
سوء مدیریت در مصرف گاز
ناترازی گاز در تولید و مصرف

بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی مربــوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر 
عمده است که این روزها افزایش مصرف داشته و نگرانی هایی را برای جایگاه های 

سوخت و پتروشیمی ها به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر آذر با ورود ســامانه بارشــی و سرد شدن هوا 
مصرف گاز شــدت گرفت تا جایی که مصرف گاز در روز شنبه افزایش ۹ درصدی 
گاز را نسبت به مدت مشابه داشته اســت. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، 
زیرا افزایش مصرف گاز دامن گیر سیمانی ها هم شده به طوری که اکنون از سوخت 
جایگزین اســتفاده می کنند. در رابطه با افزایش مصــرف گاز در بخش خانگی 
محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته بود: با ورود یک 
جبهه هوای سرد از شمال و شمال غرب کشور که به سرعت گسترش یافته و حتی 
به استان های جنوب غرب، خوزستان، لرستان و… نیز رسیده و ماندگاری بیش از 

حد آن، مصرف گاز شنبه سوم دی، به ۵۹۰ میلیون مترمکعب رسید.
به گفته جوالیی این مقدار مصرف در ابتدای هفته جاری به نســبت ابتدای 
هفته گذشــته، ۹ درصد افزایش را نشــان می دهد که با اطالعات هواشناسی، 
پیش بینی می شود این روند افزایش مصرف، تا پایان هفته ادامه داشته باشد؛ به 
این ترتیب پیش بینی می شــود مصرف گاز طبیعی تا اواخر هفته جاری به ۶۵۰ 
میلیون مترمکعب در روز برسد. حاال باید دید این رقم در روزهای پایانی هفته از 

این رقم عدول می کند یا خیر!
البته افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجــاری تبعاتی هم برای صنایع 
سیمانی و پتروشیمی ها داشت به طوری که سوخت یکی قطع و محدودیت هایی 

برای پتروشیمی ها در نظر گرفته شــد اگرچه این محدودیت ها در آذر ماه ایجاد 
شــد اما گویا همچنان ادامه دارد، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایــران در رابطــه بــا محدودیت های جدید 
پتروشیمی ها به مهر می گوید: محدودیت ایجاد شده منجر به کاهش ۳۰ درصدی 
تولید پتروشیمی های گازی شده اســت.وی ادامه داد: تمامی پتروشیمی های 
گازی کاهش تولید داشته اند از خراسان گرفته تا یاسوج تمامی پتروشیمی های 

متانولی و اوره ای ظرفیت تولید شأن به ۷۰ درصد رسیده است.
مهدوی ابهری اضافه کرد: امیدواریم در سال جاری از این مساله متضرر نشویم 
زیرا بر اقتصاد کشور تأثیر گذار است، چرا که با کاهش صادرات، ارزآوری به کشور 
نیز کاهش پیدا می کند.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ایران در پاسخ به این سوال که امســال نسبت به سال گذشته چه وضعیتی دارد، 
اضافه کرد: سال گذشته ۶۸۰ میلیون دالر عدم و نفع برای پتروشیمی ها وجود 
داشت و هیچ پیش بینی از این مساله وجود ندارد و ممکن است ضرر سال جاری 
نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند، زیرا تولید هم افزایش چندانی نداشته 
است.به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با توجه به محدودیت های 
اعمال شده در صنایع و نیروگاه ها برای مصرف گاز و اینکه تنها منبع تأمین افزایش 
مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری، اعمال محدودیت در بخش نیروگاهی 
و صنایع است، از همه هم وطنان می خواهیم با رعایت الگوی مصرف بهینه، ما را 
در گازرسانی به دیگر بخش ها یاری کنند. اما اینطور که به نظر می رسد وخامت 

اوضاع به قدری است که گمانه زنی هایی برای قطعی گاز CNGها وجود دارد. 
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مونا رمضانپور
در اقتصــاد ایران ســه نظــام کلیدی 
)مالیاتی، بانکی و یارانه ای( است سه نظامی 
که از اول شــاهد ان بودیم و ثروتمندان را 
ثروتمندتر و فقرا را فقیر تر کرده اســت در 
این میان دهــک های کــم درآمد اوضاع 

وخیم تری پیدا خواهد کرد.
این سه نظام بازخوردی است مسولیت 
باز تولید ثروت ، ماموریت کاهش شــکاف 
طبقاتی و حمایت از دهک های کم درآمد 
در هر اقتصادی را ایفا می کند و این سه نظام 
اگر کارآیی نداشته باشــد به نفع رانتی ها 

هست. به طور مثال نظام مالیاتی که...
ادامه در صفحه 2

جنگ اقتصادی
                                                          سرمقاله 

علی قنبری
 کارشناس مسائل اقتصادی 
با توجه به اتفاقاتی که طی ســه ســال 
اخیــر در جهــان رخ داده، اهمیت امنیت 
غذایی و مقوله کشاورزی دو چندان شده. 
بحران افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از 
شیوع کرونا و بعد از آن بحران غالت بعد از 
حمله روسیه به اوکراین، بار دیگر اهمیت 
استراتژیک محصوالت کشاورزی را به رخ 
کشید؛ بنابراین نیروی انسانی ماهر در این 
بخش می تواند برای کشور ها تعیین کننده 

باشد.
در همین رابطه بــا توجه به اوضاعی که 
در کشــور حکمفرما بوده، بعد از موج های 

مهاجرتی مختلف شاهد هستیم،....
ادامه در صفحه 2

مهاجرت
                                                          یادداشت 

 تا دیر نشده پرستاران اخراجی  تا دیر نشده پرستاران اخراجی هشدار چین را جدی بگیریم
را برگردانیدرا برگردانید

رئیس قوه قضاییه: 
اظهار نظرها با اغراض خاص سیاسی آلوده نشود

  صفحه2

  صفحه7

رئیس جمهور:

توسعه و پیشرفت 
در پرتو وحدت 
و یکپارچگی 
2است

سخنگوی وزارت خارجه:

حل مسائل منطقه 
بدون حضور 
ایران میسر نیست

2

تیتر
مملکت بررسی می کند: 

رونق دوباره بورس
مملکت وضعیت بازار خودرو را بررسی می کند:

رویای ارزانی خودرو

یک عضو کمیسیون اقتصادی:

باید از الگوی کشورهای 
موفق برای مدیریت 
بازار ارز استفاده کنیم

3

2
وزیر جهاد کشاورزی:

ارزان سازی غذا با افزایش 
بهره وری، بازاررسانی و 

حذف دالالن ایجا می شود
3

3

مارا با آدرس اینترنتی Mamlekatonline.ir  دنبال کنید

آغاز فعالیت اجرایی ستاد 
2انتخابات کشور برای اسفند 

شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت واگذاری بازیافت پسماندهای 
سـطح شـهر ) تفکیـک پسـماند از مبـدا( از طریـق سـامانه تـدارکات 
  WWW.SETADIRAN.IR الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

را با شرایط مذکور در اسناد مزایده اقدام نماید.
لغایـت   1401/10/07 تاریـخ  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت 

مذکـور سـامانه  طریـق  از   1401/10/16
 بارگذاری اسناد در سامانه مذکور تا تاریخ 1401/10/26  

 تحویـل پاکـت سـپرده شـرکت در مناقصه تـا سـاعت 14 مورخ 
1401/10/26 بـه آدرس : اسـتان البـرز – شهرسـتان کـرج – 

شـهر ماهدشـت – دبیرخانه شـهرداری ماهدشـت

 اطالعـات تمـاس جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصوص 
اسـناد مناقصه و ارائه پاکت با شـماره تلفن 026-37309790 

و آدرس فـوق الذکر 
 اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل 

سامانه: در  عضویت 
مرکز تماس : 021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
شهرداری ماهدشت 

شناسه آگهی : 1432424نوبت اولمزایده عمومی )یک مرحله ای(

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 

قانون شکنان حساب واحد خزانه چه دستگاه هایی 
هستند؟

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: دانشــگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های ذیل 
وزارت علوم و شــرکت های تابعه وزارت نفت، اصلی ترین متخلفان از اجرای حساب واحد 

خزانه بوده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، پراکندگی حســاب های درآمدی و هزینه ای ســازمان های 
دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشــگاه ها، مشکالتی را ایجاد کرده 
است و به همین دلیل اجرای قانون حســاب واحد خزانه یکی از مسائل جدی است که در 

دستور کار دولت قرار گرفته است.
اخیراً ســید احســان خاندوزی، وزیــر اقتصاد در خصــوص انضباط مالــی دولت و 
استانداردسازی حساب های دولتی از همه دستگاه ها خواســته است که تا پایان دی ماه، 
حساب های فرعی خود را به حســاب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب 

واحد خزانه نداشته باشیم.
این در حالی است که چند ماه پیش، ایشان در جمع خبرنگاران بیان کرده بودند که تا 
پایان آذر، وعده ی اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه ها و دانشگاه ها را اعالم 

خواهند کرد.
در این رابطه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای حساب واحد خزانه و مزایای آن برای کشور و تأثیر 
آن در کاهش اتالف منابع، فساد و کاهش تورم گفت: در کشور ما دستگاه ها و شرکت های 
دولتی با دریافت بودجه های کالن، سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص 
داده اند. لذا کاهش اتالف منابع و کنترل فساد نسبت به این بودجه عظیم ضرورت دارد. یکی 
از مقدمات مهم برای این امر، آن است که تمامی دریافتی ها و پرداختی های دولت شفاف و 
قابل حسابرسی و گزارشگری مالی شود. برای تحقق این اقدام نیز ضرورت دارد تا دولت با 
تمرکز تمامی حساب های درآمدی و هزینه ای دستگاه های تابعه خود، خزانه ای واحد در 

کشور تشکیل دهد. این راهکار حتی در قانون اساسی نیز ذکر شده است.
وی در ادامه بیان کرد: براســاس اصل ۵۳ قانون اساســی، کلیــه دریافتی های دولت 
می بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به موجب قانون هزینه شود. براساس قانون پولی 
و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب های مربوط به دولت و شرکت های 

دولتی است. لذا خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.
خضریان با بیان اینکه در برنامه های پنج ســاله توســعه و قوانین بودجه سنواتی نیز 
جزئیات اجرای اصل ۵۳ قانون اساســی مشخص شده اســت، افزود: بدین ترتیب کلیه 
وزارتخانه ها، مؤسســات و دانشــگاه های دولتی و شــرکت های دولتی مکلف اند کلیه 

حســاب های درآمدی و هزینه ای خود را صرفاً نزد خزانه داری کل در بانک مرکزی افتتاح 
نموده و سایر حساب ها در خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند.

سخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: در صورت تکمیل حساب واحد 
خزانه، با توجه به شناسایی مصارف، امکان کاهش مصارف غیرضروری و کاهش اتالف منابع 
ایجاد خواهد شد که این موارد، خود منجر به کاهش بخشی از کسری بودجه دولت خواهد 
شد. کســری بودجه ای که به فرموده مقام معظم رهبری ام الخبائث مشکالت اقتصادی 
کشور اســت.نماینده مردم تهران در مجلس توضیح داد: عالوه بر این، با اجرای این قانون 
نیاز دولت به دریافت تنخواه از بانک مرکزی نیز به حداقل خواهد رســید. چراکه دولت در 
زمان ضرورت می تواند از منابع داخلی خود براســاس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی 
استفاده نموده و سپس آن را از منابع وصولی جدید جایگزین نماید. لذا خلق نقدینگی جدید 
از محل تنخواه به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به تمرکز منابع دستگاه ها و 
شرکت های دولتی در بانک مرکزی، سایر بانک ها نیز دیگر نمی توانند از رسوب این منابع 
عمومی نقدینگی جدید خلق نمایند. لذا درمجموع عالوه بر ایجاد انضباط مالی و کاهش 
کسری بودجه به علت کاهش اتالف منابع، شــاهد کاهش رشد تورم در میان مدت و بلند 
مدت خواهیم بود.این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در 
دستگاه های اجرایی نیز خاطرنشان کرد: براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، 
تاکنون اکثریت دستگاه های اجرایی این قانون را اجرا نموده اند. اما همچنان حدود ۳۵۰ 
دستگاه از اجرای قانون تخلف می کنند. دانشــگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های ذیل 
وزارت علوم و شــرکت های تابعه وزارت نفت اصلی ترین متخلفان از اجرای حساب واحد 
خزانه بوده اند.خضریان ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی با دریافت بیش از ۱۲۵ هزار 
میلیارد تومان بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ در صدر دستگاه های گیرنده بودجه عمومی 
قرار می گیرند؛ اما در عین حال حاضر به اجرای حســاب واحد خزانه نشده اند و همچنان 
دریافتی هــا و پرداختی های خود را از طریق حســاب های خارج از بانــک مرکزی انجام 
می دهند که خالف قانون بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی اســت. 
شرکت های تابعه وزارت نفت نیز علی رغم اجرای بخشی از قانون، همچنان حاضر به اجرای 

کامل این قانون نشده اند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز چندین سال است که مکلف بوده حساب های آنها 
در خارج از بانک مرکزی را مســدود و به خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل نماید اضافه 
کرد: اما براساس گزارشات واصله، اقدام کافی از سوی بانک مرکزی برای این امر انجام نشده 

است.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

چهار نامزد تصدی ریاست دیوان محاسبات
 مشخص شدند

مجلــس،  محاســبات  و  بودجــه  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
»پشــمچی زاده«، »دستغیب«، »پورســید« و »داوودی« را نامزدهای 
تصدی ریاست دیوان محاســبات اعالم کرد و گفت: داوطلبان یکشنبه 
هفته بعــد در کمیســیون حاضر می شــوند تــا دیدگاه هــا، نظرات و 

برنامه های خود را مطرح کنند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشــاره به جلســه کمیته 
دیوان محاســبات برای انتخاب گزینه های ریاســت دیوان محاســبات 
کل کشــور گفت: براســاس آیین نامه داخلــی مجلس زمــان انتخاب 
رئیس دیوان محاســبات در موعد مقرر افرادی که شرایط الزم را داشته 
باشــند برای ریاســت دیوان ثبت نام کرده و کمیته دیوان محاسبات، 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مســئولیت دارد تا ثبت 
نام کنندگان را از لحاظ وجود مدارک الزم بررســی و از طریق دستگاه 

نظارتی احراز صالحیت کند.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: همچنین این کمیته مســئولیت دارد تا از ثبت نام شــدگان 
برای حضور در »کمیته محاسبات«، کمیســیون برنامه و بودجه دعوت 

به عمل آورده تا مصاحبه علمی با آنها انجام شود.
حاجــی بابایی بیان کــرد: از این رو امــروز این اقدامــات در کمیته 
مذکور به پایان رســید و پس از آن رای گیری انجام و نهایتاً ۴ داوطلب 

در مرحله اول برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب شدند.

وی ادامه داد: براســاس رای گیری صورت گرفته، »پشمچی زاده«، 
»دســتغیب«، »پورســید« و »داوودی« به عنوان نامزد تصدی ریاست 

دیوان محاسبات انتخاب شدند.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به دســتور کار روز یکشــنبه هفته آینده این کمیسیون تصریح 
کرد: در جلســه روز یکشــنبه هفته آینــده، ۴ داوطلب به کمیســیون 
معرفی و در کمیســیون حضور پیــدا می کنند تا دیدگاه هــا، نظرات و 
برنامه هــای خود را مطــرح کنند، پــس از بیان دیدگاههــا رأی گیری 
صورت گرفتــه و ۲ نفر از بین چهار نفر معرفی شــده، انتخاب و به صحن 
علنــی معرفی می شــوند تا در صحــن علنی رای گیــری نهایی صورت 

گرفته و مجلس به یک نفر به عنوان ریاست دیوان رای دهد.
حاجی بابایی تاکید کرد: فرد انتخاب شــده تا پایــان مجلس یازدهم 

ریاست دیوان محاسبات را بر عهده خواهد داشت.
براســاس این گزارش؛ ۲۵ نفر برای تصدی ریاست دیوان محاسبات 
ثبت نام کردند، که طی روزهای اخیــر برخی داوطلبان از جمله تعدادی 
از نمایندگان مجلــس به جهت احترام به رای مــوکالن خود، از تصدی 
پســت ریاســت دیوان محاســبات انصراف دادند و برنامــه ۱۳ نفر در 
کمیته دیوان محاســبات بررسی شد که پس از بررســی، ۴ داوطلب به 
کمیســیون بودجه معرفی شــده اند تا مراحل معرفی دو کاندید ریاست 

دیوان در کمیسیون بودجه پیگیری شود.



یک عضو کمیسیون اقتصادی:
باید از الگوی کشورهای 
موفق برای مدیریت بازار 

ارز استفاده کنیم
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: برای مدیریت بازار ارز در وهله 
اول باید سیاســت های اقتصادی درستی پیش 
گرفته شود که در این مســیر می توان از الگوی 
کشــورهای موفق در مدیریت بازار ارز استفاده 

کرد.
اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به 
این پرسش که چرا علی رغم رشد فروش نفت در 
دولت سیزدهم و بازگشت ارز به کشور، نوسانات 
در بازار ارز ادامه دارد، بیان کــرد: افزایش نرخ ارز 
دارای منشا خارجی اســت. صرفا به تامین ارز باز 
نمی گردد. تعیین نرخ ارز در دست دولت نیست 
بلکه کشورهای منطقه نظیر هرات و سلیمانیه در 
تعیین نرخ ارز نقش دارند.  این وضعیت سبب می 

شود قیمت ارز از دست بانک مرکزی خارج شود.
وی در ادامــه اظهار کرد: بــرای مدیریت این 
بازار در وهله اول ما باید بتوانیم پشتوانه اقتصادی 
کشور را تقویت کنیم. اقتصاد کشور باید بهبود پیدا 
کند. ما نیازمند سیاســت های صحیح اقتصادی 
هســتیم. از ســوی دیگر برای مدیریت بازار ارز 
باید از الگوی سایر کشورها استفاده کنیم. کشور 
روسیه نیز با تحریم مواجه شد و بازار ارز این کشور 
نیز متالطم شــد اما با برنامه ریزی جامع و کامل 
توانســتند بازار ارز خود را مدیریت کرده و حتی 
امروز نســبت به قبل از تحریم هــا نیز وضعیت 

بهتری دارند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: 
بنده معتقدم کشور ما نیز باید از تجربه موفق سایر 
کشــورها برای مدیریت بازار ارز اســتفاده کند. 
افزایش نــرخ ارز بر روی تمام حــوزه ها تاثیر می 
گذارد. به دنبال افزایش نرخ ارز همه کاالها گران 
می شــود و از همه مهم تر اجناسی که گران می 
شود بعد از کاهش نرخ ارز تغییری در قیمت آنها 
اتفاق نمی افتد. همه چی با ارز گران می شود اما با 

کاهش قیمت ارز پایین نمی آید.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت ارزی در کشور 
غلط اســت. باید از الگوهای صحیح اقتصادی در 
این حوزه استفاده شــود. امروز می بینیم قیمت 
خودرو گران شده است و وزیر صمت علت آن را به 
قیمت دالر نسبت می دهد در حالی که گفته می 
شود خودرو تولید داخل است . این اقدامات هیچ 
توجیهی ندارد. سیاست های غلط اقتصادی است 

که باید اصالح شود.

آمریکا خواستار آزادی 
زندانیان ایرانی شد

ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا از ایران 
خواست تا اشــخاصی که طی ناآرامی های اخیر 

دستگیر شده بودند را آزاد کند.
به گزارش ایسنا،  ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریــکا روز دوشــنبه در توییتی مدعی 
شد: جامعه بین المللی در حمایت از زنان شجاع 
ایرانی عضویت ایران را در کمیسیون مقام زن لغو 
کرد. نبرد برای حقوق آن ها ادامه دارد. ما خواستار 
آزادی بی قید و شرط تمامی کسانی هستیم که به 
دلیل بهره بری مسالمت آمیز از آزادی های شان در 

ایران زندانی هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر:
دولت فرانسه با خشونت 

صداهای مخالف را خاموش 
می کند

دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت: دولت فرانسه با 
خشونت صداهای مخالف را خاموش می کند.

به گزارش ایســنا به نقل از قــوه قضاییه، کاظم 
غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی 

در صفحه توئیتر خود نوشت:
تظاهرات کننــدگان  شــدید  »ســرکوب 
مسالمت آمیز در فرانسه میزان بی توجهی این کشور 

به حقوق بشر را ثابت می کند.
 دولت فرانسه با خشــونت، صداهای مخالف را 

خاموش می کند.
اســتانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشــر 

چرخش جدیدی پیدا کرده است یا چه؟«

سفر آتی رئیس دومای 
دولتی روسیه به ایران

یک منبع مطلع مدعی شد که رئیس دومای 
دولتی روســیه قرار اســت در ماه میالدی آتی 

سفری رسمی به ایران داشته باشد.
به گزارش ایســنا به نقــل از وبــگاه خبری 
اردوپوینت، یک منبــع مطلــع در گفت وگو با 
خبرگزاری اسپوتنیک مدعی شد که ویاچسالو 
ولودین، رئیس دومای دولتی روســیه قرار است 

در ماه ژانویه سفری رسمی به ایران داشته باشد.
این منبع مطلع گفت: ولودیــن در ژانویه به 
ایران ســفر می کند که در آن جا با رئیس جمهور 

ایران دیدار خواهد کرد.
روز دوشــنبه، حــزب حاکم روســیه واحد 
اعالم کرده بود که والدیمیر واســیلیف، رئیس 
فراکسیون این حزب در دومای دولتی و حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در مورد 
وضعیت منطقه غرب آسیا و نیز مسائل همکاری 

در سطح پارلمانی گفت وگو کردند.
این منبع مطلع به اسپوتنیک گفت که دیدار 
امیرعبداللهیان و واسیلیف مقدمه ای برای سفر 

ولودین بوده است.

وزیر کشــور از آغاز فعالیت اجرایی ایــن نهاد برای 
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و 
ششــمین دوره مجلس خبرگان رهبــری خبر داد که 
اســفندماه ســال آینده در سراسر کشــور برگزار می 

شود.
احمد وحیدی در گفــت و گو با ایرنــا، درباره اینکه 
با توجــه به اعالم زمــان انتخابــات دوازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی و ششــمین دوره مجلس 

خبــرگان رهبری در ۱۱ اســفندماه ســال آینده، چه 
زمانی وزارت کشــور گام اجرایی خود را برای انتخابات 
و تشکیل ســتاد انتخابات بر می دارد، گفت: این اقدام 
آغاز شــده و ســتاد انتخابات که باید خــود را از قبل 
مجهز کند، فعالیت خود را آغاز کرده اســت و جلسات 

با استان ها در حال انجام است.
وزیر کشــور گفت: این وزارتخانه موظــف به فراهم 
ســازی تمهیدات الزم بــرای برگــزاری انتخابات در 

کشور است و ســتاد انتخابات در حال مهیا شدن برای 
این حرکت ملی بزرگ در سال آینده است.

وحیدی در پاســخ بــه اینکــه آیین نامــه اجرایی 
برگزاری تجمع ها بر اســاس اصل ۲۷ قانون اساســی 
به کجا رسیده اســت، توضیح داد: این آیین نامه آماده 
شــده و همانطور کــه پیشــتر اعالم شــد، در صورت 
رعایت اطمینان از امنیت تجمع کنندگان، مشــکلی با 

این مساله نداریم و براساس آن عمل می کنیم.

آغاز فعالیت اجرایی ستاد انتخابات کشور برای اسفند ۱۴۰2

رئیس قوه قضاییه، بحث، گفت وگو و حتی مجادله را یک فرصت و نعمت دانست 
و گفت: اظهار نظرها باید عالمانه، منصفانه و مستدل باشد و با اغراض خاص سیاسی 

آلوده نشود زیرا در آن صورت، کم اثر یا بی اثر می شوند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت سالروز شهادت 
حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر سالم اهلل علیها، اظهار داشت: حضرت زهرای 

مرضیه)س( خیر کثیر هستند و مقام و منزلت باالیی نزد خداوند دارند.
رئیس دستگاه قضا به تبیین و تشریح شرایط اجتماعی و سیاسی مقطع زمانی 
شهادت حضرت صدیقه طاهر)س( پرداخت و افزود: حضرت فاطمه زهرا)س( از 
لحاظ جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز همچون سایر ابعاد وجودی شان، بی همتا 
و بی نظیر بودند و برای سعادت بشریت و دفاع از حق و والیت و مقابله با تزویر و نفاق 
و تحریف و ظلم و اقدامات سخت و نرمی که بدکاران در این عرصه ها روا می داشتند، 

جهاد و جانفشانی کردند.
رئیس قوه قضاییه همچنین سالروز والدت حضرت عیسی مسیح علیه السالم 
را گرامی داشت و افزود: چنانچه بشر به تعلیمات انبیاء که از ناحیه خداوند است به 
طور کامل جامه عمل می پوشاند، وضع امروزش اینگونه نبود؛ تحقق صلح و سعادت 

واقعی مگر با عمل بشر به تعالیم انبیاء الهی ممکن و میّسر نیست.
رئیس عدلیه با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق 
امت با والیت، اظهار داشــت: نهم دی ماه از روزهای عبرت آموز است و در تاریخ به 
عنوان یوم اهلل ثبت شده اســت؛ در این روز مردم با بصیرت و شور و شعور انقالبی و 

والیی خود، بساط فتنه گران را برچیدند.
محســنی اژه ای یادآور شد: در وقایع سال ۸۸ شــاهد بودیم که دشمن تالش 
داشت کام و ذائقه شیرین مردم ما از انتخابات پرشور برگزار شده را به تلخی بکشاند؛ 
در آن قضایا، کار به جایی می رفت که دشمنان را خوشحال کند اما خداوند به مدد 
و کمک مردم شهیدپرور ما آمد و محاسبات دشمن، همچون همیشه اشتباه از آب 
درآمد و مردم در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، بساط فتنه گران را ظرف چند 

ساعت برچیدند.
رئیس قوه قضاییه گفــت: برخی قضایای امروز نیز دنباله همان فتنه اســت و 
امیدواریم دشمن که تاکنون به مقاصد شوم خود نرسیده و به هزیمت رفته، مجدد 
به صورت قاطعانه شکســت بخورد هر وقت در جمهوری اسالمی ایران یک اقدام 
خوب پیش می آید، دشــمن تحمل نمی کند و بالفاصله سعی می کند با به وجود 

آوردن مسئله ای، ذائقه مردم را تلخ کند.
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت ســالروز رحلت آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
رئیس فقید پیشین دســتگاه قضایی، گفت: آیت اهلل هاشمی شاهرودی در مدت 
زمانی که متصدی ریاست دستگاه قضا بودند، اقدامات بدیع و ارزنده و ماندگاری را 
انجام دادند که از جمله آنها می توان به ابالغ دستورالعمل دفاع از حقوق شهروندی 
اشاره کرد؛ دستورالعملی که به قدری جذاب و نافذ بود در مجلس شورای اسالمی 

به قانون تبدیل شد.
قاضی القضات با اشاره به ایده تشکیل شــوراهای حل اختالف در دوره ریاست 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، تصریح کرد: آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
تالش داشت تا دســتگاه قضایی از ظرفیت های مردمی برای پیشبرد امور و حل و 
فصل دعاوی و اختالفات بهره گیرد؛ بنابراین شــوراهای حل اختالف با فلســفه 
بهره گیری از ظرفیت های مردمی در دوره ریاســت وی بر قــوه قضاییه بنا نهاده 
شد؛ رئیس فقید دستگاه قضا بر توسعه شــوراهای حل اختالف تاکید داشت اما 
ما نتوانســته ایم در این حوزه منویات او را به طور کامــل اجرایی کنیم؛ به هر حال 
امیدواریم بتوانیم شــوراهای حل اختالف را بیش از پیش توســعه دهیم و عمق 

بخشیم.
رئیس عدلیه، برگزاری دیدارها و مالقات های مردمِی مستمر و هفتگی را از دیگر 
اقدامات شایسته آیت اهلل هاشمی شــاهرودی در دوره تصدی ریاست قوه قضاییه 
دانســت و گفت: مالقات و دیدار چهره به چهره و بدون واسطه مردم و مراجعان به 
دستگاه قضایی با رئیس قوه قضاییه و طرح مســائل و مشکالت حقوقی و قضایی 
شهروندان در این نشست ها از اقدامات بسیار ارزشمند و شایسته آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی در دوره تصدی ریاست دســتگاه قضا از ناحیه ایشان بود که امیدواریم 

بتوانیم این مسیر و رویه ارزنده را ادامه دهیم.
محسنی اژه ای با اشــاره به اهمیت توجه به نقطه نظرات مختلف که بر مبنای 
استدالل و منطق است، گفت: در موضوعات و مقوله های مختلف از جمله مباحث 
حقوقی، افراد و صاحبنظران بــه اظهارنظر و بیان دیدگاه هــای خود می پردازند 
و گاهی اختالف نظراتــی نیز در این دیدگاه ها وجــود دارد؛ نفس و اصل این قبیل 
اظهارنظرها و بیان دیدگاه ها، مطلوب است و می تواند مفید باشد و نباید نسبت به 
آنها نگران بود و از آنها ناراحت شد.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی در شرایط 
خاصی که ایجاد می شود ممکن است بحث و گفت وگو و حتی مجادله پیش آید؛ 
این امر یک فرصت و نعمت اســت و چنانچه نظرات طرح شده عالمانه و منصفانه 

و همراه با استدالل و منطق نیز باشند، بسیار سودمند و نافع خواهند بود و نه تنها 
نباید نگران این نقطه نظرات مختلف در هــر حوزه ای از جمله مباحث حقوقی بود 
بلکه باید از آنها استقبال نیز کرد؛ البته الزمه این امر آن است که این نظرات، عالمانه 
و منصفانه و مستدل باشند و با اغراض خاص سیاســی و غیره آلوده نشوند زیرا در 
آن صورت، کم اثر یا بی اثر می شوند.رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: قضات ما نیز 
که این نقطه نظرات مختلف را در مباحث حقوقی مشاهده می کنند، می توانند بر 
روی آنها تأمل و مداقه کنند و اگر الزم بود در مواردی پاســخ آنها را نیز بدهند و به 
نقد آنها بپردازند و چنانچه این نقطه نظرات، مســتدل و منطقی بود، آنها را از نظر 
علمی بپذیرند؛ اما در عمــل، همه موظف به اجرای قانون هســتیم و قضات ما در 
دادسرا و دادگاه مکلف هســتند منطبق بر قانون عمل کنند و چنانچه در موردی 
نیز در قانون، پیش بینی صــورت نگرفته بود، باز هم طبــق ترتیباتی که در خود 
قانون قید شــده، عمل کنند.رئیس عدلیه تاکید کرد: اصل بیان نظرات مختلف، 
مطلوب است و می تواند مفید باشد؛ حال بســتگی به طرف دارد که با چه ادبیات، 
انگیزه، اغراض، اســتدالل و منطقی، مطلب و نظر خود را بیان کند. اکنون نیز این 
فرصت برای ما فراهم است که که دانشگاهیان، حوزویان و صاحبنظران، به بیان و 
شرح نقطه نظرات خود بپردازند و چنانچه این نظرات، مستدل و منطقی و به دور از 

غرض ورزی باشند، ما از آنها استقبال و استفاده می کنیم.

