
 التهاب ایجاد نکنید

واردات آیفـون ممنوع نیست
خریدار  انجمن واردکننــدگان موبایل با تاکید 
بر اینکه در پــس هر ممنوعیتی فســاد و انحصار 
ایجاد خواهد شد، اعالم کرده که طرح ممنوعیت 
واردات آیفون به واحدهای صنفــی فعال در این 
زمینه، لطمات جبران ناپذیــر خواهد زد و مطرح 
کردن این دســت ممنوعیت ها حتی اگر اجرایی 
نشــود نیز التهابی جدی در این شــبکه به وجود 
خواهد آورد.در روزهای گذشته اخباری مبنی بر 
ممنوعیت واردات گوشــی های آیفون مطرح شد 
که اگرچه از ســوی انجمن واردکنندگان موبایل 
تایید نشــده و این انجمن اعالم کــرد تنها از نظر 
تامین منابع ارزی گوشی های باالی ۶۰۰ دالری 
آن هم به صورت مقطعی، مشــکالتی وجود دارد، 
اما همین اخبار به ســودجویی دالالن بازار دامن 
زده اســت و اقدام بــه گران کردن گوشــی های 

آیفون کرده اند.
از ایــن رو انجمــن واردکننــدگان موبایل، در 
بیانیه ای اشــاره کرده اســت: در پی باال گرفتن 
زمزمه هایی مبنی بر ایجاد ممنوعیت های جدید 
برای واردات برخی موبایل ها و انتشــار اخبار ضد 
و نقیض از برخی رسانه های فارسی زبان خارج از 
کشور و ایجاد التهاب در بازار تلفن همراه، انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلــت و لوازم جانبی الزم 
می داند به منظور شفاف ســازی، موضع رســمی 

خود را درباره موارد مطروحه اعالم کند.
پیش از هر چیز آنچه که برای این انجمن اهمیت 
دارد، دفاع از حقوق قانونی و مطالبه خواسته های 
زنجیــره تأمین تلفن همراه اســت. چراکه بر این 
باور است شبکه ارزشــمند تأمین و توزیع موبایل 
توانسته در سخت ترین سال های اقتصادی کشور 
با وجــود نامالیمات و تحریم هــای ناجوانمردانه 

ایستادگی کند و همواره این کاالی ضروری را در 
روزهای اپیدمی کرونا که مــردم ایران برای امور 
آموزشــی و درمانی نیاز مبرم به آن داشــته اند را 

تامین کند.
آنچه که مسلم است در مقطع کنونی با مشکالت 
عدیده ای در تأمین منابع ارزی روبرو هســتیم. از 
سویی چالش های متعددی پیش روی بازرگانان 
جهت بازگرداندن ارز و واردات کاالهای ضروری 
به کشور است. لذا الزم است تا با همدلی و اهتمام 
به جمیع امور از این گذر به ســالمت عبور کنیم. 
الزم به ذکر اســت که طی این ســال ها تعامالت 
سازنده ای با ذی نفعان دولتی داشته ایم و به عنوان 
طرف مشــورتی همواره راهکارهــای برون رفت 
از بحــران و پیامدهــای تصمیمــات را به گوش 

سیاست گذاران و برنامه ریزان رسانده ایم.

با بازگشایی مجدد تاالر دوم پرچمدارها به 
بازار بازخواهند گشت

به عنوان مثال در خصــوص مصوبه اخیر کارگروه 
سیاســت های ارزی که بــه تهاتــر ارز صادراتی 
خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیالت و میوه 
و تره بار بــا واردات موبایل های بــاالی ۶۰۰ دالر 
اشــاره دارد نیز به عنوان طرف مشورتی همواره 
نگرانی های خود را مطرح کرده و طرف دولتی نیز 
به دنبال رفع موانع و بهینه ســازی فرآیند اجرایی 

این مصوبه است. 
اختالل در رونــد تأمین ارز در تــاالر دوم نیما که 
به منظور عرضه ارز مورد نیاز واردات موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر راه اندازی شــده اســت منجر به 
مشکالت عدیده ای برای بازرگانان در ترخیص و 
تأمین موبایل های پرچمدار مورد نیاز بازار شــده 

است که با خبرهای مثبتی که شنیده ایم به زودی 
تاالر دوم بازگشایی خواهد شــد و آرامش دوباره 
به بازار موبایل بــاز خواهد گشــت. امیدواریم با 
تصمیماتی کــه گرفته خواهد شــد هم تعهدات 
ارزی صادرکننــدگان محقق شــود و هــم بازار 
موبایل تأمین و تکنولوژی روز دنیا در دســترس 

مردم قرار گیرد.
در مورد خبــر ممنوعیــت واردات آیفون که این 
روزها مصرف کننــده را نگران و بــازار را ملتهب 
کرده است باید اعالم کنیم، این بحث سال هاست 
که مطرح می شــود و اهداف مختلفــی از مطرح 
شــدن این ممنوعیت دنبــال می شــود. با این 
وجود ذی نفعــان دولتی همــواره در حال تبیین 
راه حل هایی جایگزین برای ایــن نوع طرح های 

پیشنهادی بوده و هستند.
 ما نیز به عنوان انجمنی تخصصی همواره آمادگی 
خود را برای همکاری و ارائــه تجربیات در جهت 
یافتن روش هــای جایگزین به جای ممنوعیت به 
تصمیم ســازان اعالم کرده ایم. امــا تاکنون هیچ 
مشورت و گفتگویی در خصوص طرح ممنوعیت 

آیفون با این انجمن صورت نگرفته است. 
از ایــن رو الزم می دانیــم به منظــور تنویر افکار 
عمومی و حمایــت از زنجیــره گران بهای تأمین 
و عرضه موبایل در کشــور نگرانی های خود را در 
خصوص هر نوع ممنوعیتی در ایــن حوزه اعالم 

کنیم.
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آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي
بهاستنادماده63آییننامهمالیومعامالتیدانشگاههایعلومپزشکی

 شــماره فراخوان مناقصه در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس
2001090407000036 //:www.setadiran.ir https

نامسازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- دانشکده 
پزشکی 

موضوع: واگذاری حجمی امور خدمات، نظافت و پشتیبانی
تاریختوزیعاسناد: مهلت خرید اســناد مناقصه توسط مناقصه گزار از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  http://www.setadiran.ir   از ساعت 

9:00  مورخ 1401/02/06 الی  ساعت 19:00 مورخ 1401/02/10
آخرینمهلتارسالاسنادمناقصهبهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبه
آدرس: http://www.setadiran.ir  تا ساعت 14:00 مورخ 1401/02/24 

می باشد.  
زمانومحلبازگشــاییپیشنهادهایرسیده:راس ســاعت 08:00 مورخ 

1401/02/26 در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
ریــال   442/000/000 مناقصــه  در  شــركت  تضمیــن  ســپرده  میــزان 
)شــبا   218126438 جــاری  حســاب  بــه  واریــزي  فیــش  صــورت  بــه 
IR 930130100000000218126438  ( نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 
972 یا ارایه ضمانت¬نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي 

درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت¬نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانيسازمان: بلــوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری 
–ساختمان مرکزی

شمارهتماس: 026-34197656 

دانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيالبرز-دانشکدهپزشکی

شماره مجوز: 1307647 شتي ردماني البرز دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

آگهيفراخوانمناقصهعمومي-فشرده
تجدیدمناقصه)یكمرحلهاي(-شمارهمجوز:1305333

مناقصهگزار:شــرکت گاز اســتان خوزســتان به شناســه ملی 
10101889201  و کد اقتصادی 411331678477 

بهنشانی:اســتان خوزستان -شهرستان اهواز – حد فاصل سه راه 
تپه و پل برومی - روبروي شــهرك صنعتي شماره 4 ) شهرک صنعتی  
شهید سلیمانی (  _ تداركات و عملیات كاال شرکت گاز استان خوزستان 

-  واحد تدارکات – اتاق 201   تلفن : 06134199958
2-موضوعفراخوان: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشــرده 
(  خرید شیر اطمینان و جعبه فرمان دهنده    مربوط به تقاضای شماره 

3059800144-3059800143-3059800142
  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به شــماره فراخوان   

2001093377000015
3-نــوعتضمیــنشــرکتدرفراینــدارجــاعکار:
اصــل فیــش واریــزی وجــه نقــد بــه شــماره حســاب شــبا  
واریــز  شناســه  و    IR  230100004001123304022404
351123357292690840000000002007 بنــام خزانه بانک 
مرکزی شرکت گاز استان خوزســتان قابل واریز در کلیه شعب بانک 
ملی ایران و ســایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه 
گزار و یا اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانــک ها و دولت با 
قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 
مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده 

به مناقصه گزار تسلیم گردد.   
4-تاریخومهلتتحویلاستعالمارزیابيكیفيمناقصهگران:

حداكثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     
5-تاریختوزیعاسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزیابي كیفي 
تكمیل شــده واصله از ســوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد 

مناقصه بین شركتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
6- تامین کاالی گازرســانی توســط مناقصه گران میبایست الزامًا از 
تولید کنندگان موجود در وندورلیســت شرکت ملی گاز ایران صورت 

پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.
7-نامه آخرین تغییرات آن شركت بهمراه اعالم آمادگي وذكر شناسه 

ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارك و فرم هاي اســتعالم ارزیابي تكمیل شده از سوي 
مناقصــه گران هیچگونه حقــي را جهت متقاضیان براي شــركت در 

مناقصه ایجاد نخواهد كرد.
9-مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت »ج« و درمرحله 

دوم با تنها 1 پاکت »ج« نسبت به گشایش پاکات    
اقدام نماید .     

10-خریداسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از 
واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره           

حساب شــبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه 

واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزســتان قابل واریز در کلیه شعب 

بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق 
اینترنــی آدرس  بــه  اســناد  مهلــت  درزمــان  ســتاد   ســامانه 
WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

11-فیش  /  رســید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در 
مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه پاکت الف 

به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
12-مراحــل برگــزاری مناقصه از طریــق درگاه ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام 
خواهد شــد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

13-ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می 
باشد.

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه
 021-41934

دفترثبتنام 88969737- 85193768 -021
تاریخانتشارنوبتاول: 1401/02/06
تاریخانتشارنوبتدوم:1401/02/07

روابطعمومیشرکتگازاستانخوزستان

 نوبت اول

شرکت ملي نفت اریان
شرکت گاز استان خوزستان
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972 یا ارایه ضمانت¬نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي 

درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت¬نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانيسازمان: بلــوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری 
–ساختمان مرکزی

شمارهتماس: 026-34197656 

دانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيالبرز-دانشکدهپزشکی

شماره مجوز: 1307647 شتي ردماني البرز دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

آگهيفراخوانمناقصهعمومي-فشرده
تجدیدمناقصه)یكمرحلهاي(-شمارهمجوز:1305333

مناقصهگزار:شــرکت گاز اســتان خوزســتان به شناســه ملی 
10101889201  و کد اقتصادی 411331678477 

بهنشانی:اســتان خوزستان -شهرستان اهواز – حد فاصل سه راه 
تپه و پل برومی - روبروي شــهرك صنعتي شماره 4 ) شهرک صنعتی  
شهید سلیمانی (  _ تداركات و عملیات كاال شرکت گاز استان خوزستان 

-  واحد تدارکات – اتاق 201   تلفن : 06134199958
2-موضوعفراخوان: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشــرده 
(  خرید شیر اطمینان و جعبه فرمان دهنده    مربوط به تقاضای شماره 

3059800144-3059800143-3059800142
  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به شــماره فراخوان   

2001093377000015
3-نــوعتضمیــنشــرکتدرفراینــدارجــاعکار:
اصــل فیــش واریــزی وجــه نقــد بــه شــماره حســاب شــبا  
واریــز  شناســه  و    IR  230100004001123304022404
351123357292690840000000002007 بنــام خزانه بانک 
مرکزی شرکت گاز استان خوزســتان قابل واریز در کلیه شعب بانک 
ملی ایران و ســایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه 
گزار و یا اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانــک ها و دولت با 
قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 
مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده 

به مناقصه گزار تسلیم گردد.   
4-تاریخومهلتتحویلاستعالمارزیابيكیفيمناقصهگران:

حداكثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     
5-تاریختوزیعاسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزیابي كیفي 
تكمیل شــده واصله از ســوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد 

مناقصه بین شركتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
6- تامین کاالی گازرســانی توســط مناقصه گران میبایست الزامًا از 
تولید کنندگان موجود در وندورلیســت شرکت ملی گاز ایران صورت 

پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.
7-نامه آخرین تغییرات آن شركت بهمراه اعالم آمادگي وذكر شناسه 

ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارك و فرم هاي اســتعالم ارزیابي تكمیل شده از سوي 
مناقصــه گران هیچگونه حقــي را جهت متقاضیان براي شــركت در 

مناقصه ایجاد نخواهد كرد.
9-مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت »ج« و درمرحله 

دوم با تنها 1 پاکت »ج« نسبت به گشایش پاکات    
اقدام نماید .     

10-خریداسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از 
واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره           

حساب شــبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه 

واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزســتان قابل واریز در کلیه شعب 

بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق 
اینترنــی آدرس  بــه  اســناد  مهلــت  درزمــان  ســتاد   ســامانه 
WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

11-فیش  /  رســید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در 
مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه پاکت الف 

به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
12-مراحــل برگــزاری مناقصه از طریــق درگاه ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام 
خواهد شــد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

13-ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می 
باشد.

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه
 021-41934

دفترثبتنام 88969737- 85193768 -021
تاریخانتشارنوبتاول: 1401/02/06
تاریخانتشارنوبتدوم:1401/02/07

روابطعمومیشرکتگازاستانخوزستان

 نوبت اول

شرکت ملي نفت اریان
شرکت گاز استان خوزستان

آگهيتملكاراضي
به اطالع میرســاند شــركت آب وفاضالب اســتان همدان در صدد تملك قســمتي از اراضي   واقع در روستاي 
اوریاد  از توابع شهرستان كبودرآهنگ جهت احداث مخزن آب شرب مطابق با نقشه مشخص شده  مي باشد، لذا 
بدینوســیله از تمامي مالكین و صاحبان حقوق عرصه واعیان  دعوت مي گردد ظرف مهلت یك ماه از تاریخ انتشار 
این اطالعیه با در دست داشتن اسناد ومدارك مالكیت خود به دفتر حقوقي شركت آب وفاضالب استان همدان 

به نشاني: همدان- میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال- شركت آب وفاضالب استان همدان مراجعه نمایند.

شركتآبوفاضالباستانهمدان

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب آرذبایجانغربي )سهامي خاص(

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان همدانشرکت آب و افضالب آرذبایجانغربي )سهامي خاص( شرکت آب و فاضالب استان همدان



سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد

آغاز دور جدید گفتگوها در دستورکار مذاکره کنندگان
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بودجه قیر تهاتری در پیچ وخم وزارت نفت
احسان قمری  بر اســاس بند )ز( تبصره )۱( ماده واحده قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشــور، وزارت نفت، مکلف است مطابق اعالم سازمان 
برنامه و بودجــه، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومــان نفت خام را به صورت 
ماهانه یعنی یک دوازدهم، در اختیار پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها قرار 
دهد تا متناسب با ســهم مندرج در قانون بودجه، مواد اولیه قیر )وکیوم 

باتوم( به دستگاه های اجرایی ذینفع شامل شش دستگاه تحویل دهد.
آئین نامه اجرایی بنــد قانونی فوق الذکر نیز در تاریخ ۲۸ شــهریورماه 
ســال ۱۴۰۰ به تصویب هیــأت وزیران رســید. بر اســاس مصوبات 
فوق الذکر، وزارت نفت موظف بوده است به صورت ماهانه، معادل ۲۵/۱ 
هزار میلیارد تومان برای این مهم اختصــاص داده تا به تعهدات مصرح 
قانونی خود عمل کرده باشــد.همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف 
بوده است نســبت به ابالغ و تخصیص اعتبار به دســتگاه های اجرایی 

شش گانه در قالب تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید.
از سوی دیگر بر اســاس مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور 
آخرین مهلــت تعهد و پرداخــت هزینه های عمرانــی از جمله تملک 
دارایی های ســرمایه ای، پایان تیرماه ســال بعد بــوده و از این لحاظ 

دستگاه های ذیربط مشکلی نخواهند داشت.
مســأله مهم در این بین، عدم رعایت بند )ز( تبصــره )۱( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی وزارت نفت بوده و این مجموعه با ادعای 

پایان سال مالی از تحویل نفت خام تعهدی خود امتناع ورزیده است.
این در حالی اســت که در قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱، وزارتخانه 
موصوف موظف به تحویل معادل ۱۹ هزار میلیــارد تومان نفت خام به 
پاالیشگاه ها شده است. فارغ از مشخص نبودن میزان معادل نفت خام 
تحویلی به پاالیشگاه ها در سال ۱۴۰۰، بدعت ایجاد شده در بدنه وزارت 

نفت و مکاتبه با دبیر شورای نگهبان در نوع خود بی نظیر است.
در حالی که اصــوالً دولت ها از طریق نمایندگان خــود در مجلس و در 
رأس آنها معاونت پارلمانی در جریان کلیه مصوبات و طرح های مجلس 
قرار گرفته و در یک فضــای تعاملی و همــکاری در این خصوص اقدام 
می نمایند مکاتبه وزیر نفت با شــورای نگهبان و درخواســت توجه به 
قواعد حاکم بر قوانین بودجه ســنواتی و اجرای درست و به موقع قانون 
کم سابقه است.شایان ذکر اســت نمایندگان مجلس در فروردین ماه 
سال جاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل 
مواد اولیه قیر، موضوع بند )ز( تبصره )۱( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ تا 

پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
این مصوبه در راســتای تأمین قیر معابر روســتایی، شــهرداری ها و 
نوسازی مدارس بوده و تالش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات 
خود در سال ۱۴۰۰ یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسالمی 
با درک صحیح نیازهای جامعه از یکســو و ضرورت اســتمرار فعالیت 
تولیدی واحدهای تولیــد کننده قیر با هدف تأمیــن نیازهای عمرانی 
کشور، نســبت به تصویب این طرح اقدام نموده و از وزارت نفت انتظار 
می رفت راهکارهای اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و در صورت لزوم 

موارد را از طریق دولت، پیگیری نماید.
متأسفانه با مکاتبه صورت گرفته توســط وزارت نفت، ضمن تشکیک 
تمدید صــورت پذیرفته؛ هــر گونه تخصیــص معوق مــواد اولیه قیر 
)مربوط( به ســال ۱۴۰۰ را زیر سوال برده اســت در حالی که به لحاظ 
قانونی، امکان تحویل مواد اولیه قیر به سازمان های تابعه تا پایان تیرماه 

سال جاری از محل معوقات سال ۱۴۰۰ وجود دارد.
از ســوی دیگر معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون 
اول رئیس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه نموده است نسبت به تحویل 

نفت خام از سهمیه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال جاری اقدام نماید.
به هر حال به نظر می رسد در شــرایط فعلی و در راستای تحقق اهداف 
دولت و مجلس انقالبی، الزم است وزارت نفت نسبت به اجرایی نمودن 
مفاد قانونی بودجه ســال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در خصوص تحویل مواد اولیه 

قیر به سازمان های تابعه اقدام نماید.
همچنیــن تحویل مواد اولیه بر اســاس معوقات ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
تیرماه و همچنین تحویل مواد اولیه بــه ارزش ۱۹ هزار میلیارد تومان 
مربوط به ســال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه یعنی هر ماه 
معادل ۹/۱ هزار میلیارد تومان با هدف استمرار و عدم تعطیلی فعالیت 

واحدهای تولیدی، اقدامی شایسته خواهد بود.

معاون وزیر راه:
برگزاری سفرهای دریایی بین ایران و قطر 

مطالبه مردم و مسئوالن است

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانــوردی بر لزوم آمادگــی کامل همه 
واحدهای دریایی، بندری و مهندســی، جهت ارائه خدمات و تسهیل 

فعالیت های بازرگانی و پشتیبانی تجاری، در سال جاری، تاکید کرد.
به نقل از ســازمان بنــادر و دریانــوردی، مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی بر لــزوم آمادگی کامــل همه واحدهــای دریایی، بندری 
و مهندســی، جهت ارائه خدمات و تســهیل فعالیت هــای بازرگانی 
و پشــتیبانی تجاری، در ســال جاری، تاکید کرد و گفت: ۱۴۰۱، سال 
پرکاری خواهد بود و تمامی طرح هــا و پروژه های عمرانی، تجهیزاتی و 
سرمایه گذاری، بر اساس برنامه و بودجه مصوب، پیگیری و اجرا خواهد 

شد.
علی اکبر صفایی در نخســتین جلســه شــورای هماهنگــی مدیران 
و معاونان این ســازمان در ســال جاری، با اشــاره به مدیریت و انجام 
سفرهای دریایی ایمن در نوروز ۱۴۰۱ تاکید کرد: معاونت امور دریایی، 
به عنوان متولی سفرها و گردشــگری دریایی در کشور، باید برای رفع 
نواقص و کاســتی های موجود در این حوزه به سرعت دست به کار شود 
و برنامه مدون و مطالعه شــده ای را برای اجرای ســفرها و گردشگری 
دریایی بی عیب و نقص و تســهیل کننده، جهت همه ایام سال، طراحی 

کند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اجرایی شــدن توافقنامه های 
دریایی و بندری بین تهران و دوحه در ســفر اخیــر وزیر حمل ونقل و 
ارتباطات کشــور قطر به ایران، اظهار داشت: ســفر دریایی بین ایران 
و قطر، مطالبه مردم و مســئوالن کشور اســت، بنابراین این امر باید به 
سرعت عملیاتی شود و مشکالت موجود در این زمینه مانند شناورهای 
مناســب، اســکله های مخصوص پهلوگیری شــناورهای مسافری و 

گردشگری و ترمینال مجهز، بدون فوت وقت، برطرف شود.
مدیر عامل سازمان سازمان بنادر همچنین از تکمیل تجهیزات بندری 
و دریایی، با منابع این سازمان و بخش خصوصی در سال جاری خبر داد 
و گفت: کلیه مصوبات این شورا و ســایر تصمیمات هیأت عامل در سفر 
به بنادر باید با نظارت و هدایت مدیران، مطابق بــا برنامه و طرح جامع 

بنادر، اجرایی و عملیاتی شود.

