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 ایرنا - رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت: برآورد می شود حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور از سهام عدالت بی بهره هستند بنابراین طرحی 
در این کمیسیون تصویب شد تا به مشمولین در سال جاری سهام عدالت واگذار شود.به گزارش ایرنا و به نقل از دفتر روابط عمومی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی، محمدرضا پورابراهیمی در دیدار با پرسنل بیمارستان فاطمه الزهرا )س( افزود: بنده به رییس جمهور نامه دادم و توافقات اولیه انجام و در 
بودجه امسال تصویب شد و دولت کلیات آن را پذیرفته و براین اساس کسانی که مشمول باشند، در سال جاری سهام عدالت دریافت می کنند.وی بیان کرد: اکنون 

مشکل، تامین ارز برای واردات است که باید اولویت بندی کرد و به دلیل محدودیت منابع ارزی، اولویت تخصیص.....
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تصویب طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی
info@sobh-eqtesad.ir

از سوی رهبر انقالب؛
 سیاست های کلی تأمین اجتماعی 

ابالغ شد

رهبــر انقالب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی و پس 
از مشورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی 
و مصّوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤســای قوای ســه گانه 
و رئیس مجمع تشــخیص ابالغ کردند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در اجرای بند یک اصــل ۱۱۰ قانون 
اساســی و پس از مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
سیاست های کلی و مصّوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای 

قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردند.
بر اســاس دستور رهبر انقالب اســالمی و در اجرای بند »ج – ۱« 
الزامات تحقق سیاســت های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با 
کمک مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای 
مســئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، 
تصویب مقررات و اقدامات اجرایی الزم، در مدت شش ماه ارائه کند.

الزم به ذکر اســت سیاســت های کلی تأمین اجتماعی به منظور 
جامعیت دادن و انسجام بخشــی به تالش های نظام و ایجاد جهش 
در این زمینه ابالغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان 
یک سند باالدستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و 

مقررات جاری و تالش های جدی در این عرصه است.
متن سیاست های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سیاست های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ســاختن فقر و محرومیت، حمایت از 
اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، 
از کارافتادگان، معلوالن و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین 
اجتماعــی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساســی 
آمده است، اقتضاء می کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، 
کرامت بخــش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از 
الگوهای اســالمی- ایرانی و مبتنی بر نظــام اداری کارآمد، حذف 
تشــکیالت غیر ضرور و رفــع تبعیض های نــاروا و بهره گیری از 
مشــارکت های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در 

آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، 

کارآمد، فراگیر و چندالیه.
۲- ایجاد یک ســاز و کار تخصصی و فرابخشــی به منظور حفظ 
انتظام و انسجام امور مربوط، الیه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد 
وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و 
صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای 
و شکل دهی پایگاه اطالعات، با رعایت مالحظات امنیتی مربوط به 

نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نســلی و عدم تحمیل 
طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت 
محاســبات بیمه ای و تعادل بین منابــع و مصارف و حفظ و ارتقاء 
ارزش ذخایر ســازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان 
اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و 

شفافیت با ایجاد ساز و کار الزم.
۴- اصالح قوانین، ســاختارها و تشکیالت سازمانها و صندوق های 
بیمه گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان ســازی قواعد و 
مقررات بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشــت بدهی های دولت و 

رعایت قواعد بیمه ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- الیه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات 

با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشــش بیمه ای، مشــارکت های مردمی و 

مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح 

پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق 

بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشــارکت بیمه شــدگان 
و کارفرمایان با مشــوق های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در 

فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشــار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی 

مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه های آشکار فقر و آسیب 
اجتماعــی از محالت کم برخوردار شــهری و مناطق روســتایی و 

عشایری.
۶- بســط و تأمین عدالــت اجتماعی، کاهش فاصلــه طبقاتی با 
هدفمندسازی یارانه ها، دسترســی آحاد جامعه به خدمات تأمین 
اجتماعی، توانمندســازی، کارآفرینی و رفــع تبعیض های ناروا در 

بهره مندی از منابع عمومی.
۷- اســتقرار نظام ملی احســان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان 

ظرفیت های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات الزم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های 
کالن کشور.

وزیر بهداشت اعالم کرد
ارز ۳ میلیارد دالری برای تامین دارو در ۱۴۰۱

وزیر بهداشت با بیان اینکه امسال سه میلیارد دالر ارز دارو داریم که آن را برای 
تامین دارو استفاده می کنیم، درباره تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: اگر بخواهیم 
این منابع را برای تقویت بیمه ها به ریال بدل کنیم، در صورتی است که سازمان 
برنامــه و بودجه بتوانــد ریالش را تامین کرده و به ما بدهــد، این اقدام صورت 
می گیرد؛ اما فعال برنامه ای در این زمینه وجود ندارد.به گزارش ایسنا، دکتر بهرام 
عین اللهی در حاشیه مراسم آیین تکریم و تقدیر از خادمان نوروزی سالمت، با حضور در جمع خبرنگاران، 
گفت: امســال در نوروز همکاران مان بسیار زحمت کشــیدند و در جاده ها، شهرها و مناطق صعب العبور 
حضور یافتند که به حدود سه میلیون نفر خدمات ارایه دادند. ۱۳۱ هزار عمل جراحی داشتیم که برخی 

از آن ها الکتیو بودند.

افزایش آمار بیماران قلبی و تنفسی در پی آلودگی هوا
وی درباره بحث آلودگی هوا و نگرانی برای ســالمت مردم، گفت: وظیفه وزارت بهداشــت در این زمینه 
کنترل نیست، بلکه ستادی در زمینه آلودگی هوا تشکیل شده که وزارت  بهداشت یکی از اعضای آن است. 

متاسفانه افزایش آمار بیماران قلبی و تنفسی را داشتیم که وظیفه ما درمان آنها بوده است.

ارز سه میلیارد دالری برای تامین دارو طی امسال
عین اللهی در پاسخ به ایسنا، درباره مباحث مربوط به ارز دارو، گفت: سال قبل دو میلیارد دالر ارز برای 
دارو داشتیم، اما امسال این عدد به سه میلیارد دالر افزایش یافته است. بنابراین هیچ مشکلی در رابطه با 

تامین دارو نداریم.

وضعیت متفاوت داروهای برند و غیرضروری
وی در عین حال به ایسنا افزود: فضاسازی هایی که برخی برای منافع شان انجام دادند، به هیچ وجه درست 
نیست. ما اجازه نمی دهیم که کوچکترین خدشه ای به مردم وارد شود. البته داروهایی که به صورت برند 
و داروهای غیرضروری است، وضعیت متفاوتی دارند. زیرا اگر دارویی را مشابه تولید داخلی داشته باشیم، 
ضرورتی برای مصرف نوع خارجی آن نداریم. داروهای خارجی قیمت های نامتعارف دارند و اصال در برنامه 
ما نیست. ما حتما از داروهای داخلی حمایت می کنیم و ۹۷ درصد داروهایمان هم تولید داخلی است و 

تنها سه درصدش وارداتی است.

برنامه ریزی برای داروهای بیماران خاص
وزیر بهداشــت همچنین گفت: برای بحث داروی بیمــاران خاص هم مجلس اعتبار جداگانه ای دیده که 
برنامه ریزی ما به صورتی است که بیماران خاص هم به راحتی به داروهایشان دسترسی داشته باشند.وی به 
ایسنا ادامه داد: در حوزه برخی داروهای نادر و داروهایی که جزو اقالم داروهای فارماکوپه ما نیست، آن ها 
احتمال گرانی دارند که جزو برنامه ما هم  نیست، اما داروهای بیماران خاص، صعب العالج و داروهای مورد 

نیاز مردم را به وفور تامین می کنیم.

حدود ۶ میلیون ایرانی باید بیمه شوند
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره داروهایی که در دولت قبل ارزشان به ارز آزاد تبدیل شد، گفت: ما 
ارز هیچ دارویی را به تازگی آزاد نکردیم، اما از قبل هرچه بوده همان هست. برنامه ای که داریم این است 
که اوال پوشش بیمه ای مردم را افزایش دهیم که باید حدود شش میلیون نفر را بیمه کنیم که ان شاءاهلل 
انجام  می دهیم و دوم اینکه داروهایی که تحت پوشش بیمه نیست، اما ضروری است، بازنگری انجام دهیم 
تا تحت پوشش بیمه قرار گیرد.وی گفت: سه میلیارد دالر ارز دارو داریم که آن را برای تامین دارو استفاده 
می کنیم. حال اگر بخواهیم این منابع را برای تقویت بیمه ها به ریال بدل کنیم، در صورتی است که سازمان 

برنامه و بودجه بتواند ریالش را تامین کرده و به ما بدهد، این اقدام صورت می گیرد.

10 کشور آفریقایی خواهان واکسن ایرانی کرونا
وی درباره وضعیت صادرات واکسن ایرانی کرونا نیز گفت: تاکنون به نیکاراگوئه واکسن صادر کردیم. ۱۰ 
کشور آفریقایی هم خواهان واکسن هستند اما هنوز صادر نشده است. به هر حال تقاضا زیاد است؛ اما به 

اندازه ای که بتوانیم صادر می کنیم. فعال چهار میلیون دز قرار است صادر شود.

اعالم قسط 10میلیونی نهضت ملی مسکن

 مردم چطور ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون قسط بدهند؟
بانک مرکزی اعالم کرد؛

انتشار اسامی بدهکاران بزرگ 
شبکه بانکی در بانک مرکزی

شرایط جدید پرداخت تسهیالت به صنایع

بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح شبکه بانکی و بر مبنای  انضباط مالی و  بهداشت اعتباری بانک ها، 
از هفته آینده، اســامی  بدهکاران بزرگ شــبکه بانکی را منتشر می کند.به گزارش خبرنگار مهر مصطفی قمری 
وفا در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح شبکه بانکی و بر 
مبنای  انضباط مالی و  بهداشت اعتباری بانک ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی 
 بدهکاران بزرگ شــبکه بانکی را منتشــر می کند. این جدول با دریافت اطالعات مربوطه توســط بانک ها، نیمه 
اردیبهشت تکمیل می شود.بر اساس بند »د« تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی از 

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی....

افزایش قیمت اینترنت در سایه اماواگرهای رگوالتوری

شامخ بر قله پنج ماهه

اقتصاد ایران در آستانه رونقی تازه
امیرعبداللهیان:

ازخطوط قرمز کوتاه نمی آییم
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گزیده خبر
نامه 250 نماینده به رئیس جمهور

پنج تذکر به تیم مذاکره کننده هسته ای درباره 
توافق نهایی

250 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، پنج تذکر به تیم مذاکره کننده 
هســته ای درباره توافق نهایی ارائه کردند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
فارس، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ، نامه 250 نفر از نمایندگان 
خطاب به دکتر رئیسی، رئیس جمهور در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و 4+1 
قرائت شد.در بخشی از این نامه خطاب به رئیس جمهور ضمن تشکر از تالش های 
تیم مذاکره کننده برای رفع تحریم ها و با تاکید بر اصول عزت، حکمت و مصلحت و 
تجارب گذشته، چند تذکر ارائه شده است.در این نامه تاکید شده است که تجربه ها 
نشــان می دهد عدم تمایل آمریکا برای ارائــه تضمین های کافی به طرف ایرانی، 
نمی تواند حقوق ملت ایران را         تامین کند؛ همچنین با یادآوری تحریم های جدید 
وضع شده علیه برخی اشخاص و شــرکت ها از سوی آمریکا و در حین مذاکرات، 
خاطرنشان شده است که این تحریم ها نیت تخریبی آمریکا را         نشان می دهد و الزم 

است در توافق نهایی به آن توجه شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم

احتراما، ضمن تبریک حلول ســال جدیــد و آرزوی قبولی طاعات درماه مبارک 
رمضان، ضمن تشــکر از تالشــهای جنابعالی و هیات مذاکــره کننده برای رفع 
مشکالت مربوط به توافق هسته ای که از جانب برخی کشورها بویژه آمریکا اعمال 
شده است ؛ به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و براساس تکالیف 
و وظایــف قانونی و نظارتی و در چارچوب اصل »عزت«، حکمت« و »مصلحت« و 
نظر به تجارب سالهای گذشــته ؛ موارد زیر را متذکر می شویم:ضروری است در 
مذاکرات جاری و آتی به شکلی رفتار شود که با رعایت موارد زیر؛ حداکثر منافع 

ملی کشور تامین گردد:
1- تجربه مذاکرات قبلی نشان می دهد که عدم تمایل آمریکا و طرفهای مذاکره 
کننده  برای ارائه تضمینهای الزم ؛عمال نه تنها  منافع ملی کشور را تامین نکرد 
بلکه به دلیل خروج امریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی و شکست توافق 
گردید ؛ لذا در مذاکرات  جدید الزم است  آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام 
خارج نمی شود و به شکل کامال قانونی موضوع در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم 
گیر آن کشــور مانند کنگره نیز مصوب گرددکه در آینده مانعی برای اجرای آن 

ایجاد نکنند.
 2- یکی از شرایط اصلی مذاکره، فقدان تهدید بعد از توافق است و وجود مکانیسم 
ماشه عمال به معنای حفظ تهدید و شکست مذاکره است لذا الزم است تضمینهای 
الزم به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه 

های  مختلف اعمال نخواهد شد.
۳- متاســفانه حتــی در حین مذاکــرات، آمریــکا تحریمهای جدیــد را علیه 
اشــخاص؛نهادها و دستگاههای کشــور تصویب می کند که بیانگر نیت تخریبی 
درمســیر مذاکرات است؛ لذا مشــخصا در مذاکرات؛ تصویب و اعمال تحریمهای 
جدید ممنوع گرددو قید گردد که  تحریم های برداشته شده مجددا وضع نخواهد 
شد، روشن اســت بدون این تضامین، مشکل تحریم  به حال خود باقی بوده و در 

نتیجه، موجب خسارت به منافع سیاسی؛ اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.
4 - جمهوری اسالمی ایران حق دارد درچارچوب سهمیه تعیین شده توسط اوپک 
قبل از اعمال تحریمها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران به هر 
کشوری و به هرمیزانی که مورد توافق طرفین قرار می گیرد نفت صادر کند و از 

طریق سیستم بانکی مبالغ مربوطه را دریافت نماید.
5- انتقال منابع مالی جمهوری اســالمی ایــران از جمله منابع حاصل از فروش 
نفت و منابع بلوکه شــده و مسدود شده  از همه کشورها؛ حق جمهوری اسالمی 
است و کشــورهای طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسیر را رفع نمایند و 
در این راســتا هرگونه مانع در تبدیل ارزها)Conversion(  و همچنین ممانعت در 
جذب  ســرمایه گذاری در جمهوری اســالمی ایران ممنوع است و مورد پذیرش 
ملت ایران نیســت و حق راستی آزمایی در اختیار دولت ایران است .مقام معظم 
رهبری در مورخ 1۳۹۹/11/1۹ نیز سیاســت نظام در مورد لغو تحریم ها و مساله 
مهم راستی آزمایی را چنین اعالم داشته اند:»ایران از اول به تمام تعهدات برجامی 
خودش عمل کرد، جمهوری اســالمی به تمام تعهــدات برجامی عمل کرد، آن ها 
نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شــرط بگذاریم و این شــرط را هم 
گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس هم از آن عدول نخواهد کرد و آن این است که اگر 
می خواهند ایران به تعهدات برجامی –که چند تعهد آن را لغو کرده- برگردد، باید 
آمریکا تحریم ها را لغو بکند، آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم، 
نه، بایستی در عمل تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم 
که درست تحریم ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی بر می گردیم، 
این سیاست قطعی جمهوری اسالمی است و مورد اتفاق مسئوالن کشور هم هست 
و از این سیاست برنخواهیم گشت.«همچنین در مواد ۶ و ۷ قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« نیز شرط انجام تعهدات برجامی 
از سوی ایران، برقراری کامل روابط بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل 
نفت و فرآورده های نفتی ایران، برگشــت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 
و ارائه گزارش این اقدامات به مجلس و تایید نمایندگان می باشــد.بر این  اساس 
بدون شک وعده های شفاهی و از جمله  سخنان رئیس جمهور آمریکا،  نمی تواند 
تضمین شمرده شود، آمریکا و سایر کشورهای غربی، حق خروج از برجام، إعمال 
مکانیســم ماشــه و وضع تحریم جدید –یا وضع مجدد تحریم های رفع شده - را 
نخواهند داشت، قبل از لغو تحریم های نفتی، بانکی و راستی آزمایی آن ها به صورت 
کامل از سوی ملت ایران و تایید مجلس، هیچ اقدام کاهشی در زمینه هسته ای، از 
سوی دولت جمهوری اسالمی نباید انجام شود.نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
ضمــن حمایت از دولت انقالبی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شــک 
دولت و مجلس درحفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند واز خطوط قرمز تعیین شــده 
و نیز قانون مجلس، صیانت کرده و مجلس از هرگونه توافقی  که با رعایت قانون 
مجلس و خطوط قرمز ترسیم شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند حمایت 
خواهد کرد.   توفیق حضرتعالی و کارگزاران نظام را در خدمت به این مردم عزیز 

خواستاریم«.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
ایجاد نیروگاه های هسته ای امری فانتزی 