رئیس قوه قضاییه: 
اظهار نظـرها با اغـراض خـاص سیاسی آلـوده نشود

ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کــرد: آمریکا را 
مســئول ترور شهید ســلیمانی می دانیم و همچنان 
موضوع را به صورت جــدی در مجامــع بین المللی 

پیگیری می کنیم.
ناصر کنعانی در آغاز نشســت خبــری این هفته 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجــی به ارائه عملکرد 
دستگاه سیاســت خارجی در طول یک هفته گذشته 
پرداخت و فرا رســیدن ایام رحلــت حضرت فاطمه 

الزهرا )س( را تسلیت گفت.
وی همچنین فرا رســیدن ســالروز تولد حضرت 
عیسی بن مریم و آغاز سال نو میالدی را تبریک گفت.

کنعانی در بخشــی از صحبت های خــود در این 
نشســت گفت: نفوذ و نقش طبیعــی و موثر ایران در 
منطقه قائم به ذات اســت و منطبــق بر ظرفیت های 

ملی ایران است.
     حل مســائل منطقه بدون حضور ایران 

میسر نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
درباره اجالس بغداد ۲ و رویکرد خصمانه فرانســه در 
مورد ایران کــه در روزنامه النهار لبنان و نیز نشــریه 
لوموند فرانســه منعکس شده اســت، گفت: درباره 
این موضــوع دو روایــت مختلــف و متناقض مطرح 
است. ادبیاتی که توســط یکی از رسانه های عربی در 
لبنان با این مضمون که شما اشــاره کردید و ادبیات 
متفاوتی که توســط منابع خبری لوموند مطرح شده 
کامال متناقض اســت و اشــاره دارد که حل مسائل 
منطقه متناسب با نفوذ ایران بدون حضور ایران میسر 
نیست؛ باید به روایت اصلی این اظهارنظر توجه کنیم 

و بررســی هایی که انجام داده ایــم دال بر غیرصحیح 
بودن روایت نشرنه لبنانی است.

کنعانــی تاکید کرد: فــارغ از اینکــه بگوییم این 
روایت یا آن روایت نفوذ و نقــش طبیعی و موثر ایران 
در منطقه قائم بــه ذات و منطبق بر ظرفیت های ملی 
ایران اســت و با روایت های این فرد یــا آن فرد یا آن 
نشریه یا آن رسانه شکل نمی گیرد و این توانایی محل 
توجه منطقه ای و بین المللی است.وی ادامه داد: نفس 
دعوتی که از ایران برای حضور در اجالس بغداد ۲ در 
امان صورت گرفت و تاکید مکرری که از سوی میزبان 
مبنی بر اهمیت حضور ایران در این نشســت داشت 
و همچنیــن دیدار های مختلفی که در حاشــیه این 
نشســت میان مقام ایرانی با طرف های دیگر شرکت 
کننده صورت گرفــت، دال بر اهمیــت نقش ایران و 
مکشــوف بودن این نقش برای طرف های دیگر است 

نباید خودمان را درگیر روایت های این و آن کنیم.
     ایران بخشی از جنگ در اوکراین نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در 
مورد اظهارات برخی از مقامات اوکراینی مبنی بر لزوم 
انجام حمالتی هدفمند بــه کارخانجات ایرانی تولید 
پهپاد گفت: ادبیات تهدید آمیــز مقامات اوکراین را 
غیر مسئوالنه می دانیم و پیامد های سیاسی وحقوقی 
این گونه اظهــارات تهدیدآمیز را متوجــه اوکراین 

می دانیم.
وی در ایــن ارتباط بــار دیگر تاکید کــرد: ایران 

بخشی از جنگ در اوکراین نیست.
وی در پاسخ به سوالی درمورد ابتکار وزیر خارجه 
برای نشست مشترک میان کشور های منطقه گفت: 

نشست اردن مشــخصا در مورد موضوع عراق برگزار 
شــد و بغداد ۲ در مورد بغداد بود. سیاســت ایران در 
خصــوص ابتــکارات منطقــه ای تقویت سیاســت 
همســایگی اســت.وی در پاسخ به ســوالی در مورد 
ماموریت کاظمی قمی در افغانستان گفت: اعالم شد 
که آقای کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور در 
افغانستان هستند و با حفظ ســمت خود سرپرست 
سفارت ایران در کابل هســتند و روند کار های اداری 

ایشان تکمیل شده است.
کنعانی در پاســخ به ســوالی درمــورد اقدامات 
طالبان و محروم کردن دختــران از تحصیل گفت: ما 
موضع خود را اعالم کردیم و امیدوارم دوســتان ما در 

افغانستان این موضوع را حل کنند.
     جزئیات دستگیری تعدادی از شهروندان 

اروپایی به کشور های متبوع داده شده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
در مورد دستگیری شبکه ای مرتبط با انگلیس گفت: 
به جزئیات بیانیه ســپاه ورود نمی کنم، اما در جریان 
اغتشاشات اخیر، تعدادی از شــهروندان اروپایی در 
اغتشاشات بازداشت شــدند و برخی از آن ها پرونده 
هایشان مشخص است و به کشــور های متبوع آن ها 
داده شده است و نقش شــهروندان تعدادی مشخص 
از کشور ها به خصوص کشور های اروپای غربی کامال 
مشخص اســت و برخی از آن ها شرایطشان روشن تر 

است و برخی از آن ها مورد سواسنفاده قرار دارند.
وی در مورد بازداشتی ها ادامه داد: تعدادی از این 
افراد در بازداشت شدند که برخی مقامات گالیه هایی 
را مطرح می کنند و ما اطالعات کافی به سرویس های 

کشور های متبوع افراد داده شد و با رعایت نگاه انسان 
دوســتانه و در آستانه عید کریســمس به سفارت ها 
دسترس کنسولی انجام شده اســت و اجازه ارتباط و 

گفت و گوی تلفنی داده شده است.
کنعانی در پاســخ به ســوالی در مورد روابط ایران 
و آفریقا گفت: تحرکات اقتصــادی وزارت خارجه را 
به طور منظــم پیگیری میکنیــم و باتوجه به وظیفه 
دســتگاه دیپلماســی، با هدف پیگیری مناسبات با 
کشور های همســایگان و حوزه آفریقا این موضوع را 
پیگیری می کند که سفر های معاون اقتصادی وزارت 

خارجه در همین راستا بوده است
وی در مــورد حقیقت کمیته یاب بشــر کفت: ما 
اصل دیدگاه خــود را قبال به صراحتــا اعالم کردیم و 
تاکید میکنیم ایران اســتفاده سیاسی از حقوق بشر 

را سازنده نمی داند و غلط و نقض حقوق بشر می داند.

سخنگوی وزارت خارجه:
حل مسائل منطقه بدون حضور ایران میسر نیست
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رئیس جمهور در مراسم تشــییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در تهران 
گفت: اگر امروز توسعه و پیشــرفت داریم، در پرتو وحدت، اتحاد و یکپارچگی 

انجام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در تهران گفت: فاطمه اطهر 
)س( الگویی برای بشریت است. ســیره او پیش روی ما است. اگرچه شناخت 

شخصیت ایشان کاری بسیار سخت است.
وی افزود: برای ما انسان ها شناخت سیره فاطمه زهرا )س(، قول او، فعل او و 
زندگی او کاماًل قابل دستیابی است. صدیق کسی است که تمام زندگی او صدق 

باشد و گفتار و کردارش یکدیگر را تصدیق کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: نشان صداقت حضرت فاطمه زهرا )س(، شهادت 
است. ایشان فقط به خدا می اندیشــد و به سوی او حرکت می کند. فاطمه اطهر 

)س( یک شخصیت بزرگ، اثرگذار و تحولگرا در تاریخ است.
رئیسی گفت: آنچه که همواره در عزای فاطمی )س( باید بخواهیم، بینش، 
تحلیل درست و شنیدن درست است. جاهلیت مدرن، همان جاهلیت قدیمی با 
تأثیرگذاری گسترده رسانه است. حضرت فاطمه زهرا )س( می خواست جامعه 

دچار جاهلیت نشود.
وی در ادامه افزود: امروز در جهان، فســاد، بی عدالتی و فرعونی گری حاکم 

شده اســت. اغتشاشــات اخیر جنگ احزاب بود و همه در آن حضور داشتند. 
سلطنت طلبان، منافقین و مســتکبران در این جنگ نقش آفرینی می کردند. 
قرآن به ما هشدار می دهد که مراقب شایعه ســازان و فضاسازان باشید که قصد 

انحراف جامعه اسالمی را دارند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امام و رهبری بــه وظیفه رهبری خود عمل 
کردند گفت: در ریل گذاری و سیاست گذاری و نسبت به اتفاقات آینده هشدار 
دادند.وی افزود: این انقالب رهبری دارد که در هدایت این امت بی نظیر اســت؛ 
هرکجا پیشــرفت وجود دارد، مربوط به بخش هایی اســت که به سخن امام و 

رهبری توجه شده است.
رئیسی گفت: مردم نسبت به هرگونه خالف ارزش ها عمل کردن باید حساس 
باشــند. برای ما دوگانه های غلط درســت نکنید، دوگانه ما، استقالل طلبی و 
وابستگی است. دوگانه ی ما دلبستگی به خدا و ارزش ها است و در مقابل کسانی 
که در مقابل دین و ارزشهای الهی و انسانی ایستادگی می کنند و حقوق انسان ها 

را پایمال می کنند.
وی افزود: امروز پیوند ملت ما در کنار پیکر مطهر شــهدا، پیوند انســجام، 

وحدت، پیوند یکپارچگی همه اقوام و مذاهب در ایران است.
رئیس جمهور گفت: اگر امروز توسعه و پیشرفت داریم، در پرتو وحدت، اتحاد 
و یکپارچگی انجام شده است. هر کسی بخواهد انســجام ملی را برهم بزند، در 

جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.
وی افزود: وحدت و انسجام ما یک امر حتمی و قطعی است که باید برای آن 

پافشاری کرد.
رئیسی گفت: اطمینان دارم با مشارکت مردم نرخ ارز و تورم متحول خواهد 
شــد و کاهش پیدا خواهد کرد. تردید ندارم هر جا که مردم حضور پیدا کردند، 

بسیاری از این خواسته ها قابل انجام است.
وی در ادامه افزود: آغوش ملت برای کســانی که دچار فریب شدند باز است 
ولی به معاندین رحم نخواهیم کرد. دشمن همه توان خود را به کار گرفت تا مانع 
پیشرفت ایران شــود اما امروز اذعان می کنند که تمام فشارهایشان با شکست 

مواجه شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز دشــمن با ملتی که اراده کرده پیش برود، 
مواجه اســت. ملت ایران به رهبری امام خامنه ای تصمیم گرفته اســت پیش 
برود. ما حق عقبگرد نداریم و جوانان این پیشروی را ادامه می دهند. ما از شهدا 
آموختیم که با امید زندگــی کنیم و از فاطمــه )س( آموخته ایم باید در مقابل 

دشمن ایستادگی کرد.
وی گفت: وضعیت مردم فلســطین را در دیروز و امروز ببینید. دیروز برای 
فلسطینی ها در کنار میزهای سازمان های آزادی بخش تصمیم می گرفتند، اما 

امروز ابتکار عمل به دست فلسطینیان و مجاهدین فلسطینی در میدان است.

رئیس جمهور:
توسعه و پیشرفت در پرتو وحدت و یکپارچگی است

جنگ  اقتصادی
ادامه از صفحه اول

 بــه نفــع ثروتمندان و بــه ضــرر کارگران و 
کارمندان تنظیم شده است، نظام بانکی نیز به نفع 
ثروتمندان و طبقه رانتی و به ضرر تولید و کسب و 
کارهای خرد است و در نهایت نظام یارانه ای که در 
همه جای دنیا برای افراد کم درآمد است اما به نفع 
ثروتمندان و طبقه برخوردار جامعه اســت و این 
سه نظام در اقتصاد ایران است به نفع و ثروتمندان 
و افراد رانتی تنظیم شــده اســت و اگر بخواهیم 
دهک های کم درآمد در کشور دوباره جان بگیرد 
نیاز به یک اصالحات در این نظام است نظامی که 
تاکنون با وجود نفوذی که در کشــور داشــته اند 

نگذاشتند این اصالحات انجام شود.
مالیات همه جای دنیــا از ثروتمندان گرفته 
می شــود و از پایه ها مالیات دریافت می شود اما 
در ایران کامــال برعکس اعمال می شــود، نظام 
بانکی در دنیا تالش می کند کسب و کارهای خرد 
را حمایت کنــد اما در ایران به دلیل فســاد باالی 
اقتصاد ایران وجود دارد تسهیالت به کسب و کار 
های خرد پرداخت نمی شود و در نهایت یارانه ای 
که دهک های پردرآمد ۲۰ برابــر یارانه بهره مند 
می شــوند در صورتی که یارانه ها باید برای بنگاه 
های خرد باشد تا حمایتی شود برای ایجاد امنیت 
شغلی باشد اما در ایران یارانه های انرژی به جای 
اینکه به افراد کم درآمد داده شود به افراد پردرامد 

و خانه دار و خودرودار پرداخت می شود.
طبقه متوســط در حال نابودی است و روزانه 
نحیف می شود و اقتصاد ایران به مرور زمان به دو 
طبقه تقسیم خواهد شد درصورتی که افتخار هر 
کشوری این است که طبقه متوسط بزرگی داشته 
باشد اقتصاد کشــوری که طبقه متوسط بزرگ 
داشته باشد اقتصاد ایده آلی است اما متاسفانه قشر 
متوسط در حال نحیف شدن است درحال حاضر 
به دلیل مشکالتی که در سه نظام اقتصادی وجود 
دارد طبقه متوسط دهک های سه تا هفت جامعه 
به سمت دهک های پایین تر ســقوط می کند و 
قدرت خرید مردم روزانه کم و کمتر می شــود در 
این دوران باید انتظار داشت که جنگ طبقاتی را 

شاهد باشیم جنگی بین افراد فقیر و مرفه جامعه.
اگر از طبقه متوســط جامعه حمایت نشود در 
آینده جنگ طبقاتی بین دهک های کم درآمد و 
مرفه ایجاد می شــود اگر اصالحات ساختاری در 
ســه نظام باز تولید انجام شود این جنگ در دولت 

سیزدهم رخ خواهد داد.

سرمقاله

مهاجرت
ادامه از صفحه اول

 نوبت به کشاورزان رســیده، در این زمینه 
کشور هایی مانند استرالیا و کانادا که پهناورند، با 
کمبود کشاورز و نیروی ماهر در این زمینه روبرو 
هستند. بنابراین برای جبران ضعف خود در این 
زمینه ویزای کشــاورزی را اختصاص داده اند، 
کشاورزان کشــورمان نیز چند وقتی است که 
برای این ویزا تقاضا های خود را ارسال کرده اند. 
این موضوع برای کشور تبعات جبران ناپذیری 

را به دنبال دارد.
نکته مهم این است که برای دریافت ویزای 
کشاورزی مالک اصلی مهارت در کشت و زرع 
نیست، بلکه فردی که چنین تقاضایی را مطرح 
می کند، باید از تمکن مالــی الزم برای اجاره 
زمین و همچنین راه انداختن یک کسب و کار 
برخوردار باشد، تا کشــور های میزبان به آن ها 
اجازه مهاجرت را بدهند. بنابراین کشــاورزان 
ایرانی زمیــن و امالک خود را می فروشــند و 
سرمایه خود را به کشــور هایی نظیر استرالیا و 

کانادا منتقل می کنند.
این کشاورزان با توجه به اینکه از توانایی الزم 
از نظر مالی برای مهاجرت به استرالیا برخوردار 
نیستند، حتی به کشوری مانند عراق می روند و 
سرمایه خود را خارج می کنند. چند وقتی است 
که روند مهاجرت زعفران کاران ماهر ایرانی به 
استرالیا آغاز شده و آن ها با فروش اموال خود، 

جالی وطن می کنند.
باالخره فــردی که دارای مهارت اســت و 
ســرمایه الزم را نیز دارد، در جایی مشغول به 
فعالیت می شــود که اوال ثبات داشــته و دوما 
شرایط الزم برای فعالیت را داشــته باشد. در 
زمینه کشــاورزی، ایران با بحــران کم آبی و 
خشکســالی روبرو بوده و با معضل فرونشست 
زمین و از بین رفتــن حاصلخیزی خاک روبرو 
هســتیم. این موضوعات نیز باعث می شود که 
کشــاورزان ایرانی برای ادامه فعالیت در ایران، 

انگیزه خود را از دست بدهند.
باید زمینه الزم فراهم شود، تا مردم نسبت 
به آینده امیدوار شوند، در غیر این صورت موج 
مهاجرت و خروج ســرمایه در کشور تشدید 
خواهد شــد و کشــور بیش از این ها متضرر 
خواهد شــد. بنابراین در این زمینه الزم است، 
رویکرد هایی کــه در حوزه اقتصــاد و امنیت 
ســرمایه گذاری در کشــور وجود دارد، مورد 
بازنگری قرار بگیرد، تا کشــور از این وضعیت 
فاصله بگیرد. در حال حاضر مردم نســبت به 
آینده نامطمئن هســتند که این موضوع برای 
کشور تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال 

دارد.
دولت باید بــه مانند کشــور های دیگر از 
کشــاورزان حمایت الزم را به عمــل آورد و با 
اختصاص کود و سم ارزان، آن ها را کمک کند، از 
سویی تغییر الگوی کشت که این روز ها بحث آن 
در مجلس نیز مطرح است، باید به صورت علمی 
و درست دنبال شود، تا کشاورزی ایران از حالت 
سنتی به صورت مدرن و مکانیزه در آید. زیرا با با 
محدودیت خاک و آب در کشور روبرو هستیم و 
در کاشت و پرورش محصوالت کشاورزی باید 

به این مسائل توجه کنیم.

یادداشت



پیش بینی درآمد ۷ هزار 
میلیاردی دولت از فروش 
خودروهای لوکس رسوبی

رئیس ســازمان اموال تملیکی با بیــان اینکه در 
صورت دریافت مجوز فروش خودروهای رســوبی این 
موارد در الیحه بودجه در نظر گرفته خواهد شد، گفت: 
پیش بینی ما این است که از فروش خودروهای رسوبی 
حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت حاصل 

می شود.
عبدالمجید اجتهادی رییس سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی ، در پاســخ به ســوالی در مورد 
پیشنهاد تعیین بند درآمدی برای خودروهای رسوبی 
موجود در بنادر و گمرکات در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: 
این خودروها شامل ماشــین آالت سنگین راه سازی 
و معدنی، خودروهای ســواری باالی ۲۵۰۰ سی سی و 
خودروهای ســواری پایین تر از ۲۵۰۰ سی سی است. 

همچنین برخی از این خودروها قاچاق است.
وی بــا بیان اینکــه با توجــه به قوانیــن فعلی ما 
نمی توانیم در مزایــده به فروش برســانیم، گفت: ما 
پیشــنهادی ارائه کردیم که در کمیسیون اقتصادی 
مطرح شد. در الیحه بودجه ظرفیت بسیار خوبی برای 
بحث درآمدی فــروش این خودروها وجــود دارد. در 
صورت صدور مجوز فروش این خودروها می توان بند 

درآمدی مربوطه را در بودجه سال آینده در نظر گرفت.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد پیش بینی درآمد 
حاصل از فروش خودروهای رسوبی گفت: پیش بینی ما 
این است که در صورت فروش خودروها با حجم موتور 
باالتر و پایین تر ۲۵۰۰ سی ســی و همچنین ماشین 
آالت سنگین راه ســازی حدود ۷ هزار میلیارد تومان 

درآمد برای دولت حاصل شود.

سقوط آمریکا به جایگاه 
سومین اقتصاد دنیا تا سال 

2۰۷۵
بانک آمریکایی گلدمن ســاکس پیش بینی کرد 
تا ۳۰ ســال آینده وزن اقتصاد جهان به ســمت آسیا 
سنگینی خواهد کرد و آمریکا تا سال ۲۰۳۵ به جایگاه 
دومین و تا سال ۲۰۷۵ به جایگاه سومین اقتصاد بزرگ 

دنیا سقوط خواهد کرد.
 بانک سرمایه گذاری گلدمن ســاکس آمریکا در 
دورنمای بلندمدت خــود از اقتصاد دنیــا اعالم کرد 
چین در حدود ســال ۲۰۳۵ جای آمریــکا را به عنوان 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا می گیرد و انتظار می رود هند 
تا ۲۰۷۵ دومین اقتصاد بزرگ دنیا باشد. پس از این دو 

کشور آمریکا قرار خواهد داشت.
 کویــن دالی و تــاد گدمینــاس، اقتصاددان های 
گلدمن در گزارش ۴۵ صفحه ای خود نوشتند:»انتظار 
می رود وزن تولید ناخالص داخلی دنیا در ۳۰ سال آینده 

به سمت آسیا باشد«.
 در این گزارش آمده اســت پیش بینی می شود ۵ 
اقتصاد برتر دنیا در ۲۰۵۰ چین،آمریکا، هند، اندونزی 

و آلمان باشند.
 نیجریه، پاکستان و مصر هم به خاطر افزایش سریع 
جمعیت و در صورت اتخاذ سیاســت های مناسب، تا 
۲۰۷۵ از جمله بزرگ تریــن اقتصادهای دنیا خواهند 

بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن گفت: عقب 
ماندگی های انباشت شده در حوزه مسکن جبران می شود.

مهرداد بذرپاش عصر دوشــنبه در اختتامیه همایش آموزه های زلزله بم 
و لزوم مقاوم سازی اظهارداشــت: با توجه به زلزله خیر بودن اکثر استان های 
کشور مقاوم سازی سازه های شــهری و روســتایی اهمیت باالیی دارد و در 

راستای نوسازی و بهسازی سازه ها نیز باید اقدامات مناسبی انجام شود.
وی عنوان کرد: تشــویق مردم به بازســازی بافت های فرســوده با ارائه 

تسهیالت و وام های بانکی و ارزان قیمت در دســتور کار قرار دارد، هر چند در 
گذشته نیز اقدامات مطلوبی انجام شده است اما این امر باید شتاب گیرد.

وی گفت: وضعیت موجود در حوزه مســکن نیز باید اصالح شود و عقب 
ماندگی های انباشت شده در این حوزه نیاز به برنامه ریزی برای جبران دارد، 

کمبود تولید مسکن و قیمت های سرسام آور باید جبران شود.
بذرپاش با اشاره به سیاســت مردمی ســازی کارها افزود: از حضور انبوه 
سازان و بخش خصوصی برای نوســازی و بهسازی حمایت می کنیم و دولت 

حمایت های الزم را انجام می دهد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ارائه مشــوق های الزم جزو وظایف دولت 

است و در این زمینه ورود می کنیم.
وی از شهرداری ها نیز خواست در راستای مقاوم سازی به خصوص در بافت 

فرسوده هماری های الزم را انجام دهند.
وی از اعطــای وام های ارزان اســکان موقت به متقاضیــان در بافت های 

فرسوده خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی:عقب ماندگی های حوزه مسکن جبران می شود

»بانک ها به دلیل اینکه به افراد به صورت ماه شــمار سود 
می دهند در محدودیت قرار دارند، اما صندوق ها سود روزشمار 
را به صورت بلندمدت حتی با مبلغ کم به خریداران واحد های 
ســرمایه گذاری خود می پردازند. در بانک ها اگر مدت و مبلغ 
گذاری باال برود، طبیعتاً سود بیشــتری به افراد واریز می شود، 
اما این محدودیت در صندوق های سرمایه گذاری وجود ندارد 
و به همین خاطر است که آن ها این روز ها مورد توجه مردم قرار 

گرفته اند.«
بررســی صندوق هــای ســرمایه گذاری درآمــد ثابت و 
بازدهی های سه ماهه، شــش ماهه و یک ساله آن ها مشخص 
می کند که افراد می توانند با اعتماد به صندوق های ســرمایه 
گذاری موجود و قبول ریسکی مشابه سپرده گذاری در بانک، 

از بازدهی باالتری برخوردار شوند.
این روز ها بحث ســرمایه گذاری در صندوق های سرمایه 
گذاری جذابیت زیــادی برای عالقه مندان به حوزه ســرمایه 
گذاری دارد. این نوع ســرمایه گذاری به دلیل نقدشــوندگی 
باال، سود و بازده مناسب، امنیت ســرمایه گذاری، عدم نیاز به 
دانش معامله گری در بازار های مالی و... یکی از پرطرفدارترین 

روش های سرمایه گذاری محسوب می شود.
صندوق سرمایه گذاری را می توان نوعی نهاد مالی دانست 
که دارایی افراد را برای ســرمایه گــذاری در بازار های مختلف 
جذب می کند و به تناسب سرمایه هر فرد سود مناسب پرداخت 
می کند. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری باید ابتدا 
با انواع صندوق ها و نحوه فعالیت هر کدام آشنا شده و سپس به 

یادگیری روش انجام معامالت پرداخت.
برای شناخت اینکه بهترین صندوق های سرمایه گذاری 
کدام است، در قدم اول باید دانســت که صندوق ها با توجه به 
ترکیب دارایی، به انواع مختلفی تقسیم می شوند که اصلی ترین 
آن ها صندوق سرمایه گذاری در سهام، صندوق سرمایه گذاری 

با درآمد ثابت و صندوق سرمایه گذاری مختلط هستند.

