
وزیر صنعت، معدن و تجارت :

خودروسازی کشور عملکرد خوبی نداشته است

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاســفانه صنعت خودرو ســازی ایران در طول 
ســال هــای گذشــته از نظــر کیفیــت و قیمــت عملکــرد و رونــد مناســبی نداشــته اســت.
ســیدرضا فاطمی امین در جریان بازدید از خودروهای آســیب دیده از حادثه تصادف 

زنجیــره ای بهبهــان - اهــواز بــا ابــراز تاســف از وقوع ایــن حادثه تلخ افزود: ۵۸ خودرو در 
این حادثه آسیب دیدند که تنها  ۱۷ خودرو کیسه هوا داشتند و از این ۱۷ خودرو کیسه 

 | صفحه 3 هوای یک خودرو فعال شده است...

پیش بینی قیمت دالر پس از توافق وین

صفحه 3 
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رییسی :

ایران و روسیه در جهت 
 شکست سلطه دالر 

گام برمی دارند
     رئیس جمهــور گفــت: میــان ایــران و 
روسیه نسبت به تحوالت خارجی مواضع 
ک  ک مشترکی وجود دارد و این ادرا و ادرا
همکاری هــا  گســترش  موجــب  مشــترک 

می شود...

وزیر نفت:

ایران و روسیه در ائتالف 
اوپک  پالس دیدگاه 

یکسانی دارند
     وزیــر نفــت از امضــای چنــد ســند مهــم با 
روس ها در حوزه توسعه میادین نفت، گاز، 
پتروپاالیشــگاه و انتقــال فنــاوری خبــر داد و 
گفــت: مــردم ایــران آثــار توافق هــای نفتی با 

روسیه را به زودی خواهند دید...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ساخت واحد های کوچک 
ح مسکن ملی متراژ در طر

3

جای خالی لغو ویزای 
ایران و روسیه

2

  خرو ج چین 
از پوسته آرامش

2

حذف مالیات برای 
پزشکانی که در مناطق 

محروم خدمت کنند
7

 خودروسازان داخلی
سوزنبان صنعت یا حیاط خلوت…؟!

   محمدرضا ذاکری
کارشناس اقتصادی 

بارها اشــاره شــده که خودروسازی، 
لکوموتیــو صنعت بوده و با تاســیس 
چنین کارخانه هایی، چندین رشــته 
صنعتی دیگر نیز ایجاد و یا توسعه می 
یابد اما چه شــده که به رغم همه حمایت های شــعاری، مالی و 
حتی سیاســی، خودروســازان حتی با کیفیت نازل و قیمت باال 
نتوانسته اند رضایت هموطنان را جلب کنند عامه مردم ناراحت 
از آن هستند که با درآمد ریالی، هزینه ارزی خرید چند خودرو 
خارجی را برای خرید یک خودرو داخلی آن هم با هزاران مکافات 
ثبت نام و زمان زیاد تحویل و مشکالت احتمالی فنی می پردازند. 
در ادبیات تخصصی وقتی سخن از شرایط رقابتی پیش می آید، 
ســه فاکتور قیمت، کیفیت و زمان تحویل مطرح می گردد که 
بــه ضرس قاطع می توان گفــت هیچ کدام از از این فاکتورها در 

خودروسازی داخلی دیده نمی شود.
اما چرایی رســیدن به این نقطه در گذر زمان بســیار مهم نمود 
می کند. در سالیان گذشته دولت ها همیشه سعی در حمایت بی 
شائبه و در بسیاری موارد بیش از اندازه از خودروسازان کرده اند، 
البته منظور از خودروسازان، دو خودروساز بزرگ کشور که حدود 
هشتاد و پنج تا نود درصد سهم بازار را دارند، می باشد. اقداماتی 
نظیر وضع حقوق ورودی ســنگین برای واردات خودرو تا جایی 
که به ممنوعیت آن منتهی شد و عمال بی رقیب به تاخت و تاز در 
بازار پرداختند، اعطای وام های دراز مدت که در بسیاری موارد به 
بالعوض تبدیل شده، استمهال بدهی های معوق، تعویق اجرای 
آیتم های استاندارد وضع شده توسط سازمان ملی استاندارد و 

سازمان حفاظت محیط زیست و قص علی هذا.
ابتدایی ترین پایه تغییرات در خودروسازی را در این مهم باید یافت 
و به ترتیب سلسله مراتب درمان  سازمانی با واگذاری سهام شبه 
دولتی و خودشــرکتی، توسط بخش خصوصی واقعی حاضر در  

مجامع عمومی شرکت ها صورت خواهد یافت. 
منبع : برنا

یادداشت

خ دالر  سقوط نر
نزدیک است

خ دالر  سقوط نر
نزدیک است

وزیر صنعت، معدن و تجارت :

خودروسازی کشور عملکرد خوبی نداشته است

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاســفانه صنعت خودرو ســازی ایران در طول 
ســال هــای گذشــته از نظــر کیفیــت و قیمــت عملکــرد و رونــد مناســبی نداشــته اســت.
ســیدرضا فاطمی امین در جریان بازدید از خودروهای آســیب دیده از حادثه تصادف 

زنجیــره ای بهبهــان - اهــواز بــا ابــراز تاســف از وقوع ایــن حادثه تلخ افزود: ۵۸ خودرو در 
این حادثه آسیب دیدند که تنها  ۱۷ خودرو کیسه هوا داشتند و از این ۱۷ خودرو کیسه 

 | صفحه 3 هوای یک خودرو فعال شده است...

پیش بینی قیمت دالر پس از توافق وین

صفحه 3 
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رییسی :

ایران و روسیه در جهت 
 شکست سلطه دالر 

گام برمی دارند
     رئیس جمهــور گفــت: میــان ایــران و 
روسیه نسبت به تحوالت خارجی مواضع 
ک  ک مشترکی وجود دارد و این ادرا و ادرا
گســترش همکاری هــا  وجــب  ک م ر ت ـ ـ ش م

می شود...

وزیر نفت:

ایران و روسیه در ائتالف 
اوپک  پالس دیدگاه 

یکسانی دارند
     وزیــر نفــت از امضــای چنــد ســند مهــم با 
روس ها در حوزه توسعه میادین نفت، گاز، 
پتروپاالیشــگاه و انتقــال فنــاوری خبــر داد و 
گفــت: مــردم ایــران آثــار توافق هــای نفتی با 
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گهی مزایده نوبت سوم )حراج(  آ
اموال منقول 

سازمان امور مالیاتی کشور

مشخصات ردیف
مشخصات و نوع وکاربریمودی

مقداراموال
 محل وقوع اموال 

قیمت پایه مقدارفروشمبلغ بدهی به ریالتوقیف شده 
مزایده به ریال

1
شرکت تعاونی 

 مرزنشینان 
صفار مغان

3533/416 تنسنگ آهن هماتیت
استان کردستان شهرستان 

مریوان محوطه گمرک 
باشماق مریوان

بدون قیمت 3533/416 تن120،103،933،487 ریال
پایه

 اداره وصــول واجرائیــات امورمالیاتــی اســتان اردبیــل درنظــر دارد بنــا بــر اختیــارات حاصــل از مقــررات آئیــن نامــه اجرائــی مــاده 218 قانــون مالیاتهــای 
مســتقیم و بــه منظــور وصــول بدهــی هــای معوقــه مالیاتــی شــرکت تعاونــی مرزنشــینان صفــار مغــان ســنگ آهــن توقیــف شــده بــه شــرح جــدول ذیــل 
متعلــق بــه شــرکت نامبــرده و نــزد اداره کل گمــرک باشــماق شهرســتان مریــوان کــه در قیــد بازداشــت ایــن اداره کل مــی باشــد را بــا برگــزاری مزایــده 
عمومــی بــه فــروش برســاند. لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی متقاضــی شــرکت در مزایــده دعــوت مــی گــردد جهــت دریافــت اوراق شــرایط مزایــده از 
تاریــخ درج آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1400/12/07 بــه نشــانی اردبیل-میــدان شــهداء ســاختمان قدیــم اداره کل امورمالیاتــی 
اســتان اردبیــل_ اداره وصــول و اجرائیــات اتــاق شــماره 11 مراجعــه و جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 31279511-045 تمــاس حاصــل 

نماینــد.
*آدرس محل وقوع اموال بازداشتی :استان کردستان ، شهرستان مریوان ،اداره کل گمرک باشماق ، محوطه گمرک

ــده راس  ــزاری مزای ــان برگ ــورخ 1400/12/07 و زم ــنبه م ــت اداری روز ش ــان وق ــده پای ــرکت در مزای ــان ش ــدارک از متقاضی ــت م ــت دریاف ــن مهل *آخری
ســاعت 10صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1400/12/08 در محــل ســالن کنفرانــس اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اردبیــل واقــع درمیــدان شــهداء خواهــد 

بــود.
*مالحظات:

1-تودیــع 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی بــه عنــوان ســپرده جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی بــوده و مابقــی در صــورت برنــده شــدن طــی مهلــت 10 روز 
بایســتی پرداخــت گــردد و در صــورت انصــراف و یــا عــدم پرداخــت مابقــی پــس از کســر هزینــه هــا ، ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط و بــه حســاب خزانــه 

واریــز خواهــد شــد و نفــر دوم بــه عنــوان برنــده مزایــده معرفــی مــی گــردد.
2-به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شناسه آگهی: 1262672
شماره میم الف 3614

گهی تجدید مناقصه عمومی  آ

مرتضی یوسف زاده - سرپرست دهیاری اورین

دهیــاری اوریــن در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1400 از محــل اعتبــارات دهیــاری اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق 
ــت  ــردد جه ــوت میگ ــدی دع ــه بن ــرایط دارای رتب ــد ش ــی واج ــخاص حقوق ــیله از اش ــد، بدینوس ــذار نمای ــی واگ ــه عموم مناقص
شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه واحــد مالــی دهیــاری اوریــن پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم مراجعــه نمایــد. ضمنــًا 
مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا ده روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بــه 

عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود.

ردیف موضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  مبلغ برآورد )ریال(بودجه

ضمانتنامه بانکی ) ریال(

3306043/000/000/0002/150/000/000اجرای دوربین های سطح روستا )پایش تصویری( مورد نیاز روستای اورین1

چاپ نوبت اول: 1400/10/25     چاپ نوبت دوم: 1400/11/2

 نوبت دوم

 خودروسازان داخلی
سوزنبان صنعت یا حیاط خلوت…؟!

   محمدرضا ذاکری
کارشناس اقتصادی 

بارها اشــاره شــده که خودروسازی، 
لکوموتیــو صنعت بوده و با تاســیس 
چنین کارخانه هایی، چندین رشــته 
صنعتی دیگر نیز ایجاد و یا توسعه می 
یابد اما چه شــده که به رغم همه حمایت های شــعاری، مالی و 
حتی سیاســی، خودروســازان حتی با کیفیت نازل و قیمت باال 
نتوانسته اند رضایت هموطنان را جلب کنند عامه مردم ناراحت 
از آن هستند که با درآمد ریالی، هزینه ارزی خرید چند خودرو 
خارجی را برای خرید یک خودرو داخلی آن هم با هزاران مکافات 
ثبت نام و زمان زیاد تحویل و مشکالت احتمالی فنی می پردازند. 
در ادبیات تخصصی وقتی سخن از شرایط رقابتی پیش می آید، 
ســه فاکتور قیمت، کیفیت و زمان تحویل مطرح می گردد که 
بــه ضرس قاطع می توان گفــت هیچ کدام از از این فاکتورها در 

خودروسازی داخلی دیده نمی شود.
اما چرایی رســیدن به این نقطه در گذر زمان بســیار مهم نمود 
می کند. در سالیان گذشته دولت ها همیشه سعی در حمایت بی 
شائبه و در بسیاری موارد بیش از اندازه از خودروسازان کرده اند، 
البته منظور از خودروسازان، دو خودروساز بزرگ کشور که حدود 
هشتاد و پنج تا نود درصد سهم بازار را دارند، می باشد. اقداماتی 
نظیر وضع حقوق ورودی ســنگین برای واردات خودرو تا جایی 
که به ممنوعیت آن منتهی شد و عمال بی رقیب به تاخت و تاز در 
بازار پرداختند، اعطای وام های دراز مدت که در بسیاری موارد به 
بالعوض تبدیل شده، استمهال بدهی های معوق، تعویق اجرای 
آیتم های استاندارد وضع شده توسط سازمان ملی استاندارد و 

سازمان حفاظت محیط زیست و قص علی هذا.
ابتدایی ترین پایه تغییرات در خودروسازی را در این مهم باید یافت 
و به ترتیب سلسله مراتب درمان  سازمانی با واگذاری سهام شبه 
دولتی و خودشــرکتی، توسط بخش خصوصی واقعی حاضر در  

مجامع عمومی شرکت ها صورت خواهد یافت. 
منبع : برنا

یادداشت

 "تجدید" فرا خوان  فروش ضایعات فلزی  
( ضربه گیر اسکله و....  و آلومینیومی،الستیک )فندر

بندر شهید باهنر )حراج (

بنادر ودریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان

گان : بنادر ودریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمز گزار مزایده 
( ضربه گیر اسکله و.... بندر شهید باهنر لومینیومی،الستیک )فندر موضوع )حراج(: فروش ضایعات فلزی  و اآ

( ضربــه گیــر اســکله و.... بنــدر شــهید باهنــر را از  لومینیومی،الســتیک )فنــدر بنــادر ودریانــوردی شــهید باهنــر و شــرق اســتان هرمــزگان در نظــر دارد حــراج فــروش ضایعــات فلــزی  و آ
طریــق برگــزاری حــراج آنالیــن، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت    www.setadiran.ir   و بــا شــماره حــراج 1400/1شــماره سیســتمی 3000003721000003بــه صــورت 

الکترونیکــی واگــذار نمایــد. 
زمان انتشار در سایت : 1400/11/02 ساعت00 : 09  تا تاریخ :1400/11/09 ساعت :12:00
تاریخ بازدید: 1400/11/03تا تاریخ :1400/11/06 روزانه از ساعت: 10:00 تا ساعت 12:00

تاریخ برگزاری  حراج : تاریخ 1400/11/09 از ساعت :10:00 تا ساعت :12:00
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
 کلیه اطالعات موارد حراج شامل مشخصات مورد حراج در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

 عالقه مندان به شرکت در حراج می بایست جهت ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه  www.setadiran.ir   بخش "ثبت نام/ مزایده گر" موجود است.

: اســتان هرمزگان،بندرعباس،بلــوار پاســداران،میدان قائم،بنادرودریانــوردی شــهید باهنــر و شــرق اســتان هرمــزگان ، ســاختمان اداری ،واحــد اداری و مالــی               گــزار آدرس دســتگاه مزایــده 
تلفــن دســتگاه مزایــده گــزار:076.32129240

گهی: 1269429 آ شناسه 

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

گان بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمز

گهی برگزاری مناقصه عمومی  آ

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

ح زیر را از طریق مناقصه عمومی   شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شر
گذار نماید. به پیمانکاران واجد شرایط وا

شماره 
محلتامین موضوع مناقصهمناقصه

اعتبار
برآورد
)ریال (

مبلغتضمین
)ریال (

7.634.058.796360.000.000جاریاحداث سه باب ساختمان چاه های شماره 3 و 4 شاهین شهر و چاه شهید اشرافی گز400-4-260

17.863.846.969666.000.000جاریاصالح خط کلکتور فاضالب 1000 فجر 2 در منطقه 4 اصفهان )با ارزیابی کیفی (400-4-261

50.269.007.1531.638.500.000جارینقاط اتصالی شبکه فاضالب در منطقه غرب نجف آباد400-4-262

مهلت تحویل اسناد به دِبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/11/16
گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/11/17 تاریخ 

دریافت اسناد: سِایت ِاینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 ( شماره تلفن 

خ دالر  سقوط نر
نزدیک است

خ دالر  سقوط نر
نزدیک است



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

19 جمادی الثانی 1443   22 ژانویه 2022 شنبه 2 بهمن 1400  شماره پیاپی 2024

سیاست 2
اخبار كوتاه

شماری از زنان با شعار »حمایت و 
رضایت« از طالبان و »حجاب« در 

كابل راهپیمایی كردند. در تصویر ها 
دیده می شود كه نیرو های طالبان در 

حال تامین امنیت راهپیمایی زنان 
حامی طالبان است در حالی كه بنا به 

گزارش ها روز یک شنبه نیرو های 
طالبان به صورت تظاهرات فعاالن 

زن اسپری فلفل پاشیدند. 

اعتراضات 
خانواده های 
قربانیان 
انفجار مهیب 
تابستان 
2020 در 
بندر بیروت/ 
رویترز

گزارش تصویری

آمریکا رسیده است؟ آیا چین به مرحله »سرشاخ شدن« با 

خروج »چین« از پوسته آرامش!
از زمانی که چین شــروع به جهش اقتصادی 
کرده، بســیاری از تحلیل گران، این کشــور را 
یک »کشور آرام« که می خواهد رشد اقتصادی 
داشته باشد تصور کرده اند. از منظر این تحلیل 
گران، چین با »اتحاد جماهیر شوروی« تفاوت 
دارد، چرا که این دومی عمدتا قدرتی نظامی 
بود که آمریکا را به چالش می کشید. اما ظاهرا 
ورق برگشته و چین حاال قصد دارد با تمام قوا با 
آمریکا سرشاخ شود. چینی ها از پوسته آرامِش 

خود بیرون آمده اند.
 ســال ۲۰۲۱ میالدی نقطه عطفی در توازن 
قــدرت جهانی بــود: آمریکا در این ســال از 
افغانســتان خارج شــد؛ روســیه و ناتو بر سر 
»اوکراین« تا مرحله دســت به ماشــه شدن 
به پیش رفتند؛ آمریکا، اســترالیا و بریتانیا در 
پیمان موســوم به AUKUS آماده ساخت 
زیردریایی های هســته ای و ارســال آن ها به 
آب هــای ســرزمینی چین شــدند و پرونده 
هسته ای ایران هم تا مرحله توافق به پیش رفت.

 امــا ظاهــرا باید انتظار تغییرات دیگری را هم 
داشــته باشــیم و از همه مهم تر اینکه سرعت 
تغییرات هم باال رفته است. یکی از مهم تریِن 
این تغییرات، درون گرا شــدن چین اســت و 
اینکه این کشور می خواهد با سرعت بیشتری 
نقطه ثقل اقتصاد و سیاست جهان را به سمت 
»شــرق« بکشــد. به عبارت ساده، چین حاال 

می خواهد با آمریکا سرشاخ شود.

این چین، آن چیِن سابق نیست
تا همین چند ســال پیش، بسیاری از تحلیل 
گران در جهان غرب فکر می کردند که چین، 
دست کم از منظر روابط بین الملل، با آمریکا یا 
شوروی سابق متفاوت است. چین عمدتا یک 
قدرت اقتصادی قلمداد می شد، شاید چیزی 
شــبیه به ژاپن، که در دهــه ۱۹۹۰ میالدی 
دومیــن قــدرت اقتصادی پس از آمریکا بود و 
البته، ســودایی برای تاثیرگذاری بر سیاست 

جهانی نداشت.
شــوروی ســابق، اما از منظر اقتصادی بسیار 
ضعیف تــر از آمریکا بــود و در دوران »جنگ 
ســرد«، تالش داشت با استفاده از مزیت های 
ژئوپولتیک خود )جغرافیای بســیار وسیع( و 
نیز مزیت نظامی )در اختیار داشــتن ســالح 
هســته ای و رقابت شانه به شانه تسلیحاتی با 

آمریکا(، قدرت را از دست آمریکا برباید.

با این همه، بروز تنش های سیاسی میان چین 
و آمریکا در سال های اخیر و برخی رفتار های 
چین در این ســال ها، نشــان داده که احتماال 
بایــد در این عقیده تجدید نظر کرد. در واقع، 
چینی ها مدتی است که با افزایش توان نظامی 
خود، دارند همان مسیری را می روند که اتحاد 
جماهیر شوروی در زمان »جنگ سرد »رفته 
بود: بدل شدن به یک وزنه مهم در روابط بین 

الملل و یک قطب قدرت، در کنار آمریکا.

 خیزش اول: نبض اقتصاد جهانی 
در دست قدرت شرقی

اما چین چه کرده که به نظر می رسد این کشور 
حاال قصد دارد در مقابل قدرت آمریکا قد علم 
کند؟ محور نخســت، خیزش اقتصادی چین 
است. در سال ۱۹۹۰ میالدی، تولید ناخالص 
داخلی )GDP( چین نزدیک به ۴۰۰ میلیارد 
دالر بود و حاال، همین شاخص برای چین به 
حدود ۱۴ تریلیون دالر رســیده و در واقع ۳۵ 
برابر شده است. به راحتی می توان تصور کرد که 
چنین رشدی، چه اعتماد به نفسی به رهبران 

چینی می دهد.
مازاد اقتصادی و تولید ساالنه چندین تریلیون 
دالر کاال و خدمات، چینی ها را به این مرحله 
کشــانده که بزرگ ترین طــرح اقتصادی در 
جهــان در دوران مــدرن را کلید بزنند. طرح 
»کمربند-جــاده« ، یا همان »جاده ابریشــم 
جدید« را شاید بتوان بزرگ ترین برنامه ریزی 

در سده های اخیر برای تاثیرگذاری بر اقتصاد 
جهانی دانست.

»جاده ابریشم جدید« به اندازه »جاده ابریشم 
باســتانی« اهمیــت نخواهد داشــت، اما اگر 
تکمیل شــود، می تواند سهمی دست کم ۵۰ 
درصدی از تمام مبادالت تجارت جهانی را به 
خود اختصاص بدهد. به عبارت ساده، چینی ها 
می خواهند همان مسیری را احیا کنند که برای 
چندین قرن به اقتصاد جهانی شکل داده بود و 
کاال ها را از شرق آسیا، به غرب آسیا و بعد هم 

به اروپا می رساند.

 خیزش دوم: قدرت نظامی چین
به آمریکا نزدیک می شود

اما به موازات رشد اقتصادی، چین در این مدت 
یک تغییر دیگر هم داشته است: نظامی گرِی 
چینی ها، بر خالف انتظارات در جهان غرب، 
به شــدت افزایش پیدا کرده و این کشور حاال 

یک قدرت نظامی بزرگ هم هست.
بررســی شاخص های مرتبط با قدرت نظامی 
کشــور های مختلف نشان می دهد که فاصله 
قدرت نظامی آمریکا با چین )و البته روسیه( 
حاال به شدت کمتر از ۲۰ سال پیش است. چین 
حاال هم زیردریایی های هســته ای دارد؛ هم 
ناو های هواپیمابر دارد؛ هم بمب های هسته ای 
قابل نصب بر روی موشــک های قاره پیما؛ هم 
ماهواره های نظامی و هم جنگنده های نظامی 
نســل پنجم و هم برنامه هایی برای ســاخت 

جنگنده های نظامی نسل ششم.
۲۰ ســال پیش، قــدرت نظامی چین به این 
انــدازه نبــود. چین حاال از نظر ادوات و نفرات 
نظامــی هم بزرگ تریــن ارتش جهان را دارد 
و در زمینه ســاخت »موشک های فراصوت« 
)هایپرسونیک( هم از آمریکا جلوتر است. این 
در حالی اســت کــه هزینه های نظامی چین 
همچنان از هزینه های نظامی آمریکا پایین تر 
اســت و این شکاف هزینه ای می تواند به ضرر 

آمریکایی ها باشد.