نیست،ضرورت کشور است
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایــران با بیان 
اینکه ایجاد نیروگاه های هســته ای امری فانتزی 
نیســت بلکه بخشــی الینفک و ضروری از نیاز 
کشور است، گفت:کشورهای اروپایی خود به این 
واقعیت رسیده اند که گریزی از ساخت نیروگاه های 
هسته ای نیست.به گزارش حوزه سیاست خارجی 

ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی ســازمان انرژی اتمی ایران، بهروز کمالوندی 
ســخنگو و معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران با 
انتشار مطلبی در خصوص پیشرفت های صنعت هسته ای کشور گفت: روز ملی 
فناوری هســته ای 1۶ سال پس از نخستین دستیابی ایران به امکان غنی سازی 
اورانیوم در حالی گرامی داشته شد که جمهوری اسالمی ایران نه تنها بر چرخه 
سوخت هســته ای کاماًل مسلط شده اســت بلکه در دیگر حوزه های مربوط به 
فناوری هسته ای نیز پیشرفت های بسیاری انجام شده است.وی ادامه داد: اگر چه 
در سال های گذشته تمرکز تحوالت و اخبار بر موضوع غنی سازی سوخت سبب 
القای این نگاه شده اســت که فناوری هسته ای منحصر به سانتریفیوژها است، 
باید گفت که این تنها بخش کوچکی از این صنعت و امکانی است که در اختیار 
کشــور و مردم قرار می دهد. به طور کلی پیشرفت های فناوری هسته ای ایران را 
می توان در چهار حوزه کاربرد پرتوها، انرژی، تولید ســوخت و تحقیق و توسعه 
دســته بندی کرد.کمالوندی درخصوص ضرورت بهره گیری از سوخت هسته ای 
گفت: از این میان اگر چه در نمای نخست تولید رادیو داروها، استفاده از فناوری 
هســته ای در کشاورزی و صنعت نزدیک ترین و بی واسطه ترین کاربردهای این 
صنعت در زندگی روزمره مردم هســتند؛ امــا نمی توان از ضرورت بهره گیری از 
ســوخت هسته ای برای تولید انرژی برق و تأثیر غیرقابل انکار آن عبور کرد.وی 
عنوان کرد: ایجاد خط تولید کپســولی رادیو داروی ید 1۳1 که در درمان انواع 
ســرطان کاربرد دارد، استفاده از پرتوهای هسته ای برای استریل کردن، اصالح 
بذر و مقاوم ســازی بذر در مقابل کم آبی، استفاده از پرتو گاما برای فرآوری زهر 
زنبور عســل برای استفاده های پزشکی و نیز توســعه محصوالت مرتبط با آب 
سنگین و دتره ها از جمله پیشرفت های انجام شده در این حوزه است.سخنگوی 
ســازمان با اشاره به تولید نرم افزار سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر گفت: در 
حوزه انرژی پیشرفت هایی همچون تولید نرم افزار سوخت گذاری نیروگاه اتمی 
بوشــهر یا بهسازی سیســتم ردیابی و قرائت برخط دریافت دوز اشعه کارکنان 
نیروگاه برای جلوگیری از بروز مســمومیت ناشی از دریافت دوز اضافی از جمله 
فهرست بلند باالی دستاوردهایی است که علی رغم تحریم ها و با تالش نیروهای 
متخصص خودمان به دســت آورده ایم.کمالوندی ادامه داد: در حوزه سوخت و 
چرخه سوخت نیز پس از تسلط بر چرخه سوخت که از مرحله اکتشاف اورانیوم 
و تولیوم و... تا تبدیل مواد اولیه به کنســتانتره و کیک زرد، غنی ســازی، تولید 
سوخت و مدیریت پسماند سوخت می شود؛ توانسته ایم به توان تولید زیرکونیوم 
پایدار دســت پیدا کنیم. ماده ای که عالوه بر تولید سوخت هسته ای در صنایع 
هواپیماسازی و خودروســازی کاربرد دارد و مصداق بارزی از این واقعیت است 
که طیف گســترده ای از صنایع کشور می توانند از سرریز دانشی که در صنعت 
هسته ای ایجاد می شود، بهره گیری کنند.سخنگوی سازمان درباره تولید صفحه 
سوخت سیلیساید که یکی از دســتاوردهای رونمایی شده در روز ملی فناوری 

هسته ای می باشد،.

امیرعبداللهیان:

ازخطوطقرمزکوتاهنمیآییم
وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت: گروه 1+4 هم نســبت به 
زیاده خواهــی آمریکا که باعــث تاخیر در توافق شــده انتقاد 
دارند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در جلسه ستاد هماهنگی 
روابط اقتصادی خارجی با موضوع »بررســی راهکارهای تقویت 
تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین در حوزه دیپلماسی« که با 
حضور »مهدی صفری« معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور 
خارجه و نمایندگان وزارتخانه ها و دســتگاه اجرایی برگزار شد، 
گفت: حتی گروه 1+4 هم نســبت به زیــاده خواهی آمریکا که 
باعث تأخیر در توافق شــده انتقاد دارند.وی با تاکید بر اهمیت 
اختصاص موضوع جلســه به بحث تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفرین و اشاره به اینکه تولیدات ایران در برخی عرصه ها به جایی 
رسیده اســت که قابلیت صادرات دارد، اظهار داشت: در وزارت 
خارجه آمادگی داریم برای تقویت شــرکت های دانش بنیان و 
ارزآوری و اشتغال بیشتر حرکت کنیم.وزیر امور خارجه با اشاره 
به اهمیت تأمین امنیت غذایی و تالش برای رفع دغدغه مردم در 
تنظیم قیمت ها در بازار، افزود: وزارت امور خارجه در این زمینه 
کار خودش را در مذاکرات لغو تحریم ها انجام می دهد؛ تالش ما 
این است که تحریم ها لغو شود. اما نگاه ها نباید معطوف به وین 
باشد همه دستگاه ها باید برای بی اثر کردن تحریم ها اقدام کنند.

امیرعبداللهیان بــا تاکید بر اینکه مذاکرات هم در هر مرحله ای 
به نتیجه برســد، می تواند به کار شما )فعاالن اقتصادی( کمک 
کند، در تشــریح روند مذاکرات وین گفت: الزم بود چند هفته 
مکث انجام شــود؛ قبل از آن با ســه کشــور )اروپایی( به جمع 
بندی نزدیک شــدیم تا اینکه با جنگ اوکراین رو به رو شدیم.

وی با تشریح اینکه ایران مخالف جنگ در همه جای جهان است 
و ایــران راهکار اوکراین را جنگ نمی داند و البته به ریشــه های 
بحران از جمله ناتو هم توجه دارد، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
موضع خودش را در مخالف با تحریم های یکجانبه )علیه روسیه( 
هم اعالم کرد.وزیر امور خارجه ادامه داد: در این شــرایط به این 

نقطه رسیدیم که گفته شــد اگر به توافق برسیم روسیه همراه 
نخواهد شــد. اما پس از آن به صراحت الوروف بیان کرد که اگر 
در مذاکرات وین خطوط قرمز ایران رعایت شــد، روســیه هیج 
مانعی در توافق نخواهد بود. چین هم یک بار دیگر در تونشــی 
)در حاشیه اجالس کشورهای همسایه افغانستان( بیان کرد که 

کاماًل با نظرات ایران هماهنگ هستند و در نقطه توافق حمایت 
خودشــان را انجام خواهند داد.امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه 
طرف آمریکای در دو سه هفته گذشته زیادخواهی هایی را مطرح 
کرده که در تعارض با برخی بندهای متن اســت، اظهار داشت: 
آمریکایی ها درباره لغو تحریم ها عالقه مند هســتند شروطی را 
تحمیل کنند.وی تحمیل شــروط از سوی آمریکایی ها را »یک 
بیماری در کاخ ســفید« توصیف کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی 
ضمــن تاکید بر اینکه ایران روی خطــوط قرمز خودش خواهد 
ایستاد، افزود: آمریکایی ها خواهان مذاکره مستقیم هستند، اما 
ما نفعی در مذاکره مســتقیم نمی بینیم. ما هیچ چشــم اندازی 
از حســن نیت آمریکایی ها نمی بینم. به آن ها گفتیم اگر ُحسن 
نیت دارید قبل از هــر توافقی یکی، دو تا از موضوعات ملموس 
را ارائه کنید؛ مثاًل بخشــی از دارایی هــای ایران را آزاد کنید. یا 
اگر »بایدن« می گوید ُحســن نیت دارد به جای تحریم اشخاص 

حقیقی و حقوقی یک فرمان اجرایی را لغو کنند.
امیرعبداللهیــان با بیان اینکه به صراحت گفته ایم اگر ســنگ 
اندازی نکنید و خطوط قرمز ما رعایت شود و یک توافق خوب و 
پایدار در دسترس است، اظهار داشت: مسیر دیپلماسی همچنان 
باز است؛ هم سه کشــور اروپایی و هم چین و روسیه نسبت به 
زیادخواهی های آمریکا که باعث تأخیر در توافق شده انتقاداتی را 
دارند، این روشی که آمریکا دنبال می کند با روح همکاری در وین 
سازگاری ندارد.وی در پایان گفت: البته آنچه که مهم است تکیه 
بر توان داخلی جمهوری اسالمی ایران در همه عرصه هاست. ما 
هم با منطق و حکمت روند مذاکرات را تا رسیدن به توافق خوب 

ادامه خواهیم داد.

 ایرنــا - رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی گفت: برآورد 
می شود حدود 20 میلیون نفر در کشور 
از سهام عدالت بی بهره هستند بنابراین 
طرحی در این کمیسیون تصویب شد تا 
به مشمولین در سال جاری سهام عدالت 
واگذار شود.به گزارش روز یکشنبه ایرنا 
و به نقل از دفتر روابط عمومی نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی، محمدرضــا پورابراهیمی در 
دیدار با پرسنل بیمارستان فاطمه الزهرا 
)س( افزود: بنده به رییس جمهور نامه 
دادم و توافقــات اولیه انجام و در بودجه 
امسال تصویب شــد و دولت کلیات آن 
را پذیرفته و براین اســاس کســانی که 
مشمول باشند، در ســال جاری سهام 
عدالت دریافت می کنند.وی بیان کرد: 
اکنون مشــکل، تامین ارز برای واردات 
اســت که باید اولویت بنــدی کرد و به 
دلیل محدودیت منابــع ارزی، اولویت 
تخصیص منابع ارزی به خودرو از سال 
۹۷ حذف شــد، زیرا در سه سال اخیر 
برای اولین بار در تاریخ کشــور چه قبل 
و بعد از انقالب، تراز تجاری کشور منفی 
شد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به تحلیل شاخص های عملکرد 
هشت ســاله دولت یازدهم و دوازدهم 
اظهار داشت: برخی افراد مسائل بیرونی 
را عامل اصلی وضعیت اقتصادی کشور 
مــی دانند و می گوینــد وقتی تحریم 
هستیم وضعیت این است.وی ادامه داد: 
بله تحریم های دولت آمریکا و اروپایی 
ها که در دوره ترامپ به شــدت افزایش 
یافت و اوج آن در ســال های ۹۶ و ۹۷ 
موجــب این اتفاقات شــده و به اعتقاد 
بنده عوامــل تحریم بر اقتصــاد ایران 
اثرگذار اســت، اما هنر مــا در مدیریت 
اقتصاد کشــور این است رویکرد تحریم 
را کــه تهدید اقتصاد اســت را به یک 
فرصت تبدیــل کنیم و این امکان پذیر 
اســت. پورابراهیمی تصریح کرد: شهید 
سلیمانی سال ها در عرصه جهاد حضور 
داشــت چه در دوران دفــاع مقدس و 

چه پــس از آن و در ســال های اخیر 
که تغییــرات منطقــه ای ایجاد کرد و 
با اراده، تفکر موجود علیه شــیعه را به 
فرصت به نفع نظام اسالمی تبدیل کرد.

نماینده مــردم کرمان و راور در مجلس 
بیان کرد: اگر در تحریم برخالف اینکه 
بایــد مدیریت کنیم، ضریــب فزاینده 
بــه آن بدهیــم اوج بی هنری اســت 
و برخــی تصمیمات حــوزه اقتصادی 
دولت قبل ضریــب فزاینده دادن به اثر 
تحریمی ناشــی از عملیات دشمن بود.

وی اظهار داشــت: نرخ رشد اقتصادی 
در طول هشت سال دولت های یازدهم 
و دوازدهم تقریبا صفر اســت، در حالی 
که هدف گذاری هشــت درصد بوده و 
شــاخص فقر مطلق در کشــور در آغاز 
دولت آقای روحانی 25 درصد و در پایان 
دولت براساس گزارش رسمی کمیسیون 
اقتصادی قرائت شده در صحن مجلس 
که چند ماه روی آن کار شــده، به ۳۳ 
درصد رسیده است.پورابراهیمی با بیان 
اینکه آیا مــا در مقابل تحریم اقتصادی 
دشــمن دست بســته هســتیم افزود: 
چرا تحریــم در حوزه صنایــع دفاعی 
اثر نگذاشــته و امروز قدرت نظامی اول 
منطقه هستیم و دشمن این را می گوید 
پس مشخص اســت اشکال جای دیگر 
است.وی با بیان اینکه نگاه راهبردی در 
دولت قبل این بود مشــکالت اقتصادی 
در پرتــو نگاه خارجی حل می شــود و 
مشــکالت اقتصادی مردم به مذاکرات 
گره زده شــد، گفت: ما مخالف مذاکره 
نیســتیم و تاکید داریم حقوق ملت ما 
باید احصا شــود و اخیرا نیــز یادآوری 

کردیم، اکنون هم نباید ذره ای از منافع 
کشور کوتاه بیاییم، اما اینکه همه مسائل 
کشور را در سبد مذاکره بگذاریم بزرگ 
ترین خطــا و جفا به نظــام جمهوری 
اسالمی است.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس افزود: معیار مجلس بستگی به 
عملکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصادی 
است و اگر وزرا خوب کار کنند، حمایت 
می کنیم و عملکرد ضعیف را ابتدا تذکر 
داده و اگر تصمیم گیری نشود خودمان 
در مجلــس تصمیم گیــری می کنیم.

وی تصریح کرد: شرایط کشور در نیمه 
دوم سال گذشته به تدریج رو به بهبود 
رفت و نرخ رشــد صــادرات حدود ۳0 
درصد افزایش یافته و درآمدهای نفتی 
وضعیت خــوب دارد و باید زمان بگذرد 
تا شــاخص ها وضعیت بهتری بگیرد.

پورابراهیمی بیان داشت: بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول نرخ رشــد سه 
درصدی در اقتصاد ایران برای امســال 
پیش بینــی کرده و این عالمت حرکت 
خوب در اقتصاد اســت، اما تا وضعیت 
مطلوب خیلــی فاصله داریم و باید هنر 
ما این باشد که سرعت را افزایش داده و 
تاب آوری نظام در مقابل دسیسه های 
دشمن افزایش یابد اما در مجموع مسیر 
حرکت آینده اقتصــاد را مثبت ارزیابی 
می کنیــم.وی در رابطه بــا مذاکرات 
وین عنــوان کرد: اکنون آخرین مراحل 
برای تضامین و ایفای تعهدات اقتصادی 
طــرف مقابل در حال انجام اســت که 
البته جنگ روســیه و اوکراین بی تاثیر 
نبود و وقفه ای ایجاد کرد و پیش بینی 
این اســت طی هفته هــای آینده متن 

تضامین نهایی به سرانجام برسد و طی 
یک یا 2 مــاه آیند خبرهایی در برجام، 
به جهت انجــام و توافق بین جمهوری 
اسالمی و طرف های مقابل اعالم شود. 
پورابراهیمی با اشاره به موضوع واردات 
خودرو به کشور گفت: در بحث خودرو 
و برخــی اقالم دیگر مخالفتی با واردات 
نداریــم، البته معتقدیم شــاید واردات 
خودرو به معنای واقعــی نتواند رقابت 
ایجاد کند، امــا در فضای کالن تعدیل 
تقاضا و تقویت زمینه شــرایط رقابتی 
درســت است.وی بیان کرد: پیش بینی 
بنده این است امسال تراز تجاری مثبت 
می شــود و بــا روند بهبــود وضعیت، 
احتمال تخصیص ســهمیه منابع برای 
واردات خودرو عملی شــود لذا مشکل 
خودرو مسائل داخلی نیست، مشکل آن 
منابع ارزی اســت.نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شــورای اســالکی در 
بخش دیگری از سخنانش درباره مسکن 
ملی اظهار داشت: در بحث مسکن ملی 
پیشــنهاد ما این است دوره بازپرداخت 
اقســاط طوالنی تر شود و برای این امر 
راهکارهایی در نظر گرفته ایم و ودولت 
ورود کــرده و ســاختار تامین مالی در 
نظر گرفته اســت.وی همچنین درباره 
طرح صیانــت از فضای مجازی تصریح 
کرد: این طرح در کمیسیون تخصصی 
جمع بندی شده و قرار است گزارش آن 
قرائت شــود که ابهامات و نکاتی مطرح 
شــده و در حال بررسی است و احتمال 
دارد تعدیالتی در کمیســیون مربوطه 
اتفاق افتد.پورابراهیمی بیان داشت: در 
مجموع به جهت اینکــه نگران فضای 
مجــازی در جامعه هســتیم و با توجه 
به آســیب ها، موضوعــات فرهنگی و 
عقیدتی و دینی حتما باید در این حوزه 
تصمیماتی بگیریم تا آثارمنفی به حداقل 
برسد و در کنار آن نباید ظرفیت فعالیت 
های اقتصادی را بگیریم و تفکیک این 
2 حوزه ضروری است.شوی تاکید کرد: 
مخالفیم که امکان ظرفیت اقتصادی را 

