
ح نسخ قانون؛ با تصویب طر

ساعترسمیکشوردیگرتغییرنمیکند
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   تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس شورای اسالمی، ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی 
کند.  نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی و بعد از تصویب کلیات طرح نســخ قانون 
تغییرساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به شرح زیر تصویب کردند. ماده واحده- قانون تغییر 

ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۶ مجلس شورای اسالمی نسخ می گردد. به هیات وزیران اجازه 
کز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی  داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مرا

کثر یک ساعت زودتر تعیین کند...   || صفحه  صفحه 22  مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حدا

حال و هوای نوروزی مردم در بازارهای پایتخت

باخریدعیدانه باخریدعیدانهتجلینوروز تجلینوروز

صفحه 7 
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وزیر کشور: 

مردم نیازی به ثبت 
ک برای سفر ندارند پال

ک       احمد وحیدی گفت: نیازی به ثبت پال
خــودرو بــرای ســفر نــوروزی نیســت، چــون 
ک ها  براســاس کدملــی معلــوم اســت کــه پال

متعلق به چه کسی است...

وزیر نفت در حاشیه آیین رونمایی از اسناد 
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره:

کرات  هیچ گاه منتظر مذا
نماندیم

     وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه وزارت نفــت 
کار هیــچ گاه  دولــت ســیزدهم از ابتــدای 
کــرات هســته ای نبوده اســت،  منتظــر مذا
تــوان متخصصــان و  بــر  تکیــه  بــا  گفــت: 
توانمندی به دست آمده در وزارت  نفت، 

کار را پیش می بریم...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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روابطعمومیشرکتشهرکهایصنعتیاستانقزوین

فراخــوان مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای عملیــات خریــد بخشــی از اقــام الکترومکانیــکال مــدول ســوم تصفیه خانــه 
ای  مرحلــه  دو  عمومــی  مناقصــه  دارد  نظــر  در  قزویــن  اســتان  صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت  لیــا  صنعتــی  شــهرک  فاضــاب 
برگــزاری  مراحــل  کلیــه  نمایــد.  برگــزار  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را  شــماره)2000001085000047( 
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهادات مناقصــه گــران و بازگشــایی پــاکات از طریــق درگاه ســامانه 

شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir آدرس  بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات 
2- تاریخ انتشار در سامانه تاریخ شنبه 1400/12/28 ساعت 15 می باشد.

3- آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز دوشنبه 1401/01/15
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز شنبه 1401/01/27

5- آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه )فیزیکی( به کارفرما ساعت 10 روز دوشنبه 1401/01/29
6- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج در ساعت 11روز دوشنبه 1401/01/29

7- اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــا 
 : پســتی  کــد  پونــک   ادارات  مجتمــع  کبیــر،  امیــر  بلــوار  قزویــن،    : در  واقــع  قزویــن  اســتان  صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت 

www.qazviniec.ir اینترنتــی:  ســایت   ،028  –  33692770  : تمــاس  تلفــن    3414945197
8-مبلغ برآورد:39.300.000.000 ریال است که بر اساس برآورد مقطوع کارفرما محاسبه گردیده است.

9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :1.965.000.000ریال می باشد.
10- مدت قرارداد : 3 ماه 

11-  محل اجرای پروژه : 
انبار شهرک صنعتی لیا واقع در کیلومتر 14 جاده قزوین بوئین زهرا

12– شرایط شرکت کنندگان :  
شــخص حقوقــی دارای رتبــه حداقــل 5 تاسیســات و تجهیــزات و صاحیــت ایمنــی پیمانــکاری اداره کار  – دارا بــودن حداقــل 
یــک ســابقه کار مشــابه ) بــه لحــاظ حجمــی و یــا ریالــی ( همــراه بــا رضایتنامــه و ارائــه قــرارداد و صورتجلســه تحویــل کــه 
پیمانــکار مــی بایســتی رأســًا بــا دســتگاههای اجرایــی ) طبــق تعریــف مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (در طــی مــدت 

10 ســال گذشــته منعقــد نمــوده باشــد. 
زیابــی )پیوســت اســناد  تبصــره  : پیمانــکاران دارای ســابقه همــکاری بــا ایــن شــرکت در صــورت اخــذ 80 امتیــاز از فــرم ار
مناقصــه( از کارفرمــا مــی تواننــد در مناقصــه شــرکت نماینــد، بدیهــی اســت عــدم کســب امتیــاز مذکــور بــه منزلــه عــدم 

صاحیــت الزم مناقصــه گــر جهــت شــرکت در مناقصــه مــی باشــد.
شناسه اگهی 1293391

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

معاونتتوسعهمدیریتومنابع
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیقم

در اجــرای تبصــره مــاده 302 آئیــن دادرســی 
خاکــی  امیــر  آقــای  بــه  بدینوســیله  مدنــی 
فرزنــد محمــد رضــا  ابــاغ مــی گــردد از ســوی 
هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قــم  رای برائــت 
در مــورد شــما صــادر گردیــده ، لــذا در صــورت اعتــراض، مــی 
از  مــاه  ســه  مــدت  ظــرف  حداکثــر  را  خــود  اعتــراض   توانیــد 
انتشــار ایــن آگهــی بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت نمائیــد .

شناسه اگهی 1293279

گهیابالغرایبرائت گهیابالغرایبرائتآ آ

فراخوانتجدیدمناقصهعمومیفراخوانتجدیدمناقصهعمومی
دومرحلهایخریدکاالدومرحلهایخریدکاال

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقشمالاستانکرمان

 نوبت اول

 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمان)ســهامی خــاص( در نظــر دارد کاال و تجهیــزات مــورد نیــاز خــود را از طریــق مناقصــه 
ــا تامیــن  ــه شــرح جــدول پائیــن و از تولیــد کننــدگان ی ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــه ای و از طری عمومــی دو مرحل

ــد.  کننــدگان واجــد صالحیــت خریــداری نمای

 مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند       موضوع مناقصهشماره مناقصه
کار  )ریال( شماره فراخوان در سامانه ستادارجاع 

کنتور سه فاز فهام 104-14001 3,428,000,0002000005630000127  خرید 2000 دستگاه 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شــرکت کننــدگان در مناقصــه الزامــا بایســتی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( ثبــت نــام و 

نســبت بــه تهیــه ، تکمیــل و ارســال اســناد از طریــق ســامانه مذکــور اقــدام نماینــد.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ  1400/12/25 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز سه شنبه به تاریخ 1401/01/16
5-  آخریــن مهلــت بارگــذاری اســناد و پیشــنهاد قیمــت در ســامانه ســتاد و ارائــه اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در فراینــد ارجــاع کار حداکثــر 

تــا ســاعت 9:00 صبــح روز بازگشــایی مــورخ 1401/01/27
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 10:30 صبح روز شنبه مورخ 1401/01/27

7- شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای می باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  10- اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص مناقصــات : کرمــان- خیابــان خواجــوی کرمانــی - خیابــان 
توانیــر - شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان - ســاختمان شــماره 3 - اداره تــدارکات و قرادادهــا  -  تلفــن -03432520003               

11 - کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات شــماره از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجام 
خواهــد شــد .اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام در ســایت ســامانه مذکــور بخــش ثبــت نام/پروفایــل /تامیــن کننــده /مناقصه گــر موجود میباشــد.

ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.
سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 

شبکه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

زمان تصمیم گیری برای ایران

کرات وین در میانه منفعت جویی  مذا
مسکو و بالتکلیفی تهران 

   جــال خــوش چهــره، نماینــده دور 
هفتم مجلس شورای اسامی و استاد 

اقتصاد دانشگاه تهران
ســال جاری درحالــی به روزهای 
پایانــی خود نزدیک می شــود که 
بالتکلیفــی همچنان بــر روابط 
خارجی ایران سایه دارد. این وضع 
برخالف همه امیدواری هایی اســت که در بازگشت تهران 
به میز گفت وگوهای وین برای ایجاد توافق در احیای برجام 

شکل گرفت. 
انتخاب دولت »ابراهیم رئیسی« در بازگشت به میز گفت  وگو 
به جای منازعه بر سر برجام، مفهومی از واقع گرایی خردمندانه 
را مقابل ایده های انتزاعی مخالفان بازگشت فعال به جامعه 
بین المللی بروز داد. خوب یا بد، توافقی در حال شکل گیری 
بود که در صورت تحقق، فرصتی دوباره را به ایران برای ایجاد 
موقعیتی متفاوت از  آنچه به آن مبتالست، ایجاد می کرد. 
این امید چنان پررنگ شد که حتی مخالفان برجام با نگاه 
به واقعیت های جاری در کشور، مجبور به سکوت شده و به 

نظر می رسید به ترجیحات نظام تن داده اند.  
تا پیش از اقدام نظامی روســیه در اوکراین، می شد چنین 
پنداشــت که اگر اعضای گروه مذاکره کننده با تهران در 
وین، نمایندگان دو بلوک شرقی و غربی رقیب در جامعه 
جهانی هستند، اما بر سر محتوای توافقنامه احیای برجام 
نظر مشترک دارند. متن توافق پیشنهادی به تهران همانی 
است که تا کمی پیش از این »میخائیل اولیانف« نماینده 
ویــژه دولت روســیه با نگاهی مثبــت از آن یاد می کرد. او 
حتی گفت؛ تا توافق پنج دقیقه باقی اســت. طرفه اینکه 
او در هفته هــای قبل تر، تعلــل تهران را برای قبول توافق 
مورد انتقاد قرار داده بود و بر ســرعت انجام آن در فرصت 

باقی مانده تأکید داشت...  
ادامه در صفحه 2

یادداشت
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

13 شعبان 1443   16 مارس 2022 چهارشنبه 25 اسفند 1400  شماره پیاپی 2068

سیاست 2

امیرعبداللهیان در دیردار با الوروف:

بر حسن روابط با روسیه تاکید داریم
وزیر خارجه روســیه در دیدار با وزیر خارجه کشــورمان به روابط مســتحکم دو کشــور اشاره و تاکید کرد : 
مناسبات تهران و مسکو در همه زمینه ها رو به گسترش است و در حال حاضر نیز سند جامع همکاری های 

بلندمدت دو کشور در دست بررسی و نهایی شدن است.
سرگئی الوروف با اشاره به افزایش چشمگیر حجم مناسبات اقتصادی ایران و روسیه گفت: هر دو کشور 

در خصوص بسیاری از مسائل بین المللی اشتراک نظر دارند.
 وی با اشاره به رایزنی های منظم در سطوح عالی بین دو کشور افزود : در مذاکرات امروز درباره مذاکرات 

وین ، تحوالت اوکراین ، مسئله سوریه و یمن به طور مفصل بحث و گفت وگو می کنیم.
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، ســرگئی الوروف وزیر امورخارجه روســیه در این دیدار  همچنین از 
مواضع اصولی جمهوری اســالمی ایران درخصوص آنچه هم اکنون در اوکراین در حال رخ دادن اســت، 

تشکر و قدردانی کرد.
الوروف همچنین با اشاره مذاکرات وین تاکید کرد که گفت وگوها در پایتخت اتریش برای احیای برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( در حالت نهایی قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهار داشــت: من اطمینان دارم که چشــم اندازها حتی چشــمگیرتر اســت، به ویژه با توجه 

بــه اینکــه مــا به مرحله نهایی برای حصول توافقی به منظور ازســرگیری برجام برای حل وفصل وضعیت 
پیرامون برنامه هسته ای ایران وارد شده ایم.

وزیــر امورخارجــه روســیه دربــاره روابــط دوجانبــه میــان تهــران و مســکو نیــز تصریــح کــرد: 
گــردش مبــادالت بازرگانــی میــان ایــران و روســیه در حــال رشــد اســت. دو کشــور در حــال 
 آماده ســازی اســناد جدیــدی هســتند کــه برای رســمی کردن ســطح تــازه ای از روابــط طراحی

 شده اند.
الوروف افزود: علی رغم وجود عوامل شناخته  شده  با هدف اعمال فشار بر همکاری دو کشور، روابط تجاری 
ما به طور پیوسته با سرعتی بی سابقه در حال رشد است. سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافت 

و از مرز چهار میلیارد دالر گذشت.
حســین امیرعبداللهیان وزیرامورخارجه کشــورمان نیز با اشــاره به تعمیق همکاری های دو کشــور در 

عرصه های گوناگون گفت : روابط ایران و روسیه فارغ از تحوالت بین المللی ، توسعه خواهد یافت .
وزیرامور خارجه کشــورمان گفت : جمهوری اســالمی ایران همواره بر حســن روابط با روســیه به عنوان 

کشور دوست و همسایه تاکید دارد.