یادداشت 

تریبون

معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلســه ای با رئیس 
مجلس با اشاره به وجود طرح های فراوان و بعضا مشابه 
در مجلس گفت: انتظار داریم یک نوع پاالیش صورت 

گیرد و به لوایح دولت اولویت داده شود.
ســید محمد حســینی معاون امور مجلــس رئیس 
جمهور در نشســت معاونان پارلمانی وزارت خانه ها و 
دستگاه های اجرایی با رئیس مجلس شورای اسالمی، 
ضمن تشــکر از محمد باقر قالیباف برای برگزاری این 
نشســت و تالش های شــبانه روزی وی برای پیشبرد 
امور و تعامل قوا گفت: این یازدهمین نشست معاونان 
پارلمانی وزارت خانه ها با روســای قوا، وزرا و مسئوالن 
کشوری است که نتایج ارزشمندی بهمراه داشته است 
و موجب گره گشایی از مشــکالت مردم و رسیدگی به 

درخواستهای نمایندگان شده است.
حسینی افزود: تقویت معاونت های پارلمانی 
در مجمــوع به نفع کشــور و ســبب تعامل 
سازنده دو قوه می شــود؛ معاونان پارلمانی 
عالوه بــر حضور در مجلــس و پیگیری امور 
در دســتگاه ها، تاکنون در سفرهای استانی 
نیز حضور داشــته اند تا از نزدیک در جریان 

واقعیت های موجــود، کمبودهــا، ظرفیت ها و یافتن 
راههای برون رفت از مشکالت قرار بگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در ۸ 
ماه گذشته ۳۱ سفر اســتانی به بیش از ۵۰ شهر داشته 
اســت افزود: این ســفرها عموماً به دعوت نمایندگان 
مجلس و بــه منظور تقویت تعامــالت دولت و مجلس 

و بررســی میدانی مطالبات و توقعات مردم 
انجام شده است.

وی گفــت: یکــی از نشــانه های تعامــل 
مفید دولت با مجلس ســهولت دسترســی 
نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه 
است در حالی که درگذشته این ارتباطات به 

سختی صورت می گرفت.
حسینی افزود: معاونان پارلمانی دولت تالش کرده اند 
تا وزرا بــا حضور مــداوم در کمیســیون ها و صحن و 
نیز مالقات با نماینــدگان در جریان نقطــه نظرات و 
پیشــنهادهای وکالی ملت قرار گیرند، و به ابهامات و 
ســواالت پاســخ دهند تا با همدلی و هم افزایی بتوان 

خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.

معــاون پارلمانی رئیــس جمهور بیان کــرد: افزایش 
ســواالت و تذکرهای نمایندگان تا حــدودی بیانگر 
وجود مشکالت انباشته شــده در حوزه های انتخابیه 
است که مردم انتظار دارند کارهای بر زمین مانده در ۸ 

سال گذشته در این دولت انجام شود.
معاون پارلمانــی رئیس جمهــور با اشــاره به وجود 
طرح های فراوان و بعضاً مشابه در مجلس گفت: انتظار 
داریم یک نوع پاالیش صورت گیرد و بــا توجه به نظر 
مقام معظم رهبری، اولویت به لوایح دولت داده شــود 
زیرا به طور طبیعــی از جامعیت بیشــتری برخوردار 
هستند و بار مالی آنها نیز پیش بینی شده است و در آغاز 
دولت در مورد ۱۳۹ الیحه دولت قبل اظهار نظر شد که 

این لوایح در نوبت رسیدگی هستند.

مجلس

درخواست حسینی از مجلس برای اولویت دادن به لوایح دولت

خریدار   ســخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ایــران و اتحادیــه اروپــا در این امر 
مشترک بودند که این طوالنی شدن تنفس 
به نفع گفت وگوها نیســت و مناسب است 
که هرچه زودتــر این تنفس بــا یک دیدار 
حضوری تازه شــود و این موضوع در دستور 

کار است.
 ســعید خطیب زاده در نشست مطبوعاتی 
هفتگــی خود، ضمــن گرامیداشــت روز 
قدر در آخرین جمعه مــاه مبارک رمضان 
گفت: امیدواریــم راهپیمایی روز قدس که 
از ســوی  امام خمینی )ره( بنیان گذاشته 
شد، توســط ملل آزاده و ملت مسلمان در 
کشــورهای آزاده باشــکوه تر از هر ســال 

برگزار شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ 
به ســوالی در مورد بازگشــت هیات های 
مذاکره کننده بــه مذاکرات، اظهــار کرد: 
در گفت وگوهــا آنچه که مربــوط به ایران، 
اتحادیه اروپا، روسیه و چین بوده تمام شده 
است. هماهنگ کننده گفت وگوها، آنچه را 
که باقــی مانده بین ایــران و ایاالت متحده 
را از طریق خود در حال پیش بردن اســت. 
البته هر دو طرف ایران و اتحادیه اروپا یعنی 
آقای امیرعبداللهیــان و آقای بورل، در این 
امر مشترک بودند که  طوالنی شدن تنفس 
به نفع گفت وگوها نیســت و مناسب است 
که هرچه زودتــر این تنفس بــا یک دیدار 

حضوری تازه شود.
وی تصریح کرد: هنوز تصمیمی در خصوص 
اینکه این دیدار در کجا انجام شــود و در چه 
سطحی باشد گرفته نشــده ولی در دستور 
کار است آنچه که مهم است این است که این 
گفت وگو ها از روزی که تنفس برقرار شــده 

متوقف نشده و ادامه دارد.

 دوره پنجم گفتگوهای ایران 
و عربستان برگزار شد 

خطیب زاده در پاسخ به سوالی درمورد دور 
پنجم گفت وگوهای ایران و عربســتان در 
بغداد، تصریح کرد: دوره پنجم گفتگوهای 
ایران و عربســتان ســعودی با تالش هایی 
که  دولت عراق انجــام داده بود و همچنین 
تمهیدات و مساعدت هایی که دولت عمان 
انجام داد در روز پنجشــنبه هفته گذشــته 

برگزار شد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی اضافه کرد: 
گفت وگوها در چارچوب هایــی که از قبل 
پیش بینی شــده بود رو به جلو است. در این 
دیدار تمام مــوارد به صــورت جدی مورد 
گفت وگوها قــرار گرفت. می تــوان گفت 
که اگر این گفت وگوها به ســطح سیاســی 
درجه یک ارتقاء پیدا کنــد می توان انتظار 
داشت که به سرعت شــاهد پیشرفته جدی 
در حــوزه های مختلف مــورد گفت وگو در 

چارچوب این مذاکرات باشیم.

نگرانی جدی ایران در مورد تنش ها 
در مرز دوغارون به هیات حاکمه 

افغانستان اعالم شد
خطیب زاده با اشــاره بــه تنش های ایجاد 
شــده میان ایــران و افغانســتان در مرز 
دوغارون، بیان داشت: مرزداران غیور ما در 
مرزهای ایران و افغانستان به جهت اوضاع 
داخلی افغانســتان ،ناآشــنایی احتمالی 
برخی از مامورین مرزی که هیئت حاکمه 
سرپرســتی افغانســتان در مرزهای ایران 
مستقر کرده است با خویشتن داری رفتار 

کرده است.
وی ادامه داد: البته ایــن موضوع و تکرار این 
موضوع جــای نگرانی دارد؛ ضمــن اینکه 
مرزداران ما دســتور و ماموریت دارند که از 
هرگونه تردد غیر قانونی توســط هر کسی 
جلوگیری کنــد. در عین حال مــا همواره 
آمادگی داریم که تعالیم الزم را به مرزداران 
افغانســتان در خصوص شناســایی نقاط 
مرزی و رفتــار حرفــه ای در مرزها بدهیم. 
ایــران در این زمینــه نگرانی جــدی دارد 
و مــا این را بــه هیئت حاکمه سرپرســتی 

افغانستان اعالم کردیم.

انتقال سانتریفیوژها بعد از خرابکاری 
با اطالع آژانس انجام شد 

انتقــال  درخصــوص  خطیــب زاده 
ســانتریفیوژها، گفت: ایران عضــو ان. پی. 
تی است و معاهده عدم اشــاعه را پذیرفته 
و انتقال ســانتریفیوژها بعد از خرابکاری با 
اعالم و اطالع آژانس، به  محل امنی صورت 

گرفته است.
وی اظهار داشــت: ما در چهارچوب معاهده 
عدم اشــاعه ایــن اجــازه را داریــم که در 
چارچوب نیازهای خودمان هــر اقدامی را 
زیر نظر آژانس انجــام بدهیم. اجازه بدهید 
نیازهای صلح آمیز هســته ای ایران تعریف 
شود و بر اســاس آن برنامه ما انجام خواهد 

شد.

»گروه اقدام سریع و مرکز ملی فضای 
مجازی« حمالت سایبری را ردیابی 

می کنند
وی در خصــوص حمله ســایبری خنثی 
شده شب گذشته به ایران، گفت: ما فقدان 
جدی در خصوص قوانین آمره بین المللی 
در حوزه ســایبری را احســاس می کنیم. 
کشــورهای مختلف از جملــه جمهوری 
اســالمی ایران همواره تالش کرده است 
که در این حوزه ها برخی قوانین و مقررات 
را به یک تفاهم نامه جهان شــمول تبدیل 

کند. 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اضافه 
کرد: متاســفانه روزانه تا چنــد هزار حمله 
ســایبری به تارنماها و پایگاه ها و موسسات 
و وزارتخانه های مختلــف در ایران صورت 
می گیــرد والبته واقعیت امر این اســت که 
ردیابی آن ها کار ساده ای نیست؛ کما اینکه 
آنهایی که بعضــاً ایران را متهــم می کنند 
و گمانه زنی هایی از ســر خیالــی و طراحی 

انجام می دهند. 
خطیب زاده تاکید کرد: مــا این موضوع را از 
طریق گروه اقدام ســریع در ایران پیگیری 
می کنیــم و مرکز ملی فضــای مجازی هم 
این موضوع را در دســتور کار دارد. آنچه که 
دیشب اتفاق افتاده جدایی از این چندهزار 

حمله روزانه نیست.

ایران میزبان نشست سه جانبه با 
ترکیه و آذربایجان خواهد بود

وی درباره سفر معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجــه به باکو بیان داشــت: 
پروژه های مشــترک زیادی بیــن ایران و 
جمهــوری آذربایجان طی چنــد ماه اخیر 
تعریف شده است سفرها در سطوح مختلف 
انجام شــده و دعوت در ســطح روسای دو 

کشور به صورت متقابل انجام شده است. 
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی گفت: 
ایران میزبان نشست ســه جانبه با ترکیه و 
آذربایجان خواهد بــود که در حال پیگیری 
اســت.  ســفرهای اقتصادی فقط به وزارت 
خارجه محدود نمی شــود و توسط وزرا نیز 

پیگیری شده است.

ایران تحریم های یک جانبه علیه 
روسیه را به رسمیت نمی شناسد

خطیب زاده با بیان اینکــه موضع ایران در 
خصوص جنگ اوکراین روشــن اســت ما 
مخالف جنگ هســتیم، گفت: جنگ را راه 
حل نمی دانیــم و فکر می کنیــم از طریق 
گفت وگــو و مســیرهای دیپلماتیک این 

جنگ باید به پایان برسد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی با تأکید 
بر اینکه وزیــر خارجه اوکرایــن و مقامات 
اوکرایــن از روز اول از موضــع ایران آگاهی 
داشتند، گفت: سیاست ایران د رمورد جنگ 
اوکراین، سیاست جامعی است، ریشه های 
این جنگ به ده ها ســال قبــل بر می گردد، 
ریشــه این جنگ توســط ناتو با محوریت 
آمریکا بر علیه روسیه آغاز شد که باید به آن 
توجه جدی داشت. جنگ اقتصادی، جنگ 
اطالعاتی و جنگ سیاسی ابعاد مختلف این 

جنگ برخالف توافق فی مابین است. 
خطیب زاده تأکید کرد: طبیعی اســت که 
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه نمی تواند 
موافق جنگ باشــد؛ ضمن اینکه به عنوان 
کشــوری که ســال ها هــدف تحریم های 
یک جانبه بوده نمی توانــد تحریم های یک 
جانبه علیه یک کشــور را هم به رســمیت 

بشناسند.
وی در ادامــه با اشــاره به اقدامــات ناتو در 
جهان، گفــت: ناتو ده ها هزار افغانســتانی، 
مردم بی گنــاه و کودکان عراقــی را قربانی 
کرد، وزیر جنگ آمریکا دروغ مبنایی برای 
حمله به عراق درست کرد؛ اما هیچ کسی در 

دنیا این کشور را تحریم نکرد.
خطیب زاده با بیــان اینکه آمریــکا نه تنها 
از گذشــته خــودش درس نگرفــت، بلکه 
تعرض های خود را به کشورهاافزایش داده 
اســت، اضافه کزد: طبیعی است که آمریکا 
نمی توانــد پلیــس، قاضی ،هیئــت ژوری 
و همه چیز در دنیا باشــد. ایــاالت متحده 
خود در دنیا متهم اســت و نمی تواند مبنای 

سنجش تحوالت بین المللی باشد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد دیدار بایدن 
و نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، گفت: 
دولت بایدن از روز اول تمــام تالش خود را 
کرده است که تمام فرصت های دیپلماسی 
را از بین ببرد این امر نشان می دهد که تا چه 
حد کاخ سفید نسبت به برنامه هایی که در 
وین ادعا کرده که در حال پیگیری اســت، 

سردرگمی دارد. 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اضافه 
کرد: جمهوری اســالمی ایران برای اولین 
بار نیســت که شــاهد چنیــن گفت وگو و 
رایزنی هایــی بین آمریکا و رژیم اشــغالگر 

قدس بوده است.

انتخابات و سیاست داخلی ایاالت 
متحده نمی تواند تعیین کننده نتیجه 

مذاکرات وین باشد
وی با اشــاره به تالش آمریکا بــرای مقصر 
دانســتن ســپاه در شــکل گیری توافق با 

ایران، گفت: فروکاســتن آن چه که بین ما 
و آمریکا باقی مانده به یــک موضوع، تنها و 
تنها خواسته واشنگتن و رژیم صهیونیستی 
اســت. موضوعات ما نه قابل فروکاســتن 

هستند و قابل ساده سازی.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
آنچه که بین ایــران و ایاالت متحده در حال 
انجام اســت رویارویی دو دیدگاه است؛ یک 
دیدگاه حقوق بین الملل را نادیده می گیرد 
و ســعی می کند سیاســت خود را بر همه 
موضوعات بین المللی حاکم کند و رویکرد 
تهران و جمهوری اســالمی ایران که معتقد 
اســت مذاکراتی که انجام شــده امضا شده 

مهر و موم شده باید محترم شمرده شود.
خطیــب زاده تأکیــد کــرد: انتخابــات و 
سیاســت داخلی ایاالت متحده نمی تواند 
تعیین کننده نتیجه مذاکرات وین باشــد. 
باید تحریــم هایی که ترامــپ پایه گذاری 
کــرده از بیــن بــرود و انتفــاع اقتصادی 
ایران به طــور کامل لحاظ شــود. اما رژیم 
صهیونیســتی عامدانه این فروکاســتن را 

انجام می دهد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی اظهار کرد: 
بین ما و روسیه در خصوص سوریه مراودات 
بسیار جدی و نزدیکی وجود دارد و همواره 
در همین مسیر موضوعات خود را از طریق 
هیئت هــای سیاســی و نظامــی پیگیری 

کردیم و چیز پیچیده ای وجود ندارد.

وین معطل پاسخ های ایاالت متحده 
است

وی در مــورد تاریــخ قطعی بــرای دیدار 
حضوری مذاکره کنندگان گفت: آقای مورا 
و آقای باقری هر دو در گفت وگوهای منظم 
و گاه روزانه هستند و با هم در ارتباط دارند. 
اینکه مالقاتی فرای این انجام شــود توافقی 
بود که بیــن آقــای امیرعبداللهیان و آقای 
جوزف بورل انجام شده ولی تا االن تاریخی 

برای این قضیه مشخص نشده است. 
خطیب زاده گفت: روشــن اســت که اگر 
ایاالت متحده پاســخ روشــنی داده بود ما 
االن در وین بودیم. وین معطل پاســخ های 
ایاالت متحده است و متأســفانه واشنگتن 
در گزارش هایی که می دهد، تصمیم گیری 
را هر روز بــه روز دیگری موکــول می کند، 
تطویل مذاکرات را بــه نفع هیچ طرفی نمی 

دانیم.

 فلسطین موضوع اول جهان
 اسالم است

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با اشــاره 
بــه جنایــات رژیــم صهیونیســتی در 
مســجداالقصی در روزهای اخیــر، گفت: 
آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، موضوع اول 
جهان اسالم یعنی فلســطین در محاق قرار 
گرفته است. رژیم صهیونیستی با دسیسه و 
نیرنگ تالش می کند ایــن موضوع اول را به 

موضوع ثانویه تبدیل کند.
وی افزود: افکار عمومی جهان اسالم به رغم 

دسیســه های رژیم آپارتاید صهیونیستی 
همچنــان موضــوع فلســطین را موضوع 
اول خــود می دانــد. مقاومــت ســازمان 
همکاری های اســالمی و تمام کشورهای 
آزادی که در مقابل نژاپرستی ایستاده است.
خطیــب زاده تصریح کرد: برقــراری روابط 
با برخی از ســران کشــورهایی که اشتباه 
محاســباتی دارند این رژیم را جری تر می 
کند. اعالم می کنم که تمــام ابعاد مختلف 
قضیه فلسطین نشــان می دهد این موضوع 
همچنان موضوع اول جهان اســالم است و 
به رغم برخی خیانت ها امیدواریم که وعده 

الهی به زودی محقق شود.

اقدامات هیأت حاکمه سرپرستی 
افغانستان درباره حق آبه هیرمند 

ناکافی است
وی در پاســخ به ســؤالی دربــاره حق آبه 
هیرمند خاطرنشان کرد: حق  آبه قراردادی 
بین ایران و افغانستان اســت که از سال ها 
پیش وجود داشــته و ایران بــه عنوان یک 
حاکمیت معقول و ثبــات آفرین در منطقه 
تــالش می کند تمامی موضوعــات و نکات 
اختالفــی را از طریــق مرضــی الطرفین و 
گفت وگو و راه های دیپلماتیک حل کند و با 
هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان نیز این 

موضوع بارها طرح شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
کمیســاران عالــی آب با هــم دیدارهایی 
داشــته اند و برخی اقدامات ناکافی از سوی 
هیأت حاکمه سرپرســتی افغانستان انجام 
شــده اســت. امیدواریم در ادامه مسیری 
که می بینیــم به یک اقدام قطعی ســازنده 

بینجامد.
ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره هتک 
حرمت قــرآن کریم در ســوئد نیــز بیان 
کرد: اقداماتی کــه در برخی کشــورهای 
اسکاندیناوی مشاهده شــد، منزجر کننده 
بود. وزارت خارجه موضوع را از طریق وزارت 
خارجه هــای مقابل پیگیری کرده اســت. 
وزارت خارجه ها اعــالم برائت کرده اند ولی 
ما می خواهیم به اســم آزادی به مقدسات 

مسلمانان توهینی صورت نگیرد.
وی همچنین درباره سرزمین های اشغالی 
اظهــار داشــت:  نباید اجازه دهیم کســی 
اولویت های ما را تعییــن کند. اولویت ما در 
جهان اسالم فلســطین و پایان اشغالگری 
اســت. همانطور که رژیم آپارتاید آفریقای 
جنوبی به سرنوشــتی دچار شد که مجبور 
شــد از آپارتاید فاصله بگیرد، رژیم آپارتاید 
صهیونیستی باید رفراندوم را با صدای همه 
مردم اصیل فلســطین بپذیــرد و تا آن روز 

زمان زیادی باقی نمانده است.
ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره ناتوانی 
طالبــان در تامیــن امنیت در افغانســتان 
و وقــوع انفجارهایــی در این کشــور بیان 
داشت: وضعیت افغانستان به شمول تمامی 
گروه های قومی و مذهبــی برای جمهوری 
اســالمی ایران از روز اول مهم بوده است. ما 
در افغانستان اقلیت نداریم؛ اقوامی داریم که 
در امروز و فردای افغانستان شریک هستند.

خطیب زاده یادآوری کرد: مسئولیت قطعی 
هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان، تامین 
امنیت همه اقوام در افغانســتان است. این 
هیأت هنوز نتوانســته امنیــت را در برخی 

مناطق برقرار کند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به 
ســؤالی درباره تاریخ ســفر اردوغان رئیس 
جمهــور ترکیه به تهران اظهــار کرد: هنوز 
تاریخی قطعی و نهایی برای ســفر اردوغان 
نهایی نشده است. مقدماتی دارد و جلساتی 

باید تنظیم شود تا تاریخ سفر قطعی شود.
وی درباره اظهــارات امیرعبداللهیان مبنی 
بر توافق اولیه در خصوص  آزادسازی منابع 
مالی ایــران در یکــی از بانک های خارجی 
گفت: توافقی کــه آقــای امیرعبداللهیان 
گفتند در تهــران انجام شــده و طی یکی 
دو هفته گذشــته ادامه پیگیــری بندهای 
توافقات بوده اســت. اجازه دهید جزئیات را 

بانک مرکزی اعالم کند.
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وزیر اقتصاد خبر داد
 عیدی وزارت اقتصاد به کانون های 

اصالح و تربیت

وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم به عنوان عیدی فطر، بودجه ای در اختیار 
کانون های اصالح و تربیت تهران و استان های دیگر قرار گیرد.