از کشور بگیریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تصویب طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی

تهران - ایرنا - رئیس جمهور با اشــاره به عزم دولت برای تحقق اقتصاد اســالمی بر لزوم توســعه تحقیقات کاربردی در این حوزه تأکید کرد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، روز گذشته ۳0 
تن از اساتید و محققان اقتصاد اسالمی در محل ریاست  جمهوری با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیدار و در خصوص مهم ترین مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع موجود بحث 
و گفت وگو کردند.در این نشست که به درخواست رئیس شورای سیاست گذاری  مجمع عالی علوم انسانی برگزار شد، حجت االسالم محمدجواد محقق نیا درباره »برنامه اصالح سیستم 
بانکی«، رســول بخشــی در نقد »بخشی از رویکردهای کالن اقتصادی دولت و راهکارهای اصالح آنها با تأکید بر موضوع ارتباط بین خلق پول و نظام مالیاتی«، حجت االسالم احمدعلی 
یوسفی در خصوص »رفع فقر مطلق و اولویت های  دولت«، ایرج توتونچیان درباره »طرح )آزمایشی ( عملیاتی بانکداری بدون ربا«، حجت االسالم غالمعلی معصومی نیا در ارزیابی »اسند 
تحول دولت و دورنمای راه نجات اقتصاد ایران«، حجت االسالم سید محمدکاظم رجایی در خصوص »راهبردهای پیشرفت اقتصادی«، حجت االسالم سعید فراهانی فرد درباره »عدالت 
بین نسلی و درون نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی و توصیه های سیاستی«، حجت االسالم سید حسین میرمعزی درباره »راهکارهای تحقق شعار سال )تولید، دانش بنیان، اشتغال 

آفرین(« و حجت االسالم مجید حبیبیان درباره »مسئولیت ها و رسالت ها در برخی مصادیق اقتصادی« سخنرانی  کردند.در پایان نشست، رئیس جمهور از عزم دولت سیزدهم برای تحقق اقتصاد اسالمی سخن گفت و بر لزوم گسترش تحقیقات کاربردی 
در عرصه اقتصاد اسالمی تأکید کرد.آیت اهلل رئیسی همچنین با استقبال از پیشنهادات ارائه شده در جلسه، مقرر کرد با محوریت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست  جمهوری از نظرات اساتید در ارتقای سند تحول دولت و تدوین برنامه هفتم حاضر در 

جلسه به نحو مطلوب استفاده و بهره برداری شود.

در دیدار جمعی از صاحب نظران اقتصادی مطرح شد

تأکید آیت اهلل رئیسی بر عزم دولت سیزدهم  برای تحقق اقتصاد اسالمی
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اتاق بازرگانی ایران جدیدترین آمار شــامخ – شاخص مدیران خرید 
– را منتشــر کرده که نشان می دهد این عدد در قله پنج ماهه خود 
ایستاده است.به گزارش ایسنا، شامخ در هر ماه از سوی اتاق بازرگانی 
و بر اساس اظهارات فعاالن اقتصادی در نقاط مختلف کشور سنجیده 
می شود. هر چه این عدد به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، نشان دهنده رونق 
و هرچه از ۵۰ پایین تر باشــد نشان دهنده ورود به دوره جدیدی از 
رکود اســت.پس از افتی که شــامخ در ماه های پایانی سال گذشته 
داشت، بر اساس اطالعات جدید از وضعیت شامخ در اسفند ۱۴۰۰، 
این عدد به قله پنج ماه خود رســیده که نشان دهنده ورود به دوره 
جدیدی از امید به رونق تازه در اقتصاد ایران است.شــاخص مدیران 
خریــد اقتصاد ایران )PMI( در اســفند ۱۴۰۰ به رقم ۵۴.۷۴ واحد 

رســیده که باالترین رقم در ۵ ماه قبل از آن محســوب می شود و 
تقریباً در ســطح اسفند سال قبل از آن )۵۴.۷۳( قرار دارد. از جمله 
نکات مهم گزارش شــامخ اسفند ۱۴۰۰ این است که در این ماه از 
میان همه مؤلفه های اصلی شــامخ، فقط شاخص میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انســانی کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده است.طبق 
اطالعاتی که مرکز پژوهش های اتاق ایران در سی امین دوره گزارش 
شــامخ منتشر کرده، در اسفند ۱۴۰۰، شــاخص میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انســانی ۴۴.۸۲ واحــد بوده که یکی از کمترین 
مقادیــر در ۱۷ ماه اخیر بوده اســت.در این میان، شــاخص میزان 
سفارشات جدید مشــتریان پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به 
۵۵.۴۴ واحد رســیده که باالترین رکورد در ۶ ماهه اخیر محسوب 
می شود؛ اما هم زمان شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در ماه آینده روی رقم ۳۵.۲۹ واحد ایســتاده که کمترین 
میزان از اســت. کاهش این شاخص در اسفند ۱۴۰۰ تا حدود طبق 
روال سال های گذشته ناشی از تعطیالت فروردین ماه بوده؛ اما به نظر 
می رســد مصادف شــدن تعطیالت نوروز با آغاز ماه مبارک رمضان 
و همچنیــن بالتکلیفی فضای بین المللی در خصوص حصول توافق 
و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشــور نیز بر کاهش این شاخص 

تأثیر داشته است.طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد 
ایران در اسفند ۵۴.۷۴ به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ 
۵ ماهه اخیر از مهرماه رســیده اســت و عدد شاخص تقریباً مشابه 
اســفندماه سال گذشته )۵۴.۷۳( اســت. در این ماه به غیراز میزان 
اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه های اصلی باالی 
۵۰ ثبت شده اند. در اسفندماه اکثر فعاالن اقتصادی در هر سه بخش 
اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.شاخص میزان 
فعالیت های کسب وکار در اســفندماه )۵۸.۸۱( نسبت به بهمن ماه 
افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته 
از ابتدای شــروع طرح رسیده است.شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان )۵۵.۴۴( در اسفندماه پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، 
به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگر چه به عقیده فعاالن 
اقتصادی تقاضا همچنان متأثر از تورم و بالتکلیفی فضای بین المللی 
به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.شاخص موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شــده )۵۴.۷۴( بعد از ۶ ماه روند کاهشی در 
اسفندماه به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. 
البته این افزایش بیشــتر متأثر از بخش خدمات و کشــاورزی بوده 

و در بخش ســاختمان شــاخص با کاهش زیادی همراه بوده است.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی )۴۴.۸۲( در 
اســفندماه به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ ماه اخیر رسیده 
اســت. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده 
و بخش خدمات و کشــاورزی بیشــترین کاهش را داشته است. به 
عقیده فعاالن اقتصادی افزایــش هزینه های نهاده های تولید و ارائه 
خدمات از جمله دســتمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده 
تا شــرکت ها برای جبران هزینه ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از 
واحدهای اقتصادی شوند.شــاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )۷۸.۴۷( در اسفندماه به بیشترین مقدار ۳ ماه اخیر 
رسیده است. شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات 
ارائه شــده نیز )۵۷.۹۷( نســبت به بهمن ماه افزایش داشته است. 
همچنین بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اســفندماه، 
عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۴۰۱.۵ رسیده که نسبت 
به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشــان می دهد.انتظارات در ارتباط با 
میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینــده )۳۵.۲۹( به کمترین میزان 
از اســفند ۱۳۹۸ رسیده است، کاهش این شــاخص در اسفندماه، 
طبق روال ســال های گذشته به دلیل تعطیالت فروردین ماه )اثرات 

فصلی( است که مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان و بالتکلیفی 
روابط بین المللی در کاهش بیشــتر نرخ این شاخص تأثیرگذار بوده 
است.هرچند بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی در 
اسفندماه، شاخص مدیران خرید، نشان دهنده رونق فعالیت ها مشابه 
اسفندماه سال قبل است، اما بسیاری از فعاالن اقتصادی در اسفندماه 
به دلیل عدم وجود تناســب بین افزایش قیمت نهاده های تولید )از 
قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات( و قیمت 
فروش، با افزایش شدید هزینه ها روبرو هستند. با این حال، هم طرف 
عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایــج برجام و خوش بین به تأثیر 
نتایج مثبت آن بر گشــایش فضای اقتصادی و به تبع آن سهولت در 

انجام مبادالت خارجی خود هستند.

اعالم قسط 10میلیونی نهضت ملی مسکن

 مردم چطور ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون قسط بدهند؟
در حالی مسئوالن وزارت راه پیشتر بر ۲۰ساله بودن دوره بازپرداخت 
و اقســاط ۳ تا ۵ میلیون تومانی وام نهضت ملی مسکن تأکید کرده  
بودند که سرپرســت شرکت عمران شهرهای جدید شب گذشته از 
قســط ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی رونمایــی کرد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم در راستای حل مشکل 
مسکن اقشــار ضعیف از طرح ســاخت ۴ میلیون مسکن با آورده 
حداقلی حدود ۴۰ میلیون تومان و تسهیالت ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون 
تومانــی رونمایی کرد تا بی خانه ها در وضعیتی که قیمت مســکن 
به شدت افزایش یافته است، بتوانند با حداقل هزینه  صاحب مسکن 
شوند.یکی از مهمترین مشکل عموم مردم برای خانه دار شدن، تأمین 
آورده اولیه و پرداخت اقســاط هســت، به همین دلیل سعی دولت 
جدید این اســت که هم آورده اولیه و هم مبلغ اقساط در کمترین 
مبلغ ممکن باشــد تا دهک های پایین از پس پرداخت آن برآیند.بر 
همین اساس، طبق گفته محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازی، 
زمان بازپرداخت تســهیالت ۲۰ســاله در نظر گرفته شد تا میزان 
اقســاط ماهانه کمتر شود.رستم قاسمی وزیر فعلی راه و شهرسازی 
هم پیشــتر در همین باره گفته بود: زمان بازپرداخت اقساط طرح 
نهضت ملی مسکن ۲۰ساله است و در حال توافق با سازمان مدیریت 

و بانک مرکزی هستیم تا اقساط این طرح به صورت پلکانی و منطبق 
با توانمندی مردم تعیین شــود، از سوی دیگر بخشی از این اقساط 
را دولــت پرداخت خواهــد کرد که هزینه های مــردم کاهش پیدا 
کند، البته میزان این حمایت دولتی بعدتر اعالم خواهد شد.دی ماه 
ســال گذشته محمودزاده معاون مســکن و ساختمان از تأمین ۵۰ 
تا ۵۵ درصد هزینه ســاخت واحدهای نهضت ملی مسکن از طریق 
تسهیالت خبر داده و گفته بود: اقساط وام نهضت ملی مسکن برای 
کم درآمدها ۲.۵ میلیون تومان اســت.وی درباره اقساط خرید این 
واحدهای مسکونی گفت: بازپرداخت تســهیالت با نرخ ۱۸ درصد 
محاســبه می شــود و در قانون جهش تولید و صندوق ملی مسکن 
پیش بینی شده است که براساس دهک های جامعه مابه التفاوت بین 
۱۸ درصد محاسبه و توسط دولت پرداخت می شود.وی اضافه کرده 
بود: صندوق ملی مسکن، مبلغ قابل توجهی را برای دهک های  اول تا 
ششم جامعه طراحی کرده است که براساس آن اقساط پایین ترین 
دهک از مبلغ ۲.۵ میلیون آغاز می شود و هرچقدر مبلغ تسهیالت 
باالتر باشد، اقساط نیز افزایش می یابد.معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی گفته بود: میزان تسهیالت از ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون 
تومان و نرخ بهره از ۵ تا ۱۸ درصد متغیر است که یارانه نرخ بهره به 

همه اقشار به یک میزان پرداخت نمی شود.بر اساس اظهارات معاون 
وزیر راه و شهرســازی، قســط وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ بهره 
۵درصدی در سال اول )پلکانی( ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است و 
در سال بیستم میزان اقساط به ۴ میلیون و ۶۹ هزار تومان افزایش 
خواهد یافت.این در حالی اســت که شب گذشته سرپرست شرکت  
عمران شهرهای جدید ایران اعالم کرد: دوره بازپرداخت تسهیالت 
۳۵۰ تــا ۴۵۰ میلیونی نهضت ملی مســکن را ۵ســاله پیش بینی 
کرده ایم که قسط ماهانه وام ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بین ۱۰ تا 
۱۵ میلیون تومان است.به گزارش تسنیم، اعالم بازپرداخت ۵ساله و 
اقساط ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی یا به دلیل بی اطالعی مدیر مربوطه 
انجام شده و یا اینکه تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ شده است که 
اگر چنین باشد، نیاز به بازنگری جدی در این تصمیم است، چرا که 
مردمی که توان تأمین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان را ندارند، چطور 
می توانند ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اقســاط بدهند.در پایان با 
توجه به گســتردگی طرح نهضت ملی مسکن، پیشنهاد می شود در 
رابطه با این برنامه بزرگ دولت یک سخنگوی واحد از سوی وزیر راه 

و شهرسازی منصوب شود.

شامخ بر قله پنج ماهه

اقتصاد ایران در آستانه 
رونقی تازه
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گزیده خبر
 عملیات بزرگ تعمیرات خط انتقال آب 

قم آغاز شد
عملیات بزرگ اصالح و تعمیرات شیرآالت خط انتقال قدیمی آب از سد 15 
خرداد به قم آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
قم، مهندس حســن بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با 
اشاره به قدمت حدود 30 ساله خط انتقال قدیمی آب 15 خرداد به قم گفت: 
گذشــت زمان باعث فرســودگی و نقص کارایی شیرهای تخلیه آب وهوای 
موجود بر روی این خط لوله 70 کیلومتری شده است.وی افزایش هدر رفت، 
کاهش کیفیت آب و مشــکالت ناشــی از وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل 
فرسودگی شــیرآالت را از جمله ضرورت های تعمیرات پیشگیرانه در خط 
انتقال برشــمرد و ابراز داشت: در همین راستا برنامه ریزی و هماهنگی های 

الزم به منظور اصالح و تعمیرات شیرآالت موجود صورت گرفت.

متوسط بارش ها در کردستان ۶ درصد 
افزایش یافت

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان: از ابتدای ســال آبی جاری 
)مهرماه( تا کنون، متوسط بارندگی در استان 300 میلیمتر بوده که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل ۶ درصد بیشتر اســت.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آریانژاد در خصوص وضعیت منابع 
آب اســتان اظهار داشت: به دنبال بارش های خوب اخیر، سد گاران مریوان 
و سد سبدلو بانه سرریز شدند و اکنون سد سورال دهگالن نیز بیش از ۹5 

درصد پر شده است.

پرچم پور: 
انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته برای سه تجهیز 

ثابت در پاالیشگاه گاز ایالم
رئیس بازرسی فنی شــرکت پاالیش گاز ایالم از ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات 
مهم پاالیشــگاه گاز ایالم در طول ســال 1۴00 خبر داد و گفت: پس از انجام آزمونهای 
غیرمخرب پیشــرفته، ارزیابی قابلیت سرویس دهی سطح 3 برای سه تجهیز ثابت شامل 
یک جدا کننده گاز ورودی و دو برج جذب صورت گرفت.به گزارش روابط عمومی، بهزاد 
پرچم پور با بیان اینکه طی ســال گذشــته تدوین دستورالعمل ارزیابی قابلیت سرویس 
دهی تجهیزات شــرکت ملی گاز با مشارکت فعال بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم انجام 

شده است.

در تعطیالت 1۶ روزه نوروز رقم خورد؛
افزایش ۳۷.۶۰ درصد مصرف بنزین در اصفهان

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهــان از افزایش 37.۶0 درصدی 
مصرف بنزین در تعطیالت نوروز امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته خبر داد. 
عبداهلل گیتی منش با اشــاره به وضعیت مصرف فراورده های سوختنی در 1۶ روز نخست 
تعطیالت نوروز ۴01، اظهار کرد: از تاریخ ۲7 اسفند 1۴00 تا 13 فروردین 1۴01، میزان 
مصرف بنزین معمولی نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.۶0 درصد افزایش داشته 

است.