شــاید در نگاه اول ســرمایه گذاری در صندوق ها، به ویژه 
صندوق درآمد ثابت، مشابه با ســرمایه گذاری در بانک به نظر 
برسد. هرچند بانک و صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت 
سود پرداختی نزدیک به هم دارند، اما تفاوت هایی بین این دو 
وجود دارد که صندوق ها را حوزه سرمایه گذاری محبوب تری 

بین عالقه مندان ساخته است.
در ابتــدا باید گفــت درصد ســوِد بیشــتر در بانک برای 
حساب های بلندمدت تعریف شده است؛ بنابراین اگر سرمایه 
گذار به هر دلیلی قبل از موعد تعیین شده قصد برداشت سرمایه 
خود را داشته باشد، قوانین سپرده بلندمدت را شکسته و سود 
خود را از دست خواهد داد. اما در صندوق درآمد ثابت این امکان 
وجود دارد که در زمان نیــاز با فروش واحد هــای صندوق به 

سرعت بتوان به وجه نقد دسترسی پیدا کرد.
       چرا اقبال به صندوق های با درآمد ثابت زیاد شده 

است؟
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به استقبال 

مردم از صندوق های ســرمایه گذاری بورسی اظهار داشت: »با 
توجه به اینکه سرمایه گذاری در این صندوق ها به واسطه توزیع 
ریسک کاهش می یابد، اقبال به این صندوق ها چه صندوق های 
درآمد ثابت و چه صندوق های در سهام طی چند وقت اخیر رو به 

افزایش بوده است.«
وی افزود: »بازده این صندوق ها کمتر از متوســط رشــد 
شــاخص کل بورس بوده، اما این موضوع با کمترین ریســک 
ممکن همراه بوده اســت و از اهمیت بســزایی بــرای فعاالن 
اقتصادی و عموم مــردم برخوردار اســت. بنابراین در چنین 
شرایطی خرید یونیت های سرمایه گذاری صندوق های بورسی 
به نوعی مورد توجه بسیاری از سهام داران و حتی افرادی که در 

بورس حضور نداشتند قرار گرفت.«
آقابزرگی گفت: »اگر قرار باشد هر کسی خود اقدام به خرید 
و فروش سهام کند، اتفاقی که در ســال ۹۹ رخ داد باز هم تکرار 
می شود و ما با یک هرج و مرج در بازار سهام روبرو خواهیم بود. 
افراد با توجه به تجربیات گذشــته به صندوق ها اعتماد کرده و 

در ازای کسب یک ســود مطمئن و بدون ریسک، منابع خود را 
به صندوق ها سپرده اند؛ به همین دلیل شاهد هستیم که طی 
این چند وقت اخیر صندوق های درآمــد ثابت و صندوق های 
در سهام بازارشان داغ شده اســت.«این کارشناس بازار سهام 
با اشــاره به اینکه صندوق ها نیز گاهی از طرف دولت با فشــار 
روبرو هســتند، اضافه کرد: »با توجه به اینکه ترکیب پرتفوی 
صندوق های در ســهام و درآمــد ثابت به صــورت تکلیفی از 
سوی دولت تعیین می شود، خرید اوراق قرضه در سال ۱۴۰۰ 
و نیمسال اول ســال جاری به آن ها ضربه زده است. طبیعتا اگر 
این تصمیمات تکلیفی نباشد آن ها می توانند عملکرد بهتری 
از خود بــه نمایش بگذارند، امــا با توجه به اینکــه دولت برای 
جبران کســری بودجه خود اقدام به چاپ اوراق قرضه کرده، 
صندوق های سرمایه گذاری بورسی موظف هستند بخش قابل 
توجهی از پرتفو های خود را به خرید این اوراق که دارای ســود 
ثابت هست اختصاص دهند.«وی همچنین با اشاره به اینکه چرا 
صندوق های سرمایه گذاری نسبت به بانک ها با اقبال بیشتری 
همراه هستند گفت: »بانک ها به دلیل اینکه به افراد به صورت ماه 
شمار سود می دهند در محدودیت قرار دارند، اما صندوق ها سود 
روزشــمار را به صورت بلندمدت حتی با مبلغ کم به خریداران 
واحد های سرمایه گذاری خود می پردازند. در بانک ها اگر مدت 
و مبلغ گذاری باال برود، طبیعتاً ســود بیشــتری به افراد واریز 
می شــود، اما این محدودیت در صندوق های سرمایه گذاری 
وجود ندارد و به همین خاطر اســت که آن هــا این روز ها مورد 

توجه مردم قرار گرفته اند.«
آقا بزرگی با اشــاره به اینکه در فضای تورمی کشور، افراد به 
دنبال حفظ ارزش دارایی های خود متناســب با باال رفتن تورم 
هستند، بیان کرد: »میزان ریسک عنصر مهمی است که خیلی 
از افراد حاضر نمی شوند در مورد آن خیلی هیجانی عمل کنند. 
بنابراین یک ســرمایه گذاری بدون ریسک و مطمئن را به یک 

سرمایه گذاری با سود بیشتر، اما پر ریسک ترجیح می دهند.«

مملکت بررسی می کند: 
رونـق دوبـاره بـورس

ـ شماره ۱۲۲۶ ۳چهارشنبه ۷  دی  ۱۴۰۱ -۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۸  دسامبر ۲۰۲۲ - سال ششم     اقتصاد و انرژی
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مدیرکل راه و شهرسازی استان 

تهران مطرح کرد
زندگی ۱.۵ میلیون تهرانی 

در خانه های فرسوه
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران با 
بیان اینکه در طــول تاریخ، تمام بالیای طبیعی 
در ایران اتفاق افتاده است گفت: ۱.۵ میلیون نفر 
از جمعیت تهران در ۲۰۶ هزار پالک فرســوده 

زندگی می کنند.
خلیل محبت  خواه امروز ۵ دی ماه همزمان با 
نوزدهمین سالروز زلزله بم و روز ایمنی در آیین 
پایانی پویش »بم سفیر نوسازی برای ایران قوی« 
اظهار کرد: کشور ما از جمله کشورهایی است که 
تمام بالیای طبیعی در آن اتفاق افتاده و متاسفانه 
بعد از هر اتفاقی تمامی مسئوالن و مدیران شهری 
غافلگیر شــده و به دنبال راهکار و چاره هستند؛ 
در صورتی که رکن اول مدیریت بحران اتفاقات 

پیش گیرانه قبل از حادثه است.
پراخت ۴۰۰ میلیارد تومان وام نوســازی در 

تهران
وی افزود: در اســتان تهــران در مجموع از 
ابتدای ســال تاکنون ۳۷۸۰ فقــره پرونده در 
بافتهای فرسوده تشکیل شده به بانکهای عامل 
معرفی شــده  و منجر به پرداخت ۴۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت شده است همچنین سایر موارد 
نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد لذا از تمامی 
دســتگاههای متولی امر مخصوصا شهرداریها 
می خواهیم نسبت به تهیه و تخصیص بسته های 
حمایتی و تشویقی ، انجام تخفیفات و ضرورت 
تدوین در مطالعات و شناسایی مناطق ناکارآمد 
شــهری تالش خود را مضاعف کنند تا بتوانیم 
بستر مناسبی برای تشــویق مالکین حقیقی و 
حقوقی و سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده مهیا 

کنیم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره 
به ظرفیت نهضت ملی مسکن در حوزه باز آفرینی 
گفت: الزم اســت شــهرداران از قانون جهش 
تولید مسکن استفاده کنند؛ چرا که مشکالتی 
در شهرهای اســتان تهران از جمله شهرهایی 
با امالک گســترده اوقافی و یــا قولنامه ای مثل 
)شهر قدس ، گلستان و نصیر شهر( وجود دارد. 
متاسفانه این شــهرها نمی توانند از تسهیالت 
بانکی به دلیل وقفــی و قولنامه ای بدون پالکها 
استفاده کنند. لذا امیدواریم شهرداران ظرفیت 
ماده ۹ قانون بهسازی و احیاء بافت های فرسوده 
را به کار بگیرند و تشــکیل کارگروه ثبت اسناد و 
امالک را هر چه سریعتر ذیل ستادهای بازآفرینی 

شهرستانها فعال و احیاء کنند.
به گفته محبت خواه باید تمام سعی و تالش 
خود را معطوف به باال بردن کیفیت زندگی مردم 
کنیم و تمامی طرحهایی که در جهت توســعه و 
عمران شهری تعریف می شــوند با هماهنگی و 
همراهی و تشریک مساعی مردمی سرعت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت پنجم دی ماه 
سالروز زلزله بم طی ســه روز متوالی در قدس، 
ورامین و تهران همایش »ســفیران نوسازی بم 
برای ایران قوی« برگزار شده است. این سلسله 
نشست های تخصصی با عنوان آموزه های زلزله 
بم با حضور مدیران و مسووالن شهری با استقبال 

خوبی هم مواجه بوده است.

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایــی، هدف از امضای تفاهم 
نامه مبارزه بــا پولشــویی را اســتفاده از همه ظرفیت 
ســامانه های اقتصــادی و دســتگاه های نظارتی برای 
شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان های مالی که 
در نوســانات اقتصادی در حوزه های تامین مالی قاچاق 

دارند، بیان کرد.
»سید احسان خاندوزی« در مراســم مبادله تفاهم 
نامه ســه جانبه همــکاری متقابل قــوه قضائیه، مرکز 
اطالعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف 
و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: 
جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم 
گذشته فعالیت خوبی در مقایســه با چهار سال گذشته 
داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می شود که 
امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم 
از قاچاق مواد مخدر، قاچــاق کاال و ارز، فرارهای مالیاتی 

و گردش های مالی مخل در نوســان در بازار دارایی را به 
حداقل برساند.

وی گفت: تفاهم نامــه ای که بین مرکــز اطالعات 
مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه 
قضاییه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت 
ســامانه های اقتصــادی و دســتگاه های نظارتی برای 
شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان های مالی که 
در نوســانات اقتصادی در حوزه های تامین مالی قاچاق 

دارند، استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنیــن در این تفاهم نامه 
برای تحرک خارجی مرکز اطالعات مالی توافق نامه های 
خوبی با کشورهای همســایه و کشورهای حوزه اوراسیا 
منعقد شده اســت که امیدواریم مجموعه این اقدامات 
نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور 

درطی ماه های آینده نشان دهد.

وی درباره تاثیر این تفاهم نامه بــر FATF، گفت: 
هدف ما در شــورای عالی مبارزه با پولشــویی، تنظیم 
مناســبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است تا 
به سمت سالمت اقتصادی و دشــوار شدن تامین مالی 
جریان های فاســد برود، بنابراین جهت گیری ما فقط 
برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی 

داخلی اهمیت بیشتری دارد.
خاندوزی تاکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسأله 
کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقســیم 

کاری که انجام شــده مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه 

ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می دهیم.
وی درباره افزایش نرخ ســود بانکی، گفت: در مصوبه 
شــورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ ســود 
بانکی در قالب اوراق گواهی ســپرده مصوبه شده است و 
برای هر یک از سپرده های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ ها 
متفاوت اســت و بانک مرکزی اعالم خواهــد کرد و این 

افزایش تا پایان امسال اجرایی می شود.

خاندوزی:  افزایش نرخ سود بانکی امسال انجام می شود

Mamlekatonline.ir

آگهی مزایده
کالسه 0000465

در خصوص پرونده بشماره بايگانی 0000465 دعوی آقای حسین اسديان ماتک بطرفیت بانوان ربابه 
، رقیه ، کافیه شهرت جملگی اسديان ماتک و آقايان علی،جواد، خلیل شهرت جملگی ابراهیمی ، بخواسته 
تقسیم ماترک مرحوم مورث ، شکراله اسديان ماتک ، واقع در قريه ماتک پس از ارزيابی توسط کارشناس 
رسمی دادگستری اينک از طريق مزايده بفروش می رسد. 1- ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 8896 
متر مربع که در آن يکباب واحد مسکونی با قدمت 50 ساله و زير بنای مفید 70 متر مربع و دو انباری به 
مساحت 12 و 34 متر مربع و يک حلقه چاه آب با حدودات اربعه شماال وصل به جاده آسفالته وورای آن 
خانه و محوطه آقای خوش چهره شرقا وصل به زمین آقای يحیی خوش چهره جنوبا وصل به زمین آقای 
مهدی يحیايی و زمین آقای عیسی جعفری غربا وصل به جاده آسفالته وورای آن خانه و محوطه اشخاص 
بخشــی از ضلع غربی با ديوار بلوکی و پرچین و ما بقی با ســیم خاردار محصور شده در يد تصرف احد از 
ورثه بنام خانم ربابه اسديان می باشد ارزش ريالی ششدانگ اين قطعه با عنايت به مراتب مشروحه فوق 
،موقعیت مکانی و محل استقرار ملک ،نوع کاربری ، دارا بودن امکانات و امتیازات از قبیل آب، برق، گاز و 
تلفن ثابت ،میزان مساحت، دسترسی آسان و با در نظر گرفتن ساير شرايط و عوامل موثر در امر ارزيابی از 
قرار متر مربعی 800000 تومان و جمعا به مبلغ 7116800000  هفت میلیارد و يکصد و شانزده میلیون 
و هشتصد هزار تومان برآورد و تقويم می گردد. 2- زمین شالیزاری به مساحت 3310 متر مربع محدود 
به حدودات اربعه شــرح آتی شماال وصل به زمین شالیزاری آقای رامین علیزاده شرقا وصل به نهر آب بر 
وورای آن جاده بین مزارع جنوبا وصل به زمین شــالیزاری آقای حســن اسديان غربا وصل به نهر آب بر 
وورای آن جاده بین مزارع ارزش اين قطعه از زمین شالیزاری با عنايت به موقعیت مکانی و محل استقرار 
ملک، انجام عملیات بهزراعی، دسترسی آسان و غیره از قرار متر مربعی 110000 تومان و جمعا به مبلغ 
364100000 تومان سیصد و شصت و چهار میلیون و يکصد هزار  تومان برآورد و اعالم میگردد.اينک از 
طريق مزايده با حضورنماينده دادستان در تاريخ 1401/11/05 از ساعت 8 الی 9 صبح  در شعبه اجرای 
احکام مدنی دادگســتری صومعه سرا بفروش می رسد طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزايده در 
محل از آن پالک ديدن کرده هرکس از قیمت پايه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد 
ضمنا خريدار بايد فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس از طريق کارت خوان مستقر 
در دفتــر اجرا واريز نمايد ضمنا برنده مزايده مابقی مبلغ را بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حســاب 
ســپرده دادگســتری واريز نمايد در غیر اين صورت مبلغ واريزی به نفع   دولت ضبط خواهد شد و کلیه 

هزينه های اجرايی به عهده خريدار می باشد.       
م 917 

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا - حبیبی 

آگهی مزایده 
کالسه 0100872 

در خصوص کالسه 0100872 اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا محکوم 
له خانم ســیده انیس کیازاده میاندهی بطرفیت 1- خانم حديقه رونقی نوکاشــتی 2- آقای سید مناف 
کیازاده میاندهی 3- سمیه رونقی نوکاشتی 4- سید جعفر کیازاده میاندهی 5- سکینه رونقی نوکاشتی 6- 
سید اکبر کیازاده میاندهی 7- خانم سیده مونس کیازاده میاندهی 8- سیده فاطمه کیازاده میاندهی 9- 
سید جالل کیازاده میاندهی 10- سید عیسی کیازاده میاندهی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع پس از 
ارزيابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اينک از طريق مزايده بفروش می رسد. عرصه مذکور باستناد 
تصوير نقشه برداری صورت گرفته ممهور به مهر آقای مهندس محمد حسین حاتمی ماسوله دارنده پروانه 
اشــتغال بکار مهندس 06953-0-6-11 بمقدار 743.43 مترمربع میباشــد که با مختصات جغرافیايی 
X=350933.3806 و y=4139586.2063 در صومعه ســرا – جاده پیربازار به ضیابر – روســتای فتمه 
سر – بر اصلی جاده – پالک 154 واقع گرديده است. مستحدثات داخل عرصه مذکور شامل 1- يک واحد 
مســکونی وياليی ) 2 خواب – آشپزخانه – سالن – ايوان ( با قدمت حدودا 50 سال بمساحت 141.11 
مترمربع با مصالح بنايی – ديوار بلوک سیمانی – درب و پنجره چوبی – زيرسازی سقف چوبی – پوشش 
سقف ورق گالوانیزه – کف ساختمان سیمانی – ديوارها اندود گچی 2- انباری بمساحت 44.93 مترمربع 
با مصالح بنايی و بلوک سیمانی 3- سرويس بهداشتی داخل محوطه حیاط بمساحت 13.85 مترمربع با 
مصالح بنايی و بلوک سیمانی – زيرسازی سقف چوبی و پوشش سقف ايرانیت میباشد. دارای امتیاز برق 
و فاقد امتیاز آب و گاز میباشــد و حالیه خالی از ســکنه میباشد. الزم بتوضیح است بر اساس تصوير نامه 
شــماره 5.1826 مورخ 1400/10/19 سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی صومعه سرا ابرازی از سوی 
خواهان پرونده روستای مذکور دارای طرح هادی مصوب بوده و ملک مورد نظر با مختصات فوق االشاره 
پس از کسر حريم راه دارای کاربری مسکونی و حريم حفاظتی راه میباشد. و رعايت حريم راه 22.5 متر از 
اکس جاده الزامی بوده که بر اساس آن مقدار مساحت عرصه و اعیان واقع در حريم راه بمساحت 569.27 
مترمربع و مقدار مساحت باقیمانده 174.16 مترمربع میباشد. با توجه به موقعیت مکانی و شکل هندسی 
و نوع کاربری عرصه و اعیان مذکور ) مسکونی ( و میزان مساحت آن پس از کسر عقب نشینی بمساحت 
کل 174.16 متر مربع وساير عوامل موثر در ارزيابی ارزش پايه ملک مذکور به بهای عادله روز بمبلغ کل 
3.500.000.000 ريال تعیین و اعالم میگردد. اينک از طريق مزايده با حضور نماينده دادستان در تاريخ 
1401/10/26 از ساعت 9 الی 10 صبح روز دوشنبه در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا 
بفروش می رسد طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزايده در محل از آن پالک ديدن کرده هر کس 
از قیمت پايه باالترين قیمت را پیشــنهاد نمايد فروخته خواهد شــد ضمنا خريدار بايد فی المجلس 10 
درصد قیمت پیشــنهادی را به حساب سپرده دادگستری واريز و اصل فیش را تحويل نمايد ضمنا برنده 
مزايده مابقی مبلغ را بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غیر اين 
صورت مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزينه های اجرايی به عهده خريدار می باشد .

م 919 
دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان صومعه سرا- بیابانگرد

آگهی مزایده
کالسه 0100477

در خصوص کالســه 0100477 اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در 
مبنی بر فروش ماترک مرحوم عظیم اخوان واقع در صومعه ســرا - قريه پیشــخان - خیابان آســفالته 
پیشــخان به صومعه ســرا پس از ارزيابی توسط کارشناس رسمی دادگســتری اينک از طريق مزايده 
بفروش می رســد. مشخصات ملک:1 - خانه ومحوطه بمســاحت 448.81 مترمربع مشتمل بر يکباب 
منزل مســکونی يک اشکوبه کرســی بلند دارای اسکلت بنايی و سربندی شــیروانی چوبی از درختان 
جنگلی و پوشش بام حلب با زيربنا قرين بمساحت 90.98 مترمربع، سايبان نمای جنوبی دارای ستون 
قوطی فلزی و ســربندی چوبی و پوشــش ايرانیت آزبستی با قدمت ســاخت 39 سال، دارای امتیازات 
آب،برق وگاز تلفن می باشــد. سند تک برگ بشماره ســريال 132894 -99/ج مورخه1400/04/10 
،448.81 متر مربع  و زيربنای اعیان احداثی 90.98 متر مربع اعالم شده است.برابر جوابیه بنیاد مسکن 
شهرستان ملک مورد استعالم براساس طرح هادی مصوب روستا دارای کاربری مسکونی می باشد حد 
شهری عرصه متصل به راه،25متری می باشد که رعايت حريم ان از اکس 12.5مترصورت پذيرد.جنس 
مصالح به کار رفته در بنا و منصوبات ان عبارتند از حصارمحیطی از جنس بلوک های سیمانی به ارتفاع 
متوســط 11رج ودرب ورودی اصلی ملک از نوع ماشــین روی فوالدی،نمای خانه ســفیدکاری،درب و 
پنجره ها آلومینیومی و چوبی،سقف کاذب سفیدکاری و پرسیانا،کف فرش لیسه سیمانی،سطح ديواری 
های داخلی سفیدکاری و بخشی از ديوار آشپرخانه کاشیکاری،سینک آشپرخانه استیل دولنگه،سیستم 
گرمايش بخاری گازی،ســربندی مجزای سرويســهای بهداشــتی به صورت تک شیبه با مصالح چوبی 
وپوشــش بام از نوع ايرانیت آزبستیارزش ملک مورد تعرفه با جمیع توابع ولواحق ومتعلقات ومنضمات 
شــرعیه وعرفیه بانضمام تاسیسات منصوبه وامتیاز مربوطه جمعا بمبلغ15/000/000/000ريال)معادل 
يک میلیارد و پانصد میلیون تومان(بعنوان قیمت پايه کارشناســی ارزيابی گرديد.اينک از طريق مزايده 
باحضور نماينده دادســتان در تاريخ 1401/11/02 از ساعت 8 الی 9 صبح روز يکشنبه درشعبه اجرای 
احکام مدنی دادگســتری صومعه سرا بفروش می رســد طالبین میتوانند 5روز قبل ازبرگزاری مزايده 
درمحــل ازآن پالک ديدن کرده هرکس ازقیمت پايه باالترين قیمت راپیشــنهاد نمايد فروخته خواهد 
شــدضمنا خريدار بايد فی المجلس 10درصدقیمت پیشــنهادی را به حساب سپرده دادگستری واريز 
واصل فیش راتحويل نمايد ضمنا برنده مزايده مابقی مبلغ را بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب 
سپرده دادگستری واريز نمايد درغیراين صورت مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهدشد وکلیه هزينه 

های اجرايی به عهده خريدار می باشد.
م 916 

دادورز اجرای احکام مدنی صومعه سرا - مسعود حبیبی

))آگهی مزایده((
کالسه 0100155 

در خصوص دادنامه 140034390000302492 و به کالسه 100155 و موضوع فروش اموال 
موروثی خواهان اکبر کاظمی و خواندگان رمضانعلی – محسن – عسکر – محمد – ستاره و علی 
اصغر کاظمی اللمی و تقســیم حاصل آن بین وراث که در اين راســتا اجرای احکام دادگستری 
صومعه ســرا ملکی به مشــخصات ذيل را پس از کارشناسی از طريق مزايده به فروش می رساند. 
))مشــخصات ملک(( الف- يک باب عرصه خانه و محوطه ملک مورد نظر به مســاحت 746.95 
مترمربع به نشــانی صومعه ســرا – ضیابر – جاده ضیابر به شــاندرمن – جنب دهیاری مشتمل 
بر يکیاب خانه کرســی بلند با قدمت ساخت 43 ساله ، فاقد شناژهای قائم و افقی درب و پنجره 
چوبی ، شیروانی از جنس حلب با زيربنای مفید 123 مترمربع دارای امکانات و امتیازات ، که در 
حاشــیه و جاده ضیابر به شاندمن مســتقر بوده و محدود به حدودات اربعه ، شماال وصل به خانه 
و محوطه رمضانعلی کاظمی، شــرقا ديوار بلوکی وورای آنخانه و محوطه اشخاص، جنوب وصل به 
حريم جاده آســفالته ضاير – شــاندرمن ، غربا وصل به کوچه خاکی ، ملک موصوف از 3 ضلع با 
فنســو پايه های فلزی محصور و تنها در ضلع شــرقی با ديوار بلوکی محصور می باشد برابر نقشه 
برداری انجام شده مساحت عرصه خانه و محوطه 746.95 مترمربع و زير بنای اعیانی موجود 123 
مترمربع برآورد شــده اســت، که با توجه به موقعیت مکانی و محل استقرار ملک ، موجود اعیانی 
به مساحت 123 مترمربع که برغم قدمت ساخت باال قابل سکونت می باشد. دارا بودن امکانات و 
امتیازات از قبیل برق ، گاز و تلفن ثابت، ارزش ريالی پايه ملک مورد تعرفه با اعیانی موجود جمعا 
به مبلغ 16.100.000.000 ريال ، معادل يک میلیارد و ششصد و ده میلیون تومان برآورد و اعالم 
میگردد. ب- تیلر میتسوبشی 5.7 اسب بخار طبق بررسی های بعمل آمده دستگاه موصوف فاقد 
گیربکس ) جعبه دنده ( بوده و بدلیل گیرپاژ بودن ) عدم حرکت پیستون در داخل سیلندر ( نیاز 
به تعمیرات اساس دارد. در ضمن دستگاه مذکور دارای 2 حلقه پره باغی بوده که در محل موجود 
می باشد. با عنايت به مراتب مشروحه فوق ، ارزش ريالی پايه دستگاه مذکور در شرايط فعلی بازار 
51.000.000 ريال ، معادل پنج میلیون يکصد هزار تومان برآورد و تعیین میگردد. خريداران می 
توانند 5 روز قبل از برگزاری مزايده در محل از آن اموال ديدن کرده و جهت شرکت در خريد در 
تاريخ 1401/11/01 روز شنبه از ساعت 09:00 تا 10:00 صبح در دفتر اين اجرای احکام واقع در 
دادگســتری شهرستان صومعه سرا حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزيابی شده شروع و برنده کسی 
خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترين قیمت بوده و 10 درصد مبلغ تصويبی را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری واريز و هزينه های انتقال را متقبل شود. 
م 920 

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- کاظم بیابانگرد

آگهی مزایده 
کالسه 0100786

در خصوص کالسه 0100786 اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در خصوص محکومیت آقای مهدی محرمی به پرداخت مبلغ 100.000.000 میلیون ريال بابت اصل خواسته در حق خانم 
معصومه صبح سحری و مبلغ 5.000.000 ريال بابت حق االجراء دولت، اموال تعرفه شده از جانب آقای میثاق محرمی هنده خاله واقع در صومعه سرا تولم شهر ) بازار جمعه ( شیخ محله ، بابت پرونده مذکور پس از ارزيابی 
توســط کارشــناس رســمی دادگستری اينک از طريق مزايده بفروش می رسد. مشخصات اموال : دو فقره ) يک جفت ( پره ناخن تراکتور مینی فرگوسن 285 ) مستعمل ( با شش فقره ناخن آن بازديد ارزش اقالم مذکور به 
میزان 100.000.000 ريال معادل ده میلیون تومان تعیین و برآورد می گردد. دستگاه مذکور اينک از طريق مزايده با حضور نماينده دادستان در تاريخ 1401/10/25 از ساعت 9 الی 10 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی 
دادگستری صومعه سرا بفروش می رسد هر کس از قیمت پايه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد طالبین می توانند در مدت  5 روز قبل از برگزاری مزايده در محل شرکت واقع در صومعه سرا تولم شهر ) 
بازار جمعه ( شیخ محله  از مال مذکور ديدن نمايند  ضمنا خريدار بايد فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری سیبای بانک ملی واريز نمايد  ضمنا برنده مزايده مابقی مبلغ را بايد حداکثر 

ظرف مدت يک ماه به حساب سپرده دادگستری وارير نمايد در غیر اين صورت مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزينه های اجرايی به عهده خريدار می باشد.
م 918 

دادورز اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان صومعه سرا- نیکدل

آگهی مزایده )نوبت دوم (
پرونده اجرایی 0100272 /م

برابر محتويات پرونده اجرايی 0100272/م و به موجب دادانامه شماره 140134390000625042 
-1401/02/19 صادره از شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان گیالن دعوی خانم فیروزه اقبالی اشکلنی و 
غیره داير بر تقسیم ماترک ،علیهذا اين اجرا قصد دارد امالک مذکور بشرح ذيل واقع در روستای باغبانان 
کوچه انديشه را براساس قیمت پايه کارشناسی مورخ 1401/04/25 طی مزايده حضوری بفروش برساند. 
مورد مزايده: الف: عرصه خانه و محوطه به مساحت 4058 )چهارهزار و پنجاه و هشت(متر مربع ،واقع در 
باغبانان – کوچه انديشه ،مشتمل برخانه مسکونی قديمی که حالیه کلنگی و غیر قابل سکونت می باشد. 
و نیز خانه احداث شده توسط احد از خواندگان بنام آبیش اقبالی ،به زيربنای مفید تقريبا 110 متر مربع 
در مختصات مکانی x =344415 وy=4122730 و محدود به حدودات اربعه شــرح آتی شماال وصل به 
جاده خاکی ارتباطی بخ جاده اصلی شرقا وصل به نهر زهکش ووای آن شالیزار حسینگل معصومی ، جنوبا 
وصل به حريم آب بندان طبیعی غربا وصل به جاده بهزراعی ووای آن شالیزار مرحوم مورث در داخل ملک 
موصوف حدود 40 اصله درخت از نوع مثمر و غیر مثمر مشاهده گرديد. همچنین در بخشی از ملک مورد 
تعرفه و در قســمت جنوبی يکباب انباری به مســاحت تقريبی 100 متر مربع با بلوک سیمانی و پوشش 
حلب احداثی توســط آبیش اقبالی مشــاهده گرديد. برابر بررسیهای بعمل آمده از دهیار روستای باغبان 
از رقبه مورد نظر در داخل طرح هادی روستا مستقر بوده و1000 تا1500 متر مربع با کاربری مسکونی 
و نابقی دارای کاربری باغ می باشــد. ارزش ريالی پايه ششــدانگ عرصه خانه و محوطه بدون احتســاب 
اعیانــات موجود و با لحاظ درختــان موجود در محوطه ،امکانات و امتیــازات از قبیل برق و گاز، میزان 
مساحت و غیره و از قرار متر  مربعی 12000000 ريال و در مساحت کل )4058متر مربع( جمعا به مبلغ 
48696000000 ريال ، معادل چهارمیلیارد و هشتصد وشصت و نه میلیون و ششصد هزار تومان برآورد و 
اعالم میگردد. ب(قطعه زمین شالیزاری بجا مانده از مرحوم مورث به مساحت کلی 19375 )نوزده هزار و 
سیصد و هفتاد و پنج متر مربع (، که در يوم کارشناسی در سه بخش مختلف تعرفه گرديد. بخشی در يد 
تصرف حافظ اقبالی به مساحت 7602 متر مربع در مختصات مکانی x =344433 وy =4122715 بخشی 
 y=4122744و x=344404 در يد تصرف آبیش اقبالی به مساحت 7582 متر مربع در مختصات مکانی
 x=344355 بخشی نیز در تصرف خانمها فاطمه و فیروزه به مساحت 4191 متر مربع در مختصات مکانی
وy=4122710. زمین شــالیزاری فوق االشاره مشمول طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری می باشد 
ارزش ريالی پايه زمین شالیزاری با عنايت به موقعیت مکانی و محل استقرار ،اجرای عملیات طرح تجهیز 
،میزان مساحت و غیره استقرار متر مربعی 1150000 ريال و در مساحت کل )19375 متر مربع(،جمعا 
به مبلغ22281250000 ريال ،معادل دو میلیارد دويست و بیست وهشت میلیون و يکصدوبیست و پنج 
هزار تومان برآورد گرديد. زمان برگزاری مزايده به تاريخ 1401/10/21 روز چهارشــنبه ساعت 9 الی 10 
صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان فومن برقرار می باشد مزايده با حضور 
نماينده محترم دادستان عمومی و انقالب راس ساعت مقرر از قیمت پايه ارزيابی شده شروع و به باالترين 
قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد. متقاضیان شــرکت در مزايده موظف به واريز 10% قیمت پايه 
کارشناسی در روز مزايده )2 ساعت قبل از وقت مزايده (بحساب سپرده دادگستری و ارائه فیش واريزی 
جهت شرکت در جلسه مزايده خواهند بود. برنده مزايده متعاقبا "مازاد 10% مبلغ پیشنهادی را به حساب 
ســپرده دادگستری واريز و نسبت به ارائه فیش واريزی در روز مزايده اقدام نموده و مابقی حداکثر ظرف 
مدت يک ماه وصول میگردد.خريداران 5 روز قبل از مزايده می توانند ضمن هماهنگی با دفتر اجرايی از 

ملک موصوف بازديد و سپس در مزايده شرکت نمايند اين آگهی فقط در يک نوبت منتشر خواهد شد.
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آگهی مزایده 
شماره بایگانی 0100104 