یادداشت

با گذشت 20 روز از 
تهاجم روسیه، ارتش 

این کشور هنوز 
نتوانسته هیچ یک از ۱0 
شهر بزرگ اوکراین را 

تصرف کند، علیرغم 
اینکه چندین شهر را با 
بمباران بی امان در هم 

کوبیده است

عکاس رسمی رئیس جمهوری فرانسه 
عکس هایی از امانوئل مکرون منتشر کرده 
که نشان می دهد او با ته ریش و لباس غیر 
رسمی در دفتر کارش در کاخ الیزه حضور 
یافته است. مخالفان مکرون در فضای 
مجازی با بازنشر عکس او می گویند که 
مکرون سعی دارد از ولودیمیر زلنسکی 
تقلید کند

گزارش تصویری

ک ایران به نخجوان؛ کنترل شده از خا کریدور 

پیچیده»زنگزور« مسیر
طــرح کریدور زنگــزور که قرار بود به زودی 
افتتاح شود، حاال دستخوش تغییراتی شده، 
اما دالیل عقب نشینی جمهوری آذربایجان 
از احیای مســیر قدیمی و ایجاد یک مســیر 

جدید چیست؟
الهــام علی اف رئیس جمهور آذربایجان که 
آبان امســال گفته بود کریدور زنگزور را در 
خاک آذربایجان خواهیم ســاخت چند وقت 
بعد در سخنانی خواهان انتقال بخشی از این 
کریــدور به خاک ایران شــد و در نتیجه آن 

توافقی به وجود آمد.
براین اساس، ساخت بزرگراهی برای اتصال 
زنگــزور جمهــوری آذربایجــان از ایران به 
نخجــوان، یکی از قرارداد هایی بود که میان 
رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و الهام 
علی اف رئیس جمهوری آذربایجان امضا شد.
این مســیر ۵۵ کیلومتری شــامل ســاخت 
جاده ها، توســعه حمل و نقل ریلی و خطوط 
ارتباطی دیگر در کنار تامین برق می شود. در 
این دیدار، شرکت های ایرانی که در ساخت 
ایــن بزرگــراه همکاری دارند نیــز در کنار 

مقام های دو کشور حضور داشتند.
کریدور زنگزور مسیری شرقی به غربی بوده 
و شــامل چند بخش جاده ای، ریلی، نفتی و 
گازی می شــود. بخشی از این کریدور با گذر 
از خاک ارمنستان )استان سیونیک( مناطق 
مرکزی جمهوری آذربایجان را به نخجوان و 

ترکیه متصل می کند.
بــه گفتــه شــاهین مصطفــی اف معاون 
نخســت وزیر جمهوری آذربایجــان، روی 
ایــن بزرگــراه بین المللی، دو پل ســاخته 
خواهــد شــد که هزینه هرکــدام را ایران و 
جمهوری آذربایجان به طور مشــترک تقبل 

خواهند کرد.
در این بین، مقامات جمهوری آذربایجان در 
نظــر دارند تا از طریق امضای قرارداد فوق با 
ایران و با دور زدن خاک ارمنســتان منطقه 
خودمختار نخجوان را به سرزمین اصلی خود 

وصل کنند.
زنگزور نام منطقه ای در قره باغ است که ایران 
آن را طی عهدنامه گلســتان در سال ۱۸۱۳ 
به روســیه واگذار کرد. جمهوری آذربایجان 
از جنگ دو سال پیش با ارمنستان تاکنون، 

کنترل زنگزور را به دست گرفته است.
گفتنی اســت مسیر قدیمی کریدور زنگروز 
که از زمان شــوروی برای رفت آمد ساکنان 
این منطقه وجود داشت و مردم تنها از طریق 
اتصال ریلی از باکو و سایر مناطق به منطقه 
جداافتاده نخجوان ســفر می کردند. اما پس 
از فروپاشــی شوروی در سال ۱۹۹۱ و با اوج 
گیری اختالفات بین ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان احیای این کریدور به مســئله ای 
مناقشــه برانگیز تبدیل شــد که تاکنون نیز 

ادامه دارد.
حکمت حاجی اف مشــاور و دستیار رئیس 
جمهــور آذربایجان دربــاره امضای قرارداد 
مشترک با ایران می گوید »باکو بیش از یک 
سال و نیم منتظر پاسخ ارمنستان برای ایجاد 

کریدور زنگزور است. اجازه دهید ارمنستان 
فکــر کند، اما ما در عمــل کار خود را انجام 

دادیم.
در مناطق »آزادشده« جمهوری آذربایجان، 
در شــهر زنگالن، روســتای آقبند، دو پل بر 
روی رودخانه ارس ایجاد خواهد شد و جاده 
خودرویی و راه آهن از طریق ایران به نخجوان 

و ترکیه متصل خواهد شد.«
پیش از این نیکول پاشــینیان نخست وزیر 
ارمنســتان گفته بود »الهــام علی اف نباید 
شــرایط تاسیس کریدور الچین را با کریدور 
زنگــزور یکی بداند. ضمن اینکه تاســیس 
کریدور الچین هیچ ارتباطی با گفت وگو های 
انجام شــده و بیانیه های امضا شده نداشته و 

برای ایروان غیرقابل پذیرش است.«
کریــدور الچین، جاده ای پنج کیلومتری در 
داخل خاک جمهوری آذربایجان، از قره باغ به 
ارمنستان است که اتصال قره باغ به ارمنستان 
را ضمانــت می کند. جمهوری آذربایجان در 
این قسمت از خاک خود به دوقسمت تقسیم 

شــده و اگر ســاکنان دو شهر کنار بخواهند 
ســفری به شــهر یکدیگر انجام دهند، باید 
کل اراضی جمهوری آذربایجان را دور زده و 
مســافت ۵۰ کیلومتری را تا ۱۰۰۰کیلومتر 

بیشتر طی کنند.
میرقاســم مومنی کارشــناس مسائل قفقاز 
دراین باره می گوید »تنش های میان اوکراین 
و روسیه، مواضع ترکیه نسبت به این تنش و 
جلسه اخیر الهام علی اف و پوتین در مسکو 
باعث شــده تا مقامات جمهوری آذربایجان 
با احتیاط بیشــتری نســبت به احداث این 
کریدورعمل کنند و این امر معادالت احداث 

این کریدور را پیچیده کرده است.
امــا چــون باکو و آنکارا در حوزه حمل و نقل 
هزینه هایی انجام داده اند، تاخیر در احداث 
زنگــزور می تواند این هزینه ها بی فایده کند 
لــذا جمهوری آذربایجان تصمیم گرفت تا به 
صورت موقت از مواضع قبلی عقب نشــینی 
کند و مسیری جایگزین از داخل خاک ایران 
برای اتصال به ترکیه ایجاد کند تا زمانی که 