آبفای استان اصفهان موفق به دریافت 
گواهینامه برنامه ایمنی آب شد

مدیــر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان گفــت: با آغاز 
برنامه ایمنی آب از سال 13۹۲ شناسایی 
و رفعرویدادهــای مخاطــره آمیز در تمام 
مراحل تامین آب آشامیدنی در دستور کار 
قرار گرفت که در نهایتآبفای اســتان اصفهان موفقشد در اسفند 
ماه گذشــته این گواهینامه رااز سوی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــتدریافت کند.فهمیه امیری اعــالم کرد: با اجرای 
برنامــه ایمنی آب به عنوان مهمترین اقدام برای تضمین کیفیت 
آب شرب در شهر اصفهان،ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن  در 
حوضهآبریز،سامانه تصفیه آب، سامانه انتقال، ذخیره سازی،شبکه 
توزیع،شناخت مصرف کنندگان و نوع مصارف آبدر دستور کار قرار 
گرفت.وی گفت: در اجرای برنامه ایمنی آب شهر اصفهان،اقدامات 
شاخصی نظیرنصب آشغالگیر مکانیکی در آبگیر چم آسمان،نصب 
سنســور تشخیص مواد نفتی و هیدروکربن ها در مسیر رودخانه 
و آبگیر ســد چم آســمان، نصب توری و حفاظ هواکش مخازن 
و مســدود کــردن کلیه درز و شــکاف ها در تصفیــه خانه آب 

باباشیخعلی انجام شد.

در حوزه توزیع برق مازندران صورت گرفت؛
کشف 121۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز 

در سال 14۰۰ 
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق مازنــدران  از 
کشف 1۲10 دستگاه اســتخراج رمز ارز غیر مجاز در 
ســال 1۴00 در حوزه توزیع برق مازنــدران خبر داد 
.مهندس ســید کاظم حسینی کارنامی  ادامه داد: طی 
یک ســال اخیر 1۲10 دستگاه ماینر غیرمجاز از 1۴8 
مرکز غیرقانونی اســتخراج رمزارز توسط همکاران و مسئولین تست و بازرسی 
استان و امورهای توزیع برق با هماهنگی مسئولین قضایی و با همکاری ماموران 
انتظامی در نقاط مختلف مازندران کشف و ضبط شده است.وی گفت: مطابق 
دستورالعمل ارسالی از توانیر با کلیه این مشترکین برخورد و مبلغی معادل 7۶ 
میلیارد ریال بهای انرژی بابت جریمه این دسته از مشرکین صادر شده است.

حسینی کارنامی افزود: از ابتدای آغاز این طرح   که از سال ۹8 بوده است در 
مجموع  ۴71۶ دستگاه از ۲۲۴ مرکز  استخراج شده است.وی گفت: به منظور 
مقابله با پدیده شوم برق های غیرمجاز و با استفاده از روش های مختلف کنترل 
مصارف مشترکین تعداد ۴۲38 مشترک دارای تخلف در استفاده از انرژی برق 
شناسایی و مطابق دستورالعمل های موجود با آنها برخورد صورت گرفته است 
که از این محل نیز نزدیک به 30 میلیون کیلووات ساعت انرژی به میزان فروش 

شرکت اضافه گردید.

نفت ۱۵۰ دالری نزدیک است؟
اگرچه برداشــت عظیم از ذخایر نفت استراتژیک، قیمت نفت را به پایین 100 دالر 
در هر بشــکه برد اما کاهش صادرات روسیه و احتماال تحریم ها علیه صادرات نفت 
این کشــور، ممکن اســت قیمت ها را دوباره افزایش دهد.به گزارش ایسنا، به نظر 
می رسد اتحادیه اروپا به پیشــنهاد تحریم های مستقیم صنعت انرژی روسیه روی 
خوش نشــان داده و برای شــروع، واردات زغال سنگ را ممنوع کرده است. آمریکا 
180 میلیون بشــکه و چندین عضو آژانس بین المللی انرژی ۶0 میلیون بشــکه از 
ذخایر نفت استراتژیک آزاد می کنند. عربستان سعودی هم قیمت فروش نفت برای 
همه خریداران را افزایش داده است. قیمت های بسیار باالتر ممکن است خیلی زود 
اتفاق بیافتد.هنگامی که چند ماه پیش تحلیلگران پیش بینی خود از قیمت نفت را 
باالتر بردند، اکثرا به عواملی نظیر عدم تمایل اوپک پالس برای افزایش بیشتر تولید 
و ادامه رشــد قوی تقاضا برای نفت اشاره کردند.اکنون به نظر می رسد همه اخبار، 
پیرامون جنگ در اوکراین اســت و عامل مثبت برای نفت، پیش بینی ادامه کاهش 
صادرات نفت روسیه است. این کشور بزرگترین صادرکننده نفت و فرآورده های نفتی 
و صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپاست که عدم تمایل این بلوک برای هدف گرفتن 
مستقیم صنعت انرژی روسیه را توضیح می دهد. با این حال فشارهای رو به رشدی 
روی بروکســل برای اقدام وجود دارد و اکنون که زغال سنگ در فهرست تحریم ها 
وارد شده اســت، شاید زمان چندانی نبرد که نفت به هدف بعدی تبدیل شود، اگر 
چنین اتفاقی روی دهد، نفت برنت ممکن اســت به باالی 1۲0 دالر در هر بشــکه 
صعــود کند و باالی این قیمت بماند.در این بین، آمریکا واردات نفت و فرآورده های 
نفتی روسیه را ممنوع کرده است اما این ممنوعیت در ۲۲ آوریل اجرایی می شود و 
در این فاصله، آمریکا نفت و فرآورده های نفتی روسیه را انبارسازی می کند.طبق آمار 

اداره اطالعــات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۲5 مارس، آمریکا به طور میانگین 
100 هزار بشــکه نفت و فرآورده های نفتی روسیه را وارد کرد که 70 هزار بشکه در 
روز باالتــر از هفته پیش و واردات صفر در ماه پیش از آن بود.در حالی که همه این 
مــوارد اتفاق می افتد، قیمت های نفت پس از اعالم آزادســازی نفت از ذخایر نفت 
استراتژیک ســقوط کردند و حتی وست تگزاس اینترمدیت به پایین 100 دالر در 
هر بشــکه نزول کرد. با این حال این کاهش موقتی بود و پس از واکنش اولیه بازار 
به تصمیم دولت بایدن برای آزادســازی نفت از ذخایر اضطراری، قیمت ها دوباره به 
باالی 100 دالر صعود کردند.اکنون قیمت ها احتماال درســت مانند نخستین دور 
آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا در سال میالدی گذشته، به صعود ادامه 

خواهند داد. در آن زمان قیمت ها پس از انتشــار این خبر فورا ریزش کرده بودند و 
سپس با فروکش کردن هیجان بازار، دوباره بهبود پیدا کرده بودند.این برداشت شامل 
گریدهای نفتی می شــود که از ذخایر استراتژیک آزاد می شوند اما شامل گریدهای 
نفتی مورد نیاز پاالیشــگاهها برای تولید سوخت نیستند و نفت آزاد شده تنها تاثیر 
موقتی خواهد شد، بدون این که بتواند مشکل عرضه را واقعا حل کند.برداشت اخیر 
نفت از ذخایر نفت استراتژیک در مقایسه با دور قبلی، عظیم خواهد بود و به حدود 
یک میلیون بشکه در روز به مدت شش ماه بالغ می شود. این حجم نفت بیش از یک 
ســوم کاهش صادرات نفت روسیه که از سوی آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
شــده است را جبران می کند. در واقع شاید معامله گران این نگرانی را پیدا کنند که 
پس از آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری، ذخایر مذکور چگونه جایگزین خواهند شد 
و چه تاثیری روی قیمت های نفت خواهند داشــت.در این بین، در اروپا قیمت های 
زغال ســنگ پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات زغال سنگ روسیه، جهش یافت. 
اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا گفت: ما ممنوعیتی روی واردات زغال 
سنگ از روســیه به ارزش چهار میلیارد یورو در ســال اعمال می کنیم. این اقدام 
منبع درآمد مهمی را برای روســیه قطع می کند.اما این اقدام هزینه های انرژی اروپا 
را بیشــتر افزایش می دهد و این بحث که »تحریم های ضد روســیه در واقع به چه 
کسی ضربه می زند: روسیه یا اتحادیه اروپا؟ » داغ است. طبق آمار کمیسیون اروپا، 
اتحادیه اروپا ۴5 درصد از زغال سنگی که مصرف می کند را از روسیه تامین می کند. 
این میزان برابر با ۴5 درصد واردات زغال ســنگ اســت که باید جایگزین شود اما 
کاهش چشمگیر واردات زغال سنگ ساده نیست.اندونزی که بزرگترین صادرکننده 
زغال سنگ جهان است، تصادفا قیمت ها برای تحویل در آوریل را ۴۲ درصد افزایش 
داد. این دقیقا همان اقدامی اســت که عربستان سعودی در خصوص نفت انجام داد 
و احتماال به معنای آن اســت که خریداران گزینه های کمتری دارند.اما قیمت های 
زغال سنگ هم رشد بیشتری پیدا خواهد کرد زیرا روسیه حداکثر 70 درصد از زغال 
سنگ حرارتی اروپا که برای تولید نیرو و گرمایش استفاده می شود را تامین می کند. 
طبق گزارش شرکت ریستاد انرژی، آنچه این وضعیت را حادتر می کند، محدود شدن 

ذخایر جهانی زغال سنگ حرارتی است.

الجزایر در توافق جدیدی که قرار است روز دوشنبه امضا شود، صادرات گاز طبیعی به ایتالیا را تقریبا 50 درصد افزایش می دهد.
به گزارش ایســنا، این افزایش صادرات احتماال کمک می کند الجزایر جای روســیه را به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز برای 
ایتالیا بگیرد.بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این کشور شمال آفریقا تا پایان سال ۲0۲۲، صادراتش به ایتالیا را به میزان ۹ 
تا 10 میلیارد متر مکعب در ســال افزایش می دهد.ایتالیا در سال ۲0۲1 حدود ۲1 میلیارد متر مکعب گاز از الجزایر در مقایسه 
با واردات ۲۹ میلیارد متر مکعب از روسیه، دریافت کرد.الجزایر دومین تامین کننده بزرگ گاز ایتالیاست و خط لوله ترانس مد از 
سال 1۹83 گاز الجزایر را به سواحل ایتالیا منتقل می کند و ظرفیت روزانه بیش از 110 میلیون متر مکعب دارد اما در حال حاضر کمتر از ۶0 میلیون متر مکعب 
منتقل می کند.افزایش مصرف داخلی، سرمایه گذاری اندک و بی ثباتی سیاسی از جمله تعطیلی یک خط لوله به اسپانیا بر سر اختالف با مراکش، صادرات الجزایر را 
محدود کرده اســت. اما واردات ایتالیا ســال گذشــته 7۶ درصد رشد کرد و به ۲1.۲ میلیارد متر مکعب رسید.این قرارداد در سفر ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به 
الجزایر و دیدار با عبدالماجد تبون، رئیس جمهور الجزایر امضا خواهد شد و شامل افزایش واردات گاز از الجزایر و سرمایه گذاریهای مشترک در تجدیدپذیرها خواهد بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ایتالیا که برای حدود ۴0 درصد از مصرف گاز خود به واردات روسیه متکی است، همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و بررسی تدابیر تنبیهی 
شدیدتر علیه مسکو در اتحادیه اروپا، به دنبال منابع تامین جایگزین است. ایتالیا اعالم کرده است اگر اتحادیه اروپا در خصوص ممنوعیت واردات گاز روسیه متحد 

شود، از این ممنوعیت حمایت خواهد کرد.

وزیر نیرو با اشــاره به زمان بندی دقیق پروژه ها در صنعت آب و برق کشــور گفت: در ســال جاری به طور میانگین برای هر 13 
روز بهره برداری از یک ســد برنامه ریزی شــده است و بر همین اساس ۲۶ سد تا پایان سال  جاری یا به مرحله آبگیری رسیده یا 
بهره برداری خواهد شد.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان امروز در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و آبفای کشور فعالیت 
دولت سیزدهم را در چند ماه گذشته موثر دانست و گفت: در چند ماه گذشته ابتدا پروژه های دارای اولویت را شناسایی کردیم 
و ســپس در مرحله تجهیز برای تکمیل پروژه ها، بســیاری از نیازهای وزارت نیرو را در قانون بودجه 1۴01 تجمیع کردیم.وی با 

بیان اینکه مرحله ســوم، اجرای پروژه های اضطراری اســت که برای تسریع در روند اجرای پروژه ها صورت می گیرد، ادامه داد: اصالح ساختار مدیریت آب کشور یکی 
از مهم ترین موضوعات و جزو چهارمین اقدام موثر وزارت نیرو در این مدت است.محرابیان شرایط امروز کشور را با سال های گذشته متفاوت دانست و اظهار کرد: در 
شرایط فعلی که فاصله معناداری بین تقاضا و عرضه وجود دارد، باید ابزار مدیریتی خود را تغییر دهیم.وی همچنین در ادامه عدالت، شفافیت و قانون مداری را از اصول 
جدید مدیریتی آب عنوان کرد و بر رفع موانع موجود با بکارگیری صحیح این اصول تاکید کرد.وزیر نیرو با اشــاره به لزوم اجرای دقیق پروژه ها، گفت: اولویت بندی، 
تجهیز منابع و زمانبندی سه شرطی است که در صورت رعایت در اجرای تمامی پروژه ها، می توانیم به قول های خود جامه عمل بپوشانیم.وی با اشاره به بودجه نسبتا 
خوب سال 1۴01 برای صنعت آب و برق، خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه امسال بر اساس میزان فعالیت شرکت های آب و برق صورت گرفته و با توجه به حساسیت 

استفاده از منابع بایستی بهره  کافی و هدفمند از بودجه، در دستور کار مدیران قرار گیرد.

بهره برداری از ۲۶ سد تا پایان سال  جاریجایگزین جدید ایتالیا برای گاز روسیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1400/2805 آقای رضا تمبرخانی فرزند سعید به شماره ملی 3850082393 نسبت به دو دانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیمی با مشهوریت محلی طوسی جار به مساحت 53082/29 متر مربع به شماره پالک 3۷3 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقای میراحمد 
قادری 2-برابر رای شــماره 1400/2819 آقای زاهد تمبرخانی فرزند ســعید به شــماره ملی 3859214969 نسبت به دو دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیمی با مشهوریت محلی طوسی جار به 
مساحت 53082/29 متر مربع به شماره پالک 3۷3 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقای میراحمد قادری 3- برابر رای شماره 1400/2821 آقای آرمان 
تمبرخانی فرزند سعید به شماره ملی 3859928805 نسبت به دو دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیمی با مشهوریت محلی طوسی جار به مساحت 53082/29 متر مربع به شماره پالک 3۷3 فرعی 
از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقای میراحمد قادری 4-برابر رای شماره 1400/2954 آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی 3859148141 
نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی بان ینگی ارخ به مساحت 33۷504/36 متر مربع به شماره پالک 160 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه کوله 
خریداری از مالک رسمی آقای سید سعدالدین قریشی 5-برابر رای شماره 1400/2825 آقای حبیب اهلل مرادی فرزند ستار به شماره ملی 3858۷80340 نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشهوریت محلی بان ینگی ارخ به مساحت 33۷504/36 متر مربع به شماره پالک 160 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی آقای سید سعدالدین 
قریشی 6-برابر رای شماره 1400/2802 آقای اسمعیل مرادی فرزند محمد به شماره ملی 3859696908 نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت کوچک رش به مساحت 
55209 متر مربع به شماره پالک 169۷ فرعی از 64 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زرینه خریداری از مالک رسمی آقای گنج علی مرادی ۷- برابر رای شماره 1400/2۷99 آقای عباس مرادی 
فرزند محمد به شماره ملی 385869۷5۷2 نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت کوچک رش به مساحت 55209 متر مربع به شماره پالک 169۷ فرعی از 64 اصلی واقع 
در بخش 14 دیواندره قریه زرینه خریداری از مالک رسمی آقای گنج علی مرادی 8-برابر رای شماره 1400/2859 خانم شمسی رسولی فرزند سعید به شماره ملی 3859802۷63 نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 165/28 متر مربع به شماره پالک 13120 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 9-برابر رای شماره 
1400/2862 آقای سعید فتحی فرزند احمد به شماره ملی 382009051۷ نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۷0/19 متر مربع به شماره پالک 13124 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداهلل فتحی 10-برابر رای شماره 1400/2۷28 آقای صدیق کرم ویسی فرزند عارف به شماره ملی 3859008161 نسبت به ششدانگ عرصه 
یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 39440/53 متر مربع به شماره پالک 55 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن  11-برابر رای 
شماره 1400/280۷ آقای احمد بهرامی فرزند ابوالمحمد به شماره ملی 385949۷561 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع به شماره پالک 13093 فرعی از 
58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عباس شریفی 12-برابر رای شماره 1400/2۷40 آقای صدیق کرم ویسی فرزند عارف به شماره ملی 3859008161 نسبت به ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۷126/64 متر مربع به شماره پالک 55 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن 13-برابر 
رای شماره 1400/2۷44 آقای سعدی اسدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 3850030008 نسبت به سه دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 22۷/36 متر مربع به شماره پالک 13110 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 14-برابر رای شماره 1400/2۷42 آقای جمشید اسدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 38501109۷4 نسبت به 
ســه دانگ عرصه و اعیان یک باب ســاختمان به مساحت 22۷/36 متر مربع به شماره پالک 13110 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 15-برابر 
رای شماره 1400/26۷2 آقای حامد شفیعی فرزند عباس به شماره ملی 3859011146 نسبت به ششدانگ عرصه زمین مزروعی دیمی به مساحت 4162/85 متر مربع به شماره پالک 40 فرعی از 65 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری .بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1401/01/22 وتاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه 1401/02/06 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف ۷(