 قدرت های جانبِی چین: 
از حق وتو تا طلبکارِی اقتصادی

چینی ها در »شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحــد« هم حضور دارند و دارای »حق وتو« 
هم هستند. بنابراین، چین لقمه ای نیست که 
بشود آن را مانند ژاپِن زمان جنگ جهانی دوم 
یــا آلمان نازی بــه راحتی قورت داد. )چین و 
روسیه می توانند هر طرحی به ضرر خودشان 

را در شورای امنیت وتو کنند.(
روابــط اقتصادی چیــن و جهان غرب هم به 
شدت پیچیده شده است. چینی ها نزدیک به 
۱.۱ تریلیون دالر از اوراق قرضه دولتی آمریکا 
را خریده اند و به عبارت ســاده، آمریکا همین 

میزان به چین بدهکار است.
روابــط اقتصــاد اروپا و چیــن هم همین قدر 
گسترده است. در سال ۲۰۲۰ میالدی، چین 
بزرگ ترین شــریک تجاری آلمان بود و حجم 

تجــارت دو طرف به حدود ۲۶۰ میلیارد دالر 
می رســید. )در مقام مقایســه، حجم تجارت 
ایــران و چین، اکنــون نزدیک به ۱۸ میلیارد 

دالر است.(

 چین با »درون گرایی«
 بقیه را مجازات می کند

اما چین یک تغییر دیگر هم داشــته و آن هم 
اینکــه قصد دارد »درون گرا« شــود. چندی 
پیش، »کنگره ملی خلق چین«، چهاردهمین 
برنامه ۵ ساله توسعه این کشور را مصوب کرد 
و نکته جالب در این برنامه، تاکید بر توجه به 

»درون« در رشد اقتصادی چین بود.
در این برنامه اشــارات جالب توجهی به بومی 
ســازِی فناوری های پیشــرفته شــده است. 
بــه عنوان نمونه، چین قرار اســت ســرمایه 
گذاری گســترده ای در حــوزه فناوری های 
خــاص )در زمینه هوافضا، زیســت فناوری، 
ســاخت ابررایانه ها و امثــال این ها( صورت 
بدهــد و وابســتگی خــود بــه »زنجیــره 
 تامیــن« جهانــی در ایــن حوزه ها را کاهش

 بدهد.ایــن رونــد از ایــن جهت حائز اهمیت 
اســت که وابستگی چین را از منظر اقتصادی 
به کشور های دیگر کمتر می کند، اما بعید است 
به اقتصاد داخلی چین آســیب زیادی بزند. با 
اقتصادی که ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد و 
بازار داخلی اش به اندازه کافی بزرگ هســت 
که با بستن مرزهایش دوام بیاورد، دشوار بتوان 

سرشاخ شد.
در واقــع، چین می تواند از این وضعیت حتی 
نفــع هم ببرد: ارزان بودن کاال ها در جهان، به 
تولید ارزان این کاال ها در چین وابســته است. 
به عنوان مثال، اینکه قیمت فالن مدل لپ تاپ 
»اپل« مثال ۱۰۰۰ دالر است، به خاطر تولید 
این محصول در چین است. اگر این محصول در 
خود آمریکا تولید می شد، ممکن بود قیمتش 

)مثال( ۱۵۰۰ دالر باشد.
به عبارت ســاده، چین با درون گرا شــدنش، 
به بقیه آسیب می زند، اما از آنجا که یک بازار 
مصرف کننده ۱.۴ میلیارد نفرِی داخلی دارد، 
وابســتگی اش به اقتصاد جهانی از وابستگی 
کشــور هایی مانند آلمان یا فرانسه به اقتصاد 
جهانی، کمتر است. به این ترتیب، چین جهان 
را مجازات می کند و برای سرشــاخ شــدن با 

آمریکا و متحدانش آماده می شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: میان ایران و روسیه نسبت به تحوالت خارجی مواضع و ادراک مشترکی وجود دارد و این ادراک 
مشــترک موجب گســترش همکاری ها می شــود. حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در تشریح دستاوردهای سفر به 
روسیه گفت: دو کشور می توانند در جهت شکست سلطه دالر بر روابط پولی و بانکی گام بردارند و مبادالت خود را با 
پول ملی انجام دهند.  به گفته رئیس جمهور، »بدون تردید توسعه روابط با روسیه به امنیت و رفاه دو ملت کمک خواهد 

کرد. گسترش همکاری های دوجانبه تهران و مسکو حتما برای منطقه و عرصه بین الملل امنیت ساز خواهد بود.«
رئیسی گفت: در حوزه مسائل تجاری بر رفع موانع تجاری و جهش تجارت بین دو کشور توافق شد. در حال حاضر سطح 
تعامالت تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست، لذا دو کشور توافق کردند در گام اول تعامالت تجاری فی مابین را به ۱۰ 
میلیارد دالر در سال افزایش دهند. وزیر نفت نیز توافقات خوبی با مسئوالن انرژی روسیه در حوزه توسعه میادین نفت و 

گاز داشت. ایران و روسیه همچنین توافق کردند که ظرفیت های کشاورزی و نیز زمینه های مناسب مبادالت کاال های 
کشاورزی دو طرف را به شکلی دقیق تر مورد شناسایی قرار دهند تا بتوانند نسبت به افزایش تبادل کاال های کشاورزی 
اقدام کنند. رئیس قوه مجریه معتقد است جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه ترانزیت و حمل 
و نقل برخوردار است. رئیسی می گوید در این سفر بر فعال سازی کریدور شمال-جنوب توافق شد. این مسیر ترانزیتی 
مسیر و زمان ترانزیت کاال از روسیه و کشور های مختلف شمالی ایران را به مناطق جنوبی بسیار کوتاه تر خواهد کرد. در 
این سفر همچنین گفت وگو های خوبی در زمینه گسترش همکاری های دفاعی، هوا-فضا و فضایی انجام شد و مقرر شد 
وزارت امور خارجه و وزیر نفت به عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی اجرای مصوبات و توافقاتی را 

که بین دو کشور انجام شده تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند.

رئیسی:

گام برمی دارند ایران و روسیه در جهت شکست سلطه دالر 

چرا عربستان متمایل به برقراری 
روابط با ایران شده است؟

قدرت گیــری دموکرات هــا در آمریکا و تالش برای 
کاهــش هزینه های تنش در منطقه با هدف تمرکز 
بر رویارویی با چین از یک سو و ناکامی عربستان در 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در مواجهه با 
تحوالت یمن، سوریه و عراق، از سوی دیگر، دولتمردان 
سعودی را به سمت کاهش تنش ها و برقرار مناسبات 
با ایران سوق داده است. خروج تدریجی آمریکایی ها 
از منطقه نیز مزید بر علت شده و ایران را متمایل به 

برقراری مجدد روابط دیپلماتیک نموده است.
پس از روی کار آمدن بایدن و استقرار دموکرات ها در 
کاخ  سفید، استراتژي آمریکا بر محور کاهش تنش ها 
در منطقه غرب آسیا قرار گرفت. آمریکایی ها به دالیل 
مختلفــی از جمله عدم توانایی پرداخت هزینه های 
حضور در منطقه و عدم پذیرش آنها از سوی ملت های 

منطقه، درصدد خروج تدریجی از منطقه هستند.
قدرت گرفتن چین در بخش های مختلف اقتصادی 
که این کشــور را به یکی از رقبای ســر سخت آمریکا 
تبدیل کرده اســت، آمریکا را نسبت به منطقه شرق 
آسیا حساس کرده است، لذا آمریکایی ها در مواجهه 
با چین که برای آنها یک رقیب جدی و خطرناک به 
شمار می رود، سیاست تنش زدایی از منطقه را در پیش 
گرفتند تا به دور از مسائل تنش زا برای جلوگیری از 
به خطر افتادن بیش از پیش منافع آمریکا، به مسائل 

مورد نظر خود توجه کنند.
با بررســی سیاســت های کلی آمریکا در دوره اخیر 
می توان دریافت کاهش تنش میان ایران و عربستان 
نیز سیاستی است که می تواند به آمریکا فرصتی برای 
رویارویــی با چین در عرصه های مختلف بخصوص 
سیاســی بدهد، از این منظر آمریکا با اعمال فشــار بر 
سران سعودی تالش می کند تا به نوعی بحران یمن 
را به پایان برساند، تا سیاست های تنش زای عربستان 
بیش از این در منطقه برای آمریکا هزینه ایجاد نکند 
و در این چارچوب و شــرایط، سیاست گفتمانی بین 
کشــورهای مهمی چون ایران و عربستان در منطقه 
شــکل بگیرد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت 
است که به دلیل نفوذ باالی ایران در منطقه، آمریکا 
تالش می کند تا مساله روابط عربستان و ایران به رقابت 
تنش زدایی در منطقه تبدیل شود تا با راه اندازی گفت 
و گوهــای منطقــه ای، کانون های بحران در منطقه 

کاهش بیابد.
دست یافتن ایران و عربستان به عنوان دو کشور مهم 
منطقه در این فضا به تفاهم مشــترک، می تواند آثار 
مثبتی برای طرفین گفت و گو به دنبال داشته باشد.

امیدواریــم ایران و عربســتان از فــاز تنش زایی به 
سیاست های تنش زدایی، گفت و گو و مفاهمه ورود 
کنند تا درآینده نزدیک بستر گفت و گوها برای دست 
یابی به منافع ملی و مشترک  برای طرفین فراهم شود، 
لذا نیازمند مذاکرات جدی تری در این زمینه هستیم.

بی شــک انتظار می رود طرفین تا می توانند دامنه 
بحران را کوتاه ومحدود تر کنند تا بســتر گفت و گو 
آماده شود. به همین دلیل بعد از برگزاری چهار دور 
مذاکره، دور پنجم مذاکره در هفته های آتی در بغداد 
آغاز می شود تا با اراده طرفین گفت و گوهای جدی 

از سر گرفته شود.
سفر آقای امیرعبداللهیان به عمان و مالقات با آقای 
عبدالسالم از سران انصاراهلل را در همین راستا می توان 
تحلیل کرد. بی شک در حال حاضر طرفین نیازمند 
برقراری آرامش و ثبات در منطقه هســتند. بودن در 
یک محیط به دور از تشــنج نیازمند دســت یابی به 
تفاهم دو جانبه و چند جانبه است. امروز اراده ایران و 
عربستان و احساس نیاز مشترک دو کشور برای دست 
یابی به یک رابطه مطلوب طرفین را به گفتگو برای 
کاهش تنش ها ســوق داده است. نباید فراموش کرد 
ایران همواره بر این موضوع تاکید کرده که منطقه به 
دور از دخالت های خارجی می تواند به ثبات و امنیت 
برسد. این مهم زمانی حاصل می شود که کشورهای 
منطقه دور یک میز گفت و گو مسووالنه با هم صحبت 
کنند و برای همکاری فی مابین به یک تفاهم ثبات 
ساز برسند. خوشبختانه اینک بستر های الزم برای 

تحقق خواسته های ایران فراهم شده است.
متأسفانه سران سعودی با توهماتی که بعد از روی کار 
آمدن محمد بن سلمان داشتند، گمان کردند با ایجاد 
بستر تنش زایی و توسعه طلبانه و با مداخله در امور 
داخلی کشورهای دیگر می توانند در منطقه جایگاهی 
داشته باشند بنابراین سلسله حوادث بسیار تلخی را در 
سوریه، یمن، لبنان و عراق به وجود آوردند. اما اینک 
به این نتیجه رسیده اند که نه قدرت چنین کاری را 
دارند و نه می توانند با اتخاذ چنین سیاست هایی در 
منطقه صاحب جایگاه شوند، چرا که سد بسیار بزرگی 
به نام محور مقاومت جلوی آنها ایستاده و مانع تحقق 

که سیاست های توسعه طلبانه عربستان می شود.
ســعودی ها در جنگ های نیابتی که تکفیری ها 
و داعشــی ها را حمایت کردند به طرز مفتضحانه 
ای شکســت خوردند. یمن نیز امروز باتالقی برای 
ســعودی ها شــده است. بنابراین عربستان در یمن 
تقریبا شکست خورده و روزهای آخر حضور نظامی 
خود را طی می کند، به این خاطر که جبهه انصاراهلل 
کامال روی زمین جنگ مســلط و در عرصه نظامی 
پیروز میدان است. منطقه استراتژیک الحدیده که 
پیشــتر در دســت امارات بود و اینک که امارات از 
ائتالف عربستان خارج شده در اختیار انصاراهلل قرار 
گرفته، عالوه بر آن بخش وسیعی از استان مارب در 
کنترل نیروهای انصار اهلل است، این موارد نشان می 
دهد سعودی ها حرفی برای گفتن ندارند. امیدواریم 
برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ایران و عربستان 
در آینده ای نه چندان دور شــرایط بهتری را برای 

تفاهم و گفت و گو ایجاد کنند.
منبع: راهبرد معاصر

 رایزنی سفیر ایران 
با وزیر امور خارجه عمان

ســفیر ایران در مســقط با وزیر امور خارجه عمان دیدار 
و رایزنی کرد.

در دیدار علی نجفی ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
مسقط با »سید بدر البوسعیدی «وزیر خارجه عمان  دو 
طرف در خصوص گسترش  همکاری های  دوکشور در 

حوزه های مختلف رایزنی و گفت وگو کردند.
براســاس این گزارش حدود دوهفته پیش نیز وزیر امور 
خارجه کشورمان به عمان سفر کرده و با همتای عمانی 

خود دیدار و رایزنی کرده بود.

 درخواست »امیر عبداللهیان« 
از »الوروف«

وزیران امورخارجه جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون 
روسیه در خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین 

المللی به تبادل نظر پرداختند.
حســین امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران، که در معیت رئیس جمهور کشورمان، 
به فدراســیون روسیه سفر کرده است با سرگی الوروف 
وزیر امورخارجه روسیه دیدار و درخصوص مسائل مورد 

عالقه طرفین گفتگو کرد.
در این مالقات امیرعبداللهیان و الوروف با اشاره به روابط 
رو به گســترش دو کشــور ایران و روسیه، مالقات اخیر 
رؤســای جمهور دو کشــور را نشانه جدیت در گسترش 
هرچه بیشتر و تعمیق روابط جمهوری اسالمی ایران و 
فدراســیون روسیه دانسته و اظهار امیدواری کردند که 
نهادهای ذیربط دو کشور هرچه سریعتر توافقات صورت 
گرفته در سطح روسای جمهور دو کشور را اجرایی نمایند.
امیرعبداللهیان با اشاره به بخشی از مشکالت پیش آمده 
در فرودگاه مسکو که موجب معطلی مسافرین ایرانی شده 
اســت، موکدا از همتای روســی خود خواست برای رفع 
مشــکالت ایجاد شده برای مسافران ایرانی اقدام عاجل 

به عمل آورد.
وزیر امور خارجه روسیه نیز در این مالقات سفر رئیس 
جمهور اسالمی ایران به روسیه را تحول مهمی در روابط 
دو کشــور دانســت و تاکید کرد هم اکنون زمینه جهت 
گســترش تعامالت فیمابین بیش از پیش فراهم شــده 

است.
وی اظهار امیدواری کرد که پروژه های اقتصادی که هم 
اکنون با مشــارکت شــرکتهای روسی در ایران در حال 

اجراست هرچه سریعتر به اتمام برسد.
همچنین وزیر خارجه روسیه حل مشکالت کنسولی از 
جمله رفع موانع فرودگاهی و تالش دوجانبه برای حل 
آنها را مهم دانســت و بر رفع مشــکالت موجود از سوی 
دستگاه های ذیربط تاکید کرد و افزود: مشکل اصلی آن 
اســت که برخی اتباع ایرانی در پر کردن فرم ویزا و ذکر 
هدف از سفر دقت نمی کنند و در فرودگاه مسکو دچار 

مشکل می شوند.
وزرای خارجــه ایران و روســیه همچنین در خصوص 
آخریــن وضعیــت تحوالت منطقــه ای و بین المللی و 
مذاکــرات وین نیز به رایزنی پرداختند و بر همکاریهای 
فیمابین در ســطوح دوجانبه و چندجانبه در این مورد 

تاکید کردند.
در بخشی از گفتگوها، وزرای خارجه دو کشور بر ضرورت 
نهایی کردن نقشه راه روابط دو کشور که در دیدار روسای 

جمهور مطرح شد ، تاکید کردند.
همچنیــن در ایــن دیــدار در مــورد آخرین تحوالت 
افعانســتان، یمن و مذاکرات وین برای تحریم ها بحث 

و تبادل نظر گردید.

کاخ سفید:

  احیای برجام به موضع ایران 
کرات بستگی دارد پای میز مذا

سخنگوی  کاخ سفید در یک  کنفرانس خبری به سوالی 
درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره احیای 

برجام پاسخ داد.
به نقل از وبگاه کاخ سفید، جن ساکی سخنگوی  کاخ سفید 
در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات وین 
مبنی بر این که دلیل خوش بینی موجود در اظهارات او 
چه بوده است و آیا آمریکا برنامه دارد تضمینی را که ایران 
برای عدم تکرار خروج یک جانبه از برجام از واشــنگتن 
می خواهد، ارائه دهد، گفت: فکر می کنم بستگی  به این 
دارد که ایران چه چیزی را می خواهد پای میز مذاکرات 
بیاورد. بنابراین، رئیس جمهور بر این عقیده اســت که 

دیپلماسی اولین و بهترین انتخاب است.
ساکی با گفتن این که در دور هشتم مذاکرات وین 
قرار داریم و »باید دید چه می شود«، گفت: او ]رئیس 
جمهور[ همچنین هفته های پیش از تیمش خواست 
طیفی از گزینه ها را آماده کنند. او در ادامه با انتقاد از 
تصمیم دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا برای خروج از برجام  در سال ۲۰۱۸، ادعایی 
علیــه برنامه هســته ای ایران مطــرح کرد و گفت: 
اگرچه یک سری واقعیت هایی هم وجود دارد، آنچه 
اکنون شــاهدش هســتیم به خاطر تصمیم رئیس 
جمهور قبلی برای خروج از توافق هســته ای ایران 
اســت، و این  یعنی ایران به تولید مواد شکافت پذیر 
مورد نیازش نزدیک تر شــده اســت. ما حاال نسبت 
به زمانی که در توافق بودیم، از شــفافیت برخوردار 
نیســتیم و ]نســبت به برنامه هسته ای ایران[ دید 
نداریم. حمالت بیشتری هم در سراسر جهان علیه 

متحدان و شرکایمام انجام گرفته است.

جای خالی لغو ویزای ایران و روسیه
هشــت ماه از امضای»برنامه اجرایی اقدام مشــترک ایران و روسیه برای لغو 
روادید سفرهای گروهی« می گذرد، اما هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده و 
ویزایی بین دو کشور لغو نشده، این درحالی است که این برنامه اجرایی، کمتر 
از دو سال دیگر اعتبار دارد. بخش گردشگری ایران و روسیه در خردادماه سال 
۱۴۰۰ )ژوئن ۲۰۲۱( برنامه اجرایی اقدام مشترک برای لغو روادید سفرهای 
گروهی شهروندان دو کشور را امضا کردند و طبق اظهارات مقامات گردشگری 
ایران قرار بود پس از اعالم وصول یادداشت تفاهم وزارت امور خارجه دو کشور، 
این برنامه به اجرا گذاشــته شــود و ویزای ایران و روســیه برای شهروندان دو 
کشور، در صورتی که با تورهایی از ۵ تا ۵۰ نفر از طریق آژانس های مسافرتی 

سفر کنند، لغو شود. با این وجود، پیگیری های ایسنا حاکی از این است که 
با گذشت حدود هشت ماه از امضای آن برنامه، هنوز یادداشت تفاهمی بین 
وزارت امور خارجه دو کشــور مبادله نشــده و اجرای لغو روادید گروهی به 
نوعی معطل روسیه مانده است.  لیال اژدریـ  مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه 
گردشگری خارجیـ  پیش تر گفته بود: برای اجرایی شدن لغو روادید سفرهای 
گروهی، به لحاظ قانونی و دیپلماتیک الزم است بین وزارت امور خارجه دو 
کشــور یادداشــت دیگری مبادله شود که »یک ماه« پس از اعالم وصول آن، 
روادید برای سفرهای گروهی شهروندان ایرانی و روسی لغو خواهد شد. لغو 
روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه، درحالی معطل مانده که طبق 

گفته مدیرکل دفتر توسعه گردشگری خارجی در ایران، اجرای این برنامه از 
۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۳ اعتبار دارد که البته زمان آن قابل تمدید به دوره های 
مشابه است، اما از آن جا که امضای برنامه اجرایی، چهار سال پس از امضای 
موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی و فدراسیون روسیه در زمینه لغو 
روادید سفرهای گروهی شهروندان دو کشور، به نتیجه رسید، معلوم نیست پس 
از پایان اعتبار برنامه اجرایی لغو روادید سفرهای گروهی، دو کشور همچنان 
اراده و تمایلی برای اجرای دوباره چنین برنامه ای داشته باشند، به ویژه آن که 
لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه، موضوعی است که بیشتر از 

سوی بخش خصوصی گردشگری روسیه پیگیری می شود.

بین الملل
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3اقتصاد
پیش بینی قیمت دالر پس از توافق وین

خ دالر   سقوط نر
 نزدیک است

رییس اســبق کانون صرافان گفت: پاسخ مثبت در 
بازار سرمایه به مذاکرات داده شده است؛ همین که 
قیمــت ارز بــاال نمی رود و متوقف شــده اســت، 

خوشبینی به بازار را نشان می دهد.
 قیمــت دالر در بازار ارز همچنان تحت تاثیر اخبار 
مذاکرات برجامی وین در شــرایط نزولی به ســر 
می بــرد. دالر بــر مبنای تازه ترین آمارها به زیر مرز 
۲۸ هزار تومان هم آمد و در حدود ۲۷ هزار و ۸۰۰ 
تومان در بازار قیمت دارد. در این شرایط، بازار ارز فعال 
متاثر از اخبار برجامی با حضور فروشــندگان فعال 
است، اما خریداران هم در انتظار و کمین نشسته اند.

