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توسط رهبر انقالب صورت گرفت؛

 ابالغ سیاست های کلی 
برنامه هفتم با اولویت پیشرفت 

اقتصادی  توأم با عدالت
     حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در اجــرای بند یک 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه 
هفتــم را کــه پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام و بــا اولویت پیشــرفت اقتصادی 
توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح ابالغ کردند...

وزیر کشور: 

 هجوم مجدد جمعیت 
 به مرز ها 

مشکل ساز می شود
گر مجددا هجوم جمعیت       وحیدی گفت: ا
بــه مرز هــا صــورت بگیــرد قطعــا بــا مشــکل 
مواجــه خواهیــم شــد چــرا کــه ظرفیت های 

عراق پاسخگو نیست...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

بیانیه ای برای خروج برجام از ریل؛

کرات   جایی که مذا
گیر کرده است

کرات را     در حالی که آمریکا به خاطر مســایل داخلیـ  انتخاباتی و فشــار صهیونیســت ها عمال مذا
از دو هفتــه پیــش بــه گــروگان گرفتــه اســت، ســه کشــور اروپایــی تــالش دارند با صــدور بیانیه ای همه 
کــرات احیــای برجــام را تهدید  تقصیرهــا را بــه گــردن ایــران بینــدازد،  امــا ایــن اقــدام آنهــا در اصــل مذا

  || صفحه  صفحه 22  می کند...
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 حقابه  ایران به جای هیرمند
راهی شوره زارهای افغانستان شد

هیرمند؛ تشنه حق خود از آب
 جوالن کاالهای قاچاق
 در سایت های مجازی

سازمان بورس راهکاری برای احیای اعتماد ندارد

اصرار غیر قابل توجیه 
مدیران بورس بر فرار سرمایه
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پایگاه خبری

گهی ابالغ اوراق مالیاتی گهی ابالغ اوراق مالیاتیآ آ

    روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان قم

در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم  بدینوســیله بــرگ تشــخیص مالیــات بــا مشــخصات زیــر بــه مــودی ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف ســی روز از تاریــخ درج 
ایــن آگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد. 

ف
دی

ر

نام و نام خانوادگی شماره پرونده
مودی

شماره شناسنامه 
/ثبت

شماره وتاریخ برگ 
منبع سال عملکردتشخیص و مطالبه

مالیاتی
درآمد یا ماخذ مشمول 

شماره واحد مالیات متعلقهمالیات
مالیاتی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

1059003480084616473امین اسکان کریمه17897
قم خیابان 55 متری 11.986.480.2002.996.620.050621111عملکرد1401/04/301395

عماریاسر نبش کوی 22

8494153مهدی فاضل فردوسی237
قم خیابان 55 متری 115.571.342.64740.456.091.303620841عملکرد1401/05/271393

عماریاسر نبش کوی 22

8494157مهدی فاضل فردوسی3620841/3
جریمه ماده 1401/05/271393

قم خیابان 55 متری 19.482.269.439620841_169
عماریاسر نبش کوی 22

8494151مهدی فاضل فردوسی4219
قم خیابان 55 متری 10.712.417.5883.687.309.228620841عملکرد1401/05/271392

عماریاسر نبش کوی 22
8494155مهدی فاضل فردوسی5219

جریمه ماده 1401/05/271392
قم خیابان 55 متری 2.035.259.342620841_169

عماریاسر نبش کوی 22

50653032سعید احمدی قرقشه65339
قم خیابان 55 متری 1.906.098.305402.954.148620841عملکرد1401/03/311395

عماریاسر نبش کوی 22

34602564سعیده مخبری زاد7230
قم خیابان 55 متری 1.304.716.690252.157.707620.841عملکرد1401/03/281395

عماریاسر نبش کوی 22

9901707حسین آژند8511
قم خیابان 55 متری 43.299.631.49910.782.382.601620841عملکرد1401/03/101395

عماریاسر نبش کوی 22

در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم  بدینوســیله بــرگ رای هیــات حــل اختــاف مالیاتــی مالیــات بــا مشــخصات زیــر بــه مــودی ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا 
ظــرف ســی روز از تاریــخ درج ایــن آگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد. درغیرایــن 

صــورت طبــق موازیــن قانونــی اقــدام خواهــد شــد .

ف
دی

شماره ر
پرونده

نام و نام خانوادگی 
مودی

شماره شناسنامه 
/ثبت

شماره وتاریخ برگ رای 
هیات حل اختالف

سال 
درآمد یا ماخذ مشمول منبع مالیاتیعملکرد

شماره واحد مالیات متعلقهمالیات
نشانی اداره امور مالیاتیمالیاتی

3817236مهدی درخانی1359
قم خیابان 55 متری 10.547.702.2803.619.004.100620.841متمم عملکرد1401/06/021393

عماریاسر نبش کوی 22

3817236مهدی درخانی2359
قم خیابان 55 متری 14.369.588.538460.323.189620841متمم عملکرد1401/06/031394

عماریاسر نبش کوی 22
در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم  بدینوســیله بــرگ اجرایــی مالیــات بــا مشــخصات زیــر بــه مــودی ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
درج ایــن آگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد. درغیرایــن صــورت طبــق موازیــن 

قانونــی اقــدام خواهــد شــد .

ف
دی

شماره پروندهر
اجرا

نام و نام خانوادگی 
مودی

شماره شناسنامه 
/ثبت

شماره وتاریخ 
منبع سال عملکردبرگ اجرایی

جمع مالیات، عوارضمالیات متعلقهمالیاتی
عوارض و جرایم

شماره واحد 
مالیاتی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

الوند پالست 1103504378233
948,168,3511323-462,521,147عملکرد4660371/10714311395رادین

قم خیابان 55 
متری عماریاسر 

نبش کوی 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

شناسه اگهی 1379486

 اثرات کاهش رشد خلق پول بانک ها 
بر مهار تورم

  علی شهیدی
تحلیلگر مسائل اقتصادی 

کنترل نقدینگــی و پایه پولی 
از مهم تریــن برنامه های دولت 
سیزدهم بوده است. طبق ضوابط 
اعالم شده بانک مرکزی در سال 

گذشــته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک های تجاری 
دو درصــد و برای بانک های تخصصی 2.5 درصد بود، 
 اما در ســال جاری بانک مرکزی این سیاست را تغییر 

داد.
بنا بر اعالم رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط 
بانک هــا از نظر معوقات بانکی، کیفیت دارایی، کفایت 
ســرمایه و ...، دامنه ســقف رشد ترازنامه بانک ها میان 
1.5 تــا 2.5 درصــد خواهد بود. طبق سیاســت ابالغ 
شده دولت، بانک هایی که حدود تعیین شده را رعایت 
نکنند، جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به 

13 درصد افزایش می یابد. 
عامل اصلی تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است که 
اگر کنترل شود، به کاهش تورم منجر می شود. دو عامل 
اصلی که باعث شده است در اقتصاد رشد نقدینگی باال 

برود، بحران بانکی و کسری بودجه است.
بخش عمده ای از ناترازی ناشــی از کســری بودجه و 
پرداخت یارانه های پنهان و غیر پنهان به مردم است. 
این پرداخت ها باعث می شود ناترازی به بانک ها منتقل 
شــود، به بانک مرکزی ســرایت کند و رشد نقدینگی 

ایجاد شود.
بررسی صورت های مالی برخی بانک ها نشان می دهد 
آن هــا در ســال 1399 حدود 9 هــزار میلیارد تومان 
به دلیل کســری نهادی خاص بــه آن کمک کرده اند 
که این اقدام باعث انبساط پایه پولی و تورم می شود.

 کسری بودجه از دهه 90 به دلیل افت درآمدهای نفتی و 
غیر نفتی نمود بیشتری یافته و درآمد سرانه در این دهه 30 
درصد کاهش داشته است. سعی می شود این ناترازی به 
وسیله های مختلف مانند یارانه نقدی، یارانه پنهان انرژی 
نظیر گاز، بنزین و افزایش حقوق کارمندان تأمین شود، 
 ولی در سال های اخیر اثرات خود را در قالب تورم نمایان 
کــرده اســت. برای حــل معضل تورم بایــد به ناترازی 
نهادهــای دولتی توجه کرد، بایــد دولت بتواند هزینه 
هــای خــود را به شــیوه های مختلف نظیــر مالیات و 
صــادرات غیرنفتــی جبــران کند. شــفافیت حقوق و 
دســتمزدها موضوع دیگری اســت که می تواند تأثیر 
بســزایی در این فرایند داشــته باشد.  اقدامات خوبی از 
ســوی دولت برای ترازنامه بانک ها انجام شده است که 
 نمونه آن را در صورت حساب 11 بانک بورسی مشاهده 
می کنیم.  نخســتین ناتــرازی بانک ها در بخش درآمد 
و هزینــه اســت که درآمــد بانک ها کفــاف هزینه ها 
را نمی کند و این اقدام فشــار زیادی به شــبکه بانکی 
وارد می  کند. دولت ســعی کرده اســت تعادل در بخش 
درآمــدی و هزینــه ای ایجاد کنــد. عالوه بر این، گاهی 
برخی بانک های بورســی سودهای کاذب به سهامداران 
خود نشان می دادند و از این سودها مالیات می گرفتند 
 که دولت ســعی کرد روند این گونه  بانک ها را مدیریت

 کند... 
ادامه در صفحه 2

ح شد؛ در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطر

گزارش سازمان توسعه تجارت از مثبت شدن 
تراز تجاری ایران با روسیه

ســازمان توســعه تجارت در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، گزارشی از رشد قابل توجه تبادالت 
تجاری کشــورمان با روسیه در عرصه های مختلف و 

مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو ارائه داد.
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
حجت االســالم سید ابراهیم رئیســی برگزار شد و 
سازمان توسعه تجارت در این جلسه گزارشی از روند 
همکاری های تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ارائه 
کرد. در این گزارش اعالم شد پس از اختیاراتی که ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال به سازمان 
توسعه تجارت تفویض کرد، میزان تبادل تجاری میان 
جمهوری اسالمی ایران با روسیه و کشورهای منطقه 

اوراسیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
این گزارش همچنین تأیید می کند که ایران نه تنها 
در صادرات محصوالت کشــاورزی، بلکه در صادرات 
صنایع پیشــرفته و پیچیده یا های تک به روسیه نیز 
موفقیت های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران 
با مســکو مثبت شــده است. اعضای جلسه بر اساس 

این گزارش مقرر کردند زیر ساخت های الزم از جمله 
فعالیت کشتی های مناسب در دریای خزر فراهم شود 
و تســهیالت بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار 
گیرد. در ادامه جلسه پیشنهاد مشترک وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در 
زمینه استفاده از نیروهای باتجربه و حتی بازنشسته 
آمــوزش و پرورش برای تدریس در مقاطع تحصیلی 
ابتدایی و متوسطه مطرح و مصوب شد برای جبران 
کمبود معلم در مقاطع تحصیلی یاد شده این نیروها 

از مهرماه به کار گرفته شوند. 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   آ  آ
) شماره ) شماره 33- - 14011401 ( (

روابط عمومی  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرز

ز  مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البر
موضوع مناقصه :  تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری 

تاریــخ، مهلــت و نشــانی محــل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه : متقاضیــان مــی تواننــد 
اســناد مناقصــه  را از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 
مــورخ 1401/06/30  از  ســایتhttp://setadiran.ir   دریافــت نماینــد. آخریــن مهلــت تحویــل 
زیابــی و ســایر  ، اعــام نــرخ، اســناد ار پــاکات پیشــنهاد )شــامل تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار
ــر تــا ســاعت       14 روز شــنبه مــورخ 1401/07/16 و ارســال از طریــق  اســناد مناقصــه( حداکث
ســایت مذکــور مــی باشــد. ارســال اصــل تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار بــه آدرس : کــرج - باالتــر 
از میــدان طالقانــی، بعــد از ســاختمان دادگســتری، شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی 

، طبقــه ســوم، دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات  الزامــی مــی باشــد ز ایــران منطقــه البــر
شــماره تمــاس دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات : 32542501-026 داخلــی 2316 دورنــگار 

026-32542506
مبلــغ  بــه  نقــدی  ســپرده  واریــز  کار:  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  نــوع 
818/000/000  بحســاب 9200010266 بانــک ملــت بــا شناســه واریــز 39300000042 یــا 
ــف   ــد  ال ــول در بن ــن قابــل قب ــا ســایر تضامی ــغ فــوق و ی ــر معــادل مبل ضمانتنامــه بانکــی معتب

آئیــن نامــه تضمیــن در معامــات دولتــی.  مــاده  6   
* مناقصه گزار از پذیرش ضمانتنامه بانکی پست بانک و هرگونه چک تضمینی ... معذور است .

* حداقــل مهلــت اعتبــار تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه بــوده و حداکثــر تــا ســه 
مــاه دیگــر قابــل تمدیــد خواهــد بــود. 

ژانس های توانمند دارای: شرایط متقاضی : کلیه شرکت ها و آ
گواهــی تائیــد صاحیــت  معتبــر از اداره کار و امــور اجتماعــی  )بــرای اشــخاص حقوقــی(  و یــا 

ژانــس هــا( ــرای آ جــواز کســب از اتحادیــه مربوطــه )ب
گواهــی صاحیــت معتبــر ایمنــی  پیمانــکاران  از اداره کار و امــور اجتماعــی گواهینامــه دو ماهــه 
موقــت جهــت شــرکت در مناقصــه بــه شــرط قیــد نمــودن عنــوان   عقــد قــرارداد، تجهیــز کارگاه 

و شــروع بــه فعالیــت   مــورد قبــول مــی باشــد. 
)بــرای  رســمی  روزنامــه  در  تغییــرات  آخریــن  و  ثبــت شــرکت  آگهــی  و  اساســنامه شــرکت    

حقوقــی( اشــخاص 
ر قانــون   گواهینامــه ثبــت نــام مودیــان مالیاتــی و یــا کارت اقتصــادی )موضــوع مــاده 169 مکــر

مالیــات هــای مســتقیم(
 تائیدیه گواهی امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمی 

برنامه زمان بندی مناقصه : 
جلســه توضیــح اســناد مناقصــه، راس ســاعت  11 صبــح  روز دوشــنبه  مــورخ  1401/07/04  
ز بــه نشــانی فــوق  ــر در ســاختمان اصلــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه الب

برگــزار مــی گــردد.
گشــایش پــاکات مناقصــه گــران رأس ســاعت  9 صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1401/07/17  بــا 
حضــور اعضــای کمیســیون مناقصــه، مناقصــه گــران و ســایر مدعویــن در ســاختمان اصلــی 

ــردد. ــام می گ ــوق انج ــانی ف ــه نش ز ب ــر ــه الب ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ش
ــاح و درج  ــه اص ــایت مربوط ــب در س ــه، مرات ــل مناقص ــدی مراح ــان بن ــر در زم ــورت تغیی در ص

مــی گــردد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول :یکشنبه  1401/06/20

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : سه شنبه 1401/06/22
شناسه اگهی 1375998

 نوبت دوم
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سیاست 2

اخبار كوتاه

رئیــس قوه قضاییه گفت: قضــات و کارکنان در 
مجتمع ویژه ســرقت تهران، علی رغم مشــکالت 
موجــود، با انگیزه و تــالش مضاعف در حال کار 
بــر روی پرونده ها هســتند؛ امیدواریم در دادگاه 
نیز پرونده مرتکبان جرائم و سرقت های خشن با 

سرعت و دقت رسیدگی شود
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه از رئیس کل دادگستری 
استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام 

در امر رســیدگی به جرائم و ســرقت های خشن 
تقدیــر کرد و بیان داشــت: قضات و کارکنان در 
مجتمع ویژه ســرقت تهران، علی رغم مشــکالت 
موجــود، با انگیزه و تــالش مضاعف در حال کار 
بــر روی پرونده ها هســتند؛ امیدواریم در دادگاه 
نیز پرونده مرتکبان جرائم و ســرقت های خشــن 
با ســرعت و دقت رســیدگی شــود و آن بخش از 
امور مربوط به این پرونده ها نیز که به دیوان عالی 
ارجاع می شــود، به همین منوال با سرعت و دقت 

تعیین تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و 
آرامش شهروندان قطع گردد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر 
خــود با رئیس دیوان عالــی اندونزی که باالترین 
مقام قضایی این کشــور اســت، گفت: اندونزی به 
عنوان کشــوری که باالترین جمعیت مسلمان را 
در خود جای داده است از ظرفیت های باالیی برای 
تعامل و دیپلماسی قضایی بهره مند است اما ما طی 
سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط 

قضایی کمی با این کشــور داشــته ایم؛ بر همین 
اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد؛ لذا 
باید معاون امور بین الملل قوه قضاییه با همکاری 
معاونت راهبردی دســتگاه قضا نسبت به تدوین 
برنامه های گسترش و توسعه دیپلماسی قضایی با 
کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، 
اقدامــات الزم را ترتیــب دهند و برای هر کشــور 
برنامه ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، 

ارتباطات قضایی ما با آن کشورها توسعه یابد.

کید رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده سرقت های خشن تا

تحلیل

انتخابات سراسری در سوئد/ 
خبرگزاری فرانسه

ورود كاروان حامل تابوت 
ملکه انگلیس به شهر 
ادینبورگ اسکاتلند/ 
آسوشیتدپرس و رویترز

گزارش تصویری

بیانیه ای برای خروج برجام از ریل؛

کرات گیر کرده است جایی که مذا
در حالی که آمریکا به خاطر مسایل داخلیـ  
انتخاباتی و فشار صهیونیست ها عمال مذاکرات 
را از دو هفته پیش به گروگان گرفته است، سه 
کشــور اروپایی تالش دارند با صدور بیانیه ای 
همه تقصیرهــا را به گردن ایران بیندازد،  اما 
این اقدام آنها در اصل مذاکرات احیای برجام 

را تهدید می کند.
تروئیکای اروپا روز شنبه در بیانیه ای از طرح 
درخواســت ایران در مذاکرات احیای توافق 
هســته ای مبنی بر این که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم 
یافت شــده در سه سایت هسته ای را به پایان 
برســاند، ابراز نارضایتی کرده و مدعی شدند، 
این خواســته مذاکرات را به خطر می اندازد. 
این اقدام تروئیکا با استقبال نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی رو به رو شد.
یائیــر الپید، روز یکشــنبه از بیانیه انگلیس، 
فرانســه و آلمــان در رابطه بــا احیای توافق 
هســته ای 2015 اســتقبال کرد و گفت که 
تروئیکای اروپایی در این بیانیه اعالم کردند، 
حصــول توافق با ایران در آینده نزدیک اتفاق 
نخواهــد افتاد و تحقیقات آژانس اتمی درباره 

ایران بسته نخواهد شد.
وی مدعی شد: ما در ماه های اخیر، گفت وگوهای 
محتاطانه و فشرده ای با آنها داشتیم و اطالعاتی 
به روز درباره فعالیت های ایران در سایت های 
هسته ای اش به آنها ارائه کردیم. من عازم آلمان 
هستم تا با صدر اعظم اوالف شولتز دیدار کنم. 
هدف از این سفر هماهنگی مواضع درخصوص 
موضوع هسته ای و نهایی کردن جزئیات سند 
همکاری راهبردی، اقتصادی و امنیتی است 

که قرار است، امضا کنیم.
الپید همچنین با اشــاره به تالش های رژیم 
صهیونیستی برای جلوگیری از حصول توافق 
احیای برجام ادعا کرد که به نظر می رسد این 

تالش ها موفقیت آمیز بوده است.
ســه کشور اروپایی همسو با تالش های اخیر 
مقامات اســراییل بــرای متوقف کردن روند 
مذاکرات و توافق، نســبت به خواســته ایران 
برای حل ســواالت باقی مانده ابراز نارضایتی 
کردند. این در حالی اســت که چندی پیش 
اعالم شــد طرف های مذاکراتی، برای حل و 
فصل سواالت آژانس راه حلی به دست آوردند 

مبنی بر اینکه تا قبل از روز "بازاجرا" مذاکراتی 
میان ایران و آژانس برگزار و مساله به طور نهایی 
حل شــود. هم چنین اعالم شد که طرف های 
توافق از جمله سه کشور اروپایی و آمریکا به 
طور سیاسی حل و فصل این سواالت را قبل 
از روز بازاجرا تضمین  کرده اند. اما در حالی که 
جمــع بندی ایران بــرای آخرین بار به طرف 
آمریکایی ارایه شــده بود، از سوی آمریکا این 
زمزمه شــنیده شد که درخواست ایران برای 
حل و فصل سواالت باقی مانده "زیاده خواهی" 
است! این موضع گیری درست زمانی اعالم شد 
که مقامات صهیونیستی در سطح باال به آمریکا 
سفر کردند تا مقامات این کشور را از تصمیم 

خود برای توافق بازدارند.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان در واکنش به بیانیه ســه کشور 
اروپایــی اظهار کــرد: اتهاماتی که علیه ایران 
در رابطــه با موضوعات مورد ســوال آژانس 
مطرح شــده، عموما برگرفته از ذهن بیمار و 
ناســازگار رژیمی است که خودش مهمترین 
رژیم دارنده فعالیت های غیرقانونی هسته ای 
در منطقه است و اساسا عضو نظام پادمانی نیز 
نیســت، اتهاماتی که علیه ایران از سوی یک 
رژیم با این ماهیت مطرح می شود، نمی تواند 
و نباید مالک قضاوت و عمل از ســوی آژانس 