در خصوص پرونده به شماره بايگانی 0100104 موضوع دعوی آقای غالمحسین شیرزاد به طرفیت آقای 
اردشیر امانی راسته کناری مبنی بر دستور فروش ملک مشاع واقع در روستای راسته کنار پس از ارزيابی توسط 
کارشناس رسمی دادگستری اينک از طريق مزايده بفروش می رسد. مشخصات ملک:ششدانگ يکقطعه زمین 
بصورت باغ صنوبرکاری به مساحت تقريبی 9300 مترمربع و با حدودات اربعه : شماال به زمین حسین غريب ، 
شرقا به راه کشاورزی محلی و در ورای آن زمین محمود ابراهیمی ،جنوبا به راه کشاورزی محلی و در ورای آن 
زمین حاج صادق آمانی و غربا به جاده آسفالت راسته کنار – کسماء محدود می باشد. با در نظر گرفتن جمیع 
جهات ، منجمله موقعیت استقرار ،وضعیت عمومی ،نوع کاربری و برابری با قیمت عادله و روز ملکهای همجوار 
و ساير عوامل و فاکتور های موثر در ارزيابی از قرار متر مربعی 3/500/000 ريال)سیصد و پنجاه هزار تومان( و 
به ازای 9300 متر مربع بالغ بر 32/550/000/000 ريال )سه میلیارد و دويست و پنجاه و پنج میلیون تومان ( 
برآورد گرديده است. ملک مذکور از طريق مزايده با حضور نماينده دادستان در تاريخ 1401/10/24 از ساعت 
8 الی 9 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش می رسد طالبین میتوانند در مدت 
5 روز قبل از برگزاری مزايده در محل از آن پالک ديدن نمايد. در روز برگزاری مزايده هر کس از قیمت پايه 
باالترين قیمت را پیشــنهاد نمايد اموال به وی فروخته خواهد شد ضمنا خريدار بايد فی المجلس 10 درصد 
قیمت پیشنهادی را از طريق دستگاه کارت خوان مستقر در شعبه پرداخت نمايد و مابقی مبلغ را بايد حداکثر 
ظرف مدت يک ماه پرداخت نمايد در غیر اين صورت مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزينه 

های اجرايی به عهده خريدار می باشد. 
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آگهی مزایده 
کالسه 950313

درخصوص کالســه 950313 محکوم علیه آقای حســین کاظمی اللمی فرزنــد رمضانعلی و محکوم له 
خانم ام البنین طاعتی خانه کناری اجرای احکام مدنی حقوقی دادگســتری شهرســتان صومعه سرا مبنی بر 
فروش مال منقول محکوم علیه واقع در صومعه ســرا ،پارکینگ بین الملل صومعه ســرا پس از ارزيابی توسط 
کارشناس رسمی دادگستری اينک از طريق مزايده بفروش می رسد.شماره وسیله نقلیه :798 د 37 ايران -77. 
نوع و سیســتم و مدل : سواری پرايد 132 مدل 90 برنگ ســفید .شماره موتور : 4360423 .شماره شاسی : 
1422290302897 .وضعیت شــماره گذاری: دارد. وضعیت خودرو :موتور و گیربگس ضعیف ونیاز به تعمیر 
دارد- بدنه از ناحیه گلگیر عقب راســت و رکاب راســت ودرب صندوق و گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب چپ 
خوردگی دارند- سپرعقب و شیشه جلو شکستگی دارند- قالپاق چرخ و پانل ضبط ندارد- تايرها استهالک %50 
دارند. قیمت پايه کارشناسی : )عددی(850/000/000 ريال ، معادل 85/000/000 تومان می باشد. )حروفی(

هشــتصد و پنجاه میلیون ريال ،معادل هشــتاد و پنج میلیون تومان می باشد. اينک از طريق مزايده با حضور 
نماينده دادســتان در تاريخ 1401/10/20 از ساعت 8 الی 9 صبح روز سه شنبه در شعبه اجرای احکام مدنی 
دادگســتری صومعه سرا بفروش می رسد طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزايده در محل از آن پالک 
ديدن کرده هر کس از قیمت پايه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ضمنا خريدار بايد فی 
المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واريز و اصل فیش را تحويل نمايد ضمنا 
برنده مزايده مابقی مبلغ را بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حســاب سپرده دادگستری واريز نمايد در غیر 
اين صورت مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزينه های اجرايی به عهده خريدار می باشد. 
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آگهی مزایده 
پرونده اجرایی 0100170/م

آگهــی مزايده برابــر محتويات پرونده اجرايــی 0100170/م و به موجب دادنامه شــماره 
1401343900051473337 -1400/09/22 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی فومن دعوی 
خانم صغرا نامی و غیره داير بر تقســیم ماترک، علیهذا اين اجرا قصد دارد امالک مذکور بشرح 
ذيل واقع در روســتای خســمخ را بر اساس قیمت پايه کارشناســی مورخ 1401/07/25 طی 
مزايده حضوری بفروش برســاند.مورد مزايده : قطعه اول( شــش دانگ عرصه و اعیانی يک باب 
خانه و محوطه که محل ســکونت خوانده می باشد. که طبق نقشه ابزاری خواهان مساحت آن 
6762/42 متر مربع اعالم گرديده اســت با عنايت به موقعیت و وضعیت عرصه و نوع کاربری و 
اعیانات موجود)که دوباب خانه و يک باب واحد تلمبار و انباری و غیره (میباشد، جمعا به مبلغ 
هشــت میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. قطعه دوم( باغ مشــجر از سمت 
شــمال چســبیده به محوطه و خانه و از سمت جنوب به جاده اصلی آسفالت روستا متصل می 
باشد، مساحت آن 1153/62 مترمربع اعالم گرديده در نتیجه با عنايت به نوع کاربری و موقعیت 
و وضعیت و ساير عوامل موثر و ذيمدخل به مبلغ يک میلیارد و يکصد و پنجاه و سه میلیون و 
ششصد هزار تومان برآورد میگردد. قطعه سوم( باغ مشجرديگر که در سمت شرق خانه و محوطه 
تحت تصرف خوانده و به مساحت 1103/07 مترمربع می باشد و از سمت شرق به رودخانه و از 
جنوب به جاده آســفالت و از غرب به کوچه متصل و محدود میباشد. در نتیجه با عنايت به نوع 
کاربری و موقعیت و وضعیت آن به مبلغ مجموع يک میلیارد و يکصد و سه میلیون تومان برآورد 
و اعالم می گردد. قطعه چهارم ( که عرصه کارخانه و نانوايی و غیره می باشــد و يک قســمت 
از آن در حريم فشــار قوی برق قرار گرفته اســت. که مساحت اعالمی خارج از حريم فشار قوی 
برق به مساحت های 506/98 مترمربع و 160/71 متر مربع اعالم گرديده است. که با عنايت به 
موقعیت و وضعیت و نوع کاربری و واقع شــدن در داخل بازارچه و ساير عوامل موثر و ذيمدخل 
در مجموع ارزش ريالی هر متر مربع از آن به مبلغ سه میلیون تومان و ارزش ريالی کل دو قطعه 
به مســاحت مجموع 667/69 مترمربع به مبلغ مجموع دو میلیارد و سه میلیون تومان برآورد و 
اعالم می گردد. زمان برگزاری مزايده به تاريخ 1401/10/24 روز شــنبه ساعت 9 الی 10 صبح 
در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان فومن برقرار می باشد مزايده با حضور 
نماينده محترم دادستان عمومی و انقالب راس ساعت مقرر از قیمت پايه ارزيابی شده شروع و به 
باالترين قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزايده موظف به واريز %10 
قیمت پايه کارشناسی در روز مزايده )2ساعت قبل از وقت مزايده ( بحساب سپرده دادگستری 
و ارائه فیش واريزی جهت شرکت در جلسه مزايده خواهند بود. برنده مزايده متقالبا "مازاد 10 
% مبلغ پیشــنهادی را به حساب ســپرده دادگستری واريز . نسبت به ارائه فیش واريزی در روز 
مزايــده اقدام نموده و مابقی حداکثر ظرف مدت يک ماه وصول میگردد . خريداران 5 روز قبل 
از مزايده می توانند ضمن هماهنگی با دفتر اجرايی از ملک موصوف بازديد و ســپس در مزايده 

شرکت نمايند اين آگهی فقط در يک نوبت منتشر خواهد شد. 
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نگاه

عرضه اوراق سپرده سرمایه 
گذاری بانک ملی ایران

اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری )عــام( بانک ملــی ایران با نرخ ســود 
۲۳درصــد از تاریخ ۷ دی ماه تا پایان ســال در 

شعب این بانک عرضه می شود.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، 
این اوراق بــه صــورت الکترونیکی،بــا نام، با 
سررسید یک ساله، قابل انتقال به غیر و نرخ سود 

۲۳ درصد ساالنه از تاریخ انتشار خواهد بود.
پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به 
صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید 
قبل از سر رسید آن در شــعب بانک با نرخ ۱۰ 

درصد ساالنه خواهد بود.
الزم به ذکر اســت، فروش این اوراق صرفا به 
اشخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال و بصورت 
الکترونیکی بوده و برگه ســپرده به مشــتری 
تحویل نخواهد شد؛  لذا اطالع حفظ و نگهداری 

رسید صادره گواهی سپرده ضروری است.

پرداخت بیش از ۱88 هزار 
فقره وام ازدواج در بانک 
ملی ایران بانک ملی ایران

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خود و همسویی با اسناد باالدستی و برنامه های 
دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، با پرداخت 
وام قرض الحســنه ازدواج جوانان بسیاری را به 

خانه بخت فرستاده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، وام 
ازدواج در این بانک بی وقفه پرداخت می شــود 
که براین اساس از ابتدای آبان ماه سال گذشته 
)۱۴۰۰( تــا آبان ماه امســال  ۱۸۸ هزار و ۴۳۹ 
جوان ایرانی با دریافت وام قرض الحسنه ازدواج 
از این بانک به ارزش ریالی بالغ بــر ۲۷۷ هزار و 

۷۹۷ میلیارد ریال به خانه بخت رفتند.
آمارها نشــان می دهد که میزان پرداخت 
تسهیالت ازدواج توســط بانک ملی ایران طی 

یک سال اخیر در هر ماه  روند صعودی دارد.
این بانک طی ســال گذشــته نیز با رویکرد 
حمایــت از ازدواج جوانان از ابتــدای فروردین 
تا پایان اسفند ماه تعداد ۲۲۴ هزار و ۷۴۲ فقره 
وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت 

کرده است.
اکنون براساس قوانین باالدستی سقف وام 
قرض الحسنه ازدواج در سال جاری برای هر یک 
از زوجین یک میلیارد و دویســت میلیون ریال 
با دوره بازپرداخت ۱۰ســاله و نرخ چهار درصد 
کارمزد از ســوی بانک ملی ایران پرداخت می 

شود.
متقاضیانی کــه تاریــخ عقد آنهــا بعد از 
۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۷  باشــد و تاکنــون وام ازدواج 
دریافت نکرده اند، می تواننــد برای دریافت وام 

مذکور اقدام کنند.
الزم به ذکر است به هر یک از متقاضیان صرفا 
یک مرتبه وام قرض الحسنه ازدواج  با یک ضامن 

معتبر و سفته پرداخت می شود.
گفتنی است، ترویج سنت حســنه ازدواج 
و کمک به جوانان از مهم ترین سیاســت های 
اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود. این 
بانک طی سال گذشــته یک چهارم از کل وام 
های قرض الحســنه ازدواج به متقاضیان را در 

شبکه بانکی پرداخت کرده است.

فروش اوراق گواهی سپرده 
23 درصدی در بانک سپه

فروش اوراق گواهی ســپرده مدت دار )ویژه 
ســرمایه گذاری عام( با نرخ ۲۳ درصد در بانک 

سپه آغاز شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، به 
استناد مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، کلیه اشــخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ 
ســال می توانند با مراجعه به شعب بانک سپه 
نســبت به ســپرده گذاری از طریق اخذ اوراق 
گواهی ســپرده با نرخ ســود علی الحساب ۲۳ 

درصد اقدام نمایند.

عرضه اوراق سپرده سرمایه 
گذاری با سود 23 درصد در 

شعب بانک کشاورزی
اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری )عام( بانک کشــاورزی با نرخ سود ۲۳ 
درصد از هفتــم دی ماه تا پایان ســالجاری در 

شعب این بانک عرضه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، 
این اوراق بــه صــورت الکترونیکی، بــا نام، با 
سررسید حداکثر یک ساله و نرخ سود ساالنه ۲۳ 

درصد از تاریخ خرید خواهد بود.
بر اساس این گزارش سود علی الحساب این 
اوراق به صورت ماهانه و معاف از مالیات و مدت 
زمان سپرده گذاری ۱۲،۹،۶،۳ ماهه خواهد بود.

این گزارش می افزاید، از آنجا که فروش این 
اوراق به اشــخاص حقوقی و حقیقی)اشخاص 
حقیقی باالی ۱۸ سال( و به صورت الکترونیکی 
صورت می گیرد و برگه ســپرده به مشــتری 
تحویل نخواهد شــد؛ ضروری است متقاضیان 
در نگهداری رسید صادره گواهی سپرده دقت 

نمایند.

معاونت اعتباری و بین الملل 
پست بانک ایران ابالغ کرد: 

افزایش سقف تسهیالت قرض 
الحسنه اشتغال به رسته های 

اعالمی بنیاد برکت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( به سه میلیارد ریال
معاونت اعتباری و بین الملل پســت بانک ایران با 
ابالغ بخشنامه ای به شــعب بانک در سراسر کشور، از 
موافقت کمیسیون عملیات پولی و اعتباری با اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به رسته های اعالمی 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خبر 
داد.به گــزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک 
ایران، بر اساس این بخشنامه، رسته های اعالمی بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( می توانند 
تا ســقف ۳۰۰۰ میلیــون ریال و ســقف جمعی این 
رســته ها معادل ۲۰ درصد از کل منابع آن دستگاه از 
تسهیالت قرض الحسنه استفاده کنند.بر این گزارش، 
این بخشنامه، پیرو بخشنامه های پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه جز )۲( بند )ب( تبصره ۱۶ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور) اشتغال در اختیار استانداری ها( 
و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح های 

اشتغال پایدار صادر شده است.

بانک ملت در صدر؛ پرداخت 
23 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه تا 

پایان آبان ماه
بانک ملــت در راســتای ایفای مســوولیت های 
اجتماعی خود، همچنان پیشرو بودن خود را در اعطای 
تسهیالت قرض الحســنه خرد در پایان آبان ماه سال 

جاری نیز تداوم بخشید.
به گزارش روابط عمومی بانــک ملت، این بانک در 
هشت ماهه امسال نزدیک به ۲۲۹.۰۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحســنه در قالب حدود ۲۸۵.۰۰۰ 
فقره تسهیالت در سرفصل های مختلف پرداخت کرده 
است تا همچنان به عنوان بانک پیشــرو نام خود را در 
این عرصه به ثبت برســاند.بر اساس این گزارش، بانک 
ملت تا پایان آبان ماه ســال جاری بیش از ۱۱۸.۰۰۰ 
فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ بیش از 
۱۶۳.۰۰۰ میلیارد ریال به زوج های جوان اعطا کرده 
اســت ضمن این که تعداد تســهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری پرداخت شــده از ســوی این بانک نیز در 
این مدت بیــش از ۹۵.۰۰۰ فقره و بــا مبلغی بیش از 
۳۸.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.بانک ملت که همواره 
در کنار مددجویان ســازمان های حمایتی بوده است، 
امسال نیز این اقشار را تنها نگذاشته و با اعطای حدود 
۱۴.۰۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان 
کمیته امداد به مبلغ نزدیک به ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال 
و همچنین اعطــای بیش از ۴.۵۰۰ فقره تســهیالت 
قرض الحسنه به مبلغ نزدیک به ۴.۰۰۰ میلیارد ریال 
به مددجویان ســازمان بهزیســتی، نقش موثری در 
خوداشتغالی و خودکارآفرینی این مددجویان داشته 
است.این درحالی است که تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ بیش 
از ۳.۳۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه ودیعه مسکن 
به مبلغ حــدود ۱.۵۰۰ میلیارد ریال بــه مددجویان 
کمیته امداد و بیش از ۱.۳۰۰ فقره تســهیالت قرض 
الحسنه ودیعه مســکن به مبلغ بیش از ۸۰۰ میلیارد 
ریال به مددجویان سازمان بهزیستی کشور پرداخت 
شده است.اعطای ۲۲۴ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به دانشــجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد 
به مبلغ ۵۶ میلیارد ریال و اعطای ۱۸ فقره تســهیالت 
قرض الحسنه حمایتی اشتغال زندانیان حین حبس و 
پس از آزادی به مبلغ ۴۷ میلیارد ریال از دیگر اقدامات 

حمایتی بانک ملت در ۸ماهه ابتدای سال بوده است.
بانــک ملت در زمینــه اعطای تســهیالت قرض 
الحسنه از محل اشتغال اســتانداری نیز تا پایان آبان 
ماه ۱۱۳ فقره تسهیالت به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال و در 
زمینه تسهیالت به معرفی شدگان سفرهای ریاست 
جمهوری نیــز با اعطــای نزدیک بــه ۴۸.۰۰۰ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ بیش از ۷.۰۰۰ میلیارد 
ریال، گامی بزرگ در راســتای رفع نیازهای ضروری 

مردم برداشته است.

خنثی سازی تحریم دارو 
با ورود بانک پارسیان به 

ساخت داروهای خاص
تحریم دارو در سال های اخیر مشکالت متعددی 
را برای بیماران به همراه داشــته اســت. تحریم های 
ظالمانه ای که فقط به فروش نفت، تجهیزات و امکانات 
خالصه نشــد بلکه این تحریم ها، تجهیزات پزشکی 
و دارویی کشــور را نیز هدف قــرارداد و تأثیرات منفی 
آن در زندگــی بســیاری از بیماران به ویــژه بیماران 
خاص و سرطانی سایه افکند.فشــارهای تحریمی به 
ویژه تحریم های دارویی، موجب شــد تا بانک ها برای 
تأمین مالی و حمایت از ســاخت داروهای ســرطانی 
پیش قدم شوند؛ بر همین اساس حمایت از شرکت های 
مشارکت کننده در ســاخت داروهای ضد سرطان با 
استفاده از دانش سلول های بنیادی و همچنین مراکز 
تحقیق و توسعه این دانش در دستور کار برخی بانک ها 
ازجمله بانک پارســیان قرار گرفت.نگاهی به عملکرد 
بانک پارســیان در حوزه تأمین دارو و درمان نشــان 
می دهد که این بانک به  عنــوان حامی و تأمین کننده 
نیازهای زنجیره »ســالمت محور« دارویــی و درمان 
کشــور و با هدف مشــارکت مؤثر در تأمیــن و تداوم 
جریان نقدینگی نظام سالمت کشور، بیش از ۱۳ هزار 
و پانصد میلیارد ریال در قالب تسهیالت و صدور اوراق 
گام به شرکت های دارویی به منظور واردات دارو، تأمین 
مواد اولیه و تجهیزات پزشــکی پرداخت کرده است.

مشــارکت در طرح تولید داروهای بیوسیمیالر که در 
معالجه طیف وسیعی از بیماری های صعب العالج مانند 
ســرطان ها ، بیماری های خونی ژنتیکی خاص مانند 
ام اس و همچنین درمان نازایی مؤثر اســت و عاملیت 
تأمین مالی احداث بیمارستان پیشرفته برکت به عنوان 
مرکز درمانی تخصصی سرطان در حوزه سلول درمانی، 
پیوند مغز استخوان و پزشکی هسته ای تشخیصی،  از 

اقدامات ارزنده این بانک به حساب می آید.

الحاقیه تفاهم نامه همکاری دو بانک تجارت و قرض الحسنه رسالت به امضای 
مدیران عامل این بانک ها رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مدیرعامل این بانک در مراسم انعقاد 
الحاقیه تفاهمنامه همکاری با بانک قرض الحســنه رسالت گفت: بانک تجارت 
با گستره جغرافیایی در سراسر کشــور و امکانات شــرکت های ابزاری و تنوع 
مشتریان و ذینفعان خود شبکه توانمندی را در اختیار دارد و این ظرفیت ها در 

همکاری با شرکای تجاری همواره کارگشا بوده است.

هادی اخالقی فیض آثار با اشــاره به حوزه های فعالیت بانک قرض الحسنه 
رسالت و فرصت های گســترش تعامل بین دو طرف تاکید کرد: ظرفیت های 
ارزشمندی در بانک قرض الحسنه رســالت به وجود آمده که می تواند بستری 
برای گســترش همــکاری دو مجموعه باشــد و مــا در زمینه هایی همچون 
اعتبارســنجی خدمات ارزی و بانکداری بین الملل و ســایر حوزه های مالی و 
اعتباری می توانیم با انعقاد تفاهم نامــه های جدید با هــدف هم افزایی از این 

ظرفیت ها بهره مند شویم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت هم با اشاره به عملیاتی شدن بانکداری 
بدون شــعبه در این بانک گفت: از چند سال گذشــته جمع آوری شعب بانک 
قرض الحسنه رسالت کلید خورد و خوشبختانه امروز تمام خدمات این بانک در 

یک مرکز عملیات بانکی ارائه می شود.
محمدحسین حســین زاده با ارائه گزارشــی از وام های پرداختی این بانک 
در سال گذشته گفت: در ســال ۱۴۰۰بیش از یک میلیون فقره وام با میانگین 

۳۲میلیون تومان به صورت غیرحضوری به مشتریان پرداخت شده است.

الحاقیه تفاهمنامه بانک تجارت و بانک قرض الحسنه رسالت منعقد شد

سرپرســت بانک مســکن صنعتی ســازی را 
ضرورت اصلی کشــور در حوزه ســاخت مسکن 
عنوان کرد که نیازمند الگوی مناســب مهندسی 

است.
به گــزارش پایگاه خبــری بانک مســکن _ 
هیبنــا، اولین همایــش ملی »مســکن، ایمنی، 
صنعتی ســازی« با حضور دکتر علی عســکری 

سرپرست بانک مسکن برگزار شد.
این همایش در ســالروز زلزله بــم و مصادف با 
روز » ایمنی در برابر زلزلــه و کاهش اثرات بالیای 

طبیعی« با مشارکت بانک مسکن برگزار شد.
جعفر آقامالیی عضو هیات مدیره، سید محسن 
فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری، 
صابر عســکرپور عضو هیات مدیــره و معاون امور 
مالی، سعید شیرزادی مدیرعامل گروه مالی بانک 
مسکن و محمدرضا جواهری رییس هیات مدیره 
گروه مالی بانک مسکن نیز در این همایش حضور 

داشتند.
عســکری در این همایش مقاوم سازی را جزو 
اصول اولیه و اساسی ساخت مســکن عنوان کرد 
و گفت: هیچ بنایی نباید ســاخته شــود جز اینکه 
مقاوم ســازی در آن مبنا قرار گرفته شــود و هر 
روز ضرورت این امر بیشــتر از گذشــته احساس 

می شود.
سرپرســت بانک مســکن با تاکید بر ضرورت 
گسترش صنعتی ســازی در کشور گفت: صنعتی 
سازی و اســتفاده از مصالحی که با تکنولوژی های 

نو و دانش روز تهیــه می شــوند و مقاومت آن ها 
باالست، بسیار در کشور احساس می شود.

وی افــزود: شــرکت های مختلفــی در حوزه 
صنعتی ســازی در حــال فعالیــت هســتند اما 
هنوز در حوزه کالن کشــور یک الگــوی خاص از 
صنعتی ســازی وجود ندارد و باید در بانک مسکن 
به ســمت ایجاد الگویی در حوزه صنعتی ســازی 
کشور حرکت کنیم و برای شــرکت های دیگر نیز 
در این عرصه بــه عنوان یک الگو خــود را معرفی 

کنیم.
عســکری اضافه کرد: در کشــور فضــا برای 
فعالیت های اقتصادی بسیار مهیاست اما موضوع 
مهم الگوسازی اســت که ضمن ایجاد یک الگوی 
کارآمد و نویــن در حــوزه صنعتی ســازی باید 

پروژه ها را سریع، سبک و کم هزینه تمام کنیم.
سرپرست بانک مســکن با تاکید بر استفاده از 
اســتعداد و توانایی نیروهایی کــه در حوزه دانش 
بنیان فعالیــت می کنند گفت: بایــد از ظرفیت و 
ایده های نیروهای کارآمــد و به ویژه نیروهایی که 
در حوزه دانش بنیان فعالیت می کنند اســتفاده 
الزم را ببریم تا با اســتفاده از دانش و ایده این افراد 
الگوهای جدید مهندســی در ساخت ساز طراحی 
کنیم.وی اظهار امیدواری کرد که بســتر و فرصت 
الزم در بانک مسکن و شــرکت های زیرمجموعه 
برای ورود افــراد توانمند و مجهیز بــه دانش روز 
ایجاد شود تا ظرفیت آنان به عنوان رهاوردی برای 
توسعه اقتصاد مسکن در کشور مورد استفاده قرار 

گیرد.
شــیرزادی نیز در این مراســم با بیــان اینکه 
همیشه نگرانی درباره زلزله در کشور وجود دارد، 
اظهار کــرد: مجموعه شــرکت های گــروه مالی 
مسکن در اندیشه ایجاد الگوهای مناسب ساخت 

برای هر چه مقاوم سازی مسکن است.
وی افزود: مقاوم ســازی و باالبــردن کیفیت 
ساخت مسکن جزو اولین و مهمترین اولویت گروه 
مالی بانک مسکن قرار دارد که امیدوارم برگزاری 
این نوع همایش ها بتواند کمک شــایان توجهی 
به افزایش اســتحکام و کیفیت ساخت واحدهای 

مسکونی کند.
جواهری نیــز با بیــان اینکه ایران کشــوری 

زلزله خیز است و باید نســبت به تبعات آن ایمنی 
سازی صورت گیرد گفت: امیدواریم از تجربیات و 
دانشی که در این همایش بدست می آید در حوزه 
استحکام هر چه بیشتر ســاخت مسکن در گروه 

مالی بانک مسکن به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشــاره به این موضوع که صنعتی سازی 
موضــوع جدید و مهمی در کشــور اســت گفت: 
ضرورت صنعتی سازی در کشور به شدت احساس 
می شود که باعث کاهش هزینه ساخت، باال بردن 
کیفیت ساختمان و کاهش آلودگی محیط زیست 
می شود و امیدواریم گروه مالی بانک مسکن جرو 
اولین شرکت هایی باشد که بتواند صنعتی سازی 

را به طور گسترده در کشور اجرا کند.

عسکری در همایش »مسکن، ایمنی، صنعتی سازی«:

در حوزه صنعتی ســازی ساخت مســکن در کشور الگوی 
مهندسی مناسبی طراحی شود
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بانک دی به منظور گســترش خدمات بانکی به مشتریان خود 
به زودی صدها باجه بانکی و میز خدمت را در مراکز بنیاد شهید و 

امور ایثارگران ایجاد خواهد کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک دی و به نقــل از پایگاه خبری 
حیــات؛ بانــک دی به جــای افتتــاح پرهزینه شــعب جدید از 
ظرفیت های بنیاد شهید اســتفاده خواهد کرد و به مشتریان خود 

خدمات بانکی ارائه می کند.
طرح ایجاد میزهای خدمت بانک دی از سال گذشته آغاز شده 
و تا پایان سال گذشــته ۸۰ دفتر بنیاد شهید و ۶ هزار باجه و ۶۲۷ 
هزار نقطه تماس پست بانک در سراســر کشور خدمات بانک دی 
را به مشتریان و همچنین ســهامداران اصلی بانک یعنی خانواده 

شهدا و ایثارگران ارائه می دهند.

در قانون برنامه ششم توسعه کشــور و در راستای تحقق دولت 
الکترونیک تأکید شده است که دستگاه های دولتی برای تسهیل 
در دسترســی مردم به خدمات بانکی، باید خدمات اجرایی خود 
را به شرکت ملی پست، دفاتر ICT روســتایی و دفاتر پیشخوان 

دولت واگذار کنند.
بانــک دی همچنیــن بــرای افزایش ســهولت دسترســی 
خانواده های شــهدا و ایثاگران و همچنین ســایر مشــتریان به 
خدمات بانکی، باجه های بانک را در دفاتر بنیاد شــهید راه اندازی 

کرده و درصدد گسترش آن است.
علیرضا قیطاســی مدیرعامــل بانک دی دربــاره ایجاد صدها 
میز خدمت در مراکز بنیاد شــهید و امور ایثارگران سراسر کشور 
گفت: برای ایجاد ۳۰۰ باجه بانک دی به بانک مرکزی درخواست 

دادیم. با توجه به وضعیت کارمندان موسســه اعتباری کاسپین و 
لزوم همکاری آنها، برای ایجاد ۳۰۰ باجه بانک دی هیچ مشــکلی 
نداریم و بانک مرکزی نیز موافقت اولیه خود را اعالم کرده اســت. 
با راه اندازی این باجه ها در مراکز بنیاد شهید و ایثارگران خدمات 
بانکی بیشتری به خانواده معظم شــهدا و ایثارگران ارائه خواهیم 

کرد.
وی درباره فروش اموال مــازاد بانکی که وزیــر اقتصاد اصرار 
زیادی برای تحقــق آن دارد نیز گفت: بانــک دی در حال فروش 
امالک و اموال مازاد خود است و جزو بانک های برتر در این زمینه 
محسوب می شود. فروش اموال مازاد موجب می شود وضعیت این 
بانک در بازار سرمایه نیز بهبود و روند رو به رشد این روزهای نماد 

دی ادامه یابد.