خ دالر در دی ماه چقدر ریخت؟ نر
بررســی ها نشان می دهد در دی ماه قیمت دالر در 
بازار آزاد تهران کاهش قابل توجهی داشــته است. 
در ۱۰ روز آغازین دی ماه که کارشناســان بازار ارز 
از آن بــا عنــوان بازه ثبات یاد می کنند، نرخ دالر از 
سطح قیمتی ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان به رقم ۲۹ هزار 
و ۷۵۰ تومان رسید، اما با شروع روزهای میانی ماه 
و با انتشــار اخبار مثبت در زمینه مذاکرات ایران و 
گروه ۱+ ۴ و همچنین اخباری مبنی بر تقویت بازار 
ارز توسط بازارساز، نمودار قیمتی شاخص ارز شیب 
تندی به خود گرفت و دالر شاهد کاهش قیمت از 
سطح ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان تا رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ 
تومان بود. بر همین اساس، در روزهای پایانی دی ماه 
سال جاری دالر در محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ 

هزار و  ۹۰۰ تومان به کار خود پایان داد.
برخی از تحلیلگران، روند کاهشی نرخ ارز را در نتیجه 
انتظارات مثبت جامعه و بازار از چشم انداز سیاست 
خارجی کشور عنوان می کند. این گروه معتقدند در 
صورت ادامه انتشــار اخبار مثبت و نزدیک ترشدن 
بــه حصول توافق جدید، بازار ارز تهران در ماه های 

آتی می تواند شاهد ریزش های بیشتری نیز باشد.
از طرف دیگر، سخنانی مبنی بر آزاد شدن بدهی های 
میلیارد دالری بلوکه شده ایران در کشورهای عراق 
و کره و همچنین سخنان رییس کل بانک مرکزی 
مبنی بر بهبود اوضاع بازار ارز در ماه های آتی سبب 
شــده احتمال افزایش عرضــه دالر در بازار تهران 
افزایش یابد؛ که این امر خود ســبب کاهش قیمت 
تا رسیدن به سطح تعادلی عرضه و تقاضای بازار در 

بازه زمانی طوالنی مدت خواهد شد.
سطح کاهشی قیمت ارز تا کجا ادامه دارد؟

در این شــرایط، این ســوال مطرح است که سطح 
کاهشی قیمت ارز تا کجا ادامه داد و تا چه اندازه توافق 
وین باعث گشــایش اقتصادی می شود؟ علی اصغر 
ســمیعی زفرقندی، رییس اسبق کانون صرافان در 
این خصوص می گوید: پاسخ مثبت در بازار سرمایه 
به مذاکرات داده شده است؛ همین که قیمت ارز باال 
نمی رود و متوقف شــده است، خوشبینی به بازار را 

نشان می دهد.
وی می افزایــد: مــردم تصور می کنند بعد از توافق، 
سیاست های ارزپاشــی شروع می شود و قیمت ها 
پایین می آید. به همین دلیل خریداران دست نگه 
داشــته اند و فروشندگان هم در بازار حضور دارند. 
در عیــن حــال، بانک مرکزی هم تزریق ارز را ادامه 

می دهد.
رییس اســبق کانون صرافان تصریح می کند: اینها 
باعث شده قیمت ارز مقداری پایین تر از سابق بیاید. 
نرخ دالر باالی ۳۰ هزار تومان بود و االن حدود ۲۷ 
هزار تومان اســت. این طور نگه داشــتن فنر قیمت 

ارز صحیح نیست.
سمیعی متذکر می شود: در رابطه با این که آیا توافق 
موجود باعث گشــایش اقتصاد می شود، باید گفت 
توافق باعث برداشــته شدن بسیاری از تحریم ها و 
آزادشــدن اموال مردم ایران می شــود و کشور در 
عرصه تجارت جهانی از ظرفیت های خود استفاده 
می کند، ولی این که آزاد شــدن پول ها و تجارت و 
فروش نفت برای ما و سرازیرشــدن دالرهای نفتی 
به بانک مرکزی چقدر به نفع اقتصاد کشــور است، 

مساله دیگری است.
وی می گوید: پول اصوال چیز خوبی است و در قرآن 
هم به عنوان خیر یاد شــده اســت. وقتی پول های 
بلوکه شــده و ارز نفتی ما آزاد می شــود، خیری در 
آن است اگر به نحو حساب شده مصرف شود و با این 
پولها به ساختن زیرساخت اقدام شود، خیلی خوب 
اســت.رییس اسبق کانون صرافان عنوان می کند: 
این که بتوانیم کارخانه ها را بســازیم و فعال شود و 
کارگران شــاغل شــوند، امر مبارکی است، ولی اگر 
درآمــد را صرف ارزان کــردن ارز کنیم، واردات را 
به صرفه می کنیم، زیر پای تولید خالی می شــود، 
افزایش بیکاری اتفاق می افتد و با تزریق نقدینگی 
ارزی، فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد.سمیعی ادامه 
می دهــد: با تورم های بــاال اگر بخواهیم قیمت ارز 
را کنترل کنیم، امر صحیحی نیســت. با سیســتم 
چند نرخی به فساد دامن می زنیم و ثروت کشور را 
صرف ظاهرســازی و بزک می کنیم. اگر قرار است 
ایــن کارهــا را کنیم، همان بهتر اســت که بی پول 
باشیم و واردات بی رویه نکنیم.وی تصریح می کند: 
اگر برجام باعث گشایش اقتصادی شود، درآمدهای 
ارزی باید در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و سوبسید 
به بهداشــت و درمان و آموزش داده شــود.رییس 
اســبق کانون صرافان متذکر می شــود: اگر کسی 
می خواهد مســافرت برود، پولــش را باید از جیب 
خودش بدهد. جایز نیست در این جا از جیب مردم 
سوبسید داده شود. اقتصاد باید بدون دستکاری اداره 
شــود. دخالت های دولت نباید افزایش یابد؛ چراکه 
مسلما دستکاری قیمت به نفع اقتصاد کشور نیست.

گفت و گو

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی تشریح کرد: 

 تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بر قیمت یارانه

عضــو کمیســیون تلفیق مجلس شــورای 
اســالمی بابیان اینکــه دولت باید در مقابل 
حذف ارز ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت 
مردم را در نظر بگیرد، گفت: سعی ما بر این 
است که منابع تبصره ۱۴ را تقویت کنیم چرا 
که منابع در نظر گرفته شــده به خصوص در 

بحث بهداشت کافی نبوده است.
 در محافــل رســانه ای بحث هایی در مورد 
برنامــه ارائه شــده دولت در خصوص حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. بر اساس 
گمانه زنی هــا دولت برنامــه جدیدی اعالم 
نکرده و همان اعداد قبلی را جهت حمایت از 
اقشار مختلف پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در نظر گرفته اســت. در این مصاحبه برای 
بررسی بیشتر برنامه دولت با سید محمدرضا 
میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس 

شورای اسالمی گتگو شده است.
میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی در خصوص 
برنامه ارائه شــده از سوی دولت برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی گفت: چگونگی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت اســت. حرف 
دولت این است که ارز ترجیحی به مرحله ای 

رسیده که حذف آن اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
معنای حذف یارانه ها نیســت بلکه یارانه ها 
را آشــکار می کند، گفت: تاکید مجلس این 
اســت که دولت برنامه روشنی را ارائه کند و 
دقیقا مشــخص کند کــه چگونه می خواهد 
از معیشــت مــردم محافظــت و قیمت ها را 

مدیریت کند.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: تاکیــد مجلــس بر این اســت که دولت 
حتما باید در مقابل حذف ارز ترجیحی، یارانه 
حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد. این 
کار را نیز باید به صورت کارت یارانه ای انجام 
دهد نه به صورت یارانه نقدی. این بدین معنا 
است که مردم می توانند با استفاده از کارتی 
کــه در اختیار آنهــا قرار می گیرد، کاالهایی 
که توســط سازمان برنامه و بودجه مشخص 

می شود، به قیمت مصوب خریداری کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید به گونه ای مدیریت 
کند که کاالها به صورت گســترده در سطح 
جامعه وجود داشــته باشد. فروشگاه ها نیز با 
توجــه به اینکه ایــن کارت در اختیار مردم 
قــرار دارد، باید تخفیفات الزم را ارائه کنند. 
این مســئله طرح مجلس است که پیگیری 
می شود و نظر دولت نیز به این طرح نزدیک 

است.
نماینده مردم تبریز در پاســخ به ســوالی در 
مورد منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال 
۱۴۰۱ برای حمایت از اقشــار ضعیف جامعه 
گفــت: دولت در الیحــه ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان برای این مســئله در نظر گرفته است 
که از این رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای 
دارو و گنــدم و ۶۶ هــزار میلیارد تومان نیز 

برای نهاده های دامی است.
وی افزود: البته سعی ما بر این است که منابع 
تبصــره ۱۴ را تقویت کنیم چرا که منابع در 
نظر گرفته شده برای حمایت از اقشار مختلف 
جامعــه پس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
خصوص در بحث بهداشت کافی نبوده است.
میرتاج الدینی در پاســخ به ســوالی در مورد 
اصالح نرخ گاز پتروشیمی ها در جلسه هیئت 
دولت و کسری احتمالی ناشی از آن در منابع 
تبصــره ۱۴ گفت: به دلیل کاهش نرخ گاز از 
۱۰۰ درصد نرخ خوراک به ۴۰ درصد، چند 
هزار میلیــارد تومان کاهش منابع درآمدی 

را خواهیم داشت.
وی گفــت: از مجموع هزینه های تبصره ۱۴ 
که برابر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، ۱۳۴ 
هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه های تولید 
و مالیات به خود دولت بازمی گردد. در نتیجه 
یک سوم این کسری به دولت مربوط می شود 
و دو سوم آن باید از سایر مصارف تبصره ۱۴ 

کم شود.
این عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه منتظر هستیم دولت 
بــرای تراز کردن بودجــه اقدام کند، گفت: 
ســازمان برنامه و بودجه باید به طور دقیق 
مشــخص کند چه مقــدار منابع کم خواهد 
 شــد و دولت قصــد دارد کــدام مصارف را 

کاهش دهد.

دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهور به روسیه

هم گرایی دوجانبه در تامین نهاده ها و غالت و خرید لوکوموتیو
وزیــر اقتصــاد با بیــان اینکــه، یکی از 
پیشنهاد های جدی ایران به هیئت روسی 
در مورد تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، 
گفت: در مورد تأمین نهاده های اساسی و 
غالت و خرید لوکوموتیو، بســیار بیشتر از 
آن چیزی که در ابتدا به نظر می رســید، 

همگرایی وجود داشت.
 ســید احســان خاندوزی درباره مباحث 
اقتصادی که رؤســای جمهور دو کشــور 
ایران و روسیه در مورد آنها صحبت کردند، 
گفــت: قبل از اینکــه آقای رئیس جمهور 
جلسه شــان را بــا رئیس جمهور روســیه 
شــروع کنند، مقامات اقتصادی، مقامات 
حوزه انرژی و نفت دو کشور جلساتی را با 
یکدیگر داشتند تا موضوعات با جمع بندی 
و توافق کامل خدمت روســای جمهور دو 

کشور ارائه شود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی با بیان 
اینکــه جلســات حاشــیه ای دیگری نیز 
قبل از مالقات آیت اهلل رئیســی و پوتین، 
برگزارشــده بود، افزود: عالوه بر جلسات 
وزرای دو طــرف، مــن با تجار ایرانی فعال 
در بازار روسیه و وزیر نفت با شرکت هایی 
کــه در حــوزه نفــت و گاز کار می کنند، 
جلســه داشــتیم که نتیجه آنهــا قبل از 
شــروع مذاکرات رئیس جمهور، خدمت 

آیت اهلل رئیسی ارائه شد.
وی با اشــاره به خبرهای بسیار خوبی که 
بعد از جلســه دو رئیس جمهور شــنیده 
شــد، افزود: بخش اعظم و قریب به اتفاق 
موضوعاتــی کــه توافق شــده بود هم در 
خصوص همکاری های حوزه باالدســتی 
نفــت و گاز و هــم در حــوزه ترانزیت دو 
کشور و هم در حوزه نیروگاهی و استفاده 

از خــط اعتبــاری ۵ میلیــارد دالری بود 
که باالخره بعد از گذشــت چند ســال از 
تصویب آنها و ســرعت بســیار کندی که 
داشــت، در مورد تســریع و تکمیل آنها 
توافقاتــی صورت گرفت.خاندوزی درباره 
ایــن توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور 
شــمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی 
که بتواند جنوب ایران و خلیج فارس را به 
آســیای میانه و اروپــا متصل کند یکی از 
محورهای این توافق بود که بر اســاس آن 
تصمیمــات بســیار خوبی برای خط آهن 
رشــتـ  آســتارا و خط آهن اینچه برونـ  

گرمسار اتخاذ شد.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی به دیگر 
توافقات جنبی نیز اشــاره کرد و گفت: در 
مورد تأمین نهاده های اساســی و غالت و 

همچنیــن خرید لوکوموتیو و موضوعاتی 
ازاین دســت، بسیار بیشــتر از آن چیزی 
کــه در ابتدا به نظر می رســید، هم گرایی 
و هم نظری ها وجود داشــت که خبرهای 
تکمیلی و تشــریحی آینده، تأییدکننده 
توافقــات حداکثــری و راهبردی بین دو 

کشور خواهد بود.
خاندوزی در پاســخ به این ســؤال که آیا 
روس ها در خصوص قطعه خط آهن رشت 
ـ آســتارا سرمایه گذاری مشترک خواهند 
کرد؟ گفت: مطلع هســتید که طول این 
قطعه خیلی زیاد نیست اما بخش مفقوده 
یکی از مهم ترین کریدورهایی اســت که 
اگر شکل بگیرد، می تواند تغییر مناسبات 
تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا 
را بــا کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و 

همین طور پاکســتان، هنــد و چین را به 
دنبال داشته باشد.

وی در ادامه پاسخش، افزود: در جلسه ای 
کــه بنده با وزیر اقتصاد روســیه صحبت 
کردم، بنا شد از طریق همان خط اعتباری 
که قباًل بین دو کشــور به توافق رســیده 
بود، فاینانس قطعه رشــتـ  آستارا انجام 
شود؛ بنابراین از طرف روسیه به شکل خط 

اعتباری تأمین مالی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به 
این سؤال که این ۵ میلیارد دالر، عالوه بر 
تأمین مالی قطعه ریلی رشــت به آستارا و 
احیاناً خرید ۲۰۰ لوکوموتیو، چه مصارف 
دیگری خواهد داشــت، تصریح کرد: بقیه 
اجزاء خط اعتباری کریدور عبارت اســت 
از تکمیــل نیــروگاه ســیریک که کارش 

آغــاز اما جــزء کوچکی از ســرمایه اش 
پرداخت شــده بود و با صحبتی که انجام 
گرفت، طرف روس موافقت کرد با سرعت 
خیلی بیشتری مابقی تأمین مالی نیروگاه 

سیریک را انجام دهد.
خانــدوزی در ادامه گفت: خط آهن اینچه 
بــرون به گرمســار هم یــک اصالح فنی 
کوچــک نیاز دارد و باید بعضی از توافقات 
آن تجدید می شد، در کنار این برای مدرن 
ســازی نیروگاه رامین اهواز، برای افزایش 
ظرفیت نیروگاه ســد گتوند هم به توافق 
رسیدیم که هر چه زودتر این پروژه ها هم 
انجام شــود.»آیا زمینه توافق برای پیمان 
پولی دوجانبه وجود دارد یا خیر« ســؤال 
دیگری بود که  خاندوزی  در جواب گفت: 
یکی از پیشــنهاد های جدی ما به هیئت 
روســی در مورد تکمیل مراودات بانکی و 
ارزی بود، چراکه همه این تجارت ها مبتنی 
بر این است که چقدر سهل تر، کم هزینه تر 
و ســریع تر نقل و انتقاالت بانکی و ارزی را 
انجــام داد؛ البتــه اینجا بیزینس بانک که 
یکی از بانک های مهم روسیه است، خیلی 
بــه مراودات تجار ایرانــی کمک می کند 
کــه برای افزایش ظرفیتش پیشــنهادی 

مشخصی را ارائه کردیم.
خانــدوزی در ادامه تأکیــد کرد: با توجه 
بــه اینکه حوزه مــراودات بانکی نیازمند 
توافق بانک مرکزی طرفین هست، گرچه 
رویکرد کاماًل مثبت بود اما مقرر شــد در 
سفر و جلسه ای که فی مابین روسای بانک 
مرکزی ایران و روسیه شکل خواهد گرفت، 
جزئیات این توافق نهایی شود؛ اما مجموعه 
تسهیل تمام این مراودات بانکی حتی مورد 
تأیید جناب آقای پوتین هم قرار داشت.

 خبر خوش برای ثبت نام کنندگان مسکن ملی  

ح مسکن ملی ساخت واحدهای کوچک متراژ در طر
 بــه منظور تســهیل در خرید مســکن و کاهش آورده 
متقاضیان، انجمن خانه عمران پیشــنهاد ســاخت ۳۰ 
درصد از واحد های نهضت ملی مســکن در قالب واحد 
کوچک متراژ را داده است.طرح مسکن ملی برای تکمیل 
کردن طرح قبلی )طرح مسکن مهر( است که درطی چند 
مرحله اجرا شــد. از زمان شــروع طرح مسکن ملی باعث 
نشــده که قیمت مســکن و اجاره بها کاهش پیدا کند. به 
عقیده کارشناســان طرح مســکن ملی در تعادل قیمت 
مســکن تاثیر پررنگی دارد. هدف مســکن ملی کمک به 
تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن، است. در ادامه به 
آخرین خبر از طرح مسکن ملی می پردازیم.عضو انجمن 
خانه عمران می گوید: به دولت پیشنهاد داده ایم که برای 
حل مشکل هزینه آورده متقاضیان در طرح نهضت ملی 

مسکن، نسبت به تولید واحد های مسکونی کوچک متراژ 
۴۰ تا ۶۰ متری اقدام کند.

اگر در طرح نهضت ملی مسکن میانگین هزینه ساخت 
را ۶ میلیــون تومــان در نظر بگیریــم، برای احداث یک 
واحد۴۰ متری، ۲۱۰ میلیون تومان آورده الزم است که 
در چنین شرایطی هزینه تامین مسکن برای دهک های 
پایین درآمدی کاهش پیدا می کند.بحث مسکن همواره 
یکی از دغدغه های مردم در طول چند ســال گذشــته 
بوده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با توجه 
به افزایش قیمت مســکن و افزایش هزینه های ســاخت 
در طول چند ســال گذشــته مدت زمان خانه دار شدن 
دهک های پایین جامعه را ۱۲۰ سال اعالم کرده است.

این موضوع باعث شده برخی از کارشناسان و سازندگان 

مسکن پیشنهاد ساخت واحد هایی با متراژ کمتر را مطرح 
کننــد کــه البته این موضوع جدیدی نیســت و تاکنون 

چندین بار در دولت های مختلف مطرح شده است.
در کشور های پیشرفته تقویت نظام اجاره  داری باعث شده 
که خانوار ها در این واحد ها که متولی آن عموما شهرداری 
 ها هســتند، چندین سال سکونت کنند و کنترل تورم و 
تمهیدات دیگر هم باعث می  شــود که در این کشــور ها 

اجاره  داری با شرایط دشواری همراه نباشد.
در ایران فعال نبودن صنعت اجاره  داری، باعث شده که 
این سیستم با شرایط سختی همراه باشد. افزایش ناگهانی 
قیمت مسکن، مستاجران را با چالش مواجه کرده است در 
چنین شرایطی به دلیل خالء نظام اجاره داری، افرادی که 
توان خرید مسکن ندارند نمی توانند همانند کشور های 

پیشــرفته، از مکانیزم  های جایگزین نظیر اجاره  داری، 
مشکل بی  مسکنی خود را حل کنند.

تولید واحد های کوچک متراژ می  تواند یکی از مکانیزم های 
جایگزین صنعت اجاره داری باشد که دولت باید آن را مد-
نظر قرار دهد و ساخت این واحد ها را دستور کار قرار دهد.
علیرضا بهشت آیین گفت: در طرح نهضت ملی مسکن 
به دولت پیشنهاد ساخت واحد های کوچک متراژ را داده 
ایم به طوری که ۳۰ درصد از واحد های طرح نهضت ملی 

مسکن را به تولید این واحد ها اختصاص دهد.
به گفته عضو انجمن خانه عمران عالوه بر اجرای این طرح 
در نهضت ملی مســکن باید شهرداری هم در این زمینه 
ورود پیدا کند و مجوز ســاخت مســکن کوچک متراژ در 

بافت های شهری را با شرایط ویژه صادر کند.

پیش بینی آینده رمزارزها در ایران

در بازار ارزهای دیجیتال رشد چندانی را شاهد نیستیم
با وجود ســرمایه گذاری مردم در بســتر ارزهای دیجیتال هنوز رویکرد 
مشــخصی از ســوی دولت برای ادامه فعالیت های ارزهای دیجیتال 
در ایران مشــخص شده اســت. سرمایه گذاری مردم در حوزه ارزهای 
دیجیتال طی سال های اخیر رشد صعودی داشته است و بنا به آمارهای 
غیر رسمی حدود ۱۲ میلیون نفر در این بخش سرمایه گذاری کردند، 
البته عمده این جامعه ۱۲ میلیونی در بخش خرید و فروش ارز دیجیتال 
فعــال هســتند و درصد کمــی از آنها اقدام به اســتخراج ارز از طریق 
دستگاه های ماینر می کنند.در این میان عده ای با سودجویی از عالقه 
مردم برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اقدام به معرفی ارزهای 
بی ارزش و فروش آن به قیمت باال به بهانه رشد چند برابری می کنند، 
عــده ای دیگــر نیــز با راه اندازی گروه هایــی در فضای مجازی با دادن 
ســیگنال هایی که هیچگونه پشــتوانه ای ندارد نسبت به ترغیب مردم 
بــرای ســرمایه گذاری در این بخش اقــدام می کنند.یکی از مهمترین 
مشــکالت بازار ارزهای دیجیتال این اســت که هنــوز دولت تصمیم 

قطعی در خصوص نحوه تعامل با فعاالن این حوزه نگرفته اســت البته 
این مشــکل تنها محدود به ایران نیســت و بسیاری از کشورهای جهان 
نیز به دلیل نگرانی هایی در خصوص پولشویی موضع چندان مشخصی 

در خصوص فعالیت ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده اند.
رویکرد دولت در خصوص ارز دیجیتال مشخص نیست

مصطفی توکلی کارشناس ارزهای دیجیتال با بیان اینکه دولت موضع 
دقیقی در خصوص ارزهای دیجیتال ندارد، اظهار می کند»عدم اتخاذ 
سیاســت های شفاف در خصوص ارزهای دیجیتال می تواند باعث فرار 
سرمایه گذاری از کشور و انتقال آن به کشورهای همسایه شود،این افراد 
دانش و تخصص فعالیت در این بخش را نیز با خود می برند این موضوع 

شرایط را برای ظهور عده ای سودجو فراهم می کند«.
وی ادامــه می دهد»با خــروج افراد متخصص از بازار ارزهای دیجیتال 
بسیاری از مردم که عالقه مند به سرمایه گذاری در این بخش هستند به 
دلیل عدم آگاهی از سرمایه گذاری پول خود را به بخش  خودرو و مسکن 

می آورند که می تواند فشار مضاعفی به بازار این دو بخش وارد کند«.
توکلــی در ادامــه ببان می کند»با وجود انــرژی ارزان قیمت، در بازار 
ارزهای دیجیتال می توانســت بازار عمیقی تشــکیل شود،اما متاسفانه 
در بازار ارزهای دیجیتال رشد چندانی را شاهد نیستیم و برخی از موانع 
به کاهش ســرمایه گذاری دامن زده است«.کارشــناس حوزه ارزهای 
دیجیتــال بیان می کند»فعالیت کاربــران ایرانی در صرافی بایننس با 
هویت دیگران می تواند منجر به قطع خدمات شــود و صرافی مطابق 
قانون می تواند حساب این افراد را مسدود کند«.وی ادامه می دهد»طی 
ماه هــای اخیــر قیمت بیت کوین در برخی از مواقع از ۶۵ هزار دالر نیز 
عبور کرد اما با ریزش دوباره به ۳۰ تا ۳۵ هزار دالر نیز رســید در این 
میــان عده ای ســودجو با وعده های دروغین ادعــای پیش بینی بازار 
ارزهــای دیجیتــال را می کنند در حالی که اطالعات آنها و پیش بینی 
آنها با واقعیت موجود همخوانی ندارد و بســیاری را متحمل زیان های 

هنگفت کرده است«.