قــرار بگیرد. مبنای تعامل ما با آژانس مبانی 
پادمانی است و ایران بیشترین همکاری ها را 
در مقایســه با دیگر کشورهای عضو با آژانس 

انجام داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: 
مرجع نظارت فعالیت های هســته ای ایران، 
آژانس است و ما همواره به این موضوع ملتزم 
بوده و همکاری کرده ایم. ایران همواره تالش 
کــرده به صورت حرفه ای با آژانس کار کند و 
انتظار دارد آژانس در چارچوب های حرفه ای 
و خارج از ادعاها و رویکردهای سیاسی با ایران 
تعامل کند. بحث بسته شدن مسائل پادمانی 
بــرای ایران در روند مذاکرات و حصول توافق 

احتمالی مهم است.
خبرنگار ایســنا از برخی منابع مطلع اطالع 
یافت که ظاهرا در روند مذاکرات هفته های 
اخیر و رد و بدل جمع بندی ایران و آمریکا، 
دو طرف بر سر چگونگی حل و فصل سواالت 
آژانس به تفاهم رســیده و برای آن راه حلی 
مرضی الطرفین به دســت آورده بودند اما از 
آنجایی کــه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و شــخص رافائل گروســی موضع سیاسی 
نسبت به این مساله دارد با پیشنهاد مذکور 
همراهــی نکرده و در نهایت با وارد شــدن 
اســراییل به موضوع در عمل مساله دوباره 

روی میز قرار می گیرد. در همین حال آمریکا 
و سه کشور اروپایی به جای اینکه بر سر این 
مســاله وارد بحث شوند شروع به فرافکنی 
و اتهــام زنی بــه ایران کردند. در عین حال 
همان طور که مقامات کشورمان بارها اعالم 
کردند، موضوع خاتمه یافتن سواالت آژانس 
قبل از بازگشــت کامل به برجام از خطوط 

قرمز ایران است.
در این میان طوالنی شــدن روند مذاکرات 
برجامــی و نزدیکی آن به انتخابات کنگره 
در عمل جو بایدن را در شــرایط سیاســی 
انتخاباتی حساسی قرار داده است و دولت 
بایــدن از بیم اینکه موضوع بازگشــت به 
برجــام دســتمایه رقبــای انتخاباتی قرار 
نگیــرد تمایل دارند تــا این روند به بعد از 
انتخابات ارجاع داده شــود اما مســاله این 
است که این کشور با همراهی هم پیمانانش 
از جمله سه کشور اروپایی و اسراییل سعی 
دارد، تعویــق رخ داده در روند مذاکرات را 

به گردن ایران بیندازد!
سه کشور اروپایی از ابتدای شکل گیری پرونده 
هســته ای در شورای حکام آژانس هیچ گاه از 
خود اختیار و اراده سیاسی برای حل و فصل 
مساله هسته ای نداشتند. این کشورها نه تنها 
گره ای از مشکالت باز نکردند که با وارد کردن 

منافع ملی و منطقه ای شان یا دستمایه قرار 
دادن مذاکــرات در رقابت هــای سیاســی 
بین المللی به آن ضربات مهلکی زده اند. و بعد 
از 200۷ با ورود آمریکا و چین و روســیه این 

روند شدیدتر شد.
انگلیس، فرانسه و آلمان در سال 201۸ وقتی 
ترامپ از برجام خارج شــد به شدت خواستار 
باقی ماندن ایران در برجام شدند. آنها قول های 
زیادی دادند که خروج آمریکا از برجام را جبران 
می کنند اما این قول و قرارها صرفا به صدور 
بیانیه های سیاسی انجامید، آن هم با هزار منت 
بر ســر ایران که اگر ما نبودیم دوباره پرونده 
ایران در شورای امنیت باز می شد. این درحالی 
بود که دولت ترامپ در سایه اجرای سیاست 
فشــار حداکثری سنگین ترین و سخت ترین 
تحریم های ملی علیه ایران را اعمال کرد و فرد، 

شرکت و نهادی برای تحریم باقی نگذاشت.
در خرداد سال جاری، سه کشور اروپایی با فشار 
به ایران و خالف رویه مذاکرات علیه ایران در 
شورای حکام قطعنامه تصویب کردند. در این 
قطعنامه »ابراز نگرانی عمیق« شــده بود که 
ایران در زمینه توضیح پیرامون منشاء ذرات 
اورانیوم یافت شده همکاری کافی نداشته است 
و از تهران خواسته شده که »بدون فوت وقت« 
با آژانس همکاری کند. این اقدام کشــورهای 
اروپایی که با چراغ ســبز آمریکا انجام شــد با 

واکنش تند ایران رو به رو شد.
چنــد روز بعد، ایران نصب ســانتریفوژهای 
پیشــرفته در تاسیســات نطنز را آغاز کرد و 
 ۶-IR همزمان نصب سانتریفوژهای پیشرفته
را در یکی از بخش های تاسیسات زیرزمینی 

نطنز شروع کرد.
کشــورهای اروپایی انتظار نداشتند با چنین 
واکنش تند و ســریعی از ســوی ایران رو به رو 
شــوند، تا جایی که برخی طرف ها خواســتار 
آرامش ایران شدند اما دیگر فایده ای نداشت. 
اکنون این کشورها بیش از هر زمان دیگر به 
توافق و بازگشــت همه طرف ها به برجام نیاز 
دارند از این رو نیاز دارند در این مدت تا وقتی 
آمریکا و اسراییل از انتخابات داخلی شان رها 
می شــوند، معقوالنه تر برخورد کنند و با لگد 
زدن به روند مذاکرات کاری نکنند تا این قطار 

یک بار دیگر از ریل خارج شود.

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساســی، سیاســت های کلی برنامه هفتم را که پس از 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه 
قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند. رهبر انقالب اسالمی با تشکر از 
فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب 
قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای 
سیاستها تأکید کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل »اقتصادی«، »امور زیربنایی«، »فرهنگی و اجتماعی«، 
»علمی، فناوری و آموزشی«، »سیاسی و سیاست خارجی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی و قضایی« و در 2۶ 

بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه پنج ساله هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت« تعیین شده است، ابالغ می گردد:

از اعضای محترم بویژه رئیس مکّرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه  آن که با فعالیت فشرده و کوشش 
فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار 

دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته  تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسئوالنه  آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به 

ُحسن اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته  است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های کّمی که در پیشنهادهای مجمع است و در 
مجموعه  سیاست های ابالغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه  الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سّیدعلی خامنه ای،  20 شهریور 1۴01

توسط رهبر انقالب صورت گرفت؛

کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ابالغ سیاست های 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 منتظر دریافت 
پاسخ رسمی آمریکا هستیم

ناصر کنعانی گفت: این آمریکاست که باید اثبات کند، 
رژیمی بحران آفرین نیســت و به قوانین بین المللی 

پایبند است.
 سخنگوی وزارت امور خارجه  در نشست خبری خود در 
ابتدا از میزبانی شایسته و کریمانه دولت و ملت  عراق از 
زائران اربعین حسینی )ع( از جمله زائران ایرانی  تشکر 

و قدردانی کرد.
ناصر کنعانی در ادامه به مســئله کمبود گاز در اروپا 
اشاره کرد و گفت: باتوجه به نیاز اروپا به انرژی آنها می 
بایست از ظرفیت های موجود در جهان استفاده کنند 
که در این راســتا ایران نیز که به طور طبیعی یکی از 
بازیگران بزرگ بازار انرژی اســت، می تواند بخشــی از 
نیاز بازار های جهانی را برای عالقه مندان تامین کند 
اما اینکه اروپا چرا با وجود مشکالت فراوان نمی خواهد 
از ظرفیت انرژی ایران استفاده کند باید از دولتمردان 

اروپایی سوال کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه 
تروئیکای اروپا، این بیانیه را یک موضع نادرست و 
نسنجیده در یک زمان نادرست عنوان کرد. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران درخواستی 
مبنــی بــر تعویق مذاکــرات لغو تحریم ها تا بعد از 
انتخابــات میا ندوره ای آمریکا گفت: تاکنون چنین 
درخواســتی را دریافت نکرده ایم. سخنگوی وزارت 
امور خارجه با رد دوباره اتهامات مطرح شده مبنی بر 
حمله سایبری ایران به آلبانی گفت:  به نظر می رسد 
که در این زمینه شاهد یک  سناریوی طراحی شده  
علیه ایران هستیم اما جمهوری اسالمی ایران قویا 
این اتهامات را رد می کند و به دولت آلبانی توصیه 
می کند که منافع  ملی و مردم خود را  فدای اهداف 
سیاســی آمریکا ، رژیم صهیونســیتی و طرف  های 

ثالث دیگر نکند.
وزیر کشور: 

هجوم مجدد جمعیت به مرز ها 
مشکل ساز می شود

وحیــدی گفت: اگــر مجددا هجوم جمعیت به مرز ها 
صورت بگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد چرا 

که ظرفیت های عراق پاسخگو نیست.
احمد وحیدی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت مرز ها 
اظهار کرد: از مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی 
بازدید کردیم که در این مرز یک فضای معنوی قوی 
حاکم اســت و برادران اهل ســنت در حال پذیرائی از 

زایران حسینی هستند.
وزیر کشور بیان کرد: این اتفاق مبارک اولین بار با همت 
اســتاندار و همکاری اقلیم کردستان صورت گرفت و 

موجب شد شرایط خوبی در این مرز فراهم شود.
وی درباره وضعیت خروج زائران از کشور هم گفت: 
عزیمــت به مرز ها وضعیــت متفاوتی دارد؛ در مرز 
تمرچیــن این آمادگی وجــود دارد که حدود چند 
ده هزار زائر را به عراق راهی کنیم، اما باید حســاب 
شده عمل کرد. وحیدی با بیان اینکه در حال حاضر 
اعزام زائران از مرز ها روان است، گفت: مرز شلمچه 
با ازدحام مواجه اســت و زائران اتباع خارجی باید 
بــه تدریج و با توجــه به هماهنگی صورت گرفته با 
دولت عراق به عتبات اعزام شــوند. وحیدی اظهار 
کــرد: اعزام هــای جدید به تدریج و طبق ســهمیه 
آغاز می شــود، اگر مجددا هجوم جمعیت به مرز ها 
صورت بگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد چرا 
که ظرفیت های عراق پاســخگو نیســت، ولی مردم 
مطمئن باشند با اطالع رسانی و طبق سهمیه اقدام 

خواهیم کرد.

پیروزی اوکراین یا عقب نشینی 
خودخواسته روسیه؟

دویست روز پس از تهاجم نظامی روسیه به خاک 
اوکرایــن، کی یــف ادعا کرد که ارتش این کشــور 
بخش های وســیعی از جنوب و شــرق را در جریان 
ضدحمله ای برنامه ریزی شــده پس گرفته و ضربه 
سنگینی به نیروهای روسی وارد کرده است؛ ادعایی 
که با همراهی پرحجم رسانه های غربی دنبال شد 
اما این مســاله تا چه اندازه واقعیت دارد؟ آیا ارتش 
اوکراین توانســته یک شکســت نظامی بزرگ به 
ارتش روســیه وارد کند یا مســاله، عقب نشــینی 

خودخواسته ی نیروهای روس است؟
برای بررسی دقیق این مساله و پاسخ به این سوال که 
البته در روزهای ابتدایی جنگ هم مطرح شد، نیاز 
به بازخوانی علت اصلی شروع جنگ است؛ جنگی 
کــه حاال روایت های مختلفــی از آن وجود دارد و 
رسانه های غربی به دنبال مدیریت افکار عمومی در 

کشورهای خود هستند.
اساســا مساله اصلی که زمینه را برای ورود نظامی 
ارتش روســیه به خاک اوکراین و آغاز درگیری ها 
فراهم کرد، تالش مسکو برای ایجاد یک سرزمین 
حائل و میانی بین روسیه و اوکراینی بود که تالش 
می کرد تا عضو اتحادیه ی نظامی ناتو شود. روس ها 
معتقد بودند که منطقه »دونباس« که ســاکنین 
روس تبــار دارد و تمایــل عمومی هم نســبت به 
حکمرانــی روســیه در این مناطق برقرار اســت، 
می تواند بهترین انتخاب برای ایجاد یک منطقه ی 

حائل بین این کشور و اعضای ناتو باشد.
اقــدام والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در 
روزهای پیش از آغاز جنگ در به رسمیت شناختن 
دو جمهوری خودمختار دونتسک و لوگانسک نیز 

در همین راستا صورت گرفت.
اما چرا روسیه برای پایان دادن به این مساله، کی یف 

را اشغال نکرد؟
شــاید بهترین پاســخ به این ســوال را باید از زبان 
خبرنگار تسنیم شنید که چند ماه پیش به صورت 
میدانی در اوکراین حضور داشــت و در این زمینه 

نوشت:
»چیــزی که در ایــن یک هفته حضور در اوکراین 
به صورت خاص برای من یک دســتاورد محسوب 
می شود، رسیدن به پاسِخ این سؤال است که »چرا 
روسیه در چندکیلومتری پایتخت اوکراین، متوقف 
شد و نهایتاً عقب نشینی کرد؟ آیا این مسئله، ارتباطی 
به مقاومت اوکراینی ها دارد یا یک راهبرد از پیش 
تعیین شده از سوی مسکو بوده است؟«؛ سؤالی که 
تا در تهران بودم، جواب روشــنی برایش نداشتم و 

همیشه به صورت یک ابهام جدی در ذهنم بود.
مشاهداتی که در این چند روز از شهرک های ایرپین 
و بوچا در حومۀ کی یف و ســفر به »چرنیگوف« در 
مرز بالروس با اوکراین داشتم، به من اثبات کرد که 
ارتش روسیه در همان یکی دو روز اول، تمام موانع 
را کنار زده و خیلی راحت تا عمق خاک این کشور 
نفوذ کرده؛ بنابراین قاعدتاً نباید مشکلی برای فتح 
کی یف هم می داشته است اما چیزی که این روند را 
متوقف کرده، اشتباه از آب درآمدن تحلیل ساکنین 
کرملین بوده اســت. روس ها از ابتدا قصدی برای 
تصرف و یا اشغال کی یف و سایر شهرهای اوکراین 
نداشتند و خیال می کردند بعد از این حجم از حضور 
نظامی در خاک این کشور، دولت اوکراین به سرعت 
شروط مسکو راـ  عدم عضویت در ناتو، به رسمیت 
شناختن شبه جزیره کریمه به عنوان خاک روسیه 
و به رســمیت شناختن استقالل جمهوری خواهی 
خودمختار دونتسک و لوهانسگـ  می پذیرد و جنگ 

به پایان می رسد اما این طور نشد.
با ایســتادگی دولت اوکراین که با تهییج و تشویق 
آمریکا صورت گرفت، روس ها که از ابتدا هم قصدی 
برای تصرف پایتخت و شهرهای دیگر نداشتند، از 
ایــن مناطق عقب نشــینی کردند و تمرکز خود را 
بــر جبهــۀ نبرد اصلیـ  یعنی دونباسـ  قرار دادند. 
فتح کامل »ماریوپول« و تصرف کامل »خرسون« 
از ســوی ارتش روســیه هم صحت این تحلیل را 

مشخص می کند.
در واقــع، روس هــا در میدان نبرد بــا اوکراینی ها 
شکست نخوردند و به خالف چیزی که رسانه های 
جریــان اصلی غربی روایــت می کنند، تانک های 
روســیه در خاک اوکراین زمینگیر نشــدند؛ بلکه 
روس ها در میدان سیاســت آسیب دیدند و مجبور 
به تغییر تاکتیک در میدان نبرد شــدند که البته 

میوه اش را هم در دونباس چیدند.«
رویدادهــای چنــد روز اخیر را هــم می توان در 
همیــن زمینه تحلیل کرد؛ یعنی نیروهای نظامی 
روسیه که در مناطق مختلف اوکراین با ارتش این 
کشور درگیر بودند، حاال برای تمرکز بر منطقه ی 
دونباس و همچنین ادامه ی عملیات در جنوب – 
یعنی مناطقی مانند میکوالیف و اودســا – اقدام 
به عقب نشــینی از مناطــق دیگر نظیر خارکیف 

کرده اند.
این تحلیل حتی از سوی سیاستمداران اروپایی نیز 
مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان مثال، »گرگور 
گیسی« قانونگذار حزب چپ آلمان روز جمعه اعالم 
کرد که درگیری میان روســیه و اوکراین از طریق 
برگزاری مذاکره می تواند حل و فصل شــود. این 
قانونگذار آلمانی تاکید کرد که »از نظر نظامی نمی 
توان روسیه را شکست داد و اوکراین توانایی برنده 

شدن در نبرد با روسیه را ندارد.«

یادداشت

اثرات کاهش رشد خلق پول 
بانک ها  بر مهار تورم

ادامه از صفحه اول
... با استناد به آمار بانک مرکزی، کاهش رشد 
سپرده ها در یک سال اخیر سیاستی مثبت در 
راســتای مهار نقدینگی و تورم است و عنوان 
کرد: مطابق آماری که بانک مرکزی منتشــر 
کرده اســت، در چهار ماهه ســال جاری رشد 
سپرده ها و سپرده پس از کسر سپرده قانونی 
۸.3 درصد و رشــد مانده تســهیالت اعطایی 
5.3 درصد بوده اســت. در حالی که در چهار 
ماه نخست سال گذشته رشد سپرده ها 1۴.2 
درصد، رشــد ســپرده ها پس از کسر سپرده 
قانونی 1۴.۷ درصد و رشــد مانده تسهیالت 
اعطایی 1۶.5 درصد بوده که نشــان می دهد 
مدیریت خوبی در راستای کنترل نقدینگی و 

حل ناترازی بانک ها انجام شده است.
رشــد ســپرده ها کــه افزایــش نقدینگی و 
تــوأم بــا آن افزایش تورم را بــه دنبال دارد، 
در چهار ماهه نخســت ســال جاری نسبت 
به چهار ماهه ســال گذشــته کاهش ۴1.5 
درصدی را به همراه داشــته اســت. استمرار 
چنیــن سیاســتی در کنار ســایر اقداماتی 
کــه دولت در پیش خواهــد گرفت می تواند 
 کنترل تورم را در کشــور به همراه داشــته 

باشد.
دولــت با ابالغ دســتور به بانــک مرکزی در 
راســتای سیاست کنترل رشــد نقدینگی، 
کنتــرل ترازنامه بانک هــا را در پیش گرفته 
کــه  یکــی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشــد 
 ترازنامه بانک ها و  نقدینگی، مانده تسهیالت 

اعطایی است.
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3اقتصاد
گزارش

 تشدید فروش لوازم خانگی دست دوم 
به اسم نو در بازار

 جوالن کاالهای قاچاق
 در سایت های مجازی

ماجرای فروش لوازم خانگی دســت دوم در بازار 
موضوعی است که متداول بوده و به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم رونق بیشــتری هم پیدا کرده 
اســت اما مهم اینجاست برخی از این شرایط سوء 
استفاده کرده و در کارگاه، انبار یا پشت مغازه خود 
لوازم خانگی دســت دوم را تعمیر و رنگ می کنند 
و به اســم نو یا حتی قاچاق با قیمتهای پایین تر 
و با گارانتی به مردم میفروشــند. مشتریان هم بی 
خبــر از ایــن موضوع با شــنیدن قیمت ارزان آنها 
اقــدام بــه خرید می کننــد در حالی که کاالهای 
دست دوم خریده اند و هر لحظه با خرابی آن روبه 

رو خواهند شد.
امــا چرا طی چند روز اخیــر فروش لوازم خانگی 
دســت دوم با حرف و حدیث های مختلفی روبه 
رو شــده اســت؟ داستان از این قرار است که هفته 
گذشته محمد مهدی برادران معاون وزیر صنعت 
از شناســایی 9 کامیــون لــوازم خانگی تقلبی در 
فروشــگاهی که لــوازم دســت دوم خریداری و 
بازســازی و به نام برندهای خارجی عرضه می کرد 
خبــرداد و گفت : درخواســت ما به عنوان وزارت 
صمت این است که این کاال امحا شوند. این کاالها 
قاچاق نیســتند، اما مشــمول قانون کاالی قاچاق 
می شــوند. درخواست ما از دستگاه قضایی تعیین 
حداکثر مجازات در قالب تشــدید جرم برای آنها 

در نظر گرفته شود.
به گفته برداران؛ عالوه بر وجود کاالی قاچاق، برخی 
افراد کاالهای خارجی را با عنوان برندهای داخلی 
بــه بازار عرضه می کردند که تولیدکنندگان زمان 
ارایه خدمات پس از فروش متوجه این اقدام شده 
و از این افراد شکایت کردند. به همین منظور بهتر 
است مردم از ابتدا کد رهگیری و کد شناسه را رصد 

کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.