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی 
حــل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود 
انجام نشــده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد 1-برابر رای شماره 
1400/2728 آقای صدیق کرم ویسی فرزند عارف به شماره ملی 3859008161 نسبت به 
ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 39440/53 متر مربع به شماره 
پالک 55 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی 
آقای ایرج اردالن 2-برابر رای شــماره 1400/2740 آقای صدیق کرم ویســی فرزند عارف 
به شماره ملی 3859008161 نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به 
مساحت 7126/64 متر مربع به شماره پالک 55 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن 3-برابر رای شماره 1400/2672 آقای 
حامد شــفیعی فرزند عباس به شماره ملی 3859011146 نسبت به ششدانگ عرصه زمین 
مزروعی دیمی به مساحت 4162/85 متر مربع به شماره پالک 40 فرعی از 65 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری )تاریخ تحدید 
حدود ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/02/07(  بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به 
متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در 
محل وقوع ملک حاضر شــده تا چنانچه نســبت به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی 
داشــته باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی آنها در وقت 
تحدید حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شــد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نسبت به حدود یا حقوق 
ارتفاقی ملک اعتراضی داشــته باشــند در اجرای ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و مطابق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین 
ثبتی که فاقد ســابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1372/2/25 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراص دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دیواندره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت 

به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ) 2۷۰(
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دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( اعالم کرد که از ابتدای اردیبهشت 
سال جاری پرداخت هر گونه تسهیالت )سرمایه در گردش( 
از سوی سیستم بانکی صرفا پس از استعالم صورت حساب 
الکترونیکی انجام می شــود.محمود سیجانی در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه کلیه صنایــع مرتبط با تامین مواد 

اولیه و نهادهای صنایع لوازم خانگی، صنایع غذایی، مصالح 
ســاختمانی، تایر، خودرو و قطعات خودرو مشــمول طرح 
اعطای تسهیالت مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی هستند، 
اظهار کرد: این طرح منجر به شــفاف سازی تامین مالی و 

جلوگیری از انحراف تسهیالت بانکی خواهد شد.
به گفته وی تهران یکی از هفت اســتان پیشرو در اجرای 
طرح معرفی شده و متقاضیان درخواست تسهیالت سرمایه 
در گردش می توانند با ارائه صورت حســاب الکترونیکی از 

طریق درگاه سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

مسائل بانکی در صدر مشکالت تولید

سیجانی در ادامه درباره گزارش عملکرد ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید درســال ۱۴۰۰ گفت: سال گذشته ۴۶ جلسه 
کارگروه اصلی به ریاست استاندار تهران و ۱۷۷جلسه کمیته 
تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد. در مجموع 
طی برگزاری ۳۷۷ جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید مربوط به استان تهران و شهرستان های تابعه، مسائل 
و مشــکالت ۱۱۷۹ واحد تولیدی، طرح صنعتی و خدمات 
مرتبــط با واحدهــای تولیدی رســیدگی و ۱۱۶۵مصوبه 
صادر شد. مصوبات بررسی مســائل و مشکالت واحدهای 
تولیــدی در حوزه امور بانکی۸۸۱ مصوبه، تامین اجتماعی 
۵۶ مصوبه، امور مالیاتی و امور زیربنایی و زیرســاختی ۵۳ 

مصوبه، محیط زیســت ۲۶ مصوبه و سایر ۹۶ مصوبه بوده 
اســت.به گفته وی مهمترین مصوبات کارگروه تسهیل در 
سال گذشته مربوط به صدور پروانه بهره برداری واحدهای 
فعال دارای مجوز پروانه کسب با قدمت قبل از سال ۱۳۸۹، 
گازرسانی به شهرک صنعتی قرچک، احیا و راه اندازی طرح 
شرکت شهد قند واقع در شهرک صنعتی عباس آباد و رفع 
مشکل تامین آب شــهرک صنعتی عباس آباد بوده است.

همچنین به گفته سرپرســت سازمان صمت استان تهران، 
سال گذشته ۱۷۷ پروانه بهره برداری از طرح های نیمه تمام 
با حجم سرمایه گذاری ۴۷۲۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی 

۳۲۸۰ نفر در استان صادر شده است.

گزیده خبر

برخورد قاطع با عرضه كنندگان قطعات يدكي 
تقلبي و قاچاق سايپا 

طرح نظارت بر اصالت قطعات یدکي شــبکه خدمات پس از فروش محصوالت 
ســایپا در راستای اجرای طرح ویژه مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آغاز شــد.به گزارش سایپانیوز، مهدی روزبهاني؛ رئیس 
کمیته مبارزه با کاالهای تقلبي و قاچاق شــرکت ســایپایدک، گفت: مجموعه 
خدمات پس از فروش ســایپا در راســتاي ارائه خدمات و قطعات با کیفیت به 
مشــتریان و اطمینان از عدم وجود قطعات غیر شرکتي در سطح نمایندگي ها 
و عاملیت ها، بازرسي در سطح شبکه نمایندگي ها و عاملیت هاي فروش قطعه و 
عاملین تعمیراتي را آغاز کرده است.او از عزم جدي و قاطع در برخورد با اشخاص 
حقیقــي و حقوقي فعال در زمینه تولید، توزیع و فروش قطعات یدکي تقلبي و 

قاچاق محصوالت سایپا در بازار خبر داد.

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد خبر داد:
“مهدی آباد« سال 1400 ركورد فروش زد 

مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد، سال گذشته رکورد جدیدی در فروش 
ماده معدنی ثبت کرد. به گفته حمید رضا حمایت مدیر این مجتمع، این رکورد 
با فروش ۳۴۳هزار تن مواد معدنی کسب شده است.” به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، حمایت تصریح کرد: این میزان فروش شامل ۲۹۸ هزارتن اکسید روی 
و ۴۵ هزارتن باریت طی سال ۱۴۰۰ کسب شده که با رشد بیش از ۵۰ درصدی 
تناژ فروش نســبت به سال پیش از آن همراه بود.حمیدرضا حمایت با بیان این 
مطلب گفت: سال گذشته رشد فروش نیز با ۱۲۴درصد همراه شد.حمایت تناژ 
عملیات در بخش باطله برداری و آماده ســازی معدن را تا پایان ۱۴۰۰ حدود 

۸۵ میلیون تن عنوان کرد.

اهداف جديد »كگل« در سايه شعار سال 
محقق می شود

توســعه بخش معدن و صنایع معدنی در دو سال اخیر با توسعه ساخت داخل 
گره خورده است و این اتفاق توانست میزان وابستگی به واردات را کاهش دهد. 
اما این امر با همکاری هرچه بیشتر میان شرکت های معدنی و دانش بنیان رقم 
خورد که توانست دستاوردهای خوبی را به همراه داشته باشد.پایگاه خبری تیتر 
۲۰ - شرکت های بزرگ معدنی از جمله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز 
در مســیر استفاده از ســاخت داخل با سرعت خوبی در حرکت است و توانسته 
بخش عمده ای از نیاز های خود در بخش قطعات و تجهیزات را با تعامل هرچه 

بیشتر شرکت های دانش بنیان تامین کند.

افزایش قیمت اینترنت در سایه اماواگرهای رگوالتوری
در حالی که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، عنوان کرده بودند 
تنها راه ادامه کارشــان، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اســت، 
رگوالتوری اعالم کرده افزایش قیمــت اینترنت در اپراتورها 
را بررســی می کند و وزیر ارتباطات نیز تاکید داشته که اگر 
اپراتوری پیش از اعالم رگوالتوری، به افزایش قیمت اینترنت 
یا حذف تعرفه ترجیحی اقدام کند، تخلف اســت.به گزارش 
ایســنا، افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان سال ۱۴۰۰ از 
سوی مجلس ممنوع شده بود، اما مسووالن وزارت ارتباطات، 
در ماه های گذشــته و با تاکید بر ایجاد انگیزه ســودآوری در 
سرمایه گذاران برای توسعه و ارائه کیفیت مناسب، حرف آن را 
برای سال ۱۴۰۱ پیش کشیده بودند، زیرا پایین بودن تعرفه 
اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شــده تمایل افراد به 
استفاده از اینترنت موبایل به جای اینترنت ثابت باشد.پیش از 
این محمدعلی یوسفی زاده -رئیس کمیسیون اینترنت سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران- با برشمردن عواملی مثل 
افزایش دســتمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم 
مقررات که هزینه شرکت ها را افزایش می دهد گفته بود که در 
چند سال گذشته، این هزینه ها روی تعرفه ها اعمال نشده است 
و تاکید داشت که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها 
راه برای ادامه کار این شرکت هاســت.او همچنین خاطرنشان 
کرده بود اگر دولت تا اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تعرفه ها را اصالح 
نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد 
که خود دولت هزینه ها را جبران کند. این موضوع به سازمان 

تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعالم شده است. بندی 
در اصل ۴۴ قانون اساســی آمده که بر اســاس آن اگر دولت 
تعرفه ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه ها 

را خود برای بخش خصوصی جبران کند.در این راستا عیسی 
زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- درباره اقدام برخی 
از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به افزایش قیمت اینترنت، به 

ایسنا گفت: اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش 
قیمت نداشــتند، اما ما کارگروهی تعییــن کردیم که مدل 
اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشــور را بررسی کنند که 
ســال ۱۴۰۱ برای آن تصمیم گیری می شود. اما اگر اپراتوری 
پیــش از اعالم رگوالتوری، اقدام بــه افزایش قیمت اینترنت 
یا حذف تعرفه ترجیحی کند، تخلف اســت.از سوی دیگر در 
روزهای گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت تعدادی از 
اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه 
اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان، اعالم کرد که 
رگوالتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت 
نداشــته و افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در 
دست بررسی اســت تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی 
باشد، نسبت به اصالح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام 
شود.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی البته در این 
اطالعیه خاطرنشــان کرده بود که بر اساس مقررات مصوب 
ســال های گذشــته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به 
تعریف بســته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی 
بعضا در سطح بسیار پایین تری اقدام به تعرفه گذاری می کردند 
و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه ها، ادامه سرمایه گذاری و 
پاســخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه 
شده اســت و ادامه این روند، دسترســی مردم به خدمات با 

کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جان باختن ۷۵۰ نفر در تلفات 
جــاده ای از کیفیت خــودرو ایرانی انتقاد کرد و از پلیــس راهنمایی و رانندگی 
خواســت تا یک بار برای همیشه به شــماره گذاری خودروهای بی کیفیت پایان 
دهد.به گزارش ایســنا، مسلم صالحی در جلســه علنی دیروز)یکشنبه( مجلس 

شــورای اسالمی در نطق میان دستور خود ضمن محکوم کردن حمله به طالب 
در حرم رضوی از دســتگاه امنیتی خواســت که بیــش از پیش در حفظ جان 
مردم کوشا باشند.این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نسبت به سرمازدگی 
محصوالت کشــاورزی هشــدار داد و گفت: اکثر محصوالت استراتژیک ما مثل 
گندم ســرمازده شدند. اگر دولت قیمت گندم را کنترل نکند، قطعا در تابستان 
به مشــکل برخواهیم خورد. دولت گندم را ۱۱ هزار تومان قیمت گذاری کرده 
اما این روزها گندم را توســط دالل ها کیلویــی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان خریداری 
می کنند. اگر نتوانیم بازار را کنترل کنیم، در آینده نزدیک به مشکل برخواهیم 
خورد.صالحی همچنین از سیاســت ها صادراتی و وارداتی محصوالت کشاورزی 
انتقاد کرد و گفت: این سیاســت های غلط باعث شد که بعضی محصوالت مثل 
گوجه فرنگی تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت داشــته باشند. امروز خوشحالیم 

که گوجه فرنگی ۲۵ هزار تومان عرضه می شود. با این وجود، الزم است که وزیر 
جهاد کشاورزی جدی تر به صادرات و واردات ورود کند.

پلیس راهور یک بار همیشه خودروهای بی کیفیت را شماره گذاری نکند
نماینده مردم اقلید در مجلس با اشــاره به قول وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر حذف قرعه کشــی خودرو در ســال ۱۴۰۱ گفــت: هیئت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ورادات خودرو را رد کرد. 
در اثــر بی کیفیتی خودرو تولید داخل ۷۵۰ نفــر از عزیزان در تعطیالت نوروز 
جان خود را از دســت دادند. داد فرماندهی پلیس راهور باال رفته است تا جایی 
کــه اعالم کردند خودرهای بی کیفیت را شــماره گذاری نمی کنند. یک بار برای 
همیشه حرکتی انقالبی انجام دهید و تا خودروسازان یک بار برای همیشه خود 

را جمع کنند.

چرا جان مردم را به بهانه تولید داخل گرفتیم؟
شــرکت های زیر مجموعه دولت می خواهند سهم دولت در سایپا و ایران خودرو 
را خریداری کننداین عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ضمن درخواســت از 
نمایندگان برای ارائه یک طرح دو فوریتی برای ســامان دهی بازار خودرو گفت: 
چرا جان ۱۰۰ میلیون نفر را به بهانه تولید داخل گرفتیم؟ مگر خودروسازان در 
این مدت چه کار کردند که هنوز  متوقع حمایت دولت است؟ از طرفی هم دولت 
قول داد که ســهامش را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند اما امروز شاهد این 
هســتیم که شرکت های زیر مجموعه دولت می خواهند سهم دولت را خریداری 
کنند. کجای دنیا شــرکت های زیر مجموعه دولت ســهم دولــت را خریداری 
می کنند؟ مردم ما چه گناهی کردند که باید تاوان بی عرضگی مســئوالن ایران 
خودرو و ســایپا را بپردازند؟این عضو مجمع نمایندگان استان فارس در پایان از  
دولت خواســت که هر چه ســریع تر الیحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را به 

مجلس بیارود تا بیش از این شاهد بی عدالتی در پرداخت حقوق نباشیم.

صالحی: 

چرا جان مردم را به بهانه تولید خودروی داخلی گرفتیم؟

آگهی تغییرات شرکت متالورژ 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 5242 و شناسه ملی 10260263888 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فتح اله آقاخانی کدملی 
1289972869 و محمدحسین آقاخانی کدملی 1284892409 و 
احسان آقاخانی کدملی 1284926966 به سمت اعضاء هیئت مدیره 
برای دو سال انتخاب گردیدند.مائده موسویان کدملی 1288390297 
و صفورا دهقانی کدملی 1288453515 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه 

و حساب سود و زیان سال مالی 1399 شرکت به تصویب رسید .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1285658(

آگهی تغییرات شرکت فرا گام پترو فناور پویا
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 33248 و شناسه ملی 10260537697 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - محمــد الدریان به 
شــماره ملی 1285965361 ، اســماعیل منصوری به شماره ملی 
1287079751 و مطهره الدریان به شــماره ملی 1290814120 
بســمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
فاطمه ترابی به شماره ملی 4723464735 بسمت بازرس اصلی و 
فروغ پورسینا به شــماره ملی 1284489221 بسمت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود 

و زیان شرکت منتهی به سال 99 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1196782(

آگهی تغییرات شرکت متالورژ 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 5242 و شناسه ملی 10260263888 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فتح اله آقاخانی لنبانی کدملی 1289972869 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و محمدحســین آقاخانی 
کدملی 1284892409 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان 
آقاخانی لنبانی کدملی 1284926966 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره شــرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات 

مدیره خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1285641( 

آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران ماکان
 شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 41000 و شناسه ملی 10260586967 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : طاهره ابراهیمی به شماره ملی 1284874151 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و امینه ابراهیمی به شــماره ملی 
5499878277 به ســمت مدیــر عامل و ســعید ابراهیمی به 
شماره ملی 1280403519 به نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1402/10/02 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
اور شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،قرارداد ها و عقود اسالمی به 
امضاء مشترک آقای سعید ابراهیمی و خانم امینه ابراهیمی همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1294840(   

آگهی تغییرات شرکت فرا گام پترو فناور پویا 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 33248 و شناسه ملی 10260537697
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/21 محمد الدریان 
به شــماره ملی 1285965361 بســمت رئیس هیات مدیره ، مطهره 
الدریان به شماره ملی 1290814120 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
، اسماعیل منصوری به شماره ملی 1287079751 بسمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضاء اســماعیل منصوری 
)مدیرعامل( محمد الدریان )رئیس هیات مدیره( هر دو نفر متفقا همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات 

هیات مدیره و اختیارات وی طبق اساسنامه می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1210942( 

آگهی تغییرات شرکت پیشرو فرآور پژوه 
شرکت سهامی خاص 

 به شماره ثبت 1221 و شناسه ملی 14004164492
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی احمدی عامله 
به شــماره ملی 4969673721 - خانــم مریم خضری خبیصی 
به شــماره ملــی 3199964826 -آقای مصیــب احمدی عامله 
به شــماره ملی 4960116897 بعنــوان اعضای هیئت مدیره به 
مدت دوسال انتخاب شــدند. آقای سعید مهدوی به شماره ملی 
1282418599 بــه عنوان بازرس اصلــی و خانم فریماه آیتی به 
شماره ملی 1281909084 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1207603(