خبر ویژه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاســفانه صنعت خودرو ســازی 
ایران در طول ســال های گذشــته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و 

روند مناسبی نداشته است.
سیدرضا فاطمی امین در جریان بازدید از خودروهای آسیب دیده از 
حادثــه تصــادف زنجیره ای بهبهان - اهواز با ابراز تاســف از وقوع این 
حادثه تلخ افزود: ۵۸ خودرو در این حادثه آسیب دیدند که تنها  ۱۷ 
خودرو کیسه هوا داشتند و از این ۱۷ خودرو کیسه هوای یک خودرو 

فعال شده است.
وی گفت: باید دیدکه از این ۱۷ خودرو چند خودرو کیسه هوای روشن 

داشتند چون معموال ناآگاهی وجود دارد و دربعضی از خودروها کیسه 
هوا خاموش است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: در مورد الزامات ایمنی و کیفیت 
خودرو باید بیشتر دقت کنیم.

فاطمــی امین ادامــه داد: وزارت صمت تاکید ویژه در افزایش تولید و 
متعادل شدن قیمت خودرو در کشور دارد ضمن اینکه کیفیت خودروها 

باید قابل قبول باشد.
وی افزود: در خصوص تصادف زنجیره ای جاده بهبهان - اهواز مکاتبه 
ای با وزیر راه و شهرســازی انجام شــده تا در کمیســیون ایمنی راه ها  

این حادثه رانندگی به دلیل تعدادباالی خودرو ها به دقت بررسی شده 
و عوامل این حادثه کارشناســی شــود.وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
با تاکید بر بررســی کیفیت خودروهای آســیب دیده در این حادثه 
همچنین پیگیری تخلفات صورت گرفته ادامه داد: درخصوص کیفیت 
خودروهای تولید داخل و یا خودروهای وارداتی بی کیفیت نیز بیشتر 
از گذشــته توجه خواهیم کرد.۲۰ دی ماه امســال در تصادف زنجیره 
ای جاده بهبهان- اهواز  پنج نفر جان باختند و ۴۱ نفر مصدوم شدند.
وزیر صمت در دومین روز از ســفر خود به خوزســتان از محل پارک 
خودروهای آسیب دیده در این حادثه در شهرستان بهبهان دیدن کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت :

خودرو سازی کشور عملکرد خوبی نداشته است

تحلیل
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نفت و انرژی 4

براساس اعالم قبلی  انجام شد؛

اجرای تعرفه های جدید برق 
تعرفه های جدید برق براساس اعالم قبلی از اول بهمن ماه اجرایی شد 
و بر اساس آئین نامه هیات وزیران، مشترکانی که بتوانند مصرف خود را 
در چارچوب الگو کاهش دهند، مشمول پاداش می شوند.کارشناسان و 
متخصصان صنعت برق پس از بررسی دقیق مصارف مشترکان بر اساس 
چندین مولفه، برای میزان مناسب مصرف برق الگویی طراحی کردند 
که یک اقدام اصولی بوده و به طور معمول جزو برنامه های اصلی کشورها 
برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان است.این الگو ابتدا بر اساس آب و 
هوا و اقلیم کشور و با توجه به میزان متوسط دمای هوا به مناطق مختلف 
»معتدل یا عادی« و »گرمسیری« تقسیم شده، سپس نیاز خانوارهای 

مختلف به استفاده از انرژی برق برای وسایل روشنایی، ماشین لباسشویی 
و ظرفشویی، اتو، یخچال و غیره که به طور معمول برای رفاه مورد نیاز است 
درنظر گرفته شده است.این الگو برای ۸۰ درصد مشترکان کشور ۲۰۰ 
کیلووات ســاعت در ماه های غیرگرم ســال و ۳۰۰ کیلووات ساعت برای 
ماه های گرم است و مناطق گرمسیر کشور هم متناسب با شرایط آب و 
هوایی الگوی خاص خود را دارند. اگر مشترکان برق بتوانند در ماه های 
گرم سال مصرف خود را کاهش داده و به زیر الگوی مصرف برسانند، به 
ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف معادل قیمت تامین برق یعنی 
۳۰۰ تومان پاداش گرفته و از دولت بستانکار می شوند؛ البته این در حالی 

است که دولت در چارچوب الگوی مصرف، برق را به نرخ یارانه ای و کمتر 
از یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان قرار می دهد و پاداش کاهش 
مصرف در زمان پیک و اوج بار شــبکه، می تواند تا ۲ برابر قیمت تامین 
برق هم افزایش یابد.عالوه بر این، تعرفه برق مشــترکان تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیســتی در صورت کاهش به 
میزان ۵۰ درصد الگوی مصرف، رایگان در نظر گرفته شــود.با رعایت 
راهکارهای مدیریت مصرفی عالوه بر تاثیرگذاری در مصرف خانوارها، 
می توانیم به تامین برق پایدار کشــور کمک شــایانی کرده و در راستای 

کمک به اقتصاد خانواده گام برداریم. 

با توسعه تعامالت انرژی ایران و روسیه محقق می شود 

تضعیف سلطه پترو دالر بر بازار نفت

كوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر نفت:

ایران و روسیه در ائتالف اوپک  پالس 
دیدگاه یکسانی دارند

وزیر نفت از امضای چند سند مهم با روس ها در 
حوزه توسعه میادین نفت، گاز، پتروپاالیشگاه 
و انتقــال فنــاوری خبر داد و گفت: مردم ایران 
آثــار توافق هــای نفتی با روســیه را به زودی 
خواهنــد دید. جواد اوجی در تبیین مهمترین 
برنامه هــای خود در روســیه بــا بیان اینکه به 
جرأت می گویم که یکی از پربارترین سفرها بود 
و بســیار بیشتر از آنچه انتظار داشتیم، حاصل 
شــد، اظهار کرد: دیدارهای خوبی با الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر، نیکالی شولگینوف، 
وزیر انرژی و شرکت های توانمند روس در حوزه 
نفت و گاز داشــتیم.وی با اشــاره به اینکه در 
زمینه مشــارکت در توسعه میدان های نفت و 
گاز، احداث پتروپاالیشــگاه، انتقال فناوری و 
تجهیزات فناورانه، که به شدت موردنیاز صنعت 
نفت اســت، توافق های بسیار خوبی انجام شد 
و اســناد مهمی امضا شــد، تصریح کرد: مردم 
ایــران به زودی آثار ایــن توافق ها را در حوزه 
انــرژی خواهنــد دید.وزیر نفت با بیان اینکه با 
توجــه بــه عزم جدی که در ۲ کشــور به ویژه 
در حــوزه وزارتخانه هــای نفت و انرژی ایران و 

روســیه وجود دارد، به زودی همه این توافق ها 
محقق می شــود، یادآور شــد: نقشه راه جامع 
همکاری مشــترک در تمام زیرمجموعه های 
نفت و انرژی تدوین شــده اســت. ما از یک ماه 
گذشته پیشنهادهای خود را به طرف های روس 
ارائه کرده بودیم و شرکت های توانمند روسی 
نیــز عالقمندی خود را بــرای همکاری اعالم 
کردند.اوجی به تحریم های ظالمانه آمریکا ضد 
ایران و روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه هر دو 
کشور در کنار ظرفیت های بسیار خوب دارای 
ذخایر فراوان نفتی و گاز هســتند که می توان 
از آن هــا بهره ببرنــد، تأکید کرد: با توافق های 
به دســت آمده، بی شــک مردم و حوزه نفت، 
آثــار آن را خواهنــد دیــد.وی در ادامه با بیان 
اینکه روس ها به خوبی متوجه شــدند که عزم 
و اراده دولت ســیزدهم و وزارت نفت ایران بر 
این اســتوار شــده که این روابط را مستحکم 
و مســتمر پیش ببریم، گفت: ایران و روســیه 
در ائتالف اوپک پــالس )تولیدکنندگان عضو 
ســازمان کشورهای صادرکننده نفت-اوپک و 
غیر اوپک( هم دارای دیدگاه یکسانی هستند.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  خبر دادند؛

کتری های تجزیه کننده نفت  شناسایی با
ک خوزستان در خا

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
با انجام یک مطالعه، باکتری های بومی تجزیه کننده 
نفت را از خاک خوزستان شناسایی کردند.نفت خام 
مخلوط پیچیده ای از هیدروکربن ها و سایر ترکیبات 
آلی اســت که در صورت نشــت به محیط طبیعی، 
می تواند مشکالت زیست محیطی جدی ایجاد کند. 
با توجه به این که نفت خام جذب باالیی دارد، تجمع 
آن در خاک باعث ایجاد تغییراتی در خواص فیزیکی، 
شیمیایی و میکروبی خاک می شود.برای پاک سازی 
مکان های آلوده به نفت، روش های مختلفی از جمله 
روش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی، وجود دارد. 
اما روش های فیزیکی و شیمیایی، به نسبت گران 
هستند، زیرا آالینده های استخراج شده باید مجدد 
تصفیه یا دفع شوند.به همین جهت؛ یکی از راه های 
بهبود خاک، اســتفاده از روش های زیستی توسط 
باکتری های بومی برای کاهش هیدروکربن ها است 
و در دهه گذشته، زیست پاالیی خاک های آلوده به 
نفت، موضوع بسیاری از مطالعات زیست محیطی 
بوده اســت. بر همین اســاس پژوهشگران با انجام 
یک مطالعه قابلیت زیست پاالیی باکتری های جدا 
شــده از خاک آلوده مناطق مختلف خوزســتان را 

بررســی کردند.در این پژوهش، بررســی بر روی 
۲۵۰ گــرم خــاک از عمق ۱۰ ســانتی متری هر 
یک از مناطق آلوده در مراکز انتقال نفت در ســه 
شهر آبادان، اهواز و اندیمشک انجام شد و شرایط 
بهینه برای زیســت پاالیی هــر نوع خاک، تعیین 
شدند.بررســی های این مطالعه نشــان داد که این 
باکتری ها، قابلیت رشد در خاک های آلوده را دارند 
و می تواننــد به طور مؤثری هیدروکربن های نفتی 
خــاک را کاهش دهنــد، نفت خام را تجزیه کنند 
و به عنوان باکتری هایی با قابلیت زیســت پاالیی 
در نظــر گرفته شوند.بررســی متغیرهای مؤثر در 
ایجاد شرایط بهینه، نشان داد که رطوبت و میزان 
نیتــروژن، دو عامــل ضروری هســتند که میزان 
هیدروکربن هــای نفتی خاک را کاهش می دهند.
نتایج به  دســت آمده از این تحقیق تایید می کند 
که باکتری های بومی جداشده از خاک های استان 
خوزستان، قابلیت تجزیه زیستی نفت خام را دارند 
و باکتری باسیلوس پاسیفیکوس  گونه باکتریایی 
جدیدی اســت که می تواند زیست پاالیی را انجام 
دهد. ولی با این وجود، تحقیقات بیشــتری برای 

بررسی این موضوع مورد نیاز است.

چین واردات نفت از 
ایران را افشا کرد

در اقدامــی کــم ســابقه، چین آمار 
رســمی را منتشــر کرد که نشــان 
داد این کشــور بــا وجود تحریمهای 
آمریــکا، از ایران نفت وارد می کند.
برای نخستین بار در یک سال گذشته 
چیــن که بزرگترین واردکننده نفت 
جهــان اســت، آمــاری را به صورت 
عمومی منتشــر کرد که نشــان داد 
این کشــور در دسامبر مجموعا ۱.۹ 
میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده 
اســت. اطالعاتی که از سوی گمرک 
چین منتشــر شد، نخستین افشای 
علنی خرید نفت ایران از سوی چین 
از دسامبر سال ۲۰۲۰ است.چین در 
زمان تحریمها که در ســال ۲۰۱۸ از 
ســوی دونالد ترامپ، رییس جمهور 
وقت آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد، 
از ایران نفت وارد کرده اســت با این 
حــال بــه ندرت به خرید نفت خام از 
ایران اذعان کرده اســت.هنوز علت 
ایــن کــه چین چرا بــه ادامه خرید 
نفت از ایران علنا اذعان کرده اســت، 
مشــخص نیست اما این افشاگری در 
بحبوحه ادامه مذاکرات هسته ای در 
وین صورت گرفته است. ایران و چین 
اخیرا به دنبال پیشــبرد همکاری در 
حــوزه انرژی تحت قرارداد همکاری 
اســتراتژیک ۲۵ ساله بوده اند.نفت 
ارزانتــر ایران و ونزوئال در مقایســه 
بــا قیمتهــای جهانــی کــه صعود 
چشمگیری داشتند، انگیزه کافی را 
فراهم کرد تا چین ریســک مجازات 
نقــض تحریمها را نادیده گرفته و در 
ســال ۲۰۲۱ بیشترین میزان خرید 
را از این دو کشــور داشــته باشند که 
صادراتشــان در سه ســال گذشته 
هــدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته 
است.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
بلومبرگ در گزارشی به نقل از برآورد 
شــرکت تحقیقات بازار کپلر نوشت: 
پاالیشــگاههای چینی سال ۲۰۲۱ 
در مقایســه با ســال ۲۰۲۰ حدود 
۵۳ درصد نفت بیشــتری از ایران و 
ونزوئال خریداری کردند. در مجموع، 
چین طی سال میالدی گذشته ۳۴۲ 
میلیون بشــکه نفت از ایران و ونزوئال 
وارد کرد که باالترین حجم از ســال 

۲۰۱۸ بود.

 سقوط سهم اوپک 
 از واردات نفت هند 

به کف ۱۵ ساله
ســهم اوپک از واردات نفت هند در 
ســال ۲۰۲۱ بــه پایینترین حد در 
بیش از یک دهه گذشته سقوط کرد.
بررســی و تحلیل آمار از سال ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۲۱ توســط رویترز نشــان داد 
اعضای اوپک که عمدتا کشــورهای 
خاورمیانه و آفریقا هســتند، شاهد 
افت سهمشــان از واردات نفت هند 
بــه ۷۰ درصــد در ســال ۲۰۲۱ در 
مقایسه با سهم ۸۷ درصدی در سال 
۲۰۰۸ بــوده اند.طبق آمار، واردات 
نفت هند در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳.۹ 
درصــد بهبود یافت و به ۴.۲ میلیون 
بشکه در روز رسید اما همچنان پایین 
سطح واردات پیش از پاندمی در سال 
۲۰۱۹ مانــد. انتظار می رود با بهبود 
تقاضا برای سوخت، واردات نفت هند 
امسال بهبود بیشتری پیدا کند. دولت 
با وجود افزایش موارد ابتال به کووید 
۱۹، قرنطینه های کرونایی را تسهیل 
کرده اســت. همین طور پیش بینی 
می شــود حاشیه ســود پاالیشگرها 
هم قوی بماند. پاالیشــگاهها ســال 
گذشــته به دلیل قرنطینه هایی که 
به مصرف ســوخت ضربه زدند، ناچار 
شــدند نرخ پاالیش را کاهش دهند.
در دسامبر واردات نفت هند به حدود 
۴.۷ میلیون بشــکه در روز رسید که 
باالترین میزان در ۱۱ ماه گذشته بود 
و حــدود پنج درصــد باالتر از نوامبر 
بــود اما همچنان ۷.۸ درصد پایینتر 
از مدت مشابه سال گذشته بود.ام کی 
ســورانا، رییس هیات مدیره شرکت 
دولتی هندوســتان پترولیوم گفت: 
با فروکش کردن نگرانیها نســبت به 
شیوع اُمیکرون و پیش بینی ها برای 
فعالیت پاالیشگاهها با ظرفیت کامل، 
واردات نفت هند می تواند حدود پنج 

درصد رشد کند.

شرکت پخش فرآورده های نفتی:

هیچ یک از استان های برف گیر 
کمبود سوخت ندارند

 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعالم کرد: با توجه به برودت هوا در بیشتر 
استان های کشور و بارش بی سابقه برف در برخی 
استان ها، این شرکت همچون روال هر ساله خود 
با برنامه ریزی های از پیش انجام شده، برای تأمین 
سوخت زمستانی مصرف کنندگان در بخش های 
خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی در زمستان 
جاری و مقابله با ســیالب های احتمالی آمادگی 
الزم را کســب کرده است.شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران به عنوان متولی تأمین 
و توزیع ســوخت در کشــور، همچون سال های 
گذشــته ذخیره ســازی ســوخت زمستانی در 
مناطق ۳ ۷ گانه خود را از اواسط تابستان امسال 
آغاز و نســبت به ذخیره سازی سوخت موردنیاز 
هم وطنان در مناطق سردسیر، به ویژه روستاهای 
ســخت گذر اقدام کرده اســت.طبق اطالعات 
دریافتی از این شرکت، هم اکنون هموطنانی که 
در نقاط روســتایی سخت گذر زندگی می کنند، 
ســوخت مــورد نیاز خــود را تحویل گرفته اند و 
ذخیره سازی مناسبی نیز در روستاها و شهرهای 
سردســیر انجام شده است، هیچ گونه کمبودی 
در موجودی انبارها و ذخیره سازی های فرآورده 
کشــور وجود ندارد و در صورت نیاز این آمادگی 
وجود دارد که محموله های ویژه ســوخت نیز به 
نقاط پربارش و ســرد ارســال شود.ستاد بحران 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور 
مدیریت مطلوب تأمین و توزیع سوخت کشور و 
مقابله با سیالب و آب گرفتگی های احتمالی فعال 
شده و خوشبختانه تاکنون هیچ جایگاه سوختی 
در کشور با مشکل روبه رو نشده و سوخت رسانی 
به مردم و جایگاه ها طبق روال عادی ادامه دارد. 
در عین حال همه مدیران مناطق این شرکت عضو 
کمیته مدیریت بحران اســتان های زیر پوشش 
خود نیز هســتند و در صورت وقوع سیالب های 
احتمالی، همچون سال های گذشته، مشکالت 
احتمالــی برطرف و عرضه مطلوب ســوخت به 
مردم و نیروهای امدادی انجام می شود.علی اصغر 
چاغروندی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه ایالم از آمادگی کامل این منطقه 
برای تأمین و توزیع سوخت در فصل سرما خبر 
داد.وی گفت: این منطقه برای سوخت رسانی به 
بیش از ۱۷ هزار خانوار مصرف کننده نفت سفید در 
استان و در زمان برودت و کاهش دمای هوا آمادگی 
کامل دارد.مدیر منطقه ایالم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی افزود: سوخت رسانی بی وقفه در 
حال انجام و ذخیره سازی در انبارهای نفت شهید 
سلیمانی ایالم و انبار شهید رضایی نژاد دره شهر 
مطلوب است و این شرکت برای تأمین سوخت 
در شرایط نامساعد جوی یا بحرانی آمادگی کامل 
دارد. نفت ســفید طی سه مرحله به مقدار ۹۰۰ 
لیتر برای مناطق سردسیر استان و در دو مرحله 
به مقدار ۴۴۰ لیتر برای مناطق گرمسیر تخصیص 
داده شده است.علی روح اللهی، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
نیز از ادامه خدمات بی وقفه سوخت رســانی در 
زیــر بــارش برف و برودت شــدید هوا به همت و 
تالش کارکنان این شرکت خبر داد.وی با اشاره 
به تأمین و ذخیره سازی مطلوب و توزیع سوخت 
زمستانی خانوارهای مصرف کننده نفت سفید، 
همچنین سوخت دوم صنایع گفت: با برنامه ریزی 
انجام شده در شرایط جوی سخت و برودت هوای 
زمستانی، سوخت مورد نیاز خانوارهای روستایی 
توزیع شده و سوخت ذخیره برای مقابله با شرایط 
احتمالی اضطراری پیش بینی شــده و مطلوب 
است.سوخت رســانی شــبانه روزی و بی وقفه با 
بارش برف در اســتان اردبیل نیز در حال انجام 
است. سیدحجت مدنی، مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در این باره گفت: 
وضع ذخیره ســازی سوخت در مخازن انبارهای 
نفت منطقه مطلوب است. با توجه به برنامه ریزی 
و آمادگی قبلی و در پی بروز سرما و بارش برف و 
یخبندان در استان اردبیل، نظارت بر نحوه انتقال 
و توزیــع فرآورده هــای نفتی، همچنین تأمین، 
ذخیره ســازی و توزیع ســوخت فروشندگی ها 
به ویژه در روســتاهای سخت گذر به طور مطلوب 
در حال اجراست.سبحان رجب پور، مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری نیز در 
نشستی از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین 
و توزیع به موقع ســوخت در مواقع اضطراری با 
توجه به ذخیره سازی مناسب و مطلوب خبر داد.
وی در این باره گفت: جلسه تأمین سوخت استان 
با حضور مسئوالن دستگاه های متولی، به منظور 
ایجاد هماهنگی، پشتیبانی، پیگیری و عملیات 
اجرایی سوخت رسانی در شرایط بحران به گونه ای 
که سوخت و مواد نفتی در شرایط خاص، به موقع، 
مناسب و ایمن تأمین شود، برگزار شد. تمهیداتی 
در تأمین به موقع سوخت نیروگاه شهید سلیمی 
نکا با تأمین کافی نفت کش و مخزن دار، همچنین 
تسریع در نقل وانتقال فرآورده انجام شده است.
احمد مجرد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ارومیه نیز از سوخت رسانی مطلوب 
در ایــن منطقه خبر داد و گفت: هیچ مشــکلی 
پیرامون ذخیره سازی و ارسال فرآورده های نفتی 
در هیچ کــدام از انبارهــای ارومیه و خوی وجود 
ندارد و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق، تمهیدات 
الزم و یاری شهروندان عزیز این پیک سرما را نیز 

پشت سر بگذاریم.