 به نقل از سازمان زندان ها، سیداحســان خاندوزی در بازدید از کانون 
اصالح و تربیت تهران با تاکید بــر درس های ماه مبارک رمضان خطاب 
به مددجویان اظهار داشــت: باید بر اســاس آموزه های اخالقی، دینی 
و حرفه ها و آموزش هایی کــه در اینجا فرا می گیریــد در آینده تبدیل 
به فردی مفید برای جامعه شــوید.در شــب شــهادت امیرالمومنین 
)ع( و همزمان با لیالی قدر، وزیر اقتصاد، ضمــن بازدید از اندرزگاه ها و 
بخش های مختلف کانــون اصالح و تربیت، میهمان ســفره افطار آنان 
بود.این مقام دولتی در بازدید از کانون اصالح و تربیت با مثبت ارزیابی 
نمودن فعالیت ها و تالش های صورت گرفتــه در کانون اصالح و تربیت 
گفت: نماینده ویژه ای بین زندان های اســتان تهــران و وزارت دارایی 
معرفی خواهد شــد تا امور مربــوط به پیشــبرد برنامه های اصالحی و 

تربیتی را پیگیری نماید و هر کمکی الزم باشد انجام خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی ادامه داد: باید بر اساس آموزه های اخالقی، دینی 
و حرفه ها و آموزش هایی که در اینجا فــرا می گیرید در آینده تبدیل به 

فردی مفید برای جامعه شوید.
وی اظهار امیدواری کرد در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به عنوان 
عیدی فطر، بودجــه ای در اختیار کانون های اصــالح و تربیت تهران و 

استان های دیگر و نیز مددجویان به عنوان کمک هزینه قرار گیرد.
در این دیدار، مدیر کل زندان های استان تهران نیز ضمن ارائه گزارشی 
از وضعیت کلی کانون اصالح و تربیت گفت: اعتقاد کلی بر این است که 
نوجوانان زیر ۱۸ ســال باید از حمایت های قانونی، قضائی، بهداشتی و 

درمانی، رفاهی، آموزشی و مددکاری خاص برخوردار باشند.
سیدحشــمت اله حیات الغیب خاطرنشــان کرد: بنا بر اقتضای ســن 
نوجوانی، این گروه از مددجویان که در مکانی جداگانه و به دور از عنوان 
و مقررات خاص زندان نگهداری می شــوند، نیاز بــه رفتارهای محبت 

آمیز و شبه خانواده از سوی کارکنان و مدیر مجموعه دارند.
وی با تأکید بر ضــرورت پیشــبرد مداخالت روانشناســی و خدمات 
مشاوره ای برای همه مددجویان زیر ۱۸ سال اظهارداشت: تمام تالش 
ما بر محور اصالح و تربیت مجــدد این مددجویان اســت تا این قبیل 
نوجوانان با پیش گرفتــن راه صحیح زندگی در آینده دچار اشــتباه و 

ارتکاب مجدد جرم نشوند و به خوبی پرورش یابند.
مدیرکل زندان های اســتان تهران تاکید کرد: اصل محوری نگهداری 
کودکان زیر ۱۸ ســال معارض قانون، تنها با هدف اصــالح و تربیت و 
تأمین مصلحت آنان ســامان دهی شــده و بنیــان این نظــام بر پایه 
پیشگیری رشدمدار استوار اســت و تالش می کنیم تا این مددجویان 
زندگی ســالم در پیش گیرند.وی بیان کرد: مددجویان امکان تحصیل 
در مجتمع آموزشــی داخل کانون را دارنــد، همچنین در کالس های 
متعدد حرفه آموزی شــرکت می کنند و مدارک صــادره تحصیلی یا 

هنری و حرفه ای بدون درج نام کانون یا زندان را دریافت می کنند.
حیات الغیب با اشاره به حضور نیکوکاران در عرصه های جهادی گفت؛ 
کمیته های صلح و ســازش از جمله ظرفیت های مناســبی اســت که 
خیرین در کنار مسئوالن و مددکاران کانون برای جلب رضایت شکات 

و آزادی مددجویان تالش می کنند.
وی در پایان خواســتار پذیرش اجتماعی مددجویان بعد از آزادی شد 
و گفت: اگر جامعه انگ زندانی بودن را برنداشــته و مددجو را پذیرش 
ننماید، تالش های ما در ایجاد یک زندگی سالم برای وی و جلوگیری از 

بازگشت به چرخه جرم بی نتیجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی بعــد از نماز جماعت و افطار همــراه مددجویان 
پای درددل های آنان نشست و مقرر شــد به زودی نتایج همکاری بین 

وزارتخانه و کانون های اصالح و تربیت سراسر کشور اعالم گردد.

یک کارشناس بازار سرمایه:
اقتصاد ایران در دو سال آینده رشد خوبی را 

تجربه خواهد کرد
 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اقتصاد ایران در دو سال آینده 
رشــد خوبی را تجربه خواهیم کرد، گفت: این اتفاق به نفع بازار سرمایه 

است و شاهد اثر مثبت آن در بازار خواهیم بود.
»حمید میرمعینی« به بازگشــت رشــد به معامالت بــورس و عوامل 
تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه بعد از تدارم روند نزولی 
در سال گذشــته، ســرانجام در روزهای پایانی ســال ۱۴۰۰ به روند 

صعودی بازگشت و زمینه ساز ایجاد برخی از خوش بینی ها در بازار شد.
وی اظهار داشت: بازگشــت رشــد به معامالت بورس در هفته پایانی 
اسفند ماه ۱۴۰۰ ناشی از خوش بینی هایی بود که تحت تاثیر مذاکرات 

برجام صورت گرفت و این اتفاق کلیت بازار را در برگرفت.
میرمعینی ادامه داد: با پایان یافتن تعطیالت نوروزی بخشــی از خوش 
بینی ها نسبت به مذاکرات برجام کمرنگ تر شــد و این اتفاق توانست 
عاملی در بازگشت افت به معامالت بازار باشد، اما شاخص بورس تحت 
تاثیر بحث مطرح شده در زمینه واگذاری ســهام خودروسازان به روند 

صعودی خود ادامه داد.
این کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد: هنوز خوش بینی ها نسبت به 
پایان خوش مذاکرات برجام وجــود دارد و این اتفاق می تواند عاملی در 
کاهش تحریم ها و بهبود فعالیت شرکت ها باشــد که به مراتب این امر 

منجر به بهبود روند معامالت بازار سرمایه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بازار ســرمایه به رویکرد و ایجاد تغییرات واقعی در 
شاخص های اقتصادی کالن واکنش نشان خواهد داد، گفت: شرکت ها 
تحت تاثیر افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی، اوضاع سودآوری 

خوبی را تجربه می کنند و رونق اقتصادی نیز در کشور حاکم می شود.
میرمعینی ادامه داد: تا یک یا دو ســال آینده رشــد اقتصادی و تولید 
ناخالص داخلی خوبی را تجربه خواهیم کرد که ایــن اتفاق به نفع بازار 

سرمایه است و شاهد اثر مثبت آن در بازار خواهیم بود.

بازار

 رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تعامل 
با سازمان ثبت اســناد و امالک کشور گفت: وثیقه قرار 
دادن دارایی هــای فیزیکــی زمان بر اســت اما توثیق 
ســهام به صورت الکترونیکی و فقط با طرح درخواست 
از ســوی سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور برقرار 

می شود.
مجید عشــقی درباره دارایی های مالی افراد و اجرای 
احکام در ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور افزود: 
زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی 
فرد به عنوان وثیقه در نظر گرفته شــود، معموال توثیق 
دارایی های فیزیکی زمان بر اســت و فرایند پیچیده ای 
دارد و باید به دفترخانــه مراجعه کرد اما در نظر گرفتن 

سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی 
در حال راه اندازی است و با یک درخواست از 
سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و با 
توجه به مدارک و اســناد و مجوزهای قانونی 

انجام می شود.
وی با اشاره به تفاهم همکاری با سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور و با تاکید بر ضرورت 

تســریع در ثبت تغییر و تحوالت نهادهای مالی و ثبت 
افزایش سرمایه سهامداران گفت: با تسریع در این امور 
شــاهد کاهش تبعات مالی برای صاحبان شــرکت ها 

هستیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: یکی 

از مسائل بازار ســرمایه این است که با وجود 
دو هزار نهــاد مالی و شــرکت در مجموعه 
سازمان بورس که یا پذیرفته شده هستند یا 
تحت نظارت این ســازمان قرار دارند اما امور 
مربوط به ثبت این شرکت ها به صورت سنتی 
انجام می شود، یعنی اگر مجوزی الزم داشته 
باشــند، به صــورت فیزیکی بــه اداره ثبت 
شرکت ها مراجعه می کنند یا اســتعالم هایی که اداره 
ثبت شرکت ها از سازمان بورس دارد عمدتا با مراجعه 

حضوری است.
وی اضافه کرد: توافقی با ســازمان ثبت اسنا و امالک 
کشــور در حال پیگیری اســت تا این موارد به صورت 

الکترونیکی انجام شود حتی موضوع افزایش سرمایه 
شــرکت ها نیز دیگر به صــورت تحویل لوح فشــرده 
)ســی دی( نباشــد بلکه به صورت مســتقیم ارتباط 
الکترونیکی برقرار شــود تا فرایند افزایش سرمایه ها 
تسهیل شود و شــرکت ها بتوانند زودتر سرمایه های 

خود را ثبت کنند.
عشقی افزود: این اقدام اثر بسیار زیادی دارد زیرا بعضا 
به دلیل عدم ثبت افزایش ســرمایه در موعد مناسب، 
نماد یک شرکت ممکن است ۲ ماه بســته بماند و این 
موضوعی اســت که برای دارایی مردم اتفاق می افتد و 
ســعی داریم تا با برقراری ارتباط الکترونیکی در انجام 

امور تسریع شود.

معاونت مســکن و ســاختمان در اطالعیه ای جزئیات 
ثبت نام از متقاضیان دارای ســه فرزند و بیشــتر برای 

واگذاری مسکن را اعالم کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، معاونت مســکن 
و ســاختمان در اطالعیه ای توضیحاتی را در خصوص 
ثبت نــام متقاضیان دارای ســه فرزند و بیشــتر برای 

واگذاری مسکن ارایه کرد.

در متن اطالعیه آمده اســت: با توجه بــه تکلیف قانون 
حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیــت در خصوص 
واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد 
فرزند سوم و بیشــتر، به اطالع می رساند متقاضیانی که 
تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان 
۱۴۰۰ باشــد، می توانند با مراجعه به سامانه طرح های 
http//:saman.mrud. حمایتی مســکن بــه آدرس

ir در بخش نوع سرپرســتی با انتخــاب گزینه "قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند.
بدیهی اســت پس از ثبت نام از متقاضیان، در صورت 
واجد شــرایط بــودن متقاضی، ســایر اقدامات الزم 
حســب ضوابط و مقــررات مربوطه صــورت خواهد 

پذیرفت.

بورس

مسکن

خریدار   بانک مرکزی »دســتورالعمل 
اجرایــی اعطای تســهیالت خــرد« را در 
راســتای ایجاد شــرایط الزم برای تسهیل 
بهره منــدی متقاضیان از تســهیالت خرد 
بانکی مبتنی بر اعتبارســنجی برای اجرا به 

شبکه بانکی ابالغ کرد.
 بانک مرکزی »دستورالعمل اجرایی اعطای 
تسهیالت خرد« را برای اجرا به شبکه بانکی 
ابالغ کرد؛ این دســتورالعمل در راســتا و با 
هدف تمهید شــرایط الزم برای تســهیل 
بهره منــدی متقاضیان از تســهیالت خرد 
بانکی از رهگذر اســتقرار نظام وثیقه گیری 

مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیالت 
خرد معادل دو میلیارد ریال )۲۰۰ میلیون 
تومان( تعیین شــده اســت؛ همچنین در 
دســتورالعمل یاد شــده ضمــن احصای 
فهرســتی از تضامین و وثایــق قابل اخذ از 
متقاضیان دریافت تســهیالت خرد، مقرر 
شده اعطای تســهیالت خرد به متقاضیان 
دارای ســابقه و امتیاز اعتباری بر اســاس 
اعتبارســنجی، در قبال أخــذ حداکثر دو 

مورد وثیقه انجام پذیرد.
براســاس ایــن ابالغیــه از تاریــخ ابــالغ 
دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، 
تســهیالت خرد اعطایی را بر اساس شرایط، 
امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف 
اعتبار مشــتری در قالب قراردادهای فروش 
اقســاطی، اجاره به شــرط تملیک، مرابحه، 
جعاله و قرض الحســنه به مشتری پرداخت 
کند.حداکثر مجموع اصل تســهیالت ریالی 
خرد قابل پرداخت به هر مشــتری در سطح 
تمامی مؤسســات اعتباری مبلغ دو میلیارد 
ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات 
اجرایــی مربوط به نحوه اعطای تســهیالت 
خــرد از قبیــل دوره و شــیوه بازپرداخت 
اقساط یا تسویه تســهیالت، شیوه محاسبه 

ســود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، 
حســب مورد تابع مقــررات ابالغی مربوط 
از جمله مفــاد دســتورالعمل های اجرایی 
عقود و الزامات مقــرر در فرم های یکنواخت 
قراردادهای اعطای تســهیالت بانکی است.
مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای 
تسهیالت، نسبت به اســتعالم سابقه چک 
برگشــتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام 

کند.
اعطای تســهیالت خرد به مشــتری دارای 
چک برگشتی رفع ســوءاثر نشده یا بدهی 
غیرجــاری تا زمــان رفع ســوءاثر از چک 
برگشــتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری 

مطابق ضوابط ابالغی مربوط ممنوع است.
در اعطای تسهیالت خرد به مشتری دارای 
ســابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری 
می تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات 

مرتبط و همچنین شــرایط مندرج در این 
دستورالعمل، متناســب با امتیاز اعتباری 
مشتری، میزان تســهیالت خرد اعطایی و 
درجه ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه 
شــده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق 

از تسهیالت گیرنده یا ضامن دریافت کند.

دریافت وثیقه نقدی در قالب انواع 
سپرده ها ممنوع است

در اعطای تســهیالت خرد به مشتری فاقد 
ســابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری 
می تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و 
توان بازپرداخت اقســاط توسط وی، با اخذ 
حداکثر دو مورد از وثایــق و تضامین مقرر 
در ماده )۶( برای بار نخســت تا ســقف یک 
میلیارد ریال در ســطح تمامی مؤسســات 

اعتباری تسهیالت خرد اعطا کند.

براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتبارس 
موظف است نســبت به الکترونیکی کردن 
قراردادهای اعطاس تســهیالت بانکی در 
چارچوب اعالم شده توســط بانک مرکزی 
اقدام کــرده و نســخه ای از آن را در اختیار 

مشتری قرار دهد.
دریافت وثیقه نقدی از مشــتری در اعطای 
تســهیالت خرد، در قالب انواع ســپرده ها 

ممنوع است.
در این دســتورالعمل تضامیــن و وثایق به 

شرح زیر اعالم شده است:
اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.

اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شــده در 
بازار سرمایه و غیر آن.

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از 
جمله سهام عدالت.

واحدهــای ســرمایه گذاری صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله در بورس.
چک یا سفته توسط ضامن.

اموال عینی بــا ارزش عرفی از قبیل خودرو، 
مسکوکات یا مصنوعات طال.

حساب یارانه اشخاص.
گواهی کســر از حقوق توســط مشتری یا 

ضامن.
ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب 
که در زمان اعطای تسهیالت دارای فعالیت 

اقتصادی دایر باشد.
در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن 
روســتا که اهلیت و صالحیت وی توســط 
شورای اســالمی روســتا مورد تأیید واقع 

گردد مهمور به مهر شورای اسالمی روستا.
سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت 

مشتری.
برای روســتائیان، کشــاورزان، دامداران 
سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه 
کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، 

ضمانت زنجیره ای.
ضمانــت صــادره توســط بنــگاه محل 
اشتغال مشــتری، متضمن تضمین دیون 

تسهیالت گیرنده.
سایر تضامین متناســب با امتیاز اعتباری 

مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
 »دســتورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت 
خرد« مشــتمل بر ۱۴ مــاده و یک تبصره 
در دومین جلســه مــورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ 
کمیســیون مقررات و نظارت مؤسســات 
اعتباری بانک مرکزی به تصویب رســید و 

از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.
گفتنی اســت، از جملــه برنامه های بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران در سال 
جاری، تسهیل دسترســی آحاد جامعه به 
خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه 
شمول مالی اســت؛ بدین منظور،  اقدامات 

مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است.

رییس سازمان بورس:سهام به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود 

جزئیات ثبت نام از متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن 

 کمبود آرد نداریم

افزایش قیمت آرد ناگهانی بود
مهربانو مهدوی  رئیس انجمن آردسازان 
با انتقــاد از افزایــش ناگهانــی قیمت آرد 
گفت:وزیــر جهاد باید متصدیــان مربوطه 
را بازخواســت کند و این افراد باید پاسخگو 
باشــند که چرا این چنین بــی برنامه عمل 

کردند.
محمدرضــا مرتضــوی، رئیــس انجمــن 
آردســازان ایران  با بیان اینکه کارخانجات، 
آرد مورد نیــاز خود را از شــرکت بازرگانی 
دولتی خریداری می کنند، گفت: شــرکت 
بازرگانــی دولتی ســه نــوع آرد را توزیع 

می کند.
وی اضافه کرد: نوع اول آردی اســت که در 
اختیار نانوایی ها قــرار می گیرد که قیمت 
آن همچنــان ثابت و کیلویــی ۶۵۰ تومان 
اســت و نوع دوم آردی اســت که در اختیار 
نانوایی های آزادپز )شامل نان های صنعتی، 
فانتزی و حجیم( قــرار می گیرد که قیمت 
این آرد نیــز کیلویی ۹۰۰ تومــان و ثابت 

مانده است.
مرتضوی اضافه کرد: نوع ســوم آردی است 
که در اختیار کارخانجات ماکارونی سازی، 
کیک، کلوچه، نشاســته و رشــته پزی قرار 
می گیرد کــه قیمــت آن از کیلویی ۲۵۰۰ 

تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته رئیس انجمن آردســازان، ۱۰ روز 
پیش به کارخانجات ابالغ شــده که قیمت 
آرد برای تولیدکننــدگان ماکارونی، کیک، 
کلوچه، نشاسته و رشــته پزی ۵ برابر شده 

است.
وی درباره اینکه بنابراین با این شرایط فقط 
قیمت ماکارونی و کیــک و کلوچه افزایش 
می یابد و قیمــت نان ثابــت خواهد ماند؟، 
گفت: با توجه به افزایــش حقوق کارگران و 
نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می یابد 
اما هنوز رســماً این اتفاق نیفتاده اما قاعدتاً 

باید این کار انجام شود.

قیمت ماکارونی ۲ برابر می شود
مرتضوی با بیان اینکــه دولت و نانوایان باید 
در جلساتی مشــترک این مسأله را بررسی 
کنند، افزود: اگر هم در حــال حاضر برخی 
نانوایی ها قیمــت نان را گــران کرده اند به 

دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
درباره اینکه قیمــت ماکارونی چقدر گران 
می شــود؟، توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم 
ماکارونی که در برندهــای مختلف تاکنون 

بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بــوده احتماالً به 
۲۸ تا ۳۲ هزار تومان خواهد رسید و قیمت 
بســته های ۵۰۰ گرمی این محصول ۱۵ تا 

۱۶ هزار تومان خواهد بود.
به گفته مرتضوی با ۵ برابر شــدن نرخ آرد، 

قیمت ماکارونی ۲ برابر می شود.
رئیس انجمن آردســازان ایــران در بخش 
دیگری از ســخنان خود دربــاره مباحث 
مطرح شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از 
استان های کشــور، تصریح کرد: درباره آرد 
نانوایی ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع 

آن به روال سابق در حال انجام است.
مرتضوی گفت: درباره آرد ماکارونی با توجه 
به اینکه قیمــت آن ناگهان ۵ برابر شــده، 
هنوز شــرکت ها برای خرید با قیمت جدید 
مراجعــه نکرده اند و به همیــن دلیل وقفه 
۱۵ روزه ای در تولیــدات صنف و صنعت رخ 

می دهد.
وی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی 
در تغییر ناگهانی قیمت آرد صنعت، افزود: 
دولــت باید قبــل از انجام چنیــن کاری با 
کارخانجات و تشکل های مربوطه جلسات 
کارشناســی برگزار می کرد نه اینکه به طور 
ناگهانی اعالم کند که قیمــت تغییر کرده 

است، ما از طریق رسانه ها و یک بخش نامه 
کلی متوجه شدیم که قیمت آرد ۵ برابر شده 
است.مرتضوی تاکید کرد: چنین مباحثی 
معموالً یکماه قبل اعالم می شــود و دولت 
باید جلسات توجیهی با صنعت برگزار کند 
و همین امر منجر به ایجــاد وقفه در تولید 

کارخانجات شده است.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر بــا توجه به 
مشکالتی که ایجاد شده، تازه وزارت جهاد 
کشــاورزی انجمن هــا را دعوت کــرده تا 

شرایط را بررسی کند!