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 33232 و شناسه ملی 10260537547 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/04/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت نواندیشان )حسابداران رســمی( ثبت شده به شماره 
ثبت:2862 ، شناســه ملی : 10100200524 به عنوان بازرس اصلی و نگین شــیخداودی به شماره 
ملی 1757263330 به ســمت بازرس علی البدل برای ســال مالی منتهی به 29/12/1400 انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )1201062(

آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران ماکان شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 41000 و شناسه ملی 10260586967 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/12/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طاهره ابراهیمی به شــماره ملی 1284874151 و خانم 
امینه ابراهیمی به شــماره ملی 5499878277 و ســعید ابراهیمی به شــماره ملی 
1280403519 به عنوان اعضای هیات مدیره تا تاریخ 1402/10/02 انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )1294834(  

آگهی تغییرات شرکت چاودانه شهرضا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 294 و شناسه ملی 10260067781

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : ترازنامه و صورت حساب ســود و زیان منتهی به1399/12/29 به تصویب رسید . موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت آئین ترازآریا به شناســه ملی 10861897870و محمد مهدی 
ایروانی محمد آبادی به کدملی 1199239488 به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل 

برای سال مالی 1400تعیین گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرضا )1201040(

آگهی تغییرات شرکت چاودانه شهرضا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 294 و شناسه ملی 10260067781 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزی ، شهر 
شهرضا، محله آیت اله مطهری ، بلوار شهیدآیت اله مطهری ، کوچه فرعی 2 ، پالک 21 ، پ ق 
15.2 ، طبقه اول کدپستی 8619876594 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرضا )1182228(

شرایط جدید پرداخت 
تسهیالت به صنایع
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گزیده خبر

1401، سال شکوفایی و افتتاح پروژه های گروه مالی گردشگری است
10هزارشغلجدیدایجادمیشود

 1401به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، در سال جاری چند 
پروژه از جمله فاز نخست پروژه سرزمین ایرانیان )آیلند(، پروژه های میکامال 
کیش، هتل پرســتیژلند اصفهان، هتل های نجف، کربال و کاروانسرای وکیل 
افتتاح و به بهره برداری خواهد رســید. با توجه به نامگذاری امسال به »تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین«، گروه مالی گردشگری نیز در این زمینه، حمایت 
جدی از شــرکت های دانش بنیان را در دستور کار قرار داده است.گروه مالی 
گردشــگری حدود 80 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا دارد و تاکنون 
برای 18 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده که این رقم در پایان سال 1401 به 28 
هزار نفر خواهد رسید. از جمله پروژه های مهم، می توان به پروژه »آیلند« اشاره 
کرد که یکی از پروژه های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به عنوان نخستین 

تجربه شهر خصوصی در کشور رقم خورده است. 

پاسخگوییمستقیممدیرعاملبانکمسکن
بهشهروندانالبرزی

محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن در ســتاد مردمی ادارات تابعه راه و 
شهرســازی اســتان البرز در قالب نوزدهمین سفر اســتانی هیات دولت در 
ســال》تولید؛دانش بنیان و اشتغال آفرینی《روز پنجشنبه 18 فرودین به 
منظور گفتگو با مردم شــریف استان البرز برای رفع مشکالت در سالن ستاد 
مردمی حضور یافت.به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ؛ دکتر شایان مدیر عامل بانک مسکن و مهدی بلوچی مدیر شعب استان 
البرز با حضور در ستاد مردمی میز خدمت ادارات تابعه راه و شهر سازی مستقر 
در اداره کل راه و جاده های اســتان البرز از نزدیک با شهروندان البرزی دیدار 
و پاسخگوی درخواست ها و سواالت آنها بودند .دکتر شایان هدف برپائی میز 
خدمت را تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شــهروندان دانست و گفت: میز 
خدمت رســیدگی به مشــکالت مردم و دیدار آسان و چهره به چهره مردم با 

مسوولین می باشد .

خطمشیبانکتوسعهتعاوندرسال1401
مدیر عامل بانک توســعه تعاون راهبردهای هفت گانه بانک را به عنوان خط 
مشی مجموعه بانک در سال 1401 اعالم نمود.حجت اله مهدیان مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون اظهار داشت: راهبردهای هفتگانه همواره تعیین کننده خط 
مشی بانک برای ارائه خدمات با کیفیت به جامعه هدف و عموم مشتریان است.

وی افزود: بانک توســعه تعاون به عنوان بانکی دولتی و توســعه ای عهده دار 
تکالیف متعدد توسعه ای است و راهبردهای ابالغی می تواند اجزای سازمان را 
در مسیری هدایت کند تا نقش توسعه ای بانک به نحو مناسبی اجرایی شود.

مهدیان با یادآوری شعار ابالغی از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان »تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین گفت: نخستین راهبرد سال جاری بانک معطوف بر 
این شعار مهم است و از این رو برنامه های متنوعی برای تامین مالی و تقویت 

شرکت های دانش بنیان با اولویت تعاونی های دانش بنیان به اجرا در می آید.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش :
مهارتافزاییکارکنانازاولویتهایاصلی

بانکدیاست
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش، سرمایه گذاری 
آموزشــی را با هدف دانش افزایی و تقویت مهارت های کارکنان از اولویت های 
اصلی این بانک دانست.به گزارش روابط عمومی بانک دی ، یکی از نقاط تمرکز 
مدیریت جدید بانک دی   در حدود ســه ماه گذشــته، توجه ویژه به بخش 
آموزش و برگزاری دوره های متنوع در شاخه های مختلف بانکداری برای تقویت 
مهارت نیروی انســانی فعال در بانک بوده  است.  قیطاسی در بازدید سرزده از 
اداره آموزش بانک دی، ضمن حضور در کالس هادرباره اهمیت برگزاری مستمر 
دوره های آموزشی  گفت: برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی در بانک دی 
از اســاتید خبره و باتجربه نظام بانکی دعوت شده تا در دوره ها حضور یابند و 
انتظار این است بعد از اتمام دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت برای 
نیروها شاهد افزایش کیفیت خدمات دهی به مشتریان در بخش های مختلف 

بانک باشیم.

106هزارنفردرسال1400ازبانک
تجارتتسهیالتازدواجدریافتکردند

شعب بانک تجارت سراسر کشور اسفندماه سال 1400 به 6599 نفر از زوج های 
جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، این بانک در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و سهولت 
شرایط ازدواج جوانان کشور اقدام به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
زوج های جوان کرده اســت و بر این اساس در اسفندماه سال 1400 به 6599 
نفر از متقاضیان ثبت نام کننده تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده 
اســت.در این ماه 11977 نفر از متقاضیان با تشکیل پرونده در نوبت دریافت 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی 
ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک تسهیالت خود را دریافت 
خواهند کرد.بانک تجارت در مجموع در سال 1400 به بیش از 106 هزار زوج 

جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

تسهیل ازدواج 49000 جوان ایرانی از محل منابع قرض الحسنه 
در بانک آینده

استقبالخوبمشارکتکنندگان
ادامهدارد

بانــک آینده با محوریت بانکداری اســالمی، ضمــن اهتمام بر 
پیش برد اهداف تدوین شــده، به مــوازات فعالیت های اقتصادی 
خود، همواره ایفای رسالت های اجتماعی را نیز مدنظر قرار داده 
است.بر این اساس و به منظور قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران 
گرامی، بانک آینده در پنج دوره متوالی از ســال 1394 تا 1398 
جشــنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز را به عنوان فعالیت 
جنبی و مشــوق برای حضور پررنگ آحــاد جامعه برگزار نموده 
اســت که از محــل منابع آن تا به امروز بیــش از 49 هزار فقره 
وام قرض الحســنه ازدواج با مجموع بالغ بر 17 هزار میلیارد ریال 
برای جوانان شایسته کشــور تامین اعتبار شده است.هم چنین، 
با وجود محدودیت های ناشــی از همه گیری کرونا که مانعی بر 
تعامل گسترده تر با مشتریان در دو سال پیشین بوده است، عالوه 
بر مصارف هدف مند در مســیر ارزش آفرینی برای مشــتریان، با 
نظارت مستمر نهادهای حاکمیتی به ویژه بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
بخشــی از مددجویان و کارفرمایان سازمان بهزیستی کل کشور 
نیز مخاطب طرح های اشــتغال زایی و کارآفرینی بانک در حیطه 

مصارف قرض الحسنه بانک واقع شده اند.    

ابالغدستورالعملافزایشتسهیالت
وامازدواجدربانککارآفرین

به دنبال ابالغ بخشــنامه بانک مرکزی در خصوص شرایط جدید 
اعطای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج، دســتورالعمل اعطای 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در بانک کارآفریــن مطابق با 
بخشنامه مذکور، مورد بازنگری قرار گرفته و جهت اجرا به شعب 
بانک ابالغ شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ، با ابالغ 
بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج ، دســتورالعمل مربوطه در بانک کارآفرین مورد 
بازنگری قرار گرفته و به شــعب این بانــک ابالغ گردید لذا از این 
پس متقاضیان وام ازدواج می توانند تحت شرایط جدید وام ازدواج 
خود را دریافت کنند.بر این اساس تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01/01/1397 
بوده است یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره بازپرداخت 
ده ســاله است. تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 
بیســت و پنج ســال )آقایان( و زوجه های زیر بیست و سه سال 

)بانوان( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

انتشار اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در بانک مرکزی
بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح شــبکه بانکی و بر 
مبنای  انضباط مالی و  بهداشــت اعتباری بانک ها، از هفته آینده، 
اسامی  بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می کند.به گزارش 
خبرنگار مهر مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح شبکه بانکی 
و بر مبنای  انضباط مالی و  بهداشت اعتباری بانک ها، طبق بند د 
تبصره 16 قانون بودجه 1401 از هفته آینده، اســامی  بدهکاران 
بزرگ شــبکه بانکی را منتشــر می کند. این جــدول با دریافت 
اطالعات مربوطه توسط بانک ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می شود.

بر اســاس بند »د« تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان 
احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف 
است با استفاده از ســامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات 
دریافتی از بانک ها و مؤسســات اعتباری غیر بانکی )موضوع جز 
)2( این بند( براســاس تعاریف و مصادیق تعیین شــده توسط 
شــورای پول و اعتبار، مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان 
پرداختی و مانده تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان 
پرداختی هریک از بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی را 
به تفکیک هر یک از اشــخاص با تعریف شــورای پول و اعتبار 
)مرتبــط یا ذی نفع واحد(، نرخ ســود، مــدت بازپرداخت، دوره 
تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، سررســید گذشته، معوق یا 
مشــکوک الوصول(، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده 
و به صورت فصلی به روزرسانی کند.همچنین بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی موظفند اطالعات مندرج در جز )1( این بند 
را به صورت فصلــی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.درصورت 
اســتنکاف از ارسال تمام یا بخشــی از اطالعات، در موعد مقرر، 
مؤسســه اعتباری حســب مورد به تشــخیص بانک مرکزی، به 
یکــی از جرایم مندرج در ماده )44( قانون پولی و بانکی کشــور 
یا اجزای )3( یا )4( بند )الف( ماده )14( قانون برنامه پنجســاله 
ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد.
بانک مرکزی موظف اســت گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیســیون 
اصل نودم )90( قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و دیوان 
محاسبات کشور ارائه کند.به گزارش خبرنگار مهر اخیراً گزارشی 
در خبرگزاری مهر با عنوان روزه ســکوت مدیران در برابر مطالبه 
افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی منتشر شد که این گزارش به 
انتقاد از مدیران بانکی در خصوص سکوتشان در قبال ابربدهکاران 
بانکی پرداخت.در بخشــی از این گزارش آمده بود در ســالی که 
گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصالح رویه و سیاست های بانکی 
کشور، اقدام به صدور 5 دستور مهم گرفت که در رأس آنها الزام 
بانک های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. عالوه 
بر این تســهیل پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن و همچنین 

پرداخت وام 10 میلیون تومانی قرض الحســنه به سرپرســتان 
خانواده های دچار شــده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک ها به 
ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیالت بانکی و برگشت وجوه اضافی 
از وام گیرنــدگان از دیگر ابالغیه هــای وزارت اقتصاد بود که در 
کانون توجه مردم قرار گرفت.در عین حال برگزاری جلسه بررسی 
عملکرد هر یک از بانک های دولتی نیز در حالی همچنان دنبال 
شــد که به نظر می رسد همچنان مدیران ارشد بانک ها نسبت به 
انتشــار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دالیل عجیب و قابل 
تأملی امتناع و ســرپیچی می کنند.این رفتار در حالی است که 
رهبر انقالب ابربدهکاران بانکی را بــه عنوان مجرمان اقتصادی 
اعالم و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده اند.ایشان با تاکید 
بر »مبارزه جّدی با بدحســاب های بانکی« بــا بیان اینکه »یک 
عّده ای هستند که از تسهیالت بانکی، بناحق و نادرست استفاده 

می کنند« یادآور شدند: اینها »برای یک کار تسهیالت می گیرند، 
در کار دیگری آن را مصرف می کنند که مصلحت کشور نیست؛ 
بعد هم بدهی خودشان را با بانک ها تسویه نمی کنند؛ این ها واقعاً 
مجرمند. بنده نمی گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ 
نه، یکی هســت ممکن اســت بدهکار بانکی باشد، ]ولی[ کمک 
هم باید به او کرد؛ هســتند مواردی کــه حّتی بدهکارند ولیکن 
بایستی کمک هم به او بکنند اّما بعضی هم هستند که باید مورد 
مؤاخذه قرار بگیرند، مورد ســوال قرار بگیرند. این کارها باید در 
کشور انجام بگیرد.«مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی بانک ها، 
انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد ناامنی اقتصادی و 
لطمه های جبران ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی 
از آنهــا نیز به بهانه دولتی بودن یا وابســتگی برخی از بدهکاران 
به نهادها یا ارگان های مختلف، انتشــار اسامی آنها را غیرممکن 
و خالف مصلحت می دانند.احســان خاندوزی وزیــر اقتصاد اما 
مماشــات با بدهکاران بدحســاب بانکی را بی معنی دانسته و با 
بیان اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی 
برای ضابطه مند کــردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی 
تسریع خواهد شد، معتقد است: »خیلی صریح می گویم بدهکاران 
بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان های نظام باشند، باید 
به افکار عمومی معرفی شده و از دریافت مجدد تسهیالت توسط 
آنها جلوگیری شــود.«در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه ای از 
رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار 
»الزام بانک ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار 
در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیالت گیرنده 
یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تســهیالت یا 
تعهــدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ ســود و نوع کلی 
تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد« را مصوب نماید که تا این 
لحظه خبری از آن نیســت.در قانون بودجه 1401 بانک مرکزی 
مکلف به انتشار اسامی دریافت کنندگان دانه درشت وام های بانکی 

شده است.

درباببیمهدرمانبیمهتعاون
شــرکت بیمه تعاون اولین شــرکت ارائه دهنده بیمه درمان 
انفرادی بوده و از این بیمه نامه به عنوان محصول اســتراتژیک 
این شرکت یاد می شود.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، 
این شرکت به عنوان نخستین ارائه دهنده بیمه درمان انفرادی 
شناخته می شــود؛ در ادامه نگاهی داریم به اظهارات مدیران 
بیمه تعاون نسبت به بیمه درمان:یونس مظلومی، مدیرعامل: 
»بیمه تکمیلــی انفرادی برخالف بیمه هــای درمان گروهی 
صنعــت بیمه، زیان ده نخواهد بــود« و »بیمه درمان انفرادی 
یکی از محصوالت استراتژیک ما به شمار می رود«؛ همچنین 
»صــدور این بیمه نامــه نیز به صورت آنالین اســت«.محمد 
باباکردی، سرپرســت معاونت فنی: در رشته بیمه درمان، هم 
اکنون بیمه درمان خانواده شرکت بیمه تعاون به عنوان یکی از 
معدود ارائه دهندگان این رشته در صنعت بیمه در حال خدمت 
رسانی است.محمدحسین یوسفی، سرپرست مدیریت بیمه های 
زندگی: دارنده بیمه زندگی می توانــد از خدمات بیمه درمان 
شــامل پرداخت هزینه دندان پزشــکی، تجمیع پاراکلینیکی، 
بستری و جراحی برخوردار شــده و به زودی پوشش »هزینه 

های مشاوره درمانی« نیز به این بیمه نامه اضافه خواهد شد.

بانکملیایراناز»چکموردی«رونماییکرد
بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک در کشور از خدمت جدید خود با عنوان »چک موردی« رونمایی کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، »چک موردی« امکان جدیدی است که بر اساس قانون »اصالح قانون صدور 
چک« برای مشتریان نظام بانکی فراهم آمده و به افراد دارای حساب جاری فاقد دسته چک ارائه می شود.»چک 
موردی« از طریق سامانه صیاد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می شود و مستلزم رعایت فرایندها و الزامات ناظر 
بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.»چک موردی« مانند چک های عادی از مقررات مرتبط با نداشتن 
موجودی کافی یا هر گونه علل مرتبط با برگشت چک تبعیت می کند.حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر 
مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه، حداکثر 5 فقره است.متقاضیان 

می توانند برای دریافت چک موردی به واحدهای بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایند.