افزایش تعامالت ایران و روســیه در زمینه انرژی به 
عنوان دو کشــوری که ۳۷ درصد از ذخایر گاز و ۱۵ 
درصد از ذخایر نفت جهان را دارا هســتند، می تواند 
با حذف دالر از تعامالت اقتصادی، تضعیف پترودالر 
و حاکمیت دالر در تجارت جهانی را به دنبال داشته 
باشد.ایران و روسیه به عنوان دو کشوری که باالترین 
ذخایــر نفــت و گاز را در اختیــار دارنــد حاال به فکر 
توسعه تعامالت خود در زمینه انرژی افتاده اند.افزایش 
همکاری های دو جانبه ایران و روسیه در صنعت نفت 
و گاز اگرچه از جنبه اقتصادی بســیار اهمیت دارد و 
می تواند به افزایش سهم دو کشور در بازارهای جهانی 
نفت و گاز منجر شــود، ابعاد سیاســی گسترده ای را 
نیز شــامل می شود.ان موضوع آنجا اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که هر دو کشــور)ایران و روسیه( شامل 
تحریم های آمریکا هســتند و از همین رو همکاری 
دو کشــور می تواند در عبور از این تحریم ها کارگشــا 
باشــد. با روی کار آمدن دولت بایدن، ســند راهبرد 
امنیت ملی آمریکا تغییر کرد و در این ســند ایران و 
روسیه و البته چین جزو کشورهای غیردموکراتیک 
دســته بندی شــده اند.در مقابل، در سند استراتژی 
امنیت ملی روســیه با توجه به ســند راهبرد امنیت 
ملی آمریکا، تاکید شــده که آمریکا به دنبال جنگ 
ســرد است.همچنین روســیه به دنبال آن است که 
بــرای کاهــش تکانه های مربوط به تحریم آمریکا به 
سمت سیستم تراکنش های غیردالری برود. در این 
میان اســتفاده از پول ملی در روابط دو جانبه و چند 
جانبه تاکید شــده اســت.ایران نیز سال ها است که 

مورد سنگین ترین تحریم های آمریکا به بهانه پرونده 
هســته ای قرار گرفته است. تحریم هایی که بیش از 
هر بخش دیگری، صنعت نفت و گاز را هدف گرفته و 
با جلوگیری از ورود تکنولوژی و سرمایه و همچنین 
کاهش صادرات نفت در تالش اســت تا اقتصاد ایران 
را تضعیف کند.از سوی دیگر چین که در زمان ترامپ 
حتی به توافق اولیه با آمریکا نیز دست یافته بود، حاال 
در معرض جنگ دو قطبی جدیدی با آمریکا قراردارد 
زیرا می داند اکنون دیگر مشــکل آمریکا ورود چین 
به بازارهای تجاری آمریکا نیست بلکه ذات حکومت 
این کشور نشانه رفته است.این اتفاقات اگرچه در نگاه 
اول می تواند نگرانی هایی را به دنبال داشته باشد اما 

در صورت ایجاد همکاری های موثر، فرصتی است تا 
سلطه پترودالر بر بازار نفت کم شود. بعد از آنکه در 
۱۵ اوت ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دالر آمریکا به 
طال را به شکل یک طرفه فسخ کرد و به طور عملی به 
نظام »برتون وودز« پایان داد ، باید به دنبال پشتوانه 
جدیدی برای حفظ ارزش دالر در بازار می گشت.آن 
زمان عربســتان در حال افزایش ظرفیت تولید نفت 
خود بود و در ایران نیز هنوز انقالب نشده بود. آمریکا 
از همین رو تالش کرد تا سیستم جدیدی راه اندازی 
کند که دالر به جای پشــتوانه طال، به پشــتوانه نفت 
در جهان مبادله شود و این گونه بود که  پترو دالر پا 

به عرصه اقتصادی و سیاسی جهان گذاشت.

در این زمینه عربستان از هیچ حمایتی دریغ نکرد و 
هر کجا که دالر در معرض خطر سقوط قرار می گرفت، 
تولید نفت خود را افزایش و کاهش می داد.این موضوع 
باعث می شد تا دالر به عنوان اصلی ترین ارکان تجارت 
جهانــی همچنان قدرت خود را حفظ کند.حاال اما با 
توجــه به اینکه چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ 
جهان و ایران و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان 
ذخایر نفت و گاز دنیا در معرض تحریم های آمریکا قرار 
دارنــد، می توان با تقویت روابط اقتصادی و تعامالت 
اســتراتژیک، قدرت پتــرودالر را کاهش داد.ایران و 
روســیه در مجموع بیش از ۳۵ درصد از ذخایر گاز 
جهــان را به خــود اختصاص داده اند. این موضوع در 
نفت بیش از ۱۵ درصد اســت. از ســوی دیگر چین 
نیــز بزرگترین واردکننده منابع هیدروکربوری دنیا 
شناخته می شــود. همچنین بیشتر صادرات نفت و 
گاز ایران و روسیه به اروپا انجام می شود.بنابراین دارا 
بودن منابع در کنار وجود بازارهای گسترده می تواند 
این فرصت را در اختیار ایران، چین و روسیه قرار دهد 
تــا نقش خــود را در بازارهای نفت و گاز و همچنین 
قیمت گــذاری ایفا کنند.با توجــه به اهمیت وجود 
تعامالت استراتژیک، ایران سال گذشته توافقی ۲۵ 
ساله با چین به امضا رساند. اگر چه هنوز این تفاهم نامه 
به عقد امضا در صنعت نفت منتهی نشده اما بستری 
مناســب برای افزایش تعامالت در این بخش اســت.

از ســوی دیگر، با ســفر آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری ایران به روســیه، ایران آماده امضای 

توافقی ۲۰ ساله با روسیه است.

خبر ویژه

یک منبع آگاه گفت: به دلیل نشــتی گاز در خط لوله ایران و مشــکل 
فنی ایســتگاه تقویت فشــار گاز در خاک ترکیه بعد از موج سرما ناچار 
به قطع گاز به ترکیه هســتیم.وی گفت: از حدود ۱۵-۱۰ روز پیش به 
دلیل نشــتی گاز در خط لوله گاز ایران در نقطه صفر مرزی به ترکیه 
اعالم کردیم که این خط لوله نشتی دارد و باید آنها نیز بازرسان خود 
را برای بررســی وضعیت به منطقه اعزام کنند.وی ادامه داد: بر اســاس 
استانداردهای بین المللی باید گاز فوراً قطع می شد اما این کار صورت 
نگرفت و به درخواست شرکت بوتاش ترکیه، ما حجم گاز را کم کردیم 

اما قطع نکردیم.وی اظهار داشــت: اما متأســفانه مطلع شدیم ایستگاه 
تقویت فشار گاز در خاک ترکیه نیز دارای مشکالت فنی است و نمی تواند 
گاز موردنیاز را به خط لوله آن سوی مرز تزریق کند ولی باز با این حال 
به دلیل وجود موج شــدید ســرما در منطقه و به درخواســت ترک ها، 
گاز قطع نشــد. در نهایت در یکی دو روز گذشــته به دلیل مشــکل فنی 
و کاهش حجم گاز و مشــکل تقویت فشــار ترکیه، ورود گاز به خطوط 
لوله ترکیه متوقف شــد اما با رفع نســبی مشکل دوباره صادرات گاز به 

ترکیه از سر گرفته شده است.

گاه خبر داد؛ یک منبع آ

گاز ایران شد سرمای هوا مانع از تعمیر به موقع خط لوله 
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55بانک و بیمه
مدیر عامل موسسه ملل: 

قدردان سپرده گذاران هستیم

جلسه تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق و حوزه 
ها، بر اســاس اهداف تعیین شــده با حضور 
مدیرعامــل، قائم مقــام مدیرعامل و اعضای 
هیئــت مدیــره، معاونان و روســای ادارات، 
مناطق و حوزه های موسســه اعتباری ملل و 
با رعایت کامل شــیوه نامه های بهداشتی در 

ساختمان مرکزی موسسه برگزار شد.
در ابتدای این جلســه، آقــای جوادی ضمن 
عرض تسلیت به مناسبت بزرگداشت شهادت 
گونه ام البنین ســالم اهلل به عنوان مادر چهار 
شــهید و ضرورت ارج نهــادن به مقام مادر با 
ذکر روایتی از رســول گرامی اســالم از مقام 
شــامخ مادر تجلیل کردنــد و گفتند: احترام 
و نگهداشــت حرمت پدر و مادر از ضروریات 
اســت. و وظیفه ماست که قدردان این نعمت 
هــا باشــیم و در صورت فقــدان این عزیزان 
باید نام و یادشــان را زنده نگه داریم تا شــاید 
فرزندانمــان هــم در آینده ما را بیاد بیاورند و 
از ما یاد کنند. و همچنین به روز پاسداشــت 
مادران شــهدا پرداختند و ضمن قدردانی از 
مقام مادران شهدا گفتند: مادران شهدا جایگاه 
بســیار باالیی دارند. همه ما باید قدردان این 

همه ایثار و لطف آنها باشیم.
ایشان در ادامه افزودند: گزارش های ارائه شده 
در این جلسه، نشانگر موفقیتهای چشمگیر و 
اخبار امیدوارکننده است. پیشکسوتان با تکیه 
بر ســخاوت، عزت نفس، معرفت، اخالص، از 
خودگذشتگی و هدفمندی، این امکان را فراهم 
آورند تا نیروهای جوان با کســب آموزش های 
الزم به مراتب باالتر شــغلی ارتقا یابند. جای 
امیدواری است؛ چراکه آموزش و نیز پرورش، 
می تواند زمینه ساز رشد و توسعه شود. به سهم 
خــود بــه تمام عزیزانی که با آموزش و تربیت 
نیروی انســانی، بسترســاز ارتقای نیروهای 
جوان شــده اند، “آفرین” می گویم. در شرایط 
حاضر، الزم اســت تا موضوع آموزش را در هر 
زمان و موقعیتی همواره مد نظر داشته باشیم.
مدیرعامل موسســه، تقویت روح قدرشناسی 
و قدردانی را از ضروریات زندگی شــخصی و 
شــغلی دانســت و گفت: در زنجیره شغلی ما، 
کســانی هستند که با سپرده های خود در نزد 
موسسه و دریافت تسهیالت و پرداخت به موقع 
آن، سفره نعمت را برای تک تک ما گستراندند. 
باید با احترام و خلوص نیت، قدردان مشتریان 

و سپرده گذاران باشیم.
احترام بگذاریم و با خلوص نیت به آنان خدمت 
کنیــم؛ چراکه اگر آنان در چرخه شــغلی ما 

نباشند، در واقع ما هم نخواهیم بود.
همکاران عزیز، چشم، زبان و گوش ما هستند. 
در بحث عملکرد، هر نهال خدمتی که بکاریم، 
خیر و برکت برداشــت خواهیم کرد. همیشه 
کاشت دانه های خیر، با برداشت خیرات همراه 

خواهد بود.
وی با اشاره به رشد و تحول مثال زدنی در حوزه 
بانکداری گفت: این مهم از افتخارات موسسه 
اعتباری ملل اســت که ، در ۲۶ ســال پیش 
زمانی که هنوز هیچ بانکی در ایران سیســتم 
رایانه ای نداشت، موسسه اعتباری ملل جهت 
ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان ، سیستم 
رایانه را وارد چرخه عملیات بانکی خود کرد. 
پیش بینی های کارشناســانه نشانگر این مهم 
اســت که در چند ســال آتی، به سمتی پیش 
خواهیــم رفت که بانکداری نوین به ســرعت 
رشــد خواهد کرد. لذا با اندیشه های درست، 
کوشــش، تالش، جهاد و همت، در مســیری 
حرکــت کنیم کــه ویترین تالش ما موفقیت 
و پیروزی باشــد. باید با جســارت و شهامت، 
در مســیر تحقق هــدف همت کنیم؛ چرا که 
عدم دقت ما، زمینه ساز عقب ماندن در عرصه 

رقابت خواهد شد.
مدیرعامل موسســه، کمک، حمایت و همراه 
شــدن در مســیر برنامه های دولت را الزمه 
توســعه کشــور دانســت و گفت: از آنجا که 
موفقیت دولت، افتخار ما خواهد بود، لذا یکی از 
کارهای ارزشمندی که می توانیم در این مسیر 
انجام دهیم، مبارزه جدی با بحث پولشــویی 
و جلوگیــری از ورود افــراد و پولهــای کثیف 
در نظام بانکی کشــور است. باید پذیرا باشیم 
کــه خود مراقبتی و خود مواظبتی، بهترین و 
ضروری ترین عملکرد است. موضوع مبارزه با 
پولشویی، از جمله مباحث آموزشی و تأکیدی 
اســت که باید مدام به همکاران جوان اعالم 
شود تا خدای ناکرده یک اتفاق کوچک، باعث 

حوادث غیرقابل جبران نشود.
حجت االســالم والمسلمین جوادی، با اشاره 
به اینکه “اگر بخواهیم، می توانیم” گفتند: در 
عرصه رقابت ایجاد شــده در سیســتم بانکی، 
کســب سهم بازار و دستیابی به منابع با توجه 
به تورم ، یکی از سرفصل های مهم است که به 
نظر می رسد با توجه به درایت و مدیریت تک 
تک همکاران، این هدف دست یافتنی است.

اخبار

بخشنامه اخذ کد سیاح برای 
جلوگیری از افتتاح حساب های 

مازاد به شعب و باجه های بانکی 
 روستایی پست بانک ایران ا

بالغ شد

بخشنامه تاکید بر اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح 
حساب برای جلوگیری از افتتاح حساب های مازاد، 
به شــعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک 

ایران ابالغ شد.
طــی بخشــنامه شــماره ۲۱۷/۰۰/ب مــورخ 
۲۶/۱۰/۱۴۰۰ معاونــت ســازمان و برنامه ریزی 
پســت بانک ایران بر اســاس بخشــنامه شماره 
۱۱۳۶۸۴/۱۳۹۹ مــورخ ۲۷/۱/۱۴۰۰ معاونــت 
بانک مرکزی ج.ا.ایران، تمامی شــعب و باجه های 
بانکی روستایی پست بانک ایران می بایست نسبت 
به اخذ کد ســیاح در هنگام افتتاح حساب سپرده 
برای جلوگیری از افتتاح حساب های مازاد از سامانه 
سیاح بانک مرکزی به صورت آنالین اقدام نمایند.

بر این اساس تمامی شعب مکلفند؛ در هنگام افتتاح 
حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز و کوتاه 
مدت عادی عالوه بر اخذ کد سیاح آنالین از سامانه 
بانک مرکزی، سامانه بنکو نسبت به کنترل مضاعف 
حســاب های مازاد این سپرده ها اقدام نمایند، لذا 
افتتاح حســاب مازاد و فاقد کد ســیاح از این نوع 
ســپرده ها به هر نحو از تاریخ راه اندازی کد ســیاح 
آنالین )ابتدای سال جاری ( برای مشتریان حقیقی 

مجاز نبوده وتخلف محسوب می شود.
همچنین در ســامانه سیاح بانک مرکزی، حساب 
ســپرده قرض الحســنه جاری با دســته چک و 
حساب سپرده قرض الحسنه جاری با کارت،  یک 
نوع حساب )جاری ( محسوب می شود، لذا افتتاح 
هر دو حســاب مذکور برای یک شــخص حقیقی 
مجاز نبوده و مازاد تلقی می شود و شعب می بایست 
تا راه اندازی کنترل مضاعف توســط سامانه بنکو 
برای ســپرده های جاری از افتتاح حســاب  مازاد 
خــوداری نمایند. از اینرو افتتاح حســاب مازاد از 
تاریخ راه اندازی کد سیاح آنالین از این نوع سپرده 
برای اشــخاصی که دارای یک فقره حساب جاری 
)با دسته چک یا صرفا با کارت ( نزد بانک می باشد 
به هر نحو مجاز نبوده و تخلف محسوب می شود.

گفتنی است: در راستای اعمال محدودیت افتتاح 
حساب مازاد از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۹، با توجه به ماده 
۱۹ از فصــل چهارم )ســایر الزامات ( بخشــنامه 
شــماره ۱۶۵۶۵۰/۹۶ مــورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ بانک 
مرکزی ابالغی طی بخشنامه داخلی شماره ۲۷-
۰۲۱۴/۱/ب مــورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ موضوع ابالغ 
“دســتورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف 
حسابهای مطالبه نشده و مازاد” که اشعار می دارد 
“هر موسســه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری 
بیش از یک فقره حســاب ســپرده انفرادی و یک 
حساب مشترک برای هر شخص حقیقی نمی باشد، 
از اینرو تمامی شــعب و باجه های بانکی روستایی 
پست بانک ایران همچنان مکلفند در هنگام افتتاح 
حساب برای مشتریان نسبت به حسن اجرای این 

مهم نظارت الزم را داشته باشند.

 برگزاری آیین تودیع مدیر 
 بیمه های باربری، کشتی و هواپیما 

و مشاور حقوقی بیمه آرمان

آییــن تودیــع مدیر بیمه های باربری، کشــتی و 
هواپیما و مشــاور حقوقی بیمــه آرمان با حضور 

مدیر عامل برگزار شد.
جلســه تودیع مدیر بیمه های باربری، کشــتی و 
هواپیما و مشاور حقوقی مدیرعامل با حضور دکتر 
مجید قلی پور مدیر عامل، جناب آقای عسگر معزی 
معاون فنی، جناب آقای هاشــمی معاون مالی و 
سرمایه گذاری و جناب آقای دکتر صالح فکر مشاور 
مدیر عامل و جمعی از مدیران امروز )چهارشــنبه 
۲۹ دی ماه( برگزار شد. در این جلسه دکتر مجید 
قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط مازیار شفیعی 
مدیر سابق بیمه های باربری و افشین رزاقی مشاور 
سابق امور حقوقی تقدیر و تشکر کرد و در ادامه برای 
آقای عسگر معزی، معاون فنی که با حفظ سمت، 
مدیر حقوقــی و امور قراردادها منصوب گردیده، 

آرزوی موفقیت کرد.

 اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون 
به دو واحد صنعتی خراسان رضوی

در ســفر عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون به خراســان رضــوی، اختصاص 
۱۰۰۰ میلیــارد ریال تســهیالت به دو 
واحــد صنعتــی به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان قهوه و ســرم ایران مورد 

تصویب واقع شد.
محمدجعفر ایرانــی عضو هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون در ســفر به استان 
خراســان رضوی، در بدو ورود به مشهد 
به زیارت شهدای گمنام شتافت. وی در 
زیارت از قبور مطهر این سه شهید که به 
تازگی در این مکان خاکسپاری شده اند 
اظهار امیدواری کرد اقدامات توسعه ای 
بانک توســعه تعاون در میدان اقتصادی 
بتواند در روند توســعه ای کشــور نقش 

مهمی ایفا نماید.
 اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال 

 به کارخانه مولتی کافی 
زیرمجموعه هلدینگ پارت سازان

ایرانی در بازدید از خط تولید بزرگ ترین 
تولیدکننــده قهوه فوری در ایران گفت: 
فعالیت تولیدی در اقتصاد کشــور بسیار 
ارزشمند است و بانک توسعه تعاون نیز با 
آگاهی از وضعیت تولید در کشور، عمده 
تمرکز عملیات توســعه ای را به حمایت 
از واحدهــای تولیدی و تعاونی معطوف 

نموده است.
وی افزود: برای کمک به فرآیند تولیدی 
و کمک به حفظ و اعتالی سطح اشتغال، 
اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال به کارخانه 
مولتی کافی زیرمجموعه هلدینگ پارت 

سازان مورد تصویب واقع می شود.

ایرانی گفت: با توجه به اشــتغال سیصد 
نفری شــرکت در بخــش قهوه فوری و 
اشتغال صدها نفری در بخش های دیگر، 
این مصوبه اعتباری می تواند در حمایت 

از چرخه تولیدی مؤثر واقع شود.
عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
با اشــاره به این که تولید، موتور محرک 
سایر حوزه های اقتصادی در سطح کالن 
می باشــد طی پیشــنهادی به مدیران 
پارت ســازان گفت: وظیفــه ما تقویت 
بخش تعاون اســت و پیشنهاد این است 
کــه فعالیت اقتصادی شــرکت در قالب 
تعاونی ادامه یابد، و بر اساس تکلیف نیز 
بانــک ۷۰ درصد خدمات اعتباری را به 

بخش تعاون اختصاص می دهد.
ایرانی در بخشــی از اظهارات با اشاره به 
فاز جدید توسعه ای ۲۰۰۰ میلیارد ریالی 
این هلدینگ گفت: در مجموعه خدمات 
توسعه ای بانک تالش بر این است که از 
همه ســبد محصوالت به مشتریان ارائه 
خدمات شود و ازاین رو تسهیالت، صدور 
ضمانت نامه و سایر خدمات تخصصی به 

شرکت قابل ارائه است.
حمیدرضــا البــرزی مدیر امور اعتباری 
بانک توسعه تعاون با اشاره به فاز جدید 
توســعه ای قهــوه پارت ســازان گفت: 
ایــن طرح توســط ارکان اعتباری بانک 
مورد بررســی قرار می گیرد و در صورت 

تصویــب، بانک آمادگی حمایت مراحل 
تولیدی شرکت را دارد.

تصویب حد اعتباری ۵۰۰ میلیارد 
ریالی به بزرگ ترین تولیدکننده 

سرنگ کشور
در ادامــه ایرانــی در بازدید از مجموعه 
تولید ســرم و سرنگ ورید اظهار داشت: 
بانک توسعه تعاون در پی انتفاع و کسب 
منافــع اقتصادی صرف نیســت و بانک 
تالش می کند تا با ارائه عملکرد مناسب، 
به گونه ای عملیات توسعه ای را راهبری 
نماید تا منافع حاصل از تولید و اشتغال 

به عموم مردم منطقه سرازیر شود.
وی بــا اعالم تصویب حد اعتباری ۵۰۰ 

میلیاردریالی به بزرگ ترین تولیدکننده 
ســرنگ کشور گفت: این واحد محصول 
مهمــی را تولیــد می نماید که در حفظ 
و ارتقای ســالمت جامعه مؤثر اســت و 
شبکه بانکی کشور نیز در محوری هدایت 
می شود تا تمرکز اصلی عملیات بانکی از 

جریان های مفید تولیدی باشد.
بازدید از شرکت های مورد حمایت 

بانک توسعه تعاون
عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
در بازدید از کارخانه آرد اتحادیه تعاونی 
نانوایان مشــهد گفت: جای بسی افتخار 
است که بانک توسعه تعاون طی پنج سال 
اخیر با حمایت از فعالیت راهبردی آرد و 
کشاورزی موجبات شکل گیری و فعالیت 
این واحد تولیدی را فراهم ساخته است و 
هــزار نانوای عضو این تعاونی از محصول 
این کارخانه به فعالیت مشغول هستند. 
ایرانــی در بازدیــد از گروه صنعتی قائم 
تولید کننده انواع پیستون و بوش گفت: 
این شــرکت نیز با اتکا به اخذ تسهیالت 
دویســت میلیارد ریال حــد اعتباری و 
سرمایه در گردش و ۱۵۰ میلیارد ریالی 
ایجاد خط تولید و تهیه ماشــین آالت از 
بانک توسعه تعاون موجب اشتغال ۷۵۰ 
نفر اشتغال مستقیم و صدها نفر اشتغال 

غیر مستقیم شده است.
در ایــن دیدارها مهــدی امین بیدختی 
مدیر شــعب استان خراســان رضوی، 
معاونیــن اســتان و مصطفی منتظری 
مقدم رئیس اداره کل مدیریت ریســک 

نیز حضور داشتند.