بحران ها فرونشســت طرح اصلی را پیگیری 
کند.«

۴ اســفند امســال الهام علی اف در ســفری 
بــه مســکو در دیــدار با والدیمیــر پوتین 
رئیس جمهور روســیه، به مناســبت ســی 
امین ســالگرد برقــراری روابط دیپلماتیک 
بیــن روســیه و جمهوری آذربایجان، بیانیه 
فعالیت هــای هم پیمانی میان دو کشــور را 

امضا کردند.
علی اف با درک حوادث اوکراین در این دیدار 
گفت روســیه در مقابل هر نوع تحریم غرب 
»مقاوم« است و ما بیشتر از ارمنی ها روسیه 

را دوست داریم.
مولــود چاووش اوغلو وزیرخارجه ترکیه نیز 
که کشــورش روابط نزدیکــی به جمهوری 
آذربایجــان دارد، روز دوم عملیات روســیه 
در اوکراین از ســرگئی الوروف وزیرخارجه 
روســیه خواســت تا به عملیات نظامی در 

اوکراین پایان دهد.
همــان روز نیــز رئیس جمهــور اوکراین از 
رجــب اردوغان رئیس جمهور این کشــور 
خواســت تنگه هــای بســفر و داردانل را به 

روی کشتی های نظامی روسیه ببندد.
عــالوه بــر دالیل فوق و باوجــود اینکه بند 
۹ قرارداد مســکو ۲۰۲۰ میان ارمنســتان و 
جمهــوری آذربایجان الزامی را جهت ایجاد 
کریدور زنگزور مشــخص نمی کند، مقامات 
جمهوری آذربایجــان در پی آنند تا حتی اگر 
هم شــده مسیر موقتی را برای اتصال مرکز 

کشور با نخجوان ایجاد کنند.
به گفته مومنی، »ایران باید از احتیاط این دو 
کشور و از فرصت به وجود آمده استفاده کند. 
تهران می تواند با طرح مســئله عدم حضور 
صهیونیســت ها در جمهــوری آذربایجان و 
مرز هــای شــمالی ایران یا اخــذ تضمین از 
باکو مبنی بر اینکه پس از بازگشــت شرایط 
بــه حالت عادی، توافقات تهران-باکو را رها 

نکند، از این شرایط حداکثر بهره را ببرد.«

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: کتاب نقش بسیار مهمی در تحلیل  سیاسی و اقتصادی دارد و به همین دلیل توجه به کتاب 
و کتابخوانی در نظام جمهوری اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است.

آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در آیین پایانی »سی  و نهمین جایزه کتاب سال و بیست  و نهمین جایزه جهانی 
کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران« که در تاالر وحدت برگزار شــد، این رویداد را اتفاقی علمی و فرهنگی و 
اجتماعی عنوان کرد که غیر از ارتباطات علمی و فرهنگی و اجتماعی می تواند مسیری برای کسب استعدادهای 

برتر و میدان دادن به آن باشد.  
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز کتاب و کتابخوانی نقش بسیار مهمی در تحلیل  سیاسی و اقتصادی دارد، خاطر 
نشان کرد »موضوع کتاب و کتابخوانی در سطح کشور، در نظام جمهوری اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است 

و در سایه چنین رویکردی روز به روز شاهد رشد فرهیختگان در جامعه و محافل علمی هستیم«.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به نقش کتاب به عنوان پل ارتباطی بین تمدن ها، اظهار داشــت: کتاب بهترین ابزار برای 
شناسایی شخصیت هاست و اگر آثار سعدی، حافظ، ابوعلی  سینا نبود، شناخت آنها بسیار دشوار و حتی غیرممکن بود.

وی تصریح کرد: شناخت فرهنگ و تمدن در راستای شناخت کتاب ها انجام می شود و از طریق کتاب و آثار فرهنگی 
می توان با کشورها تبادل فرهنگ داشت.

رئیس جمهور با تأکید بر رعایت حق مالکیت فکری و معنوی آثار، گفت: باید توجه داشــت کســی که کتاب را 
می خواند حقی دارد که کمتر به آن توجه شده  است؛ به خصوص باید به حقوق مخاطبان کودک و نوجوان توجه 

ویژه و از حقوق آنها حمایت شود.

رئیس جمهور در مراسم جایزه کتاب سال جمهوری اسامی:

کتابخوانی نقش بسیار مهمی در تحلیل سیاسی و اقتصادی دارد

ح نسخ قانون؛ با تصویب طر

 ساعت رسمی کشور 
دیگر تغییر نمی کند

تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس شورای اسالمی، 
ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی و بعد 
از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییرساعت رسمی 
کشور، ماده واحده این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 
۳۱/۵/۱۳۸۶ مجلس شورای اسالمی نسخ می گردد.

به هیات وزیران اجازه داده می شــود ســاعت شروع به 
کار ســازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناســب با ماه 
های گرم ســال نواحی مختلف کشــور از اول خرداد تا 
پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.

در قانون تغییر ســاعت رســمی کشــور آمده بود که 
»ســاعت رســمی کشور هر ســال در ساعت ۲۴ روز 
اول فروردین ماه یک ســاعت به جلو کشیده می شود 
و در ســاعت ۲۴ روز ســی ام شهریورماه به حال سابق 

برگردانده می شود.«
اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی 
کشــور نســخ می شود و ســاعت در  ۶ ماهه اول سال 

تغییر نمی کند.
مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شــورای نگهبان 

برسد.

 یک نماینده برای تغییر تعطیلی آخر 
هفته از پنجشنبه و جمعه

جبــار کوچکی نژاد گفت: پیشــنهادم این اســت که 
تعطیالت رسمی کشور به روزهای جمعه و شنبه تغییر 
کند، با این روش، تنها یک روز مراودات اقتصادی با دنیا 

قطع می شود و در نهایت به نفع کشور است.
جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی و در جریان بررسی 
طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، پیشنهادی 
برای تغییر تعطیالت رسمی مطرح کرد و توضیح داد: 
تعطیالت رسمی کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه 
و تعطیالت کشورهای دنیا در روزهای شنبه و یکشنبه 
است؛ این بدان معناست که مبادالت اقتصادی ما با دنیا 
آن هم در شــرایط فعلی اقتصادی چهار روز در هفته 

تعطیل می شود.
وی با تاکید بر لزوم ارتباطات و تعامل با کشورهای دنیا 
افزود: از طرف دیگر روزهای پنج شنبه در برخی استان 
ها و دستگاه ها تعطیل است که این باعث سردرگردانی 
مردم می شود. پیشنهادم این است که تعطیالت رسمی 
کشور به روزهای جمعه و شنبه تغییر کند، با این روش، 
تنها یک روز مراودات اقتصادی با دنیا قطع می شود و 

در نهایت به نفع کشور است.
بعد از اینکه هیچ نماینده ای برای مخالفت با این پیشنهاد 
صحبت نکرد، عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس و 
رییس جلســه گفت: طرح فعلی مربوط به نســخ قانون 
تغییرساعت رسمی کشور است و پیشنهاد شما مربوط 
به تغییر تعطیالت رسمی اشاره دارد ، پس اجازه دهید 
از این موضوع عبور کنیم و در جای خود مطرح کنید.