مدیرعامل بانک دی در گفتگو با »حیات«: ۳۰۰ باجه بانکی ایجاد می شود
گسترش خدمات بانکی در مراکز بنیاد شهید سراسر کشور

خبر

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشــنهاد افزایش سرمایه 
بانک های دولتی به میزان ۳۵ هــزار میلیارد تومان از ظرفیت 

بند د تبصره ۱۸ بودجه مطرح کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک صنعــت و معدن به نقل از 
شــادا، توانمندســازی بانکهای دولتی برای تعامالت مالی و 
فراهم سازی شرایط افزایش توان تســهیالت دهی برای این 
بانک ها بــه منظور حمایت از بخش های تولیدی در کشــور، 
همواره یکی از مهمترین اولویت های دولت ســیزدهم بوده 

است .
در شــرایط فعلی به جهــت تأثیر مثبت افزایش ســرمایه 
نقدی بــر نســبت کفایت ســرمایه بانک هــای دولتی برای 
رسیدن به ســطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور 
انجام افزایش ســرمایه نقدی یکی از اولویت های وزارت امور 

اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیتهای بودجه ای دولت، تالش شــده تا 
از کلیه ظرفیت های موجود به منظور افزایش ســرمایه بانک 

های مزبور استفاده شود.
از اینــرو این وزارتخانه در ســال های اخیر و در راســتای 
تقویت توان وام دهی بانک های دولتی به منظور تامین مالی 
به موقع و کافی تســهیالت مــورد نیاز آحاد جامعــه به ویژه 
تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست 
و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مســکن، تامین امنیت 
غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصوالت کشــاورزی 
در کشــور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصوالت وارداتی، 
تقویت نظام تعاونی کشــور با توجه به نیازهای روبه گسترش 
بخش تعــاون و تامین مالی طرح های تولیــدی و صنعتی، از 
تمامی ظرفیــت های موجود برای افزایش ســرمایه حداقلی 

در بانک های دولتی استفاده کرده است .
آخرین اقــدام انجام شــده در ارتباط با افزایش ســرمایه 
بانک های دولتی ، اســتفاده از ظرفیت منــدرج در بند ) د ( 
تبصره ) ۱۸ ( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان 
۳۵۰ هــزار میلیارد ریال اســت که در آبان ماه ســال جاری 
پیشــنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش ســرمایه این 
بانک ها از محل ســهام و سهم الشــرکه دولت در شرکتهای 

دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت .
براساس مصوبه یاد شده، ســهمیه تخصیصی به هر یک از 

بانک های دولتی از محل بند قانونی یاد شــده که متناسب با 
نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، بدین شرح است :

بانک ملی ۳۵۰۰۰، ســپه ۳۵۰۰۰، مســکن ۱۰۰۰۰۰، 
کشــاورزی ۳۵۰۰۰، صنعــت و معدن ۱۰۰۰۰۰، توســعه 
صــادرات ۵۰۰۰، توســعه تعــاون ۳۰۰۰۰ و پســت بانک 

۱۰۰۰۰
خاطر نشــان می ســازد ایــن وزارت با جدیت بــه دنبال 
اســتفاده از ســایر ظرفیت های قانونی موجود در کشــور به 
منظور افزایش ســرمایه بانک های دولتی اســت و امید آن 
مــی رود در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ کل کشــور نیز 
افزایش ســرمایه یکی از موضوعاتی باشــد که مورد تصویب 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.
همچنین بنا بــه گزارش ایِبنا؛ معــاون بانک و بیمه وزارت 
اقتصــاد در ارتباط تلفنــی با بخش خبــری ۲۱ در خصوص 
تعــداد وام هایی که بانک مســکن برای تامیــن مالی نهضت 
ملی مســکن می تواند بدهــد گفت: در اجرای بنــد د تبصره 
۱۸ قانون بودجــه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شــد با رعایت 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون اساســی تا ســقف ۳۵ 
هزار میلیارد تومان از ســهام و ســهم الشــرکه خودش را در 
شــرکت های دولتی برای افزایش ســرمایه بانک های دولتی 
طرح کند. خوشــبختانه در اواخر آبان ماه مصوبات در هیات 
وزیران تصویب شــد و تالش کردیم امکان افزایش ســرمایه 
را متناســب با نســبت کفایت ســرمایه فراهم کنیم که این 
کار بــه افزایش قدرت تســهیالت بانک ها و خدمت رســانی 
بهتر و بیشــتر به مردم کمک می کند.حســینی افزود: بر این 
اســاس ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه را بین تمام 
بانک های دولتی توزیــع کردیم بر این اســاس که ۱۰ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت برای حمایــت از طرح نهضت ملی 
توسط بانک مســکن پرداخت شود، بانک کشــاورزی برای 
تامین امنیت غذایی حفــظ کیفیت و کمیت تولید محصوالت 
کشاورزی ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام بدهد، ۱۰ هزار 
میلیارد تومان توســط بانک صنعت و معدن بــرای حمایت 
از طرح هــای تولیدی و صنعتی کشــور و فعــاالن اقتصادی 
تســهیالت پرداخت شــود، ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک 
توسعه صادرات و سه هزار میلیارد تومان توسط بانک توسعه 
تعاون برای حمایت از تعاونی ها و تقویت نظام تعاونی کشور، 

هزار میلیارد تومان توســط بانک پست بانک و بانک های ملی 
و ســپه هر کدام ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تســهیالت 
پرداخت کنند.وی گفت: تالش شده اســت این تسهیالت به 
گونه ای توزیع شــود که همه بانک های دولتی مــا تقریبا از 
هشــت بانک دولتی ما بخش عمده آن ها از کفایت ســرمایه 
اســتاندارد بین المللی برخوردار شوند.حســینی در پاسخ به 
این ســوال که به طور مشــخص بانک مســکن چقدر بیشتر 
می توانــد وام دهد گفــت: با توجه بــه قانون امســال تاکید 
شــده که ســه برابر افزایش ســرمایه ای که به موجب بند د 
تبصره ۱۸ بانک هــای دولتی افزایش ســرمایه به آن ها تعلق 
می گیرد تکالیف قانونی خودشان باشــد که در بانک مسکن 
که ۱۰ هــزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد قاعدتاً تا ســه 
برابر ایــن را بانک مســکن می تواند تســهیالت دهد.وی در 
مورد منبــع تامین افزایش ســرمایه بانک هــا گفت: در خود 
قانون اشاره شده که از محل واگذاری ســهامی که متعلق به 
بانک های دولتی اســت تامین شــود. دولت هم خوشبختانه 
سهام شرکت پاالیش نفت شــازند را تا سقف ۳۵ هزار میلیارد 
تومان مصوب کرده اســت. تشــریفات اداری در حال انجام 
است. مصوبات صادر شده تا با تقسیم بندی که عرض کردم با 
نگاه اینکه کفایت سرمایه بانک های دولتی به حد نصاب های 
مقرر بین المللی برســد و توان تســهیالت دهی افزایش پیدا 
کند توزیع شــده و برای اولین بار در تاریخ مواجه می شــویم 
که اکثریت بانک های دولتی ما از کفایت ســرمایه قابل قبول 

و استاندارد برخوردار می شوند.

جزئیات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانك های دولتی
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کسب عنوان  رئیس گروه  
برتر دفتر تحقیقات  صنعت 

آبفای کشور به اصفهان 
اختصاص یافت

از ســوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت مهندسی آبفای کشور زهره صهبایی 
رئیس گــروه دفتر تحقیقات آبفــا اصفهان به 
عنوان رئیس گروه برتر  دفتر تحقیقات صنعت 

آبفای کشور معرفی شد.
اصفهــان – احســان عالیخانــی چگنی: 
همزمان با برگزاری  جشنواره پژوهش و فناوری 
وزارت نیرو از رئیس گروه دفتر تحقیقات آبفای 
اصفهان به جهت تالش در ارتقای سطح علمی 
و دستیابی به فناوری های نوین در صنعت آب 
و فاضالب کشــور و نیز زحمات ارزشــمند در 
راستای ارتقای کیفیت طرح های تحقیقاتی و 
توسعه فرایند تولید علم و فناوری  تقدیر به عمل 
آمد.همچنین مدیرعامل آبفای کشور خواستار 
تالش روز افزون با بهــره گیری از خرد جمعی 
کارشناســان و صاحب نظران این حوزه شد تا 
شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر صنعت ،ارائه 
خدمات شایسته به مردم شریف ایران اسالمی 
را بدنبال داشته باشــد.الزم به یادآوری است: 
همزمان با هفته پژوهش، مشــاور مدیرعامل 
در امور بانوان و خانواده بــه همراه رئیس گروه 
تحقیقات آبفای اســتان اصفهان در جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیــرو حضور یافت.

نوشین منصوریان با هدف مشارکت  و ترغیب 
بیش از پیش بانوان آبفای اســتان اصفهان  در 
همایش ها  ، جشــنواره ها  و رویدادهایی که از 
سوی وزارت نیرو برگزار می شود به همراه زهره 

صهبائی در این جشنواره حضور یافت.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب: 
2۹ مدرسه کانکسی 

شهرستان سرپل ذهاب 
نیازمند ساماندهی است

صدراله بابلی در نشست شــورای آموزش 
و پرورش شهرستان سرپل ذهاب اظهار کرد: 
پیشــرفت و زیرســاخت یک ملت به آموزش 
و پرورش برمی گردد و در آمــوزش و پرورش 
تعلیم در کنار تربیت است، دانش آموز انقالبی، 
متدین، آینــده نگر پرورش یافتــه آموزش و 

پرورش است.
وی افزود: برای رسیدن به طرح های بزرگ 
و گام های بلنــد و برای رســیدن به موفقیت 
نیازمند انسان های صبور و شجاع هستیم و در 
دوران دفاع مقدس ۳۶ هزار دانش آموز شهید 
برای دفــاع از کیان نظام جمهوری اســالمی 
تقدیم شــد که مصداق معلمان با شــهامت 
بــرای تربیت چنین نســلی اســت.فرماندار 
ســرپل ذهاب با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت 
نخبــگان دانش آموزان در مســائل مختلف و 
توجه به زیرســاخت های مهــم، تصریح کرد: 
ســرپل ذهاب بعد از زلزله مشکالت متعددی 
در بازسازی ســاختمان های اداری، کتابخانه 
ها، مراکز فرهنگی مرمت آثار تاریخی و.. دارد.

بابلی بیان کرد: ۲۹ مدرسه کانکسی و سنگی در 
شهرستان با حداقل ترین امکانات وجود دارد 

که انتظار می رود ساخته شوند. 

۹3 درصد چک های  آبان 
 وصول شد

گرگان.زهــرا کارزگر.خبرنــگار مملکت/ 
توســعه تعاون:در آبان  ســال جاری حدود ۷ 
میلیون فقره چک مبادله  شد که نزدیک به ۹۳ 
درصد این چک ها وصول شده است.به گزارش 
پایگاه خبری توســعه تعاون به نقــل از روابط 
عمومی بانک مرکزی، طی آبــان ماه ۱۴۰۱ در 
سامانه چکاوک حدود ۷ میلیون فقره چک به 
ارزش حدود ۳۶۷۹ هــزار میلیارد ریال مبادله 
شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیــب ۹.۲ درصــد و ۱۵.۵ درصد افزایش 
نشــان می دهد.از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده در آبان ماه به ترتیب ۹۲.۹ درصد 
و ۹۰.۷ درصد وصول شــده است. درصد تعداد 
و مبلغ چک های وصول شــده در ماه قبل از آن 
)مهرماه( به ترتیب معادل ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ 
درصد بوده اســت. همچنین این نسبت در ماه 
مشابه ســال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۱ درصد 
و ۸۷.۸ درصــد بوده است.شــاخص نســبت 
چک های برگشــتی به چک های مبادله ای در 
مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعــدادی، ۷.۱ درصد 
بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۶ درصد 
را نمایش می دهد. همچنین این شــاخص به 
لحاظ مبلغی ۹.۳ درصد بوده و در ماه قبل عدد 

۱۱.۱ درصد را نمایش می دهد.

مهندس شــهلی، شــهردار قدس با بیان اینکه 
با توجه به برودت هــوا افراد بی ســرپناه باید مورد 
حمایت قرار گیرند، گفت: گرمخانه شهرداری واقع 
در خیابان سنگســتان شــهرقدس دارای امکانات 
مناسبی بوده و پذیرای افراد بی سرپناه در ایام سرد 

سال است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای 

اسالمی و شــهرداری قدس، مهندس سعید شهلی 
اظهار داشت: در حال حاضر امکانات مورد نیاز جهت 
نگهداری از افراد بی سرپناه در گرمخانه شهرداری 
مهیاست و این مرکز آماده پذیرش این افراد در ایام 
سرد است. همچنین سرویس خودرویی مستقر در 
میدان  قدس و میدان آزادي)سرقنات( و همچنین 
خیابان شهید قربانی )عمارت(، جهت انتقال افراد 

بی سرپناه شــهر قدس به گرمخانه شهرداری آماده 
خدمات رسانی است.

شــهروندان با مشــاهده این افراد می توانند با 
ســامانه ۱۳۷ تماس گرفته تا پرســنل شهرداری 
نسبت به دعوت و انتقال ایشان به گرمخانه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
شــهرقدس، بلوار ۴۵ متری شــهید کلهر، خیابان گفتنی اســت؛ گرمخانه شــهرداری به نشانی 

سنگستان می باشد.

گرمخانه شهرداری آماده پذیرش افراد بی سرپناه است

اصفهان – احســان عالیخانی چگنی: رئیس 
اداره راه و شهرسازی شهرســتان تیران و کرون با 
بیان اینکه فاز اول ساخت طرح نهضت ملی مسکن 
تیران در مرحله ســفت کاری قرار دارد، از شروع 

ساخت ۳۸ واحد در فاز دوم این طرح خبر داد.
ســعید کاشــفی رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرســتان تیران و کرون اظهار داشــت: حدود 
پنج هزار نفر در شهرستان تیران و کرون متقاضی 
بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مســکن 
بودند و در سامانه اقدام به ثبت نام کردند که از این 
تعداد حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر واجد شرایط نهایی 

شناخته شدند.  
وی با اشاره به اهمیت سرعت بخشی به اجرای 

این طرح اذعان داشت: در حال حاضر فاز اول طرح 
نهضت ملی مسکن در شــهر تیران به تعداد ۱۴۶ 

واحد در قالب ۳۹ بلوک در دست اجرا است.  
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان تیران 
و کرون افزود: اجرای اســکلت این میزان از پروژه 

اتمام یافته و در مرحله سفتکاری قرار دارد.  
وی با بیان اینکه ســاخت فاز دوم طرح نهضت 
ملی مسکن تیران به تعداد ۳۸ واحد آغاز شده است 
عنوان کرد: این تعداد واحد در قالب هشــت بلوک 
با زیربنای چهار هــزار و ۱۱۶ مترمربع و به روش 

اسکلت بتنی ساخته می شود.  
کاشفی ابراز داشت: میزان تسهیالت این تعداد 

واحد مسکونی ۱۱۴ میلیارد ریال است.  
وی خاطرنشــان کرد: در راستای تامین مابقی 
اراضی مورد نیاز این طرح در شهرســتان تیران و 

کرون الحاق ۴۰ هکتار اراضی به محدوده شهری 
در دستور کار قرار دارد.  

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون خبر داد؛

آغاز ساخت فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن تیران

 مایلی رستمی بابیان اینکه اولویت شرکت گاز 
استان مازندران فرهنگ ســازی نسبت به رعایت 
الگوی مصرف اســت افزود: استان های شمالی در 
انتهای خط شبکه گازرسانی کشور قرار دارند و عدم 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ممکن اســت 
این استان ها را با افت فشار مواجه نماید از این  رو از 
مشترکان خانگی می خواهیم دمای محیط خانه را 

بین ۱۸ تا ۲۱ درجه تنظیم کنند.
 قاسم مایلی رستمی در جلسه شورای فرهنگی 
منطقه ۴ صنعت نفت استان های گیالن، مازندران و 
گلستان که با حضور علی زمانی دبیر شورای عالی 
فرهنگی وزارت نفت در مجتمع نفت محمودآباد 
برگزار شد با بیان اینکه ســردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در زمان حضور در جبهه های نبرد علیه 
داعشیان در سوریه به حق الناس و اهمیت رعایت 
این مهم توجه ویژه داشــت، اظهار کرد: این تأکید 
سردار ســلیمانی نوعی فرهنگ ســازی در حوزه 

ارزش های دینی است.
 مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مازندران 
با بیــان اینکه با پیــروی از منویــات رهبر معظم 
انقالب اســالمی در حوزه های دینی و انقالبی باید 

به گونه ای عمل کنیم که جای خادم و خائن عوض 
نشود، افزود: برای رسیدن به اهداف عالیه ی نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران باید در مباحث 
فرهنگی نظیر اصالح الگوی مصرف اهتمام ویژه ای 

داشته باشیم.
 وی با بیان اینکه استان های مازندران و گیالن در 
معرض خطر افت فشار قرار دارند، گفت: متأسفانه 
با کاهش دما، مصرف گاز طبیعی در اســتان های 
شمالی افزایش قابل مالحظه ای داشته و تداوم این 
مصرف افزایشی ممکن است این استان ها را با افت 

فشار گاز روبرو سازد.
وی با اشاره به اینکه امســال ۵۰ هزار مشترک 
خانگی و ۳۰۰ واحد صنعتی به مشــترکان استان 
اضافه شده است، گفت: افزایش مشترکان و سرمای 
هوا از دالیــل افزایش مصرف گاز در اســتان بوده 

است.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران بابیان اینکه 
مجموعاً ســه هزار روســتای مازندران نیازمند 
فرهنگ ســازی در حوزه اصــالح الگوی مصرف 
هستند، افزود: سه برابر مصرف گاز اروپا را داریم و 
اصالح این آمار تکان دهنده نیازمند فرهنگ سازی 

در خصــوص اصالح الگــوی مصرف بین اقشــار 
مختلف جامعه است.

مایلی رستمی بر لزوم فرهنگ سازی در بخش 
اصالح الگوی مصرف تأکید کــرد و افزود: به دلیل 
شرایط ویژه ی استان های شمالی )قرار گرفتن در 
انتهای خط انتقال( و با توجه به افزایش برودت دما 
باید برای جلوگیری از افت فشــار درست مصرف 

کردن را بیاموزیم و آموزش دهیم.

وی در پایــان با بیــان اینکه دغدغــه امروز ما 
فرهنگ سازی نسبت به رعایت الگوی مصرف است 
و ممکن است با تداوم افزایش مصرف با مشکل افت 
فشار گاز طبیعی مواجه شــویم، خاطرنشان شد: 
امید اســت با همراهی و همکاری هم استانی های 
شریف استان شــهیدپرور و والیتمدار مازندران 
بتوانیم در رعایت الگوی مصــرف گاز با تبلیغات 

وسیع به توفیقات ارزشمندی دست یابیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تأکید کرد؛

فرهنگ سازی رعایت الگوی مصرف اولویت شرکت گاز مازندران

خبر

محمد تقی مهدیزاده مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان از اجرای اولین تفاهمنامه اصالح 
معابر کشور ، بین شرکت توزیع برق گیالن و شرکت 

راسامهر خبر داد.
وی تاکید کرد : به همت شرکت توانیر و از طریق 
فراخوان در کل کشور،شــرکت توزیع برق گیالن 
بعنوان اولین استان ها برای اجرای این طرح بزرگ 
و ملی برگزیده و تفاهم نامه ای با شرکت خصوصی 

برای انجام این پروژه منعقد شد.
رئیس هیات مدیره شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان گیالن افزود این طرح با اختصاص ۴۰۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار اجرا و پیاده سازی خواهد شد.

مهدیزاده گفت:بر اســاس آمار تفصیلی تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ مجموع چراغهای روشــنایی معابر 
منصوبه شرکت توزیع نیروی برق گیالن در سطح 
استان ۵۲۷۶۲۱ دســتگاه و مجموع توان منصوبه 

۳۵۰۰۳ کیلوات )۳۵ مگاوات ( است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن افزود: هدف از 
اجرای این طرح، اصالح سیستم روشنایی معابر شهری 
با جایگزینی المپ های کم مصرف )ال ای دی( به جای 

المپ گازی با هدف مدیریت مصرف می باشد.
وی افزود: کاهش مصــرف انرژی، کاهش تولید 
گازهــای گلخانــه ای در مقیــاس کالن، کاهش 
آلودگی های زیســت محیطی و در نهایت کاهش 

مصرف ســوخت های فســیلی از دیگر اهداف این 
طرح بزرگ اســت.مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
گیالن تصریح کرد: با توجه به درجه حفاظت باالی 
المپ های LED، ایــن نوع از المپ ها بر اســاس 
تکنولوژی های جدید تولید شده و به همین سبب 
به تعمیر و نگهداری کمتری نیــاز دارند و از کیفیت 

روشنایی باالتری نیز برخوردار است.
مهدیزاده، مزایای این المپ ها را کیفیت مناسب 
روشــنایی، باال بودن طول عمر و پایین بودن میزان 
مصرف برق اعالم کرد و یادآور شــد: عمر این چراغ 
ها ۱۰ سال اســت و میزان مصرف برق آنها نیز یک 

چهارم چراغ های گازی است.

وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از زمینه هــای 
صرفه جویــی انرژی در شــبکه های بــرق، اصالح 
روشنایی معابر درون و بین شهری است، شبکه های 
روشنایی معابر درون و بین شهری کشور حدود ۱۰ 
میلیون چراغ را شامل می شود که مصرف برق آنها 

حدود هزار مگاوات است.
مدیر عامل شــرکت توزیع بــرق گیالن گفت: 
با توجه به ســرمای هوا در فصل زمســتان مصرف 
سوخت در کشور روند افزایشي داشته که این موضوع 
محدودیت هایي را براي تولید بــرق در نیروگاه ها 
ایجاد مي کند و نیاز به همراهــی همه جانبه برای 

جلوگیری ازخاموشی های احتمالی ضروری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:

اولین تفاهمنامه اصالح معابر کشور در استان اجرایی خواهد شد

استاندار گلستان گفت: اداره کل راه و شهرسازی 
گلســتان یکی از دستگاه های پیشــرو در جذب 
اعتبــارات مصوبات ســفر رئیس جمهــور بوده و 
مهندس مهدی ملک یکــی از مدیران جهادی این 

استان می باشد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و 
شهرسازی گلســتان، دکتر علی محمد زنگانه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان به یک 
کارگاه بزرگ در حوزه راه و شهرسازی تبدیل شده 
و در تمام نقاط این استان از شرق تا غرب پروژه های 

راهسازی استان در احال اجرا و تکمیل است.

وی افزود: یکی از این پروژه ها محور بندر ترکمن 
– آق قال ســت که به نام » جاده مرگ « مشــهور 
شده و با اهتمام رئیس جمهور و مدیر جهادی راه و 
شهرسازی گلستان به زودی این نام را از این محور 
بر می داریم.استاندار گلســتان ادامه داد: عملیات 
احداث زیرسازی و بهسازی محور بندر ترکمن – آق 
قال هم اکنون در حال اجرا بوده و در استان گلستان 

هیچ پروژه متوقفی در حوزه راه وجود ندارد.
دکتر زنگانه همچنین تصریح کــرد: : اعتبارات 
حوزه احداث و توســعه راه های گلســتان در سال 
۱۳۹۹، مبلغ ۶۷ میلیارد تومــان بوده که این رقم در 

سال ۱۴۰۰ به ۱۳۴ میلیارد و در انتهای سال جاری 
به ۲۲۴ میلیارد تومان می رسد.وی با بیان اینکه در 
دولت سیزدهم تا کنون مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان در 
حوزه ســاخت و توســعه و نگهداری راه های استان 
صرف شــده، گفت: همچنین احداث و زیرســازی 
محورهای کردکوی – بندر ترکمــن، بندرترکمن 
– گمیشــان، بندر ترکمن – آق قال، آق قال – اینچه 
بــرون، گنبد به اینچه بــرون و رامیان تا ســه راهی 
شاهرود در دســتور کار قرار دارد.استاندار گلستان 
در پایــان ســخنانش از اداره کل راه و شهرســازی 
گلســتان به عنوان یک دســتگاه اجرایی پیشرو در 
جذب اعتبارات مصوبات ســفر رئیــس جمهور نام 

برد و از عملکــرد مهندس مهدی ملــک مدیرکل 
راه وشهرســازی گلســتان به عنوان یکی از مدیران 

جهادی استان تقدیر کرد

استاندار گلستان در جمع خبرنگارن : 

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از مدیران جهادی استان است

با حضور معاونین فنی و 
اجرایی نوسازی مدارس 

گیالن جلسه کارگروه طرح 
ملی شهید دانش آموز »رضا 

پناهی« برگزار شد
جلســه کارگروه طرح ملی شهید دانش 
آموز رضا پناهی با حضور معاون فنی و اجرائی 
اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 

گیالن برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی، جلسه کارگروه 
و نشســت راهبری طرح دانش آموز شهید 
رضا پناهی با حضور مهندس بارفروشــنده 
رودسری معاون اجرایی و نظارت، مهندس 
صابر معاون فنی و ســایر اعضا در راســتای 
تحقق ســند تحول و سیاســت های دولت 
مردمی مبنی بر رسیدگی به مناطق محروم و 
با هدف ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی 

برگزار شد.
در ایــن جلســه ســاماندهی مدارس 
کانکســی باالی ۱۰ دانش آمــوز، احداث 
مدارس استاندارد و پیشبرد مراحل اجرایی 
طرح شهید پناهی بر اساس شیوه نامه ابالغی 

مورد تاکید قرار گرفت.

دیدار نماینده مردم 
بندرانزلی در مجلس شورای 

اسالمی با مدیرعامل آب 
منطقه ای گیالن

احمد دنیامالی، نماینده مردم شهرستان 
بندرانزلی در مجلس شــورای اســالمی با 
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
سهامی آب منطقه ی گیالن دیدار و گفتگو 

کرد.
 به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای گیالن؛ احمــد دنیامالی در این 
دیــدار از اقدامات انجام شــده توســط آب 
منطقه ای گیالن در ســال زراعی گذشته، 
از جملــه تأمیــن آب زراعــی مــورد نیاز 
شــالیزارهای منطقه و تجهیز ایستگاه های 
پمپاژ و چاههای آب کشاورزی قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: از ظرفیت بند»ز« تبصره 
۸ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ در جهت 
ســاماندهی و الیروبــی رودخانه هــا و آب 
بندانهای  استان و شهرستان انزلی استفاده  

شود.
وحیــد خّرمی، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای گیالن نیز در این دیدار گزارشــی 
از وضعیت منابع آب شهرستان بندرانزلی و 
اقدامات این شرکت در سال زراعی و آبیاری 
گذشــته ارائه و از برنامه ریزی های الزم در 
جهت آمادگی برای فصــل زراعی و آبیاری 

پیش رو اشاره  کرد.
گفتنی اســت، در این دیــدار فرماندار 

شهرستان بندر انزلی نیز حضور داشت.

۶2۱ کیلومتر باند عملیات 
برف روبی در محورهای 

مواصالتی استان کرمانشاه 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه، درباره اجرای طرح راهداری 
زمستانی در شبانه روز گذشته گفت: درحال 
حاضر همه محــور های اصلی، شــریانی و 

روستایی استان کرمانشاه باز است.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشاه، فریبرز کرمی درباره اجرای طرح 
راهداری زمســتانی طی ۲۴ ساعت گذشته 
اظهار داشــت: باتوجه به فعالیت ســامانه 
بارشی؛ ۶۲۱ کیلومتر باند عملیات برف روبی 
در محورهای اصلی و روســتایی انجام شده 
است.وی افزود: در انجام عملیات برف روبی، 
۱۸ محور روســتایی در شهرســتان های: 
کنگاور، سنقر و کلیایی و صحنه بازگشایی 
شده است.کرمی عنوان کرد: به منظور انجام 
عملیات برف روبی، ۵۶ دستگاه ماشین آالت 

در سطح استان به کار گرفته شده است.
وی گفــت: از ظرفیــت ۹۱ نفــر نیروی 
راهداری برای اجرای عملیــات برف روبی و 
بازگشایی محورهای اصلی، فرعی و روستای 
نیز استفاده شد.مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: میزان 
۲۸۳ تن شن و نمک در محورهای مواصالتی 
استان کرمانشــاه مصرف شده است.کرمی 
در پایان افزود: سامانه تلفنی ۱۴۱ مدیریت 
راه ها بصورت ۲۴ ســاعته آماده پاسخگویی 
به هموطنان اســت و کاربران جاده ای می 
توانند قبل از آغاز سفر با استفاده از تلفن گویا، 
اپلیکشن و یا سایت ســامانه ۱۴۱ از آخرین 

وضعیت راه ها مطلع شوند.

خبر
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خبر نگار : هانیه کریــم زاده دانا /به منظور آمادگی 
نیروهــای عملیاتی در فصــل بارندگی وتســهیل 
وروانسازی در تردد شهروندان با حضور باغبانی معاون 
عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان شــهریار ، اداره 
راهداری و حمــل و نقل جــاده ای ، پلیس راهنمایی 
ورانندگی ، نیروی انتظامی ، هالل احمــر ، اورژانس 
، آتش نشــانی ، شــهرداری های مناطــق ونواحی 
شهرشــهریار در بلوار ناد علی رستمی مانور مشترک 

ستاد برف روبی شهریار برگزار گردید .
معاون خدمات شهری شهرداری شهریار در حاشیه 
بازدید مانور گفت: همزمان با آغاز فصل زمســتان در 

راســتای ارزیابی میزان آمادگی پرســنل شهرداری 
شهریار اقدام به برگزاری مانور برف روبی با تجهیزات 
تعریف شده بصورت مشترک  نمودیم.عباس روزه دار 
افزود: تمرکز سازمان خدمات شهری در فصل پایانی 
سال برروی نحوه آمادگی کارکنان خدمات شهری در 
روزهای برف و بارش نزوالت آسمانی بود لذا بااین هدف 
سعی شده از امکانات وتجهیزات موجود بهترین بهره 
برداری انجام گردد که خوشبختانه توانستیم با حمایت 
های شــهردار و زحمات همکارانم چندین دستگاه 
خودرو خدماتی را مجهز به دســتگاه بــرف نموده تا 
بتوانیم در مواقع لزوم از آن استفاده نماییم .وی تصریح 

کرد : در کنار تجهیز این ماشــین آالت ۴ دستگاه خودرو 
نمک پاش کامال مکانیزه نیز در اختیار این سازمان است 
تا بتوانیم به موقع و با سرعت نسبت به انجام ماموریت های 
پیش رو تمهیدات الزم را به کار ببریم .روزه دار اظهار داشت 
: آماده سازی چند دستگاه لودر ، گریدر ، تانکر آب ، خودرو 
نیسان برف روب ، خودرو آتش نشانی مجهز به برف روب و 
دیگر تجهیزات امکانات فردی از جمله اقداماتی بوده است 
که شهرداری شهریار در راستای بازدهی بیشتر ماموریت 
های این ســتاد در اولویت اقدامات خود گنجانده اســت.