 پاسخگویی مناسب بانک توسعه تعاون به درخواست اطالعات شهروندان
آزاد به اطالعات در سامانه ملی انتشار و دسترسی 

شهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون اظهار 
داشــت: این بانک نســبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات اهتمام کافی داشــته اســت و ۱۰۰ درصد درخواست های 
شــهروندان را پاســخ داده اســت. بر این اســاس بانک با ارتباط 
مؤثر با دبیرخانه کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات 
 تالش نموده اســت تا نقش موثری در این طرح ملی داشــته باشــد.

بخشــا افزود: عملکرد ۹ ماه ســال ۱۴۰۰ بانک توســعه تعاون در 
ســامانه انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات حاکی از ثبت تعدادی 
درخواســت اطالعات از ســوی مردم بوده و تمامی موارد به صورت 
تخصصی و کارشناســی پاســخ داده شــده است و مدت زمان پاسخ 
 ســؤاالت شــهروندان به طــور میانگین ۹.۳ روز کاری می باشــد.

وی توضیح داد: سؤاالت و درخواست های مطرح شده در حوزه های 
تسهیالت مخترعین، تسهیالت بابت نیروگاه برق خورشیدی، ابعاد 
قانونی حساب مربوط به مجتمع های مسکونی، دریافت چک موردی و 

صیادی، برگزاری قرعه کشی حساب های قرض الحسنه، دستورالعمل ها 
 و بخشــنامه های صادره این بانک از ســوی شــهروندان بوده است.

رئیــس اداره کل روابــط عمومی بانک توســعه تعــاون گفت: این 

بانــک در راســتای ایجــاد شــفافیت و رعایت حقوق شــهروندی 
کلیــه اطالعــات عملکــردی و مالــی بانــک را دوره هــای زمانی 
مختلف در ســایت رســمی بانک منتشــر نموده و همچنین لینک 
مربــوط به ســامانه ملی انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعات به 
 آدرس www.iranfoia.ir در دســترس عمــوم قــرار داده اســت.

وی خاطر نشــان کرد: قانون تصویب شــده در خصوص سامانه ملی 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعات می توانــد در تحقق اهداف 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولت مؤثر واقع شــود و شــهروندان 
نیــز می تواننــد بــا مراجعه و ارائه به دســتگاه اجرایی مورد نظر در 
 ســامانه مذکــور، محتــوا و اطالعات مورد نظــر را دریافت نمایند.

بخشــا گفت: این قابلیت وجود دارد که با فرهنگ ســازی بیشــتر 
در جامعــه و همچنیــن آموزش برخط بــرای عموم مردم، گام های 
موثری برای فراگیر شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

برداشته شود.

خبر ویژه

بانــک ایــران زمین در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، موفق به 
دریافت تندیس این مراسم شد.

دوازدهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایران، روز ســه شــنبه ۲۸ 
دی ســال ۱۴۰۰ بــا حضــور جمعی از مســؤوالن کشــوری، مدیران شــرکت 
هــا و اســاتید دانشــگاه در ســالن اجــالس ســران، برگزار شــد کــه در این 
مراســم مجیــد رضــی زاده معاون مالی و پشــتیبانی بانک به عنــوان نماینده 

 ایــن بانــک تندیــس بلوریــن دوازدهمین دوره جایــزه ملی مدیریــت مالی ایــران را دریافت کرد.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از ســال ۱۳۸۹ هر ســاله برگزار می شــود، بسترســاز بهبود و ارتقای 

 سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده است.
حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دســتیابی به جایگاه واقعی در شرکت 
ها و ســازمان ها، تشــویق و ترغیب شــرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت 
نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناســب و حرفه ای 
شــرکت ها و ســازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی 
سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها 
و سازمان های برتر در حوزه مالی و اقتصادی، فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی 

از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط بانک ایران زمین

اخبار

آیت اهلل سیستانی دیدار دکتر احمدی با نماینده مرجع عالیقدر حضرت 
آیــت اهلل ســید علــی شهرســتانی در این دیــدار بــا قدردانی از 
اقدامــات بانــک شــهر، گفــت: داشــتن روحیه  قــوی مدیران و 
کارکنان بانک شــهر برای حل مشــکالت شــهرها و شــهروندان 
کــه آثــار با برکتــی در جامعه بر جای می گذارد، شایســته تقدیر 
 اســت و قطعــا اجــر آن در دنیــا و آخــرت محفــوظ خواهد بود.

در ادامه دکتر ســید محمد مهدی احمدی نیز با ارائه گزارشــی 
از رونــد فعالیــت های بانک شــهر، گفــت: کارکنــان این بانک 
همــواره با خدمات رســانی شایســته به شــهروندان توانســته 
انــد در جلــب اعتماد عمومــی به خوبی عمل کــرده و با کیفیت 
 تریــن خدمــات بانکــی را در اختیــار مشــتریان قــرار دهنــد.

وی در ادامه با اشاره به نقش این بانک در کمک به رفع محرومیت 
شــهرهای کوچک و تالش برای رفع مشــکالت کالنشهرها، افزود: 

در طــی بیــش از یک دهه فعالیت، توانســته ایــم به عنوان حامی 
 مهم و تاثیرگذار در پیشــبرد اهداف شــهرداری ها معرفی شــویم.

دکتــر احمدی کمک به توســعه حمــل و نقل عمومی و حمایت از 

ابر پروژه های شــهری را از دیگر اقدامات بانک شــهر عنوان کرد و 
گفت: خوشحالیم که امروز تمامی اقشار جامعه به نقش بانک شهر 
 در ارائه بهتر خدمات شــهرداری ها به شــهروندان واقف هســتند.

مدیرعامل بانک همچنین به بیان سیاست های کلی این بانک در 
سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" پرداخت و افزود: حمایت 
از بنــگاه هــای اقتصادی و واحدهای تولیدی در تمامی شــهرها را 
 از ابتدای ســال جاری به صورت جدی در برنامه خود داشــته ایم.

دکتر احمدی با اشــاره به کمک های همه جانبه بانک به پیشــبرد 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی، گفت: در جهت توجه به مسئولیت 
اجتماعی خود، تالش کرده ایم از برنامه های فرهنگی در شــهرها 
حمایت ویژه داشته و همچنین تعامل گسترده ای با مجموعه های 

فقهی و مراکز حوزوی داشته باشیم.
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کید کرد؛ مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تا

ک  لزوم تالش برای حفظ محیط زیست و داشتن هوای پا
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر عامل شرکت 
ملــی مناطق نفتخیز جنوب گفت: خود را مکلف 
به تالش برای داشــتن یک هوای پاک می دانیم 
که در همین راســتا برای اقدام اولیه شــروع به 
جمع آوری گازهای همراه کرده ایم.علیرضا دانشی 
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
آئیــن آغاز عملیات اجرایی طرح دو هزار هکتاری 
بیابان زدایی و کاشــت نهال، با اشــاره به صنایع 
آالینده در خوزســتان اظهار کرد: در خوزســتان 

طبق گزارشــات موجود ۳۵ درصد از آالینده ها 
مانند کربن دی اکسید و مونوکسید کربن متعلق 
به صنایع اســت که شــامل نفت، فوالد و … است.

وی افزود: مناطق نفتخیز جنوب به عنوان شرکت 
عظیم و بزرگی که در این منطقه مستقر است خود 
را مکلــف به تالش برای داشــتن یک هوای پاک 
کرده که در همین راســتا برای اقدام اولیه شــروع 
به جمع آوری گازهای همراه کرده است.دانشــی 
با اشــاره به پیگیری دو طرح عظیم در خصوص  

کاهــش آالینــده ها، افــزود: در آینده نزدیک در 
دهه فجر شاهد اقدامات موثری برای جمع آوری 
مشــعل ها خواهیم بود، جمع آوری ۹۵۰ میلیون 
فوت مکعب گاز در منطقه شــرق در آغاجاری و 
گچساران و در منطقه اهواز و مارون ،۲۶۰ میلیون 
فوت مکعب گاز همراه را جمع آوری خواهیم کرد.
مدیر عامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با 
بیان اینکه برای داشتن نهضت سبز در خوزستان 
تــالش خواهیــم کرد، افزود : ما به هوای پاک نیاز 

داریــم و باید برای ســالمتی مردم تالش کنیم و 
این دو هزار هکتار برای گام نخســت اســت و در 
آینده شاهد پروژه های بیشتری خواهیم بود.وی 
بیان کرد: بهتر اســت با کمک و مشــارکت منابع 
طبیعی شــروع به کاشــت نهال های مثمر کنیم 
زیرا ما در شرایط جنگ تعداد زیادی از نخل ها را 
از دست دادیم ،تالش کردیم با تیمی که تشکیل 
دادیم ســال های آینده در این امر صعود کنیم تا 

در آینده هوای پاکی داشته باشیم.

سرپرست مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی:

بقاع متبرکه سنگر و خط مقدم مبارزه فرهنگی با دشمنان است
خراسان رضوی / گروه استان ها: سرپرست 
معاونت هماهنگــی و مدیریت امور زائران 
اســتانداری در همایش وقف و بقاع متبرکه 
خراسان رضوی در آستان مقدس امام زادگان 
یاسر و ناصر علیهم السالم شهرستان طرقبه 
شــاندیز گفت: امروز یکــی از خاکریزهای 
مبارزه با دشــمن در عرصه فرهنگی همین 
بقاع متبرکه هســتند. کارهای تبلیغی باید 
نقطه شــروع باشــد نه نقطه پایان.حجت 
االسالم والمســلمین حجت گنابادی نژاد 
بیان کرد: نگاه ما به اهل بیت علیهم السالم، 
زیارت و توســل و امامزادگان این اســت که 
عالم و مقدرات عالم به دست این بزرگواران 
تنظیم می شــود، مردم در شــادی ها و غم 
هاشان به این مکان ها می آیند.وی خطاب 
به روحانیــون، مبلغین و مدیران فرهنگی 
مراکــز افق بقاع متبرکه خراســان رضوی 
اظهار کرد: ما و شما که می خواهیم در این 
آستان های مقدس کار و ماموریت فرهنگی 
انجام دهیم، قطعا این مغناطیست معنوی 
و فرهنگی هســت ما و شــما باید به عنوان 
کاتالیزوری بین این آستان و مخاطبین بیاید 
وسط و نقش آفرینی کند.سرپرست معاونت 
هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری با 
اشاره به اینکه اگر گاهی اوقات در عرصه کار 
فرهنگی خسته می شویم و فکر می کنیم 

ما زیاد کار کردیم ولی اســتقبال کم است، 
بیــان کــرد: گاهی دنبال می گردیم که کار 
فرهنگی را مقایسه کنیم با کارهای دیگر و 
به دنبال مسندها و سنگرهای دیگرهستیم، 
بهتر است بدانیم که همه اینها عرصه خدمت 
است ولی عرصه تبلیغ خط مقدمی است که 
اگر ما خالی بگذاریم کســانی دیگر آن را پر 
می کنند. وی افزود: حاج قاســم سلیمانی 
کار بزرگی انجام داد که داعش را در میدان 
نظامی نابود کرد، حاال ما و شما جواب دهیم 

که آیا در عرصه فرهنگی توانستیم داعش را 
نابود کنیم یا نه؟ خاکریز مبارزه با داعش در 
عرصه فرهنگی سوریه و عراق نیست، خاکریز 
مبارزه  فرهنگی با داعش همین بقاع متبرکه 
امامزادگان و مســاجد و هیئت ها هســت و 
همین عرصه ها و سنگرهای فرهنگی که در 
دســت من و شماست برای خدمتگزاری به 
مردم.حجت االسالم و المسلمین گنابادی 
نژاد بیان کرد: در دنیا ۱۰۰ دانشگاه داریم که 
در مورد شیعه شناسی کار می کنند و فقط 

در اسرائیل به تنهایی ۸ مرکز شیعه شناسی 
در حــال فعالیت داریم، اگر هر روزی که ما 
تردید داریم که باید کار فرهنگی انجام دهیم 
یا نه، همین گزارش فعالیت های دشمن را 
ببینیم  و بدانیم که ما اگر بخوابیم دشمن ما 
نمی خوابد .وی با اشــاره به موضوع نوآوری، 
ابتکار و خالقیت که مهم است، تاکید کرد: 
بچه های ما امروز گوشی هایی در دست دارند 
که محتوای آن در صبح و  عصر متفاوت است 
چطور می خواهیم بایک محتوا و قالب ثابت 

کار فرهنگی انجام دهیم که تاثیر گذار هم 
باشیم، باید دنبال نوآوری و ابتکار و خالقیت 
باشــیم و بهترین مرجع برای این کار خود 
مبلغین هستند، گروه هایی درست کنید و 
کارهای نوآوری و ابتکارانه خود را در مناسبت 
های مختلف به اشتراک بگذارید که همین 
موارد ممکن است چرخه جریان تبلیغ شما 
را متحول کند.حجت االسالم و المسلمین 
گنابــادی نژاد اظهار کــرد: تدوام ارتباط با 
مخاطب خیلی مهم است، یکی از بزرگترین 
ضعف ها و ایرادات ما در حوزه کار فرهنگی 
بریده بریده کار کردن هســت، مخاطب از 
بزرگسال گرفته تا کودک و خردسال مسجد، 
حــرم، هیئت، بقاع متبرکه می آیند به آنها 
کار نداریــم اگر او آمد برایش برنامه داریم و 
اگر نیامد هیچ،  کارهای تبلیغی را باید نقطه 
شروع بدانیم نقطه پایان نیست، تداوم ارتباط 
با مخاطب به عنوان یک عرصه برنامه ریزی 
در حوزه فرهنگی پیش بینی کنید که خیلی 
مهم است.وی خاطرنشان کرد: امروز ما در 
زمانی مبلغ شدیم که بابت ثانیه های عمر 
ما و ثانیه های  تبلیغ ما دسته گل هایی جان 
دادند و پرپر شدند تا ما بتوانیم خدمت کنیم 
اگر چه مسئولیت ما سنگین است اما فرصت 
و میدان کار ما عظیم اســت و اجر و پاداش 

آن بسیار باالست.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

استاندار خوزستان:

 توجه به محیط زیست 
از اولویت های ما است

خوزســتان / گروه اســتان ها: اســتاندار 
خوزســتان گفت: روز هوای پاک موضوعی 
است که حقوق یک ملت است و باید مورد 
توجه نظام حکم فرمانی جمهوری اسالمی 
قــرار بگیرد و به عنوان یک حق عمومی به 
بهتریــن شــکل آن را رعایت کنیم.صادق 
خلیلیان در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح 
دو هــزار هکتاری بیابان زدایی و کاشــت 
نهال که با مشــارکت شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، منابع طبیعی و آبخیز داری 
همزمان با روز ملی هوای پاک برگزار شد، 
اظهــار کــرد: آالینده های خوزســتان به 
گونه ای اســت که وظیفــه ای بر همگان 
ایجــاد می کنــد تا به کاهش آن بپردازیم.
وی افــزود: ما آالینده هایــی را داریم که 
ایجاد آلودگی می کنند که باید با آنها مقابله 
کنیم تا بتوانیم هوایی پاک داشــته باشیم 
و از اقداماتــی که می توان در این خصوص 
انجام داد مهار کردن گازهایی است که می 
سوزند.استاندار خوزستان تصریح کرد: در 
بید بلند یکی از مشعل ها را خاموش کردیم 
امیدواریم این نهضت در استان خوزستان 
تداوم پیدا کند و ما شــاهد شعله های این 
گاز های سوخته در استانمان نباشیم و به 
بهترین شکل جهت سازندگی کشور مورد 
بهره برداری قرار بگیرند.خلیلیان با اشاره به 
مهار میزگردها، گفت: بخشی از ریزگرد ها 
منشا آنها در استان و بخشی در بیرون است 
و آنچه که به ما مربوط می شــود مهار آنها 
در داخل اســت که با اقداماتی که در چند 
ســال اخیر انجام شده می توان در کاهش 
آنها امیدوار بود.وی ادامه داد: مسئله مهار 
ریزگرد امســال تداوم پیدا کرد و در آینده 
توســعه پیــدا خواهد کــرد و باید بتوانیم 
همــواره ریزگــرد ها را مهار کنیم و فضای 
زندگی مردم اســتانمان را بهبود ببخشیم 
.اســتاندار خوزستان با اشاره به روز هوای 
پــاک اظهار کرد: روز هوای پاک موضوعی 
است که حقوق یک ملت است و باید مورد 
توجه نظام حکم فرمانی جمهوری اسالمی 
قــرار بگیرد و به عنوان یک حق عمومی به 
بهترین شــکل آن را رعایت کنیم.خلیلیان 
عنوان کرد: روز هوای پاک را با کاشت نهال و 
همچنین اقداماتی که ایجاد پوشش گیاهی 
است همانند طرح دو هزار هکتاری گرامی 
می داریم و امیدواریم بتوانیم این اقدامات 
را توســعه بدهیم.وی افزود: با هم افزایی 
که دســتگاه های اجرایی مختلف دارند و 
حق مســئولیتی که شرکت ها و موسسات 
نسبت به این استان دارند باید کاشت نهال 
توسعه یابد.استاندار خوزستان تاکید کرد : 
محیط زیست در ابعاد مختلف بحث مهمی 
است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
هم نوشته شده و حق عمومی مردم کشور 
است، ما باید توسعه ای را دنبال کنیم که 
محیط زیست را حفظ کند.خلیلیان یادآور 
شــد: محیط زیســت به عنوان توسعه ای 
پایدار و منابعی که به عنوان امانت دســت 
ما است را باید به بهترین شکل ضمن بهره 
برداری از آن به نسل های بعد منتقل کنیم

برگزاری جلسه کمیسیون 
روابط عمومی کانون وکالی 

دادگستری استان گلستان 
گلستان / گروه استان ها: جلسه کمیسیون 
روابط عمومی کانون وکالی دادگســتری 
گلســتان با حضور رییــس و نایب رییس 
کانون و اعضای کمیســیون برگزار شد.در 
این جلســه که با محوریت برگزاری جشن 
اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری و 
شــانزدهمین دوره تحلیف کارآموختگان 
وکالت گلســتان در اسفندماه، برگزار شد 
پس از تبادل نظر اعضای حاضر، مقرر گردید 
هماهنگی های الزم جهت برگزاری باشکوه 
جشن استقالل و شانزدهمین دوره تحلیف، 
با تعیین اعضای تیم اجرایی و تشــریفات 
انجام شــود.گفتنی است، جشن استقالل 
کانون وکالی دادگســتری و شانزدهمین 
دوره تحلیــف کارآموختــگان وکالــت 
گلســتان، روز پنجشــنبه ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ 
با حضور تعدادی از مســئوالن اســتانی، 
وکال و کارآمــوزان وکالــت، قضــات و… 
 در تــاالر فخرالدین اســعد گرگانی برگزار 

خواهد شد.

 تعرفه های برق مشترکین 
پر مصرف افزایش یافت

اصفهان / گروه استان ها: جریمه بد مصرف ها 
و پر مصرف ها ی برق از بهمن ماه آغاز می شود 
و در آیین نامه جدید تعرفه برق مشــترکان 
خانگی بر اساس بند ی تبصره ۸ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و 
هدفش اصالح مصرف پر مصرف ها بوده است 
و به عبارت دیگر فقط ۲۵ درصد مشــترکان 
مشمول این جریمه ها خواهند شد البته این 
بخــش نیز اگر مصرف خــود را اصالح کنند 
دوباره هزینه قبض آنها کاهش خواهد یافت 
. با اشــاره به اینکه بخش کمی از مشــترکان 
مصرف باالتر از الگو دارنداین گروه تاکنون از 
یارانه بیشتری بهره مند می شدند که بر اساس 
مصوبه جدید، از این پس یارانه یکســانی که 
برای کل مشــترکان لحاظ شده است نیز به 
آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان پرمصرف 
بابت مصرف بیشــتر از الگو، هزینه بیشتری 
بایــد بپردازند .ایــن اقدام به منظور برقراری 
عدالــت در توزیــع یارانه های انرژی صورت 
گرفتــه و از آنجــا که بیشــترین برق مورد 
نیاز کشــور توســط بخش خصوصی تولید 
می شــود، دولت می بایســت برق را با قیمت 
واقعی خریداری و با نرخ یارانه ای به مشترکان 
تحویل دهد که در این شرایط، مشترکانی که 
از برق بیشــتری استفاده می کردند، از یارانه 
بیشتری نیز بهره مند می شدند.کارشناسان و 
متخصصان صنعت برق پس از بررسی دقیق 
مصارف مشــترکان بر اساس چندین مولفه، 
برای میزان مناســب مصرف برق مشترکان 
الگویــی طراحی کردند که یک اقدام اصولی 
بوده و معموال جزو برنامه های اصلی برای ارائه 
خدمات بهتر به مشترکان است.این الگو ابتدا 
بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه به 
میزان متوســط دمای هوا به مناطق مختلف 
"معتدل یا عادی" و "گرمسیری" تقسیم شده، 
ســپس در راســتای نیاز خانوارهای مختلف 
بــه اســتفاده از انرژی برق، وســایلی مانند 
روشــنایی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، 
اتو، یخچال و غیره که به طور معمول برای رفاه 
مورد نیاز بوده، درنظر گرفته شده است. این 
الگو برای مشترکان ۲۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه های غیرگرم سال و ۳۰۰ کیلووات ساعت 
برای ماه های گرم اســت و مناطق گرمســیر 
کشــور هم متناسب با شــرایط آب و هوایی 
الگــوی خاص خــود را دارند.بر این مبنا اگر 
مشــترکان برق بتوانند در ماه های گرم سال 
مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش داده و به زیر الگوی مصرف برسانند، 
به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف 
معادل قیمت مصوب پاداش گرفته و از دولت 
بســتانکار می شوند؛ البته این در حالی است 
کــه دولــت در چارچوب الگوی مصرف، برق 
را بــه نرخ یارانه ای و کمتر از یک ســوم این 
قیمــت در اختیار مشــترکان قرار می دهد و 
پــاداش کاهــش مصرف در زمان پیک و اوج 
بار شــبکه، می تواند تا دو برابر قیمت تامین 
بــرق هم افزایش یابد.عالوه بر این، آئین نامه 
هیئــت دولت پیش بینی کرده که تعرفه برق 
مشــترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی 
ماننــد کمیته امداد و بهزیســتی در صورت 
کاهش بــه میزان ۵۰ درصد الگوی مصرف، 

رایگان در نظر گرفته شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
استان اصفهان:

میانگین عمر مینی بوس های 
استان اصفهان ۲۵.۵ سال است

اصفهان / گروه استان ها: معاون حمل و نقل 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای 
اصفهــان با اشــاره به اینکــه میانگین عمر 
ناوگان حمل ونقل بار استان اصفهان در بخش 
ســنگین حدود ۲۰ ســال، نیمه سنگین ۳۰ 
سال و نیمه سبک ۱۹.۶ سال است، ادامه داد: 
همچنین میانگیــن عمر ناوگان حمل ونقل 
مســافر اصفهان در بخش اتوبوس حدود ۱۲ 
ســال، مینی بوس ۲۵.۵ سال و سواری ۱۱.۴ 
سال است.وی با بیان اینکه پیگیری نوسازی 
ناوگان حمل و نقل بار و مســافر را در دستور 
کار داریــم، تصریح کــرد: درصدد دریافت 
تســهیالت بلند مدت برای این امر هستیم.
صلواتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶۰ 
شــرکت مسافربری در سطح استان اصفهان 
فعالیت دارند، ابراز داشت: نظارت مستمر بر 
روی ناوگان این شرکت ها در دستور کار است.