کوچکی نژاد مجددا گفت: بحث تغییر ساعت و تغییر 
تعطیالت رســمی شــاید در دوره های مجلس یک بار 
اتفاق بیفتد و بعید اســت که این موضوع در این دوره 

مجدد مطرح شود.
در نهایــت مصــری گفت: با توجه به اینکه این موضوع 
ارتباطی به دســتور فعلی مجلس درباره ساعت رسمی 

کشور ندارد، از آن عبور می کنیم.

وزیر کشور: 

ک   مردم نیازی به ثبت پال
برای سفر ندارند

احمد وحیدی گفت: نیازی به ثبت پالک خودرو برای 
سفر نوروزی نیست، چون براساس کدملی معلوم است 

که پالک ها متعلق به چه کسی است.
وزیر کشور در حاشیه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: اطالعات مربوط به پالک خودرو ها در ســامانه 
موجود اســت و کســانی که واکسن نزده اند مشخص و 
خودروهایشان هم معلوم است تا اگر در تردد ها مشاهده 

شدند، مورد جریمه قرار بگیرند.
پیش تــر حســین قاســمی، دبیر کمیتــه امنیتی، 
اجتماعــی و انتظامی ســتاد ملــی مدیریت بیماری 
کرونــا گفته بود »محدودیت جدید تردد از بیســت 
اســفند اجرا می شود و پالک های خودرو هایی که در 
سامانه ایران من ثبت نام نکرده و واکسیناسیون آن ها 
تایید نشود از این تاریخ در صورت تردد بین جاده ای 

جریمه می شوند.«
وحیدی درباره تزریق دوز سوم واکسن کرونا نیز گفت: 
براساس سامانه، دو دز واکسن مالک است، ولی تاکید 
جدی وزارت بهداشــت این اســت که همه دز ســوم را 
بزنند، چون در برخی از کســانی که دز دوم را زده اند 
 ایمنــی زایــی از بین رفته و تاکید هســت دز ســوم را 

بزنند.

 سوال همتی از سخنگوی دولت رئیسی
همتی به سخنان سخنگوی دولت درباره »دستاوردهای 

اقتصادی« واکنش نشان داد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل ســابق بانک مرکزی در 
توئیتی خطاب به علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
سیزدهم نوشت: سخنگوی دولت با اشاره  رشد اقتصادی 
۳ ماهه پاییز:» دست آوردهای اقتصادی به تدریج خود 

را نشان می دهد« 
رشد مثبت اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۰، فارغ از دالیل آن، 
خبر خوبی است. سوال: اگر رشد پاییز نشانه دستاورد 
دولت شما باشد، تداوم رشد نقدینگی و تورم در زمستان 

هم نشانه دیگری از دستاورد شماست؟

زمان تصمیم گیری برای ایران

کرات وین   مذا
 در میانه منفعت جویی مسکو 

و بالتکلیفی تهران
ادامه از صفحه اول:

وقــوع جنگ در اوکراین به نــاگاه معادالت را 
بــه هم ریخت. مســکو حاال نــه به عنوان یکی 
از اعضــای مذاکــره کننده در ویــن که برای 
نزدیکی مواضع تهران و واشنگتن بر سر احیای 
برجام تالش می  کرد، بلکه به عنوان یک طرف 
مدعی، خواســتار تضمین منافع خود از سوی 
واشــنگتن در پســا برجام شد. اطمینان مسکو 
در تأثیرگذاری ادعایش، همان توقفی است که 
اکنــون بر نتیجه پایانی مذاکرات وین تحمیل 

کرده است.  
منفعــت جویی مســکو از مذاکــرات وین، با 
شــروع دور تــازه نقــد و مخالفت ها با توافق در 
دســت انجام همراه شد. برخی مخالفان با نقد 
بنــد بند توافق، آن را تســلیم تهــران در برابر 
خواســت های غــرب و به ویژه دولــت امریکا 
دانســته اند. آنــان پــا را فراتر گذاشــته و تیم 
مذاکــره کننده ایرانــی را که با مدیریت دولت 
اصولگرای ســیزدهم عمل می کند، زیر شالق 
انتقاد و اتهام قرار داده و ایشــان را وابســتگان 
 به تیم »محمد جواد ظریف« و دولت دوازدهم 

خوانده اند. 
در نــگاه مخالفان و منتقدان، دولت رئیســی و 
تیم دیپلماسی او همان راهی را می روند که به 
زعم آنان دولت »حسن روحانی« با گرایش های 
غربی دنبال می کرد. یکی از منتقدان گفته است 
که »امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه در پاسخ 
بــه نقد هــای او در باره توافقنامه در حال انجام 
بر این نکته اشــاره کرده که »اگر روزگاری کف 
مطالبات تهران برجام بود، حاال اما سقف مطالبه 

برجام است.« 
مخالفان برجام که اکنون توقف تحمیل شده بر 
مذاکرات وین را از سوی مسکو با مخالفت خود با 
متن توافق، آمیخته و توجیه می کنند، عامدانه و 
یا به سهو،  به این مهم اشاره ندارند که همان متن 
مورد انتقاد با مشورت و رایزنی مستقیم نماینده 
روسیه در وین تهیه و تدوین شده است. تهران از 
ابتدای گفت وگوهای وین، مسئولیت گفت  وگوی 
مستقیم با واشنگتن را به نماینده روسیه در این 
مذاکــرات واگــذارد؛ امری که از ابتدا با انتقاد و 
 هشدار برخی ناظران درباره پیامدهای آن همراه 

شد.  
دیر یا زود، می شد تأثیر سیاست های استراتژیک 
روسیه را بر فرایند مذاکرات وین و احیای برجام 
مشاهده کرد، با این حال جنگ اوکراین عینیت 
و ذهنیت الزم را در درک این مهم ایجاد کرده 
اســت. این جنگ، اتفاقــی یکباره با قدمتی به 
اندازه روزهای اخیر نیست، بلکه روسیه از نیمه 
دوم دهه میالدی کنونی، بسترهای وقوع آن را 