وی در پایان بیان کرد: ارزیابی بســیار خوبی از مانور امروز 
که با محوریت فرمانداری شهرســتان شهریار و با حضور 

ادارات ذیربط برگزار گردید نسبت به عملکرد دستگاه ها 
وشهرداری شهریار انجام گرفت وامیدواریم در زمان الزم 

بتوانیم برای رضایتمندی شهروندان ثمر بخش باشیم.

برگزاری مانور مشترک ستاد برف روبی شهرداری شهریار



۶

نگاه
درخواست صنف فناوران رایانه:

کاالهای فناوری را از مالیات 
معاف کنید

رئیس اتحادیه فناوران رایانــه تهران گفت که 
فعاالن حوزه آی تی سال هاســت این درخواست را 
مطرح کرده اند که کاالی فنــاوری از مالیات معاف 

شود.
محمدرضا فرجی تهرانی ، اظهار کرد: کاالی آی 
تی در خیلی از کشورهای در حال توسعه از مالیات 
و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، چراکه این 

محصوالت مربوط به توسعه و آموزش هستند.
وی افزود: در بین کشورهای توسعه یافته اروپایی 
نیز حتی هلند که باالترین مالیات را دارد، اما کاالی 
آی تی در این کشور هم از مالیات بر ازش افزوده معاف 

هستند.
فرجی با بیان اینکه کاالهای آی تی به پیشرفت 
جامعه، زیرساخت ســازمان ها و توسعه علم کمک 
می کند، اظهار کرد: در ایران کــه ماخذ واردات آن 
پنج درصد اســت، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
رقم هنگفتی اســت. اگر دولت این کاال را به عنوان 
سوبســید از مالیات معاف کند، به این صنف کمک 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه فقط در تهــران بیش از ۳۰۰۰ 
عضو جــوازدار دارد و عــده ای هم بــدون جواز کار 
می کنند، تصریح کرد: نرخ ســود واحدهای صنفی 
بین یک تا دو درصد است. شاید در عمده فروشی ها 
تا چهار درصد هم باشــد. این در حالی است که این 
صنف حــدود ۱۴ تــا ۱۵ درصد به دولــت مالیات 

پرداخت می کند.

سخنگوی وزارت صمت:  
قرعه کشی خودرو حذف 

نشده است
سخنگوی صنعت، معدن و تجارت گفت: قرعه 
کشــی خودرو همچنان  طبق روال گذشــته برای 
خودروهایی که هنوز در بورس عرضه نشده اند انجام 

خواهد شد و حذف نشده است.
امید قالیباف با اشاره به تداوم برگزاری قرعه کشی 
برای خودروهای فرسوده و مشموالن طرح جوانی 
جمعیت افزود: قرعه کشــی خودرو همچنان  طبق 
روال گذشــته برای خودروهایی که هنوز در بورس 
عرضه نشده اند انجام خواهد شد و حذف نشده است.

وی با اشــاره به عرضــه خودرو در بــورس کاال 
تصریح کرد: اکنون برای خودرویی که در بورس کاال 
عرضه می شود نیز طرح دارندگان خودرو فرسوده و 

مشموالن طرح جوانی جمعیت اجرا می شود.
ســخنگوی وزارت صمت ادامه داد: قرعه کشی 
اکنون فقط در مورد چند مــدل از محصوالت ایران 
خودرو انجام می شــود که این خودروها در بورس 
عرضه نمی شــود و همه متقاضیان اعــم از عادی و 
مشمول طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو 

فرسوده می توانند مثل گذشته در آن شرکت کنند.

سخنگوی وزارت صمت:
2۷  هزار خودروی وارداتی 

ثبت سفارش شد
ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
تاکید بر افزایش سرعت فروش خودروهای وارداتی 
در روزهای آینده، از ثبت ســفارش واردات ۲۷ هزار 

دستگاه خودرو خبر داد.
»امید قالیبــاف« افزود: ثبت ســفارش خودرو 
تا آخر هفته آینده به ۴۰ هزار دســتگاه می رسد و 
همزمان عرضه و فروش خودروها به صورت تحویل 
فوری و سه ماهه از هفته سوم دی ماه در بورس کاال 

برنامه ریزی شده است.
وی تاکید کــرد: روند ورود خودرو نیز ســرعت 
بیشتری خواهد گرفت و هدف گذاری واردات ۱۰۰ 

هزار دستگاه تا آخر سال محقق خواهد شد.
شــامگاه شــنبه  )چهارم دی ماه( بار نخستین 
کشــتی حامل خودروهای وارداتــی در بندر لنگه 

تخلیه شد.
به گفته مســووالن، خودروهای دیگری از مبدا 
کره جنوبی، ژاپن و چین به مقصــد ایران بارگیری 
شده اند.همزمان با ورود نخستین محموله خودرو به 
کشور، کار پذیرش خودروهای وارداتی در بورس از 
هفته گذشته آغاز شده و این هفته نهایی می شود و 
بنابراین از نظر بســتر فروش نیز آمادگی الزم ایجاد 

شده است.

مدیرکل نظارت بر کاالهای 
اساسی وزارت جهادکشاورزی 

تشکل ها و اتحادیه هایمازاد با استفاده از تسهیالت آغاز جمع آوری مرغ خبرداد:
مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد 
کشاورزی از آغاز جمع آوری مرغ مازاد با استفاده از 

تسهیالت تشکل ها و اتحادیه ها خبر داد.
»مسعود امراللهی« افزود: استفاده از تسهیالت 
تشکل ها و اتحادیه های مردمی دو استان مازندران 
و اصفهان برای جمع آوری مرغ مازاد تولیدکننده ها 

از امروز آغاز شد.
مدیرکل نظارت بــر کاالهای اساســی وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان این که اکنون قیمت مرغ با 
نرخ مصوب )۶۳ هزار تومان( حدود ۱۰ هزار تومان 
فاصله دارد، اظهار داشــت: در حال حاضر در استان 
مازندران حــدود ۷۰ میلیارد تومان و در اســتان 
اصفهان حدود ۴۰ میلیارد تومان از تســهیالتی که 
به تشکل ها و اتحادیه های مردمی برای جمع آوری 
و خرید مرغ های مازاد تولیدکننده ها تخصیص داده 

شده، استفاده شده است.
امراللهی تصریــح کرد: یکی از فروشــگاه های 
زنجیره ای هم نســبت به خرید ۵ هزار تن مرغ مازاد 
از سه استان گلستان، مازندران و گیالن اقدام کرده 
که با انجماد کــردن آن در زمان مناســب وارد بازار 

می شود.

رشد تولید فوالدی ها طی 8 
ماهه امسال

طبق آمار، در هشــت ماهه امسال، روند افزایش 
تولید فوالدی ها طی ماه هــای اخیر همچنان ادامه 
پیدا کــرده و در نهایــت تولید صعــودی ۱۰ تا ۲۰ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 

کرده اند.
آمار ارائه شده توســط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران  نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا 
پایان آبان ماه، تولید آهن اسفنجی بیشترین افزایش 
تولید را معادل ۲۰ درصد داشته  و در مقابل کمترین 
میزان افزایــش را مجموع مقاطــع تخت فوالدی 
آن هم به میزان ۱۰  درصد به خــود اختصاص داده  

است.
در مجموع طی این مدت مقاطع تخت فوالدی 
تولید شده معادل شش میلیون و ۸۶ هزار تن ثبت 
شــده که نســبت به پنج میلیــون و ۵۲۷ هزار تن 
تولیدی طی هشت ماهه ۱۴۰۰، رشد ۱۰ درصدی 

داشته است.
همچنین ۱۴ میلیون و ۷۴۴ هزار تن محصوالت 
فوالدی و ۲۱ میلیون و ۱۳۶ هزار تن شــمش فوالد 
تولید شــده که هرکدام ۱۴ درصد بیشتر از میزان 
تولید آن ها در هشــت ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ اســت. 
عالوه بر این در مجموع هشــت ماه نخســت سال 
گذشــته به ترتیــب ۱۲ میلیــون و ۹۱۳ هزار تن 
محصوالت فوالدی و ۱۸ میلیــون و ۵۲۹ هزار تن 

فوالد میانی )شمش فوالد( به تولید رسیده بود.
تولید مجموع مقاطــع طویل فــوالدی نیز با 
افزایش ۱۷ درصدی تولیــد از هفت میلیون و ۳۸۶ 
هزار تن در مدت هشــت ماهه ابتدایی سال گذشته 
به هشت میلیون و ۶۵۸ هزار تن در مدت مشابه سال 

جاری رسیده است.
در نهایت نیز تولید آهن اســفنجی با بیشترین 
میزان افزایش تولید از ۲۰ میلیون و ۶۸ هزار تن طی 
مجموع هشت ماه نخســت ۱۴۰۰ به ۲۴ میلیون و 
۱۵۷ هزار تن در مدت مشــتبه سال جاری رسیده 
اســت که نشــان از رشــد ۲۰ درصدی تولید این 

محصول معدنی/ فوالدی دارد.
رشــد تولید فوالدی ها در هشــت ماهه امسال 
در حالی اســت که طبق برآوردهای صورت گرفته 
نشان می دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان 
ماه، تمامــی فرآورده های فوالدی اعم از شــمش، 
مقاطع تخت و طویل، محصوالت و آهن اســفنجی 
با افت تولید ســه تا ۱۲ درصدی نســبت به هشت 
ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ روبرو شده  بودند که در این 
بین بیشترین کاهش تولید متعلق به مقاطع تخت 

فوالدی ثبت شده بود.

با ابالغ گمرک؛
صادرات خاک های معدنی 

آزاد شد
گمرک ایــران در بخشــنامه ای، بالمانع بودن 
صادرات خاک های معدنی )کنســانتره های آهن، 
سرب و....( با رعایت موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت 

از خاک و لیست اعالمی را ابالغ کرد.
علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ایران در نامه به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد که 
صادرات خاک های معدنی )کنســانتره های آهن، 
سرب و....( با رعایت موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت 

از خاک و لیست اعالمی بالمانع است.
در این بخشنامه که سوم دی ماه صادر شده، آمده 
است: پیرو بخشنامه شماره ۱۰۷۲۸۱۵/۱۴۰۱/۲۱۹ 
مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ موضــوع لغو محدودیت های 
صادراتی محصوالت معدنی، به پیوست تصویر نامه 
شــماره ۲۲۵۹۹۳/۶۰ مــورخ ۱۹/۹/۱۴۰۱ دفتر 
مقررات واردات و صــادرات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منضم به نامه شــماره ۲۰۸۱۶۵/۶۰ مورخ 
۲۹/۸/۱۴۰۱ و ۱۹۲۲۰۳/۶۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ مدیر 
کل دفتر صنایع معدنــی آن وزارتخانه در خصوص 
ضوابط صادرات خاک های معدنی )کنســانتره های 
آهن و ســرب و…( عیناً جهت اقدام الزم مطابق با 
مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات 

ارسال می گردد.
ضمناً تأکید می گــردد آخرین فهرســت مواد 
معدنی موضوع ماده ۲۱ قانــون حفاظت از خاک که 
طی بخشــنامه شــماره ۱۳۰۵۵۷۰/۱۴۰۱/۲۵۱ 
مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ ابالغ گردیده است، به قوت خود 

باقی است.

همکاری شیالت و 
دامپزشکی، رمز پایداری 

تولید
الزامات قوانین و اســتانداردهای فعالیت های 

شیالت طی جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیدحســین حســینی معاون وزیر و رئیس 
سازمان شیالت ایران نقش دو ســازمان شیالت و 
دامپزشکی را در امنیت غذایی کشور بسیار برجسته 
عنوان کرد و اظهار داشــت: همکاری این سازمان و 
تعامل مستمر برای پیشبرد اهداف در راستای تأمین 

غذای سالم بسیار مهم و ضروری است.
حسینی با اشــاره به ضرورت اصالح و بازبینی 
برخی قوانین دامپزشکی در حوزه شیالت، مغایرت 
تعدادی از این قوانین با موازین و الزامات تولید آبزیان 
را متذکر شد و همکاری دو ســازمان را رمز پایداری 

تولید برشمرد.
رئیس ســازمان شــیالت در بخشــی دیگر از 
سخنان خود بر اهمیت مولدین دریای خزر به لحاظ 
حاکمیتی و دولتی تاکید کرد و سالمت بچه ماهی 

رهاسازی شده در دریا را بسیار مهم عنوان کرد.
سیدمحمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی 
نیز با تاکیــد بر اصالح قوانین و مقــررات و وظایفی 
که بین دو سازمان هم پوشــانی وجود دارد به عدم 
مغایرت قوانین و ضوابط بهداشــتی با فعالیت های 

شیالتی اشاره کرد.
همچنین در این جلســه در خصــوص تعیین 
الزامات و قوانین در خصوص پرورش ماهی در قفس 
از جمله محیط های استقرار قفس، فواصل قفس ها و 
رعایت حریم بهداشتی و مطابقت آن با قوانین علمی 

بحث و تبادل نظر شد.

خبر

رکورد روزانه و هفتگی تولید در کارخانه گندله سازی سه چاهون شکسته شد.
مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق با اعالم 
این خبر گفت: تولید روزانه کارخانه گندله سازی در ۲۰ آذرماه به بیش از ۱۹ هزار 
تن و تولید هفتگی در هفته آخر آذر ماه به بیش از ۱۲۶ هزار تن رسید که موجب 
شکست رکورد در تولید این کارخانه شــد.وی مهمترین دالیل افزایش تولید را 
ایجاد رویکرد علمی با طراحی و نظارت مشاورین تخصصی و همچنین یکپارچه 

سازی در معاونت تولید عنوان کرد و افزود: یکپارچه سازی موجب تعامل بیشتر 
بین کارخانجات فرآوری، گندله سازی، خردایش و بخش معدن ) تأمین خوراک( 
و بازرگانی )خرید قطعات و فروش گندله( شد و همین امر در نهایت بهبود وضعیت 
کنستانتره ورودی به ویژه کاهش درصد Feo را به دنبال داشته است.حمیدیان با 
بیان اینکه با کاهش نسبی میزان Feo در کنسانتره ورودی، شرایط برای کاهش 
میزان Feo در کنسانتره مصرفی فراهم شد گفت: به منظور کاهش دما و احتمال 

آســیب به زنجیر تراولینگ، دمای ناحیه ۳ تراولینگ کاهش و همزمان سرعت 
زنجیر و نرخ تولید افزایش داده شده است.مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی 
اضافه کرد: با رصد مداوم نتایج کیفی، نرخ تولید به میزانی افزایش داده شــده که 
میزان Feo در گندله محصول از محدوده ۰.۷ درصد عبور نکند بنابراین متوسط 
دمای ناحیه ۳ تراولینگ کاهش و متوسط سرعت زنجیر از ۳/۵ به ۹/۵ متر بر دقیقه 

رسیده است و ضمن صیانت از کارخانه تولید افزایش یافته است.

رکورد تولید در کارخانه گندله سازی سه چاهون شکست

همین یک ســال پیش بود که وزیــر صمت وعده 
داده بود که قیمــت خودرو در ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ 
درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اما نــه تنها وعده آقای 
وزیر محقق نشد بلکه حاال یک ماهی اســت که بازار با 
شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می کند. به طوری 
که تنها در فاصله یک روز قیمت ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این 

افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است
بعد از جهش عجیــب در بازار طــال و ارز حاال نوبت 
به بازار خودرو رسیده اســت.طی یک روز خودرو های 

داخلی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
یک سال پیش ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت 
وعده داد که قیمت خودرو در ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ 
درصد کاهش پیدا کند. اما نه تنها این وعده محقق نشد 
بلکه حاال یک ماهی اســت که بازار با شــتاب زیاد روند 
صعودی خود را طی می کند. به طوری که تنها در فاصله 
یک روز قیمت ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا 
کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا 

۵۵ میلیون تومان بوده است.
نمایندگان مجلس هــم از توضیحات فاطمی امین 
درباره چرایی این افزایش قیمت ها قانع نشــدند و او روز 

سه شنبه با کارت زرد از بهارستان خارج شد.
فاطمی امین اعالم کرده اســت کــه از هفته دیگر 
نخستین خودرو های وارداتی وارد کشور می شود، اما به 
نظر می رسد فعاالن این حوزه امید چندانی به تحقق این 

وعده نداشته باشند.
         کجای دنیا خودرو در بــورس به مزایده 

گذاشته می شود؟
فیروز نادری تحلیلگر بازار خــودرو طی عنوان کرد: 
»روند افزایشــی قیمت خودرو ها حدود یک ماه اســت 
که آغاز شــده و هر روز چندین میلیون تومان به قیمت 
خودرو ها افزوده می شود. مشــکل هم از سوی دولت و 
خودروســازان اســت. وقتی خودرو در بورس به شکل 
مزایده ای عرضه می شــود و روند به این شکل است هر 
فردی بیشتر خرید کند، سود بیشــتری می برد، قطعا 
موجب بی ثباتی در بازار می شــود. واقعا امیدوار هستم 
یکی از مسئوالن به این سوال ســاده پاسخ دهد که در 
کجای دنیا خودرو در بــورس به مزایده گذاشــته و به 
باالترین قیمت فرخته می شــود؟! یکی از مشــکالت 
این اســت که برخی افراد از قیمت هــا اطالعی ندارند 
و در بورس بــا قیمت باالتری از نــرخ واقعی، خریداری 
می کنند.«وی تاکید کرد: »آنچه ایــن روز ها در بورس 
رخ می دهد صرفا به نفع خودروســازان است. به همین 

دلیل اســت که اخیراً هم اعالم کردند دوهزار دستگاه 
خودرو پــژو ۲۰۷ بــه زودی در بورس ارائه می شــود. 
راستش معلوم است که خودروســاز دست به همچین 
اقدامی می زند، وقتــی ۲۰۷ در کارخانه ۲۰۰ میلیون 
تومان اســت، اما می توانند حدود ۵۳۰ میلیون آن را به 
فروش برسانند. این در حالی است که در بازار آزاد حدود 
۵۵۰ میلیون تومان اســت. یعنی عماًل خودروسازان با 
امکانی که دولت ایجاد کــرده، تولیدات خود را با قیمت 
آزاد به فروش می رســانند، اما چند ماه بعد آن را تحویل 
می دهد.«این کارشــناس حوزه خــودرو تصریح کرد: 
»نکته جالب این است که در ایران هرگاه قیمت ماشین 
افزایش پیــدا می کند، خرید و فروش نیــز باال می رود. 
یعنی مشخصاً تقاضا رشد می کند. به همین دلیل االن 
بازار فیزیکی هم خرید و فروش بیشتری انجام می دهد. 
چرا که مردم فکر می کنند ایــن روند افزایش ادامه پیدا 
خواهد کرد و برای خرید خودرو روانه بازار می شوند؛ لذا 
االن عماًل تقاضا و عرضه در بازار غیرمتعادل اســت و به 
همان اندازه که تقاضا برای خرید وجود دارد، عرضه رخ 
نمی دهد. نکته عجیب تر این است که این میزان افزایش 
قیمت ها همیشه با جهش های پنج و ده هزارتومانِی دالر 
رخ مــی داد، االن دو هزارتومان قیمــت دالر باال رفته و 

خودرو تا این حد گران شده است.«
نادری در خصوص تاثیرات واردات بــر بازار داخلی 
گفت: »قطعــا واردات می تواند روی بــازار و این روند 
افزایشــی تاثیر بگذارد، اما به شــرط آنکه انجام شود. 
یعنی تا امروز هر آنچه از ســوی مسئوالن مطرح شده، 
صرفا وعده و وعیــد بوده. االن اخبار ایــن مدت اخیر را 
چک کنید، می بینید مداوم مســئوالن وعده این هفته 
و آن هفته می دهند، اما هیچ خبری از واردات نیســت. 
اخیرا وزیر صمــت اعالم کرده که هفتــه آینده خودرو 
وارد می شــود. ولی این هم واقعیت ندارد. مگر بستنی 
خرید کردند که یک هفته ای وارد کنند؟ صرفا پروســه 
بارگیری حدود ۱ تا ۲ ماه طول می کشــد. مسئوالن اگر 
می خواهند بازار سر و سامان بگیرد باید واقعیت ها را به 

مردم بگویند و این وعده و وعید ها را تمام کنند.«
         دالالن بــازار را متشــنج و جوســازی 

می کنند؛ مشکل خودروسازان نیستند
اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو ســازان 
فضای حاکم بر بازار را نتیجه تالش های دالالن می داند. 
او اظهار کرد: »من گمان نمی کنــم که این روند نتیجه 
عرضه خودرو در بورس باشــد. زیرا قیمت ارائه شــده 
خودرو ها در بورس نســبت به بازار پایین تر است. به باور 
من به دلیل اینکه فعالیت در بورس و خرید خودرو برای 

دالالن ســخت شده اســت، حاال بر وضعیت فعلی بازار 
دامن می زنند. زیرا با توجه به اینکــه خرید و فروش در 
بازار کم اســت آن ها خرید های قبلی خود را نمی توانند 
بفروشــند و به همین دلیل در حال جوسازی هستند. 
واقعیت این اســت که مــا به عنوان خودروســاز تولید 
و عرضه را بیشــتر کردیم و ماشــین ناقــص هم تولید 
نمی کنیم، تا قیمت ها باال نرود؛ بنابراین مشکل از طرف 

خودروسازان نیست.«
وی ادامه داد: »واقعیت این اســت که من خودم هم 
وقتی افزایش قیمت های اخیر را دیدم بســیار تعجب 
کردم، زیرا کامال بی رویه است. اما به نظر من این نتیجه 
خرید های زیاد دالالن و انبار کردن خودرو ها است. اما با 
این قیمت ها قطعا خرید انجام نخواهد شــد و به همین 
دلیل تقاضا در بــازار هم پایین خواهد آمــد. من بار ها 
گفته ام که این قیمت گذاری دستوری که منجر به فاصله 
قیمتی بسیار باال میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه 
اســت، منجر به همین دالل بازی ها شــده است. اصال 
همیشــه حدود ۸۰ درصد افرادی که اقدام به خرید از 

کارخانه و ثبت نام می کنند، دالل هستند.«
او در خصوص تاثیرات احتمالــی آغاز واردات بر بازار 
داخلی خودرو، عنوان کرد: »من گمان نمی کنم با توجه 
به شــیوه اجرای آن، تاثیر چندانی بر بازار بگذارد. البته 
راهی هم جز این وجود ندارد. به عنوان مثال شما فرض 
کنید یک خودروی ۲۰ هزار دالری وارد کشــور شود. با 
دالر ۳۶ هزار تومانی، قیمت این ماشــین ۷۲۰ میلیون 
تومان می شود. حاال فرض کنید که ۸۰ میلیون هم سود 
واردکننده باشد، ماشــین با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان 
وارد بازار می شود. با توجه به اینکه کیفیت خودرو های 

داخلی به دلیل قیمت های دستوری پایین است، قطعا 
تقاضا برای این ماشین وارداتی باال خواهد رفت.«

این فعال حوزه خــودرو تصریح کــرد: »حاال دو راه 
پیش پای دولت اســت. یکی اینکــه مانند خودرو های 
داخلی قرعه کشــی کنند و بر اســاس آن ماشــین را 
تحویل دهند. این راه اصال درســت و اصولی نیست و ما 
هم حتی گفتیم که با خودروسازان داخلی هم نباید این 
کار انجام شود. راه دوم این است که در بورس ارائه شود. 
حاال در این راه که عمال چاره ای دیگــری وجود ندارد، 
ممکن است یک ماشــین ۸۰۰ میلیونی تا ۱ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان هم فروخته شود و سهم واردکننده 
پرداخت و باقی به خزانه واریز شــود؛ بنابراین وقتی یک 
خودروی ۲۰ هزار دالری بــا همچین قیمتی در بورس 

فروخته شود، تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت.«
نعمت بخش در پایان تاکید کــرد: »با همه این ها به 
نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل ما در حال حاضر 
وجود ۶ هزار همت نقدینگی در کشور است که هر بار این 
نقدینگی به سمت یک بازار ســرازیر می شود و بازار ها را 
متشنج می کند. واقعیت این است که اگر قیمت خودرو 
تک نرخی شود، ما دیگر شــاهد دالل بازی و هجوم به 
بازار نخواهیم بود. در این صورت اصال نیاز کشور بیش از 
یک میلیون دستگاه نخواهد بود. ما باالترین رکود تولید 
ماشین را در سال ۹۱ داشــتیم که حدود یک میلیون و 
پانصدهزار دســتگاه بود و در آن زمــان قیمت پراید ۷ 
میلیون تومان بود. یعنی آن موقــع قدرت خرید وجود 
داشت. االن شــرایط تغییر کرده اســت؛ بنابراین آنچه 
که باعــث افزایش میزان تولید می شــود، صرفا دالالن 

هستند.«

مملکت وضعیت بازار خودرو را بررسی می کند:

رویـای ارزانی خـودرو

به دنبال بحث های اخیــر درباره آنکه تمام کارخانه های ســیمان فعال اند اما 
جوسازی های رسانه ای می کنند، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان 
با اشاره به اینکه تالش صنعت سیمان علیرغم محدودیت های اعمالی قابل تقدیر 
است، تخصیص ۲۱ میلیون مترمکعب کمتر از نیاز گاز صنعت را متفاوت از قطعی 
گاز واحدهای سیمانی ندانسته و تاکید کرد که ســیمانی ها در تامین مازوت هم 

دچار چالش هایی هستند.
اخیراً سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر خود نوشت: » تمام 
کارخانه های سیمان فعال اند و از گاز و مازوت )در صورت نیاز( استفاده می کنند. 
روز یکشنبه )۴ دی ماه( یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان عرضه شد و تا آخر سال 
ذخیره کلینکر )۱۳ میلیون تن( در واحدها وجود دارد. انتظار جوسازی رسانه ای 
نداریم و با آن برخورد می کنیم.«پــس از آن، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علیرغم کاهش گاز تحویلی به کارخانه های 
سیمان، اما با تحویل سوخت دوم )مازوت( برنامه های تولید به قوت خود باقی است 
و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: قطعــی گاز کارخانه ها به هیچ عنوان 
صحت ندارد، بلکه گاز تحویلی کاهش یافته و با برنامه برای صنایع فوالدی و سیمانی 
اعمال شده است، اما در تابستان گذشته و در تعامل با وزارت نفت نسبت به تامین 

سوخت جایگزین )مازوت( برای کارخانه های سیمان اقدام شده است.
حداکثر گاز تخصیص به ســیمانی ها ۶ میلیون مترمکعب اســت که فرقی با 

قطعی  گاز ندارد
حمید فرمانی- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت ســیمان- با بیان 
اینکه صنعت سیمان صنعتی نجیب و تنها وجه مثبت عملکرد وزارت صمت است 
و قیمت آن تحت کنترل مانده تصریح کرد: این در حالیست که حتی اگر همکاری 
و تالش سیمانی ها نبود، شــرایط مثبت فعلی برای این صنعت محقق نشده بود. 

مسئوالن، وزارت صمت بایســتی از تولید و صنایع حمایت کنند.وی در رابطه با 
بحث ها پیرامون قطعی گاز ۵۴ کارخانه که وزارت صمت آن را ادعایی کذب خوانده 
است، روشنگری کرد: تولیدکننده بازی با کلمات را بلد نیست؛ در شرایط عادی، 
مصرف روزانه گاز برای صنایع سیمان ۲۷ میلیون متر مکعب است اما در حال حاضر 
حداکثر گاز تخصیصی به کل صنعت سیمان، شش میلیون متر مکعب است. گفته 
می شود که این محدودیت گاز اســت نه قطعی آن. این ها بازی با کلمات است.۵۴ 
شرکت سیمانی کامال با قطعی گاز مواجه و الباقی تحت شرایط اعمال محدودیت 
هستند.رئیس هیات مدیره انجمن سیمان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۴ شرکت 
سیمانی، کامال با قطعی گاز مواجه و الباقی تحت شرایط اعمال محدودیت هستند. 
بطوریکه حداکثر گازی که هم اکنون در صنعت ســیمان مصرف می شود شش 
میلیون متر مکعب در روز است. ســوخت مورد نیاز باقی مانده از سوخت دوم که 

مازوت است، استفاده می شود که آن نیز به راحتی قابل استفاده است.
         تامین مازوت هم آسان نیست

فرمانی ضمن تاکید براینکه در حال حاضر تامین مازوت نیز با مشــکل همراه 
است، گفت: این مازوت مورد نیاز به جهت اینکه اولویت با نیروگاه ها و... است، آنطور 
که باید و شــاید در اختیار قرار نمی گیرد. ضمن اینکه دردسرهایی هم دارد. بطور 
مثال مازوت مورد نیاز یک شرکت سیمانی توســط یک شرکت در استان یا شهر 
دیگر تامین می شود؛ قیمت مازوت به عنوان نمونه ۶۰۰ تومان قیمت دارد اما هزینه 
حمل آن ۱۳۰۰ تومان اســت. مازوت تخصیص داده می شود اما با این شرایط که 

هزینه تولید سیمان با آن، دو برابر هزینه تولید )سیمان( با گاز است.
وی ضمن اشــاره به اینکه درســت اســت که ۱۳ میلیون تن کلینکر دپو در 
کارخانه ها داریم و نگرانی از ایــن بابت وجود ندارد، گفت: این موضوع به ســبب 
تمهیدات درست شرکت های سیمانی است و دقیقا همان جایی است که معتقدیم 

بایستی از واحدهای سیمانی تشکر کرد که با تمهدات به موقع مانع از ایجاد التهاب 
قیمتی شده اند.