وی با بیان اینکه توســعه و گســترش مراکز 
معاینه فنی خودروهای ســبک و سنگین نیز 
در دستور کار است، گفت: در حال حاضر ۱۰ 
مرکــز معاینه فنی در اســتان اصفهان فعال 
است و تا پایان امسال این مراکز به ۱۳ عدد 
افزایش می یابد.معاون حمل و نقل اداره کل 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اصفهان با 
اشاره به برنامه ویژه امسال اداره کل راهداری 
به مناسبت ۲۹ دی ماه روز هوای پاک اشاره 
کرد و ادامه داد: به این مناسبت هزینه بلیت 
اتوبوس و خدمات ارائه شده در مراکز معاینه 
فنــی خودروها بــه میزان ۳۰ درصد کاهش 

خواهد یافت.

استانها 6
خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: رییس پلیس راهور گلستان از افزایش ۱۱ 
درصدی تصادفات درون شهری استان خبر داد.سرهنگ عباس مهاجر 
بسطامی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در ۹ ماه نخست 
ســال تعداد تصادفات درون شــهری گلســتان نسبت به سال گذشته 
هفت فقره بیشــتر بوده و رشــد ۱۲ درصدی داشــته است.وی افزود: 
تعداد جانباختگان در ۹ ماهه امســال نســبت به ســال گذشته هشت 
درصد رشد داشته ولی در تعداد مجروحان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل پنج درصد کاهش داشتیم.رییس پلیس راهور گلستان ادامه داد: 
در مجموع تصادفات اســتان گلستان ۱۱ درصد رشد داشته است.وی 
اضافه کرد: در تصادفات درون شــهری ما هر چهار روز یک نفر فوت 
می شوند، روزانه ۱۱ نفر مجروح می شوند و به طور میانگین ۵۰ مورد 
خسارتی داریم.بسطامی با بیان اینکه بیشترین تصادفات به علت عدم 
توجه به جلو اســت، افزود: یکی از عمده ترین موارد که باعث کاهش 
توجه رانندگان می شود مربوط به استفاده از تلفن همراه است به طوری 
که از هر چهار راننده یک نفر در حال مکالمه با تلفن همراه است.وی 

تصریح کرد: آمار فوتی ها در شهرهای گرگان، مینودشت و مراوه تپه 
افزایشــی و در سایر شــهرها کاهشی است.بسطامی همچنین میزان 
آمار مجروحان را در شهرهای بندر گز، بندرترکمن، گمیشان، رامیان 

و مراوه تپه افزایشی و در سایر شهرها کاهشی اعالم کرد.رییس پلیس 
راهور گلستان اذعان کرد: ۲۰ درصد افرادی که جان خود را از دست 
دادند رانندگان وســایل نقلیه، ۵۵ درصد سرنشــینان موتور سیکلت و 
۲۵ درصد مربوط به عابران پیاده رو است.بسطامی ادامه داد: ۲۰ درصد 
مجروحان مربوط به رانندگان خودرو، ۵۳ درصد راکبان موتورسیکلت، 
۳۵ درصد عابرین پیاده و دو درصد شامل دوچرخه سواران هستند.وی 
با بیان اینکه استان گلستان جزء ۱۵ استان اول آسیب دیده در بحث 
موتورســوران اســت از عموم مردم درخواست کرد تا با رعایت قوانین و 
فرهنگ درست رانندگی جلو صدمات جبران ناپذیر ناشی از استفاده 
نادرست از این وسیله نقلیه را بگیرند.بسطامی نزدیک بودن شهرهای 
اســتان به هم، دسترســی آسان را علت استفاده زیاد از موتورسیکلت 
در اســتان دانســت و افزود: متاسفانه اغلب کسانی که از موتورسیکلت 
استفاده می کنند فاقد کاله ایمنی، بیمه نامه و گواهی نامه هستند و 
افراد قانون گریزی هستند که معموالً سرعت مجاز را رعایت نکرده و 

حوادث جبران ناپذیری به بار می آورند

رئیس پلیس راهور استان گلستان خبر داد؛

افزایش ۱۱ درصدی تصادفات درون شهری 

خبر ویژه

در شرکت توزیع برق استان سمنان انجام شد؛
آموزشی بهینه سازی مصرف برق ویژه فرماندهان پایگاه های بسیج برگزاری همایش 

سمنان / گروه استان ها:  همایش آموزشی بهینه سازی مصرف برق 
در ساختمان های اداری، ویژه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج 
ادارات کل، در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سمنان برگزار شد. 
سرپرســت شــرکت توزیع برق استان در این همایش با تبیین اهمیت 
انــرژی الکتریکــی بیان کرد:برق نقش کلیــدی در زندگی امروز ایفا 
می کند و مدیریت مصرف برق و انتقال صحیح این انرژی بی بدیل به 
نسل آینده، یک ضرورت محسوب می شود. سید محمد حسینی نژاد 
با اشاره به این که فرماندهان پایگاه های بسیج دستگاه های اجرایی، 
نقــش مهــم و اثرگذاری در هماهنگــی و اجرای برنامه های مدیریت 
مصرف در ســاختمان های اداری دارند و می بایســت تالش وافری در 
زمینه بهینه سازی مصرف داشته باشیم گفت: در زمینه اصالح الگوی 
مصرف در تعرفه های برق، می بایست توجه بیشتری صورت پذیرد و 
مشــارکت همگانی در این زمینه، کمک شــایانی به اقتصاد خانواده ها 
و کشــور می نماید. وی با اظهار این که یک چراغ خیابانی ۲۵۰ وات 
که در طی شــب تا نزدیک های صبح در معابر روشــن است، یک لیتر 
گازوئیــل صرف آن می شــود افزود: بــا یک در میان کردن چراغ های 
معابر اصلی، حدود ۳۵۰ مگاوات انرژی در کشــور صرفه جویی شــده 
است.در ادامه ریاست سازمان بسیج کارمندان و ادارات سپاه قائم آل 
محمد "عج" استان سمنان با بیان این که در بسیج دو ماموریت ویژه 

در سند اعتالی بسیج گنجانده شده که پیگیری می کنیم اظهار کرد: 
مهــم تریــن موضوعــی که می تواند در هر دو مأموریت، هم در تحقق 
دولت اســالمی و جامعه اســالمی نقش آفرینی کند، اقتصاد اســت و 
فرماندهان پایگاه های بسیج و مردم، می بایست در این زمینه نقش 
تاثیرگذار خود را به نحو شایســته ای ایفا نمایند.ســرهنگ پاســدار 
محمــد امامــی با عنوان این که مهمتریــن راهبرد در بخش اقتصاد، 
اقتصاد مقاومتی اســت که طی یک دهه گذشــته نامگذاری ســال از 
ســوی مقام معظم رهبری بر اســاس این موضوع است یادآورشد: در 

اقتصاد مقاومتی، تبیین آن برای مردم که اقتصاد مقاومتی بر مبنای 
بهینه و درســت مصرف کردن اســت و موضوع دیگری که موثر می 
باشــد، کاهش حاملهای انرژی اســت و اگر هر مشترک برق به اندازه 
یک المپ اضافی، صرفه جویی را در دســتور کار قرار دهد، رقم قابل 
توجهی خواهد شد و جملگی می بایست این مهم را از خودمان شروع 
کنیم.در بخش دیگر این همایش آموزشــی "جعفر نصرتیان"، معاون 
مجری طرح انتقال شــرکت توانیر مطالبی پیرامون ضرورت مصرف، 
ســبد تولید برق کشــور، آالیندگی و هزینه های تولید و توزیع برق، 
انواع روشهای اصالح الگوی بار، فرصت های کلیدی مدیریت مصرف، 
تراز مصرف انرژی در بخش خانگی، راهکارهای بهینه سازی مصرف 
در لــوازم برقی خانگی، برچســب انــرژی، توصیه های هنگام مصرف 
سیســتم روشــنایی و گرمایشی و سرمایشی، یخچال و فریزر، ماشین 

لباسشویی، روشنایی ادارات و ممیزی انرژی را ارائه نمود.
گفتنی است: این همایش آموزشی که با حضور معاون امور استانهای 
حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر، فرمانده حوزه های مقاومت بسیج 
روح ا... و ثــارا... و فرماندهــان پایگاه های مقاومت بســیج ادارات کل 
استان، به میزبانی شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد، از سه 
فرمانده پایگاه بســیج اداری که بیشــترین همکاری را در گذر از پیک 

بار تابستانی به عمل آورده اند، با اعطای لوح و هدایایی تجلیل شد.
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كوتاه از جامعه

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ پیشنهاد عضو 

حذف مالیات برای پزشکانی که در مناطق محروم خدمت کنند
منطقــه محروم همان طور که از نامش 
مشخص است، دارای کمترین امکانات 
رفاهی از جمله مراکز درمانی و پزشک 
به خصوص پزشــک متخصص اســت. 
ســال های بسیاری است که گروه های 
پزشــکی - جهــادی که شــامل انواع 
تخصص های پزشــکی هستند به این 
مناطق می روند تا مرهمی باشــند برای 
مردمی که به دور از حداقل ترین امکانات 
درمانی هستند. اما امروز کمتر پزشکی 
حاضر اســت در مناطق محروم و کمتر 
توســعه یافته خدمت کند و دولت نیز 
نــه تنها برنامه ای برای ایجاد انگیزه در 
آنــان برای خدمت در این مناطق ندارد 
کــه برخی مقامات دولتی پزشــکان را 
تشــویق به خروج از کشــور می کنند!. 
بر اســاس این گــزارش ، چندی پیش 
محمد هادی ایمانیه اســتاندار فارس 
که خود از قضا پزشــک نیز هســت و 
مسئولیت ریاست نظام پزشکی شیراز 
را نیز بر عهده داشت، خطاب به جامعه 
پزشــکی، اظهار کــرد: من را تهدید به 
مهاجرت نکنید؛ هر که می خواهد برود 
به ســالمت! خــودم برایش بلیط پرواز 
هم می گیرم، چون دوره منحصر به فرد 
بودن برخی از پزشکان به پایان رسیده 
است. ظاهرا دولت بیشتر از آنکه به فکر 
کمبود پزشــک در مناطق محروم باشد 
و انگیزه هــای آنــان را برای خدمت در 
این مناطق افزایش دهد، نمک به زخم 
پزشــکان می پاشد و نتیجه آن می شود 
که امروز مناطق محروم با بحران کمبود 
پزشــک مواجه هستند و کمتر پزشکی 
حاضر به خدمت در این مناطق است.

راه های ترغیب پزشکان برای 
خدمت در مناطق محروم

اما چه راه هایی وجود دارد که پزشکان را 
ترغیب کرد که در مناطق محروم خدمت 

کنند؟ محمدعلی محسنی  بندپی، عضو 
کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
شــورای اســالمی در همین خصوص 
اظهــار کرد: یکی از نکات مدنظر بنده، 
بحث ماندگاری پزشــکان است که نیاز 
است برای ماندگاری آنها در کشور حتماً 
آسیب شناسی و یک برنامه مجزا تدوین 
شــود. این حرف که یکی از مســئوالن 
می گوید ما به اندازه کافی پزشک داریم 
و پزشکانی که قصد رفتن دارند را بدرقه 
می کنیم، خیانت به مردم است. محسنی 
بندپی در ادامه بیان کرد: اوالً اینکه ما در 
هیچ جایگاهی مجاز به بدرقه نخبگان و 
تحصیل کرده های خودمان نیستیم، چه 
در قــوه مجریه و چه در قوه مقننه، چرا 
که این پزشــکان، جوانان و نخبگان در 
بدترین شرایط اقتصادی مملکت، با پول 
این مملکت رایگان تحصیل کرده اند. در 
حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی ما 
دولتی هستند و صندلی هایی که برای 
پزشکی و رشته های پزشکی وجود دارد، 

رایگان اســت، یعنی این دانشــجو ها از 
اعتبــارات دولتی اســتفاده می کنند. 
نماینــده مــردم نوشــهر و چالوس در 
مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح 
کــرد: هنوز به غیر از دانشــگاه آزاد که 
از دانشــجویان پزشکی پول می گیرد، 
بقیــه ۶۹ دانشــکده و دانشــکده های 
علوم پزشکی که به تربیت دانشجویان 
پزشکی می پردازند، از بودجه و اعتبارات 
ملی استفاده می کنند؛ به عبارتی از پول 
ایــن مملکت و بیت المال بهره می برند. 
دوم اینکه این افراد، آینده ســازان این 
کشــور هســتند، پس باید با دقت نظر 
بیشتر روی به اظهارنظر آورد. این عضو 
کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه با اشاره به 
سخنان رهبر انقالب، اظهار کرد: اگر ما 
به فرمایش رهبر انقالب معتقد هستیم 
که برای همه مشــکالت مملکت باید 
راه حــل علمی پیدا کــرد، یعنی برای 
پیدا کردن راه حل مشــکالت مان باید 

از نخبــگان، اندیشــمندان و اســاتید 
دانشــگاه ها استفاده کنیم. اکنون برای 
پیــدا کردن حل مشــکالت کشــور از 
کســبه، کودکان و سالمندان انتظاری 
نیست، بلکه از نخبگان کشور این انتظار 

می رود.

پزشکان را برای خروج از کشور 
بدرقه نکنیم

محســنی بندپی در ادامــه اظهار کرد: 
بنابراین نه تنها نباید این گروه از جامعه 
را برای خروج از کشور بدرقه کنیم، بلکه 
بایستی از آن ها درخواست کمک کنیم 
و به مشکالت و دغدغه هایشان نیز گوش 
کنیــم تا بتوانیم آنها را در کشــور نگه 
داریــم. وی اضافه کرد: وقتی فردی به 
منطقه ای که به دور از حداقل امکانات 
است، فرستاده می شود باید انگیزه هایی 
بــرای ماندن او ایجــاد کنیم. به عنوان 
نمونــه وقتی یک اداره ای کارمندش را 
برای ماموریــت به یک منطقه محروم 

می فرستد، عالوه بر در اختیار قرار دادن 
وســیله نقلیه، به او حق ماموریت، ایاب 
و ذهــاب، تغذیــه و حق اقامت می دهد 
تــا ماموریتــش را انجام دهــد. عضو 
کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه وقتی قرار 
است فردی از یک شهر با تمام امکانات به 
منطقه محروم برود، الزم است حداقل 
امکانات برای او فراهم شود، اظهار کرد: 
آنچه بنده معتقد هســتم این است که 
عالوه بر ایجاد انگیزه ماندن پزشکان در 
کشــور، این انگیزه باید برای پرستاران، 
مهندســان و همه نخبگان در کشــور 
فراهم شــود که در وهله اول در کشــور 
بمانند و ســپس آن هایی که به مناطق 
محروم می روند، انگیزه های مضاعف در 

آنجا برایشان ایجاد شود.

به جای تهدید پزشکان به 
دغدغه های آنها گوش دهیم

این نماینده استان مازندران در مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه با 
اخذ مالیات از پزشکان مناطق محروم 
موافــق نیســتم، اظهار کــرد: یکی از 
راه های ایجاد انگیزه و رفتن پزشــکان 
به مناطق محروم، حذف مالیات از آن ها 
است. سپس باید روی به فراهم کردن 
مسکن، آموزش و ایاب و ذهاب رایگان 
آن ها آورد. در گذشــته پزشــکانی که 
در مناطــق محروم خدمت می کردند 
پاکســتانی، بنگالدشی و هندی بودند 
کــه امکانــات در اختیارشــان قــرار 
می گرفت تا در کشورمان بمانند، حال 
چرا برای پزشــکان خودمان این کار ها 
را انجــام نمی دهیم؟ به همین رو باید 
بــه جای تهدیــد و تحریک اذهان، به 
دغدغه های آن ها گوش دهیم، چراکه 
تشــویق به خروج از کشور، خیانت به 

مملکت است.

7جامعه
 استخدام 

در وزارت آموزش و پرورش 
وزیــر آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
کمبــود نیــروی انســانی در آموزش و 
پرورش به تدریج ایجاد شده است، اظهار 
داشــت: باید بکوشیم این مشکل زودتر 
برطرف شود و به همین منظور ۳۴ هزار 
و ۸۰۰ نیروی تازه کار استخدام می شوند 
تا به فرموده مقام معظم رهبری، افسران 
میــدان تعلیم و تربیت باشند.یوســف 
نــوری افــزود: در مرحله هــای بعدی 
تالش خواهیم کرد نیروی انســانی پای 
کار را در وزارت آموزش و پرورش تامین 
کنیم تا مدرســه ها به گونه ای باشند که 
ســند تحول بنیادین رقــم خورد.وی 
همچنین با اشــاره به تهدیدهای فضای 
مجــازی در غیرحضوری بودن مدارس، 
گفت: این فضا نباید ابزاری علیه تربیت 
دانش آموزان باشد بلکه باید از آن برای 
تعلیم و تربیت اســتفاده کرد.وی افزود: 
معلمان در هنگام شــیوع کرونا با تالش 
مضاعــف خانه ها را به کالس های درس 
تبدیل کردند و با کنار گذاشتن بچه های 
خــود به تعلیم و تربیــت دانش آموزان 
پرداختند.نوری با تاکید بر لزوم آموزش 
حضوری دانش آموزان در مدرســه ها، 
اظهار داشــت: با حضور دانش آموزان در 
واحدهای آموزشــی، تعلیم و تربیت به 
صورت واقعی در کشور جریان می یابد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر نظارت 
دقیق و کافی اجرای شیوه های نامه های 
بهداشــتی در واحدهای آموزشی کشور 
اضافــه کرد: هنوز برای آموزش ترکیبی 
آمادگــی نداریم کــه البته این آمادگی 
نیز باید وجود داشــته باشد و به همین 
دلیــل قرارگاه حکمرانی فضای مجازی 
در وزارت آمــوزش و پرورش راه اندازی 
شده است تا این موضوع ها جدی گرفته 

شود. 

کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛

۱۵ هزار یورو؛ مبلغ خرید 
خدمت سربازی برای 

ج از کشور مشموالن خار
یــک عضو کمیســیون تلفیــق الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ گفــت که طبق مصوبه 
این کمیسیون مشموالن غایب خارج از 
کشور با پرداخت ۱۵ هزار یورو می توانند 
جهت خرید خدمت سربازی اقدام کنند. 
محمد رضــا میرتاج الدینی در توضیح 
بیشــتر در مــورد مصوبه کمیســیون 
تلفیق برای خرید خدمت ســربازی در 
سال آینده، اظهار کرد: طبق این مصوبه 
آن دســته از مشــموالن غایب خارج از 
کشــور که پنج ســال از زمان فراخوان 
آنــان به خدمت زیر پرچم می گذرد، در 
ســال آینده با رعایت اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی می توانند خدمت سربازی شان 
را خریداری کنند. وی افزود: این شامل 
مشموالنی می شود که حداقل ۵ سال از 
غیبت آنها گذشته باشد. آنها می توانند 
با پرداخت ۱۵ هزار یورو نسبت به خرید 
خدمت سربازی اقدام کنند. هدف از این 
مصوبه این است که این افراد برای تردد 

به کشور با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس سازمان بهزیستی:

امید به زندگی جامعه هدف 
بهزیستی روبه افزایش است

رئیس ســازمان بهزیســتی با اشــاره 
بــه فعالیت های مرتبط بــا توانمندی 
مددجویان تحت پوشش این نهاد گفت: 
ســرمایه اجتماعی برای امید به زندگی 
جامعــه هدف بهزیســتی روبه افزایش 
اســت. علی محمد قادری اظهار داشت: 
بیش از ۱۹ هزار پرســنل بهزیستی در 
روســتاها و شهرهای کشــور مشغول 
خدمت رســانی به جامعه هدف هستند 
و تــالش می کنند آنها را با اجرای طرح 
های گوناگون توانمند و مســتقل کنند. 
وی همچنین به ورود آسیب های جدید 
در جامعه و ضرورت کمک به حل آن از 
سوی بخش های گوناگون تاکید کرد و 
گفت: تا زمانی که رشد آسیب های نوین 
و نوظهور با تمدن گرایی و زندگی شهری 
و ورود مواد مخدر صنعتی و شــبیخون 
فرهنگی نظام خانواده را متزلزل می کند 
و از سوی دیگر زیرساخت های نامناسب 
جاده ها باعث افزایش ســرانه معلولیت 
می شود و همچنین عدم توجه در حوزه 
پیشگیری، معلولیت و آسیب ها را متکثر 
می کند، بر تعداد مددجویان بهزیستی 

افزوده خواهد شد.

 بهترین »اسباب بازی« 
برای کودکان

  انســیه مجذوبــی ، روانشــناس بالینــی حــوزه 
کودک

در قدیم بازی جزوی از زندگی بچه ها بود 
و مادر و پدرها حساسیت چندانی نداشت 
اما اینکه بستر زندگی ها عوض شده باعث 
شد بازی ها هم عوض شده و روانشناسی 
کــودک جایــگاه دقیق تری را پیدا کرد.

تصمیــم گرفتــه شــد بازی های حذف 
شــده به وسیله بعضی اسباب بازی ها به 
بازی های موجود اضافه شود اما این اتفاق 
باعث شــد دنیای اســباب بازی ها آنقدر 
گســترده شود که حتی روانشناسان هم 
بــرای انتخاب بیــن آنها مردد می مانند.