وزیر جهاد باید مسببان تغییر ناگهانی 
قیمت آرد را بازخواست کند

مرتضوی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی 
باید متصدیان مربوطه را بازخواســت کند 
و این افراد باید پاســخگو باشند که چرا این 
چنین بی برنامه عمل کرده اند و باعث ایجاد 

بالتکلیفی شده اند.
رئیس انجمن آردســازان همچنین با اشاره 
به تعیین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای 
خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم و اینکه آیا 
این تصمیم دولت در شــرایط فعلی درست 
بوده اســت؟، گفت: نرخ غالت در همه دنیا 

افزایش یافتــه و قیمت بیــن المللی گندم 
رقمی حدود ۴۱۰ تا ۴۲۰ دالر است که این 
محصول تا به ایران برســد با هزینه حمل و 
نقــل و غیره به حــدود ۴۶۰ تــا ۵۰۰ دالر 

می رسد.
مرتضوی اضافــه کرد: بنابرایــن با توجه به 
شــرایط بین الملی به نظر می رسد تصمیم 
دولت منطقی بوده هر چند کــه بار تورمی 

زیادی به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت گندم 
روی علوفه و ســایر خــوراک دام از جمله 
یونجه، جــو و کاه تأثیر می گذارد و ســال 
آینده قیمت یونجــه کمتر از ۸ تــا ۹ هزار 
تومان، کاه کمتر از ۶ تا ٧ هــزار تومان و جو 

زیر ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان نخواهد بود.
 پیگیری های مهر از مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی برای توضیح درباره این اقدامات 
و همچنیــن وضعیت قیمت نــان منجر به 

نتیجه نشد.
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دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو:
وی اقتصادی هنوز به قطعه سازان  جزئیات خودر

اعالم نشده است
 دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خــودرو گفت: هنوز 
جزیاتی از خودروی اقتصــادی مد نظر خودروســازان و تعریف آن به 
قطعه سازان واصل نشده اســت.»مازیار بیگلو«، در خصوص اینکه آیا 
خودروی اقتصادی مدنظر خودروســازان می توانــد ادامه طرح های 
گذشته ایران خودرو و ســایپا در تولید خودروی کوئید یا ال۹۰ ایرانی 
باشد یا خیر، افزود: پلتفرم کوئید برای شرکت رنو بود و اساسا برای بازار 
کشور هند طراحی شده بود، اما الزاماتی که در خودروهای هندی است 

با استانداردهای ۸۵ گانه کشورمان قابل قیاس نیست.
وی بیان داشت: ابتدا باید پرســید خودروی اقتصادی قرار است در چه 
بازه قیمتی تعریف شــود، اگر آن طور که در رسانه ها آمده با قیمت پنج 
تا ۶ هزار دالری عرضه می شــود، باید گفت با این تعریف همین االن هم 
خودروهای اقتصادی در حال تولید هســتند و پرسش دیگر اینکه این 

قیمت بازاری است یا قیمت درب کارخانه؟.
این مقام صنفی یادآور شــد: برخی خودروها نظیر تیبا، کوئیک، ساینا 
و پژو ۲۰۶ که در بازه قیمتی پنج تا ۶ هزار دالری هســتند، بســیاری 
الزامات و اســتانداردهای ۸۵گانه را پاس نمی کنند، این در حالی است 
که اقتصادی ترین خودروی تولیدی اتحادیه اروپا دســت کم ۱۰ هزار 
دالر قیمت دارد.وی با اشاره به مطرح شــدن مسائلی همچون فعالیت 
مشــترک ۲ خودروســاز بزرگ و هم افزایی بین آنها یا خرید مستقیم 
سایت های تولید خودرو از ســازندگان رده یک )tr۱( یا طراحی و تولید 
پلتفرم جدید، ادامه داد: این مباحث از ســال ها پیش هم مطرح بوده و 
در حد تئوری و روی کاغذ باقی مانده اســت.بیگلو اضافه کرد: عالوه بر 
اینها، مسائلی همچون الزامات این پلتفرم، تیراژ تولیدی آن و اینکه آیا 
قرار است اســتانداردهای ۸۵ گانه هم روی آن اعمال شود یا خیر، سایر 

پرسش هایی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است.
وی با اشــاره به تشکیل کنسرسیوم قطعه ســازان در سال ۹٧، گفت: این 
کنسرسیوم بایت تولید قطعات اساســی مثل سیستم های الکترونیکی، 
گیربکس اتوماتیک و غیره تشــکیل شد، اما خودروســازان در سال های 
گذشته هیچگاه راغب به عقد قرارداد با آن نشدند. دبیر انجمن سازندگان 
قطعــات و مجموعه هــای خــودرو خاطرنشــان کرد: تولیــد قطعات و 
مجموعه هایی مثل گیربکس اتوماتیک ســرمایه بر اســت و شــاید یک 
شــرکت خصوصی به تنهایی نتواند آن را به سرانجام برســاند، اما جمع 
کثیری از قطعه سازان در قالب کنسرسیوم قادر به انجام آن هستند، ضمن 
اینکه از انحصار هم خارج می شود.وی تصریح کرد:  با اینکه دولت و مجلس 
حامی کنسرســیوم بوده اند و مذاکره های متعددی با خودروســازان نیز 

انجام شده، اما تاکنون از اثربخشی الزم برخوردار نبوده است.

تامین مالی زنجیره ای
وی در ادامه، نقدینگی را مهم ترین مشــکل قطعه ســازان برشمرد که 
برای ســالیان متمادی این مشکل وجود داشته اســت و تاکید کرد:  در 
صورت باقی ماندن این مشــکل، حتی تیراژ ســال ۱۴۰۰ را نمی توان 
تولید کرد، چه برســد به برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه 
خودرو در سال جاری.دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های 
خــودرو خاطرنشــان کرد: به تازگی اقدامــات عملیاتی طــرح تامین 
مالی زنجیره ای از ســوی بانک مرکــزی و بانک های عمل آغاز شــده 
که امیدواریم در تامیــن نقدینگی مورد نیاز قطعه ســازان و همچنین 

پرداخت مطالبات شان تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اجرای شــدن طرح »گام« در دولت قبل، یادآور شد: آن 
طرح در عمل به اهــداف اصلی خود نرســید. اوراق گواهی اعتبار مولد 
)گام( یک ابزار بــازار محور و با قابلیت نقل و انتقــال در بازارهای پول و 
سرمایه بود که مقرر بود تسهیالت جدید را برای تامین مالی بدون تورم 
بنگاه های تولیدی فراهم  کند. به اتکای ایــن اوراق، تولیدکنندگان بر 
مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل، درخواست انتشار 
و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد 
اولیه تحویل می دادند و دارنده این اوراق می توانســت گواهی را تا زمان 

سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.

تولید خودروهای جدید
بیگلــو همچنیــن در خصــوص آمادگی قطعه ســازان بــرای تولید 
خودروهای جدید، بیان داشــت:  اکنون تارا و شــاهین بــه تولید انبوه 
رســیده اند، هرچند افت و خیزهایی در مــدار تولید دارنــد، اما روند 
تولیدشان خوب و رو به باال اســت.وی افزود: طرح K۱۲۵ ایران خودرو 
که رونمایی شده، تا این لحظه قطعه ســازان در حال نمونه سازی و عقد 
قراردادهای مرتبط هســتند. با این حال تولید انبوه آن در سال جاری 
بعید اســت، اما ممکن اســت به تولید نمونه برســد.این مقام صنفی 
همچنین با خودروی اطلس گروه ســایپا اشــاره کرد کــه هنوز قطعه 

سازان بر سر قیمت قراردادها در حال مذاکره و نمونه سازی هستند.
وی در عین حــال تصریح کــرد: از کنار گذاشــته شــدن خودروها و 
پلتفرم های قدیمی استقبال می کنیم، اما اینکه جایگزین این خودروها 

چه هستند و چه مشخصات و قیمتی دارند، هنوز مشخص نیست.

سایه سنگین جنگ اوکراین بر تجارت جهانی
اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی به وضعیت تجارت جهانی در هفته های 
گذشته پرداخته و به نظر می رسد همچنان جنگ روسیه و اوکراین یکی 

از مهم ترین مولفه ها در این حوزه به شمار می رود.
 در بخش تحــوالت جهانی تأثیر منفــی جنگ تجاری میــان ایاالت 
متحده و چیــن و همچنین بحران اوکراین بر ســازمان تجارت جهانی 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. تنش اقتصادی میان آمریکا و چین 
سبب شــده، نماینده تجاری ایاالت متحده اعالم دارد که دیگر تالشی 
برای تغییر رفتار تجاری چین و ســوق دادن این کشور به سوی رعایت 
استانداردهای تجارت جهانی و قواعد ســازمان تجارت جهانی به دلیل 

بی نتیجه بودن این اقدامات نخواهند کرد.
همچنین تنش شــدید میان نمایندگان غرب و نماینده روسیه در این 
ســازمان بر کارکردهای روزمره آن تأثیر منفی گذاشته است. از سوی 
دیگر چین در ســایه تداوم جنگ در اوکراین نگران امنیت غذایی این 
کشور اســت، چرا که از استفاده سیاســی غرب از مواد غذایی به عنوان 
اهرمی علیه این کشــور هراس دارد. در تحولی دیگر شرکت های بزرگ 
چینی واردات نفت از روســیه را متوقف می کنند چــرا که تحریم های 

ایاالت متحده می تواند ضربات جبران ناپذیری به آن ها وارد کند.
آخرین اخبار در خصوص تحریم های روســیه، تمرکز ایاالت متحده، 
اتحادیه اروپا و بریتانیا بر تحریم seber bank بزرگ ترین بانک روسیه 
اســت که حدود ۳۰ درصد کل دارایی های بانکی روســیه را در اختیار 

دارد و نقش کلیدی در اقتصاد روسیه ایفا می کند.

تولید

معاون وزیر صمت گفت: با توجه به روند افزایش کمی 
و کیفی تولید محصوالت مختلف در ســال گذشــته، 
پیش بینی می شود برای سال جاری رشد تولید و رشد 

اقتصادی داشته باشیم.
 محمدمهدی برادران در نشســت خبری اظهار کرد: 
طی سال های گذشــته بانک ها ضد تولید عمل کرده 
اند و بســیاری از واحدهــا حتی با تعطیلــی یا کاهش 
تولیــد مواجه شــده اند.معاون صنایــع عمومی وزیر 
صمت افزود: بــا تغییراتی که در نظــام بانکی و جذب 
افراد متخصص صورت گرفته، شــاهد اصالح فرایندها 
هســتیم. همچنین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

بانک مرکزی همکاری های خوبی داریم.
وی ادامه داد: موضوع تأمین مالــی زنجیره ای نیز کار 
مشــترک بین وزارت صمت و اقتصــاد و بانک مرکزی 
است که به پرداخت تسهیالت هدفمند کمک می کند.

برادران گفت: سال گذشته رشد تولید و ارتقای کیفیت 
را در محصوالت مختلف داشــتیم که برآورد می شود 
این وضعیت برای سال جاری هم تکرار شود. همچنین 

افزایش دستمزد اگرچه هزینه های تولید را 
باال می برد اما به افزایش انگیــزه کارگران و 
بهبود راندمــان تولید کمــک می کند و در 

نهایت به تحریک تقاضا منجر می شود.
معــاون وزیر صمــت تاکید کــرد: بنابراین 
پیش بینی می شــود که برای ســال جاری 

رونق تولید و رشد اقتصادی را داشته باشیم.
وی به اشتغال دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: اشتغال 
و تولید دانش بنیان مدنظــر ما قرار دارد. در حال حاضر 
٧ هزار شرکت دانش بنیان در کشــور داریم که در نظر 
داریم به سمت صنعتی شدن، تولید انبوه و پیوستن به 

شهرک های صنعتی بروند.
 امیدواریم که این شــرکت ها تبدیل به شــرکت های 
صنعتی دانش بنیان بزرگ شوند.برادران در مورد مواد 
اولیه حوزه سلولزی اظهار کرد: بســیاری از مواد اولیه 
در حوزه سلولزی به خارج از کشور برمی گردد و برخی 
از تولیدکنندگان با همســایگان ارتبــاط دارند البته 
با اصالح تعرفه ها به دنبال رقابتی کردن فضا هســتیم 

که در همین راستا اخبار خوبی هم در حوزه 
توسعه ظرفیت تولید داخل خواهیم شنید.

معاون صنایع عمومی وزیــر صمت در مورد 
نحوه فعالیت مرکز ملی فــرش گفت: مرکز 
ملــی زیرمجموعه وزارت صمت قــرار دارد. 
طی ۶ ماه گذشته ۳۵ هزار فرصت شغلی در 

زنجیره فرش دستباف احیا شد.
وی در مورد همکاری با خارجی هــا در صورت احیای 
برجام اظهــار کرد: وقتــی می توانیــم روی پای خود 

بایستیم نباید به بیگانه دل ببندیم.
 در این سال ها تولیدکنندگان کنار مردم ماندند و قطعاً 
محوریت تولید باقی خواهد ماند و به سمت واردات بی 
رویه و میدان دادن به شــرکت های خارجی نخواهیم 

رفت.
وی در ادامه با اشــاره به وضعیت تولیــد لوازم خانگی 
گفت: تولید لوازم خانگی در ســال قبــل هفت درصد 
افزایش داشــته و از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دســتگاه 
به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دســتگاه رســیده اســت. 

همچنین خط تولید کولرگازی راه اندازی شــده و ٧۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برادران افزود: برای بهبود فرایندهای تولید و صادرات 
لوازم خانگی، سند جامع صنعت لوازم خانگی را آماده 

کرده ایم که تا ماه آینده ابالغ می شود.
وی از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دالری به ۱.۲ میلیاد 
دالر در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشته 
تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت داشــتند، 
اما بعد از مکاتبات، این قیمت ها را به قیمت های قبلی 
برگرداندند و در حال حاضر لوازم خانگی با قیمت های 
پارسال عرضه می شــود. البته ادامه این روند ثابت نگه 
داشــتن قیمت ها با وجود افزایش قیمت های جهانی 
مواد اولیه که روی مــواد داخلی هم اثر دارد، دشــوار 

است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: متأســفانه در کشــور 
برخی از تولیدنماها جای تولید را گرفته اند در حالیکه 
تولیدنماها به جای داخلی سازی در حال مونتاژکاری 

هستند.

صمت

سمیه رســولی  بازار خودرو طی یک ماه 
گذشته و در میان کشمکش های مسئوالن 
در مورد آزادســازی یا ممنوعیت واردات، 
بیش از هر زمان دیگری دچار نوســان شده 

است.
بازار خــودرو طی یک ماه گذشــته بیش از 
هر زمان دیگــری دچار نوســان و افزایش 
قیمت شده است؛ بررسی ها نشان می دهد 
که پراید ۱۱۱ معــادل ۱۹۸ میلیون تومان، 
پراید ۱۳۱ معــادل ۱٧۸ میلیــون تومان، 
تیبا هاچ بک معــادل ۱۹۸ میلیون تومان، 
تیبــا صنــدوق دار معــادل ۱۹۰ میلیون 
تومان، ســاینا پالس دنده ای معادل ۲۲۸ 
میلیون تومــان، کوییک دنــده ای معادل 
۲۴۲ میلیــون تومان و کوییــک اتوماتیک 
پالس معادل ۲۹۶ میلیــون تومان در بازار 
آزاد قیمــت خورده اند.همچنین پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ معــادل ۲۹٧ میلیون تومــان، پژو 
۲۰۶ تیپ ۵ معــادل ۳۴۲ میلیون تومان، 
پژو پارس ساده معادل ۳۰۸ میلیون تومان، 
پژو SLX ۴۰۵ معادل ۳۲۵ میلیون تومان، 
دنا معمولی معادل ۳۸۵ میلیون تومان، رانا 
پالس معادل ۲۹۵ میلیون تومان و ســمند 
LX ســاده معادل ۲۸۳ میلیون تومان در 

بازار آزاد قیمت خورده اند.

افزایش 10 تا 13 درصدی قیمت خودرو 
در سال جدید

در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
با بیان اینکه حساسیت بازار خودرو نسبت 
به فرکانس ها بســیار باالســت، اظهار کرد: 
تأثیر صحبت های مسئوالن بر بازار خودرو 
غیر قابــل انکار اســت؛ بازار دائــم در حال 
دریافت فرکانس های مثبــت و منفی بوده 
و هر بار که خبری منتشــر می شود بازار به 
همان نســبت واکنش مثبت یا منفی نشان 

می دهد.
موتمنی افــزود: در ماه های پایانی ســال 
گذشــته، وقتی خبر آمد که قرار اســت با 
شــروع ســال جدید واردات خــودرو آزاد 
شود، مشــتریان از بازار خارج شدند و تعداد 
فروشــندگان افزایش یافتنــد که همین 

مساله موجب شــد قیمت خودرو شروع به 
ریزش کند.وی گفت: امــا زمانی که اعالم 
شد واردات انجام نخواهد شد افسار قیمت ها 
که پیش از این به دلیل عرضه کم پاره شده 
بود، کامــاًل از کنترل خارج شــد و طی یک 
ماه قیمت خودروی نو و کارکرده به صورت 
میانگیــن بین ۱۰ تــا ۱۳ درصــد افزایش 
یافت؛ به عنــوان نمونه قیمــت خودرو پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ که پیش از ایــن ۲۶۲ میلیون 
تومان بود بــه حــدود ۳۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.

به 40 درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد
موتمنی با اشــاره به عرضه قطــره چکانی 
خودرو به بــازار، تصریح کرد: طی ۳ ســال 
گذشــته عرضه خودرو هرگز پاســخگوی 
تقاضا نبوده اســت. آنطور که وزارت صمت 
اعالم کرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار تا یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
دستگاه خودرو اســت با این حال بررسی ها 
نشــان می دهد که طی ۳ ســال گذشــته 
۲ میلیــون و ۱۰۰ هزار دســتگاه خودرو به 
بازار عرضه شــده در حالی که اگــر قرار بود 

مطابق با نیاز بازار خودرو عرضه شــود باید 
۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو روانه 
بازار می شد؛ یعنی طی ۳ سال گذشته ۳۵ تا 

۴۰ درصد از نیاز بازار بی پاسخ مانده است.
وی گفت: همین مســاله، اصلی ترین عامل 
برای افزایش قیمت خودرو در بازار است. در 
حال حاضر یک فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی 
بین کارخانه و بازار ایجاد شــده اســت؛ به 
عنوان نمونه خودرو پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در 
کارخانه ۱۴۹ میلیون تومــان قیمت دارد، 
در کارخانه به حــدود ۳۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.
و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خودرو تهران افــزود: وقتی 
عرضــه خودرو از ســوی خودروســاز زیاد 
شود، فروشنده نیز مجبور به افزایش فروش 
می شــود و همین موضــوع قیمت ها را می 
شــکند اما وقتی عرضه کم و مصرف کننده 
مجبور به خرید باشــد، فروشنده هر قیمتی 

بخواهد خودرو را می فروشد.
موتمنی تصریــح کرد: بنابرایــن اصل اول 
برای کنترل بازار بهبود فرایند عرضه خودرو 
اســت؛ چه این عرضه از ســمت تولیدات 

داخلی باشد چه از سمت آزادسازی واردات.
وی با بیان اینکه ما به طور جد موافق واردات 
خودرو هســتیم، گفــت: در حــال حاضر 
مشتری در بازار نیست اما قیمتهای اعالمی 
از سوی فروشندگان باالست زیرا می دانند 
که شــرکت ها نمی توانند نیاز بازار را تأمین 
کنند و واردات هم معلوم نیســت چه زمانی 

آزاد شود.

بازاِر نوسانی و کشمکش های مسئوالن
 همانطور کــه موتمنــی گفت نیــاز بازار 
خودروی کشــور بین یک میلیون و ۳۰۰ تا 
یک میلیــون و ۵۰۰ هزار دســتگاه خودرو 
در ســال اســت، بنابراین واردات ٧۰ هزار 
دســتگاه خــودروی خارجــی نمی تواند 
نقش جدی در رفع نیازهای بــازار ایفا کند 
و صرفــاً از نظــر روانی و شکســتن نصفه و 
نیمه انحصار صنعت خــودرو دارای اهمیت 
اســت؛ موضوعی که به نظر می رســد مورد 
غفلت مســئوالن قرار گرفته و هر چند روز 
بــا صحبت های ضــد و نقیض خــود آتش 

آشفتگی را شعله ورتر می کنند.
به عنوان نمونــه طی چند روز گذشــته از 

مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گرفته 
تا مجلــس، صحبت های زیــادی در مورد 
واردات خودرو صــورت گرفته اســت؛ در 
اینجا باید به اظهارات آملی الریجانی رئیس 
مجمع اشــاره کرد که گفته بــود »در مورد 
واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص 
با ایراد نســبت های ناروا، جفا شد. مخالفت 
هیأت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که 
ان شاء اهلل در جلســات مجمع تشخیص در 
مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن 
خواهد شــد و چه بســا برخی از کسانی که 
از مخالفان نظر مجلس هســتند نسبت به 
اصل واردات خودرو ایرادی نداشــته باشند 

و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.«
همچنین از طرف دیگر نمایندگان مجلس 
که از چندی پیش به دنبال اســتیضاح وزیر 
صمت هســتند اخیراً ممنوعیــت واردات 
خــودرو را عاملی برای اســتیضاح فاطمی 
امین عنــوان کرده انــد. آنطــور که جالل 
رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی 
کشــور و شــوراهای مجلس به مهر گفته 
»پایان اردیبهشت، پایان زمان مصوبه قبلی 
ســران قواســت. بنده به وزیر صمت اعالم 
کرده ام که اگر پایان اردیبهشــت، واردات 
انجام نشــود، به طور قطع به صورت جدی 
روی اســتیضاح او کار خواهم کــرد و این 

موضوع را به سرانجام می رسانم.«
منوچهر منطقی معــاون صنایع حمل ونقل 
وزیر صمت نیــز ضمن بیان اینکــه قواعد 
الزم بــرای واردات خــودرو در حال تنظیم 
اســت، اعالم کرده که »یکــی از ابزارهایی 
که قانون گذار در اختیار ما گذاشته واردات 
است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، 
بنابراین هر زمان نهادهای باالدستی اجازه 

دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.«
بر این اســاس، اظهارنظرات زیاد و متفاوت 
مســئوالن اگرچه برای آنها زیانی به همراه 
نــدارد اما همیــن موضوع بازار خــودرو را 
نوســانی تر از هر زمان دیگری کرده است؛ 
به گونه ای که می توان گفــت دیگر در بازار 
ایران خودروی کمتر از ۱۹۰ میلیون تومان 

وجود ندارد.