چرا با فروش کاالهای قاچاق در سایت های 
ح مجازی فضای برخورد نمی شود؟  مطر

در همین ارتباط پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی با اشاره به اینکه  فروش لوازم خانگی 
دسته دوم در بازار که این روزها سروصدای زیادی 
را به پا کرده است، می گوید: این موضوع در سه راه 
امین حضور اتفاق نیفتاده و من انتقاد جدی نسبت 
به زیر سوال بردن فعالیت کسبه امین حضور دارم، 
در روند بازرســی از بازار گزارش های مختلفی از 
فروش لوازم خانگی دسته دوم در یک واحد صنفی 
آن هم در خیابان مازندران که محل کسبه دسته 
دوم فروش است شناسایی شد که برخورد الزم با 

آن صورت گرفته است.
وی افزود: این واحد علی رغم تمام هشــدارها به 
جای اینکه لوازم خانگی دسته دوم بفروشد کاالها 
را تعمیر کرده و انها را به نام محصول نو به مشتریان 
معرفی می کرد، مشتری نیز بی اطالع از این موضوع 
با مشاهده قیمت نسبت به خرید کاالها اقدام می 
کرد. عمده این کاالها یخچال فریزر لباسشویی و 

ظرفشویی و جاروبرقی بوده است.
پازوکی با تاکید براینکه کسبه امین حضور به هیچ 
عنوان کاالی دســته دوم را به نام نو به مردم نمی 
فروشند، گفت: متاسفانه جوی در جامعه به وجود 
آمده که تخلف از سوی کسبه لوازم خانگی فروش 
امین حضور بوده اســت درحالیکه این موضوع به 

هیچ عنوان صحت ندارد.
وی با انتقاد از اینکه کسبه حتی امکان فروش لوازم 
خانگی خارجی را نیز ندارند، تصریح کرد: نکته مهم 
اینجاست فروشنده لوازم خانگی نمی تواند کاالی 
خارجی بفروشد اما همین کاالها که عمدتا از محل 
قاچاق وارد کشور می شود در فضای مجازی به وفور 
یاد شده و هیچ نظارتی نیز بر فروش آنها انجام نمی 
شود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگی است چرا کسبه 
نفروشــند و فقط فضای مجازی نســبت به فروش 

کاالی قاچاق اقدام می کند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی ادامه 
داد: مشــاهدات ما نشــان می دهد در سایت های 
مطرح لوازم خانگی قاچاق فروخته می شــود. اما 
نکته مهم اینجاست براساس قانون باید اگر کاالی 
لوازم خانگی در فضای مجازی فروخته می شــود 
جواز الزم از اتحادیه مربوطه گرفته شــود اما هیچ 
جوازی صادر نشده و سایتها خودمختار نسبت به 

فروش کاالی لوازم خانگی اقدام می کنند.
براســاس گفته های رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی فروش کاالهای دســت دوم به نام نو 
در بازار لوازم خانگی امین حضور وشریعتی انجام 
نمی شــود اما مشاهدات نشان می دهد نمی توان 
ایــن موضوع به صــورت کامل نفی کرد چراکه در 
هــر صنفی تخلــف وجود دارد و بازار لوازم خانگی 

نیز از این موضوع مصون نیست.
امروز در بازار لوازم خانگی کاالهای قاچاق به وفور 
یافت شــده و فروش لوازم خانگی دســت دو به نام 
نــو بــر بی اعتمادی مردم به محصوالت موجود در 
بازار اضافه کرده است. این در حالی است که قرار 
بود براساس برنامه وزارت صنعت بازار لوازم خانگی 
مدیریت شده و مانع فروش کاالهای قاچاق شوند 
امــا گویــا این برنامه هــا فقط  بر روی کاغذ بوده و 

عمال در بازار اتفاق خاصی به وجود نیامده است.

مسکن دغدغه اساسی خانوارهای کارگری 

کارگران را می بلعد! اجاره بها 80 درصد دریافتی 
درحــال حاضــر ۸0 درصد حقــوق و دریافتی 
کارگــران صرف هزینه های مســکن و اجاره بها 
می شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران، خط 
اعتباری ۴00 میلیارد تومانی با اولویت مســکن 
کارگــری به تعاونی های مســکن اختصاص پیدا 

کرده است.
 درحال حاضر  مســکن  نقش بسزایی در زندگی 
بسیاری از خانواده ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری 
در سبد هزینه  خانوارهای کم درآمد به خصوص 
دهک های متوســط و پاییــن جامعه از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
بــه گفته مقامات کارگــری و فعاالن حوزه کار، 
بیش از ۸0 درصد دریافتی کارگران را هزینه های 
مســکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و 
از این جهت مســکن یکی از دغدغه های اساسی 

خانوارهای کارگری به شمار می رود.
در این بین تعاونی های مسکن با ساخت مسکن 
به قیمت تمام شده می توانند واحدهای مسکونی 
را ارزان تر از ســایر بخش ها حتی انبوه ســازان در 
اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین مســکن 

اقشار محروم و کم درآمد کمک کنند.
دولت در برنامه ســاخت مســکن، بخش تعاون 
را مکلــف کــرده که از مجمــوع ۴ میلیون واحد 
مسکونی ۴00 هزار واحد در بخش تعاون ساخته 

شود.
مهدی مسکنیـ  معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــیـ  اخیرا از اختصاص ۴00 

میلیارد تومان تســهیالت به تعاونی های مسکن 
در قالب خط اعتباری با اولویت ســاخت مسکن 
کارگری خبر داده است. وی پیش از این از ساخت 
شهرک های مسکونی با اولویت کارگران در جوار 
شهرک های صنعتی خبر داده و تنها راه خانه دار 
شــدن طبقات ضعیف و متوســط را اجرای مدل 

تعاونی های مسکن عنوان کرده بود.
در سال 1399 با تفاهم نامه ای که میان معاونت 
تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک 
توسعه تعاون به امضا رسید، خط اعتباری ۷500 
میلیارد تومانی برای ۷5 هزار تعاونی مســکن با 
اولویت کارگران  و بازپرداخت 10 ساله اختصاص 
یافت تا تعاونی های مسکن از طریق بانک توسعه 
تعــاون به ازای هر واحد بــه طور میانگین 100 

میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.

آن زمان اعالم شد تعاونی های مسکنی که بیش 
از ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی به دلیل 
افزایش قیمت ها امکان تکمیل پروژه های خود را 
نداشــته باشند، می توانند از خط اعتباری بانک 

توسعه تعاون بهره مند شوند.
هــادی ابــویـ  دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگرانـ   بهترین ساز و کار تامین مسکن 
کارگران را تعاونی های مسکن کارگری می داند.
وی بــا بیان اینکه ۸0 درصد دریافتی کارگران را 
مســکن و اجاره بها می بلعد، معتقد اســت: برای 
خانه دار شــدن کارگران از طریق تعاونی ها الزم 
است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل 
و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط 

بلند به کارگران پرداخت شود.
ابوی تامین زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان 

و نظارت بر ســاخت و ســاز را از جمله اقدامات 
موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می 
گوید: کارگران برای خانه دار شــدن آورده کمی 
دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت 
مناســب ســاخته و تحویل آنها شود، بهترین راه 
این است که کارگران در قالب تعاونی های مسکن 
ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد 

آنها نظارت کند.
بــه گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران، دریافتی کارگران آنقدری نیســت که 
بتوانند اقســاط سنگین وام و تسهیالت بانکی را 
پرداخت کنند به همین دلیل الزم است وام های 
بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران 

قرار گیرد.
کارشناســان بر این باورند که در ساخت مسکن 
ارزان باید از ظرفیت تعاونی های مسکن استفاده 
و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونی های مسکن 
نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای مسکونی 
با قیمت تمام شــده کمتــر و کیفیت قابل قبول 

ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
 در تعاونی ها نگاه سود آوری حاکم نیست و مسکن 
با قیمت مناســب و کیفیت قابل قبول به شــکل 
مقرون به صرفه ســاخته و در اختیار متقاضیان 
قرار داده می شود لذا توجه به تعاونی های مسکن 
می تواند ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال 
کشور، بستر ساخت مسکن ارزان برای خانوارهای 
کم درآمد را فراهم کرده و بســیاری از اقدامات 

سوداگرایانه را کاهش دهد.

گزارش

 سازمان بورس راهکاری برای
 احیای اعتماد ندارد

اصرار غیر قابل توجیه مدیران 
بورس بر فرار سرمایه

سمیه شوریابی/ گروه اقتصاد
کارشــناس و تحلیلگر بازار ســرمایه در خصوص 
اوضاع بازار بورس اظهار داشــت: بازار ســرمایه 
این روزها شــرایط نامناســبی را سپری می کند و 
عوامل مختلفی که بر این روند تأثیر دارند از حیطه 
اختیارات سازمان بورس و دولت است و متأسفانه 
هیچ کمکی از ســوی این نهادها برای بهبود بازار 

صورت نمی گیرد.
 عدم اقدامات مؤثر ناشی از 

تفکر سیستمی ناظر بر بازار
ابراهیمــی می گوید: اینکه متولیان بازار اقدامات 
تأثیرگذار برای تغییر شرایط بازار انجام نمی دهند 
و تصمیمات آن ها صرفاً فرمایشی است و اکثراً هم 
بی تأثیر می باشــند، تنها می تواند ناشــی از تفکر 

سیستمی ناظر بر اقتصاد و بازار آزاد باشد.
مدیران ویژه روندهای مدت دار

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سهام به 
قیمت های ارزنده ای رسیده اند ابراز داشت: ارزش 
سهام شــرکت های بورسی برای سرمایه گذاری 
بســیار جذاب است و این موضوع که فرآیندهای 
سیســتماتیک تأثیرگذار بر رشد بازار می توانند 
فعال تر عمل کنند از مواردی است که برای بنده 
مشــخص است اما نکته مهم عدم خواست دولت 
و همراهــی حداکثری متولیان بازار با تصمیمات 

نادرست دولت است.
ابراهیمی با توجه به ســوابق مدیریتی در سازمان 
بــورس تأکیــد کرد: باید این نکته را به درســتی 
تحلیل کرد که تغییر سیاســت های کالن در این 
سازمان همیشه با تغییر ترکیب مدیریتی همراه 
بوده است و هر مدیری را نیز سیاستی جدید بوده 
و روندهای مدت دار همیشه مدیران ویژه ای برای 

خود داشته اند.
عدم اعتماد و فرار سرمایه

ابراهیمی در ادامه با عنوان کردن فرار سرمایه گذاران 
تصحیح کرد: بازارهای جهانی بر روند معامالت بازار 
ســرمایه بسیار تأثیرگذار عمل کرده اند چنانچه 
متغیرهای کالن را هم مزید بر این موضوع کنیم، 
باز هم عامل اصلی چیز دیگری اســت و آن عدم 
اعتماد ســرمایه گذاران و ناتوانی خودخواســته 
سیاست گذاران است که بر تصمیمات اقتصادی 
اشــتباه خود پافشاری می کنند و سرمایه گذاری 
در بازاری مولد، برای آن ها نه تنها ســودی ندارد 
بلکه ظاهراً فرار سرمایه گذاران به بازارهایی چون 
ملک که هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایجاد 

نمی کند برایشان در اولویت است.
ابراهیمــی در نهایت افزود: متولیان امر به خوبی 
متوجه این موضوع هستند که تنها راه فرار سرمایه 
از بین بردن اعتماد با تصمیمات نامتوازن با روند 
بازار اســت و بســیار برنامه ریزی شده بر این امر 

ممارست می نمایند.
مســعود کیامهر کارشناس بازار سرمایه، نیز ابراز 
داشــت: تأثیر متغیرهای کالن بر بازار سرمایه در 
عرصه کشــور و جهان را نمی توان نادیده گرفت، 
با بررسی شرایط پیش رو در سطح کالن از جمله 
شــرایط بازارهای جهانی، رکود اقتصادی جهانی، 
جنگ روسیه و بحران انرژی می توان گفت که این 
عوامل تأثیر بســزایی بر اقتصاد کشور و همچنین 

بازار سرمایه داشته است.
وی بیان کرد: تصمیم گیری های مدیران داخلی 
در سطوح مختلف نیز می تواند بر کارایی یا عدم 

کارایی بازار تأثیر بسزایی داشته باشد.
کیامهر با اشاره به شرایط اقتصاد ایران تشریح کرد: 
اقتصاد ایران در معرض خطر رکود تورمی قرار دارد 
و بخش عظیمی از متغیرهای اقتصادی در شرایط 
نامناســبی قرار دارند که از آن جمله می توان به 
بخش خدمات، صنعت و کشاورزی اشاره کرد که 
در آن ها می توان شاهد افت در فروش، صادرات، 

تولید و موجودی مواد اولیه بود.
کیامهر افزود: فشارهای تحریمی با تمام تالش هایی 
که در جهت خنثی سازی آنها انجام شده است بر 
اقتصاد ایران تأثیر قابل توجهی گذاشــته است و 
نمی توان منکر تأثیر این عوامل شد از سوی دیگر 
بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه صرف نظر 
از دالیل ابتدایی آن، همچنان ادامه داشته است و به 
نظر می رسد راهکاری برای آن از سوی مسئولین 

وجود ندارد.
 جان بخشی به بازار 

با تالش برای تغییر شرایط
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه با بیــان اینکه روند 
معامالت بازار نشــان می دهد که اقدامات باید به 
سمت افزایش ارزش معامالت بازار سوق پیدا کند، 
اظهار داشت: تصمیمات مدیران نیز باید بر مواردی 
باشد که تأثیرگذاری بیشتری بر این موضوع دارد، 
کنترل ریسک ها و موانع تأثیرگذار بر بازار از جمله 
وظایفی است که از سمت مدیران اقتصادی کشور 
به درستی انجام نمی گیرد و باید توجه داشت که 
تالش برای تغییر این شــرایط می تواند جان تازه 
ای به بازار و مهم تر از آن اعتماد سهامداران بخشد، 
اکثر سهامداران بر ارزشمندی سرمایه گذاری در 
بازار واقف هستند و تنها ترس از تصمیمات شبانه 
و شــرایط ناپایدار اقتصادی و بالتکلیفی اقتصاد 
کشــور عامل مهم در عدم سرمایه گذاری است و 
این موضوع باعث می شــود که دارایی ســرمایه 
گذاران به ســمت بازارهای نامولد و تورمی مانند 

مسکن حرکت کند.

« از ادعای  افزایش  تولید و عرضه خودرو در بازار   گار تحلیل  »روز

خودرو خیز گرانی گرفت
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 در حالــی ســه کشــور اروپایی عضو 
برجــام )آلمان، فرانســه و انگلیس( 
در بیانیــه ای ادعا هــای خود را درباره 
مذاکرات هسته ای با ایران تکرار کردند 
که برخی تأثیر این اظهار نظر را عاملی 
بــر افزایش قیمت کاال و محصوالت در 

بازار های داخل کشور می دانند.
ایــن روز ها پس از اینکه بازار خودرو با 
رکــود کوتاه مدت در قیمت ها مواجه 
شــد؛ باز هم خیز گرانی گرفت و بدون 
هیچ دلیلی قیمت برخی از محصوالت 

داخلی افزایش یافت.
در همین رابطه فربد زاوه کارشــناس 
بــازار خودرو می گوید: از ابتدا بیانیه ها 
و نظرات مطرح شده از سوی تروئیکای 
اروپایی درباره مذاکرات هســته ای با 
ایران تکرار و بی اثر بر وضعیت اقتصاد 
داخل کشــور است. اروپایی ها طی ۴ 
ســال گذشته هیچ اقدامی در راستای 

سرنوشت برجام انجام نداده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ 
خروج شرکت های خودرویی از ایران و 
عدم حمایت در راســتای برگشت این 
خودروســازان یکی از مواردی اســت 
که ایــن اتحادیه همچنان در برابر آن 

سکوت کرده است.
وی ادامــه داد: البته نا گفته نماند اگر 
برجام هم اجرایی شود، باز هم صنعت 
خودرو کشــوربا چالش و مشــکالت 
قدیمی خود باقی خواهد ماند و اجرای 
آن هیچ تأثیری بر روند تولید و قیمت 

محصوالت نخواهد داشت.
وی تصریح داشــت: بازگشــت قیمت 

خودرو به مســیر گران شــدن آن هم 
پــس از یک توقف زمانی کوتاه، پیش 
شــرط افزایــش قیمت هــا در یکی – 
دو مــاه آینده اســت. درادامه اجرای 
سیاســت های برنامه ریزان اقتصادی 
کشــور، قیمت ها در بازار های مختلف 
به ویژه خودرو باز هم گران خواهد شد.

زاوه تأکیــد داشــت: تورم بازار خودرو 
مانند ســایر بازار هــا در ایران به طور 
مقطعی اعمال می شــود. تورم بازار ها 
در کشــور دوره ای است؛ تابستان را با 
تورم بازار مســکن به پایان رساندیم و 

پاییز را باید با تورم بازار خودرو!
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تا 
زمانی که سیاست های پولی در کشور 
تغییر نکند، خود بایدن هم برای برجام 
مســتقیم وارد میدان شود و در نهایت 
این مذاکرات به نفع کشــورمان تمام 

شــود، برجام تنها مرگ صنعت خودرو 
را به تعویق می اندازد نه اینکه از مرگ 

نجات دهد.
وی افــزود: اگــر قرار بر این اســت که 
جلــوی مرگ صنعت خودرو ســازی 
کشــور گرفته شود باید سیاست ها در 
شــعار و اجرا تغییر کندو باید با فســاد 

در اقتصاد به طور جدی مقابله شود.
وی تصریح داشــت: علت مشــکالت 
اقتصــادی کشــور داخلی اســت نه 
خارجی. هنوز سیاست های اقتصادی 
دولــت تغییر نکرده پس هیچ انتظاری 
از بهبود وضعیت تولید به ویژه در بخش 

صنعت نباید داشت.
زاوه می گویــد: طبق پیــش بینی ها 
احتمــال افزایش قیمــت خودرو در 
آبــان و آذر ماه ســال جاری زیاد بود، 
امــا این خیز مجــدد گرانی خودرو به 

اواســط شهریور رســید و از مهرماه به 
اوج می رسد.

این کارشــناس بازار خودرو ادامه داد: 
تجربه کشــور های دیگــر )زیمبابوه 
-ونزوئال- ترکیه –آرژانتین و ...( نشان 
می دهد، ایجاد فضا برای افزایش تورم 
هیــچ نتیجه ای ندارد و به فقر عمومی 
منتهی می شود؛ موضوعی که گریبان 
مردم کشــور ما را گرفته و شاهد نزول 
مردم از طبقات باال تر به طبقه درآمدی 

پایین و فقیر تر شدن آن ها هستیم.
وی تصریح داشت: دولت با خوشحالی 
تــورم را ۴2 درصد اعالم می کند؛ این 

یعنی مصیبت و بدبختی برای تولید.
زاوه بــا اشــاره بــه وضعیــت صنعت 
خودروسازی کشــورگفت: آنچه آمار 
دولتی نشان می دهد حکایت از افزایش 
عرضه خودرو به 3 برابر رســیده است، 

این در حالی اســت کــه به گفته وزیر 
صمــت، 2۸0 درصــد افزایش تولید 
خودرو و تقاضا در کشــور ایجاد شــده 

است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد آمار سه 
برابری فاطمی امین آمار درستی باشد 
و این یعنی خطر بزرگتر و تهدید جدی 
تــری در صنعت و بازار خودروو فریب 

مردم و خودروساز است.
طبق پیش بینی این کارشناس صنعت 
خــودرو؛ در صورتــی می توان ادعای 
کاهش تورم در بازار خودرو را داشــت 
کــه اثر سیاســت های افزایش تولید و 
عرضه در بازار نشــان داده شود در غیر 
این صورت تا پایان ســال بازار خودرو 
افزایش 30 درصدی قیمت محصوالت 

را تجربه خواهد کرد.
وی ادامــه داد: شــاید میزان افزایش 
قیمــت در برخی محصــوالت مانند 
کوییک ُکند شــده است به طوری که 
قیمت این محصول ازپراید عقب افتاده 
است؛ اما این به دلیل بی کیفیت خودرو 
است و مردم ترجیح می دهند پراید را 
خریداری کنند. پس نشان می دهد در 
این بین سیاست دولت هیچ تأثیری در 
وضعیت تولید، عرضه و قیمت نداشته 

است.
زاوه گفت: باید در سیاســت های کالن 
کشور تغییراتی ایجاد شود تا مردم را از 
این بیشتر فقیر نشوند چراکه در ادامه 
ایــن روند دیگــر متقاضی برای خرید 
همین خودرو های بی کیفیت هم باقی 
نمی ماند، این یعنی مرگ تولید خودرو 

در کشور.

خبر ویژه

بانک مرکزی به تشــریح برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک 
حساب های تجاری از غیرتجاری پرداخت و گفت: مبنا برای تعیین حساب 
تجاری، صرفا تعداد  واریز به  حساب است، نه تراکنش. رفتار حساب های 
تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود 
دارد؛ حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، 
ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد  واریز به  حساب 
بیش از 100 فقره باشــد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر 
از 350 میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، 
مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیســت. به عنوان مثال اگر مجموع 

مبلغ واریز به حســاب در ماه، 10 میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات 
واریز به حساب کمتر از 100 مورد باشد، حساب  مشمول بررسی به عنوان 
حســاب تجاری نخواهد بود.همچنین  مبنا، صرفا تعداد  واریز به  حساب 
است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد 
به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام می دهند حساب 
تجاری تلقی خواهد شد، کامال نادرست است.بانک مرکزی اعالم کرد: بر 
اساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی )کمتر از 2 درصد( 
حســاب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن اســت مشمول 
بررسی، به عنوان حساب تجاری باشــند. همه حساب هایی که واجد دو 

شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ 
اطالعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری 
می شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری 
شناخته نشود.حســاب هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر  حساب فروش  
شناخته می شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف 
روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته، تخفیف 
در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شــد، لذا تعریف یک حساب 
به عنوان حســاب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی 

متناسب با کسب و کار  دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.