         در مصرف برق هم محدودیت داریم
این مقام صنعتی پیرامون محدودیت های برق صنایع سیمانی نیز تصریح کرد: 
مصرف برق واحدهای سیمانی در شــرایط عادی ۱۷۰۰ مگاوات ساعت است که 
اکنون برق تخصیصی به ۱۰۶۰ مگاوات ســاعت رسیده و همچنان هم صحبت از 
اعمال محدودیت های بیشتر هست تا جاییکه حداکثر تا اواخر هفته جاری به زیر 
۱۰۰۰ مگاوات ساعت هم خواهد رسید. همه این  محدودیت ها منجر به محدودیت 

در تولید خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان:
صنعت سیمان حمایت می خواهد نه تهدید

ـ شماره ۱۲۲۶ چهارشنبه ۷  دی  ۱۴۰۱ -۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۸  دسامبر ۲۰۲۲ - سال ششم  صنعت و خودرو۶

وزیر جهاد کشاورزی:
ارزان سازی غذا با افزایش بهره وری، بازاررسانی و حذف دالالن ایجا می شود

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه افزایش بهره وری با افزایش علم و فناوری 
محقق می شود، گفت: ارزان ســازی غذا با افزایش بهره وری، بازاررسانی و حذف 

دالالن ایجاد خواهد شد.
سید جواد ساداتی نژاد در عملیات مشترک مدیریت هوشمند ارتقای بهره وری 
محصوالت راهبردی با حضور سردار غالمرضا ســلیمانی رییس سازمان بسیج 
مستضعفین برای ارتقای بهره وری محصوالت راهبردی، افزود: فرمان مقام معظم 
رهبری در گذشته و به خصوص امسال در عرصه خودکفایی، معیشت کشاورزان و 
رسیدن به امنیت پایدار غذایی مردم ایران رسالت بزرگی است که بر عهده وزارت 

جهاد کشاورزی نهاده شده است.
وزیر جهاد کشــاورزی اظهار داشــت: بیش از ۲۰ میلیون نفر خانواده بزرگ 

کشاورزی در این زمینه در حال فعالیت هستند تا این اتفاق را رقم بزنند.
وی یادآور شد: پس از اسفند ســال ۱۴۰۰ و چالش امنیت جهانی، در تامین 
غذای کشورمان هیچ مشکلی وجود نداشت و این مهم نشان دهنده آن است که 

تولیدکننده ایرانی با غیرت پای سفره مردم ایران ایستاده اند.
ساداتی نژاد با اشاره به برگزاری نشست بســیج و وزارت جهاد کشاورزی برای 

ارتقای بهره وری محصوالت راهبردی، گفت: این نشســت در راستای هم افزایی 
بیشتر بین بسیج و وزارت جهاد کشاورزی رقم خورده تا در ماموریت تامین امنیت 
پایدار غذایی بر اساس رسالت ها و سیاست های اصلی در وزارت جهاد کشاورزی و 
طرح تحول دولت سیزدهم و پیگیری مباحث مربوط به امنیت غذایی در سازمان 

بسیج و بسیج مهندسین پیش برویم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه برای پیشبرد اهداف وزارت 
جهاد کشاورزی و بسیج، افزود: این رسالت در طرح تحول دولت وجود داشته که 
یکی از آن ها کشت قراردادی و الگوی کشــت بوده است. کشت قراردادی کمک 
می کند تا الگوی کشت پیاده سازی و اجرا شود.وی با اشاره به اینکه یکی از مسایل 
در حوزه کشاورزی مرتبط با اطالعات این بخش بوده است، بیان کرد: در این زمینه 
کمبود اطالعات وجود دارد و اجرای الگوی کشت و کشــت قراردادی، اطالعات 
در این زمینه را کامل می کند؛ این مهم ســبب دسترسی وزارت جهاد کشاورزی 
به میزان تولید در هر استان و منطقه از آغاز عملیات تا پایان آن می شود؛ همچنین 
سبب می شود تا مجموعه زنجیره تامین با زنجیره بزرگ مهندسان که در کشور 
مستقر هستند به صورت کامل در سامانه قرار گیرد و مدیریت در عرصه نیز بهتر 

خواهد شد.ساداتی نژاد با اشاره به بحث بهره وری در کشور، افزود: با توجه به شعار 
مطرح شده توسط رییس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید غذای 
ارزان، با کیفیت، سالم و ایرانی؛ این شــعار در واقع تمام عمده دغدغه های ما را در 
بحث کشاورزی در برمی گیرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ما در این راستا 
در حال تولید هســتیم، یادآور شــد: آنچه امروز برای ما مهم است عالوه بر موارد 
عنوان شده ارزان سازی غذا بوده و غذا برای اینکه ارزان شود باید افزایش بهره وری 

بازاررسانی و حذف دالالن رقم بخورد.
به گفته وی، بهره وری با افزایش علم و فناوری به دست می آید.

ساداتی نژاد ضمن تشکر از بسیج برای کمک در عرضه بازرسی های محصوالت 
کشاورزی در کشور، تصریح کرد: در دولت سیزدهم بحث بازار، بازرگانی و نظارت 
بر کاالهای کشــاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شــد، در حالی که هیچ 
نیروی انسانی در این زمینه وجود نداشت و اگر کمک بسیج در این زمینه نبود ما 

نمی توانستیم در این زمینه موفقیتی را به دست بیاوریم.
گفتنی است؛ بر اساس این توافقنامه قرار است با کمک گروه های جهادی و با 

استفاده از ظرفیت های مردمی و بهره برداری از بخش کشاورزی افزایش پیدا کند.

Mamlekatonline.ir



مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران خبر داد

تشکیل کمیسیون سازه های 
تبلیغاتی در شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری 
تهران از تشکیل کمیسیون سازه های تبلیغاتی 
در این ســازمان با هدف بررســی مشکالت، 
گزارشات و تماس های مردمی مربوط به سازه 

های تبلیغاتی در سطح شهر تهران خبر داد.
رضا صیادی ، در تشریح نظارت و ساماندهی 
بر ســازه های تبلیغاتی در شهر تهران و برخی 
انتقادات پلیس راهور که در گذشته درباره نصب 
برخی تابلوهای تبلیغاتــی در اتوبان ها و معابر 
اصلی شهر مطرح شــده بود، گفت: سازه های 
تبلیغاتی شــهر هر کدام که نصب شده است 

مجوزهایی را دریافت کرده است.
وی افزود: هیچ ســازه ای پیش از اینکه کار 
کارشناســی روی آن صورت بگیــرد و اداره 
سازه های ســازمان زیباســازی آن را ببیند و 
حتی برای آنهایی که الزم است با پلیس راهور 

هماهنگ کند، نصب نمی شود.
وی ادامه داد: ممکن است سازه هایی فراخور 
اتفاقات مختلف یا در طول ســنوات گذشته و 
گردش و تغییر فصل سازه یا پروژه های عمرانی، 
تغییر موقعیت پیــدا کند. بر همین اســاس 
کمیسیونی در ســازمان زیباسازی شهرداری 
تهران تشــکیل دادیم که بررســی سازه های 

تبلیغاتی را بر عهده دارد.
وی تاکید کرد: کمیسیون بررسی سازه های 
تبلیغاتی سازمان زیباسازی هر هفته تشکیل 
جلســه می دهد و درباره ســازه هایی که برای 
آن تماس شهروندی و یا مشکل دیگر گزارش 
شده باشد با حضور دستگاه های نظارتی بررسی 
می شود. همچنین در مواردی که الزم باشد با 
نهادهای فرادستی هماهنگ می کنیم و مورد به 

مورد بررسی های الزم انجام می شود.
مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری 
تهران با تاکید بر بررسی همه سازه هایی که در 
سطح شهر مشکل داشته اند یا گزارشی درباره 
آنها وجود داشــته، افزود: در مدیریت شهری 
جدید بیش از ۳۰ سازه جمع آوری شده و دهها 

سازه تغییر موقعیت پیدا کرده اند. 
وی افزود: از سوی دیگر ســازه هایی نیز در 
سطح شهر اضافه شــدند که این جریان ثابتی 
است و این سازه ها نیازمند پیرایش، بازسازی 
و هماهنگی هســتند و این جریان ثابتی است 
که در سازمان زیباسازی شــهر تهران توسط 
کمیسیون بررسی ســازه های تبلیغاتی انجام 

می شود.

بازسازی ۷۹3 اتوبوس در 
تهران طی2 ماه

معاون فنی شرکت حمل  و نقل اتوبوسرانی 
تهران گفت: از شهریور تا مهر امسال در ۲ ماه، 
۲۴۳ دســتگاه اتوبوس دولتی و ۵۵۰ دستگاه 
اتوبوس بخش خصوصی، بازسازی و بهسازی 

شده است.
بهنام ســعادت خانی ، با بیان اینکه در حال 
حاضر شرکت واحد اتوبوســرانی تهران دارای 
۴۸۶۸ ایستگاه و ۵۷ پایانه شهری است، اظهار 
کرد: تعداد خطوط اتوبوســرانی در پایتخت، 
۲۰۳ خط اســت که مجموع طول این خطوط 
۲۶۶۶ کیلومتر اســت و در دســترس مردم 
قرار دارد. میانگین جابه جایی مســافران این 
اتوبوس هــا، روزانــه حدود یــک میلیون نفر 

می باشد.
وی در مورد بازسازی و بهسازی اتوبوس ها 
با تاکید بر اینکه فرآیند نگهداری، بهســازی و 
تعمیر اتوبوس ها، به صورت شبانه روزی در حال 
انجام است، گفت:  آمار روزانه تعداد بازسازی و 
بهســازی اتوبوس ها در این شرکت بستگی به 
سطح بازسازی ها دارد، اما بر اساس زمانبندی، 
باید تا پایان امســال ۸۰۰ دســتگاه اتوبوس 
دولتی )دوکابین( و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس تک 
کابیــن متعلق به بخش خصوصی بازســازی 

شود.
ســعادت خانی ادامه داد: از شــهریور سال 
جاری تا مهر امسال، ۲۴۳ دســتگاه اتوبوس 
ملکی )دولتی( و ۵۵۰ دستگاه اتوبوس بخش 
خصوصی، بازسازی و بهسازی شده است و در 
مورد اتوبوس های تک کابین نیز باید اعالم کنم 
که  به بخش خصوصی یارانه  جهت بازســازی 
اتوبوس ها داده شده که اتوبوس های تک کابین 

این بخش را بازسازی  کنند.
معاون فنی اتوبوســرانی تهران با اشاره به 
اینکه بازسازی ها در ســه سطح با توجه به نظر 
کارشناســی صورت می گیــرد، توضیح داد: 
ســطح یک شــامل اورهال تمام قسمت های 
فنی داخل اتوبوس همچون موتور،  گیربکس و 
سایر قطعات مکانیکی و ... است. سطح دو شامل 
بازسازی اتاق و بدنه بوده و سطح سه شامل بدنه 
داخلی، روشــنایی، صندلی و کلیه تجهیزات 
داخل کابین است و  سعی می کنیم اتوبوسهایی 
که برای تعمیرات به شــرکت آورده می شوند، 
ظرف صبح تا بعدازظهر رفع نقص شــوند. اگر 
اتوبوس نیاز به قطعه جدید داشــته باشــد، 
تعمیرات بیشــتر از ۲۴ ســاعت طول خواهد 
کشــید؛ در غیر این صورت فرآیند تعمیرات 

همان روز انجام می شود.

گرگان - تیم بسکتبال شــهرداری گرگان در 
هفته شانزدهم لیگ برتر بســکتبال موفق شد با 
نتیجه ۹۴ بر۷۷ مقابل تیم صنعت مس کرمان به 

پیروزی دست یابد.
 در ادامــه رقابت هــای لیگ برتر بســکتبال، 
تیم شــهرداری گرگان در مجموعه ورزشی امام 
خمینی )ره( این شــهر به مصــاف صنعت مس 
کرمان رفت و موفق شد با نتیجه ۹۴ بر ۷۷ مقابل 

حریف کرمانی به برتری برسد.
نماینده گــرگان در لیــگ برتر بســکتبال با 
کسب چهاردهمین برد خود در این رقابت ها ۳۰ 
امتیازی شــد و همچنان در صدر جدول رقابت ها 

باقی ماند.
تا هفته شــانزدهم مســابقات، تیم شهرداری 

گرگان ۱۴ برد و دو شکست در کارنامه دارد.
گفتنی است، تیم بسکتبال شهرداری گرگان 

به عنوان نماینده نخست جمهوری اسالمی ایران 
در رقابت های قهرمانی بســکتبال غرب آسیا روز 
چهارشــنبه در تهران به مصاف - الکرامه سوریه 

می رود.
گرگانی های بازی نخست آســیایی خود را در 

برابر نماینده لبنان شکست خوردند.
تیم بسکتبال شــهرداری گرگان قهرمانی دو 
دوره متوالی لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه های 

کشــور را یدک می کشــد، به عنــوان نماینده 
بســکتبال ایران در رقابت های باشگاه های غرب 

آسیا حضور دارد

سرپرست مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی گفت: سویه های مختلف 
کرونا در ســطح دنیا در حال گردش هستند و وزارت 
بهداشــت تمامی آنها را رصد کرده و پیش بینی برای 
همه گیری موج جدید کرونا تا پایان امســال به کشور 

زود است.
بهنام عرشــی افزود: ورود ســویه جدید امیکرون 
XBB به کشور که اکنون در اکثر کشورهای اروپایی، 
آمریکا و جنوب شــرقی آســیا همه گیر شده است، 
زمان مشخصی ندارد اما دستورالعمل های بهداشتی 
مصوب ســتاد ملی کرونا همچنان در کشور اجرایی 
می شود.وی اظهار داشت: سوش های مختلف کرونا 
در حال گردش هستند، هنوز نوع جدید امیکرون به 
کشــور وارد نشــده و از مردم می خواهیم مانند روال 

گذشته وزارت بهداشــت را در رعایت اصول بهداشت 
فردی و اجتماعی مانند شستشــوی مرتب دســتها 
با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده، اســتفاده از 
ماسک در فضای بسته و اماکن شلوغ و اجتماعات یاری 
و همراهی کنند تا در صورت بروز مــوج جدید، آن را 
بتوان مدیریت و کنترل کرد.عرشــی تاکید کرد: در 
حال حاضر مسافرانی که به کشور وارد می شوند باید 
تست منفی کرونا ۷۲ ساعت را همراه داشته باشند و بر 

دستورالعمل های بهداشتی نظارت می شود.
        واکســن های تاریخ گذشته معدوم می 

شوند
وی با اشاره به اینکه واکســن علیه کرونا به اندازه 
کافی در کشور موجود است، گفت: واکسن های تاریخ 
گذشته معدوم می شــوند، اکنون واکسن های ایرانی 

علیه کرونا مانند برکت، پاســتوکووک، نورا و غیره به 
اندازی کافی و حتی زیاد در کشور وجود دارد و مشکلی 
از این بابت در صورت نیاز به واکسیناسیون دز جدید 
 ۵ COVID-Omicron XBB نداریم.ســویه
برابر بدخیم تر از نوع دلتا اســت و میــزان مرگ و میر 
باالتری نســبت به آن دارد. مدت زمان کمتری طول 
می کشــد تا وضعیت به شدت شــدید برسد و گاهی 
اوقات عالئم واضحــی وجود ندارد.وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی نیز )دوم دی( در حاشــیه 
نشست ســالمت پژوهان و مدیران حوزه پژوهش و 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هشدار داد: آمار 
و اطالعات کرونا در دیگر کشورها نگران کننده است؛ 
به طوری که در روزهای اخیر در کشورهایی همچون 
ژاپن، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، مرگ و میر 

بیماران کووید ۱۹ ســه رقمی شده اســت. از طرفی 
ایران در منطقه ای قرار گرفته که در اطراف آن، میزان 
ابتال به کرونا افزایشی است اما بزرگترین عامل حفظ 

سالمت در مقابل کرونا، واکسیناسیون است.
بهرام عین اللهی افزود: واکسیناسیون اقدام بسیار 
ساده و برای همه به آســانی قابل انجام است و از مردم 
تقاضا داریم که دست کم یکبار در سال واکسن کرونا 
را تزریق کنند و اگر فردی امســال، واکســن کرونا را 
تزریق نکرده حتما به این کار اقــدام کند زیرا تا وقتی 
کرونا از بین نرفته، الزم است هر سال مانند آنفلوآنزا، 
واکسن تزریق شود. از ســوی دیگر افرادی که دارای 
بیماری های زمینه ای یا ضعف سیستم ایمنی هستند 
و یا سالمندان، در صورت حضور در تجمعات، حتما از 

ماسک استفاده کنند.

سرپرست مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:
پیش بینی برای همه گیری موج جدید کرونا در کشور زود است

نیروهای پرســتاری در دوران سخت کرونا، نقش 
به سزایی در کنار سایر مدافعان سالمت داشتند و اگر 
نبود، ایثار و فداکاری آنهــا، قطعا مرگ و میر بیماران 

کرونایی نیز بیشتر می شد.
به گزارش مهر، با شــیوع بیماری کرونــا در دنیا 
و ایران، کادر بهداشــت و درمان در صف اول مقابله با 
این ویروس خطرناک قرار داشتند. به طوری که وقتی 
خانواده ها از ترس ویروس، جرأت نزدیک شــدن به 
بیمار خود را نداشــتند، این مدافعان سالمت بودند 
که دل به دریا زده و ســالمت خود را فدای مراقبت از 

بیماران می کردند.
بر اساس آمارهای رســمی، از ابتدای دوران کرونا 
در کشــور، بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای بهداشــتی و 
درمانی، جان خود را از دســت داده انــد و هزاران نفر 
نیز، به خاطر آسیب ها و عارضه های بیماری، مجبور 

به ترک کار شده اند.
اما، نکته تلخ پاندمی کرونــا، اخراج هایی بوده که 
اتفاق افتاده اســت. بعد از فروکش کردن توفان کرونا 
در کشور، متأسفانه برخی از بیمارستان ها نسبت به 
اخراج پرســتاران طرحی و قراردادی اقدام کرده اند. 
به طوری که تا کنون نزدیک به ۲۰ هزار پرستار خانه 
نشین شده اند و پیش بینی می شود این تعداد به ۵۰ 

هزار نفر برسد.
این در حالی است که گزارش هایی از شیوع سویه 
جدید اومیکرون در آســیای جنوب شرقی و برخی از 

کشــورهای اروپایی به گوش می رســد که می تواند 
نگران کننده باشــد. به طوری که پــدرام پاک آئین 
سخنگوی وزارت بهداشت، نیز این نگرانی را درست 
تلقی کرده و عنوان داشــته که احتمال ورود ســویه 

جدید به کشورمان خیلی جدی است.
در همین حال، شهنام عرشــی سرپرست مرکز 
مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت، هم 
این نگرانی را تأیید کرده و گفته است که بعد از پایان 
تعطیالت کریســمس، باید منتظر ورود سویه جدید 

باشیم.
این نگرانی ها در حالی شــکل گرفته که متأسفانه 
بیمارســتان های دولتــی از کمبود شــدید نیروی 
پرســتاری رنج می برند. در همین حال، شاهد اخراج 
نزدیک به ۱۷ تا ۲۰ هزار پرســتار طرحی و قراردادی 
از بیمارســتان های دولتی بوده ایــم و این موضوع 
می تواند زنگ خطر برای نظام ســالمت کشــور در 
مواجهه با موج جدید کرونا باشــد. زیرا، در شــرایط 
عادی هم مــا با کمبــود ۱۰۰ هزار پرســتار مواجه 
هســتیم و حاال در شــرایط ســخت کرونایی، این 
وضعیت قطعاً تشــدید خواهد شد.سیف اهلل مرادی 
مدیرکل منابع انســانی معاونت توســعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت، با انتقاد از بی اعتنایی سازمان 
امور استخدامی و ســازمان برنامه و بودجه به کمبود 
نیروی انســانی در بخش بالین، گفت: این پرستاران 
در زمانی که وزارت بهداشــت به شدت با کمبود نیرو 

مواجه بود، پای کار آمدند و انصاف نیست حاال نسبت 
به وضعیت آنها بی اعتنا باشیم.به نظر می رسد تا دیر 
نشده باید از پرســتاران خانه نشین بخواهیم سر کار 
خود برگردند، تا کمبود نیرو در شرایط بحران، مشکل 
ساز نشــود. زیرا، همین ۲۰ هزار نفر پرستار اخراجی 
هم می تواننــد به رفع کمبود نیرو در بیمارســتان ها 
کمک کنند.باید نگران سویه جدیدی باشیم که دیر 
یا زود وارد کشورمان خواهد شد و آن زمان، شاید برای 
دعوت به کار پرستاران اخراجی، قدری دیر شده باشد.

شــاید اگر گریزی به روزهای ابتدایی کرونا در کشور 
داشته باشیم، متوجه ضرورت آمادگی مراکز درمانی 

در مواجهه با این ویروس مرگبار خواهیم شد. زیرا، اگر 
قرار باشد که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، 
بی اعتنا باشیم؛ دچار تکرار غافلگیری کرونا خواهیم 
شد. در صورتی که ما، تجربه گذشته را پیش روی خود 
داریم و می توانیم با به کارگیــری همان تجربه های 

قبلی، شرایط را برای خودمان سخت نکنیم.
حضور تعداد زیادی از اتباع چینی در ایران که در 
بخش های مختلف فعالیت دارند، می تواند ما را به این 
فکر وا دارد که در بازگشــت آنها بعد از تعطیالت سال 
نو میالدی به ایران، مراقبت های بهداشتی را دقیق تر 

اجرا کنیم.

هشدار چین را جدی بگیریم
 تا دیـر نشده پـرستاران اخـراجی را برگـردانید

ـ شماره ۱۲۲۶ ۷چهارشنبه ۷  دی  ۱۴۰۱ -۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۸  دسامبر ۲۰۲۲ - سال ششم  اجتماعی

خبر

 مدیــرکل اقتصــاد و درمان 
ســازمان نظام پزشــکی با بیان 
اینکه طبق اســتاندارد جهانی، 
نرخ ســزارین در هر کشور نباید 
بیــش از ۲۵ درصد کل زایمان ها 
باشــد، گفت: غالــب زایمان ها 
در ایران تا ۳۵ ســال قبل از نوع 
طبیعی بود اما به تدریج با توسعه 
زندگی شــهری و درد بسیار زیاد 
زایمان طبیعی، نرخ سزارین باال 

رفت.
دکتــر انیســیان، مدیــرکل 
اقتصاد و درمان ســازمان نظام 
طبــق  اظهارکــرد:  پزشــکی 
اســتاندارد جهانی، نرخ سزارین 
در هــر کشــور نباید بیــش از 
۲۵ درصد کل زایمان ها باشــد. 

زایمان یک فرآیند کاماًل طبیعی 
اســت و به جز موارد ضروری که 
جان مادر و نوزاد در خطر باشــد 
نباید در فرآینــد زایمان طبیعی 

مداخله کرد.
مدیــرکل اقتصــاد و درمان 
سازمان نظام پزشــکی با اشاره 
به چرایــی کاهش نــرخ زایمان 
طبیعی در کشــور گفــت: غالب 
زایمان ها در ایران تا ۳۵ سال قبل 
از نوع طبیعی بود امــا به تدریج 
با توسعه زندگی شــهری و درد 
بســیار زیاد زایمان طبیعی، نرخ 

سزارین باال رفت.
داد:  ادامــه  انیســیان 
سیاســت های تعرفه ای، افزایش 
زنان  متخصصان  ریسک پذیری 

به سمت ســزارین و این نگرانی 
و تصور که زایمان طبیعی باعث 
آســیب بــه اندام هــای لگنی و 
افتادگی مثانه می شود باعث شد 
رغبت عمومی به سمت سزارین 

بیشتر شود.
وی با بیــان اینکــه عوارض 
زایمان طبیعی در ایران باالست 
که این مســئله بایــد مدیریت 
شــود گفت: این در حالیســت 
که ســزارین تمام عــوارض یک 
عمل جراحــی اعــم از عوارض 
بیهوشی، چسبندگی ارگان های 
داخل شــکم و خونریزی را دارد 
درصورتیکه زایمان طبیعی یک 
فرآینــد فیزیولوژیــک و ارجح 

است.
مدیــرکل اقتصــاد و درمان 
ســازمان نظام پزشــکی که در 
برنامــه ای رادیویــی صحبــت 
می کرد، از ضعف ساختار آموزش 
مامایی در کشــور انتقاد و اظهار 
کرد: ســاختار آموزش پزشکی 
به ســمت ســزارین اســت که 
بخشی از علت آن ناشی از قوانین 

کشورمان است.
صابــر  دکتــر  ادامــه،  در 
جبــاری- رئیــس اداره جوانی 
وزارت بهداشــت با بیــان اینکه 
نرخ ســزارین در ایران سه برابر 
اســتاندارد جهانی است، گفت: 
نرخ ایده آل جهانی ســزارین ۱۵ 
درصد و نهایتاً ۲۵ درصد اســت، 
اما نرخ ســزارین در ایران به ۵۵ 

درصد می رسد.

وی افزود: زایمــان یک پدیده 
طبیعــی و فیزیولوژیک اســت 
و به ســالمت مادر و کودک نیز 
کمک زیادی می کند اما طی این 
ســال ها به دلیل تغییر فرهنگ 
عمومــی در ســبک زندگــی 
مردم و نظام ســالمت متأسفانه 
درخواست ســزارین های القایی 
مادران افزایش پیدا کرده اســت 
که یــک آفت بزرگ بــرای نظام 
سالمت کشور محسوب می شود.

رئیــس اداره جوانــی وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه در حال 
حاضــر کشــورهای پیشــرفته 
زایمان طبیعــی را ترویج و تبلیغ 
می کنند، اظهار کرد: متأســفانه 
آمار ســزارین اول )شــکم اول( 
در ایران بســیار باالست و همین 
موضوع، دســتاویزی برای انجام 

سزارین های بعدی شده است.
کرد:  جبــاری خاطرنشــان 
مجلــس شــورای اســالمی در 
قانــون »جوانــی جمعیــت«، 

وزارت بهداشــت را مکلف کرده 
که میزان ســزارین را ســاالنه ۵ 
درصد کاهــش و زایمان طبیعی 
را افزایــش دهد تا جایــی که به 

استاندارد جهانی برسد.
وی با بیان اینکه بیشتر مادران 
ایــران از مزایا و معایــب زایمان 
طبیعی و ســزارین آگاه نیستند، 
گفت: سیاســت گذاری صحیح 
در ایــن زمینــه، اصــالح نظام 
تعرفه گــذاری و اعتباربخشــی 
بیمارستان های خصوصی است 
کــه می توانــد آمار ســزارین را 

کاهش دهد.
رئیــس اداره جوانــی وزارت 
بهداشت، فرهنگ سازی عمومی 
در راستای آگاهی سازی مردم در 
این خصــوص را ضروری خواند و 
افزود: با زایمــان طبیعی امکان 
شیردهی زودتر به کودک فراهم 
می شود و مدت بستری کوتاهی 
هم در بیمارستان دارد و عوارض 

آن به مراتب کمتر است.

نرخ سزارین در ایران ۳ برابر استاندارد جهانی!

رئیس سازمان آموزش و 
پرورش استثنایی خبر داد

پیگیری برای درج عنوان 
»نیروی توانبخش« در 

طبقه بندی مشاغل معلمی
رئیــس ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی از پیگیری و تالش برای جذب 
نیروی توانبخشــی در آموزش و پرورش 
اســتثنایی خبر داد و گفت: پیگیری های 
حقوقی الزم بــرای قرار گرفتــن عنوان 
»نیروهــای توانبخشــی« در فهرســت 
طبقه بندی مشــاغل معلمی انجام شده 
اســت و اگر این مورد به تصویب برســد 
می توانیم کمبودهای موجــود در حوزه 

نیروهای توانبخشی را برطرف کنیم.
حمید طریفی حسینی ، با اشاره به روند 
تامین نیرو در ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی و رفع کمبودهای موجود در این 
حوزه توضیحاتی ارائــه و اظهار کرد: روی 
هم رفته شــرایط جذب نیرو در  آموزش و 
پرورش استثنایی به ویژه به علت سختی 
کاری کــه دارد، مشــکل تر از آمــوزش و 

پرورش عمومی است.
وی افزود: البته کمبودهای ما بیشــتر 
در گروه نیروی توانبخشی، مشاور، مربی 
پرورشی و هنرآموزان هنرستان ها است، در 
حالی که عمده استخدام های ما در سنوات 
گذشــته در حوزه آموزگار استثنایی بوده 

است.
رئیــس ســازمان آمــوزش و پرورش 
استثنایی با بیان اینکه یکی از دالیل کمبود 
نیروی توانبخشــی به قوانین استخدام باز 
می گردد گفت: نیروهای توانبخشــی در 
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان تعریف 
نشده اند  و به همین علت امکان استخدام 
آنها همانند دیگر معلمــان برای ما فراهم 

نبوده است.
طریفی ادامــه داد: اقداماتی برای رفع 
این چالش ها در دست انجام است از جمله 
آنکه تفاهم اولیه ای با دانشگاه فرهنگیان 
و دانشگاه های علوم پزشــکی داشتیم تا 
بتوانیم بر اساس آن دانشجویان سال سوم 
رشته های توانبخشــی را با اولویت گفتار 
درمانگر و کار درمانگر، به سمت یک دوره 
مشترک یک ساله در دانشگاه فرهنگیان 
هدایت کرده و پس از آن فارغ التحصیالن 
را وارد سیستم آموزش و پرورش استثنایی 

کنیم.
وی با بیان اینکه همچنین پیگیری های 
حقوقی الزم بــرای قرار گرفتــن عنوان 
فهرســت  در  توانبخشــی  نیروهــای 
طبقه بندی مشــاغل معلمی انجام شده 
عنوان کرد: اگر این مــورد نیز به تصویب 
برســد می توانیم کمبودهای موجود در 

حوزه نیروهای توانبخشی را برطرف کنیم.
رئیــس ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی در پاســخ به این پرسش که 
در آخریــن آزمون اســتخدامی آموزش 
و پرورش چه تعداد نیرو بــرای آموزش و 
پرورش اســتثنایی جذب و وارد مدارس 
استثنایی شدند؟ اظهار کرد: سهمیه ما در 
آزمون استخدامی اخیر، ۸۶۸ مورد بود که 
از این تعداد موفق به جذب ۴۴۰ نفر شدیم. 
دالیل مختلفی در این زمینه مطرح بود که 
از جمله آنها می توان به عدم وجود متقاضی 
در برخی مناطق و همچنین عدم کســب 
حدنصاب علمی شــرکت کنندگان اشاره 

کرد.