تدارک دیده است. 
توسعه طلبی ناتو به سوی شرق، امنیت روسیه 
را در معــرض خطــر قرار داده اســت. روس ها 
نمی خواهند دوباره از همان ســوراخی گزیده 
شــوند که در گذشته بارها تجربه کرده اند؛ چه 
در دوران حاکمیت تزارها و چه کمونیســت ها. 
جنگ کنونی اما مفهومی متفاوت از پیامدهای 
جنگ ســرد میان دو بلوک سرمایه داری غرب 
و کمونیســتی شــرق پــس از جنــگ جهانی 
دوم دارد. در واقــع جنگ کنونی، بازگشــت به 
دوران توســعه طلبی های ارضی عصر تزارها و 
 پادشــاهی های اروپایی قرون ۱۷ و ۱۸ شــبیه

 است. 
هیچ یک از طرف ها حامل ارزش های ایدئولوژیک 
به مفهوم دوران جنگ ســرد نیســتند. هرچه 
هست، جنگ منافع ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک 
میان امپریالیست هایی است که دیگر کشورها 
و دولت ها را مشمول ضربات و زیان های ناشی 

از رقابت خود می کنند.
از این رو تهران با نگاه به منافع ملی و امنیتی خود 
نباید و نمی تواند در میانه منازعه ای قرار گیرد 
که سود آن نصیب این یا آن قدرت امپریالیستی 
شــود و زیان آن متوجه مردمی که چهار دهه 
ســختی تحریم ها و دوری از جامعه بین المللی 

را تا سفره های غذای خود لمس کرده اند. 
تهران الزم است به ابتکارهای خود و مصون از 
گرایش به این یا آن سوی خطوط مواجهه توجه 
کرده و از فرصت های این وضع، موقعیت هایی را 
ایجاد کند که تنها منافع کشور و ملت را تأمین 
کند؛ همانگونه که همه بازیگران صحنه آشفته 
کنونی در جامعه جهانی، کاله خود را محکم در 
دست گرفته و از پشت شیشه های عینک منافع 

خود به نقش آفرینی مشغولند.  
تهران الزم است به بالتکلیفی در روابط خارجی 
خود با نگاه به منافع کشور پایان داده و مدیریت 
اوضاع را فارغ از مالحظات این و آن در دســت 
گیرد. آیا در روزهای پایانی سال، اخباری خوش 
از وین به گوش خواهد رسید؟ آیا اغمای دوباره 
برجام پایان می یابد؟ همه چیز به انتخاب تهران 

بسته است.
منبع: دیپلماسی ایرانی

اخبار کوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

چهارشنبه 25 اسفند 1400  شماره پیاپی 132068 شعبان 1443   16 مارس 2022

3اقتصاد گفت و گو

آیا با افزایش 5۷.4 درصدی مزد »تعدیل 
نیرو« و »تورم« اتفاق می افتد؟

 ،  اسم رمز
تعدیل نیرو و تورم

عضــو کارگری شــورایعالی کار گفت: حمله 
بــه امنیت روانی و اقتصادی جامعه با اســم 
رمز تعدیل نیرو و تورم، مســاله ای اســت که 

نمی شود نادیده گرفت.
علی خدایی ، عضو کارگری شــورایعالی کار 
در ارتباط با حواشــی بــه وجود آمده بعد از 
تصویــب مزد گفت: با گذشــت چند روز از 
تصویب دســتمزد ســال آینده، متاســفانه 
کمــاکان بزرگنمایی راجــع به آثار »ترمیم 
قدرت خرید از دســت رفته کارگران« که به 
غلط از آن به افزایش دستمزد تعبیر می شود، 
ادامه دارد. شورایعالی کار فقط قدری خرید 
از دســت رفته کارگران را ترمیم کرده است، 

افزایش اتفاق نیفتاده است.
اما چرا؛ خدایی در توضیح بیشــتر می گوید: 
اوال میزان مزد تعیین شده کمتر از حق قانونی 
کارگران اســت و ثانیا این میزان افزایش، نه 
تنها توان ضربه زدن به تولید و اقتصاد را ندارد 
بلکــه با تحریک تقاضای موثر قطعا می تواند 
منجر به رونق اقتصادی شود ولی در این میان 
برخی رفتارهــا و واکنش های غیر معقول و 
غیر مسئوالنه می تواند ضربه ای مهم و کاری 
به پیکره ی تولید و اقتصاد کشور وارد کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار، اشاره به 
چند نکته اساسی را ضروری می داند: حمله 
بــه امنیت روانی و اقتصادی جامعه با اســم 
رمز تعدیل نیرو و تورم، مســاله ای اســت که 
نمی شــود نادیده گرفت؛ در ساعات ابتدایی 
تعیین دستمزد با توئیت رییس انجمن صنفی 
کارفرمایان کشــور که همزمان نایب رییس 
اتاق بازرگانی و عضو اصلی ولی همیشه غایب 
شورای عالی کار است، موج رسانه ای به طور 
همزمان برای حمله آغاز شد. حمله هایی که 
به طور مشترک همه اعضای شورایعالی کار و 
شــخص وزیر کار را هدف گرفته بود و بحث 
تعدیل نیرو و باال رفتن تورم نیز چاشنی این 
حمــالت بود که فتیله ی نارضایتی مخالفان 

را باال می کشید!
وی بــا بیان اینکه »پافشــاری بر این موارد 
نــه ابراز نگرانی بلکه کد دادن به کارفرمایان 
و مرتبطیــن برای اعمال فشــار به دولت از 
طریــق گــروگان گرفتن امنیت شــغلی و 
معیشــتی کارگران اســت که کشف اهداف 
آشکار وپنهان آن  وظیفه و تخصص نهادهای 
محترم نظارتی است« ادامه می دهد: بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی به درستی معتقدند 
افزایــش پرداختی به کارگران نه تنها منجر 
به تعدیل نیرو نخواهد شد بلکه با ایجاد رونق 
منجر به تکمیل ظرفیت های خالی واحد های 
تولیــدی و خدماتــی و به تبع آن حتی ایجاد 
اشتغال خواهد شد؛ در عین حال،  ورود این 
نقدینگــی موثر به چرخه اقتصاد در بهترین 
حالــت از پایان فروردین مــاه خواهد بود و 
تاثیــر آن در بهترین حالت از خرداد ماه آغاز 
خواهد شــد اما ما نگرانیم که با اظهارنظرها 
و بزرگنمایی هــای این افراد ممکن اســت 
قســمتی از کارفرمایــان با بهره گیری از جو 
روانی ایجاد شــده، اقــدام به تعدیل نیرو در 