بانک مرکزی اعالم کرد:

راههای شناسایی حسابهای تجاری
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نفت و انرژی 4

حقابه  ایران به جای هیرمند، راهی شوره زارهای افغانستان شد

هیرمند؛ تشنه حق خود از آب

كوتاه از انرژی

بین الملل

لمانی ها  گشت آ  باز
به دوران هیتر

مــردم آلمان برای اجتناب از کمبود گاز 
در زمستان امسال، به خرید فن هیترهای 
پرمصرف روی آورده اند که ممکن است 
بار مصرف شبکه برق آنها را افزایش دهد. 
در بحبوحه نگرانی فزاینده از قطع کامل 
یا محدودیت بیشــتر عرضه گاز از سوی 
روســیه، آمارهای فروش نشان می دهد 
خانوارهــای آلمانــی در حال خرید فن 
هیترهــای برقی از جمله دســتگاه های 
قابل حمل هســتند. هیترهــا به دلیل 
مصرف باالی برق، مدت هاســت انتخاب 
اول خانواده های این کشور نبوده است.

مدیــرکل انجمــن شــرکت های نیرو و 
آب آلمان  به نشــریه هندلزبالت گفت: 
اگر مشــتریان به شــکل محدود از این 
دســتگاه ها استفاده نکنند، ممکن است 
قبض های برق سنگینی دریافت کنند و 
به عنوان مثال، هنگامی که در یک شب 
ســرد زمستانی، در یک بخش شهر همه 
از فــن هیتر برقی خود اســتفاده کنند، 
بار بیشــتری به شبکه های برق تحمیل 
خواهد شــد. وی خاطرنشان کرد: ترس 
مردم از خانه های ســرد را درک می کند 
اما بعضــی از تدابیر کاهش مصرف گاز، 
ممکن اســت پیامد منفی داشته باشد.

آلمان و کشــورهای دیگر اتحادیه اروپا 
تالش می کنند از مصرف کنندگان عادی 
و کسب و کارها در برابر افزایش قیمتهای 
گاز که پس از توقف عرضه گاز روسیه از 
طریق خط لوله نورد اســتریم 1 تشدید 
شد، پشتیبانی کنند.دولت آلمان متعهد 
شــده است که در صورت کمبود عرضه، 
کاربــران صنعتــی، نخســتین مصرف 
کنندگانــی خواهند بود که با ســهمیه 
بندی انرژی روبرو می شــوند و خانوارها 
باید از هر گونه قطع انرژی، مصون بمانند.

 
ج ایفل برای کمک   بر

 به بحران انرژی 
زودتر خاموش می شود

انتظار می رود شــهردار پاریس استفاده 
از روشــنایی در بــرج ایفــل را به عنوان 
بخشــی از اقدامــات صرفــه جویی در 
انرژی پایتخت فرانســه به دلیل افزایش 
هزینه های ســوخت و بحران هزینه های 
زندگی در سراسر اتحادیه اروپا، محدود 
کند.شــهردار آن هیدالگو در اوایل هفته 
آینده برنامه خود را برای کاهش مصرف 
انرژی ارائه خواهد کرد.طبق گزارش ها، 
این بســته شــامل خاموش کردن ۷5 
دقیقــه زودتــر از حــد معمــول 33۶ 
پروژکتوری اســت که به نماد برجســته 
پاریس و فرانســه درخشــش طالیی در 
شــب می درخشــد. انتظار می رود این 
برج 330 متری در ســاعت 11:۴5 شب 
به وقت محلی خاموش شــود.این اقدام 
که روز سه شــنبه اعالم می شود، بیشتر 
دارای ارزش نمادین اســت. ژان فرانسوا 
مارتین، رئیس انجمن بهره برداری از برج 
ایفل )SETE( گفت: ما می خواهیم زمان 
روشــنایی برج را بدون تأثیر بر عملکرد 
آن، بــدون دخالت در بازدیدکنندگان و 
مشــتریان رســتوران ها، به میزان قابل 

توجهی کاهش دهیم.

اندونزی در حال بررسی 
واردات نفت روسیه است

جوکو ویــدودو، رئیس جمهور اندونزی 
گفت: اندونزی در حال بررســی واردات 
نفت روســیه برای کاهش قیمت انرژی 
در بازار داخلی است.ویدودو در پاسخ به 
این سوال که آیا اندونزی نفت روسیه را 
خریداری خواهد کرد یا خیر، پاسخ مثبت 
داد و افزود: ما همیشــه همه گزینه ها را 
زیر نظر داریم. البته اگر کشــوری وجود 
دارد و قیمــت بهتــری می دهند، دولت 
وظیفه دارد منابع مختلفی را برای تامین 

نیازهای انرژی بیابد.
فایننشال تایمز می نویسد، اگر اندونزی 
به هند و چین بپیوندد، دو کشوری که به 
لطف تخفیف ارائه شده خرید نفت روسیه 
را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند، 
به روســیه کمک می کند تا بســیاری از 
ضررهای خود را از کاهش محموله ها به 
اروپا جبران کند.به گفته مشاور ریستاد 
انرژی، از ماه مارس تا می، کشــورهای 
منطقه آسیا-اقیانوسیه واردات مخلوط 
اورال روســیه را ۴.5 برابر افزایش دادند. 
صادرات نفت خام روسیه به اروپا در مدت 
مشــابه از 2.0۴ میلیون بشکه در روز به 
1.۴9 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. 

 رئیس گروه مطالعات اقتصادی 
شرکت مهندسی آب  وفاضالب کشور:

 70 درصد آب بها 
 به عنوان هزینه دفع فاضالب 

اخذ می شود
رئیس گــروه مطالعات اقتصادی شــرکت 
مهندســی آب وفاضــالب کشــور گفت: بر 
اســاس مصوبه ســال 139۴ که در ســال 
1۴00 نیز مجــددا در مصوبه هیات وزیران 
آمد، کارمزد دفع فاضالب مشترکان خانگی 
۷0 درصد و غیرخانگی 100 درصد آب بهای 
مصرفی تعیین شــده است.آزاده جزایری با 
بیــان اینکــه اکنون طبق مصوبه عمل و این 
میزان از مشترکان اخذ می شود، اظهار کرد: 
این مشــترکان به شــبکه فاضالب شهری 
متصل و فاضالب آن ها تصفیه می شــود.وی 
با اشاره به پیشرفت شبکه فاضالب در کشور 
گفت: درصد پیشرفت در استان های مختلف 
متفاوت بوده است؛ در برخی استان ها بیشتر 
و در برخی استان ها کمتر بوده و عدد واحدی 
ندارد و این مساله در هر شهر و استان متفاوت 
است.رئیس گروه مطالعات اقتصادی شرکت 
مهندســی آب وفاضالب کشور با بیان اینکه 
هزینه نصب انشعاب فاضالب برای واحدهای 
مســکونی بســته به هر منطقه و شــرایط 
موجود متفاوت اســت، تاکید کرد: هر کدام 
از شــرکت ها باید مصوبه وزیر را اخذ کنند، 
به گونه ای که پس از برآورد هزینه تمام شده، 
نرخ پیشــنهادی را برای دریافت میزان حق 
انشــعاب به وزیر اعالم و مصوبه دریافت می 

کنند. 

مدیرعامل گروه پتروپارس:

دومین چاه میدان مشترک 
فروزان به نفت رسید

مدیرعامــل گروه پتروپارس از اتمام حفاری 
دومیــن چاه میدان نفتی مشــترک فروزان 
با طول 33۷9 متری خبر داد.سیدشــمس 
الدین موســوی با اشاره به اینکه چاه شماره 
03-12 حفاری و به تولید رســیده اســت، 
گفــت: این عملیات با تالش شــبانه  روزی 
همکارانمــان و با حمایــت های مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران به اتمام رســید و با 
توجه به شــرایط بســتر، 950 متر از طول 
33۷9 متــری آن به صــورت افقی حفاری 
شــده است.وی با اشــاره به اینکه بر اساس 
ظرفیت اولیه چاه، روزانه 1000هزار بشــکه 
نفــت قابل برداشــت خواهد بود، گفت: طی 
روزهای گذشــته جریــان دهی از این حلقه 
چاه آغاز شــد و تمیزکاری چاه نیز توســط 
همکاران ما انجام شد.موســوی با بیان اینکه 
پس از حفاری نخستین حلقه چاه در میدان 
نفتی فروزان در اردیبهشت ماه سال جاری، 
این دومین چاهی است که بر اساس تعهدات 
گروه پتروپارس به کارفرما تحویل می شود، 
یادآور شــد: تعهد ما برای حفاری در میدان 
نفتی فروزان 2۶ حلقه چاه است که تا پایان 
ســال 1۴02 تحویل کارفرما خواهد شد و با 
برنامه ریزی و روندی که در پیش داریم تالش 
خواهیــم کــرد که در موعد مقرر به تعهدات 
خود عمل کنیم.مدیرعامل گروه پتروپارس 
همچنین با اشــاره به این نکته که در حوزه 
مهندسی، تامین کاال، خدمات فنی و اجرایی 
در این میدان از ظرفیت های ایرانی استفاده 
می شــود، بیان کرد: به لطف خدا، امکانات 
و توانمندی های داخلی، ما را از پیمانکاران 
خارجی بی نیاز کرده و به جز موارد بســیار 
محدود در تامین کاال، مابقی خدمات توسط 
شرکت های داخلی تامین و اجرا شده که این 

امر باعث افتخار و غرور ملی است.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
اعالم کرد:

انعقاد قرارداد ساخت 1400 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
در مرحلــه عقد قــرارداد برای احداث 1۴00 
مگاوات انرژی تجدید پذیر در 1۴ اســتان در 
۶0 ساختگاه هستیم.محمود کمانی در مراسم 
افتتاحیه دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیــر با بیان اینکه برنامه 
احــداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
تدوین شــده اســت، اظهار کرد: مقدمات آن 
طی یک ســال گذشــته فراهم شده و مجوز 
احــداث ۴000 مــگاوات از شــورای اقتصاد 
دریافــت کردیم و مناقصات آن برگزار شــده 
اســت.رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
با بیان اینکه توافقات اولیه برای احداث 2000 
مگاوات نیروگاه بادی در شورای اقتصاد صورت 
گرفته است، گفت: بخش بعدی برنامه احداث 
تجدیدپذیر از طریق صنایع بزرگ با مدل تهاتر 
با وزارت نیرو است، یعنی معادل برق تحویلی 
از ســوی صنایع، وزارت نیرو متعهد می شود 
برق پایدار را حتی در شرایط پیک برای آن ها 
تامیــن کند.کمانی گفت برای احداث 2000 
مگاوات درخواست داده شده و 2000 مگاوات 

هم در حال بررسی است . 

حقابه ایران از هیرمند 25 ســال است که با وجود 
انعقــاد معاهده 1351 به صــورت واقعی و کامل 
دریافت نشده که با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و فعال شــدن دیپلماســی آب باید به دنبال حل 
این مشــکل و تأمین امنیت غذایی کشــور و حل 
مشــکل سیستان از مســیر دیپلماسی یا راه های 
جایگزین باشــیم.بر اساس اینگزارش خشکسالی  
در ســال های اخیــر به خصوص در نوار شــرقی 
کشــور این روزها یکی از بزرگ ترین ظرفیت های 
کشــاورزی و یکی از پایه های امنیت غذایی کشور 
را لنــگ کــرده و با وجود توافقات انجام شــده با 
دولت کنونی افغانســتان و گذشــت بیش از یک 
ســال از روی کار آمدن طالبان هنوز حقابه ایران 
از هیرمند محقق نشــده و حق مردم ایران از این 
آب راهی شــوره زارهای افغانستان می شود.این در 
حالی است که دولت قبلی افغانستان باوجوداینکه 
ادعای تأمین حقابه ایران را داشت؛ اما با احداث سد  
کمال  خان  در استان نیمروز بر رودخانه هیرمند، 
مانع از اجرای این پیمان شــد و موجب واردشدن 
خســارت های زیادی به زندگی انسانی، جانوری و 
گیاهی هیرمند در خاک ایران به خصوص اســتان 
سیســتان و بلوچســتان وارد کردند.دولت موقت 
طالبان نیز پس از روی کار آمدن در افغانســتان، 
بر پایبندی به معاهده هیرمند در خصوص حقابه 
ایران تأکید کرد؛ اما در عمل حقابه ایران از هیرمند 
به دلیل مشــکالتی از جمله مسدودســازی مسیر 
رودخانه های مرزی مشترک، همچنان ادامه دارد.

پس از تأکید ویژه رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری 
حقابه هیرمند و مأمور کردن وزرای امور خارجه و 
نیرو برای تحقق این امر، وزیر نیرو در صدر هیئتی 
متشــکل از نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور 
افغانســتان، دو معاون وزیــر، دو نماینده مجلس 
و دو مدیــرکل به کابل ســفر کردند تا بهره گیری 
از ظرفیت دیپلماســی عمومی و هماهنگی میان 
دستگاهی در سطح ملی و مشکل تخصیص حقابه 
قانونی ایران از هیرمند را حل کنند.هفته گذشته 
علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران که در رأس 
هیئتی به کابل سفر کرد در پاسخ به روند پیشرفت 

حل مشــکل اظهار کرد: ما باید دیپلماســی آب را 
فعال کنیم و البته در این بخش هم تاکنون موفق 
بوده ایم. پای ثابت تمامی مذاکرات ما با کشورهای 
خارجی موضوع آب است و احیای حقوق آب خود 

را همواره پیگیری می کنیم.

ایران آماده همکاری فنی برای رهاسازی 
حقابه هیرمند است

وی افــزود: در حــوزه افغانســتان و ترکیه، ایران 
در منطقه پایین دســت محســوب می شــود که 
دریافت کننده است و پیش ازاین سازه هایی وجود 
داشت که مانع ورود آب می شد که طی سفر اخیر 
به این کشــورها این سازه ها باید برداشته می شد، 
طرف افغانســتانی موافقــت کرد و موضوع بعدی 

رهاسازی حقابه ایران بود.
وی تصریــح کرد: طبق ماده 151 باید این اقدام 
صورت می گرفت که هم اکنون رهاســازی انجام 
شده و امروز طبق آخرین آمار 13.5 مترمکعب بر 
ثانیه را دریافت کرده ایم.وزیر نیرو افزود: مطالبات 
آبی ایران از هیرمند در ســال های گذشته ۸20 
میلیون مترمکعب بوده که باید دریافت می کردیم 
کــه در حــال پیگیری این حــق عقب افتاده نیز 

هستیم.

 از زمان روی کار آمدن طالبان 
مشکالت بیشتر شده

فــدا مالکــی نماینده مردم زاهدان نیز در خصوص 
سفر وزیر نیرو به افغانستان و حقابه هیرمند گفت: 
این حقابه قانونی از ســال 1351 بین دو کشــور 
تعیین شــده اســت و نباید هیچ خدشه ای به این 
ســند معتبر تاریخی وارد شــود البته همان زمان 
نیــز تمــام حق وحقوق ایران نیز از هیرمند در نظر 
گرفته نشــده اســت؛ اما بعضی مبادالت آن زمان، 

منجر به این معاهده شد.
وی افزود: نادیده گرفته شــدن این حقابه بســیار 
دشــوار اســت در دولت حامد کرزای مشکلی در 
ایــن زمینــه وجود نداشــت و حتی گاهی آب این 
رودخانه در مدتی کوتاه به شــکل عادالنه بین دو 
کشــور توزیع می شــد؛ اما از زمان روی کار آمدن 
طالبان مشــکالت بیشــتر شده اســت.این عضو 
کمیسیون امنیت ملی گفت: گروگان گرفتن حقابه 
نشــان می دهد که طالبان درون خود با مشــکالت 
ساختاری و سیاسی دست وپنجه نرم می کنند؛ اما 
با پیگیری هایی که از مسیر دیپلماسی های آشکار، 
پنهان، رسمی و غیررسمی صورت گرفته، مقامات 
طالبان پذیرفته اند که باید این آب را تحویل دهند.

وی آخرین اقدام طالبان در این زمینه را رهاسازی 

سیالب به عنوان حقابه دانست و گفت: طالبان نباید 
کار را به جایی برساند که ایران مجبور به نشان دادن 
عکس العمل شــود یا راهکارهای سخت دیگری را 

در دستور کار قرار دهد.

لزوم جدیت دستگاه دیپلماسی در موضوع 
حقابه هیرمند

محمد ســرگزی، نماینده مردم سیســتان ، با 
اشــاره به لزوم جدیت دســتگاه دیپلماسی در 
موضــوع حقابــه هیرمند بیان کرد: بحث حقابه 
موضوع بسیار مهمی است، رئیس جمهور اخیراً 
تأکید مضاعفی بر ضرورت پیگیری حقابه ایران 
را  داشــتند، چرا که این موضوع هم برای مردم 
سیستان بسیار مهم است و هم در زمینه تأمین 
امنیت غذایی کشــور اهمیــت باالیی دارد. وی 
افــزود:  التزام هیئت حاکمه سرپرســتی موقت 
افغانســتان به مفاد قراردادهای قطعی ایران و 
افغانستان در خصوص حقابه  یک محک و بستر 
آزمونی مبنی بر میزان التزام تعهد مقامات این 
کشور به توافقات مشترک و رعایت حق وحقوق 
 همســایگان است.رئیس فراکسیون حقوق بشر 
مجلس تأکید کرد: خواست مردم سیستان این 
است که وزارت امور  خارجه و نیرو این موضوع را با 
جدیت دنبال کنند و وزرای مربوطه بعد از تأکید 
و دستور رئیس جمهور با جدیت  بیشتر موضوع 
را پیگیــری کننــد.  وی تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران اعالم آمادگی کرده که اگر موانع 
فنی وجود دارد آماده اســت هیئت فنی  خود را 
برای همکاری با طرف های ذی ربط افغانســتان 

اعزام کند .
وی اظهار کرد: تحقق این امر به همکاری صادقانه 
طرف های ما در کشــور افغانســتان بستگی دارد 
و این را به عنوان نشــانه حســن نیت می دانیم که 
همســایگان ما مایل هســتند همکاری مبتنی بر 
تعامل ســازنده را با ایران شــکل  دهند یا نه که در 
غیــر این صورت باید دولــت ایران تدابیر الزم در 
خصوص حل مشــکل حقابــه هیرمند، از راه های 

جایگزین را دنبال کند.

وزیر نیرو این پیام را به فعاالن حوزه انرژی های تجدیدپذیر داد که 
دولت سیزدهم یکی از اولویت های خود را حمایت از این صنعت قرار 
داده اما ممکن است مدل های موجود تغییر کند؛ چراکه اگر قرار بود 
مدل های گذشته به نتیجه برسد، اکنون وضعیت بهتری در این حوزه 
داشتیم.علی اکبر محرابیان در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللــی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 
ایران با بیان این که از طریق روش های مختلف و بررسی های صورت 
گرفته مدل های حمایتی را طراحی می کنیم اظهار کرد: این مدل ها 
هم برای فعاالن در مقیاس بزرگ و نیروگاه های عظیم در کشور و 
همچنین کســانی که می خواهند با سرمایه  گذاری اندک وارد این 

حوزه شوند و نیروگاه های خانگی، می تواند کارآمد باشد.وی با بیان 
این کــه صنعــت تجدیدپذیر یک صنعت مهم و پیش قراول صنایع 
دیگر در دنیا است، گفت: برای توسعه این صنعت برنامه هایی را در 
دستور کار داریم که جزو اولویت های دولت سیزدهم نیز تبیین شده 
اســت.وزیر نیرو با بیان این که اگر در مصرف انرژی اســتانداردهای 
مشخص وجود داشته باشد، می توانیم امیدوار باشیم که در افق کوتاه 
مدت و میان مدت شــاهد کاهش چشــمگیر مصرف انرژی باشیم، 
اظهار کرد: می توانیم از منابع پنهان در کشــور اســتفاده کنیم؛ به 
طور مثال با وضع استاندارد برای کولرهای آبی می توان میلیون ها 
کیلووات ساعت و میلیون ها مترمکعب آب صرفه جویی کرد.او ادامه 

داد: تمام فناوری ها تا مرحله تولید صنعتی در کشــور وجود دارد 
و نیازمند واردات نیســتیم و تنها باید به بازار و تولید توجه کنیم و 
با تولید محصولی اســتاندارد در این حوزه گام برداریم.محرابیان با 
اشــاره به اهمیت صرفه جویی در المپ های روشنایی تصریح کرد: 
بخشــی از مصرف برق در طول ســال مربوط به این بخش می شود 
و این در حالی است که کارخانه های موجود می تواند مصارف را تا 
یک هشتم کاهش دهند. یک المپ گازی که در تمام اتوبان ها نصب 
شده در مقایسه با المپ های ال ای دی نه تنها کیفیت و روشنایی 
باالتری دارند بلکه عمر آنها نیز بیشــتر اســت لذا تولیدکنندگان 

می توانند از این ظرفیت استفاده کنند .