یکی از ویژگی های اسباب بازی این است 
که برنده و بازنده نداشــته باشــد؛ چون 
بازی هایــی که برنده و بازنده دارند باعث 
می شود لذتی که فرزند از بازی می برد کم 
شــده و وقتی این رویکرد را از بازی های 
بچه هــا برداریم؛ به آنها یاد می دهیم که 
پیشــرفت و لذت به صورت جمعی خوب 
است.اســباب بازی باید بســتر کشف و 
خالقیت داشته باشد.وقتی جهیزیه های 
آمــاده را برای بچه هــا می خریم داریم 
خالقیت را از آن می گیریم.این اســباب 
بازی ها به کودک یاد می دهد که زندگی 
طالیی این است و در بزرگسالی اگر به این 
وسایل و لوازم در زندگی اش دست نیافت 
با ذهنیت کودکی اش فکر می کند چقدر 
ضرر کرده اســت.بچه های زیر ۷ سال در 
ســن طالیی هســتند و زمانی است که 
مغز فرزند بیشــترین رشد را دارد و تفکر 
انتزاعی ندارند؛ به همین دلیل همه چیز را 
می توانند به صورت عینی برای خودشان 
مجسم کنند و از یک جعبه کوچک یک 
اجــاق گاز، میز نهارخوری و تخت برای 
عروسک بسازند.در این سن اسباب بازی 
باید بســتر کشف و خالقیت برای فرزند 
باشــد و باعث می شــود در آینده فرزند 
خاّلقــی شــود.یکی دیگر از ویژگی های 
بازی خوب این است که چندین مهارت 
را در بــر بگیــرد. برای مثال انواع لگوها و 
ســاختنی ها هم اسباب بازی های خوبی 
هســتند؛ چون عالوه بر رشــد خالقیت 
فرزنــدان به آنها می آمــوزد که ممکن 
اســت بارها چیزی را بســازی، بچینی و 
خراب شــود.همه مــا بازی های کودکی 
مان را در ســنین باالتر زندگی می کنیم 
و بــرای فرزندانمان باید مراقب باشــیم 
که چه ارزشــی در حال اضافه شــدن به 
زندگی فرزند ماست.فضای مجازی بحث 
گسترده ای است؛ مغز ما در دیدن فیلم ها 
و انیمیشــن ها طوری تحلیل می کند که 
نیمــی از آن مجــاز و غیر حقیقی و نیم 
دیگر حقیقی است.یعنی مغز ما تشخیص 
نمی دهــد که همه این بازی یا فیلم غیر 
واقعی است و همین دلیل باعث می شود 
بچه ها ابعادی از بازی های کامپیوتر را در 
زندگی اصلی خود پیاده ســازی می کند 
و باید دقیــق مراقب بازی های کودکان 
باشــیم.بازی های حقیقــی و مجــازی 
ارزشــی را وارد زندگی و شخصیت بچه 
می کند و ســبک زندگــی به ما تحمیل 
می کنند.فرزند از بدو تولد تا دو ســالگی 
بایــد بازی هــای حســی حرکتی انجام 
دهند؛ یعنــی بازی هایی که حواس آنها 
را درگیر می کند. الزمه بچه ها در این سن 
کشــف حس و حرکت است. دو تا شش 
سالگی بازی های نمادین و شناختی است 
و بعد از این سن بازی ها ادراکی و حرکتی 
می شــود و فعالیت جزوی از بازی های او 
می شود.بازی هایی که در طبیعت و پارک 
و باغ رخ می دهد همه ویژگی ها را دارد و 
بازی هایی که در خانه با وسایل خانه انجام 
می گیرد نیز دارای ویژگی های یک بازی 
اســتاندارد اســت. کمترین ویژگی های 
بازی استاندارد در اسباب بازی ها هست 
و هرچقــدر حرکت در بازی های بچه ها 
باشد الزمه رشد آنها ست.اینکه فرزندان 
در مهد کودک بچه های دیگر را می زنند 
بخشی از آن ناشی از این است که فرزند از 
لحاظ گفتار و بیان نیازش از راه گفت وگو 
کــردن ضعیف اســت و خواســته های 
خــودش را به وســیله کتــک زدن بیان 
می کنــد و برخی از موارد هم ناشــی از 
این است که فرزندان در معرض فیلم ها، 
بازی ها و حتی اسباب بازی های نامناسب 
با سنشان هستند.روند دورکردن بچه ها 
از بازی های نامناســب نباید گیوتین وار 
وارد عمل شــد، الزم است بدانید که آن 
اســباب بازی ها ســطح هیجان بســیار 
زیــادی را به فرزنــد القا کرده و فرزند به 
آن ســطح از هیجان معتاد شــده است؛ 
بایــد با بازی دیگری آن حجم از هیجان 
را وارد زندگــی کــرد و به مرور آن بازی 
را حــذف کنیم. وقتی به بچه می گوییم 
»ایــن نه« باید »چه چیزی آره« را وارد 

زندگی بچه کرد.

خبر ویژه

سرپرســت ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
از مــردم و بنگاه هــای اقتصادی دعــوت کرد برای 
تامین اقالم زیســتی نیازمندان سیل زده، کمک های 
غیرنقدی خود را به شــعب هالل احمر در سراســر 
کشــور تحویــل دهند.وحید ســلیمی گفت: مردم 
می تواننــد کمک هــای نقدی خــود را از مبادی زیر 
به دســت جمعیت هالل احمر برســانند. وی افزود: 
شماره حساب ۹۹۹۹۹ با کد دستوری ۱۱۲#*۷۳۷ 
*و شــماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ 

نــزد بانــک ملــی،  شــماره حســاب ۹۹۹۹۹ بــا 
کــد دســتوری #۱۱۲*۷۲۴ *و شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی و  شــماره 
حســاب ۹۹۹۹۹ با کد دســتوری #۱۱۲*۷۴۱ *و 
شــماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ نــزد 
بانــک ملت،  شــماره حســاب ۹۹۹۹۹ و شــماره 
کارت ۵۸۹۲۱۰۱۱۵۵۹۳۵۶۸۳ نــزد بانــک 
ســپه و شــماره حســاب ۹۹۹۹۹ و شــماره کارت 
۶۰۳۷۷۰۱۱۹۹۵۰۰۰۳۱ نــزد بانک کشــاورزی 

از شــماره  حســاب هایی اســت که مردم می توانند 
کمک های نقدی خود را به این شماره ها واریز کنند.  
به گفته سلیمی، مردم می توانند وسایلی مانند پتو، 
نایلون، زیرانداز، موکت، مواد غذایی و کمک های غیر 
نقدی را در راستای کمک به آسیب دیدگان متاثر از 
شرایط جوی، به شعب هالل احمر در سراسر کشور 
تحویل دهند.بر اساس این گزارش،  سیل شدید طی 
چند روز اخیر مناطق گسترده ای از استان کرمان را 
در بر گرفته و خسارت های زیادی به بار آورده است.

درخواست هالل  احمر برای جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان

وزیر بهداشت:

نگران اومیکرون هستیم
 وزیر بهداشت با اشاره به شیوع سویه اومیکرون 
در جهان، نسبت به غالب شدن این سویه جدید 
در کشــور هشــدار داد.بهرام عین اللهی گفت: 
با تســت های تشــخیصی انجام شده تا کنون 
بیــش از دو هزار بیمــار مبتال به اومیکرون در 
کشور شناسایی شده اما از همه بیماران، تست 
نمی گیریم بلکه به صورت اتفاقی این تســت ها 
انجام می شود و میزان آلودگی در سطح جامعه، 
بیشــتر از این موارد اســت. مراجعات سرپایی 
در دو هفته اخیر تقریباً ۴ برابر شــده و وقتی 

مراجعات سرپایی افزایش می یابد ممکن است 
موارد بستری و بیماران بدحال نیز افزایش یابد 
و نگرانی هایی در این زمینه داریم.وزیر بهداشت 
خاطرنشــان کرد: توصیه ما به مردم این است 
که در اســرع وقت، دوز ســوم واکسن کرونا را 
تزریــق کننــد. تا کنون حدود ۱۳ میلیون نفر، 
دوز سوم را تزریق کرده اند و یکی از دالیلی که 
مــرگ و میر بیماران کرونایی در این روزها در 
کشــور کمتر است، واکسیناسیون گسترده ای 
بوده که خوشبختانه تا کنون حدود ۸۹ درصد 

از جمعیــت هدف، یک دوز و حدود ۷۹ درصد 
نیــز دو دوز را تزریق کرده اند.عین اللهی تاکید 
کرد: ایمنی واکسن ها، محدود به زمان است و به 
صورت مادام العمر ما را بیمه نمی کند و به همین 
خاطر کشــورهای غربی که واکسیناســیون را 
زودتر شروع کرده بودند، ایمنی در آنها کاهش 
یافته و شــدیداً به مردم شــأن تزریق دوز سوم 
را توصیه می کنند. در ایران عمده واکسن های 
تزریق شــده مربوط به ماه های شهریور، مهر و 
آبان بوده که نیاز اســت به ســرعت، افرادی که 

سه ماه از واکسیناسیون شأن گذشته، دوز سوم 
را تزریق کنند.وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین 
نگرانی های ما، عادی انگاری توسط مردم است 
و نبایــد تصــور کنند که همه چیز تمام شــده 
است. مهم ترین نکته بهداشت فردی، استفاده 
از ماســک اســت. ثابت شده که استفاده مداوم 
از ماســک، می تواند تا حــد زیادی از ابتالء به 
اومیکرون پیشگیری کند. متأسفانه در فضاهای 
جمعی می بینیم که بخشی از مردم، از ماسک 

استفاده نمی کنند.

یک مقام مسئول:

آینده نزدیک است کشور در  بحران سالمندی بزرگترین معضل 
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم بهزیســتی و سالمت اجتماعی تاکید 
کرد: بحران سالمندی بزرگترین معضل کشور در آینده نزدیک است 
که نگهداری از ســالمندان معضلی برای فرزندان محســوب می شود.

ایــرج عبداللهــی افزود: بیماری های روماتیســمی، آرتروز، مفاصل و 
اســکلتی و ســکته مغزی که ساالنه بیش از ۱۰۰ هزار نفر به آن مبتال 
می شــوند، در دوره ســالمندی رو به افزایش خواهد بود و  آنها نیاز به 
استفاده طوالنی مدت از خدمات توانبخشی را پیدا می کنند.عبداللهی 
گفت: تغییر شــیوه زندگی و فرهنگ اســتفاده از غذاهای آماده یکی از 
مهمترین علل در ابتالی افراد به ســکته قلبی اســت و داشتن آمادگی 

بدنــی کافی عالوه حفظ ســالمتی فرد، بــر ظاهر و روحیه فرد نیز اثر 
مثبت دارد.وی با بیان اینکه بیماری های عصبی و  پارکینســون نیز 
از مشــکالت دوره ســالمندی است، افزود: افراد باید قبل از اینکه وارد 
دوره سالمندی شوند، سبک زندگی خود را با استفاده از تغذیه سالم، 
پرهیز از فعالیت های سنگین، پیشگیری از اضافه وزن و ورزش منظم 
را تغییر دهند تا با حفظ ســالمت جســم، کمتر دچار بیماری های 
مختلف شــوند.وی توصیه کرد: افراد ســالمند به طور مرتب با مراجعه 
به فیزیوتراپیســت وضعیت مفاصل خود را مورد بررســی قرار دهند تا 
کمتر دچار پوکی استخوان و دردهای مفاصل شوند.وی با بیان اینکه 

زنانه شدن سالمندی در کشور رو به افزایش است، تصریح کرد: میانگین 
عمر در زنان چهار تا پنج سال بیشتر از مردان است.عضو هیات علمی 
دانشــگاه علوم بهزیســتی و سالمت اجتماعی افزود: مردان بیشتر در 
معرض فوت ناشی از تصادفات، سوانح و بیماری های قلبی قرار دارند، 
به همین دلیل زنانه شــدن ســالمندی در کشــور رو به افزایش است.

عبداللهی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در کشور اکنون ۱۰ 
درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که نسبت به ۴۰ 
ســال قبل دو برابر شــده است و باید برنامه های اساسی و راهبردی را 

برای مراقبت های دوره سالمندی تبیین شود.
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گهی مناقصه عمومی آ

    روابط عمومی شرکت توزیع نیروی استان گلستان 

 نوبت دوم

ح ذیــل خــود را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  گلســتان در نظــر دارد اجــرای پروژه هــای بشــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
کــه دارای رتبــه از  کیفــی )از محــل اعتبــارات تملــک اســتانی ( بــه پیمانکارانــی  دولــت مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی 

گــذار نمایــد. کشــور مــی باشــند وا کل  ســازمان برنامــه و بودجــه 

ح مناقصهردیف شماره شــــر
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
مبلغ برآوردی)ریال(درمناقصه)ریال(

اجرای پروژه های تملک استانی احداث توسعه و اصالح روستایی در محدوده ناحیه یک )شرق 1
، شرق گرگان و علی آبادکتول  222166,000,0001,653,231,616-1400/2استان( مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستان کالله، گنبد، آزادشهر

اجرای پروژه های تملک استانی احداث توسعه و اصالح روستایی در محدوده ناحیه دو )غرب 2
، غرب گرگان و کردکوی 223221,000,0002,206,192,106-1400/2استان( مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستان آق قال، ترکمن، بندرگز

1- فروش اسناد مناقصه:
متقاضیــان می تواننــد در صــورت تمایــل نســبت بــه واریــز وجــه از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت مبلــغ 300.000 ریــال بابــت هــر مناقصه بحســاب فراگیــر 3136038140 
نــزد بانــك تجــارت بــا شناســه واریــزی 38140100  شــعبه ولیعصــر گــرگان بنــام شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان ، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1400/11/02 

لغایــت 1400/11/06 بــه ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
گشایی پیشنهادات: کت الف، مهلت و زمان باز 2- نحوه برگزاری و محل تحویل پا

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و فقــط تحویــل پاکــت الــف مهــر و مــوم شــده بــه 
آدرس گــرگان، خیابــان ولی عصــر عدالــت 23 طبقــه اول دبیرخانــه شــرکت توزیــع گلســتان 
و مهلــت آن تــا ســاعت 11 روز یکشــنبه مــورخ 1400/11/17 و زمــان بازگشــایی پــاکات الــف 
زیابــی کیفــی را کســب نمــوده انــد ، در ســاعت 11 روز  ب ج شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز ار
یکشــنبه مــورخ 1400/11/24 در دفتــر امورتــدارکات و قراردادهــا واقــع در ســاختمان شــماره 

2 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان می باشــد.
زیابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طریق سامانه ارسال گردد.   2-1- اسناد ار

زیابــی کیفــی بــه همــراه اســناد مناقصــه ) الــف ، ب و ج ( در یــک لفــاف  2- 2-  ارائــه اســناد ار
زیابــی کیفــی تلقــی خواهــد شــد. کلــی بــه منزلــه عــدم ارائــه اســناد ار

3- مبلــغ ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه بــه میــزان منــدرج در جــدول فــوق، بــه نفــع کارفرما 
مطابــق فــرم ارائــه شــده در اســناد مناقصــه کــه بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ افتتــاح پــاکات معتبر 
بــوده و قابــل تمدیــد تــا بــه مــدت ســه مــاه دیگــر باشــد بایــد به یکــی از صورتهــای زیــر ، همرا ه 

بــا  اســناد مناقصــه در پاکــت ) الــف ( بــه دســتگاه مناقصــه گزار تســلیم شــود : 
الــف- ضمانــت نامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صادرشــده از ســوی موسســات 
ی اســالمی  ی جمهــور ی غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــك مرکــز اعتبــار

ایــران هســتند.
ب-  اصــل رســید واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره 4001132207145972 نــزد 

بانــك مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان. 
پ-ضمانتنامــه صــادره توســط موسســات بیمــه گــر دارای مجــوز الزم بــرای فعالیــت و صــدور 

ضمانتنامــه از ســوی بیمــه مرکــزی ایــران 
ت-اوراق مشــارکت بــی نــام تضمیــن شــده بانــک هــا و دولــت بــا قابلیــت بازخریــد قبــل از 

سررســید )موضــوع قانــون نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت (
ث- وثیقه ملکی معادل هشتادو پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن 

ج-ضمانتنامــه هــای صــادره توســط صنــدوق هــای ضمانــت دولتــی کــه بــه موجــب قانــون 
تاســیس شــده یــا مــی شــوند و طبــق اساســنامه فعالیــت مــی نماینــد.

4- ذکــر شــماره مناقصــه روی پــاکات الزامــی بــوده و حضــور یــك نفــر از پیشــنهاد دهنــدگان 
در جلســه بازگشــایی پــاکات )الــف،ب،ج( بــا معرفــی نامــه کتبــی معتبــر آزاد اســت

5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.
6- بــه پیشــنهادهای فاقدامضــاء ، مشــروط،مخدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء 

ر در فراخــوان واصــل میشــود،مطلقًا ترتیــب اثــرداده نخواهــد شــد. مــدت مقــر
زیابــی صالحیــت پیمانــکاران  بــوط بــه ار 7- تکمیــل کــردن فــرم پرسشــنامه اطالعاتــی مر

زیابــی کیفــی الزامــی اســت. پیوســت اســناد ار
8- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- فروشــندگان و تولیدکننــدگان بایــد کــد معامالتــی فــرا بــورس داشــته باشــند و مکلــف 
بــه دریافــت و ارســال پیشــنهادات از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه 
نشــانی ww.setadiran.ir  مــی باشــند و پرداخــت هرگونــه کارمــزد ســامانه فــوق بــه عهــده 

برنــده مناقصــه مــی باشــد.
10- ضمنًا این آگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.Tavanir.org.ir و پایگاه 
ملی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی http://iets.mporg.ir  قابل دسترســی می باشــد 
 و جهــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 32684412-017 تمــاس و بــه شــماره تلفــن 

32627430-017 فاکس نمائید.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.       

شناسه آگهی: 1262714

گهی مناقصه عمومی   آ
یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 نوبت اول

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد خدمــات حقوقــی مشــروحه ذیــل را از 
طریــق مناقصــه عمومــی بــه موسســه حقوقــی واگــذار نمایــد. لــذا موسســات حقوقــی واجــد شــرایط 
مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج نوبــت دوم ایــن آگهــی مــورخ 1400/11/3 در 
روزنامــه روزگار بــه مــدت 5 روز کاری بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. الزم بذکــر اســت برگــزاری مناقصــه هــای فوق از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد. لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و 
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و 

دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند.

ح مناقصهشماره مناقصه مبلغ برآورد اولیه شر
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

انجام خدمات حقوقی کارفرما از طریق کارشناسان 400/89
10/000/000/000825/000/000حقوقی به مدت 12 ماه )از محل اعتبارات داخلی(

توضیحات:
 نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه )ضمانــت نامــه بانکــی، واریــز وجــه نقــد و... بــه شــرح منــدرج در 

اســناد مناقصــه(
 مهلــت و مــکان تســلیم پیشــنهاد تــا ســاعت 11:30 روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18، ســامانه ســتاد 

و تحویــل پاکــت الــف بــه دبیرخانــه شــرکت
 زمــان و مــکان بازگشــایی پــاکات ســاعت 12:30 روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18، اتــاق کنفرانــس 

شــرکت از طریــق ســامانه ســتاد
، چــک  ر  بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده، ســپرده مخــدوش، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر

شــخصی و نظایــر آن مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش، و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت 

ــر داده نخواهــد شــد. ــًا ترتیــب اث ر در اســناد مناقصــه واصــل مــی شــود، مطلق ــر مق
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38245990-083 تماس حاصل نمائید.

 شرکت توزیع نیروی برق 
کرمانشاه )سهامی خاص( استان 

گهی مناقصه عمومی   آ
دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 نوبت اول

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد اقــالم مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه 
عمومــی خریــداری نمایــد. لــذا کلیــه فروشــندگان و تولیدکننــدگان واجــد شــرایط مــی تواننــد جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج نوبــت دوم ایــن آگهــی مــورخ 1400/11/3 در روزنامه روزگار به 
مــدت 5 روز بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه 
نماینــد. الزم بذکــر اســت برگــزاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت انجــام مــی پذیــرد. لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد 
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی 

جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند.

ح مناقصهشماره مناقصه مبلغ برآورد اولیه شر
)ریال(

 مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

خرید 8000 دستگاه کنتور تک فاز فهام 2 ریلی 400/90
60/000/000/0002/450/000/000)از محل اعتبارات داخلی(

توضیحات:
 نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه )ضمانــت نامــه بانکــی، واریــز وجــه نقــد و... بــه شــرح منــدرج در 

اســناد مناقصــه(
 مهلــت و مــکان تســلیم پیشــنهاد تــا ســاعت 11:30 روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18، دبیرخانــه 

شــرکت )پاکــت الــف( و بارگــذاری در ســامانه ســتاد
 زمــان و مــکان بازگشــایی پــاکات ســاعت 12:30 روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18، اتــاق کنفرانــس 

شــرکت از طریــق ســامانه ســتاد
، چــک  ر  بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده، ســپرده مخــدوش، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر

شــخصی و نظایــر آن مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش، و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت 

ــر داده نخواهــد شــد. ــًا ترتیــب اث ر در اســناد مناقصــه واصــل مــی شــود، مطلق ــر مق
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38245990-083 تماس حاصل نمائید.

 شرکت توزیع نیروی برق 
کرمانشاه )سهامی خاص( استان 

 فراخوان  تجدید مناقصه عمومی 
همزمان  با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

زیابــی کیفــی) فشــرده(  احــداث بندهــای رســوبگیر طبــق جــدول ذیــل  اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ار
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در 

ســامانه  تاریــخ   1400/10/29 مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14/15  روز یکشنبه مورخ  1400/11/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13/15 روز پنج شنبه   مورخ  1400/11/14

ف
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شهرستانموضوع پروژه
) m3 (حجم عملیات

مبلغ برآورد اولیه
) ریال (

مدت 
 اجرا  
) ماه(

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه 

رتبه و پایه 
پیمانکار مبلغ 

برآورد اولیه
) ریال (

بندهای 
خشکه چین

بندهای 
گابیونی

بندهای 
مالتی

1
احداث بندهای رسوبگیر 

 حوزه شنجور 
شهرستان رزن                      

حداقل 5 70010001000073.466.385.45143.680.000.000رزن
کشاورزی یا آب

2
احداث بندهای رسوبگیر 

حوزه قهورد - کلوچه 
شهرستان کبودراهنگ                    

حداقل 5 12003000200039.788.585.71242.000.000.000کبودراهنگ
کشاورزی یا آب

3
احداث بندهای رسوبگیر 
حوزه سرخاب شهرستان 
کبودراهنگ                    

حداقل 5 600550200020.358.622.02041.020.000.000کبودراهنگ
کشاورزی یا آب

احداث بندهای رسوبگیر 4
حداقل 5 250019.194.571.1724960.000.000ــ600رزنحوزه گونلو شهرستان رزن                    

کشاورزی یا آب

احداث بندهای رسوبگیر 5
حداقل 5 500500150015.958.530.4804800.000.000رزنحوزه تخت شهرستان رزن                   

کشاورزی یا آب

6
احداث بندهای رسوبگیر 

 حوزه باشقورتاران 
شهرستان کبودراهنگ                    

حداقل 5 80050080012.693.194.2324640.000.000کبودراهنگ
کشاورزی یا آب

7
احداث بندهای رسوبگیر 

 حوزه باباحصاری 
شهرستان فامنین 

حداقل 5 2503508508,817,975,3443441.000.000فامنین
کشاورزی یا آب

کت ها: ساعت 8/30 روز شنبه  1400/11/16 گشایی پا زمان باز
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 

آدرس: همدان - بلوار فلسطین- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان- امور قراردادها  تلفن 08134222288
گهی نوبت دوم : 1400/11/02 آ گهی نوبت اول :1400/10/29        آ

 نوبت دوم

آبخیزداری کل منابع طبیعی و  اداره 
استان همدان

گهی : 1262933 شناسه آ