خریدار   با گذشــت بیش از ۲ هفته از آغاز 
فعالیت وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
همکاری ســتاد مبارزه با کاالهای قاچاق و 
ارز برای مقابله با کاالهــای قاچاق، تقلبی، 
صنــوف  غیراســتاندارد،  و  بی کیفیــت 
فروشــندگان و تولیدکنندگان کمک فنر و 
باتری خودرو، از اجرایی شــدن این طرح و 

موفقیت آن خبر می دهند.
 از ۱۵ فروردین مــاه فعالیت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری ســتاد مبارزه با 
کاالهای قاچاق و ارز برای مقابله با کاالهای 
قاچاق، تقلبی، بی کیفیت و غیراســتاندارد 
آغاز شــد و وزارت دادگســتری، سازمان 
تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، 
اصناف، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از 
جمله نهادهایی هســتند که آمادگی برای 

همکاری در این زمینه را اعالم کرده اند.
نخســتین مرحله این طرح در زمینه لوازم 
یدکی خودرو اســت که ســه محور در اجرا 

برای آن در نظر گرفته شد.
در اقدام نخست براساس اعالم قبلی مبنی 
بر دریافت کد رهگیری برای باتری و کمک 
فنر خودرو، در صورتی کــه قاچاق یا تقلبی 
باشند از ســطح عرضه جمع آوری می شوند 
که این اقدام در چند استان آغاز خواهد شد 
و به تدریج در تمام اســتان ها نیز مورد توجه 

قرار خواهــد گرفت.اقدام دوم وزارت صمت 
برای مبارزه بــا کاالهای قاچــاق، تقلبی و 
بی کیفیت افزایش جریان شفافیت کاال در 
سامانه جامع تجارت است که براین اساس 
تعدادی از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان 
و توزیع کننــدگان قطعات یدکــی در این 
سامانه ثبت نام و صورت حساب خود را ارائه 
کرده اند که وزارتخانه بر تســریع و تکمیل 

این روند تاکید دارد.
 ســومین محور اجرای این طــرح، انتظام 
بخشی، ســاماندهی و حرفه ای شدن نظام 

توزیع قطعات یدکی عنوان شده است.
در ایــن زمینه، »ســید مهــدی کاظمی« 
ســخنگوی  اتحادیه لوازم یدکی خودرو و 
ماشــین آالت تهران افزود: طرح مبارزه با 
لوازم یدکی قاچاق و تقلبی مصوب مجلس 
اســت و برای اجرای آن با قــوت همکاری 

خواهیم کرد.
وی بیان داشــت: بــا توجه به تعــداد زیاد 
فروشندگان کمک فنر، از مسووالن وزارت 
صمت درخواســت زمان ۶ ماه برای اجرای 
طرح داشــتیم، با این حال اکنون طرح یاد 
شــده برای اکثریت قریب به اتفاق اصناف 

اجرایی شده است.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد:  به دلیل 
تعداد زیاد فعاالن صنــف کمک فنر فروش 

که تعــداد آنها بــه بیش از ۱۰ هــزار عضو 
می رسد، گران فروشی و حتی فروش قطعه 
بی کیفیت از ســوی اعضای ایــن اتحادیه 
به ندرت اتفاق می افتد و اگــر همکار ناآگاه 
ما به هر دلیل قطعه بی کیفیت به مشــتری 

بفروشد، موظف به تعویض آن است.
مسوول رسیدگی به شکایات اتحادیه لوازم 
یدکی خودرو و ماشین آالت تهران گفت: در 
دو سال گذشــته بیش از سه هزار پرونده در 
موضوعات گران فروشی و کیفیت قطعه در 
این اتحادیه تشکیل شده، اما همه شاکیان 

پرونده ها راضی فرستاده شدند.
وی خاطرنشــان کرد:  اکنون کمک فنرهای 
ایرانی دارای شناســه کاال به تدریج در حال 
ورود به بازار اســت و خریداران می توانند با 

اسکن شناســه در تلفن همراه خود، به همه 
اطالعات آن قطعه، اصالت کاال و سازنده آن 

پی ببرند.
کاظمی ادامه داد: با برطرف شدن مشکالت 
ســامانه جامــع تجــارت در ایــن زمینه، 
واردکننــدگان کمک فنر نیــز از حدود دو 
هفته قبل برای دریافت شناسه کاالی خود 
با همکاری گمرک دست به کار شده اند، اما 
معتقدیم حضور کارشناسان این اتحادیه در 
گمرک و تشــخیص کاالی اصیل از تقلبی و 
قاچاق می تواند کمک زیادی به اجرای این 

طرح داشته باشد.
این  عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت تهران اضافه کرد: در 
گام نخست اجرایی شدن این طرح برای دو 
کاالی کمک فنر و باتری اجرایی شده است 
و در مجموع باید بــرای ۵۳ قلم کاال اجرایی 

شود.
وی با اشــاره به کمک فنر فروشان قدیمی 
بازار که ممکن اســت از سال ها پیش کمک 
فنر خودروهایی همچون جیپ، شــورولت 
و غیره را وارد کرده و در انبارشــان موجود 
داشته باشــند، گفت: آمار و موجودی انبار 
این فروشــندگان به اتحادیه اعالم شده و با 
ارسال آنها به وزارت صمت، کد شناسه برای 

کاالهایشان صادر خواهد شد.

کاظمی گفت: کدهای شناســه کاالیی که 
برای هر محصول صادر می شــود دارای کد 

یکتا بوده و امکان جعل آنها وجود ندارد.
وی هشدار داد: هرچند کاالهای اظهار شده 
از سوی فروشندگان توســط کارشناسان 
اتحادیه بررسی می شــود و ما نیز به عنوان 
اتحادیه بــه اعضای اصنــاف اعتماد داریم، 
اما اگــر اتفاقا کاالی زیرپله ای یــا قاچاق را 
به عنــوان کاالی با اصالــت معرفی کنند و 
فردا دست شــان رو شــود، کل موجودی 
انبارهایشــان بــه عنــوان کاالی قاچاق یا 
بی کیفیت ضبط شــده و در اختیار سازمان 

اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
در این زمینــه، »کاظم مرتــاض«  رئیس 
انجمن صنعــت باتری و ذخیره ســازهای 
ایران نیز به ایرنا گفت: اجرای طرح شناســه 
کاال )که نشان دهنده مشخصات، مختصات 
و محل تولید کاال اســت( از سال گذشته و 
پس از اعالم وزارت صمت توسط واحدهای 
زیرمجموعــه این انجمن اجرایی شــد، اما 
طرح کد رهگیری کاال )که مشخص کننده 
کاالی قاچاق از غیرقاچاق اســت( از ابتدای 
امسال اجرایی شــد.طرح رهگیری قطعات 
یدکی و مصرفی وســائل نقلیه وارد فاز دوم 
شد و بر همین اســاس ۵۳ قلم کاال، دارای 

شناسه و کد رهگیری می شوند.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛ پیش بینی رشد اقتصادی طی سال جاری
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معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :
وردین امسال   ۱۱ حلقه چاه نفت و گاز فر

در مناطق نفتخیز کشور حفر شد
 معاون مدیرعامل شــرکت ملــی حفاری ایران گفــت: عملیات حفر و 
تکمیل  ۱۱ حلقه چاه نفت و گاز در فروردین ماه سال جاری در مناطق 

نفتخیز کشور به اتمام رسید.
به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران مسعود افشار اظهار 
داشت: از این چاه ها یک حلقه توسعه ای، یک حلقه اکتشافی و ۹ حلقه 

تکمیلی بوده است.
وی افزود: از ایــن تعداد، ۱۰ حلقه چاه در گســتره عملیاتی شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و یک حلقــه در اجرای پروژه های مدیریت 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران تکمیل و در اختیار کارفرماها قرار 

گرفت.
افشــار  با بیان اینکه در این مدت متراژ حفاری چاه ها به رقم هفت هزار 
و ۶۲۱ متر رســید اظهار داشــت: در زمان حاضر ۲۲ دستگاه حفاری 

ناوگان شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی است.
شــرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از ٧۵ دســتگاه حفاری چاه 
نفت، یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که عملیات 
حفاری به منظور اکتشــاف، تولید و بهره بــرداری از مخازن نفت و گاز 
همچنین تعمیــر آنها، ایجــاد چاه های تزریقی و انجــام خدمات فنی 

وابسته اعم از قلمرو داخلی و فالت قاره را بر عهده دارد.

ایران چقدر و با چه ارزشی بنزین صادر می کند؟
به استناد گزارش های رســمی، ایران در سال گذشته روزانه حدود ۵.۳ 
میلیون لیتر صادرات بنزین داشته که متوسط ارزش آن در هر لیتر ۳۸ 

سنت یعنی لیتری حدود ۹۵۰۰ هزار تومان بوده است.
مدتی اســت که با هشــدارهای وزارت نفت در مورد وضعیت بنزین و 
نزدیک شدن مصرف روزانه آن به ظرفیت پاالیش کشور، شائبه واردات 
بنزین مطرح اســت. به این بهانه جریان صادرات ایــن کاال در تجارت 

خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
سید روح اله لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- در این باره به ایسنا گفت 
که ایران در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و 
۵۶٧ کیلو صادرات بنزین داشته است که ارزش آن به ٧۳۲ میلیون و ۶۶ 

هزار و ۶۳۸ دالر می رسد.
برذاین اساس می توان گفت که ایران در سال گذشته روزانه حدود ۵.۳ 

میلیون لیتر صادرات بنزین داشته است.
همچنین اگر ارزش صادرات بنزین مورد محاســبه قــرار گیرد با توجه 
به مجموع صادرات بیــش از ۱.۹ میلیــارد دالری و ارزش بالغ بر ٧۳۲ 

میلیون دالری آن ارزش هر لیتر به حدود ۳۸ سنت بوده است.
در این شــرایط با در نظر گرفتن متوســط نرخ ۲۵ هزار تومانی دالر در 
سال گذشــته، برای متوسط ۳۸ سنت، تقریبا متوســط ارزش هر لیتر 

بنزین صادراتی ایران حدود ۹۵۰۰ هزار تومان بوده است.
گفتنی اســت که طبق آخرین گزارش های وزارت نفت، مصرف روزانه 
بنزین در ایران به ۱۲۰ میلیون لیتر رســیده و بعد از افزایش قیمت این 
کاال در آبان ماه ۱۳۹۸،   در حال حاضر هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ 

و آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می شود.

یک مقام مسئول خبرداد
کاهش ۲۶۹ میلیون متر مکعبی حجم آب 

سدهای پنج گانه استان تهران
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهــران، از کاهش ۲۶۹ میلیون متــر مکعبی ذخایر آب 

سدهای پنجگانه استان تهران خبرداد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، محمد شــهریاری با 
اعالم این مطلب، تصریح کرد: حجم ذخایر ســدهای تأمین کننده آب 
شرب اســتان تهران، در حال حاضر ۵۰۰ میلیون مترمکعب است که 
در مقایســه با مقدار ٧٧۰ میلیون مترمکعبی روز مشابه سال گذشته، 

حدود ۲۶۹ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد.
شهریاری با اشــاره به اینکه میزان بارش از ابتدای سال جاری تاکنون 
تنها حدود ۱۱.۲ میلی متر بوده کــه این آمار کاهش ٧۶ درصدی بارش 
را نسبت به متوسط بلندمدت نشان می دهد، گفت: از ابتدای سال آبی 
جاری تاکنون، تنهــا ۱۶۱.۲ میلی متر باران باریده اســت، درحالی که 
این آمار در مدت مشــابه سال گذشــته ۲۱۵ میلی متر بوده است و این 
امر یعنی ما با کاهش حدود ۲۵ درصدی بارندگی ها از ابتدای سال آبی 

تاکنون مواجه هستیم.
مدیر دفتــر بهره برداری از تأسیســات آبــی و برق آبی شــرکت آب 
منطقه ای تهران، با بیان اینکه متوســط مخزن نرمال برای ســدهای 
تهران در انتهــای فروردین ماه در شــرایط نرمــال آب و هوایی، ۸۳۸ 
میلیون مترمکعب بوده است، افزود: اگر بخواهیم ذخیره ۵۰۰ میلیون 
مترمکعبی فعلی ســدهای پنجگانه تهران را با میزان متوســط مخزن 
نرمال مقایســه کنیم، کاهــش ۳۳۸ میلیون مترمکعبی را نســبت به 

ذخایر سدها در سال های نرمال شاهد هستیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت ســدهای مورد بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای تهران تا پایان روز یک شــنبه چهارم اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ یادآور شد: حجم آب سد امیرکبیر حدود ۹۰ میلیون مترمکعب 
است در حالی که این میزان در روز مشابه ســال گذشته ۱۶۸ میلیون 

مترمکعب بوده است. 
حجم آب سد طالقان از ۳۲۱ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲۲۵ 
میلیون مترمکعب و حجم آب ســد الر از ۹۶ میلیون مترمکعب به ۵۶ 

میلیون مترمکعب رسیده است.
شهریاری در ادامه افزود: حجم آب ذخیره شــده در سد لتیان در سال 
گذشــته حدود ۵۴ میلیون مترمکعب بود که امســال به ۵۸ میلیون 
مترمکعب افزایش پیــدا کرده؛ همچنین حجم آب ســد ماملو از ۱۳۲ 

میلیون مترمکعب به ٧۱ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران با اشاره به ســیر نزولی میزان بارندگی ها نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته و بلند مدت و ادامه این روند، ضمن تاکید 
بر ضرورت مدیریت و کنترل مصرف آب در بخش شــرب برای مقابله 
با کم آبی  در سال آبی پیش رو، خاطرنشــان کرد: برای عبور از شرایط 
کم آبی و تأمین آب شرب پایدار به ویژه در فصول گرم سال، همراهی و 
همکاری مردم و مســئوالن امری اجتناب  ناپذیر و مهم است تا بتوانیم 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شــده در تابستان پیش رو که روزهای 
اوج مصرف آب خواهد  بود، مشــکلی به جهت خدمت رسانی به مردم 

نداشته باشیم .

و نیر

 مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکان 
شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: 
مشترکان تحت پوشش ســازمان های حمایتی مثل 
کمیته امداد و بهزیستی در صورت کاهش مصرف برق 
تا ۵۰ درصد الگوی مصرف اســتان محل اقامت خود، 

مشمول تعرفه رایگان برق خواهند شد.
»عبداالمیــر یاقوتی« افــزود: البته الگــوی مصرف 
متناســب با دوران گرم یا ســرد و نیز اقلیم هر استان 

تعیین شده است.
وی ادامه داد: مقرر بــود کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و ســازمان بهزیســتی اطالعات مربوط به مشترکان 
تحت پوشــش خود برای اســتفاده آن ها از تعرفه برق 
رایگان را به توانیر ارســال کنند که این اطالعات ناقص 
ارسال شده بود و شناسایی مشترکان به راحتی ممکن 

نبود.مدیرکل هوشمند سازی و فناوری نوین 
شــرکت توانیر گفت: تالش بر این است که 
با شناسایی این مشــترکان و صحت سنجی 
اطالعات ارسالی اقدام الزم برای بهره مندی 
افراد شناسایی شــده از برق رایگان صورت 
گیرد.یاقوتی ادامه داد: ســازمان بهزیستی 
اطالعات مربوط به ۴۵۰ هزار مشترک را در 

قالب یک سی دی به شــرکت توانیر ارسال کرده است 
که ٧۰ تا ۸۰ هزار مورد از این اطالعات قابل شناسایی 

نیست.
وی افــزود: از بهمن مــاه ۱۴۰۰ آئین نامــه مربوط به 
اعمال تعرفه رایگان ابالغ شــده کــه تاکنون اطالعات 

۸۰۰ هزار مشترک دریافت شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین 

شرکت توانیر گفت: الگوی مصرف در مناطق 
عــادی در ماه های غیر گــرم ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت و در ماه هــای گــرم ۳۰۰ کیلووات 
ساعت است و در اســتان های گرمسیر یک 
در ماه های گــرم ۳ هزار کیلووات ســاعت، 
گرمسیر ۲, ۲۰۰۰ کیلووات ساعت، گرمسیر 
ســه، ۵۰۰ کیلووات ساعت اســت.پیش تر 
مصطفی رجبــی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
درباره تغییرات قبض های برق که بر اســاس بند »ی« 
تبصره ۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ از ابتدای بهمن ماه 
سال گذشته اجرایی شــد، اعالم کرده بود که بر اساس 
این تغییر مشــترکانی که مصرف آن ها کمتر از الگوی 
تعریف شــده برق مصرف کنند از تعرفــه یارانه ای برق 
برخوردار خواهند بود و تعرفه مشــترکانی که بیش از 

الگو مصرف داشــته باشــند به صورت پلکانی افزایش 
خواهد یافت.وی ادامه داد: به عبارتی دیگر مشــترکانی 
که بیش تر از الگو مصرف کنند، متناسب با این افزایش 
از یارانه آن ها کاسته خواهد شد. همچنین درصورتی که 
مصرف مشــترکانی که تحت پوشــش کمیته امداد یا 
بهزیســتی هســتند کمتر از نصف الگوی تعیین شده 
باشد تعرفه آن ها رایگان خواهد بود.مدیرعامل شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران افزود: درواقع این تغییرات 
شامل حال ۲۵ درصد از مشــترکان می شود که حدود 
۹ درصد از آن ها نیز کمــی بیش از الگو مصرف دارند که 
باکمی کاهش در مصرف، می تواننــد مصرف خود را به 
کمتر از الگوی تعریف شــده برســاند؛ درواقع می توان 
گفت صورتحســاب ٧۵ درصد از مشــترکان تغییری 

نکرده است.

برق

خریدار  یک عضو کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی گفــت: ۵۵ درصــد نیروگاه های 
کشــور غیردولتی هســتند، باید موجباتی 
فراهم شود که این سهم به ٧۰ درصد برسد 
و اجازه داده شــود نیروگاه ها مستقیما در 

بورس انرژی برق بفروشند.
حمیدرضــا صالحــی، دربــاره احتمــال 
خاموشــی در ســال جاری و زمــان پیک 
مصرف اظهــار داشــت: باتوجه بــه روند 
رشــد مصرفی که به طور ســنواتی داریم 
و همچنیــن عــدم ســرمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی نســبت به رشــد مصرف؛ 
پیش بینی هــا بر کمبــود بــرق و احتمال 

خاموشی در تابستان سال جاری است. 

شرایط برای سرمایه گذاری 
آماده نیست

وی با بیــان اینکــه دولت طی ســال های 
گذشته منابعی برای سرمایه گذاری در این 
حوزه نداشت چراکه درآمدها و بودجه های 
عمرانی بــه پایین ترین حد خود رســیده، 
تصریــح کرد: عالوه بــر این بســتر را برای 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی که در یک 
اقتصاد تعریف شــده و انــرژی منابع مالی 
خوبی را از بازار ســرمایه و بانکی به صنعت 
برق وارد کنــد، فراهم نکرده اســت. حتی 
علیرغم جذاب بودن بخش انــرژی در دنیا 
امکان جذب ســرمایه گذاری خارجی هم 

وجود نداشته است. 

افزایش کمبود برق در سال جاری
این عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
گفت: بعد از امضای برجام ســرمایه گذاران 
زیــادی وارد ایران شــدند، به طــوری که 
شــرکت هایی از فرانســه و آلمــان برای 
ســرمایه گذاری وارد ماهان کرمــان و یزد 
شدند. اما ما روند بهبود مولفه های اقتصادِی 
حوزه انرژی را انجام ندادیم و خواســتیم به 
همان ســبک های قدیــم جلــو برویم که 
نهایتا منجر به این شد که در سال های قبل 

خاموشی شدید اعمال شــد. پارسال اعالم 
شــد که ۱۰ هزار مگاوات کمبود داشــتیم 
و امســال هــم ســرمایه گذاری جدیدی 
صورت نگرفتــه و پروژه های نیمه تمام باقی 
مانده و اکنون پیش بینی این اســت که در 
ســال جاری کمبود برق بیشــتر احساس 
شــود چون مصرف همچنان رشد حدود ۸ 
درصــدی را دارد و این بــه ۱۰ هزار مگاوت 

کمبود پارسال اضافه می شود.

تعرفه ها مصرف برق خانگی
 را کاهش می دهند

وی بیان داشــت: نیاز مصرف سال گذشته 
۵٧ هــزار مــگاوات بــود و کل برقــی که 
توانســتیم در زمان پیک تامیــن کنیم ۴۸ 
هزار مگاوات بوده اســت که منجــر به این 
شــد که روی صنایع و بعد بخــش خانگی 
خاموشی اعمال شود. البته به نظر می رسد 
با سیاست هایی که امسال در زمینه افزایش 
تعرفه برق خانگی اتخاذ شده، مصرف کمتر 

شــود اما در بخش صنعت موضوع مصرف 
برق نیست به قدری میزان هزینه تمام شده 
محصوالت انرژی بر در ایران نســبت به دنیا 
پایین تر اســت که می توانیــم ۳ تا ۴ درصد 
هزینه را روی انرژی اعمــال کرد و از طرفی 
هم نمی توان یک شــبه قیمت انرژی صنایع 
را بــاال ببریم چــون به هرحال نیــاز داریم 
درآمدهای ارزی کشور حفظ شوند و صنایع 

بتوانند صادرات داشته باشند.

اجازه فروش برق در بورس داده شود
صالحــی تاکید کرد: در هر حال نیاز اســت 
تصمیمی در دولت اتخاذ شــود که در یک تا 
دو سال آینده این مشکل در کشور برطرف 
شود، پیشــنهاد اینکه باید سرمایه گذاری 
صورت گیرد و مهم  ترین مسئله حل اقتصاد 
انرژی است.  ۵۵ درصد نیروگاه های کشور 
غیردولتی هســتند، باید موجباتی فراهم 
شود که این سهم به ٧۰ درصد برسد و اجازه 
داده شــود نیروگاه ها مســتقیما در بورس 

انرژی به صنایع؛ برق بفروشند، یعنی دولت 
از تعیین قیمــت کنار برود، ســاختارهای 
قدیمی و سرکوب قیمت کنار گذاشته شود. 
نیروگاه نیاز به ســرمایه گذاری باالیی دارد، 
بنابرایــن باید بتواند طی چند ســال منابع 

خود را بازگرداند. 

قیمت ها سرمایه گذار را فراری می دهند
وی با بیــان اینکه با پاییــن آوردن قیمت، 
سرمایه گذار طرد می شود، گفت: به عنوان 
مثال اکنــون قیمت تعیین شــده برق هر 
کیلووات ســاعت حدود ۸۰ تومان اســت 
که به صنعــت با نرخ ۶۰۰ تومــان فروخته 
می شــود، بهای برق صادراتــی هم ۲۵۰۰ 
تومان است. همان برق به بهانه اینکه گاز را 
ارزان در اختیار نیروگاه  قرار می دهند، ۶۰ تا 
٧۰ تومان از نیروگاه دار خریداری می شود، 
بنابراین ســرمایه گذار منتفع نمی شود که 
بتواند نیروگاه نیمه ســاخته خود را تکمیل 

کرده و یا نیروگاه جدید بسازد. 

صنعت و مردم چوب انحصار را 
می خورند

این کارشــناس حوزه انرژی بیان داشت: 
اکنون اراده بر این است که بخش عمده ای 
از منابع وارد صنعت نیروگاه ســازی شود، 
ولی مقاومت هایی هم وجــود  دارد، چون 
دولت ها حاضر نیســتند نقــش مالکیتی 
و درآمــدی را کــه تاکنون داشــته اند از 
دســت بدهند و این باعث می شود نه خود 
ســرمایه گذاری کنند و نه شرایطی فراهم 
کنند که بخش خصوصی امــکان فعالیت 
داشته باشــد، در نتیجه چوب آن را صنعت 

و مردم می خورند.