وزیر نیرو:

مدل های حمایت وزارت نیرو از تجدیدپذیرها تغییر می کند

خبر  ویژه

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی ایران :

گازسوز شدن  قرارداد  کارگاه برای  با 330 
امضا شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: تبدیل خودروهای عمومی بنزینی به 
گازســوز یکی از تکالیف این شرکت در سال های 
اخیر بوده اســت که با تبدیل 213 هزار خودروی 
عمومی تاکنون، در مصرف 3۷0 میلیون لیتر بنزین 
صرفه جویی و 12۶ میلیون دالر درآمد نصیب کشور 
شــده است.علی اکبر نژادعلی با بیان اینکه رونق 
کســب و کار در شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران تنها با توسعه دولت الکترونیک شکل  
می گیرد، افزود: بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
فنــاوری اطالعــات که در ســال 1399 به همه 
دستگاه های اجرایی ابالغ شده است، دستگاه های 
اجرایی باید توسعه دولت الکترونیک را در دستور کار 
خود قرار دهند و خوشبختانه در این ارتباط، طی دو 
سال گذشته اقدام های بسیار مثبت و رو به جلویی 
انجام شده است.وی با تاکید بر پیشگام بودن شرکت 
ملی پخش  فرآورده های نفتی در توسعه و اجرایی 
شدن اهداف دولت الکترونیک گفت: توسعه دولت 
الکترونیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران سرعت و چابکی فرآیندها، مسئولیت پذیری و 

پاسخگویی کارکنان، فراگیرشدن در حوزه کسب 
و کار و افزایش اعتماد میان مردم را در پی خواهد 
داشت.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک 
در این شرکت سبب بازمهندسی فرآیند خواهد شد، 
افزود: استنادپذیری اسناد و مدارک در این شرکت با 
توسعه دولت الکترونیک نیز افزایش خواهد یافت؛ 
از سوی دیگر شفافیت در صدور مجوزها و حذف 
امضاهــای طالیی از دیگر دســتاوردهای برپایی 
سیستم جدید است.وی همچنین از امضای قرارداد 
با 330 کارگاه تبدیل خودرو به گازسوز خبر داد و 
گفت: تاکنون 213 هزار خودرو در کشور گازسوز 
شده اند که از این محل، بیش از 3۷0 میلیون لیتر 
بنزین در کشور صرفه جویی شده است، ضمن آنکه 
با توجه به هزینه ۷2 میلیارد تومانی انجام شــده 
در ایــن زمینه، بیــش از 12۶ میلیون دالر درآمد 
برای کشور حاصل شده است.وی  گفت: تا پایان 
شــهریور ماه قرار است همه دستگاه های اجرایی 
حداقل یک سوم کارهای خود را از طریق پنجره 

دولت الکترونیک ارائه کنند.

بر اساس گزارش رویترز ؛

 زغال سنگ روسیه 
آسیایی ها افتاد از چشم 

نشــانه هایی وجود دارد که روسیه برای فروش 
زغال سنگ بیشتر به بازارهای آسیایی حتی با 
وجود پیشــنهاد قیمت کمتر، به زحمت افتاده 
اســت در حالی که صادرات اندونزی و استرالیا 
باال مانده است.در ماه های پس از حمله نظامی 
روسیه به اوکراین، به نظر رسید که روسیه موفق 
شــده اســت از دست رفتن بازار اروپا را جبران 
کرده و فروش به آسیا به خصوص چین و هند 
که بزرگترین واردکنندگان جهان هســتند را 
افزایــش دهد.امــا صادرات دریابــرد تمامی 
گریدهای زغال سنگ روسیه به آسیا، در اوت 
به پایین ترین میزان در چهار ماه گذشته نزول 
کرد و طبق آمار شــرکت کپلر، میزان صادرات 
روســیه به  این منطقه به 10.15 میلیون تن 
در اوت در مقایســه بــا 12.1۶ میلیون تن در 
ژوئــن و 12.۴2 میلیون تن در ژوییه رســید.

صادرات به چین، در اوت به 5.01 میلیون تن 
رســید که در مقایســه با 5.۸۷ میلیون تن در 
ژوییه، کاهش داشــت. میزان واردات چین از 
روســیه با در نظر گرفتن واردات زمینی، باالتر 

اســت اما محدودیت های ظرفیت در سیستم 
ریلی بین دو کشــور به معنای آن اســت که هر 
گونــه افزایش قابل توجه در صادرات روســیه 
به همســایه اش، از طریق دریایی خواهد بود.

صادرات روســیه به هند در اوت، 1.۸ میلیون 
تن بود که باالتر از 1.51 میلیون تن در ژوییه 
و 1.۶9 میلیون تن در ژوئن بود. هند بزرگترین 
موفقیت روسیه در آسیا بوده است زیرا پیش از 
جنگ در اوکراین، واردات هند از روسیه اندک 
و بین 300 تا ۷00 هزار تن بود اما از زمان آغاز 
جنگ، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

ژاپن خریدار بزرگ زغال سنگ روسیه در آسیا 
پیش از جنگ اوکراین بود .بر اســاس گزارش 
رویترز، کاهش صادرات روسیه به  آسیا، با وجود 
قیمتهــای پایین تر روی می دهد و حجم باالتر 
فــروش به چین و هنــد برای جبران صادرات 
کمتــر به ژاپــن، کره جنوبی و خریداران دیگر 
مانند تایوان کافی نبوده است. بر اساس گزارش 
رویترز، کاهش صادرات روسیه به  آسیا، با وجود 

قیمتهای پایین تر روی می دهد .
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5بانک و بیمه

 همزمان با افزایش جمعیت 
مشتاقان زیارت اربعین محقق شد؛

خدمات رایگان 4 بیمارستان 
 سیار آستان قدس 

به زائران اربعین
مشهد / سمیرا رحمتی

همزمان با افزایش جمعیت مشــتاقان زیارت 
اربعیــن و نیــاز زائران بــه دریافت خدمات 
بهداشــتی و درمانی، ۴ بیمارســتان ســیار 
آســتان قدس رضوی در مــرز مهران روزانه 
بــه حــدود ۴00 زائر، خدمت رایــگان ارائه 
می کننــد. امســال نیز همانند ســال های 
گذشته، موکب محوری آستان قدس رضوی 
در مرز مهران استان ایالم برپا شده و خادمان 
و خادمیــاران رضوی حداکثر توان خود برای 
خدمت رســانی به زائران حاضر در این نقطه 
مرزی به کار گرفته اند. از جمله خدمات ارائه 
شــده در این موکب، اســتقرار چهار اتوبوس 
بیمارستانی است که با پشتیبانی بیمارستان 
فــوق تخصصی رضــوی در مرز مهران فعال 
شده و خدمات بهداشتی و درمانی اضطراری 
را بــه زائران ارائــه می کند. با توجه به تراکم 
زیاد جمعیت در ورودی مرز مهران و گرمای 
شــدید هوا در این منطقــه، برخی از زائران 
دچار افت فشــار و گرمازدگی می شــوند و از 
همین رو خادمیاران ســالمت مستقر در این 
موکب، به صورت شبانه روزی در حال پذیرش 
رایگان این زائران هستند. دو پزشک عمومی 
و متخصص و پرســتاران خبره برای خدمت 
رســانی به بیماران در این مجموعه درمانی 
به صورت شبانه روزی فعالیت دارند و روزانه 
حــدود 300 تا ۴00 بیمــار در این اتوبوس 
های بیمارســتانی پذیرش می شوند.شایان 
ذکر اســت ارائه این خدمت به زائران تا پایان 
شــهریور ماه و بازگشــت موج زائران اربعین 

ادامه خواهد داشت.

اولین همایش جایگاه داران 
سوخت کشور در تبریز برگزار شد

آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: اولین 
همایــش جایگاهداران ســوخت کشــور با 
حضــور حجت االســالم و المســلیمن میر 
تــاج الدینی نماینده مجلس و رئیس مجمع 
نمایندگان شــمالغرب کشــور، تعدادی از 
مســئولین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایران، فعــاالن و انجمن های صنفی 
جایگاههای عرضه سوخت مواد نفتی و سی 
 ان جی از سراسر ایران اسالمی در شهر تبریز 

برگزارشد.
بــه گزارش خبرنــگار ما از تبریز، احد فایقی 
معــاون فنــی عملیاتی منطقه با اشــاره به 
برگــزاری اولیــن همایــش جایگاهداران 
سوخت کشور در شــهرتبریز، گفت: تعامل 
و هم اندیشــی در راســتای ارتقای خدمات 
ســوخت رسانی با مشارکت بخش خصوصی 
و همچنین رفع موانع رشد و شکوفایی حوزه 
ســوخت رســانی به ویژه خدمات قابل ارائه 
در جایگاههــای عرضــه فرآورده نفتی و گاز 
طبیعی از اهمیت شایانی برخوردار است.بنا 
بــه ایــن گزارش در این همایش که به همت 
اتحادیه جایگاههای توزیع سوخت و مجتمع 
های خدماتی رفاهی و صنوف  همگن استان 
برگزار گردید، سلمان امیری رئیس اتحادیه 
گزارشــی از وضعیت و مشکالت جایگاههای 
عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی کشور 
و اســتان ارائه کــرد.در ادامه محمد صادقی 
مدیر ســامانه هوشمند سوخت شرکت ملی 
پخــش فــرآورده های نفتی ایــران، با بیان 
اهمیت و ارزش جایگاههای عرضه ســوخت 
در چرخه خدمات ســوخت رسانی گفت: با 
همــت و تالش شــبانه روزی فعاالن عرصه 
سوخت رسانی به ویژه ارائه خدمت به زائران 
عزیز اربعین حسینی)ع( تابحال مشکلی در 
تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز  شهروندان 
نداشتیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص کارتخوانها و تجهیزات ســامانه 
هوشــمند سوخت و تالشهای انجام یافته در 
راستای رفع مشــکالت موجود توضیحاتی 
را بیــان نمود.درخاتمــه همایش از فعاالن و 
جایگاهــداران نمونــه ، انجمن های صنفی 
جایگاهــداران مناطق با اهدای لوح و یادمان 
همایــش تجلیل بعمل آمد.الزم به یاد آوری 
اســت در همایش مذکور از ناصر راشــدی 
معــاون بازرگانی منطقه آذربایجان شــرقی 
نیز در راســتای تعامل و همکاری و پیگیری 
مســائل مربوط به جاگاههای عرضه سوخت 

با اهدای لوح تقدیر گردید.

ســمنان / گروه اســتان ها: دکتر میرزایی مشــاور عالی رئیس کل و 
مدیرکل حوزه ریاســت و امور بین الملل ســازمان امور مالیاتی کشور 
در آیین تودیع و معارفه مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ضمن 
تشکر و قدردانی از پرسنل اداره کل و ابالغ سالم رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشــور ، اظهار داشــت خوشــبختانه استان ها بر اساس 
اهداف پیش بینی شــده در حال حرکت هســتند و استان سمنان در 
دســتیابی به وظایف و ماموریتهای محوله نقش خوبی را ایفا نموده 
اســت .دکتر میرزایی عنوان کرد :  اقتصاد کشــور در سنوات گذشت 
بر مبنای فروش نفت دچار مشــکالت و چالشــهای جدی بود ، کشور 
تابع جریانات حاصل از قیمت نفت گردید .مدیرکل حوزه ریاســت 
و امور بین الملل ســازمان امور مالیاتی کشــور تصریح کرد ، مالیات 
ابزاری است که از درون به کمک اقتصاد می آید و این مالیات برون 
داد آن باید بر اســاس رشــد اقتصادی کشــور باشد .میرزایی افزود : 
اثرات پرداخت مالیات باید در کشــور مشــهود باشــد ، مردم باید این 
اثر را لمس نمایند.مدیرکل حوزه ریاســت و امور بین الملل ســازمان 
امور مالیاتی کشور تصریح کرد : مالیات در دنیا اساس و سنگ بنای 
اقتصاد کشور بر آن نهاده شده است .دکتر میرزایی پرداخت مالیات 
را تــوأم بــا عدالت توصیف کرد و افزود : عدالت محوری می بایســت 
ســنگ بنای پرداخت مالیات باشــد  ، فرهنگ مالیات باید در کشــور 
ایجاد شــود و مردم با میل و رغبت مالیات پرداخت نمایند .مدیرکل 
حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص 

درست مالیات را حق مسلم مودی خواند و گفت : مالیات باید بدرستی 
از مــردم گرفته شــود .دکتر میرزایــی اخالق مالیاتی را اولویت نظام 
مالیاتی برشمرد و خاطر نشان کرد ، باید به جایی رسید که مردم از 
پرداخت مالیات رضایت داشته باشند .مدیرکل حوزه ریاست و امور 
بین الملل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد : سازمان امور مالیاتی از 
سالهای گذشته با ایجاد طرح جامع مالیاتی در مسیر هوشمند سازی 
شــروع به حرکت نمود ، در ســال گذشته شاهد رشد 113 درصدی 
مالیات بودیم و این امر مستلزم استقرار نظام هوشمند مالیاتی است 
.دکتر میرزایی هوشــمند ســازی نظام مالیاتی را زمینه ساز مبارزه با 
فرار مالیاتی توصیف کرد و عنوان کرد : شناسایی حسابهای بانکی و 
دستگاههای پوز الزمه داشتن یک نظام مالیاتی هوشمند می باشد.
مدیرکل حوزه ریاســت و امور بین الملل ســازمان امور مالیاتی کشور 
با اشاره به داده های موجود در سازمان امور مالیاتی گفت : هوشمند 
ســازی بدون داده مقدور نیســت ، لذا می بایســت داده و اطالعات 
کافی در دسترس باشد تا هوشمند سازی تحقق یابد .دکتر میرزایی 
مسیر هوشمند سازی را مسیر شفاف سازی توصیف کرد و گفت : در 
مسیر شفاف سازی زحماتی را که پرسنل متحمل شده اند ، سازمان 
امور مالیاتی را به جزء چهار دســتگاه برتر کشــور در جشنواره شهید 
رجایی مبدل نمود .مدیرکل حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان 
امور مالیاتی اظهار امیدواری کرد : انشــاء اهلل در ســالهای آینده این 
روند یک روند رو به رشــد باشــد و بتوانیم ســازمان امور مالیاتی را در 

قله های بلند پیشــرفت مشــاهده نماییم .در ادامه جواد انوری مدیر 
کل سابق امور مالیاتی استان سمنان توفیق خدمت در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران را یک عبادت خواند و گفت : خداوند بزرگ 
را شــاکرم که تا به امروز توانســته ام در هر کجا و هر مســئولیتی در 
انجام وظایف خود در چهارچوب قوانین و مقررات انجام وظیفه  نمایم 
و این توفیق مرهون زحمات و تالش کلیه همکاران در این اداره کل 
بوده اســت.مدیر کل ســابق امور مالیاتی استان سمنان حرکت رو به 
جلوی ســازمان امور مالیاتی در دوره دولت مردمی حجت االســالم و 
المســلمین رئیســی را از نکات مثبت و ارزشــمند این دولت خواند و 
گفت : خوشبختانه تحول عظیمی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شده 
کــه تمامــا در جهت تکریم مودیان و برقراری عدالت اجتماعی حائز 
اهمیت است .انوری در پایان ضمن تشکر از دکتر منظور رئیس کل 
ســازمان امور مالیاتی کشــور ، گسترش فرهنگ مالیاتی و تحول در 
هوشمند سازی نظام مالیاتی در جهت تکریم و برقرای عدالت مالیاتی 
نقش بســزایی را ایفا می نماید .در ادامه این جلســه دکتر حسین پور 
سرپرست امور مالیاتی استان سمنان ضمن ابراز خرسندی بواسطه 
حضور در اســتان ســمنان از حســن اعتماد رییس کل سازمان امور 
مالیاتی تشکر و قدردانی نمودند .دکتر حسین پور سازمان امور مالیاتی 
را به مثابه یک خانواده توصیف کرد و گفت : ســازمان امور مالیاتی 
همانند یک خانواده می باشد ، فرقی در جایگاه و شهر نیست ، بنده 

خود را همانند یک شاگرد در کنار همکاران می دانم .

اصفهان / گروه استان ها: رییس سازمان 
تامیــن اجتماعی  در دیداری ســرزده از 
خطوط تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان 
و مجتمــع بهداشــتی درمانی شــهید 
مطهری این شــرکت ، افزایش بازدهی 
دارایی هــا و بهره وری را در مجموعه این 
ســازمان مورد تأکید قرار داد و گفت: با 
توجــه به نیاز روز کشــور به محصوالت 
هایتک الزم اســت در امر توسعه، تولید 
این محصوالت در نظر گرفته شــود که 
الحمدا... این مقوله در کشور شروع شده 
اســت.وی در خصوص تالشگران عرصه 
تولید و صنعت ذوب آهن اصفهان، گفت: 
با همه محدودیت ها و موانعی که صنعت 
فوالد با آن دست به گریبان است مجموعه 
ذوب آهن اصفهان توانسته اند با برنامه های 

علمی و شاخص محور بر این مشکالت و 
موانع فایق آیند و عالوه بر افزایش کمی 
تولید 3درصدی بیشــتر از برنامه تدوین 
شده، 12 نوع محصول جدید و صنعتی با 
ارزش افزوده بسیار باال و سودآور را به سبد 
محصوالت خود بیافزایند.رییس سازمان 
تامیــن اجتماعی با بیان این که عملکرد 
تولید ذوب آهن اصفهان در سال جاری و 
برای اولین بار در طول پنجاه و پنج سال 
از زمان تاسیس، از برنامه و هدف تعیین 
شده پیشی گرفته است، تأکید کرد: این 
عملکرد مطلوب نیازمند زیرســاخت ها 
و برنامه هایی مانند تأمین به موقع مواد 
اولیه، حامل های انرژی، فنآوری های الزم، 
تعمیــرات به موقع و آمادگی تجهیزات، 
تأمین نقدینگی، فروش و صادرات، حفظ 

روحیــه و انگیزه کارکنان و ... اســت که 
شواهد امر نشان می دهد مسئولین این 
شرکت برای یکایک آن ها برنامه داشته و 
به بهترین وجه از عهده آن ها برآمده اند.

وی بــه حمایت های ذوب آهن اصفهان 
از صنایــع گوناگون نیز پرداخت و افزود: 
این شــرکت چه در تامین و چه در تولید 
و فروش باعث رونق فضای کســب و کار 

در صنایع باال دستی و پایین دستی شده 
است.موسوی، محصوالت صنعتی جدید 
ذوب آهن اصفهان را پیشران نهضت ملی 
مسکن عنوان نمود و افزود: خانواده بزرگ 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توانمندی ها و 
تولید محصوالت مختلف ساختمانی، برای 
نهضت ملی مسکن تکیه گاه مطمئنی، 
محســوب می شوند.موسوی با قدردانی 
از همکاران تالشــگر مجتمع بهداشتی 
درمانی شهید مطهری، افزود: همکاران 
در این بیمارستان عالوه بر ارایه خدمات 
به بیماران در تشدید موج های کرونا که 
یکی از بیمارســتان های موفق بوده، در 
اســتان اصفهان نیز به عنوان پیشگام در 
خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس 

از هیچ کوششی فروگذار نبوده اند.

توسط رئیس سازمان تامین اجتماعی انجام شد؛ 

قدردانی ویژه از مدیریت عالی و کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان

مدیر کل حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی:

عدالت محوری باید  سنگ بنای پرداخت مالیات باشد

5  افزایش کارایی 
 و اثربخشی فعالیت ها 

نقطه تمرکز کارکنان باشد
 سرپرست معاونت شعب 
بانک دی اظهار امیدواری 
کرد با تــداوم تالش های 
کارکنان شــعب، شرایط 
مطلوب تــری بر ترازنامه 
بانک حاکم شده و صورت های مالی بانک بیش 

از پیش بهبود یابد.
امجد خضری در جلسه ارزیابی عملکرد شعب 
اســتان تهــران و البرز با بیــان این که تقویت 
فرهنــگ ســازمانی و افزایــش تعهد کارکنان 
می تواند نتایج مطلوب تری را در شــاخص های 
عملیاتی و شرایط بانک ایجاد کند، اظهار کرد: 
کارکنان بانک باید بر افزایش کارایی و اثربخشی 
فعالیت ها متمرکز شــوند و در راســتای تحقق 
اهــداف کالن بانک تالش کنند.خضری با بیان 
ایــن که عالوه بر اهداف کالن بانک، هر واحد و 
شــعبه نیز باید اهداف خود را تعیین و با دقت 
به سمت پیاده سازی آن ها حرکت کند، افزود: 
جلســات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با 
همه واحدها تا ســطح شــعب برقرار است تا به 
صورت دقیق و برنامه ریزی شــده، اقدامات هر 
بخش رصد شــود.وی با تاکید بر این که صف و 
ستاد باید پشتیبان هم باشند، خاطرنشان کرد: 
استفاده از تجربه های پیشین و نیز به کارگیری 
آموزش های جدید می تواند بانک دی را با سرعت 
به تحقق اهداف از پیش تعیین شده نزدیک کند.