توجهویژهبانکقرضالحسنهمهرایرانبهاستانهای
کمبرخوردارترشایستهتقدیراست

ســرتیپ دوم پاســدار حمید خرم دل تأکید کرد: فعالیت چشمگیر برای رفع مشــکالت و مسائل مردم استان 
کهگیلویه و بویراحمد، نشــان از حسن تدبیر و توجه ویژه مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به استان های 
کم برخوردارتر دارد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سرتیپ دوم پاسدار »حمید خرم دل« 
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در این استان تقدیر کرد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران همواره توجه ویژه ای نسبت به استان ها و اقشار کمتر برخوردار داشته است. این بانک 
افزون بر تسهیالت تکلیفی که در حوزه حمایتی پرداخت می کند.

کشمکش بین دو صندوق توسعه ملی و تثبیت 
بازار سرمایه بر ســر واریز منابع همچنان ادامه 
دارد و درحالی که صندوق توســعه ملی تاکید 
دارد کــه مبلغ طبق مصوبه واریز خواهد شــد، 
صندوق توســعه و تثبیت اعالم کرده است که 
برای دریافت پول یکی از بندهای مصوبه باید اصالح شــود.به گزارش ایســنا، سرآغاز 
ماجرای تزریق یک درصد از منابع صندوق توســعه ملی به صندوق توســعه و تثبیت 
بازار سرمایه برای حمایت از این بازار سال 1399 بود که از همان زمان نیز چالش های 
بســیاری را در پی داشــت. این چالش ها درمورد زمان، نحوه و نوع ارز بود که این دو 
صندوق بر سر این مسائل کج دار و مریز با یکدیگر کنار امدند اما سال جدید یک چالش 
جدید را هم به همراه داشــت. در این راستا در ابتدا بورسی ها اعالم کردند که صندوق 
توســعه ملی مبالغ مورد نظر را واریز نکرده است، پس از ان صندوق توسعه ملی اعالم 

کرد که بورسی ها قرارداد را امضا نکرده اند و بورسی ها نیز در جواب اعالم کردند که اگر 
قرارداد منصفانه باشد، امضا خواهیم کرد.بورسی ها میگویند قراردادی که صندوق توسعه 
ملی بگوید اگر توانستیم مطالباتمان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم 
داد، علی القاعده محلی از اعراب نخواهد داشــت. در آن سوی ماجرا اما صندوق توسعه 
ملی اعالم کرده است که شرایط پرداخت منابع به بورس با توافق طرفین و  البته طبق 
مصوبه هیات امنا بوده که در آن رئیس جمهور و البته وزیر اقتصاد حضور داشته اند. طبق 
اعالم صندوق توسعه ملی در جلسه مشترک تاریخ 25 دی 1400 بین مهدی غضنفری 
- رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی و مجید عشقی - رئیس سازمان بورس، در 
بخشی از توافق نامه مشترک امضا شده آمده است که »صندوق توسعه ملی نسبت به 
سپرده گذاری ریالی تا ســقف 510 میلیون دالر از محل منابع بازگشتی سپرده های 
ریالی صندوق نزد بانک ها و وصول مطالبات صندوق از ســازمان امور مالیاتی و پس از 
کسر مبالغ پرداختی قبلی به صندوق تثبیت، به صورت ماهانه تا سقف پنج هزار میلیارد 

ریال طبق ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام 
کند. »این در حالی است که موضوع مطرح شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق 
توســعه ملی که یکی از اعضا آن هم وزیر امور اقتصادی و دارایی است، تصویب شد. بر 
این اساس پرداختی های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از این قرار 
اســت  1000 میلیارد تومان در 20 آبان 1399،   50 میلیون دالر در26 اردیبهشــت 
1400 و  650 میلیارد تومان در 30 دی ماه 1400 پرداخت شده است.صندوق توسعه 
ملی تاکید کرده که صندوق تثبیت بازار ســرمایه با توجه به دریافت مبلغ 50 میلیون 
دالر در اردیبهشــت 1400 هنوز قرارداد مربوط به این دریافتی را امضا نکرده است.در 
آن ســوی ماجرا امیرمهدی صبائی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت به پایگاه خبری 
بازار سرمایه اعالم کرده است که آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازارسرمایه از صندوق 
توســعه ملی به مبلغ 650 میلیارد تومان مربوط به اواخر دی ماه 1400 می شــود، در 
واقع می توان گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدوداً هشت ماهه صورت پذیرفت. 
مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی ماه قرار بود هرماه 
مبلغ 650 میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده گذاری به صندوق تثبیت 
بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده 28 قانون رفع موانع تولید، 

اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است.رئیس هیأت عامل صندوق 
تثبیــت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت ها الزم بــود به طور مجدد یک قراردادی 
میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت ها با 
شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش نویس قرارداد را 
تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد. صندوق تثبیت 
نیز پس از بررســی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی 
در خصوص پیش نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعالم کرد.او تاکید کرد: صندوق 
توسعه ملی بخشــی از این پیشنهادات ارسالی را در نســخه دوم پیش نویس قرارداد 
اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این 
قرارداد سبب شده تا مفاد پیش نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد. طبق 
مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی 510 
میلیارد دالر در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی 
از آن به مبلغ 2 هزار و 684 میلیارد تومان واریز شده است.صبائی بیان کرد: در قراردادی 
که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان 

امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی می شود.

یک بند دردسر ساز و کشمکش دو صندوق!
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گزیده خبر

انتخابات فرانسه؛ آیا حمایت جوانان به 
پیروزی لوپن منجر می شود؟

تهران-ایرنا- همزمان با آغاز نخستین دور از  انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانسه، نظرســنجی ها نشان می 
دهند که حمایت اکثرجوانان فرانســوی از مارین لوپن 
نامزد راســت افراطی فرانســه ممکن است شانس او 
برای پیروزی در انتخابات افزایش دهد.به گزارش ایرنا، 

تارنمای ایندیپندنت در گزارش خود از انتخابات فرانسه نوشت: تا یک ماه پیش 
به نظر می رسید که امانوئل مکرون بتواند برای بار دوم به عنوان رییس جمهوری 
فرانسه انتخاب شود.واکنش مکرون به جنگ اوکراین محبوبیت او را افزایش داد 
اما تازه ترین نظرسنجی ها بشدت فاصله بین او و  رقیبش را در دو هفته گذشته 
کاهش داده است.در تازه ترین نظرسنجی پیش بینی شده که مکرون حدود ۲۷ 
درصد آرای انتخابات امروز را کسب خواهد کرد و ۲۲ درصد به لوپن نامزد راست 
افراطی فرانسه رای خواهند داد و این امر راه را برای رقابت شانه به شانه او در دو 
هفته آینده هموار خواهد کرد.نظرسنجی موسسه یوگاو در هفته گذشته نشان 
داد ۵۶ درصد رای دهندگان بین ۱۸ تا ۲۴ ســاله در دور دوم به نامزد ملی گرا 
رای خواهند داد.برخی دیگر از نظرســنجی ها هم پیش بینی کرده اند در بین 
جمعیت عادی، لوپن ۴۷ درصد آرا و مکرون ۵۳ درصد آرا را کسب خواهد کرد؛ 
نتیجه ای که فاصله مکرون با رقیبش را به نسبت انتخابات پنج سال پیش بسیار 
کمتر کرده است.تازه ترین نتایج نظرسنجی ها هشداری به مکرون است مبنی 
بر این که اگر توده مردم از او در انتخابات حمایت نکنند، ممکن است  زلزله ای 
به سبک و سیاق برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( در کشورش رخ دهد.

موج حامیان جوان خانم لوپن بســیاری را شگفت زده کرده است. این تعجب و 
شگفتی به ویژه پس از آن ایجاد شده که این نامزد راست گرا به همان اندازه که 
در کمپین انتخاباتی اش بر بحران هزینه معاش تمرکز داشت بر مسائلی همچون 
سیاســت های سختگیرانه مهاجرتی و سختگیری در مسائل مربوط به اسالم و 
هویت فرانسوی تاکید داشت.»کلی بیتش« دانشجوی فرانسوی درباره لوپن گفته 
اســت او تنها کسی اســت که از ما دفاع خواهد کرد و فرانسه را امن تر و زیباتر 
خواهد کرد؛ فرانسه ای که آینده را به جوانانش اعطا خواهد کرد.با توجه به این 
که »اریک زمور« و »ژان لوک مالنشون« نامزدهای راست افراطی و چپ گراهای 
تندرو هستند که همچنین نامزدهای مورد عالقه افراد زیر ۲۴ سال قلمداد می 
شــوند انتظار می رود آرای جوانان در دور اول انتخابات بین این نامزدها تقسیم 
شود.امروز ۱۰آوریل )۲۱ فروردین( درهای حوزه های اخذ رای ساعت ۱۰ و ۳۰ 
دقیقه به وقت تهران  )۸ به وقت پاریس(  گشوده شد تا فرانسویان از میان ۱۲ 
نامزد که احزاب سیاسی مختلف را نمایندگی می کنند دست به انتخاب بزنند. 
مراکز اخذ قرار است ساعت ۱۹ امروز به استثنای شهرهای بزرگی چون پاریس، 
مارســی، بوردو، نانت، نیس و تولوز که یک ساعت فرصت بیشتر برای حضور در 
رای گیری پیس بینی شــده است، بسته شود و از ساعت ۲۰ باید منتظر اعالم 
نتایج اولیه بود.از جمعیت حدود ۶۷ و نیم میلیون نفری فرانسه، نزدیک به ۴۹ 
میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند اما باتوجه به پیش بینی ها مبنی بر 
مشارکت پایین مردمی در انتخابات امروز، باید دید چه تعداد از فرانسوی ها پای 

صندوق های رای حاضر خواهند شد.

ترامپ از احتمال نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی آمریکا خبر داد

رئیس جمهور سابق آمریکا اعالم کرد، احتماال در انتخابات ریاست جمهوری آتی مجدد نامزد خواهد 
شد اگرچه تاکنون هیچ اطالعیه رسمی در این خصوص منتشر نشده است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از طرفدارانش در کمپین انتخاباتی روز شنبه در کارولینای 
شــمالی پرســید: حقیقت این است که من دو بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم و هر دو بار نیز پیروز انتخابات بودم و 
دفعه دوم بسیار بهتر از دفعه اول عمل کردم. اکنون شاید مجبور باشیم مجددا این کار را انجام دهیم. آیا در اینجا کسی هست 
که دوست داشته باشد مجددا شاهد نامزدی من در انتخابات باشد؟ترامپ دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا را به 
»تسلیم شدن ننگین یکی پس از دیگری« متهم کرده و بار دیگر اظهار داشت که اگر خودش همچنان در کاخ سفید بود، روسیه 
عملیات ویژه اش در اوکراین را آغاز نمی کرد. ترامپ همچنین اشاره کرد که آمریکا از قوی ترین توانایی های اتمی برخوردار است.

زلنسکی: متعهد به صلح هستم
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه ای گفت علی رغم »حمالت روســیه به 
غیرنظامیان« متعهد به فشــار برای صلح اســت. وی همچنین درخواســت خود را برای ارسال 
سالح های بیشتر از سوی کشــورهای حامی اوکراین تجدید کرد.به گزارش ایسنا، زلنسکی در 

مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: هیچکس نمی خواهد با شخص یا افرادی که این ملت را شکنجه کرده اند مذاکره کند. 
این قابل درک است. من به عنوان یک مرد و به عنوان یک پدر این را به خوبی درک می کنم، اما اگر راه حل دیپلماتیک 
داشته باشیم نمی خواهیم فرصت ها را از دست بدهیم. باید بجنگیم، اما ما برای زندگی می جنگیم. شما نمی توانید برای 
آوارها بجنگید، وقتی هیچ چیز و هیچ مردمی وجود ندارد. به همین دلیل مهم است که این جنگ متوقف شود.زلنسکی 
گفت که مطمئن است اوکراینی ها با وجود وحشت وترسی که در جنگ بیش از شش هفته ای شاهد آن بودند، صلح را 
خواهند پذیرفت.وی همچنین اذعان کرد که باید در مورد رسیدن به راه حلی سریع با توجه به این که مذاکرات تاکنون 

محدود به مسئوالن رده پایین بود نه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، »واقع بین« بود.

تاریخ برای بیست ودومین نخست وزیر پاکستان نیز تکرار شد

پایانکارعمرانخان
تهران- ایرنا- »عمران خان« رهبر حزب تحریک انصاف به عنوان 
حزب حاکم پاکستان و بیست و دومین نخست وزیر این کشور، 
بامداد یکشــنبه با بی اعتمادی نمایندگان جبهه اپوزیسیون در 
مجلس روبرو شد و سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان، وی در 
نیمه راه مجبور به کناره گیری شد.به گزارش ایرنا، جلسه رسمی 
پارلمانی پاکستان در نخستین ساعات بامداد یکشنبه با حضور 
نمایندگان جناح مخالف به ریاست »ایاز صادق« رئیس مجلس 
از جناح مخالف در شهر اسالم آباد برگزار شد. این دومین جلسه 
رای گیری برای عدم اعتماد به نخست وزیر در طول یک هفته 
اخیر به شمار می رود. »شهباز شریف« رئیس حزب مسلم لیگ 
نواز به عنوان رهبر اپوزیسیون، طرح عدم اعتماد به نخست وزیر 
را بار دیگر قرائت و ســپس این طرح به رأی گذاشــته شــد و 
بــا ۱۷۴ رأی موافق نمایندگان جناح مخالف، عدم اعتماد علیه 
عمران خان نخست وزیر پاکســتان تصویب شد. رهبران جبهه 
مشترک اپوزیسیون پاکستان موسوم به »جنبش دمکراتیک« 
مدعی بی کفایتی دولت عمران خــان در کنترل تورم، عملکرد 
ضعیف در بهبود معیشــت مردم، تقویت سیاســت خارجی و 
تخریب وجه پاکســتان در منطقه و جامعه بین الملل هستند. 
اتحــاد رهبران جناح مخالف و رأی اکثریت آنان به عدم اعتماد 
علیه عمران خان، بیســت و دومین نخست وزیر پاکستان را به 
سرنوشــت تمام اســالف وی از زمان استقالل این کشور مبتال 
کرد و او نیز نتوانســت دوره پنج ســاله نخست وزیری را کامل 
کند. عمران خان پیش تر نسبت به مداخله خارجی به ویژه توطئه 
آمریکا برای تحریک اپوزیسیون علیه دولت منتخب در پاکستان 

هشدار داد و افشا ساخت: واشنگتن در تالش برای تغییر دولت 
منتخب اســت؛ زیرا ما زیر بار حــرف زور نرفته و درپی پیروی 
از سیاســت مستقل خارجی هســتیم. چهاردهم فروردین نیز 
جلسه رسمی پارلمان ملی پاکســتان برای رسیدگی نهایی به 
طرح عدم اعتماد علیه نخســت وزیر با حضور نمایندگان حزب 
حاکم و مخالفان برگزار شــد. با این حال ریاست مجلس ملی 
با اشــاره به مداخله خارجی علیه دولت پاکستان و غیرقانونی 
بودن طرح عدم اعتماد، آن را رد کرد. عمران احمد خان نیازی 
رییس حزب تحریک انصاف با کســب اکثریت آرای نمایندگان 
مجلس ملی به عنوان بیســت و دومین نخست وزیر پاکستان 
انتخاب شــد و روز )۱۸ اوت ۲۰۱۸( ســوگند خدمت یاد کرد. 
عمران خان بازیکن بین المللی کریکــت و رهبر حزب تحریک 
انصاف پاکستان، با وعده ›پاکستان جدید و پایان دادن به فساد 
در این کشــور‹ در انتخابات عمومی ســال ۲۰۱۸ حضور یافت 
و پیروز آن قرار گرفت اما جناح مخالف مدعی تقلب گســترده 
در انتخابات و تبانی عمران خان با تشــکیالت قدرتمند نظامی 
شد. عمران خان ۶۹ ساله، چندین سال است برای جلب حمایت 
عمومــی در انتخابات تالش می کند؛ او در ســال ۱۹۹۶ حزب 
تحریک انصاف پاکستان را تأسیس کرد. وی تنها کاندیدای این 
حزب در انتخابات ۲۰۰۲ برای کسب کرسی پارلمان این کشور 
بود و این حزب، انتخابات ســال ۲۰۰۸ را تحریم کرد. تالش او 
سرانجام در انتخابات عمومی گذشته در سال ۲۰۱۳ نتیجه داد 
و حزب او به عنوان بازیگری جدی در صحنه سیاسی پاکستان 
ظاهر شــد. حزب تحریک انصاف در آن سال به عنوان دومین 

حزب بزرگ، آرا را به خود اختصاص داد. از سال ۱۳۲۶ شمسی 
)۱۹۴۷میالدی( که جمهوری اســالمی پاکســتان به استقالل 
دســت یافت، تا به امروز هیچ یک از ۲۱ نخست وزیر این کشور 
نتوانستند دوره پنج ساله نخست وزیری خود را کامل کنند. هر 
کدام از آن ها بــه دالیل مختلف از جمله ترور، کودتای نظامی، 
پرونده های فسادمالی، عدم توانایی اداره کشور و یا عدم توانایی 
امنیت کشور زودتر از موعد پنج ساله صندلی نخست وزیری را 
ترک کرده اند. عمران خان سومین نخست وزیر در پاکستان است 
که با طرح عدم اعتماد در مجلس روبرو می شود و نخستین آن 
است که طرح عدم اعتماد علیه وی از سوی نمایندگان مجلس 

به تصویب می رسد.