امسال خاموشی سراسری داریم؟
 blackout وی در ادامــه درباره احتمــال
در سال جاری گفت: خوشــبختانه شبکه 
برق ایران پایدار و منســجم است، تولید و 
مصرف در کشــور ما در مرز ۳۰۰ میلیارد 
کیلوات ساعت است که یک سوم این حجم 
در بخــش صنایع مصرف می شــود، زمان 
پیک مصرف در بخش صنعت خاموشــی 
کنترل شــده اعمال و همین باعث می شود 
بتوانیــم از اوج مصــرف و تابســتان عبور 
کنیم، بنابراین قطعا به خاموشی سراسری 

نخواهیم رسید. 
صالحی یادآور شــد: البته این موضوع را نیز 
باید در نظر داشت که اعمال خاموشی برای 
بخش صنعت خسارت هایی هم در پی دارد، 
صنعت بخش درآمدزای کشور است در همه 
جای دنیا قیمــت برق صنعتــی از خانگی 
ارزان تر اســت چون ارزش افزوده، اشتغال 
و صادرات صورت می گیرد اما در کشــور ما 

اولویت تامین برق خانگی است.
وی ابراز امیدواری کرد که مشکل ساختاری 
صنعت و اقتصادی انــرژی حل، قیمت برق 
هم رقابتی شــود. یعنی اگر از انحصار خارج 
شویم، در این صورت سرمایه گذاری صورت 
می گیرد و رونــق بزرگــی را در این حوزه 

شاهد خواهیم بود.

تعرفه برق مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی با کاهش مصرف تا ۵۰ درصد الگو، رایگان می شود

 احتمال ازسرگیری واردات بنزین با ادامه
وند مصرف  ر

چندی پیش وزیر نفت درباره نزدیک شــدن مصرف روزانــه بنزین به ظرفیت 
پاالیش کشور هشدار داد؛ موضوعی که شــائبه واردات بنزین را بار دیگر مطرح 
کرد.شــیوع ویروس کرونا از دو ســال گذشــته تاکنون به تغییر رفتار در بازار 
مصرف منجر شده و با نوســانات ایجادشده بازار ســوخت را نیز متحول کرده 
است. بر این اساس در ایران، فرصت صادرات فرآورده هایی مانند بنزین با توجه 
به سرریز شــدن مخازن و انبارهای اقســام فرآورده ها و نفت خام از نگهداری 
این فرآورده، به ســمت بازارهای صادراتی ایجاد و شــرایط برای ارزآوری در 
این بخش مهیا شــد.اما رفته رفته، عقربه مصرف نه تنهــا دوباره به زمان پیش 
از کرونا بازگشت، تا جایی که اکنون دامنه ســوزاندن بنزین در باک خودروها 
به ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رسیده اســت، موضوعی که می تواند گمانه زنی برای 
واردات بنزین را شــدیدتر کند. جواد اوجی - وزیر نفت ضمن هشدار نسبت به 
این مساله، اعالم کرد: صنعت نفت پارســال در مجموع ۴۳ میلیارد دالر درآمد 
داشته است، اگر مصرف سوخت کشــور را در بخش های مختلف نصف کنیم، 

می توان ساالنه ۱۵۰ میلیارد دالر به دولت تحویل داد.
به گفته وی، روزانه ۹۲ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور مصرف می شود که 
در صورت اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت می تواند درآمد خوبی 

از محل صادرات این محصوالت نصیب کشور شود.
با این وجود اما جلیل ســاالری - معاون وزیر نفت  - در اسفندماه سال گذشته 
با صراحت آن را رد کرد و به ایســنا گفــت: موضوعی در مــورد بنزین نوروزی 
مطرح نشــده اســت و هیچ برنامه ای برای واردات بنزین نیــز وجود ندارد.وی 
درباره ظرفیت صادراتی ایران با توجه به بحران ســوخت اروپا گفت: هم اکنون 
ظرفیت هایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شــده، اما تمرکز ما در این بحث 
بر تأمین نیاز داخل کشور و ذخیره ســازی مطمئن به ویژه در فصول سرد سال 
است.عبدالرضا امینی - مدیر ســابق پروژه کارت هوشمند سوخت - نیز درباره 
احتمال واردات بنزین، به ایســنا گفت: مصرف بنزین در سالها و ماه های اخیر 
مخصوصا بعد از فروکش کردن بیماری کووید ۱۹ روند افزایشــی چشمگیری 
داشــته اما قطعا در کوتاه مدت واردکننده بنزین نخواهیم شد. وی با اشاره به 
لزوم صرفه جویی مصرف ســوخت از ســوی مردم، گفت: در چند ســال اخیر 
پاالیشگاه جدیدی ســاخته نشده است و عمال ســاخت پاالیشگاه های جدید 
جزو سیاست دولت های گذشــته نبوده و غیر از دو پاالیشگاه، پاالیشگاه های 
قدیمی نیز بازسازی و بهینه سازی نشــده اند و اگر به همین روال پیش برویم، 
در درازمدت قطعا با این روند افزایشــی مصرف، واردکننده بنزین نیز خواهیم 
شد و حتی بنزین تولیدی کیفیت جهانی نخواهد داشت و این مساله به معنای 

افزایش آلودگی هواست.

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیتنکابن
شناسه آگهی: 1307624

نظــر بــه مــواد 1 و 13 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمان های فاقد ســند رسمی مصوب مرحله 55 1390/09/20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد.. مرحله 55
امالک متقاضیان واقع در قریه طاهرک محله پالک 6 اصلی بخش4

69 فرعی آمنه شــادمان بــه کد ملی 2219550036 نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ساختمان مساحت 299.03 

مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در قریه توره سرا پالک 118 اصلی بخش4

502 فرعی زین العابدین گلین شریف دینی به کد ملی 2279518376 
نسبت به ششدانگ یک قعطه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 

328 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
503 مفــروزی از 5 فرعــی علی اکبــر حکیمی جاوید بــه کد ملی 
0041954521 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت 235.82 مترمربع خریداری مع الواسطه از 
مالک رســمی امالک متقاضیان واقع در قریه احمدســرا پالک 125 

بخش 4
325 فرعی حســن کیوان مهر به کد ملی 2219487555 نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور مشــتمل بر انباری به 

مساحت 1000مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.
326 مفــروزی از 90 فرعــی سوســن رادمنــش بــه کــد ملی 
2870177968 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 293.59مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی.
327 مفروزی از 94 فرعی سحر امیرپور به کد ملی 1285854871 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 

233.97 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه لشتو پالک 126 بخش 4

359مفروزی از 275 فرعی عباس بی پروا به کد ملی 2218299283 

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
1000مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در قریه پشت جوب پالک 127 اصلی بخش 4
181 مفــروزی از 148 فرعــی مصطفــی محمدی نیــا بــه کد ملی 
2218316994 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مســاحت 350متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی.
لــذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار 
در شهر منتشر و در روســتا عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق 
تا درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یــک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده 
13 آیین نامــه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار اول: 1401/02/06
تاریخ انتشار دوم: 1401/02/20

هادیمالحسینی،سرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن
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ویین  کشف محموله ترانزیتی ۱۴۴۰لیتری هر
مایع توسط گمرک 

 معاون حقوقی و نظــارت گمرک ایران از کشــف ۱۴۴۰ لیتر  هرویین 
مایع از محموله آب مقطر ترانزیتی پاکســتانی به مقصد امارات توسط 

گمرک خبر داد.   
»فریده زبیدی« با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر از جمله جرائم فراملی 
است و با توجه به سود سرشار حاصل از آن، مافیای بین المللی بصورت 
مستمر در حال تالش برای جاسازی حرفه ای انواع مواد مخدر سنتی، 
صنعتی  و پیش ســازها در داخل کاالهــای  تجاری، کانتینــر ها و... 
هستند، اعالم کرد: متاسفانه  به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی 
با کشــورهای تولیدکننده مواد مخدر، ایران در مســیر عبور این مواد 
افیونی به ســمت بازارهای مصرف کشــورهای اروپایی ،شــرق آسیا، 

استرالیا و کشورهای عربی قرار دارد.
وی با بیان اینکــه عالوه بر آثار مخرب سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی قاچاق مواد مخدر، این پدیده شوم  بر سیستم روان حمل و نقل 
بین الملل، بازارهای تجاری و بازرگانی نیز اثر مخربی می گذارد، افزود: 
گمرک جمهوری اســالمی ایران نیز در کنار سایر ارگان های مقابله ای 
و بر اساس وظایف انسانی و بین المللی خود و در چارچوب کنوانسیون 
تجدید نظر شــده کیوتو حداکثر تالش و همت خود را صرف شناسایی 
جاســازی های حرفه ای و مقابله با این پدیده شوم کرده  و ضربات قابل 

توجهی بر پیکره باندهای کالن قاچاق مواد مخدر وارد کرده  است. 
زبیدی در خصوص کشــف بزرگ محموله مواد مخدر ترانزیتی گفت: 
محموله ترانزیتی بــه وزن چهل تــن تحت عنوان آب مقطــر از مبدأ 
کشور پاکستان برای انتقال به کشور امارات متحده عربی از طریق مرز 
میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به کشــور وارد و قصد خروج 
از کشــور از طریق گمرک شهید رجایی را داشــت که کارکنان خدوم 
گمرک شــهید رجایی با بهره گیری از شــاخص های خطر و تجربیات 
قبلی به احتمال جاســازی مواد مخدر  به گالن های محموله آب مقطر 

مشکوک شدند.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران افزود: پس از بررسی  این محموله 
که شــامل دو هزار گالن ۲۰ لیتری بود مشــخص شــد که از مجموع 
گالن ها، ٧۲ گالن به جای آب مقطر، حاوی مایــع قهوه ای رنگ با بوی 
تند اسیدی است برهمین اســاس نمونه کاالی مورد نظر برای بررسی 
دقیق و علمی به آزمایشگاه تشخیص و آنالیز پلیس مبارزه با مواد مخدر 

ارجاع شد.
وی توضیح داد: پس از انجام آزمایش مورد نظر مشخص شد که ماهیت 
نمونه مورد بررسی هروئین مایع بوده اســت که به این ترتیب ٧۲ گالن 
۲۰ لیتری به وزن ۱۴۴۰ لیترهرویین مایع کــه حاوی ۴۶۸ کیلوگرم 

هروئین خالص بود،  کشف شد.
زبیدی در ادامه با اشــاره به لزوم تجهیز مبادی رسمی کشور به دستگاه 
های ایکس ری و ســگ های مواد یاب اعالم کرد: ســاختار ســازمانی 
گمرکات اجرایی کشــور در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصالح 
و بازنگری بوده و ان شــااهلل در صورت به کارگیری نیروهای متخصص، 

متعهد و آموزش دیده، نتایج مطلوب تری حاصل خواهد شد.

نوری مطرح کرد
وهای حق التدریس واریز معوقات نیر

وزیر آموزش و پــرورش گفت: در حــال پیگیری واریــز حق الزحمه 
حق التدریسی های بهمن و اسفند هستیم.

 

یوسف نوری در حاشــیه »آئین امضای تفاهمنامه طرح توسعه و تحول 
اجتماع محــور ۲۰۲۰ محله کم برخــوردار« در جمــع خبرنگاران در 
خصوص بخشــنامه نقل و انتقال معلمان اظهار داشت: تغییری در این 
بخشنامه ایجاد شده که خصوصاً در موضوع تحکیم خانواده بود. زوجین 
فرهنگی، همکارانی که تــازه ازدواج می کنند، ایثارگــران و نیروهایی 
که مأمور خدمت در آموزش و پرورش می شــوند، جزو موارد استثنا در 
این بخشــنامه خواهند بود. همچنین تأثیر تفاوت سنوات در بعضی از 
سنوات را تقلیل دادیم اما اینکه رسمی یا پیمانی باشد، تفاوتی نخواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه نقل و انتقاالت کارمندان در تمامی دستگاه ها وابسته 
به نیاز یا عدم نیاز دســتگاه ها اســت، افزود: در آمــوزش و پرورش اگر 
نقل و انتقاالت را کاًل آزاد کل کنیم، در مناطــق کم برخوردار با کمبود 
معلــم مواجه می شــویم و ناچار خواهیم شــد نیروهایــی را که آماده 
تدریس نیستند، اســتخدام کنیم و این ظلمی به دانش آموزان مناطق 

کم برخوردار است.
وزیر آموزش و پــرورش در خصوص بــه تعویق افتــادن حق الزحمه 
واریــز  پیگیــری  حــال  در  گفــت:  نیروهــای حق التدریــس، 
حق التدریســی های بهمن و اسفند هســتیم تا همراه با حقوق این ماه 
فرهنگیان، این مبلغ واریز شــود. قول داده بودیم حق الزحمه نیروهای 
حق التدریس را این مــاه پرداخت کنیم. همکاران مــن در حال انجام 

کارهای واریز حقوق معوق بهمن و اسفند هستند.
نوری در پاسخ به این ســوال که آیا رتبه بندی معلمان موجب افزایش 
بازنشستگی فرهنگیان خواهد شــد یا خیر، افزود: باید رفتار فرهنگیان 
را نــگاه کنیم. من نمی دانم ممکن اســت برخی چنین فکری داشــته 
باشند اما باید در عمل ببینیم. سال گذشــته حدود ٧۱ هزار بازنشسته 

داشتیم. باید ببینیم امسال این عدد چقدر خواهد شد.

قوه قضائیه اعالم کرد
محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از سران 

فتنه ۸۸ برداشته شد
صبح دیروز محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از ســران فتنه ۸۸ در 

خیابان پاستور، برطرف شد، اما اصل مراقبت از وی همچنان ادامه دارد
به نقــل از قوه قضائیه از ســال ۸۹ و به دلیل ادامه یافتــن اقداماِت ضد 
امنیت ملی و برهم زننده آرامش مردم که توســط برخی از سران فتنه 
۸۸ و اطرافیان آن ها صورت می پذیرفت، شــورای عالی امنیت ملی بر 
اســاس مصوبه ای، برخی محدودیت ها در خصوص رفت و آمد دو تن از 
سران فتنه را اعمال کرد.این محدودیت ها در طول سال های گذشته با 
روندی کاهنده ادامه داشت و مشخصاً متناســب با رفتارهای آن ها در 
میزان رعایت نظم عمومی و آرامش جامعه، تنظیم می شــد.بر اساس 
این گزارش، در ماه های اخیر با اغماض نســبت به کارنامه ی این افراد 
در فتنه ی ۸۸، محدودیت ها به حداقل رســیده بوده است. دیروز صبح 
محدودیت فیزیکی مقابــل منزل یکی از این افراد در خیابان پاســتور 
تهران، رفع شد تا رفت و آمد برای همســایه ی او نیز تسهیل شود.بنا بر 
شــنیده ها، اصل مراقبت از فرد یاد شــده با هدف پیشگیری از هرگونه 

آسیب به وی یا اقدامات خالف قانون از سوی او، همچنان برقرار است.

شهر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
ضمن تشریح اقدامات انجام شــده در راستای مقابله 
با تعــارض منافع در آموزش و پــرورش گفت: تا کنون 
۱۸۴ نفر مشمول این بخشنامه شناســایی شدند و بر 
این اســاس ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفاء، سه مورد 
بازنشستگی، هفت مورد جایگزین معاون آموزشی، سه 

انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد.
 قاسم احمدی الشــکی در آیین انعقاد و مبادله تفاهم 
نامــه همــکاری وزارت آمــوزش و پرورش بــا جهاد 
دانشــگاهی )مدیریت تعــارض منافــع در آموزش و 
پرورش( گفت: بر مبنای پیگیری هــای فراوانی که از 
گذشته در راســتای جلوگیری از اتالف منابع، افزایش 
اعتمــاد عمومی به نظام سیاســی و ارتقای ســالمت 
و کارآمدی نظام اداری و از ســویی تاثیر ســوء منافع 

شــخصی و ثانویه بــر نحوه انجــام وظایف 
و اختیارات حرفه ای و قانونــی که همه این 
عوامل موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم 
می آورد، به دنبال آن بودیم تا بحث مدیریت 
تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش 

به درستی دنبال کنیم.
وی افــزود: الیحه مدیریت تعــارض منافع 

چند مرتبه بــه مجلس رفت، یک مرتبــه در ۴ آذر ماه 
۹۸ و یک مرتبه در ۲۱ تیر مــاه ۱۳۹۹ و نتیجه اش این 
بود که ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ یک فوریت آن با رای ۱٧۵ 
نماینده موافق تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون 
رفت اما آمــوزش و پرورش جلوتر از اینهــا این طرح را 
از طریق قوانین و بخشــنامه هایی که می شد با جدیت 

دنبال کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش با بیــان اینکه برای شناســایی و 
رفع موقعیت های تعــارض منافع به صورت 
مســتمر و چندمرحلــه ای کار را دنبــال 
کردیم اظهــار کرد: در مرحلــه اول، مطابق 
بخشــنامه هایی که بــا محوریــت معاونت 
حقوقی انجام شــده بود اقدام به اجرا کردیم 
تا آنهایی که در وهله اول، نزدیکترین افراد به مصادیق 
تعارض منافع هســتند را شناســایی و تعیین تکلیف 
کنیم.احمدی ادامه داد: در این راستا ۱۸۴ نفر مشمول 
این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنها خداحافظی 
شــد یا آن امکانات در اختیار را که بهانه تعارض منافع 
بود رها کردند. یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش 
و پرورش استان، ۳٧مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، 

۴۹ معاون آموزشی، هشت رئیس اداره، ۱۹ کارشناس 
مســئول، ۲۳ کارشــناس، دو رئیــس اداره، چهــار 

کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس از این جمله بودند.
وی افزود: بــر این اســاس ۱۰۶ توقــف فعالیت، ۶۱ 
استعفاء، سه مورد بازنشســتگی، هفت مورد جایگزین 
معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده 

انجام شد.
معــاون حقوقی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش و 
پرورش ادامــه داد: اما در مرحله دوم حســب پیگیری 
وزیر آموزش و پرورش این موضوع چندبار در شــورای 
معاونین به بحث گذاشته شد و در نهایت دستور دادند 
همکاری با جهاد دانشــگاهی با توجه به ظرفیت هایی 
که در حوزه های مختلف دارد، آغاز شود که امروز تفاهم 

نامه مربوط منعقد می شود.

آموزش

حبیب احسنی پور   پرداختی مردم بابت 
تعرفه های پزشکی، با جیب آنها همخوانی 
ندارد و همین موضوع ســبب خواهد شد تا 
برخی بیماران قید درمان را بزنند. در حالی 
کــه بیمه ها نیز کنــار نشســته اند و کاری 

نمی کنند.
 موضوع افزایش نرخ تعرفه های پزشــکی، 
یکی از چالش های نظام سالمت کشور است 
که هر سال شاهد تکرار آن هستیم و آن طور 
که از شــواهد امر بر می آید، قرار نیست این 
معضــل، یک بار برای همیشــه حل و فصل 

شود.
در همه جای دنیا، سازمان های بیمه گر یک 
پای ثابت تأمین هزینه های سالمت هستند 
و این موضوع با توجه به شــرایط اقتصادی 
کشورها و همچنین ســهمی که سالمت از 
تولید ناخالص داخلی دارد، متغیر است. به 
طوری که برخی دولت ها، سهم حداکثری 
را برای ســالمت در نظر می گیرند و برخی 
دولت ها نیز، حداقل و بعضی نیز، به گونه ای 

دیگر عمل می کنند.
در واقع، ســهم ســالمت از تولید ناخالص 
داخلی یکی از شاخص های توسعه نیافتگی 
کشورها محسوب می شود. این شاخص در 
واقع بیانگر میزان توجه به بخش ســالمت 

است.
سهم هزینه های ســالمت از تولید ناخالص 
داخلــی در ایــران در ســال های ۱۳۸۱ تا 
۱۳۹۰، تقریباً روند ثابتی را طی کرده است. 
بر این اســاس متوسط ســهم هزینه های 
ســالمت از تولید ناخالص داخلی کشــور 
در ۱۰ سال مورد بررســی ۵٫۸ درصد بوده 

است.
تأمیــن مالی یکــی از موضوعــات چالش 
برانگیز در نظام ســالمت بوده و روش های 
مختلف آن، نقش مهمــی در میزان، توزیع 
و نحوه دسترســی جامعه به مجموعه ای از 
خدمات بهداشــتی و درمانی مورد نیاز در 

قیمت های عادالنه خواهد داشت.

سهم اعتبارات سالمت در سال های 
۹۲ تا ۹۹

سهم اعتبارات بخش ســالمت از بودجه 
عمومــی در ســال ۹۲، ۱۰ درصد بود که 
در ســال ۹۹ به ۱٧ درصد افزایش یافت. 
همچنین سرانه بهداشت و درمان تأمین 
شده توسط بودجه عمومی دولت در سال 
۹۹ نســبت به ســال ۹۲ بالغ بر ۴.۳ برابر 

شد.
پرداختی بابت بســتری بیماران شهری در 
بیمارســتان های دولتی در سال ۹۲ بالغ بر 
۳٧ درصد بود که در ســال ۹۹ به ۱۰ درصد 
کاهش یافته اســت. همیــن موضوع برای 
بیمــاران روســتایی نیز در ســال ۹۹ به ۵ 

درصد رسید.

بودجه سالمت در 1401
بودجه نظام سالمت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ 

داشته است.
کل اعتبارات حــوزه ســالمت نزدیک به 
۱٧۴ هزار میلیارد تومان اســت که بر این 
اســاس، ســهم نظام ســالمت از بودجه 
عمومی دولت حدود ۱۱ درصد می شــود.
حــدود ۴٧ درصد از بودجه نظام ســالمت 
از محل منابع عمومــی و ۳۵ درصد درآمد 
اختصاصی دانشــگاه های علوم پزشــکی 
و نهادها و سازمان های وابســته به وزارت 
بهداشــت تأمین می شــود؛ عالوه بر این 
ســهم طرح تملک دارایی های سرمایه ای 
۱۸ درصــد اســت.از مجمــوع ۱٧۴ هزار 
میلیارد تومانی که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
برای نظام ســالمت در نظر گرفته شــده 
است حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان سهم 
دانشــگاه های علوم پزشــکی است که ٧۱ 
درصد از کل بودجه نظام ســالمت را شامل 

می شود.
از کل ۱۲۵ هــزار میلیــارد تومانــی که به 
دانشــگاه های علوم پزشکی اختصاص پیدا 
کرده حدود ۶۰ درصــد از منابع عمومی و 
۳۸ درصد از درآمدهــای اختصاصی تأمین 
می شــود و دو درصد نیز از سایر منابع مانند 

هدفمندی یارانه ها تخصیص پیدا می کند.
در الیحــه بودجه ۱۴۰۱ برای هــر کدام از 
بخش های ستاد وزارت بهداشت و سازمان 
بیمه سالمت ۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه 

در نظر گرفته شده است.