در این جلسه، جلیل بی نظیر سرپرست مدیریت 
امور شعب بانک دی گزارشی از عملکرد شعب 
اســتان تهران و البرز ارائه کرد و روسای شعب 
نیز در گزارش عملکردهایی جداگانه مســائل و 
دغدغه های خود را مطرح کرده و رهنمودهای 

الزم را دریافت کردند.

 مشارکت بانک سپه 
در پیاده روی اربعین

 بانک ســپه با اهدای 30 
هــزار بطــری آب جهت 
خدمت رســانی به زائران 
در مرز تمرچین اســتان 
در  غربــی  آذربایجــان 
برپایی هرچه باشــکوهتر پیــاده روی اربعین 

مشارکت کرد.

اخبار

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

 تقدیم سند توسعه تعاون 
تا دو ماه آینده به هیات دولت

 معاون وزیر تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی در مراســم 
تجلیل از دست اندکاران 
هفته تعاون از تقدیم سند 
توســعه تعــاون تا دو ماه 

آینده به هیات دولت خبرداد.
مهدی مسکنی معاون وزیر تعاون گفت: موضوع 
تعــاون نیــاز به ترویج در میان مردم ندارد بلکه 

باید تعاون را در میان مسووالن ترویج کنیم.
وی افزود:هــدف اصلی از برگزاری نمایشــگاه  
رســم تعاون  ترویج تعاون در میان مســئوالن 
بــود؛ بــه همین دلیل تالش کردیم بســیاری 
از نماینــدگان مجلس،مدیــران ارشــد نظام 
ومعاونــان وزرا را بــه نمایشــگاه دعوت کنیم 
 تــا توانمنــدی های بخش تعــاون را از نزدیک 

رویت کنند.
معــاون وزیر تعــاون ادامه داد: یکی از خروجی 
های این نمایشگاه این بود که سند توسعه تعاون 
بعد از 10 سال در هیات دولت و در حضور رئیس 

جمهور مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: بر اســاس دستور رئیس جمهور 
مکلف هستیم سند نهایی توسعه تعاون را طی 
دو مــاه بــه دولت ببریم تــا به صورت الیحه به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.
مسکنی گفت: ما در بخش تعاون به دنبال این 
موضوع هستیم که ذهنیت ها تغییر یابد.ما در 
بخش تعاون آماده ایم آنچه را که به مردم تعلق 

دارد را به مردم منتقل کنیم.
در این مراسم از تمام دست اندرکاران برگزاری 
مراسم هفته تعاون تقدیر به عمل آمد. لوح تقدیر 
مهدی مســکنی، معــاون تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به شــهرام بخشــا، رئیس 
اداره کل روابــط عمومی بانک توســعه تعاون، 
آرمین معصومی، سرپرســت شرکت خدمات 
و پشــتیبانی توســعه تعاون، محمد سجادی، 
رئیس اداره کل حفاظت فیزیکی و ســید علی 
میرفخرایــی، معاون امــور فرهنگی اداره کل 

روابط عمومی اهدا شد.

 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در همکاری با کمیته امداد پیشتاز بوده است

قائــم مقام مدیــرکل کمیته امداد امام 
خمینــی  ره  خراســان رضــوی گفت: 
امیــد داریم به کمک خدمات و ســبد 
محصوالت متنوع بانک قرض الحســنه 
مهــر ایران، به اهداف ترســیمی نظام 
و بیانــات مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( در حوزه اشتغالزایی، جامه عمل 

بپوشانیم.
 ســید مصطفی موســوی ازغدی  قائم 
مقــام مدیرکل کمیتــه امداد خمینی 
)ره( خراســان رضوی با حضور در دفتر  
نوراله نظریان  سرپرست مدیریت شعب 
بانک در این اســتان، با اشــاره به اینکه 
هر دو مجموعه مولود انقالب اســالمی 
هستند و مأموریت اصلی آن ها حمایت 
از اقشار کم برخوردار جامعه است، بیان 

داشت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
همکاری خود با کمیته امداد نســبت به 

سایر بانک ها پیشتاز بوده است.
وی ادامه داد: تسهیل و تسریع در فرآیند 
پرداخت وام با توجه به شــرایط سخت 
وام گیرنــدگان، اصلی ترین خواســته 
ماست که تا کنون به خوبی محقق شده 
و امید داریم در آینده نیز با برنامه ریزی 
و تعامل دوطرفه شــاهد دستاوردهای 

بیشتری باشیم.
درآمدزایــی مددجویان کمیته امداد از 

طریق تأمین برق
در ادامه این جلسه  نظریان  با اشاره به 
خدمات غیرحضوری بانک قرض الحسنه 
مهر ایران عنوان کرد: خوشبختانه بستر 
بسیار مناسبی فراهم شده تا متقاضیان 

دریافت وام با کمترین مراجعه به شعب 
نســبت به انجام امور بانکی خود اقدام 
کننــد و از ایــن فرصت برای کمک هر 
چه بیشــتر به مددجویان کمیته امداد 

استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: همکاری بانک با شرکت های 
دانش بنیــان فعال در حوزه انرژی های 
خورشیدی، شرایط خوبی را پیش روی 
مددجویــان کمیته امداد قرار می دهد 
تــا بــا تعامل بانــک و مجموعه کمیته 
امــداد، این افراد صاحب درآمد شــوند 
کــه این مهم عالوه بر تأمین هزینه های 
زندگی قشــر بزرگــی از خانواده تحت 
پوشــش کمیته، در تأمیــن برق مورد 
 نیاز شــهر و شــهرک های صنعتی نیز 

کامأل مؤثر است.

خبر ویژه

به منظور خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی بانک ایران زمین با برپایی موکب از زائران آن حضرت استقبال و پذیرایی می کند.
به همت مدیریت شــعب اســتان های غرب کشــور موکب بانک ایران زمین جهت خدمت رســانی و پذیرایی در مرز شــلمچه برپا شده است و زوار 

گرامی می توانند از خدمات آن استفاده کنند.
الزم به ذکر اســت شــعب الغدیر، ایالم و آبادان در اســتان های کرمانشــاه، ایالم و خوزســتان از ســاعت ۷:30 الی 1۸:00 تا 31 شهریورماه آماده 

خدمت رسانی به زوار هستند.
همچنین زوار گرامی می توانند از دستگاه های خودپرداز بانک ایران زمین در شعب این استان ها تا سقف 000/000/5 ریال وجه نقد دریافت 

نمایند.

برپایی موکب بانک ایران زمین در مرز شلمچه

اخبار

استانها

رســـــــــــــاند  مــی  اطــاع  بــه 
بــه  مهــرآذر  انتشــــــــــــــــارات 
مدیریــت امیرعلـــــــــــــی علــی 
محمــدی بــه شـــماره پروانــه 
ــم  نشــر 16395 بــه اســــــــــــــ
نــگاروژ تغییــر نـــــــــــــــام داده 

شــد.
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استانها 6

ک، خیابان 22 بهمن، 102681401/03/2575,000,00011,238,750تشخیص1395مشاغل160405325710024408123241علی اصغرسعید خرمی132 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 65741401/02/31247,500,00037,087,880تشخیص1395مشاغل54661792047484408123317یعقوبعلیابراهیم فردوسی پور133 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

اسماعیل کمال 134
ک، خیابان 22 بهمن، 78361401/03/08180,000,00026,973,000تشخیص1395مشاغل249705324583704408123322حجت الهآبادی فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 111411401/03/30104,340,00015,635,350تشخیص1395مشاغل17054499704044408123494علیرضاحامد غیاث آبادی135 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ابوالفضل اشقلی 136
ک، خیابان 22 بهمن، 101771401/03/2497,500,00014,610,380تشخیص1395مشاغل39354491711024408123573تقیفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ابوطالب داود 137
ک، خیابان 22 بهمن، 101721401/03/24198,000,00029,670,300تشخیص1395مشاغل372305309965454408123591علیآبادی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 101791401/03/2490,000,00013,486,500تشخیص1395مشاغل1043805349713014408123771غالمرضاحسن زاهدی138 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 18201401/01/2590,000,00013,486,500تشخیص1395مشاغل139657189788674408123855غالمعلیعشرت خسروبیگی139 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

قاقربانعلی فراهانی140 ک، خیابان 22 بهمن، 603401400/11/20166,500,00024,950,020تشخیص1395مشاغل97604522380214408123864محمد آ ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102851401/03/25112,500,00016,858,120تشخیص1395مشاغل1161797436814408123920محمدعلیعبدالرضا کرمی141 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

کبراهلل قلی رضائی142 ک، خیابان 22 بهمن، 102011401/03/2498,176,00014,711,670تشخیص1395مشاغل205591241474408123933علی ا ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 101831401/03/24135,000,00020,229,750تشخیص1395مشاغل11605590011774408123939اسماعیلسید مهدی شریفی143 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 115951401/03/31103,500,00015,509,480تشخیص1395مشاغل2625000603469224408125021رحیمعباس احمدی144 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 115401401/03/3160,000,0008,991,000تشخیص1395مشاغل5705334489314408125036حسنفاطمه رمضی145 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 18001401/01/2585,000,00012,737,250تشخیص1395مشاغل4431005304420944408125093یدالهمرتضی رضائی146 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 18011401/01/25166,600,00024,965,010تشخیص1395مشاغل375805325181874408125093رضاوحید رضایی147 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

مصطفی رضائی 148
ک، خیابان 22 بهمن، 102871401/03/2572,000,00010,789,200تشخیص1395مشاغل1405345549544408125097صدرالهمیقانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

محمد قربانی مهر 149
ک، خیابان 22 بهمن، 101871401/03/2466,300,0009,935,060تشخیص1395مشاغل52032416105203241614408125131احمدآبادی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

عبدالرضا نجف 150
ک، خیابان 22 بهمن، 101851401/03/24180,000,00026,973,000تشخیص1395مشاغل85199170224408125136مرتضیآبادی فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

جهانگیر قاسم 151
ک، خیابان 22 بهمن، 116001401/03/3169,000,00010,339,650تشخیص1395مشاغل1205345726504408125137غالمرضاآبادی فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102031401/03/2575,900,00011,373,620تشخیص1395مشاغل115005347495504408125159محمدرضاپریسا سالی152 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102891401/03/25105,450,00015,801,680تشخیص1395مشاغل29205351349594408125191محمودعلی همتی هزاوه153 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ابوالحسن 154
ک، خیابان 22 بهمن، 78191401/03/0892,400,00013,846,140تشخیص1395مشاغل257198235914408125209محمودراستگردانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

خلیل اله 155
ک، خیابان 22 بهمن، 102471401/03/2578,000,00011,688,300تشخیص1395مشاغل7105317885474408125231علیشامحمدی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 115781401/03/31210,000,00031,468,500تشخیص1395مشاغل3857199262164408125290رضاعلی دادمهر156 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102561401/03/25147,000,00022,027,950تشخیص1395مشاغل2561795810454408125393غالمحسینمهین مرادی157 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

قای رحمتی158 ک، خیابان 22 بهمن، 107871401/03/2890,000,00013,486,500تشخیص1395مشاغل9440811164440812002/5400--آ ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 17981401/01/2573,500,00011,013,980تشخیص1395مشاغل25605349445904408125405علیمجتبی امیر خانی159 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 103081401/03/25165,000,00024,725,250تشخیص1395مشاغل2805334119204408125468شکرالهعباس شفائی160 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

عباس داودابادی 161
ک، خیابان 22 بهمن، 18031401/01/25109,800,00016,453,530تشخیص1395مشاغل551005349218764408125483محمدحسینفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

محمدتقی نظام 162
ک، خیابان 22 بهمن، 102271401/03/25153,000,00022,927,050تشخیص1395مشاغل154497798954408125500محمدرفیعآبادی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

سیف اله جیریائی 163
ک، خیابان 22 بهمن، 102291401/03/2575,000,00011,238,750تشخیص1395مشاغل467557193295604408125506علیرضاشراهی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 101991401/03/2482,500,00012,362,620تشخیص1395مشاغل121305321103314408125522محمدشفیعحسین شعبانی فر164 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

کبر حاجی 165 علی ا
ک، خیابان 22 بهمن، 101971401/03/2467,500,00010,114,880تشخیص1395مشاغل35805332822844408125524منصورمرادی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102101401/03/25225,000,00033,716,250تشخیص1395مشاغل805345307714408125525حبیب الهحسنعلی ملکی جم166 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 87001401/03/16120,000,00017,982,000تشخیص1395مشاغل61005511906100551194408125906حمزهایمان خسروی167 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 115931401/03/3129,700,0004,450,540تشخیص1395مشاغل849705307403034408125952عباسمینا فراهانی168 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 103001401/03/25135,000,00020,229,750تشخیص1395مشاغل105344786034408125962علیامراله زرین پناه169 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ج الهمنصور فراهانی170 ک، خیابان 22 بهمن، 111431401/03/3072,000,00010,789,200تشخیص1395مشاغل79054492887514408125990فر ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102121401/03/2575,600,00011,328,660تشخیص1395مشاغل40254491711964408126011علی اصغرمجتبی فراهانی171 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102191401/03/25100,000,00014,985,000تشخیص1395مشاغل11157198879704408126065یوسفعلیرضا یاسبالغی172 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

قارضا علی رنجبر173 ک، خیابان 22 بهمن، 110901401/03/29216,000,00032,367,600تشخیص1395مشاغل861795224314408126103محمدآ ارا
میدان دارایی، اتاق 14

محمدصادق 174
ک، خیابان 22 بهمن، 102211401/03/25105,000,00015,734,250تشخیص1395مشاغل505345389324408126115احمدنوروزی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 17801401/01/25190,000,00028,471,500تشخیص1395مشاغل105345501014408126117رضامجید میقان175 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

قا زیارتی176 ک، خیابان 22 بهمن، 17821401/01/25170,000,00025,474,500تشخیص1395مشاغل6854493426914408126128قنبرعلیابوالفضل آ ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 101931401/03/24150,000,00022,477,500تشخیص1395مشاغل3105339105014408126129ابراهیممهدی والی بیگی177 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 29651401/01/3196,700,00014,490,500تشخیص1395مشاغل1056205349725434408126148اسپدالهاحمد قطریفی178 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77171401/03/0877,000,00011,538,450تشخیص1395مشاغل52006594805200659484408126152حسینحمید عسگری179 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 582181400/10/30105,300,00015,779,200تشخیص1395مشاغل16761788767344408126156مسیبربابه جعفری180 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 582161400/10/3084,000,00012,587,400تشخیص1395مشاغل617006214261700621424408126157محمدرضاجواد ترابی181 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

کبر مشهدی 182 ا
ک، خیابان 22 بهمن، 582141400/10/30130,200,00019,510,470تشخیص1395مشاغل654498629384408126158احدفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 603751400/11/20202,000,00030,269,700تشخیص1395مشاغل27361791803184408126160داودرضا محمدی183 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 38601401/02/12144,000,00021,578,400تشخیص1395مشاغل053495409105349540914408126164غالمرضامیثم حیدری184 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

کبر دستجانی 185 علی ا
ک، خیابان 22 بهمن، 77371401/03/08180,000,00026,973,000تشخیص1395مشاغل105349471904408126167سلیمانفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77111401/03/08130,200,00019,510,470تشخیص1395مشاغل052046408705204640874408126170غالمعلیحسین فراهانی186 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77051401/03/08195,000,00029,220,750تشخیص1395مشاغل52056427805205642784408126171خانعلیابوالفضل کرمی187 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 66001401/02/31102,000,00015,284,700تشخیص1395مشاغل123105310360574408126172اسدمحمد زندیه188 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

عاطفه صفائی 189
ک، خیابان 22 بهمن، 77031401/03/08114,000,00017,082,900تشخیص1395مشاغل127805324461864408126174محمدعلیشریف ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 76851401/03/08102,000,00015,284,700تشخیص1395مشاغل312505325118594408126176دانیالعباس احمدلو190 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

کبر 191 علی ا
ک، خیابان 22 بهمن، 76561401/03/0899,600,00014,925,060تشخیص1395مشاغل18805330777534408126178غالمعلیابوالمعصومی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 602611400/11/1973,160,00010,963,030تشخیص1395مشاغل2905341317514408126183نادرمحمد تقی عارقیان192 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

مجتبی مشگانی 193
ک، خیابان 22 بهمن، 17581401/01/2572,000,00010,789,200تشخیص1395مشاغل23405316969794408126199حسینفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

قازیارتی 194 ابوالفضل آ
ک، خیابان 22 بهمن، 76591401/03/0878,000,00011,688,300تشخیص1395مشاغل48754491621214408126207محمدقلیفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 76631401/03/08142,500,00021,353,620تشخیص1395مشاغل16605332803704408126208حسینحمید خدامرادی195 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 76821401/03/3082,000,00012,287,700تشخیص1395مشاغل131405332643674408126209اسدالهمرتضی محمدی196 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 76651401/03/0879,500,00011,913,080تشخیص1395مشاغل56805334829514408126212نادرعلیمحمد لشنی197 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

عصمت عباسی 198
ک، خیابان 22 بهمن، 76691401/03/08108,000,00016,183,800تشخیص1395مشاغل6905340296124408126213خدادادضامنجانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77551401/03/0870,000,00010,489,500تشخیص1395مشاغل2905341515234408126216هادیمحمد رضایی199 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 87041401/03/16175,000,00026,223,750تشخیص1395مشاغل423905349091594408126218جوادسیاوش مشیدی200 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77531401/03/0848,000,0007,192,800تشخیص1395مشاغل7106216685914408126221نگهدارمحمد عزیزی201 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77331401/03/0817,500,0002,622,380تشخیص1395مشاغل16906223336824408126222غالمرضاعلی اصغر دهقان202 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

سید عبدالرضا 203
ک، خیابان 22 بهمن، 77301401/03/0848,000,0007,192,800تشخیص1395مشاغل437625725749424408126223سید عبدالهموسوی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

قازیارتی204 ک، خیابان 22 بهمن، 77241401/03/08114,000,00017,082,900تشخیص1395مشاغل954497043804408126224عزیزالهکبری آ ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77261401/03/08210,000,00031,468,500تشخیص1395مشاغل50457192330404408126225حمیدالهاحمد موسی خانی205 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 77281401/03/0864,800,0009,710,280تشخیص1395مشاغل361795494944408126226علی صفدرعلی محمد قمی206 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 76771401/03/0854,000,0008,091,900تشخیص1395مشاغل05336251064408126228  حبیب مقدسی207 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 111531401/03/3064,000,0009,590,400تشخیص1395مشاغل4372705304361914408126305حبیبحسن رحمانی208 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 111471401/03/3070,000,00010,489,500تشخیص1395مشاغل25461791801214408126306سید ابراهیمسید محمد موسوی209 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 110731401/03/29130,000,00019,480,500تشخیص1395مشاغل52046262905204626294408126307غالمحسینغالمرضا شاهرخی210 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 110881401/03/29217,000,00032,517,450تشخیص1395مشاغل1357198484114408126309مسلممحمد ربیعی211 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 110771401/03/29140,000,00020,979,000تشخیص1395مشاغل166241305930644408126311محمودمحمدرضا توکلی212 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 110751401/03/29212,500,00031,843,120تشخیص1395مشاغل52015291305201529134408126312فریدونمحمد عباسی213 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

جمشید عسگری 214
ک، خیابان 22 بهمن، 110791401/03/29128,000,00019,180,800تشخیص1395مشاغل340505318504204408126313محمدحسنزاده ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 110811401/03/29120,000,00017,982,000تشخیص1395مشاغل420305324754534408126314مهدیاحمد جعفری215 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 110831401/03/2945,500,0006,818,180تشخیص1395مشاغل1505335731144408126315حسینعلیعزت اله کریمی216 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

مصطفی 217
ک، خیابان 22 بهمن، 115841401/03/3175,000,00011,238,750تشخیص1395مشاغل97705308799134408126316میرزاعلیمحمدطالبی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102941401/03/25150,000,00022,477,500تشخیص1395مشاغل34205332546044408126478غالمعلیمهدی حدادی218 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 595991400/11/14138,895,28420,813,460تشخیص1395مشاغل94408108654408126634--حسین میرسپاه219 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 103151401/03/25111,600,00016,723,260تشخیص1395مشاغل94408109684408126668--علی اشتیانی220 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 582621400/10/3093,600,00014,025,960تشخیص1395مشاغل3448000828010454408126836شکرخدامحمود آجرلو221 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

سید محمود 222
ک، خیابان 22 بهمن، 102081401/03/25149,200,00022,357,620تشخیص1395مشاغل2553566184408127104سید ابراهیمموسوی کرکانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 102071401/03/25149,200,00022,357,620تشخیص1395مشاغل20561791796384408127104سید ابراهیمسیدرحمن موسوی223 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 65411401/02/31126,000,00018,881,100تشخیص1395مشاغل154492689124408128013صمدابوالفضل گرشاسبی224 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

علیرضا سوسن 225
ک، خیابان 22 بهمن، 26841401/01/31216,000,00032,367,600تشخیص1395مشاغل245005332758734408128036حسینعلیابادی فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 27151401/01/31153,450,00022,994,480تشخیص1395مشاغل05341108194408128037-ابوالفضلابوالقاسم عبدلی226 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 74081401/03/07204,000,00030,569,400تشخیص1395مشاغل34005323943724408128128حسنمنصور ملک مالیری227 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 26641401/01/31136,500,00020,454,520تشخیص1395مشاغل94408110894408128130--محمد کلوانی228 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