ابتدای سال جدید کنند.
خدایی در پایان به چند نکته اساسی اشاره 
می کند: دولت دخالت مســتقیم در تعیین 
مزد نداشته است و بیش از ۸۰درصد زمان 
جلســات به بحث های کارشناسی و گاهی 
هم جدل بین کارگری و کارفرمایی گذشت 
و دولــت صرفــاً روند جلســات را مدیریت 
کــرد. در لحظات پایانــی مذاکرات این ما 
نمایندگان کارگری بودیم که از رقم تعیین 
شــده ناراضی بودیم و دوتن از نمایندگان 
محتــرم و شــریف کارفرمایی با مذاکره در 
حاشیه جلسه شخص من را به توافق و قبول 
کردن رقم راضی کرد؛ حاال چرا طوری رفتار 
می کنیــد که گویی تصمیمی برخالف نظر 
گروه کارفرمایی به شما تحمیل شده است؟ 
آقــای رئیس جامعه ی کارفرمایی کشــور، 
مطمئنم که این مزد در بســتر طبیعی نه 
منجر به تورم بیش از حد معمول می شود و 
نه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو هستند 
اما رفتار و گفتار غیر مسئوالنه شما می تواند 
هــر دو را محقق کند که در اینصورت قطعا 
آسیب اصلی ابتدا به شما و بعد به ما خواهد 
رســید. لطفاً مسئوالنه رفتار کنید و جامعه 

را دچار التهاب نفرمایید!
همچنین یک نماینده مجلس به ادعاها درباره 
اخراج کارگران به دلیل افزایش دســتمزدها 
واکنش نشــان داد. ولی اســماعیلی )رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس( در حاشــیه 
نشست علنی مجلس، گفت: برای حمایت از 
کارفرمایان وام کم بهره به آنان تعلق می گیرد.

وی افزود: کارگران نگران تعدیل نیرو نباشند. 
حداقل حقوق کارگران در ســال آینده پنج 
میلیون و هفتصد هزار تومان است. اسماعیلی 
تصریح کرد: تعدیل نیرو بدون دلیل خط قرمز 
ماست و کمیته نظارتی کمیسیون اجتماعی 
مجلس در این خصوص به طور جدی مساله 

را پیگیری می کند.

گزارش

گردش مالی چند صد میلیارد 
تومانی مراسم چهارشنبه سوری 

 چهارشنبه سوری از پرشورترین رسوم مقدماتی 
نوروز در اقصی نقاط ایران است و آتش، مهم ترین 
عنصر آن به شمار می رود و نامش نیز از شعله های 
آتش گرفته شده است؛ هرچند که امروزه استفاده 
از مواد آتش زا و انفجاری، این جشن را به مراسمی 
پرمخاطره تبدیل کرده است که صدمات جسمی و 
حتی مرگ افراد را در پی دارد. این جشن وابسته 
به هیچ مذهب یا قومیتی نیســت و از مســلمان تا 
زرتشتی، مسیحی و... در این جشن شرکت کرده 

و آن را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند.
ســال ها دهه ۶۰ و ۷۰ که این ســنت به حکمی 
نانوشــته ممنوع بود، جنس اخطار ها نوع دیگری 
بود، اما از اوایل دولت اصالحات و با آزاد شدن سنت 
قدیمی ایرانیان یعنی جشــن چهارشنبه سوری، 
امــا روند تغییر کــرد و در نهایت پس از دوره های 
افراط حاال به مرحله متعادل تری رســیده است و 
در یک دهه اخیر برخی از وسایل آتش بازی حتی 
به راحتی و به طور قانونی وارد می شوند و خرید و 
فروش آن در روز های منتهی به چهارشنبه سوری 

افزایش پیدا می کند.
 بازار بزرگ مواد محترقه 

برای آخرین چهارشنبه سال
حــاال دیگــر بازار خرید و فــروش ابزار آتش بازی 
پایان سال روز های آخر اسفند را از همیشه داغ تر 
کرده، اما باید توجه کرد که این ترقه بازی آخرین 
چهارشــنبه سال ایرانیان، جنبه های دیگری هم، 
چون برآورد مالی نیز دارد و از قضا با گســترده تر 
شدن وسایل این جشن بزرگ دورهمی دیگر فقط 
مساله یک ترقه بازی ساده نیست بلکه با محصوالت 
متنوعی مواجه هستیم که بخش زیادی از آن نیز 

از بنادر چین به سمت ایران بارگیری می شوند.
چین در ســال های اخیر یکی از اصلی ترین مراکز 
ارســال وســایل مختلف آتش بازی به ایران بوده 
است. وسایل و ابزاری که هر چند برای آنان هزینه 
بیشتری از انواع ترقه دست ساز باید پرداخت، اما 
با توجه به پیشــینه و ســابقه این کشــور در انواع 
آتش بازی ها و تولید انواع ابزار آن، حداقل ایمنی 
بیشتری در آن وجود دارد.پیش از این برای خرید 
ترقه و انواع وســایل آتش بازی شــب چهارشنبه 
ســوری باید در ســطح شهر و پشت چراغ قرمز ها 
وقت و زمان صرف می شــد و یا به ســراغ برخی 
لوازم تحریری های نزدیک برخی مدارس ســطح 
شــهر می رفتیم یا به جســتجو در خیابان هایی، 
چون انقالب باید پرداخته می شــد. در سال های 
اخیر، اما روند خرید این ابزار نیز با تغییرات جدی 
مواجه شده است و حاال به سادگی با چند کلیک 
در فضای مجازی، شــبکه های اجتماعی و حتی 
سایت ها می توانید اقالم مورد نظر را سفارش بدهید 

و خریداری کنید.
یک گردش مالی چند صدمیلیاردی

تعداد خانوار های ایرانی در بهار سال ۱۴۰۰ بیش 
از ۲۶ میلیون برآورد شــده اســت، و اگر به صورت 
میانگین هر خانوار فقط یکی از این مواد محترقه 
را بخرد، می توان به صورت کلی به آماری از گردش 

مالی این مواد محترقه رسید.
ارزانترین وسیله آتش بازی شب چهارشنبه سوری 
۳۰ هزار تومان است و گران ترین آن چند صد هزار 
تومان، اگر فرض کنیم هر خانواده به طور میانگین 
فقط ۳۰ هزار تومان برای این وســیله هزینه کند 
به رقمی حدود ۷۸۰ میلیارد تومان می رسیم که 