پرداختی از جیب مردم بابت 
هزینه های سالمت

یکی از شــاخص های مهم در نظام سالمت، 

کاهــش ســهم پرداختــی مــردم بابت 
هزینه های ســالمت اســت که این مهم، با 
توجه به نقش بیمه ها در حمایت و پوشــش 

هزینه ها، خودنمایی می کند.
متأســفانه ســازمان های بیمه گــر بزرگ 
کشــور، یعنی ســازمان بیمه ســالمت و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، آن طور که 
باید و شاید نتوانســته اند هزینه های مردم 
را کاهش دهنــد و همچنــان، ۶۰ درصد 
هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شــود. 
در حالی که بر اساس قانون بیمه همگانی، 
ســهم پرداختی بیمه ها بایــد ٧۰ درصد 

باشد.
ایــرج خســرونیا رئیس جامعه پزشــکان 
متخصــص داخلــی ایــران، در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که جامعه 
پزشکی حاضر نیســت ریالی از جیب بیمار 
پرداخت شــود، گفت: متأســفانه پوشش 
بیمه ای خدمات بــه اندازه ای نیســت که 
رضایت بیمار و پزشــک را به دنبال داشته 
باشــد.به گفته وی، بر اســاس قانون بیمه 
همگانی، ٧۰ درصــد هزینه های بیماران را 
بیمه ها باید پرداخت کنند که در شــرایط 

کنونی چنین چیزی را نمی بینیم.
رئیس جامعه پزشــکان متخصص داخلی 
ایــران تاکید کــرد: در حال حاضــر وقتی 
بیمار به مطب می آید، ۸۰ درصد هزینه را از 
جیب پرداخت می کند و این مشکل متوجه 
بیمه ها اســت.وی افزود: این روند پرداخت 
هزینه های ســالمت، ظلم به اقشار آسیب 

پذیر جامعه است.

نقش بیمه ها در شورای عالی
 بیمه سالمت

تعرفه های پزشــکی همواره در شــورای 

عالی بیمه ســالمت، مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد و بعد از تصویب، به ســازمان 
برنامه و بودجه مــی رود و بعد از آن، هیأت 
دولت ایــن تعرفه هــا را تصویــب و ابالغ 

می کند.
اعضای شــورای عالــی بیمه ســالمت را 
ســازمان های بیمه گر، وزارت بهداشــت و 

سازمان نظام پزشکی تشکیل می دهند.
در واقــع، نکته مبهم و مورد ســوال جامعه 
پزشــکی، عدم توازن نمایندگان خریدار و 
فروشنده خدمت در این شورا است که باعث 
شــده تا بیمه ها، هر گونه کــه می خواهند 
تصمیم گیری کنند و وزارت بهداشت نیز در 

کنار بیمه ها قرار می گیرد.

چالش تعرفه های پزشکی و پرداخت 
از جیب مردم

شاید مهم ترین چالش در تعیین تعرفه های 
پزشکی که هر سال نیز تکرار می شود، سهم 

مردم از پرداخت ها بابت تعرفه ها است.
 به طوری که بــا افزایــش ۱۹.۵ درصدی 
تعرفه ها در بخــش دولتی و ۲۴ درصدی در 
بخش خصوصی، می تــوان پیش بینی کرد 
که شــرایط پرداخت از جیب مردم، چندان 
تغییری نخواهد کــرد و همچنان این مردم 
و بیماران هســتند که باید سهم بیشتری از 

تعرفه ها را پرداخت کنند. 
در حالی که با توجه به نرخ تــورم، افزایش 
قیمت هــا و…، مــردم دیگر پولــی بابت 
هزینه هــای ســالمت نخواهند داشــت و 
همین مســئله موجب خواهد شــد تا قید 

درمان را بزنند.

قطع رابطه مالی پزشک و بیمار
مهم ترین راهــکار برای قطــع رابطه مالی 

پزشــک و بیمار، حمایت هــای بیمه ای از 
هزینه های سالمت مردم است. در صورتی 
کــه بیمه ها بتواننــد حمایت بیشــتری از 
خدمات درمانی مــورد نیاز مردم داشــته 
باشــند، قطعاً منجر به ارتقا سالمت جامعه 
خواهد شــد. زیرا، تأخیر در رونــد درمان 
بیماری ها، نه تنها با خســارات جانی همراه 
اســت، که می تواند هزینه هــا را چند برابر 

کند.
دقت کنید یــک بیمار مبتال به ســرطان، 
اگر در ابتدای تشــخیص بیماری به ســراغ 
درمان نرود و آن را به تأخیر بیاندازد، حتماً 
هزینه های او در ادامه مســیر درمان، چند 
برابر از قبل خواهد شــد و البته روند درمان 

نیز به سرانجام خوبی نخواهد رسید.
بنابراین، اگر ســازمان های بیمه گر بتوانند 
رابطه مالــی بیمار و پزشــک را قطع کنند، 
حتماً تغییرات محسوســی در مسیر ارتقا 

سالمت جامعه ایجاد خواهد شد.

تعرفه ها برای بیماران سرسام آور 
است

شورای عالی بیمه سالمت در سال گذشته 
برای تعرفه های ســال ۱۴۰۱، عدد ۲۸.۵ 
درصد را تصویب کرد. امــا در نهایت، هیأت 
دولت با افزایش ۲۴ درصــدی برای بخش 
خصوصــی و ۱۹.۵ درصدی بــرای بخش 
دولتــی موافقت کــرد. اما، همیــن میزان 
افزایش تعرفه هــا نیز برای قشــر محروم و 

آسیب پذیر جامعه، قابل تحمل نیست.
در سال گذشته نرخ ویزیت پزشک عمومی، 
متخصص و فوق تخصــص، مابین ۵۰ هزار 
تا ۱۲۰ هزار تومــان متغیر بــود و اگر این 
۲۴ درصد نیــز به این نرخ ها افزوده شــود، 
پرداختی مردم باز هم افزایش خواهد یافت 
و می تواند زندگی اقشار کم درآمد و آسیب 
پذیر جامعه را تحت الشعاع قرار دهد که قید 

رفتن به مطب را بزنند.
طبق قانون برنامه ششــم توســعه کشور، 
هدف گذاری شــده بود تــا پرداختی مردم 
بابت هزینه های ســالمت بــه ۲۵ درصد و 
ســهم دولت و بیمه ها به ٧۵ درصد برسد، 
اما عکس ایــن موضوع در حــال حاضر رخ 
داده است. متأسفانه متناسب با رشد تورم، 
بیمه ها و دولت ســهم بیشــتری در حوزه 
سالمت نداشتند؛ بنابراین این مابه التفاوت 

از جیب مردم پرداخت شده است.
به نظر می رســد، نقش وزارت بهداشت به 
عنوان متولی نظام ســالمت کشور، در این 
بین، بیش از پیش خودنمایی می کند. اگر، 
وزارت بهداشت بتواند بیمه ها را مجاب کند 
که حمایت هــای بیشــتری از هزینه های 
درمانی مردم داشته باشــند، قطع به یقین، 
پرداختی از جیــب مردم کاهــش خواهد 

یافت.

ورش شناسایی و تعیین تکلیف ۱۸۴ مشمول تعارض منافع در آموزش و پر

سرهنگ گودرزی مطرح کرد

ونده های برداشت غیرمجاز در پایتخت پیامک های جعلی ثنا در صدر پر
مهسا شمس   رئیــس پلیس فتا پایتخت 
گفت: مجرمان سایبری همچنان با ارسال 
پیامکــی جعلی حاوی ابــالغ الکترونیک 
قضائی )ثنا( و هدایت کاربــران به لینکی 
کالهبــرداری  شــهروندان  از  جعلــی 

می کنند.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار 
داشت: مجرمان ســایبری با ارسال پیامک 
و با جعــل تارنماهایــی مشــابه تارنمای 
ثبت نام الکترونیک قــوه قضائیه از کاربران 
فضای مجازی کالهبــرداری می کنند که 
این پیامک ها حــاوی مطالبی از قبیل ثبت 
شــکوائیه، ابالغ حکم قضائی و غیره است، 
شدت ارسال این پیامک های جعلی ظرف 
چنــد هفتــه گذشــته و در فروردین ماه 
۱۴۰۱ بیشتر شــده لذا پرونده های مربوط 
به برداشــت غیر مجاز در این خصوص در 

صدر لیســت شــکایت پلیس فتا پایتخت 
قرار دارد.

وی افــزود: کاربــران فضای مجــازی به 
دلیل اســترس ایجاد شــده و کنجکاوی 
به تارنما )لینک( جعلی کــه در متن پیام 
است مراجعه می کنند که در این مرحله با 
درخواســت ثبت اطالعات کارت )به شیوه 
پرداخت اینترنتی( توســط شــهروندان 
از حساب آنها برداشــت غیرمجاز صورت 
می گیــرد و در برخــی موارد شــاهد آن 
بوده ایم که با کلیک بــر روی لینک آلوده 
به دلیــل نصب بدافــزار بر روی گوشــی 
تلفن همراه شــهروندان این پیامک های 
جعلــی از شــماره های آنها بــرای تعداد 
زیادی از اشــخاص دیگر ارســال می شود 
و در واقــع از گوشــی تلفن همراه )ســیم 
کارت( شــهروندان به عنوان واسط جهت 

کالهبرداری از ســایر هموطنان استفاده 
می شــود و بدین ترتیب حریم خصوصی 

شهروندان نقض می شود.
رئیــس پلیس فتــا پایتخت با ذکــر موارد 
مهم برای جلوگیری از ایــن قبیل حوادث 
گفت: توجه به نکاتی از جمله اینکه پیامک 

دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشــماره 
adliran می باشــد و هرگز با شــماره سیم 
کارت شخصی ارسال نمی شود و همچنین 
پیامک ارســالی از ســوی قوه قضائیه فاقد 

لینک است؛ ضروری است.
گــودرزی گفــت: بــه هیچ وجــه برای 
مشــاهده ابالغ قضائــی، نیاز بــه واریز 
وجه نیســت و برای اطمینــان، کاربران 
می تواننــد در صــورت دریافــت پیامک 
مشــابه به ســایت اصلی ابالغ الکترونیک 
https://eblagh.adli�قضائی بــه آدرس 

ran.ir مراجعه و از این طریق ابالغ قضائی 
را بررسی کنند.

وی گفت: ابالغ قضائــی از طریق پیام کوتاه 
ارسال می شود و در شــبکه های اجتماعی 
ابالغ های قضائی اطالع رســانی نمی شود. 
همچنین پیام ابالغ قضائی بــه افرادی که 

سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده اند ارسال 
می شود و کســانی که در این سیستم ثبت 
نام نکرده اند اوراق قضائی به نشــانی محل 
ســکونت و یا محل کار افراد از طریق پست 

ارسال می شود.
رئیــس پلیــس فتــا پایتخت گفــت: در 
صورت کلیک بــر روی لینــک موجود در 
پیامک های جعلی بــه دلیل احتمال نصب 
بدافــزار )همانند عدالت همــراه و …( بر 
روی دســتگاه شــما ابتدا اینترنت گوشی 
تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس 
نرم افزارهای ناشــناس نصب شده بر روی 
دستگاه خود را که درخواستی برای نصب 
آنها نداشــته اید، حذف نمائید و نهایتاً پس 
از برداشــتن اطالعات مورد نیاز، گوشــی 
تلفن همراه خود را بــه تنظیمات کارخانه 

بازگردانید.



اتاق خبر شورای اطالع رسانی دولت در خوزستان افتتاح شد

استان

اهواز - محمد مجدم
اتاق خبر شــورای اطالع رســانی دولت به منظور دسترســی 
آسان و استفاده بهتر و کیفی تر از اخبار و اطالعات دستگاه ها و 
ســازمان های دولتی و غیردولتی در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خوزستان افتتاح شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در آیین افتتاحیه 
اتاق خبر شورای اطالع رســانی دولت در خوزستان، با تسلیت 
شــهادت امیرالمؤمنین علی )ع( اظهار کرد: در جلسه شورای 
اطالع رســانی دولت به ریاســت معاون سیاســی اجتماعی 
استاندار خوزســتان مصوب شــد به منظور دسترسی آسان 
و اســتفاده بهتر و کیفی تــر از اخبار و اطالعات دســتگاه ها و 

ســازمان های دولتــی و غیردولتی و همچنین پاســخگویی 
بهتر مدیران و مســئوالن به اصحاب رســانه و مردم، اتاق خبر 
راه اندازی شود تا دستگاه ها و ســازمان هایی که دسترسی به 
آنها دشــوار اســت با حضور در این اتاق، پاسخگوی سواالت و 

مطالبات رسانه ها باشند.
حجت االســالم رضا کاله کج افــزود: به همین مناســبت در 
اولین جلسه اتاق خبر از حجت االســالم قربانی رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی و مشاور استاندار خوزستان در امور 
روحانیت درخواست کردیم به مناسبت فرا رسیدن روز قدس 
در آخرین جمعه ماه رمضان در این نشست حضور پیدا کنند تا 

شروعی برای برنامه ها و رویدادهای استان باشد.

وی اضافه کرد: در جلســات بعدی اتاق خبر نیز به پیشــنهاد 
اهالی رســانه از دیگر مدیــران دســتگاه های اجرایی دعوت 
می کنیم که در این نشســت ها حضور پیــدا کنند و در فضایی 
دوستانه پاسخگوی سواالت و نکاتی باشــند که مدنظر مردم 

و رسانه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزســتان تصریح کرد: 
در ایــن برنامه با مجموعه هــای خبری صدا و ســیمای مرکز 
استان نیز هماهنگ شده که درخواســت های اهالی رسانه را 
از طریق صدا و ســیما به گوش مردم برســانند که امیدواریم 
 از این طریق بتوانیم مطالبــات مردم را پیگیــری و به نتیجه 

برسانیم.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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ساری -اسالمی
ضیافت افطــاری در مرکز روزانه غیر دولتی ، آموزشــی و 
توانبخشــی افراد دارای معلولیت ضایخه نخاعی آرامش 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی مازندران ؛ 
ضیافت افطاری با حضــور حضرت آیــت اهلل محمدباقر 
محمدی الئینــی نماینده ولی فقیه در اســتان مازندران 
و امام جمعه شهرســتان ســاری ، دکتر فریبــا بریمانی 
سرپرســت بهزیســتی مازندران ، محمد علــی نوبخت 
فرماندار شهرستان ساری ،جامعه هدف بهزیستی و افراد 
دارای معلولیت ضیافت افطاری توسط انجمن افراد دارای 
معلولیت ضایعه نخاعی استان در مرکز روزانه غیر دولتی ، 
آموزشی و توانبخشی افراد دارای معلولیت ضایخه نخاعی 
آرامش برگزار شد. شایان ذکر اســت ؛ در ادامه پویش " در 

محضر ولی نعمتان " و در راســتای سیاســت های ابالغی 
مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی و ســازمان 
بهزیســتی و تاکید ایشــان بر بهره گیری از ظرفیت گروه 
های مردمی در این مراســم گروه های جهادی و مردمی 

نیز حضور فعال داشتند.

اصفهان- مریم مومنی
 23 مجتمـع  بـه  آبرسـانی  طـرح  اجرایـی  عملیـات 
روسـتایی الی سـیاه در شهرسـتان ناییـن آغازشـد.
ایـن طـرح را وزارت نیـرو در قالـب طـرح محرومیـت 
زدایـی از روسـتاها بـا همـکاری قرارگاه سـازندگی سـپاه 

امـام حسـن )ع( اجـرا مـی کنـد.
در ایـن طـرح بـا اجـرای 40 کیلومتر خـط انتقال بـه قطر 
150 میلیمتـر و احـداث 6 ایسـتگاه پمپـاژ، آب شـرب 
پایـدار جمعیتـی بالـغ بـر 3 هـزار نفـر بـه صـورت پایدار 

تامیـن مـی شـود.
بـا اجـراي ایـن طـرح، شـبکه آبرسـانی مجتمـع 23 

روسـتایی الی سـیاه در حـد فاصـل روسـتاي رحیـم 
آباد تـا مهرآبـاد و نصر آبـاد بـه سـامانه آبرسـانی اصفهان 

بـزرگ وصـل مـی شـود.
نیـاز  مـورد  شـرب  آب  اکنـون  هـم  اسـت  گفتنـی 
سـیار  تانکرهـای  طریـق  از  روسـتاها  ایـن  سـاکنان 
تامیـن مـی گـردد و پیـش بینـی مـی شـود بـا پایـان 
الی  روسـتای   23 مجتمـع  بـه  آبرسـانی  عملیـات 
سـیاه تـا تابسـتان سـال جـاری و انتقـال 10 لیتـر آب 
در ثانیـه بـه ایـن مجتمـع روسـتایی، آب شـرب مـورد 
 نیـاز سـاکنان ایـن 23 روسـتا بـه صـورت پایـدار تامیـن 

شود.

اصفهان-مریم مومنی
 محمد مهدی احمدی شــهردار مبارکه با اشاره به بازدید 
معاون مدیرکل میــراث فرهنگی گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان از بافت فرســوده و تاریخی محله 
اســماعیل ترخان گفت: بافت تاریخی محله اســماعیل 
ترخان دارای ویژگــی های مهم و پتانســیل های باالیی 

برای جذب درآمدهای پایدار می باشد. 
وی افزود : احیا بافت فرســوده و تاریخی محله اسماعیل 
ترخان می تواند در جذب گردشگر و رونق این محله نقش 

بسزایی داشته باشد.
محمد مهــدی احمدی خاطر نشــان کــرد: همجواری 
بــا رودخانه زاینــده رود و وجود چندین بنــای قدیمی و 
تاریخی ، امکان احیای بوم گــردی و تبدیل این منطقه به 

قطب گردشگری را امکان پذیر می نماید.

شــهردار مبارکه به تالش های مجموعه مدیریت شهری 
برای احیاء این بافت اشــاره کرد و گفت: تــالش داریم تا 
در تهیه طرح تفصیلی محله اســماعیل ترخان احیا بافت 
فرسوده و تاریخی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد تا بتوانیم 
به بهترین شکل از این منطقه در راستای رفاه همشهریان 

عزیز قدم برداریم.

گرگان -مهنازمحمدزمانی
معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان گلسـتان دربـاره نحـوه اسـتعالم طـرح نهضـت 
ملـی مسـکن توضیحاتـی ارائـه داد. پنـاه یـزدان گفـت: 
افـرادی کـه در گلسـتان ثبت نـام آن هـا در طـرح نهضت 
ملـی سـاختمان تاییدشـود از طریـق سـامانه پیامکی راه 
و شهرسـازی گلسـتان برایشـان پیامک ارسـال می شود.
او می گویـد: افـرادی که برایشـان پیامکی ارسـال نشـده 
اسـت می تواننـد از طریـق کـد رهگیری خـود بـا مراجعه 
به همـان سـامانه ای که ثبـت نام خـود را در طـرح نهضت 
ملـی سـاختمان انجـام داده انـد وضعیـت اسـتعالم خود 

را پیگیـری کنند.پناه یـزدان گفـت: افرادی که اسـتعالم 
آن هـا رد شـده اسـت می تواننـد نسـبت بـه نتیجـه، 
اعتـراض خـود را ثبـت کنند.معاون مسـکن و سـاختمان 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان گلسـتان گفت: ۸۹ هزار 
گلسـتانی در طـرح نهضـت ملی مسـکن ثبـت نـام کرده 
اند. پنـاه یـزدان گفـت: مهلت ثبـت نـام در طـرح نهضت 
ملی سـاختمان تـا تاریـخ 2۹ اسـفند 1400 بود و تـا این 
تاریـخ حـدود ۸۸ هـزار نفـر در ایـن طـرح ثبت نـام کرده 
بودنـد، اما بـا قبول شـدن اعتراض افـرادی کـه در مراحل 
اولیه ثبـت نـام رد شـده بودند، ایـن آمار بـه ۸۹ هـزار نفر 

افزایـش پیـدا کرد.

مازندران

اصفهان

اصفهان

گلستان

با حضور نماینده ولی فقیه درمازندران برگزارشد ؛

وزانه غیر دولتی افراد دارای معلولیت ضایخه نخاعی آرامش افطاری در مرکز ر

در قالب طرح محرومیت زدایی از روستاها صورت می گیرد؛

وستایی الی سیاه ح آبرسانی به مجتمع 23 ر آغاز عملیات اجرایی طر

بافت فرسوده و تاریخی محله اسماعیل ترخان احیا می شود

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان؛

ح نهضت ملی مسکن توضیح راه و شهرسازی برای متقاضیان بالتکلیف طر

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبرداد ؛

حفر11 حلقه چاه نفت و گاز  در مناطق نفتخیز 
وردین  سال جاری  کشور طی فر

اهواز- محمدمجدم
معاون مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران گفت: عملیات حفر و تکمیل  11 
حلقه چاه نفت و گاز در فروردین ماه ســال جاری در مناطق نفتخیز کشور به 

اتمام رسید.
 مسعود افشــار اظهار داشــت: از این چاه ها یک حلقه توســعه ای، یک حلقه 

اکتشافی و ۹ حلقه تکمیلی بوده است.
وی افزود: از این تعداد، 10 حلقه چاه در گســتره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و یک حلقه در اجرای پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت ملی 

نفت ایران تکمیل و در اختیار کارفرماها قرار گرفت.
افشــار  با بیان اینکه در این مدت متراژ حفاری چاه ها به رقم هفت هزار و 621 
متر رسید اظهار داشــت: در زمان حاضر 22 دستگاه حفاری ناوگان شرکت در 

حال جابجایی در مناطق عملیاتی است.
شــرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از ۷5 دستگاه حفاری چاه نفت، یکی 
از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که عملیات حفاری به منظور 
اکتشــاف، تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز همچنین تعمیر آنها، ایجاد 
چاه های تزریقی و انجام خدمات فنی وابســته اعم از قلمرو داخلی و فالت قاره 

را بر عهده دارد.