غالمرضا صفر ابادی 229
ک، خیابان 22 بهمن، 26681401/01/3167,500,00010,114,880تشخیص1395مشاغل1405198888814408128133محمدمهدیفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 14

ک، خیابان 22 بهمن، 603431400/11/20217,000,00032,517,450تشخیص1395مشاغل85505322860914408128175جوادمحمدرضا نجفی230 ارا
میدان دارایی، اتاق 14

سید هادی     231
ک، خیابان 22 بهمن، 116711401/03/3189,375,00013,392,840تشخیص1395شغلی622415689440813481--حسینی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

عبدالرضا  مشایخی 232
ک، خیابان 22 بهمن، 931171397/07/0294,500,00014,160,820تشخیص1395شغلی531803971440813953--پور ارا

میدان دارایی، اتاق 12

بتول کمال آبادی 233
ک، خیابان 22 بهمن، 721981397/05/2278,000,00011,688,300تشخیص1395شغلی5345107874408131055--فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1449061397/11/1370,000,00010,489,500تشخیص1395شغلی5334754654408131096--مجید  رشیدی234 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 690241397/05/1590,000,00013,486,500تشخیص1395شغلی549989724408131627--محمد علی شعبانی235 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

مریم  سیدین 236
ک، خیابان 22 بهمن، 711311397/05/20140,400,00021,038,940تشخیص1395شغلی59399008604408131866--خراسانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 712561397/05/20135,000,00020,229,750تشخیص1395شغلی5345106814408131928--مصطفی  ساجدی237 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 711331397/05/20125,550,00018,813,670تشخیص1395شغلی0035738261440813001/2122--حسین   کرمی238 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

محمدرضا  سوسن 239
ک، خیابان 22 بهمن، 692801397/05/1594,500,00014,160,820تشخیص1395شغلی0520683129440813001/2726--آبادی فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 711151397/05/2082,500,00012,362,620تشخیص1395شغلی05205722894408132995--عباس   فالح240 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 703161397/05/17150,000,00022,477,500تشخیص1395شغلی0622271830440813001/3051--مهدی احمدی241 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 692971397/05/15144,000,00021,578,400تشخیص1395شغلی5349228134408133062--مهرداد  قمشلوئی242 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 692941397/05/15120,000,00017,982,000تشخیص1395شغلی5201033864408133106--فرزاد   احمدی243 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 827241397/06/1369,600,00010,429,560تشخیص1395شغلی5201312584408133933--منصور چهاردولی244 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 62011401/02/2873,500,00011,013,980تشخیص1395شغلی57198040054408134256--محمد  اصالنی245 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 61991401/02/2867,500,00010,114,880تشخیص1395شغلی5318476404408134283--کاظم   مرادی دقت246 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 890011397/06/22100,000,00014,985,000تشخیص1395شغلی5345879174408134439--مهدی  احمدی247 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 946561397/07/04157,500,00015,734,215تشخیص1395شغلی534051571440813005/4487--علیرضا   صابری248 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 62111401/02/28189,000,00028,321,650تشخیص1395شغلی5330527694408135129--کامران اوسه249 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

محسن  شاه 250
ک، خیابان 22 بهمن، 61851401/02/28165,000,00024,725,250تشخیص1395شغلی5330584734408135142--محمدی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 116521401/03/3178,750,00011,800,690تشخیص1395شغلی5597815204408135378--رمضان  محمدی251 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 116731401/03/31150,000,00022,477,500تشخیص1395شغلی6210940644408135382--محمد  گرگوندی252 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 116141401/03/31160,800,00024,095,880تشخیص1395شغلی5337737254408135384--جعفر  سنجری253 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 119591401/03/31107,500,00016,108,880تشخیص1395شغلی6218024514408135400--محمد   محمدی254 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 784081397/06/06126,000,00018,881,100تشخیص1395شغلی5322969824408136185--محمدباقر  بیات255 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

علیرضا آنجفی 256
ک، خیابان 22 بهمن، 757291397/05/29144,000,00021,578,400تشخیص1395شغلی5345474864408136243--مرزیجرانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 757251397/05/29120,000,00017,982,000تشخیص1395شغلی4907536474408136246--منصور  نظری257 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 61831401/02/2897,500,00014,610,380تشخیص1395شغلی54498928964408136321--حسین فراهانی258 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1034331397/07/1873,500,00073,426,500تشخیص1395شغلی5333446624408136329--محمدرضا   روستا259 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 74991401/03/07132,000,00019,780,200تشخیص1395شغلی5317670434408136366--رضا  رمضانی260 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

مصطفی گنجگلی 261
ک، خیابان 22 بهمن، 74971401/03/07172,500,00025,849,120تشخیص1395شغلی5307394534408136406--شراهی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 75011401/03/07153,000,00022,927,050تشخیص1395شغلی5202966314408136456--داود  داودآبادی262 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 826581397/06/1367,500,00010,114,880تشخیص1395شغلی357252064408136496--احمد  احمدی263 ارا
میدان دارایی، اتاق 12
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7جامعه

علی همت  ساقی 264
ک، خیابان 22 بهمن، 74911401/03/07180,000,00026,973,000تشخیص1395شغلی5344826944408136558--نژاد ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 101241401/03/24111,000,00016,633,350تشخیص1395شغلی5340669924408136558--فاطمه  نجفی265 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

محمد ستوده 266
ک، خیابان 22 بهمن، 1397431397/10/2990,000,00013,486,500تشخیص1395شغلی5345361744408136751--مرزیجرانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

علی رضا  267
ک، خیابان 22 بهمن، 829481397/06/1372,000,00010,789,200تشخیص1395شغلی5341291024408136974--داودآبادی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 74861401/03/07115,000,00017,232,750تشخیص1395شغلی5345713604408137046--مصطفی  فراهانی268 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

سید رحمان  269
ک، خیابان 22 بهمن، 75331401/03/07157,500,00023,601,380تشخیص1395شغلی6218573864408137065--حسینی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 826331397/06/13135,000,00020,229,750تشخیص1395شغلی5317275214408137215--غالمرضا  حسینی270 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 101211401/03/2475,000,00011,238,750تشخیص1395شغلی5204605534408137266--مرضیه  موچانی271 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

سید حسن 272
ک، خیابان 22 بهمن، 870691397/06/20142,500,00021,353,620تشخیص1395شغلی12900503764408137284--میرمعصومی کرمی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

محمدحسن 273
ک، خیابان 22 بهمن، 101181401/03/2484,300,00084,215,700تشخیص1395شغلی5207338784408137307--فردوسی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 119511401/03/31200,000,00029,970,000تشخیص1395شغلی6210951334408137480--ذبیح اله  طیبی274 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

سید حمید 275
ک، خیابان 22 بهمن، 1132741396/07/23126,000,00018,881,100تشخیص1395شغلی5799567764408137584--افتخاری فر ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 120061401/03/31289,492,50020,003,850تشخیص1395شغلی5348322294408137654--رضا   طالبی276 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 100951401/03/2468,250,00010,227,260تشخیص1395شغلی8000003454408137680--حامد   موحدیان277 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

کبر  فراهانی278 ک، خیابان 22 بهمن، 793491397/06/0775,000,00011,238,750تشخیص1395شغلی5310106784408137809--ا ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 100901401/03/24128,000,00019,180,800تشخیص1395شغلی5305148424408137884--محسن   خانی279 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 99951401/03/2481,000,00012,137,750تشخیص1395شغلی531003302440813001/8044--محمد  رضوی280 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

سمانه  مخلص 281
ک، خیابان 22 بهمن، 75241401/03/07128,940,00019,321,660تشخیص1395شغلی5202963384408138155--آبادی فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ابراهیم  چزانی 282
ک، خیابان 22 بهمن، 100841401/03/24200,000,00029,970,000تشخیص1395شغلی4920134384408138141--شراهی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 120221401/03/31175,250,00025,811,660تشخیص1395شغلی5351209414408138357--حامد  امینی283 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

کبر  شریعتی284 ک، خیابان 22 بهمن، 100211401/03/24125,000,00018,731,250تشخیص1395شغلی5314801434408138516--علی ا ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 66131401/02/31170,000,00025,474,500تشخیص1395شغلی4513642524408138516--حمیدرضا   طائی285 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 100231401/03/24144,000,00021,578,400تشخیص1395شغلی5345154014408138529--محمد  جیریائی286 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1490751397/11/25180,000,00026,973,000تشخیص1395شغلی57190591214408138689--مهدی  واالئی287 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1474621397/11/18187,200,00028,051,920تشخیص1395شغلی5345429804408138706--رضا   مشهدی288 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1474761397/11/1891,000,00013,636,350تشخیص1395شغلی57192520614408138710--محمد  بلوکی289 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

قازیارتی290 ک، خیابان 22 بهمن، 1474781397/11/18180,000,00026,973,000تشخیص1395شغلی5350923184408138711--محسن  آ ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1463721397/11/15117,000,00017,532,450تشخیص1395شغلی6218254924408138723--ابوذر  مرادی291 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1463441397/11/15164,700,00024,680,300تشخیص1395شغلی434644324408138726--افشین  سعید پور292 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1507451397/11/29112,000,00016,783,200تشخیص1395شغلی8100002354408138746--حسین  طاهری293 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1503441397/11/2994,500,00014,160,820تشخیص1395شغلی8100002364408138747--محمد  طاهری294 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

مسلم  رحیمی مصلح 295
ک، خیابان 22 بهمن، 1496451397/11/2790,000,00013,486,500تشخیص1395شغلی5317777154408138760--آبادی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1507081397/11/29105,000,00015,734,250تشخیص1395شغلی8100002494408138768--محمد  جوادی296 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1507101397/11/29100,000,00014,985,000تشخیص1395شغلی5343932684408138775--محمد علی  رحیمی297 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1504471397/11/29184,500,00027,647,320تشخیص1395شغلی6210125994408138775--کریم  بیداری298 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 117211401/03/31168,000,00025,174,800تشخیص1395شغلی61787895644408138794--ابراهیم  احمدی299 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

علیرضا  صالحی 300
ک، خیابان 22 بهمن، 117171401/03/31120,000,00017,982,000تشخیص1395شغلی5319730774408138799--مرزیجرانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1551711397/12/11142,800,00021,398,580تشخیص1395شغلی5345744324408138809--داور   حسینی301 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1570011397/12/14150,000,00022,477,500تشخیص1395شغلی8100002584408138815--رضائی302 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1158041398/11/29120,000,00017,982,000تشخیص1395شغلی5342935304408138984--سعید  سعیدی303 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 66031401/02/3178,000,00011,688,300تشخیص1395شغلی61787287004408139351--حسن رضا   لطفی304 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105461401/03/26144,000,00021,578,400تشخیص1395شغلی5203120744408139745--حامد   مشرفی305 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105401401/03/26108,000,00016,183,800تشخیص1395شغلی5332277044408139762--قاسم  فتوحی306 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105371401/03/26105,000,00015,734,250تشخیص1395شغلی5316008314408139765--مجید  سلیمی307 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105331401/03/26120,000,00017,982,000تشخیص1395شغلی5345002934408139766--عبداله  سلیمانی308 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

زینب السادات 309
ک، خیابان 22 بهمن، 105271401/03/26102,000,00015,284,700تشخیص1395شغلی5345486114408139767--سجادی هزاوه ارا

میدان دارایی، اتاق 12

مجتبی علی آبادی 310
ک، خیابان 22 بهمن، 100181401/03/2486,400,00012,947,040تشخیص1395شغلی5209842504408139767--فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105221401/03/26100,000,00014,985,000تشخیص1395شغلی5209780994408139779--علیرضا  داودآبادی311 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105201401/03/26120,000,00017,982,000تشخیص1395شغلی5340732634408139780--محسن   داودآبادی312 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ناصر  داودآبادی 313
ک، خیابان 22 بهمن، 105151401/03/26100,000,00014,985,000تشخیص1395شغلی5342309214408139782--فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105091401/03/26100,000,00014,985,000تشخیص1395شغلی5348999514408139783--محمد  فراهانی314 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 116161401/03/31104,000,00015,584,400تشخیص1395شغلی6101667784408139784--حسین  زهره وند315 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 105051401/03/26106,900,00016,018,960تشخیص1395شغلی5310401004408139788--رضا  زندیه316 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

سید ابراهیم  پور 317
ک، خیابان 22 بهمن، 710191398/07/1072,000,00010,789,200تشخیص1395شغلی53242069144081310016--موسویان ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 710021398/07/1072,000,00010,789,200تشخیص1395شغلی53299134644081310034--مهدی  محمدی318 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 709951398/07/1096,000,00014,385,600تشخیص1395شغلی530467488440813101117--امراله داودآبادی319 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85701401/03/13135,000,00020,229,750تشخیص1395مشاغل130621912166440814228عطاالهسیف ا... رضایی320 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1017281398/10/15114,000,00017,082,900تشخیص1395مشاغل2070533479347440814383حسینمحسن علیخانی321 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1017371398/10/1572,750,00010,901,590تشخیص1395مشاغل2406223561354408141016حسینمصطفی غفاری322 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ولی اهلل گل 323
ک، خیابان 22 بهمن، 85781401/03/1372,000,00010,789,200تشخیص1395مشاغل1406217284114408141397حسینمحمدی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1353111397/10/15148,800,00022,297,680تشخیص1395مشاغل67918281888404408141499یوسفمژده مهدی پور324 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85931401/03/13175,500,00026,298,680تشخیص1395مشاغل005204443534408141607خرمزری اجرلو325 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 1157751398/11/2985,500,00012,812,180تشخیص1395مشاغل2006212182944408141613محمدولیحجت اله کاظمی326 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85681401/03/1378,000,00011,688,300تشخیص1395مشاغل06170073535440814001/1697رمضانمهدی خلیلی327 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 96171401/03/21154,630,00023,171,300تشخیص1395مشاغل048400408854408141711صادقعباس سلطانی328 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 201361397/03/12155,100,00023,241,740تشخیص1395مشاغل00610010042440814001/1837غالمعلیمحسن دهقانی329 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 22631401/01/30150,000,00022,477,500تشخیص1395مشاغل95939895557440814001/1853محمدعلی اصغر یوسفی330 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85621401/03/1378,000,00011,688,300تشخیص1395مشاغل659397027594408141926اسماعیلشوکت مظفری331 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 116341401/03/31126,000,00018,881,100تشخیص1395مشاغل08140003544408141984  داود فضلی332 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85991401/03/13196,500,00029,445,520تشخیص1395مشاغل00610130927440814001/2030حبیب الهسحر بهرامی333 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

کرممعصومه مالئی334 ک، خیابان 22 بهمن، 567291397/06/14114,000,00017,082,900تشخیص1395مشاغل25605331075814408142236خدا ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85661401/03/13178,200,00026,703,270تشخیص1395مشاغل148498576814408142311عزت الهسعید قربانی335 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 567181397/06/14133,000,00019,930,050تشخیص1395مشاغل76259393775054408142400آیت الهمحمد نادری336 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 566881397/06/1489,100,00013,351,640تشخیص1395مشاغل005204265094408143088صمدبهروز کمیزی337 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 566891397/06/1489,100,00013,351,640تشخیص1395مشاغل204205329930124408143088صمدآیت اله کمیزی338 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 180171397/03/07312,000,00023,376,600تشخیص1395مشاغل1058642198774284408144054ولی اهللعلی بیرامی339 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

محمد بادران 340
ک، خیابان 22 بهمن، 312661397/04/10156,062,50023,385,960تشخیص1395مشاغل006100765154408144092حسنکتیران علیائی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 570951397/06/1590,000,00013,486,500تشخیص1395مشاغل21859390474754408145300عبدالحمیدجمشید 23 مومنی341 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 639741400/12/2293,500,00014,010,980تشخیص1395مشاغل18005313733814408145366یدالهمحمدصابر عسگری342 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 570871397/06/15156,600,00023,466,510تشخیص1395مشاغل2206214461654408145405ولی اهللرضا 136 نادی343 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 639941400/12/22106,076,47115,895,560تشخیص1395مشاغل2206214503754408145452حسینعلی ملکی344 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 24851401/01/31108,000,00016,183,800تشخیص1395مشاغل333038717569974408145454ابوالقاسمکریم یاوری نیا345 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 482471400/08/10142,500,00021,353,620تشخیص1395مشاغل105340934504408145508صفدرابراهیم صفری346 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 229751397/03/20315,000,00023,826,150تشخیص1395مشاغل1306213561414408145537مسلمنبی اله اله دادی347 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85741401/03/1382,800,00012,407,580تشخیص1395مشاغل183606203088184408145662رحم خدامحمد فرزانه348 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 607001397/06/25147,600,00022,117,860تشخیص1395مشاغل86605329656124408145916نبی الهامیرحسین نیازی349 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 472531397/05/10180,000,00026,973,000تشخیص1395مشاغل803210018384408145937بهمنمجید 705 ازادی350 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 472541397/05/10180,000,00026,973,000تشخیص1395مشاغل842193027864408145937بهمنحسن آزادی351 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 579611397/06/1990,000,00013,486,500تشخیص1395مشاغل505595090304408146020حسیناحمد اسماعیلی352 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

علیرضا 3/767 353
ک، خیابان 22 بهمن، 580551397/06/19112,500,00016,858,120تشخیص1395مشاغل53494407101524408146021حجت الهاحمدلو ارا

میدان دارایی، اتاق 12

حمید آبائی 354
ک، خیابان 22 بهمن، 580491397/06/19131,100,00019,645,340تشخیص1395مشاغل4640205304633344408146078یدالهسنجانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 580431397/06/1997,500,00014,610,380تشخیص1395مشاغل348497814034408146109مسلمولی جعفری355 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 25791401/01/3196,000,00014,385,600تشخیص1395مشاغل659397694704408146277علیتوکل آجرلو356 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85951397/06/2199,000,00014,835,150تشخیص1395مشاغل361797810284408146424محمودکبری اله مرادی357 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 592811397/06/21117,000,00017,532,450تشخیص1395مشاغل48657192328264408146442محمودمحمد داودی358 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 104951401/03/26148,500,00022,252,720تشخیص1395مشاغل88205346017744408146895علی کوثرابوالفضل قربانی359 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 608141397/06/2581,000,00012,137,850تشخیص1395مشاغل95200500214614408147297قربانعلیابوالفضل نظمی راد360 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 93811401/03/19135,000,00020,229,750تشخیص1395مشاغل24106211588524408147315مهر علیمریم بیات361 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 89121401/03/1674,825,00011,212,530تشخیص1395مشاغل006100079714408147320داودعلی شاه حسینی362 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 93441401/03/1974,825,00011,212,530تشخیص1395مشاغل6206224509724408147320داودمرتضی شاه حسینی363 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85841401/03/1385,500,00012,812,180تشخیص1395مشاغل1706223456214408147381ناصرمحمدرضا شیری364 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 85721401/03/13127,500,00019,105,880تشخیص1395مشاغل106207207864408147423 شیرزاد قیطانی365 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 646921398/06/24174,000,00026,073,900تشخیص1395مشاغل105204278414408147445حسینمحمد مددی366 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 86251401/03/1377,640,00011,634,350تشخیص1395مشاغل240506201110894408147661علی اصغرمرتضی خدادادی367 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 86171401/03/13112,500,00016,858,120تشخیص1395مشاغل006210080794408148034محمدرضامجتبی عالی368 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

شیوا مستعلی 369
ک، خیابان 22 بهمن، 57881401/02/26152,460,00022,846,130تشخیص1395مشاغل005207761864408148042محمدباقرفیجانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 57841401/02/2685,680,00012,839,150تشخیص1395مشاغل224600532271584408148044علی عباسفریبا عباس فشکی370 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 88691401/03/16168,000,00025,174,800تشخیص1395مشاغل6220776514408148049--ذبیح اله سمیعی371 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 640481400/12/22147,000,00022,027,950تشخیص1395مشاغل706213898704408148110براتعلیاحمد عزیزی372 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

قاحسین دوستی373 ک، خیابان 22 بهمن، 85911401/03/13175,500,00026,298,680تشخیص1395مشاغل405340853934408148181امیر آ ارا
میدان دارایی، اتاق 12

محمد رضا داود 374
ک، خیابان 22 بهمن، 25561401/01/3190,000,00013,486,500تشخیص1395مشاغل105304195804408148421عباسعلیابادى فراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق 12

ک، خیابان 22 بهمن، 592331397/06/2174,759,10011,202,650تشخیص1395مشاغل73062225565744081466012نصرت الهلیال مختاری375 ارا
میدان دارایی، اتاق 12

آماده پاسخگویی به سؤاالت شما مودیان محترم می باشد        کل امور مالیاتی استان مرکزی با شماره تماس 1526         مرکز ارتباط مردمی اداره 

ک در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم خ 1401/07/17 اداره امور مالیاتی شهرستان ارا دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی مور
گردد. خواهشمند است در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و مدارک الزم در جلسه حل اختالف مالیاتی به نشانی اداره امور  در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله برگهای دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ می 

ک  حضور بهم رسانید. بدیهی است عدم حضور مودی یا وکیل قانونی مودی در زمان تعیین شده مانع رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. مالیاتی ارا

شماره شناسنامه/ نام پدرنام و نام خانوادگیردیف
نشانیساعت تاریخ تشکیل جلسه مبلغ مالیاتماخذ مشمولتاریخ برگ شماره برگنوع برگکد واحد مالیاتیسال عملکردمنبعمحل صدور شماره ملی/ کد اقتصادیشماره ثبت

قاجان پور1 دعوت به هیات 1393440811مشاغلتهران27450057637679مهدیاحمد آ
ک، خیابان 22 بهمن، میدان 1599109/09/14002,181,413,108693,731,09017/07/140116بدوی ارا

دارایی، اتاق 15

آماده پاسخگویی به سؤاالت شما مودیان محترم می باشد        کل امور مالیاتی استان مرکزی با شماره تماس 1526   مرکز ارتباط مردمی اداره 

نام مودی حقیقی/ ردیف
نام پدرحقوقی

شماره 
شناسنامه/ 
شماره ثبت

 کد ملی/ شماره 
مودی

کد واحد 
مالیاتی

کالسه 
پرونده

منبع 
مالیات

سال 
تاریخ صدور شماره برگنوع برگعملکرد

نام مودی حقیقی/ ردیفمحل مراجعهمبلغ مالیاتماخذ مشمولبرگ
نام پدرحقوقی

شماره 
شناسنامه/ 
شماره ثبت

 کد ملی/ شماره 
مودی

کد واحد 
مالیاتی

کالسه 
پرونده

منبع 
مالیات

سال 
تاریخ صدور شماره برگنوع برگعملکرد

محل مراجعهمبلغ مالیاتماخذ مشمولبرگ

ک در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم گهی ابالغ اوراق مالیاتی شهرستان ارا آ
گردد چنانچه مودی نسبت به آن معترض می باشد می تواند ظرف 30 روز  در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله برگ/برگهای تشخیص مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدی/مؤدیان ذیربط ابالغ می 

 تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
ً
کتبا ک مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک  از تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی شهرستان ارا

  افشین کاووسی معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی

ادامه از صفحه 6

گهی 1376345 شناسه ا
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کرمانشاه خبر داد؛ کرمانشاه خبر داد؛شهردار  شهردار 
 فعالیت  فعالیت 1۵01۵0 نیروی خدماتی  نیروی خدماتی 

در مرز  خسروی برای رفت و روبدر مرز  خسروی برای رفت و روب
شهردار کرمانشاه از فعالیت و خدمات رسانی 150 نیروی پاکبان در مرز خسروی خبر داد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه ، دکتر نادر نوروزی اظهار داشت: شهرداری 
کرمانشاه از روز 9 شهریور با 150 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی وظیفه جابه جایی زائران 
از سه راهی نصر آباد قصرشیرین تا مرز خسروی به طول 20 کیلومتر و بلعکس را بر عهده دارد.