گزینه اپوزیسیون پاکستان برای جانشینی عمران خان

جبهه مشترک جناح مخالف پاکستان که موفق به تصویب عدم 
اعتماد علیه عمران خان شــده  و اکنون »شهباز شریف« رهبر 
اپوزیسیون را به عنوان نامزد مشترک خود برای تصدی کرسی 
نخست وزیری پاکســتان معرفی کرده اند. شهباز شریف رئیس 
حزب مســلم لیگ نواز و برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین 
پاکســتان تاکنون سه دوره ســروزیری ایالت پنجاب به عنوان 

دومین ایالت بزرگ این کشور را بر عهده داشته است.
برخی از رهبران اپوزیسیون پاکستان در سخنانی پس از اعالم 
رســمی تصویب طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر این کشور 
گفتند که حاکمیت آتی باید به فکر رفاه مردم و آبادانی کشــور 
باشد.»شهباز شریف« رهبر جبهه مشترک اپوزیسیون پاکستان 
نیز تاکید کرد که دولت آتی به دنبال بهبود اوضاع کشور فراتر از 

اختالفات و یا انتقام از مخالفان سیاسی خواهد بود.
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محققان دانشــگاه »فلوریدا« در مطالعه اخیرشان از توسعه دستگاه 
آزمایش کووید-۱۹ که نتیجه آزمایش را در عرض ۳۰ ثانیه نشــان 
می دهد و دقت و حساســیتی مشابه آزمایش پی.سی آر دارد، خبر 
داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، دریافت سریع نتیجه 
آزمایشی که برای تشخیص یک پاتوژن انجام شده، بسیار مهم است 
چــرا که در غیر این صورت فرد ممکن اســت تا زمان اعالم نتیجه 
آزمایش، به مکان های مختلف بــرود و افراد دیگر را نیز آلوده کند. 
می توان گفت تاخیر در دریافت نتیجــه آزمایش کووید-۱۹ بدون 
شک یکی از عوامل تشدید کننده شیوع این بیماری است. متاسفانه 
دریافت نتیجه دقیق ترین آزمایش کووید-۱۹ اغلب ۲۴ ســاعت یا 
بیشتر به طول می انجامد.کیت های تست خانگی نیز گرچه نتایج را 
در چند دقیقه ارائه می کنند، اما دقت یا حساســیت کمتری دارند. 
اخیرا محققان »دانشــگاه فلوریدا« موفق به ساخت دستگاهی برای 
آزمایش کووید-۱۹ شــده اند که می تواند حضور کروناویروس را در 
کمتر از ۳۰ ثانیه با حساسیت و دقت باال همانند  آزمایش پی.سی.

آر تشخیص دهد. محققان دانشگاه فلوریدا برای ساخت این دستگاه 
با گروهی از محققان »دانشگاه ملی یانگ مینگ چیائو تونگ« تایوان 
همــکاری کرده اند.به گفته محققان، این دســتگاه می تواند توانایی 
مقامات فعال در حوزه بهداشــت برای شناســایی سریع و واکنش 
ســریع به ویروس کرونا یا همه گیری بعدی را تغییر دهد.محققان 
اظهار کرده اند دقت این دستگاه ۹۰ درصد است و دقت و حساسیتی 

همانند آزمایش های پی.سی.آر دارد.

محققان دانشگاه »جانز هاپکینز« در مطالعه اخیرشان از روشی مبتنی 
بــر هوش مصنوعی خبر داده اند که می تواند با دقت پیش بینی کند که 
چه زمانی ممکن است فردی در اثر ایست قلبی ناگهانی جان خود را از 
دست دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، ایست قلبی به عنوان 
توقف گردش خون شناخته می شود. در این حالت عضله قلب هیچ گونه 
انقباضی نداشــته و قلب هیچ خروجی و جریان خونی ندارد حال یک 
رویکــرد جدید مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به طور قابل توجهی 
دقیق تر از یک پزشک، پیش بینی کند که نخست آیا ممکن است فردی 
در اثر ایســت قلبی ناگهانی جان خود را از دســت دهد و اگر پاسخ بله 
است چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد.این فناوری که بر اساس تصاویر 
خام به دســت آمده از قلب بیمار و ســوابق پزشکی بیمار توسعه یافته 
اســت، می تواند تصمیم گیری بالینی را متحول کــرده و افرادی که در 
معرض ایســت قلبی قرار دارند را به راحتی شناسایی کرده و به نوعی 
 )Natalia Trayanova(»ســبب افزایش بقای افراد شــود.»ناتالیا ترایانووا
نویسنده ارشد این مطالعه گفت: حدود ۲۰ درصد از کل مرگ و میرها 
در سراسر جهان به دلیل مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی رخ می دهد 
و ما در مورد علت وقوع آن یا چگونگی تشــخیص اینکه چه کســی در 
معرض خطر اســت، اطالعات کمی داریم. بیمارانی که ممکن است در 
معرض خطر کم مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی باشند، الکتروشوک 
)دستگاهی الکتریکی که با شوک های الکتریکی خفیف، فیبریالسیون 
بطنی یا دهلیزی را بی اثر می کند( دریافت می کنند که ممکن است به 
آن  روش نیز نیازی نداشــته باشند و بیمارانی که در معرض خطر باالی 

مرگ ناشی از ایست قلب هستند.

 تشخیص ویروس کرونا 
در 30 ثانیه

پیش بینی زمان ایست قلبی با 
کمک هوش مصنوعی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز
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قایق های چوبی روی رود یامونا در هند/ آسوشیتدپرس

ولوو بیشترین جوایز ایمنی سال 2022 را از IIHS دریافت کرد
 IIHS ٔســال ۲۰۲۲ را از موسســه +Top Safety Pick هرچند تعجبی ندارد اما ولوو در بین همهٔ خودروســازان، بیشــترین جوایز ایمنی
 IIHS .محسوب می شود و ولوو موفق شده ۱۳ مورد از این جایزه را از آن خود کند IIHS دریافت کرده است. این باالترین جایزهٔ ایمنی
اما نســخه های بنزینی و الکتریکی محصوالت ولوو را به طور مجزا بررســی و به آن ها جایزه داده است هرچند که آزمایش ها فقط روی 
یک نسخه انجام شده اند. به عنوان مثال، با اینکه آزمون های تصادف روی نسخه های بنزینی T5 و T6 مدل XC6۰ انجام شده اما نسخهٔ 
الکتریکی XC6۰ ریشارژ هم جایزهٔ TSP+ را دریافت کرده است. همچنین مدل الکتریکی C۴۰ ریشارژ هم این جایزه را گرفته درحالی که 
آزمایش ها فقط روی مدل XC۴۰ ریشارژ انجام شده است.اما در حالی ولوو موفق به کسب ۱۳ جایزهٔ TSP+ شده که برخی از این جوایز 
از سال های قبل به سال ۲۰۲۲ منتقل شده اند. البته این کار فقط در مورد خودروهایی صورت گرفته که تغییر قابل توجهی نداشته اند. 
به عنوان مثال، جایزه ای که به XC6۰ داده شده بر اساس آزمون هایی است که در سال ۲۰۱۸ انجام گرفته است. IIHS روی هر خودرو شش 
آزمایش تصادف انجام می دهد که شامل یک تصادف از جلو با مانع متوسط، دو تصادف از جلو با مانع کوچک در سمت راننده و شاگرد، 
یک تصادف از کنار، بررسی مقاومت سقف در هنگام چپ کردن و آزمایش تکیه گاه سر در صندلی ها می شود. نتیجهٔ این آزمایش ها در 
قالب چهار رتبهٔ مختلف اعالم می شود که باالترین آن ها رتبهٔ خوب است.اما غیر از عملکرد خوب در آزمون های تصادف، ولوو در بخش 
تجهیزات ایمنی استاندارد مثل هشدار برخورد جلو، ترمز اضطراری خودکار و تشخیص عابر پیاده هم امتیازات باالیی کسب کرده است. 
بااین حال، مدل XC۴۰ در بخش بررسی هشدار کمربند ایمنی رتبۀ ضعیف را کسب کرده است زیرا به زعم IIHS، این هشدار به اندازهٔ کافی 
بلند و طوالنی نیست. همچنین برخی مدل ها مثل S۹۰ و XC6۰ هم در بخش چراغ های جلو موفق به کسب رتبه ای بهتر از قابل قبول 

نشده اند زیرا IIHS انتظار دارد چراغ های این مدل ها بتوانند پیچ ها را روشن تر کنند. 

محرومیت 2 و 3 ساله دوپینگ برای 2 ملی پوش ایرانی
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، یک ملی پوش اسکیت و یک شناگر را به ترتیب ۲ و ۳ سال از تمام فعالیت های ورزشی محروم 
کرد.به گزارش ایســنا، محمد صالحی ملی پوش اسکیت که در جریان رقابت های انتخابی تیم ملی، مورد آزمایش دوپینگ قرار 
گرفت، با مصرف ماده ممنوعه کلومیفن از تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ تا ۱۸ دی ۱۴۰۲ محروم شد.همچنین کیا افضلی دیگر ورزشکار 
محروم شــده توسط ایران نادو که در مسابقات لیگ شــنا مورد آزمایش دوپینگ قرار گرفت، پس از محرز شدن مصرف داروی 

ممنوعه اکساندرولون، از تاریخ ۱5 اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ از تمام فعالیت های ورزشی محروم شد.

رنگست با فتنه همنام آمدهای ز زلفت عقل رد دام آمده م سیمینت چو گل م آمدهانزکست اندا ای سرا پایت هب اندا گر صبح صادق رخسار تو
چین زلفت رپدهٔ شام آمده

پخته بسیاری، ولی خام آمدهدیگ سودای رتا دل رد دماغ
رب داهنت مبلغی وام آمدهرد حساب بوهس امید مرا گوش ما را از لبت چشم دعا

بوده، لیکن جمله دشنام آمده

پیشنهاد

چهره روز

رمان ما
رمان ما اثر نویشــنده روس، یوگنی زامیاتین اســت 
که او را خالق ادبیات علمی تخیلــی از نوع پادآرمان 
شهری )Dystopia( آن دانسته اند. همچنین این رمان، 
الهام بخش نویســندگان بزرگی مانند جورج اورول و 
آلدوس هاکســلی بود. رمانی که در زمان خود بسیار 
پیشتاز بود و نویسنده، با سبکی خالقانه و با ابهام های 
لغوی عامدانه و البته با قصد و غرض سیاسی زیرکانه 
آن را نوشــته اســت. قبل از اینکه وارد داستان رمان 
شــویم و خالصه ای از آن را ارائه کنیم، بهتر است به 
نکته ای مهم اشــاره کنیم: رمان ما کتابی ساده برای 
مطالعه نیست و همان طور که گفته شد، نویسنده در 
آن از سبکی خالقانه و ابهام های لغوی استفاده کرده 
اســت. بنابراین خواننده اگر بخواهد از جنبه های مختلف کتاب سردربیاورد باید با احواالت نظام 
شوروی بعد از انقالب اکتبر و همچنین با آرمان های کمونیسم آشنا باشد. ضمن اینکه بهتر است 
خواننده تا حدودی با ریاضیات و مفاهیم مدیریت هم آشــنا باشد و یا حداقل از جایگاه »رادیکال 
منفی یک« در ریاضیات آگاهی داشــته باشد!کتاب ما در قالب دفتر خاطرات و به قلم مهندسی 
نوشته شده است که در آینده ای بسیار دور از زمان حال زندگی می کند و گاه، نگاهی به گذشته 
)قرن بیستم( دارد. این مهندس که D-5۰۳ نام دارد، مدیر ارشد طراحی سفینه ای به نام انتگرال 
اســت که هدف آن پیدا کردن موجودات ناشناس در ســیارات دیگر و مهم تر از همه وادار کردن 
آن ها برای رسیدن به سعادت است. این هدف مهم، در روزنامه دولتی خطاب به سازندگان انتگرال 
و دیگران چنین آمده است:شما باید موجودات ناشناسی را که در دیگر کرات زندگی می کنند – و 

شاید هنوز در همان حالت بی قیدی بدوی به سر می برند – زیر یوغ مبارک عقل بیاورید....

ونسان ون گوگ
َونسان َون گوگ]نکته ۱[ یا وینسنت ویلم فان خوخ]نکته 
۲[ )بــه هلنــدی: Vincent Willem van Gogh( )زادهٔ ۳۰ 
مارس ۱۸5۳ – درگذشــتهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۱۸۹۰( یک نقاش 
پسادریافتگر هلندی بود که کار او تأثیر گسترده ای بر هنر 
سده ۲۰ )میالدی( داشت. کارهای او شامل شب پر ستاره، 
تک چهره، خودنگاره، چشــم انداز، طبیعت بی جان، سرو، 
کشتزار گندم و گل های آفتابگردان است. او از کودکی به 
نقاشی عالقه داشت ولی تا اواخر دههٔ دوم زندگی اش نقاشی 
نکرد. او بسیاری از کارهای شناخته شده اش را در دو سال 
آخر زندگی اش تکمیل کرد. وی در یک دهه بیش از۲٬۱۰۰ 
کار هنری تولید کرد که شامل ۸6۰ نقاشی رنگ روغن و 
بیش از ۱٬۳۰۰ نقاشی با آبرنگ، طراحی و چاپ می شود.

ون گوگ در خانوادهای ســطح متوســط به باال به دنیا آمد و جوانی خود را به عنوان فروشنده آثار هنری 
گذراند. او پس از تدریس در آیل ورث و رامس گیت انگلســتان به الهه، لندن و پاریس مسافرت کرد. او در 
جوانی عمیقاً مذهبی بود و آرزو داشت کشیش شود. از سال ۱۸۷۹ به عنوان ُمبلغ مسیحی در میان کارگران 
زغال سنگ در بلژیک فعالیت کرد و در آنجا آغاز به کشیدن طرح هایی از مردم محلی نمود. در سال ۱۸۸5 
سیب زمینی خورها را که نخستین کار مهم او شناخته می شود کشید. در مارس ۱۸۸6 به پاریس رفته و با 
دریافتگری فرانسوی آشنا شد. بعدها به جنوب فرانسه رفت و تحت تأثیر نور آفتاب شدید آنجا قرار گرفت. 
هرچند او در زمان حیاتش در گمنامی به سر می برد و در تمام طول عمر خود تنها یک تابلو، یعنی تاکستان 
ســرخ را فروخت.اما اکنون به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشــان سده ۱۹ )میالدی( در جهان شناخته 
می شود. ون گوگ شیفته نقاشی از مردم طبقهٔ کارگر مانند تابلوی سیب زمینی خورها، کافه های شبانه مانند 

تراس کافه در شب، مناظر طبیعی فرانسه، گل های آفتابگردان، شب پر ستاره و خودنگاره بودش

فرهنگ

ویژه برنامه های نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به مناسبت هفته هنر انقالب 
اسالمی از روز بیســتم فروردین ماه در محوطه مجموعه 
تئاتر شهر آغاز شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
اداره کل هنرهای نمایشی، همزمان با آغاز هفته هنر اتقالب 
اسالمی ویژه برنامه های نمایشی در قالب اجرای نمایش های 
خیابانی، پرده خوانی و مجالس نقالی بعدازظهر روز شنبه 
بیستم فروردین ماه با حضور کاظم نظری مدیرکل هنرهای 
نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و محمد مهدی 
ابدالی معاون اداره کل هنرهای نمایشی در محوطه مجموعه 
تئاتر شهر پیش روی شهروندان قرار گرفت. در اولین روز از 
برگزاری این رویدادهای نمایشی که از ساعت ۱6 تا ۱۸:۳۰ 
اجرا می شود،»نقالی انقالب« با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار، نمایش خیابانی »۲۹« به نویسندگی و 
کارگردانی مهدی صالحیار ،  نمایش خیابانی »منم آرش« به نویسندگی و کارگردانی علی محمد راد منش ، 
نمایش خیابانی »به رنگ پرچم« به نویسندگی و کارگردانی پویا امامی و مجتبی خلیلی ،نمایش »روح خدا« 
به نویسندگی و کارگردانی هومین میر معنوی ، نمایش خیابانی »سردار انقالب« به کارگردانی اکبر قهرمانی 
و »نقالی انقالب« با هنرمندی مرشد میرزا علی پیش روی شهروندان قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در 
بین اجراهای یاد شــده مرشد جواد خرمی از هنرمندان شاخص عرصه نمایش های آیینی  هم در فواصل 
زمانی مختلف به اجرای برنامه پرداخت.کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی نیز همزمان با آغاز هفته هنر 
انقالب و سالروز شهادت شهید سید مرتضی آوینی، طی یادداشتی مشروح ضمن اهمیت و کارکردهای هنر 
نمایش در معرفی و تبیین مبانی انقالب اسالمی ایران بر ضرورت نظریه پردازی الگوها و ساختارهای تماتیک، 

محتوایی، دراماتیک، ژانری و اجرایِی دراین عرصه تاکید کرده بود. 

آغاز ویژه برنامه های هفته هنر انقالب 
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