 انتصاب جدید در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان

سنندج-مالیی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در احکام جداگانه ای سرپرستان 

سه حوزه این دانشگاه و سرپرست بیمارستان توحید سنندج را منصوب کرد.
دکتر فریدون عبدالمکی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در احکام 
جداگانه ای سرپرستان معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت درمان و امور 
بهداشتی دانشــگاه، رئیس مرکز بهداشت اســتان و سرپرست مرکز پزشکی، 

آموزشی و درمانی توحید سنندج را منصوب کرد.
بر این اســاس » دکتر صدیق جدیداالســالمی« به عنوان سرپرست معاونت 

توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد. 
وی پیش از این معاون درمان دانشــگاه و ســابقه رئیس بیمارستان توحید 

سنندج را در کارنامه خود دارد.
همچنین با حکم سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی کردســتان، » دکتر اسعد 
فتحی پور« که پیش از این رئیس بیمارســتان توحید ســنندج بود، به عنوان 
سرپرست معاونت درمان دانشگاه و » دکتر فرزام بیدارپور« نیز که پیش از این

سابقه چند ســال مدیریت در معاونت بهداشــتی و معاونت توسعه مدیریت و 
منابع دانشــگاه را در کارنامه خود دارد به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی کردســتان و رئیس مرکز بهداشت اســتان و دکتر 

»کورش اخباری« 
متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه به عنوان رئیس بیمارستان توحید 

سنندج منصوب شد .
شایان ذکر است دکتر اخباری سابقه مدیریت به عنوان رئیس مرکز بهداشت و 

بیمارستان هفت تیر شهرستان بیجار را در کارنامه خود دارد.

 نشست مشترک معاون توسعه دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با فرماندار و اعضای انجمن 
خیریه حمایت از بیماران سرطانی آرین آمل

 

ساری -اسالمی
دکتر ســید حبیب کاظمــی معاون توســعه مدیریت، منابــع و برنامه ریزی 
دانشگاه علوم پزشــکی مازندران در این نشســت که با حضور معاون سیاسی 
امنیتی اســتانداری مازندران، فرماندار و مدیر شــبکه بهداشت و درمان آمل 
و جمعی از اعضای هیــات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران ســرطانی 
آرین در فرمانداری این شهرســتان برگزار شد، با اشــاره به نقش مهم خیرین 
سالمت شهرستان آمل در کمک های نوع دوســتانه به حوزه سالمت، تصریح 
کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با هم افزایی مناسب با خیرین 
در کمک به بیماران، نیازمندان و رفع مشکالت مردم خدمات رسانی گام بر می 
دارد. دکتر کاظمی همچنین بر تســریع پیگیری تکمیل پروژه کلینیک ویژه 
تخصصی و فوق تخصصــی آمل بعنوان یکی از اولویت های حوزه ســالمت در 
این دانشگاه تاکید کرد. سید عباس حســینی فرماندار آمل نیز در این جلسه با 
اشاره به همگرایی دولت برای جلب مشارکت مردمی، بر تسریع پیگیری پروژه 

با توجه به نیاز مردم منطقه تاکید کرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین:

و با  راه اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال خودر
هدف تسهیل امور مودیان

قزوین - مریم نقدی
مدیر کل امور مالیاتی اســتان قزوین تاکید کرد: سامانه مالیات بر نقل و انتقال 
خودرو، در جهت گســترش خدمات الکترونیکی و کاهــش مراجعه حضوری 
مودیان راه اندازی شده است. عزیزاله عباس پور، مدیرکل امور مالیاتی استان 
با بیان اینکه یکی از سیاســت های ســازمان امور مالیاتی گســترش خدمات 
الکترونیکی و کاهش مراجعه حضوری مودیان می باشــد، اظهار داشت: با راه 
اندازی ســامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو اشــخاصی که متقاضی 
انتقال خودرو هستند، قبل از مراجعه به مراکز تعویض پالک، می توانند مالیات 
انتقال خودرو را به صورت اینترنتی و بدون نیاز بــه مراجعه حضوری از طریق 
سامانه my.tax.gov.irپرداخت نمایند. وی افزود: پرداخت مالیات انتقال 
خودرو، قبل از انتقال آن، الزامی می باشــد و اگر انتقــال دهندگان خودرو، از 
اقدام به این امر خودداری نماینــد و به مراکز تعویض پالک و یا دفاتر اســناد 
رســمی مراجعه کنند، هیچ گونه خدماتی در این خصوص بــه آنها ارائه نمی 
شود. در ســامانه نوبت دهی تعویض پالک نیز طراحی به شکلی انجام شده که 
شهروندان پیش از اخذ نوبت به درگاه سازمان امور مالیاتی هدایت می شوند و 
پس از پرداخت مالیات می توانند برای نوبت تعویض پالک اقدام کنند. عباس 
پور همچنین اظهارداشت: هزینه انتقال ســند خودرو درمراکز تعویض پالک 
بسیار پایین تر از دفاتر اسناد رسمی اســت و راه اندازی سامانه هوشمند ضمن 

کاهش هزینه های شهروندان از اتالف انرژی و وقت مردم کاسته است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین با اشاره به اینکه ســامانه مالیات بر نقل و 
انتقال خودرو در اجرای ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شــده 
است، تصریح کرد: بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از 13 دی 
ماه ســال 1400 اجرایی شده اســت یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و 
دو درصد از ارزش خودروهای وارداتی تحت عنوان مالیات دریافت می شــود 
و شــهروندان محترم می توانند به صورت هوشــمند و بدون مراجعه به بانک 

مالیات نقل و انتقال خودرو را از طریق سامانه پرداخت نمایند.

اصفهان -مریم مومنی
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان ضمن 
اشاره به رشد 3 درصدی مصرف برق نســبت به سال گذشته، 
گفت: رشــد مصرف و همــکاری مصرف کنندگان مشــخص 
کننده میزان خاموشی ها است و هرچه مدیریت مصرف رعایت 
شود احتمال وقوع خاموشــی کمتر خواهد شد تالش شرکت 
های توزیع برق بر این اســت که با مدیریت مصرف خاموشــی 

نداشته باشیم.
صالحی گفت:پیک مصرف برق در سال گذشته 124۷ مگاوات 
بوده که در حال حاضر نسبت به سال قبل 3 درصد رشد داشته 
و زمان افزایش مصــرف برق در ماه رمضان بــه طور معمول در 

ساعت سحر بوده است.

وی افزود:در سال گذشــته به منظور جلوگیری از خاموشی ها 
شرکت توانیر216 مگاوات بار تعهد در اختیار توزیع برق استان 
اصفهان قرار داد. با ایــن همه تعمیرات نیروگاه هــا و دیر وارد 
مدار شــدن آنها برخی از دالیل خاموشــی ها در سال قبل بود 
.همچنین عدم حفظ فرکانس و عملکرد رله های فرکانسی نیز 

یکی دیگر از دالیل خواموشی ها در سال گذشته بود.
وی گفت:در ســال گذشــته، در ســال گذشــته تالش شد تا 
خاموشی های مطابق برنامه صورت گیرد و اجرای این برنامه در 

جهت کنترل شبکه بود تا کل شبکه برق دچار فروپاشی نشود.
وی با بیــان اینکه ۷۷ درصد مشــترکین شــرکت توزیع برق 
اصفهان خانگی هســتند و 35 درصد مصرف شــبکه را به خود 
اختصاص داده اند، افزود: یک درصد مشترکین مربوط به بخش 

صنعت است که  2۸ درصد مصرف شبکه را دارند.
وی با اشــاره به اینکه امســال بــا بخش های پــر مصرف چه 
خانگی، چه تجــاری، چه صنعتــی و … برخــورد می کنیم، 
گفت: در صورت افزایش مصرف در ســاعات پیــک ابتدا به این 
مشــترکین اخطار می دهیم که در صورت تکــرار مصرف باال با 
حکم دادســتانی برق آنها قطع می شــود هماننــد مغازه های 
لوستر فروشــی و ... . مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق اصفهان در ادامــه به عدم تعادل بیــن تولید و مصرف برق 
در کشور، تأکید کرد: باید به ســمت انرژی های تجدیدپذیر و 

نیروگاه های تولید پراکنده برای تولید برق برویم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا امســال خاموشی خواهیم 
داشت یا خیر؟ گفت: خاموشی بســتگی به رشد مصرف خواهد 

داشــت و هرچه مدیریت مصــرف و همــکاری رعایت گردد 
احتمال وقوع خاموشــی کاهش می یابد اما شرکت های توزیع 
شرایط مقابله با خاموشــی ها را آماده کرده است و تمام تالش 

این است که خاموشی نداشته باشیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان تاکید کرد؛
تابستان بدون خاموشی با رعایت الگوی مصرف

 کمیتــه دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی، باحضور 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان، معاونین 
بهره بــرداری و دیســپاچینگ، برنامه ریزی و مهندســی، 
مالی و پشــتیبانی و قائم مقام مدیرعامــل در مدیریت های 
برق شهرســتان ها، جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط، 

برگزار شد.
در این کمیته مهدیه حســینی نســب رئیس گروه توسعه 
پشتیبانی سیســتم های اطالعاتی شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان اعالم کرد: پس از ارائــه تمامی خدمات 
شناسنامه دار اعالم شده از سوی سازمان اداری و استخدامی 
کشور بصورت الکترونیک، فاز اول استقرار دولت الکترونیک 
و تســهیل ارائه خدمات الکترونیک به ذینفعان و یکســان 
ســازی بســتر خدمات الکترونیک )پنجره واحد( آغاز شده 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: در این راســتا تعــداد 3۷ خدمت 
شامل خدمات مشــترکین، دیســپاچینگ، بهره برداری از 
زیرساخت قبل به نرم افزار "برق من" منتقل گردیدند که این 
نرم افزار قابلیت ارائه خدمات روی دســتگاه های مختلف با 

سیستم عامل های ویندوز، اندروید،   را دارا می باشد.

حســینی نســب افزود: خدمات مذکور شــامل تسویه 
حساب و بدهی مشــترکین، تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه 
انشــعاب آمپری، صدور قبض المثنی، مشــاهده سوابق 
مصارف و صورت حســاب، مشــاهده ســوابق پرداخت، 
خوداظهاری مصرف برق، مشــاهده برنامه خاموشی های 
از پیش تعیین شده، استعالم شــبکه برق موجود توسط 
سازمان ها و ادارات دولتی و همچنین درخواست بررسی 
صورتحســاب، انصراف قبل از برقراری انشــعاب، تغییر 
مکان داخلی لــوازم اندازه گیری انشــعاب، نصب مجدد 
انشــعاب، جمع آوری موقت یــا دائم انشــعاب، اصالح 
اطالعات، نام و یا تغییر نام مشــترکین، آزمایش کنتور، 
اصالح سرویس انشــعاب، قطع موقت انشــعاب، وصل 
مجدد انشعاب، افزایش یا کاهش آمپراژ انشعاب، انشعاب 
آمپری، تفکیک یا ادغام انشــعاب، واگذاری برق موقت، 
رفع حریم برق، رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق، 
رفع خاموشــی، رفع مشکل ولتاژ شــبکه، رفع خاموشی 
معابر، ثبت خسارت وارده به شبکه، سرقت برق، خسارت 
وارده به مردم، مکاتبات مراجعین حــوزه برق و دریافت 

گزارش خاموشی ها می باشند.

حسینی نســب همچنین یادآور شد: مشــترکین عزیز می 
توانند برای مشــاهده خدمات به پورتال شــرکت به آدرس 
https://sked.co.ir مراجعه و در قســمت میز خدمت 
الکترونیک، خدمات مذکور را مشــاهده نمایند. همچنین 

اطالع رســانی هر خدمت شــامل "مدت زمان پاسخ گویی" 
، "اطالعات ورودی" ، "مدارک مورد نیــاز خدمت"، "هزینه 
خدمت"، "واجدین شرایط خدمت" و "شماره تماس مسئول 

میز خدمت" می باشد.

کرمان

ونیکی آماده خدمت رسانی به مشترکین نرم افزار "برق من" با ۳۷ خدمت متنوع الکتر
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دکتر میرزمانی شــهردار گلستان  گفت : در هر فصل ســال 1401 با پروژه های عمرانی متعددی در خدمت شهروندان 
خواهیم بود ضمن اینکه 70 درصد بودجه شهرداری به حوزه عمرانی اختصاص یافته است

شــهردار گلستان در دیدار با اعضای شورای اسالمی شهر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری در سال گذشته، از 
تحقق بیش از 70 درصدی بودجه سال 1401 شهرداری گلستان به بخش های عمرانی و فرهنگی خبر داد.

شــهردار گلستان در این دیدار یادآور شــد: سال جاری سال خوب و پرباری برای شهروندان گلستانی خواهد بود که می 
توان گفت، مدیریت شــهری 536 میلیارد تومان تخصیص اعتبار برای عمران و آبادانی شهر گلستان در دستور کار قرار 

داده است.
وی افزود: شهرداری گلستان با حمایت اعضای شورای اسالمی شهر گلستان برای اولین بار در استان تهران، 70 درصد از 
بودجه عمرانی خود را به بخش های عمرانی و فرهنگی تخصیص داده که از اردیبهشت ماه 1401 عملیات عمرانی در نقاط 

مختلف سطح شهر آغاز و گزارش آن به حضور شهروندان خواهد رسید.
شــهردار گلستان در ادامه در مورد محله میمنت آباد عنوان کرد: در قالب طرح استقبال از بهار بخش هایی از این محله 
زیر بار عمرانی و زیباسازی رفت تا رضایت شهروندان خوب این محله از مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر گلستان 

جلب شود.
دکتر میرزمانی در این دیدار عیدانه گزارش اجمالی از عملکرد مجموعه شهرداری گلستان در سال 1400 در بین پارلمان 
محتــرم شــهری ارائه داد و در پایان هر یک اعضا به تبادل نظر و گفتگو در خصــوص اجرای به موقع پروژه های عمرانی 

پرداختند

وز رسانی می شود شهردار گلستان: بازارهای موجود در شهر بر

شهردار گلستان در دیدار با دکتر نوحی فرماندار شهرستان 
بهارستان یادآور شــد: تمام بازارهایی که در نقاط مختلف 
شهر واقع شده است با حمایت اعضای شورای اسالمی شهر 

گلستان به عمران و آبادانی تبدل خواهد شد.
مدیریت شهری گلســتان در دیدار عیدانه با نماینده عالی 
دولت در شهرستان تصریح کرد: شهرداری گلستان در سال 
جدید با کار های متنوع عمرانی، خدماتی، فرهنگی و عمرانی، 

شبانه روزی در خدمت شهروندان خواهد بود.
دکتر میرزمانی در این خصوص یادآور شــد: شــهرداری 
گلستان به در خواست کسبه و شهروندان، بازار های موجود 
در سطح شهر گلســتان را اهم از؛ بازار مبل امام رضا)ع(، 
بازار خیابان مدرســه، بازار کفش، شهرک سبزدشت و ... 
با کارهای عمرانی از جمله، خشــکه چینی و پیاده روسازی، 
تعویض جداول فرسوده، نصب پایه چراغ های مدرن و زیبا، 

رنــگ آمیزی آلمان های ورودی و خروجی این بازارها را در 
دستور کار قرار خواهد داد.

رئیس شــورای اسالمی شــهر گلســتان: خدمت به مردم مهم ترین هدف 
مدیریت شهری گلستان است

رئیس شــورای اســالمی شهر گلســتان در دیدار عیدانه 
شهردار گلســتان که به همراه مسئولین شهرداری برگزار 
شــد، عملکرد مجموعه شهرداری گلستان را در شش ماهه 
پایانی سال 1400 را مطلوب عنوان کرد و تصریح نمود: با 
توجه به تحقق شعار سال که مزین به» تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« است، با کار های خوب عمرانی و فرهنگی، 
خدمات شایســته ای را به شهروندان خوب گلستانی ارائه 

می کنیم.
مهندس غالمرضا عباســی در بین مجموعه مدیریت شهری 
گلستان خاطر نشــان ساخت: فصل جدید عمران و آبادانی 
برای خدمت به مردم آغاز شــده است و همه ما باید تالش 

و کوشــش و کار جهادی همراه با خدمت رسانی به مردم را 
در دولت جهادی و مردمی، با تمام توان برای رفع مشکالت 
شهروندان در حوزه های شهری، عمرانی، خدماتی، رفاهی، 

فرهنگی و اجتماعی در دستور کار خود قرار دهیم.

دکتر سید محمد میرزمانی: ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری گلستان در 
سال 1401 در دستور کار قرار دارد

دکتر سید محمد میرزمانی: ایجاد و توسعه زیرساخت های 
شهری گلستان در سال 1401 در دستور کار قرار دارد

شــهردار گلستان در دیدار نوروزی با مسئولین شهرستان 
بهارستان گفت: شهرداری گلستان با حمایت اعضای شورای 
اسالمی شهر، سرمایه گذاری خوبی در بخش های تولیدی با 
احداث مجتمع عرضه محصوالت کفش در بلوار شهید ابدام 

اجرایی خواهد نمود.
دکتر میرزمانی شهردار گلستان در این خصوص گفت: اولین 
گام های عمرانی شهرداری در شهر گلستان برای تحقق شعار 
سال که مزین به » تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«می 
باشد، با ساخت مرکزی برای عرضه و فروش تولیدات کفش 
برای اولین بار در شهرستان بهارستان در بلوار شهید ابدام 
احداث می شــود که درآمدی پایداری برای شــهرداری با 
فروش ملک های آن ایجاد خواهد شــد که می توان پروژه 

هایی دیگر نیز در گلستان با درآمد آن، احداث کرد.

تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مصلی بخش گلستان 
شــهردار گلستان گفت: تکمیل مصلی بزرگ صاحب الزمان 
)عج( بخش گلســتان در بودجه 1401 شهرداری گلستان 

اختصاص یافت.
دکتر ســید محمد میرزمانی در جمع مســئولین شهرستان 
بهارســتان و اعضای شــورای اسالمی شــهر یادآور شد: 
شــهرداری گلســتان با حمایت مجموعه پارلمان شهری در 
تکمیل فاز های پایانی مصلی بزرگ صاحب الزمان )عج(، 10 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که از اردیبهشت 

ماه عملیات عمرانی آن اجرایی خواهد شد.

برگزاری اولین جلسه هماهنگی حوزه معاونت عمرانی شهرداری گلستان در 
سال 1401

به ریاست دکتر میرزمانی تشکیل جلسه پیگیری آغاز پروژه 
های عمرانی در ســال جدید، در دفتر شــهردار گلســتان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری گلســتان؛ این جلسه 
به منظور پیگیری اجرای هر چه زودتر  پیشــرفت فیزیکی 
پروژه های عمرانی شهرداری در سال جدید برگزار گردید.

دکتر میرزمانی در این جلسه یادآور شد: مجموعه شهرداری 
نهادی اجرایی است که وظایف و خدمات متعدد را بر عهده 
دارد و یکی از شــاخص ترین وظایف محوله به این مجموعه 
ارائه خدمات عمرانی، و رفع نیازمندی های ســطح شهر می 
باشد که در همین راســتا تخصیص بیش از 70 درصد از 
بودجه شهرداری در سال 1401 به این امر اختصاص یافته 

است.

برگزاری اولین مالقات مردمی دکتر سید محمد میرزمانی در قرن جدید 
سلسله جلســات مالقات های مردمی شهردار گلستان در 

روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود که این دیدار 
نیز طبق روال ســال گذشــته صبح امروز چهارشنبه 17 

فرودین ماه 1401، برگزار شد.
گفتنی است: شهروندان مشکالت شان که بیشتر مربوط به 
حوزه شهرســازی بود، با مدیریت شهری گلستان در میان 
گذاشتند و دســتورات الزم برای رفع مشکالت آنها صادر 

گردید.

شهردار گلستان:  مجموعه شهرداری گلستان در سال جدید در مسیر رشد قرار 
گیرد

دکتر سید محمد میرزمانی در اولین جلسه شورای معاونین 
در بین مسئولین شهرداری تاکید کرد: شهرداری گلستان 
در ســال 1401 در مســیر رشد و توســعه در حوزه های 
مختلف عمرانی، فرهنگی، ورزشــی، رفاهی و خدماتی قرار 
دارد و رضایت حداکثری شهروندان خوب گلستانی در همه 

ابعاد سرلوحه کار قرار خواهد گرفت.
شــهردار گلســتان در این یادآور گردید: بحمداهلل ســال 
گذشــته مجموعه شــهرداری با حمایتهــای ارزنده اعضای 
شورای اسالمی شهر گلستان توانست طی عملکرد 5 ماهه 
خود موفقیتهای خوبی در حوزه های مختلف، بجا بگذارد و ما 
رجاء واثق داریم تا در سال جدید بتوانیم خدمات بیشتری 

را به شهروندان خوب گلستانی، ارائه دهیم.

ساخت فرهنگسرا در گلستان کلید خورد
شهر گلستان با مصوبات خوب شورای اسالمی شهر گلستان 
روی خط عمران و آبادانی قرار دارد که می توان به ساخت 

خانه فرهنگ در شهر گلستان اشاره نمود.
ایــن پــروژه فرهنگی که بیش از 8 ســال اســت تنها با 
گودبرداری به حال خود رها شــده بود به دستور شهردار 
گلستان روند اجرایی آن در اردیبهشت در دستور کار حوزه 

معاونت فنی و عمرانی قرار می گیرد.
گفتنی است: این پروژه در زمان بندی کوتاه تری به نتیجه 
خواهد رسید و مردم خوب گلستان به عنوان ذی نفع درجه 

یک صاحب یک فضای فرهنگی و هنری خواهند شد.

بهره برداری از ۲ مجموعه ورزشی گلستان تا پایان سال 
تمرکز بودجه های عمرانی بر روی پروژه های زیرســاختی و 

توسعه محور
دو ســالن ورزشــی چند منظوره، ســال 1401 در اختیار 
شهروندان گلستانی در محالت سبزدشت و قلعه میر قرار 

می گیرد.
مهندس نصرتی معاون فنی و عمرانی شــهرداری گلستان 
خبر داد: این ســالن ها که هر کــدام بیش از 1300 متر 
مربع مساحت دارند با تکمیل آن، سرانه های ورزشی شهر 

گلستان را به استاندارد ها نزدیک خواهد نمود.

وژه های نیمه تمام شهرداری گلستان تا پایان 1401  اتمام پر
ادامه زیرســازی پروژه احداث کمربندی شــمالی توســط 

شهرداری گلستان در حال انجام است.
اجرای 3 کیلومتر پروژه کمربندی در قســمت شمالی شهر 
گلستان نقش مهمی در کاهش ترافیک جاده مواصالتی آیت 

اهلل سعیدی )جاده ساوه( خواهد داشت.

شهردار گلستان :

وندان  وژه های عمرانی متعددی در خدمت شهر در هر فصل سال 1401 با پر
گلستانی خواهیم بود