 وی افزود: در حوزه خدمات شهری به همراه 150  نیروی پاکبان و خدماتی و آتشنشان با 22 
دستگاه خودرو مکانیزه و امدادی سنگین و سبک و جا نمایی 50 عدد مخزن جمع آوری زباله 
در مرز خســروی و بخش هایی از شــهر قصرشــیرین تا پایان فریضه اربعین حســینی به زائران 
خدمات رسانی می کند. شهردار کرمانشاه تصریح کرد: در مرز  منذریه  خاک عراق نیز وظیفه 
توزیع اقالم خوراکی از جمله توزیع آب یخ و میان وعده به زائران حســینی با برقراری موکب 
از  خدمات شــهرداری کرمانشــاه اســت که وزیر کشور از آن نیز بازدید کرد. وی گفت: خدمات 
توزیع آب و اقالم خوراکی در بین مواکب مســتقر در شــهر قصرشــیرین و مرز خســروی با یک دســتگاه تریلر و یک دستکاه خودروی کمپرسی 10 تن و 3 

دستگاه نیسان از دیگر خدمات شهرداری در ایام اربعین حسینی است.
نوروزی بیان کرد: اســتقرار نیروی های امدادی آتشنشــانی در طی مســیر قصرشــیرین تا  محل مرز خســروی و حضور 10 نیروی خدماتی و پاکبان، یک 
خودروی مکانیزه جمع آوری زباله، یک دستگاه حاشیه زن و یک خودروی جدول شور شهرداری نیز در شهر ماهیدشت که محل تردد زوار اربعین است 

از دیگر فعالیتهای شهرداری کرمانشاه در این ایام است.

در پی بازدید وزیر کشور از خدمات رسانی شهرداری کرمانشاه در مرز خسروی صورت گرفت؛
افزایش نیروی خدماتی در مرز خسروی با دستور شهردار کرمانشاه

در پی بازدید وزیر کشور از خدمات رسانی شهرداری کرمانشاه به زائران اربعین در مرز خسروی و ابراز رضایت وی، شهردار کرمانشاه برای باال بردن کیفیت 
خدمات رسانی دستور افزایش نیرو در مرز خسروی را صادر کرد. به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، شامگاه روز گذشته دکتر نادر نوروزی 
پس از بازدید احمد وحیدی از نحوه خدمات رسانی مختلف شهرداری کرمانشاه به زائران اربعین حسینی و ابراز رضایت وی، در مرز خسروی حاضر و از 
نزدیک دستورات الزم را صادر کرد. شهردار کرمانشاه در جلسه ستاد اربعین مرز خسروی که به ریاست سردار بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه برگزار 
شــد حضور پیدا کرد و به ارائه گزارش خدمات رســانی شــهرداری کرمانشــاه پرداخت. در جلســه ستاد اربعین مقرر شد با توجه به اینکه تعداد مراجعین و 
زائران در مرز خسروی رو به افزایش است، ۴0 نیروی خدماتی دیگر به نیرو های خدمات رسان در مرز خسروی از سوی شهرداری کرمانشاه اضافه شود.

در بخش های خدمات شهری و  رفت و روب تعداد خودرو های مکانیزه افزایش و تا پایان فریضه اربعین ادامه داشته باشد.

 باتری موبایل خود را تنها
 80 درصد شارژ کنید

یکی از این عادت های اشتباه، شارژ کردن 
گوشــی همــراه به مدتــی طوالنی مانند 
گذاشتن تلفن همراه در حالت شارژ از شب 
تا صبح اســت که بر روی تلفن شــما اثری 
منفی می گذارد و سبب می شود تا عمر آن 
به یک سوم کاهش یابد؛ یعنی اگر قرار بوده 
است تلفن همراه شما 3 سال دوام داشته 
 باشد، با این نوع شارژ کردن، تنها یک سال 

می تواند کار کند.
  ZDNet  بر همین اساس، پایگاه آمریکایی
در گزارشی اعالم کرد بایستی گوشی های 
هوشــمند را تنها ۸0 درصد شــارژ کرد و 
نبایستی آن را برای مدتی طوالنی در حالت 
شارژ نگه دارید. به طور مثال، گوشی آیفون 
شما برای اینکه از صفر تا 50 درصد شارژ 
شــود، با یک شــارژر 20 واتی، تنها 30 
دقیقه طول می کشــد و شما بایستی پس 
از آن، شــارژ گوشــی خود را تا ۸0 درصد 
ادامــه دهید و ســپس بالفاصلــه آن را از 

شارژ بکشید.
شرکت اپل ویژگی را برای شارژ بهتر باتری 
در سیســتم عامل  iOS  تعبیه کرده که  
Optimized Battery Charging  یا  شارژ 
بهینه شده باتری  نام دارد و زمانی که شارژ 
گوشــی آیفون به ۸0 درصد می رســد، از 
ادامه شارژ آن جلوگیری می شود.بایستی 
توجه داشت، شــارژ گوشی هوشمندتان 
تا 100 درصد و یا رها کردن گوشــی در 
شــارژ برای مدت زمانی طوالنی، می تواند 
روند خراب شدن گوشی هوشمند شما را 
تسریع کرده و کارکرد باتری را کاهش داده 
و آن را از بین ببرد؛ همچنانکه بر عملکرد 
گوشــی نیز تأثیر می گذارد. همچنین باید 
توجه داشــته باشــید نبایســتی از تلفن 
هوشمندتان به هنگام شارژ استفاده کنید 
 و این نیز برای آن اســت که چرخه شــارژ 

مختل نشود.

فناوری

ک نیت: محمود پا

 نتیجه تولید بزن دررو
مخاطب 15 درصدی می شود

 

بازیگر ســریال  پدرســاالر  گفت: کار بد تماشاگر 
ندارد. بســیار به دوستان گفته ایم که سعی کنید 
کارتان بزن دررویی نباشــد و عجله ای کار نکنید؛ 
کار با شــتاب قطعاً خروجی خیلی خوبی نخواهد 
داشــت و نتیجه اش می شــود همین مخاطب 15 

درصدی تلویزیون.
محمود پاک نیت بازیگر تلویزیون و سینما در تاکید 
اهمیت صرف و وقف زمان در تولید آثار تصویری 
بیان کرد: مثاًل نویســنده شــب می نویسد و صبح 
ســر صحنه حاضر می شــود و پرینت فیلمنامه را 
دست بازیگر و کارگردان می دهد؛ مشخص است 
که این گونه تولید، تفکری پشــتش نیســت؛ چرا 
که نویســنده صرفاً شــب تا صبح باعجله چیزی را 

نوشته و تحویل داده است.
بازیگر فیلم سینمایی دل شکسته )علی روئین تن 
13۸۶( تصریح کرد: کار بد تماشاگر ندارد؛ بسیار 
به دوســتان گفته ایم که ســعی کنید کارتان بزن 

درویی نباشد و عجله ای کار نکنید.
وی با اشــاره به ســریال روزی روزگاری به عنوان 
اثــری که در نوشــتن قصه، پیــش تولید و تولید 
آن زمان بســیاری صرف و به عنوان اثری ماندگار 
در ذهــن مخاطبان ثبت شــد، بیــان کرد: آقای 
احمدجــو دو ســال زمــان صرف نوشــتن متن 
ســریال روزی روزگاری کــرده بود؛ همچنان که 
این متن بارها تصحیح شــد، چندماه پیش تولید 
 داشــت و پس از آن هم زمانی انتخاب آدم هایش 

طول کشید.

ثار تلویزیونی   دهه ها قبل آ
با وسواس ساخته می شد

پاک نیت اظهار داشت: من در سال 13۶۷ با آقای 
احمدجو در فیلمی ســینمایی به نام شــاخه های 
بید کار می کردم )که اولین فیلم ســینمایی وی 
بود( آنجا به من گفت سریالی به نام پسرخاله ها را 
می نویسم )که بعدها اسمش به روزی روزگاری - 
مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی و نویسندگی 
امــراهلل احمدجو که در 13۷0–13۷1 از شــبکه 
یــک تلویزیــون ایران پخش شــد- تغییر کرد( و 

شخصیتی را برای شما می نویسم.
بازیگر ســریال شــب دهم )حسن فتحی 13۸0( 
بیان کرد: یعنی او حتی در این زمان آدم هایش را 
هم انتخاب و به همه چیز فکر کرده بود؛ آن هم سه 
سال قبل از این که کار را بدهد تا بازیگران بخوانند.
وی افــزود: احمدجو در مراحل بعد کارهای دیگر 
این اثر را هم همین گونه با وســواس جلو می برد؛ 
یعنــی تک تک صحنه ها را با طراح صحنه انتخاب 
می کرد؛ مثال شن های قرمزی را در بیابان ریخت 

تا در تصویر جلوه بصری بهتری ارائه شود.
این هنرمنــد تاکید کرد: می خواهم بگویم وقتی 
دقت و شــناخت این آدم نسبت به فضایی که کار 
می کند این است، مشخص است که خروجی اش 

آن کار می شود.

 مهم ترین چیز در یک اثر تلویزیونی 
و سینمایی، گیرایی قصه است

بازیگر سریال پس از باران )سعید سلطانی 13۷9( 
با اشــاره به شتابی که در تولیدات تصویری امروز 
وجود دارد، گفت: شــما تصور کنید کاری که 3۶ 
قسمت است و در یک ماه یا ۴0 روز ضبط و تولید 
می شود قطعاً خروجی خیلی خوبی نخواهد داشت 
و نتیجه اش می شود همین مخاطب 15 درصدی 

تلویزیون.
پاک نیت گفت: در آثار امروز صرف گرفتن و رفتن 
کار مهم شده است این که کاری را بگیرند و بروند 
و جمع کردن یک کار در زمان مشــخص اهمیت 

پیدا کرده است.
بازیگــر فیلم ســینمایی تابســتان 5۸ )مجتبی 
راعی 13۶۸( با اشــاره به مخاطبان بســیار زیاد 
کارهایــی که دو دهه قبل تولید می شــد، افزود: 
علتش قصه های خوبی اســت که آن آثار داشــت. 
مهم ترین چیز در یک اثر تلویزیونی و ســینمایی، 
گیرایی قصه اســت؛ گیرایی قصه، کشش و تعلیق 
آن اســت که مخاطب را نگه می دارد که مخاطب 

بنشیند و ببیند.
پاک نیت گفت: اگر قصه خوب باشــد با یک گروه 

متوسط هم می توان تماشاگر داشت.

 نویسنده فیلم نامه باید جامعه شناس 
و روان شناس باشد

بازیگر ســریال پدرساالر )اکبر خواجویی 13۷3( 
یادآور شــد: عقیده دارم وقتی قصه خوب اســت 
باقی قســمت ها هم ناخودآگاه خوب خواهد شد؛ 
در متــن یــک قصه خوب بازیگــر می فهمد چه 
می خواهد، کارگردان می داند چه می کند و دلش 
نمی آید از کنار موضوعات ساده بگذرد، تهیه کننده 
برایش خرج می کند و همه تیم دست به دست هم 
می دهند که آن نوشــته خوب یک خروجی خوب 

هم داشته باشد.

خوردن چای لب سوز ممنوع!
مطالعه ای در دانشــگاه کمبریج صورت گرفت که نشــان 
می دهد نوشــیدن قهوه یا چای داغ، خطر ابتال به ســرطان 
مری را تقریباً سه برابر بیشتر می کند. ساالنه تقریباً 10000 
نفر در بریتانیا به سرطان مری مبتال می شوند. آخرین یافته ها 
نشــان می دهد که افراد، با اجتناب از مصرف نوشیدنی های 
گرم می توانند خطر ابتال به این ســرطان را کاهش دهند.
طی این مطالعات مشــخص شــد افرادی که اغلب قهوه و 
چای می نوشــند، 2.۸ برابر بیشــتر از افرادی که عالقه ای به 
نوشــیدن نوشــیدنی های گرم ندارند، در معرض خطر ابتال 

به سرطان مری قرار دارند.

در این کارآزمایی همچنین از شــرکت کنندگان در رابطه 
با دمای مطلوب نوشیدنی شــان پرسیده شد؛ اینکه دوست 
دارند نوشیدنی خود را با چه دمایی بنوشند؟ گرم یا بسیار 
داغ؟مشخص شد کسانی که نوشیدنی را با دمایی همچون 
دمــای معادل دمنوش )گرم( ترجیح می دهند، نســبت به 
کسانی که به کل نوشیدنی گرم مصرف نمی کنند، تنها 2.۷ 
برابر احتمال ابتال به سرطان مری دارند؛ در حالی که خطر 
ابتال به ســرطان مری در عالقه مندان به دمای خیلی داغ، 
بیش از ۴.1 برابر است.آسیب حرارتی، محتمل ترین خطری 
است که عالقه مندان به نوشیدنی های گرم را تهدید می کند

طبق گفته ی دکتر اســتفان برگس، نویســنده این مطالعه 
مصرف قهوه با دمای باال، خطر ابتال به هیچ ســرطانی جز 
سرطان مری را در پی ندارد. شاید تنها نکته ی مثبت برای 
طرفداران قهوه همین باشــد!محققان می گویند هرچند که 
مصرف قهوه خطر ابتال به ســایر ســرطان ها ]به جز سرطان 
مری[ را در بر ندارد، اما احتمالی ترین خطری که نوشیدن 
یک نوشــیدنی داغ برای فرد به وجود خواهد آورد، آســیب 
به گلو و خطر تشــکیل ســلول های خطرناک است.پرهیز از 
نوشــیدن قهوه با دمای خیلی باال، یک تمرین نتیجه بخش 

برای پیشگیری از خطرهای احتمالی است.

دریچه علم

عکس روز 

 بین الحرمین در آستانه اربعین حسینی/ منبع:  ایسنا

چهره ها

مدرس و منتقد سینما مطرح کرد:

 یاغی ،غرق در نکبت

مدرس و منتقد سینما با بیان این که سریال  یاغی  زیر سقف ناتورالیسم ایرانی قرار می گیرد، باور دارد شخصیت های 
اثر غرق در پلشتی و نکبت هستند و خشونتی که در  یاغی  وجود دارد افراطی است.

بهزاد عشقی درباره کیفیت یاغی این محصول شبکه نمایش خانگی اظهار داشــت:  در سریال  یاغی  انسان های 
کج و کوله ای را می بینیم که حتی بوی بدن متعفن شان را می شود احساس کرد. در یک شهر امکان ندارد این قدر 
بی قانونی وجود داشته باشد که هفت تیرکش ها بتوانند قانون خودشان را اعمال کنند. این که گروه های مافیایی 
هر کاری دلشان بخواهد بکنند اغراق آمیز است. آنها هر فردی را به راحتی محاکمه و شکنجه می کنند و حتی به 
قتل می رسانند. حتی در یکی از قسمت ها اراذل و اوباش یک محله را قرق کردند و سر مامور را به مسخره ترین شکل 

ممکن کاله گذاشتند. 
وی با اشاره به این که  یاغی  از نظر داستان گویی داستان خودش را گم می کند افزود:  پسر جوانی عاشق دختری می 
شود، تالش می کند که موانع عشق ورزی را از سر راه بردارد. در یک بخش هایی موضوع عاشقانه و آن دختر فراموش 
می شود و داستان اصلی زیر ســایه فرعیات می رود. به یک باره نیکی کریمی وارد ماجرا می شود و موقعیت های 
تصنعی مثل گم شدن کیف در رودخانه به وجود می آید. به نظر من ارتباط جاوید )علی شادمان( و ابرا خوب بود. ولی 

حیف که رها شد و در چند قسمت فیلمساز یادش رفت که موضوع اصلی چیست. 
دوربین آرام و قرار ندارد

عشقی با بیان این که در آثار محمد کارت خشونت های افراطی وجود دارد تاکید کرد:  محمد کارت در مستندهایش 
هم یک نقطه کثیف پیدا می کند و به شکل اغراق آمیز به آن می پردازد. ضمن این که دوربین در سریال  یاغی  آرام 

و قرار ندارد و من هنگام تماشا سرگیجه می گیرم. 
این منتقد ضمن تمجید از بازی علی شادمان گفت:  بازی علی شــادمان را پسندیدم و معتقدم لحظات خوبی در 
بازی اش دارد. سینمای ما دارد پیر می شود و جوان هایی که حدود سی ســال سن دارند می توانند کمک کنند. 
سوپراستارهای سینمای ایران همگی باالی چهل سال سن دارند. نویسنده کتاب کهن الگوی سینمای ایران افزود:  
صحنه های طوالنی کشتی گرفتن  یاغی  هم من را مقداری هیجان زده کرد. مخاطب در این صحنه ها دوست دارد 
جاوید مسابقات را برنده شود. بخشی از هیجان مسابقه به این خاطر است که آن دختر هم روبرویش نشسته است. 
عشقی ناتورالیسم را مکتبی مهم در ادبیات دانست و اظهار داشت:  ناتورالیسم ظاهرش واقع گراست اما در باطن با 
واقع گرایی تفاوت دارد. واقع گرایان در عین نشان دادن زشتی ها واقعیت را در حال شدن نشان می دهند و چشم 
اندازی را به وجود می آورند که شکل مثبت تری به زندگی بدهند. ناتورالیسم ها به سه جبر وراثت، طبیعت و جامعه 
اعتقاد دارند و در آثارشان آدم ها غرق در پلشتی و نکبت هستند. وی ادامه داد:  خیلی از فیلم های ایرانی مثل آثار 
عبدالرضا کاهانی و هومن سیدی و محمد کارت زیر سقف ناتورالیسم ایرانی قرار می گیرند. شما هیچ شباهتی بین 
واقعیت واقعی و زندگی پلشت این آدم ها نمی بینید. در فیلم های چارلی چاپلین اتفاقات رعب انگیز آن زمان مثل 
بحران اقتصادی و بی عدالتی، وجود دارد. اما همیشــه در ته فیلم چارلی چاپلین دست نامزدش را گرفته و از یک 
خیابان و جاده عبور می کند و در حال رفتن است. سریال  یاغی  به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی سید 
مازیار هاشمی در سال 1۴01 تولید شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی و اجتماعی است. 
اولین سریال محمد کارت در شبکه نمایش خانگی روایت اجتماعی و خانوادگی دارد. این سریال یکی از پربازیگرترین 
سریال های نمایش خانگی است که بازیگرانی همچون پارسا پیروزفر، علی شادمان، طناز طباطبایی، امیر جعفری، 

نیکی کریمی، فرهاد اصالنی در آن به ایفای نقش می پردازند.