اهدای خون شهردار 
چهارباغ در کنار مسوولین و 

کارکنان مدیریت شهری 

 البرز . حیدری . مملکت :  روز یک شــنبه 
۴ دی ۱۴۰۱ یک برنامه فرهنگی در راستای 
تامین خــون نیازمندان و بیمــاران به نام » 
اهدای خون کارکنان شــهرداری چهارباغ 
» با حضــور تیم پزشــکان و کارشناســان 
سازمان انتقال خون استان البرز در نمازخانه 

شهرداری چهارباغ اجرا شد. 
 از نکات جالب توجه این همدلی انسانی و 
مشارکت معنوی، استقبال خوب کارکنان و 
حضور مهندس موسوی شهردار چهارباغ در 

کنار سایر همکاران برای اهدای خون بود. 
 جــا دارد از همــکاران اداره فرهنگــی 
اجتماعی شهرداری چهارباغ به عنوان مجری 
و هماهنگ کننده  برنامــه ی اهدای خون و 
حضور تیم کارشناسان سازمان انتقال خون 

استان البرز تشکر ویژه داشته باشیم.

برتری شهرداری گرگان برابر نماینده کرمانخبر

Mamlekatonline.ir

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم دولتی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود 

و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 96 شهر زاهدان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت 177441ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک 

4487/15078 -اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان زیباشهر 
خیابان تمدن شرقی اراضی گمرک دفتر 139920362001001508 
بعلت پارگی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد که هر کسی نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ازتاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را 
به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید 
دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مذکور و 
نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. و بموجب 

سند رهنی  1399/02/24/171730
دفترخانه 10 زاهدان در رهن بانک مهراقتصاد می باشد.

عباسعلی اکبری
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک زاهدان م الف 1022



»روحن، شکوه خاموش« و یک 
جایزه تازه

فیلم ســینمایی »روَحن، شکوه خاموش« 
به نویسندگی و کارگردانی ناهید حسن زاده، 
جایزه ویــژه هیــات داوران را از بیســت و 
هشــتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 

کلکته دریافت کرد.
به گــزارش ایلنا به نقــل از روابط عمومی 
پروژه، پیش از این فیلم ســینمایی »روَحن، 
شکوه خاموش« برنده سه جایزه از جشنواره 
کازان شــده بود که شــامل جایــزه بهترین 
فیلم، جایزه نتپک و همچنین جایزه بهترین 

بازیگر زن برای ژیال شاهی بود.
جشــنواره فیلم کلکته از ۲۴ آذرماه تا اول 

دی ماه برگزار شد.
حســین محجــوب، ژیال شــاهی، مجید 
پتکی، ســاقی زینتی، بهمن صادق حسنی، 
فاطمه علی پرســت، امین شهســواری و ... 

بازیگران این فیلم هستند.
فیلم ســینمایی روحن ، شــکوه خاموش 
داستان زنی است که در جستجوی معنویت 
گمشده به شــناخت بیشــتر توانایی های » 

خود « دست می یابد.
عوامــل فیلــم عبارتنــد از نویســنده و 
کارگردان: ناهید حسن زاده، تهیه کنندگان: 
امیرحســین علم الهدی و فری ملکـ مدنی ، 
مجری طرح: محمــد رضا بهشــتی منفرد، 
ســرمایه گذاران: فرشــاد میرزایــی، حیدر 
احســانی، فیلمبــردار: ســامان لطفیــان، 
تدوینگــر: ابراهیــم ســعیدی، موســیقی: 
ســتار اورکی، صدابردار: هادی معنوی پور، 
صداگــذار: محمد مهــدی جواهــری زاده، 
اصالح رنگ و نور: ســامان مجد وفایی، طراح 
گریم: ســید جالل موســوی، مدیــر صحنه 
: حمید اصغــری، دســتیار اول کارگردان و 
برنامه ریز: محمد عبدی زاده، دســتیار دوم 
کارگــردان: دانیال محمودنیــا، مدیر تولید: 

بهمن صادق حسنی.
علی قاســمی پخش بین المللی فیلم را بر 

عهده دارد.

»منشاهای فرهنگی شناخت 
انسان« منتشر شد

نشــر آگاه کتــاب »منشــاهای فرهنگی 
شناخت انســان« نوشــته مایکل توماسلو و 

ترجمه جهانشاه میرزابیگی را منتشر کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، کتــاب 
»منشــاهای فرهنگی شــناخت انســان« 
نوشــته مایکل توماســلو و ترجمه جهانشاه 
میرزابیگی در ۲۹۴ صفحه و بهای ۱۲۵ هزار 
تومان توسط نشر آگاه منتشــر و راهی بازار 

نشر شده است.
تکامل از طریق انتخــاب طبیعی واقعیت 
فراگیر جهان زنده اســت. یک عنصر کلیدی 
در این فرایند وراثت زیســتی ای اســت که 
از رهگــذر آن موجــود زنده پایه ســازمان 
فیزیولوژیکی بدنی نیاکان خــود را، همراه با 
همه پیامدهــای عملکرد ادراکــی، رفتاری 
و شــناختی آن بــه ارث می بــرد. امــا برای 
همه انواع پســتانداران، از جملــه همه انواع 
نخستی ها، بخش عمده تکوین فردی محقق 
کننده این ســازمانی فیزیولوژیکی در حالی 
اتفــاق می افتد که موجود در حال رشــد، در 

حال تعامل با محیط اطراف خود است.
دوره بــه نســبت طوالنــی نابالغــی یــا 
نارســیدگی کــه در آن ایــن تعامــل اتفاق 
می افتــد البتــه تاریخچــه ای از اتخاذ یک 
اســتراتژی در مقابــل یک زندگــی پرخطر 
اســت، بدین معنــا کــه موجود نــورس تا 
مدتــی برای تأمیــن غذا و محافظت شــدن 
در برابر شــکارگران کاماًل وابســته به یکی یا 
هر دو والدین خود اســت. این دوره طوالنی 
نارســیدگی یک مزیت جبرانی نیز دارد و آن 
این که موجود نارس در طــول دوره تکوین 
فردی خود آموزش و شــناخت قابل توجهی 
را ذخیــره می کند که اغلــب موجب انطباق 
پذیری های شــناختی و رفتارهــای انعطاف 
پذیرتــر در او می شــود.مایکل توماســلو 
روانشــناس تطبیقی و زبان شناس آمریکایی 
اســت که در دانشــگاه دوک بــه تدریس و 
پژوهش روانشناســی مشــغول اســت. او از 
دهه ۱۹۹۰ به این سو، جوایز علمی بسیاری 
را به خود اختصاص داده و بــه عنوان یکی از 
معتبرترین متخصصان در روانشناســی رشد 

و روانشناسی تطبیقی شهرت دارد.
توماسلو از معدود دانشمندانی است که در 
سراسر جهان به عنوان متخصص در چندین 
رشته شهرت دارد. تحقیقات پیشگامانه او در 
مورد منشأ شــناخت اجتماعی به بینش های 
انقالبی در روانشناســی رشــد و شــناخت 
نخستی سانان منجر شــده است. ایده های او 
درباره ارتباطات یاری گرانه و همکاری گرانه 
اثبات می کند که انســان به عنوا یک »گونه« 
تا چه حد یک هســتنده اســتثنایی و دارای 
توانایی های شــناختی بســیار نیرومندتر از 

دیگر هستنده های زنده است.

خبر

تهیه کننده زیر آسمان شهر 
درگذشت

محمد کاشــانی یکی از تهیه کنندگان قدیمی 
تلویزیون در سن ۵۹ ســالگی بر اثر بیماری دار فانی 

را وداع گفت.
محمد کاشــانی تهیه کننده تلویزیــون بر اثر 
بیماری در ۵۹ ســالگی درگذشت. در کارنامه کاری 
وی تهیه کنندگی سریال های »باغچه مینو«، »خانه 
اجاره ای«، »شب های تابستان«، »زیر آسمان شهر«، 
»بدون شــرح«، »هژیرها« و برنامه های تلویزیونی 
»آقای گزارشــگر«، »جنگ هفتاد و هفــت« و ... به 
چشــم می خورد. همچنین برنامه »صبــح آمد« را 
هم ســال های ۸۲ تا ۸۵ روی آنتن داشــت که جزو 

پربیننده های تلویزیون به شمار می رود.

بازیگر تلویزیون:
قرعه »شراره« به نام من 

افتاد
یک بازیگر تلویزیون و تئاتر گفت: تئاتر »شراره« 
توانسته جایش را در دل مخاطب باز کند و قرعه به نام 

من افتاد تا این نقش را بازی کنم.
نسرین نکیســا، بازیگر تلویزیون و تئاتر درباره 
نمایش »شراره« که از مجموعه تئاتر شهر به اجرا در 
می آید، در برنامه »تماشاخانه« رادیو جوان گفت: با 
وجود اینکه چند ســال پیش آقای خاتمی تماس 
گرفت و از من خواست تا در نمایش »شراره« حضور 
داشته باشم، ولی این نمایش در شرایطی روی صحنه 
رفت که من نمی توانستم حضور داشته باشم. چون به 

دلیل مسائلی شرایطش را نداشتم.
بازیگر نمایش »شراره« با بیان اینکه بازیگری که 
در نقش من بازی می کرد، امکان حضور در تهران را 
نداشت، توضیح داد: اینجا بود که قرعه »شراره« به نام 
من افتاد. نکیسا درباره موضوع »شراره« که این روز ها 
از تئاتر شهر اجرا می شود، گفت: »شراره« درباره زنی 
است که عاشــقانگی هایش از زمان اوایل جنگ را به 
تصویر می کشــد. این درحالی است که با همسرش 
دو ماه بیشــتر زندگی نکرده بودند.به گفته وی، این 
نمایش حسی و دیالوگ ها ملموس و رئالیستی است. 
اینجاست که اثر به دل مخاطب می نشیند و »شراره« 

توانسته جایش را در دل مخاطب باز کند. 
پیش از این، سید علی تدین صدوقی، منتقد تئاتر 
در نقد »شراره« نوشته بود، این نمایش به آن بخش از 
تبعات جنگ تحمیلی و دفاع مقدس می پردازد که تا 
سالیان پس از جنگ ادامه داشته و دارد و قصه زنی را 
روایت می کند که پس از ازدواج، همسر سربازش به 

جبهه اعزام شده و شهید می شود.

دو انتصاب در هفدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت
مشــاور علمی دبیر و مدیر کمیتــه بین الملل 
هفدهمین جشــنواره بین المللی فیلــم مقاومت 

معرفی ومنصوب شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هفدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، جالل غفاری دبیر 
جشنواره فیلم مقاومت طی احکامی جداگانه دکتر 
ســید مهدی ناظمی را به عنوان مشاور علمی دبیر و 
دکترمحمد علی مومنی ها را به عنوان مدیرکمیته 

اموربین الملل این جشنواره معرفی و منصوب کرد.
سید مهدی ناظمی، مدیر فرهنگی ،پژوهشگرو 
استاد دانشــگاه می باشــد و دارای مدرک دکترای 

فلسفه از دانشگاه اصفهان می باشد.
مدیریت گروه حکمت و هنر پژوهشکده فرهنگ و 
هنر اسالمی،مدیریت طرح و برنامه شبکه افق،معاون 
پژوهــش شــبکه افــق، تدریس،پژوهش،تالیف 
کتاب،ســخنرانی و نگارش مقــاالت علمی متعدد 
در زمینه های فلســفه سینما،فلسفه هنر و حکمت 
سینما و نیز جریان شناسی فکری معاصرو تدریس 
تاریخ فلســفه غرب، از جمله ســوابق وی به شمار 
می رود.محمدعلی مومنی ها، مدرس دانشــگاه و 
پژوهشــگرو فعال فرهنگی با مدرک دکترای تاریخ 
فرهنگ و تمدن اســالمی می باشد.دبیربخش بین 
الملل جشــنواره ملی و بین المللی سرود فجر،قائم 
مقام بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب،سردبیر 
ســابق ویژه نامــه ســینما انقالب،عضوشــورای 
برگــزاری جایــزه ســینمایی گفتمــان انقالب 
اسالمی)ققنوس(،مدیرکل فرهنگی دانشگاه عالمه 
طباطبایی و قائم مقام و معاون سیاسی خبرگزاری 

تکریم از جمله سوابق وی به شمار می رود.
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با 
شعار گفتمان مقاومت،نهضت جهانی مستضعفین و 
آزادی قدس شریف به همت انجمن سینمای انقالب 
و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری 
جالل غفاری اسفندماه ســال جاری در پهنه خلیج 

همیشه فارس برگزار خواهد شد.

زمان ثبت نام مشموالن حج ۱۴۰۲ اعالم شد
معاون امور حج و عمره ســازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام مشــموالن حج 

۱۴۰۲ از ۳۰ دی ماه آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، اکبر رضایی در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت به 
تشریح اقدامات انجام شده حج ۱۴۰۲ پرداخت و افزود: امور مقدماتی حج ۱۴۰۲ 
آغاز شده و سیاست های کلی اعالم و ابالغ شده که در حوزه مسکن نیز این مهم از 

سوی رییس سازمان حج و زیارت ابالغ شده است.
او همچنین گفت: سهمیه اولیه اســتان ها در حج تمتع آتی مشخص شده و 
به بخش های مختلف برای پیش بینی های الزم، اعالم شــده تا برنامه ریزی های 

مدنظر را انجام دهند.
معاون سازمان حج و زیارت افزود: برای نخستین بار فراخوان هتلداران صورت 
گرفته و به غیر از هتلدارانی که در گذشــته همکاری داشته اند برخی هتل های 

جدید نیز به فهرست برنامه ریزی اسکان زائران اضافه شده است.
رضایی با اشاره به سفر اســتانی و گفت وگو با مجریان و کارگزاران، افزود: قرار 
بر این شــد تا از هر اســتان یک نفر از کارگزاران با تجربه معرفی شود تا این افراد 
صاحب نظر و ایده در شورای مشــورتی جای بگیرند و از نظرات آن ها برای بهبود 
کیفیت خدمت رسانی اســتفاده شود. در این راستا نخســتین نشست شورای 

مشورتی هفته آینده برگزار می شود.
معاون ســازمان حج و زیارت بیان کرد: امیدواریم همه بخش ها که کارهای 
مقدماتی خود را نیز آغاز کرده اند تا زمان شروع ثبت نام، برنامه ریزی های خود را 

نهایی کنند.
سیدصادق حســینی، رییس ســازمان حج و زیارت در این جلسه به تبیین 
اقدامات صورت گرفته در حوزه حج پرداخت و گفت: همیشــه بر خرد جمعی و 
مشورت تاکید کرده ایم؛ چراکه این اقدام تاثیرات بسزایی در رفع مسایل و نقایص 

به دنبال دارد.
او در ادامه بر ضرورت برنامه ریزی مناســب برای حج تمتع آتی تاکید کرد و 
گفت: درخواســت برگزاری شــورای عالی حج را مطرح کرده و منتظر دستور 

مسؤوالن هستیم.
سازمان حج و زیارت تا این لحظه به جز زمان ثبت نام مشموالن در کاروان ها، 
جزئیات دیگر درباره سهمیه حج ایران و همچنین هزینه حج ۱۴۰۲ را اعالم نکرده 
است. بنا بر اعالم قبلی این سازمان، رییس سازمان حج و زیارت در دی ماه سفری 

به عربستان خواهد داشت تا در این باره توافق ها را نهایی کند.  
شورای مدیران حج و زیارت همچنین به موضوع عتبات عالیات پرداخت. در 
همین رابطه، حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی، معاون امور عتبات سازمان حج 
و زیارت به ارائه گزارشی از سفر اخیرش به عراق پرداخت و اقدامات صورت گرفته 

برای خدمت رسانی به زوار را تبیین کرد.
او به نوسانات ارزی و تاثیر آن در نرخ تمام شده سفر عتبات اشاره کرد و افزود: در 
صورت اهتمام به حل این موضوع توان اعزام بیش از یک میلیون نفر زائر در طول 

یک سال را داریم.
رضایی، رییس ســازمان حج و زیــارت نیــز در ادامه گفــت: امیدواریم با 
برنامه ریزی های انجام شده و همچنین در صورت تشــکیل شورای عالی حج و 
مطرح شــدن این موضوعات، مصوبات الزم برای حل این مسائل صادر شود و به 

دنبال آن اهداف مدنظر تحقق یابد.
سازمان حج و زیارت پیش تر نیز، همزمان با افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر 
نسبت به تاثیر آن بر هزینه سفر عتبات عالیات و کاهش تقاضای زائران عتبات عراق 

هشدار داده بود.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفــت: در دولت، وزارت کشــور و 
دستگاه های نظارتی بیشــترین حمایت را در حوزه کنسرت و موسیقی 

داشتیم و با قوت پای فعالیت های قانونی فرهنگ و هنر می ایستیم.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در جمع خبرنگاران با اشاره به ایام شــهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
گفت: ما باید دنبال نهضت بزرگ مراجعه به قرآن و عترت به عنوان نسخه 
رهایی بخش باشیم. همه هنرمندان و اهالی فرهنگ همت خواهند کرد و 
انشااهلل کارآمدی نظام دینی با عنایت حضرت زهرا)س( به همه جهانیان 

نشان خواهیم داد.
وزیر فرهنگ در پاسخ به پرسشــی درباره جلسات شورای هماهنگی 
دولت که قرار بود در تمام وزراتخانه ها تشکیل شــود توضیح داد: شورای 
هماهنگی فعالیت های دولت ســتادی در دفتر رییس جمهوری است که 
دبیر آن من هستم. شــورای هماهنگی فعالیت های قرآنی نیز به صورت 

اقماری است.
وی افزود: ما در آستانه شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی هستیم و 
الحمدهلل خداونــد این توفیق را عنایــت کرده که تمــام بخش ها در این 
حوزه فعالیت می کنند و امیدوارم امســال بتوانیم برنامه های بهتری را در 

بزرگداشت این شهید واالمقام داشته باشیم.
اســماعیلی درباره آنچه از او درباره درخواســتش از هنرمندان برای 
برگزاری کنسرت نقل شده است، گفت: ما بنای انجام کار غیرعادی نداریم 
و کارها در حال انجام اســت. من گفتم عده ای که تحت تأثیر اتفاقات اخیر 
هســتند مطمئن باشــند در دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همه 
تمهیدات الزم را برای انجام کارهای عــادی فعالیت های فرهنگی آماده 

کردیم و این چیز جدیدی نبود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی افزود: در همین ســه ماه اخیر به رغم 
مشــکالت موجود همه فعالیت هــای فرهنگی و هنری پابرجــا بود و ما 
موسیقی اقوام را با حضور همه چهره های برجسته موسیقی مقامی داشتیم 
و همه برگزار شــده و چیزی از قلم نیفتاده است. خواهشم این بود کسانی 
که فکر می کنند مشــکالتی برای کار وجود دارد کار را ادامه دهند، وگرنه 
برنامه های عادی ما بعد از ایام شــهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها ادامه 

دارد.
اســماعیلی درباره این انتقاد برخی هنرمندان که وی از کنســرت ها 
حمایت نکرده، گفت: در تمام این دوره چهارماهه اول سال، تعداد برگزاری 
برنامه های فرهنگی و هنری چندین برابر بوده اســت و تنها یک مورد لغو 

در یک شــهر در بین هزاران مورد اتفاق افتاد که تصمیــم نهاد تأمین آن 
شهرســتان بود. به همین دلیل ما در دولت، وزارت کشور و دستگاه های 
نظارتی بیشترین حمایت را در این حوزه داشتیم و با قوت پای فعالیت های 

قانونی فرهنگ و هنر می ایستیم.
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باستان شناســان در یک گورستان باســتانی واقع در فرانسه گوری 
مملو از زیورآالت کشف کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از انشــنت اوریجینز،   باستان شناسان پس از 
دو مرحله کاوش در گورستان ماقبل تاریخی که در فاصله ۹۰۰ تا ۶۰۰ 
پیش از میالد مورد اســتفاده قرار می گرفت، گوری را کشف کردند که 

فردی در آن به همراه جواهرات مسی دفن شده بود.
این گورستان که در اواخر عصر برنز و اوایل عصر آهن مورد استفاده 
قــرار می گرفت، مســاحتی معادل ۱.۳ هکتــار را در برگرفته اســت. 
باستان شناسان نخســتین بار این گورســتان را در سال ۲۰۲۱ کشف 
کرده بودند،   اما در سال جاری میالدی در دو مرحله آن را کاوش کردند.

این گورستان گنجینه های باستان شناســی را دربرگرفته است که 
اطالعات بسیار ارزشــمندی را درباره ســنت های خاکسپاری جنوب 

فرانسه ارائه می دهد.
در ســال ۲۰۲۱ باستان شناســان ۱۰ گور و ســه مکان مخصوص 
سوزاندن اجســاد را زیر تپه خاکســپاری عظیم واقع در این گورستان 
کشف کردند. تپه خاکسپاری در حقیقت انبوهی از خاک و سنگ است 
که روی یک یا چند گور تشکیل شــده است. قطر تپه این گورستان ۳۳ 
متر اســت و گودال عمیقی در اطراف آن وجــود دارد. گمان می رود در 

ابتدا اطراف این تپه، حلقه ای از سنگ  ایجاد شده بود.
باستان شناســان در ســال جاری میالدی دو گور در خــارج از تپه 
خاکسپاری کشف کردند؛ در یکی از این گورها، بقایای انسانی به همراه 
نوعی دســتبند پیچ خورده مســی،   یک مروارید و یک ســنگ جواهر 

کشف شد. بقایای این فرد درحالی کشف شــده که سنگ جواهر روی 
شانه سمت چپ او قرار داشــت. در این گور عالوه بر زیورآالت دو ظرف 
ســرامیکی نیز وجود داشــت که در نزدیکی سر جســد قرار داده شده 

بودند.
در گور دیگر بزرگتریــن گنجینه ای که تاکنون در این گورســتان 
کشف شده، قرار داشت. فردی درحالی دفن شده بود که نوعی گردنبند 
لوله ای شــکل در گردن او قرار داشــت. روی هر قوزک پای او سه پابند 
وجود داشت و در هر کدام از انگشت شست پایش نیز سه حلقه پیدا شد. 
در این گور همچنین یک سنجاق ســینه و یک کوزه ســرامیکی بزرگ 

قرار داشت. در این دوره از تاریخ قرار دادن کوزه  در گور رایج بود.

کشف زیورآالت در یك گورستان ماقبل  تاریخ

قفل برگزاری کنســرت ها و اجراهای موسیقی در کشــور همچنان روبه روی 
هنرمندان و مسووالن است و در این مسیر شــاید برگزاری جشنواره های دوره ای 

و خصوصا جشنواره فجر، کلید اصلی برون رفت از این شرایط باشد.
به گزارش ایسنا، بیش از ۱۰۰ روز از ناآرامی ها در کشور می گذرد؛ شرایطی که 
پیش از هر زمان بخشــی از فضای هنر را دچار توقف کرد و در این سکون، همانند 
آنچه در دوران کرونا شاهد بودیم، بیشترین ســهم، از آِن موسیقی شد؛ عرصه ی 
موســیقی که در دوران کرونا کم آســیب ندیده بود، پیش از آغاز این جریانات هم 
به شکل مرسوم، به خاطر ایام ســوگواری محرم و صفر طی دو ماه تعطیل شده بود. 
در حقیقت با پایان تعطیالت کرونایی و از ســرگیری کنسرت ها که استارت آن از 
جشنواره موسیقی فجر سال گذشــته و فروش ۳۰ درصدی سالن ها زده شد، تنها 

ژانر موسیقی که توانست چند ماهی نفس بکشد، پاپ بود.
بسیاری از هنرمندان بر این باورند که هنر در هیچ شرایطی نباید متوقف شود؛ 
چراکه هنر و البته فرهنگ همچون رودی جریان دارند و الزمه و پایه و اساس تفکر 
در یک جامعه هســتند. از طرفی زمانی که در یک جامعــه فرهنگ و هنر تعطیل 
می شود، انسان ها از غذای روح بی بهره و به مرور فرسوده و خسته می شوند؛ ضمن 
اینکه این فرضیه هم وجود دارد که اگر هنرمند حرفی برای گفتن دارد چه بهتر که 
با زبان هنرش آن را بازگو کند. با این حال هر بار در هر شــرایط سخت، تجربه کرده 

ایم که پیش از هر مقوله دیگری، این هنر است که در سکون و انزوا قرار می گیرد.
اکنون در چنین شــرایطی به ســر می بریم. پس از آغاز ناآرامی هــا، بی آنکه 
اطالع رسانی رسمی صورت بگیرد، کلیه کنســرت ها لغو شدند و پس از آن به نظر 
می رسید که کسی چندان خواستار ادامه فعالیت های هنری نیست. این وضعیت 
تا حدی بود که حتی کنســرت »همراه خاطره ها« به رهبــری مجید انتظامی در 
شرایطی پرسش برانگیز لغو شد؛ لغو این کنسرت تنها به یک بار ختم نشد و دلیل 

چندان قابل پذیرشی هم برای آن آورده نشد.
تنها دلیلی که پس از تغییر زمان برگزاری این کنسرت و البته لغو آن در بار دوم 

اعالم شد، مسائلی همچون ایجاد فضایی مناســب تر و تسهیل آرامش مخاطبان، 
همچنین آمادگی حداکثری ارکستر بود؛ مســائلی که قاعدتا بنیاد رودکی به قدر 

کافی برای برنامه ریزی آنها زمان داشته است.
به هر جهت در ســیل اظهارنظرها درباره ی شــرایط موجود، تناقضاتی هم به 
چشم می خورد؛ چراکه به عینه می بینیم بازارها، رستوران ها، ادارات دولتی و همه 
و همه بر سر کارهایشان هستند ولی فعالیت هنری ها با مشکل جدی روبه رو است. 
البته که پس از مدتی اهالی تئاتر و سینما تا حدی فعالیت خود را از سر گرفتند اما 
کافی اســت که یک هنرمند موسیقی قصد ادامه فعالیت داشــته باشد تا سیلی از 

ناسزا در فضای مجازی نثارش شود.
مصداق همین امر را می توان پس از انتشــار آثاری توســط محمد معتمدی یا 
محمد اصفهانی در این ایام دید که در نهایت شــاید به خاطر موجی که علیه آنها به 
راه افتاد، اعالم کردند که تولید این کارها مربوط به این ایام نبوده اســت. از این امر 
حتی می توان نتیجه گرفت که برخی از هنرمندان گویی در نوعی رودربایســتی 
گیر کرده اند و با وجــود اینکه به ادامه فعالیت خود عالقه مند هســتند اما این کار 
را عملیاتی نمی کنندو حال پرسش اینجاســت در شرایطی که بسیاری در فضای 
مجازی از آزادی عمل ســخن می گویند، چرا به محــض اینکه کوچکترین قدمی 
متفاوت با آنچه عده ای از کاربران در نظر دارند برداشــته می شود، محکوم خواهد 

شد؟
این در حالی اســت که با پذیرش نظرات متفاوت در یک جامعه، باید این فرض 

که شاید هنرمندی بخواهد کنسرت برگزار کند را هم به راحتی پذیرفت.
از طرفی اگر قرار باشد هنرمندان موســیقی همچنان کار خود را مسکوت نگه 
دارند، آیا در نهایت با وضعیتی متفاوت از دوران کرونا مواجه می شــویم که عده ای 

از هنرمندان مجبور شدند سازهای خود را بفروشند تا بتوانند امرار معاش کنند؟
به هر جهت در شرایطی که حجم فعالیت های هنری به خصوص موسیقی آن 
هم در بخش اجرای زنــده با کاهش قابل توجهی رو به رو اســت، وزارت فرهنگ و 

ارشــاد اســالمی چندین بار تالش کرد که فضا را برای فعالیت های هنری مساعد 
نشان دهد و بر آمادگی دستگاه ها برای بازگشــت جریان هنری کشور به شرایط 

معمول تاکید کرد.
حتی پیش از هر اقدامی، دفتر موسیقی طی نشستی خصوصی با خبرنگاران به 

دنبال یافتن راه حلی برای وضعیت موجود بود.
پس از اقدام دفتر موسیقی، وزیر فرهنگ هم چند جایی به نبود محدودیت برای 
برگزاری کنسرت ها تأکید و از هنرمندان درخواست کرد که فعالیت های خود را از 

سر بگیرند.
او حتی هفته گذشته هم بیان کرده بود: »هنرمندان از طرف مقابل تحت فشار 
هستند و ما خواستیم فشار را از روی آنها برداریم. از من پرسیدند آیا نهادهای امنیت 
مانع برگزاری این برنامه های فرهنگی هستند که من گفتم نه آنها مثل سایر بخش 

ها مشوق و پیگیر آغاز برنامه ها هستند.«
آخرین صحبت های اســماعیلی درباره این موضوع هم بــه برگزاری حتمی 

جشنواره موسیقی فجر و البته تأکید دوباره بر برگزاری کنسرت ها برمی گردد.
با این همه هنوز به صورت عملی شاهد بازگشت اجراهای موسیقی به سالن ها 
نبوده ایم. مگر اینکه بتوانیم به برگزاری جشــنواره موسیقی نواحی و اجرای اخیر 

ارکستر ملی اشاره کنیم که آن هم تداوم پیدا نکرد.
بر این اســاس شــاید مرور گذشــته و یادآوری تجربه کلید خــوردن جریان 
موسیقی کشــور و برگزاری کنســرت ها در دوران فروکش کردن کرونا اینجا هم 

بتواند پاسخگو باشد.
در آن دوره هم برگزاری جشنواره موسیقی فجر در سالن هایی با ظرفیت های 
کمتر از حد معمول توانست فضای موسیقی را به تدریج به حالت عادی بازگرداند. 
کلیدی که حاال هم با فراهم کردن شــرایط ســالن ها برای اجــرا و توافق مدیران 
فرهنگی با هنرمندان، این بار نیز شــاید بتواند قفل تعطیلی موسیقی در کشور را 

باز کند.

کلیِد قفل کنسرت ها کجاست؟

 فروشنده  »فرخ نژاد« پول گرفته است

 کاریکاتور