شاید پایین ترین رقم برآوردی ممکن باشد.
حتــی اگــر این هزینه را بر اســاس تنها نیمی از 
خانواده های ایرانی تصور کنیم یعنی به جای ۲۶ 
میلیون خانوار ایرانی فرض کنیم تنها ۱۳ میلیون 
خانوار در کشور و به صورت حداقی فقط ۳۰ هزار 
تومان برای این جشــن هزینه وسایل آتش بازی 
بپــردازد، به رقمی معــادل ۳۹۰ میلیارد تومان 
خواهیم رسید.یعنی حتی با حداقل گرفتن قیمت 
و حداقــل فرض کردن محصول که تنها یک عدد 
توسط نصف خانوار های ایرانی خریداری شود باز 
هم به رقیم چند ده میلیاردی می رسیم که برای 
چنین جشنی توسط خانواده ها هزینه خواهد شد.
حال کافی اســت این ارقام را به جای ۱۳ میلیون 
خانــوار، ۱۰ میلیون خانوار ایرانی یعنی تنها یک 
ســوم تصور، و هزینه انجام شــده توسط این ۱۰ 
میلیــون خانوار را برای آن شــب ۵۰ هزار تومان 
فــرض کنیــد، به رقم عجیب ۵۰۰ میلیارد تومان 

هزینه برای یک شب خواهید رسید.
حتی پیش از این مجیدرضا حریری، »نایب رئیس 
اول اتاق بازرگانی ایران و چین« در ســال ۱۳۹۷ 
درباره گردش مالی چهارشــنبه سوری گفته بود 
»اگر به طور متوســط هر فردی در چهارشــنبه 
آخرســال، ۱۰ هزار تومــان هزینه مواد محترقه 
داشــته باشد، رقمی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد 

تومان در سراسر ایران خرج می شود.«
بــا تصــور این ارقام دیگر عجیب نیســت که چرا 
بســیاری از مدت ها پیش از فرارسیدن ماه اسفند 
به دنبال ثبت سفارش مواد جشن های آتش بازی 
در چین هســتند و یا تالش می کنند حتی گاه به 
صورت قاچاق نیز این کاال ها را وارد کشور کنند. هر 
چند که بازار این کاال محدود به مدت زمان خاصی 
اســت، اما گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی نیز 

رقمی نیست که به راحتی از آن بگذرند.

حاشیه های افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران

نمیگرداند دستمزد۱۴۰۱قدرتخریدکارگرانرابهسال۹۶باز
ین روز ها افزایش حداقل دســتمزد ۵۷ 
درصدی بــرای کارگران حداقل بگیری 
دارای دو فرزنــد، انتقــادات کارفرمایان 
و برخی دیگر از کارشناســان اقتصادی 
را برانگیخته اســت. این دسته معتقدند 
افزایش دستمزد منجر به افزایش قیمت 
کاال ها و بیکاری جمعیت بزرگی می شود. 
درحالیکه طیف دیگری از کارشناســان 
معتقدنــد این حــرف در واقعیت عینی 
ایــران صــدق نمی کند، چــرا که عامل 
دســتمزد ســهم کمــی در هزینه های 
تولیــد دارد. ضمناً مــوج بیکاری نیز در 
ســال گذشــته نیز که دستمزد افزایش 
کمی نســبت به تورم داشــته نیز وجود 

داشته است.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی  با 
اشــاره به تاثیر افزایش مزد ۵۷ درصدی 
در بهبود معیشت خانوار ها اظهار داشت: 
در سال جاری باید دولت با توجه به اینکه 
احتمال دارد تحریم ها برداشته شود، نرخ 
دالر را واقعی کند و به تبع قدرت خرید 
مردم نیز باالتر برود. اما متاسفانه به نظر 
می آیــد دولت به جای کنترل تورم قصد 

دارد، حداقل دستمزد را باال ببرد.
او ادامه داد: امسال مطابق گزارش مرکز 
آمار ۴۲ درصد تورم داشــتیم. می دانیم 
کــه مرکز آمار معمــوالً حدود ۵ درصد 
تــورم را کمتر اعالم می کند و می دانیم 
واقعیت هــای را منعکس نمی کند. مثال 

سهم تورم اجاره مسکن که معموال سهم 
۳۰ درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، 
۲۰ درصد اعالم کرده اســت. درحالیکه 
تورم واقعی مســکن بیــش از ۵۰ تا ۶۰ 

درصد بوده است.
این کارشــناس اقتصــادی تصریح کرد: 
ضمنــاً اگر قدرت خرید معیار ما باشــد، 
۵۷ درصــد افزایــش مزد بــرای کارگر 
حداقل بگیر اعمال می شود و برای کارگر 
ماهر و ســایر ســطوح مزدی درصدی 
کمتر اعمال می شــود؛ بنابراین آن ها نیز 
بــه قدرت خرید قبلی باز نمی گردند. به 

غیر از حداقل بگیران افزایش دســتمزد 
امسال حتی تورم امسال را نیز نتوانسته 

جبران کند.
سلطانی خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ سه 
سال متوالی است که افزایش دستمزد ها 
از افزایش قیمت ها عقب می افتد. در این 
شــرایط سال بعد هم افزایش قیمت ها را 
داریم و افزایش دســتمزد نمی تواند این 

شکاف را جبران کند.
وی افــزود: طبــق آمار های رســمی 
می دانیــم که قیمت غذا از ســال ۹۶ 
تاکنــون حدوداً ۵ برابر شــده اســت؛ 

درحالیکــه در ســال آتــی دو عامل 
تهدیدکننده درباره تورم مواد خوراکی 
شاهد هستیم که یکی افزایش ۱۰ تا ۲۰ 
درصــدی قیمت غذا و دیگری افزایش 
احتماالً ۱۰ برابری قیمت غذا به علت 
حذف ارز ترجیحی اســت. درحالیکه 
حداقل دســتمزد نســبت به سال ۹۶ 

حدوداً ۴.۵ برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
عده ای هستند که به علت نداشتن سواد 
یا داشــتن منافع دیگر، اذعان می کنند 
که نیروی کار تعدیل شــود، گفت: این 

سخن بسیار جای تعجب دارد. چراکه اگر 
قیمــت دالر و کامودیتی ها چندین برابر 
می شود، نمی گویند اقتصاد دچار اشکال 
می شود. مثال اینکه بهای اجاره محل کار 
که نســبت به ۴ ســال پیش ۶ تا ۷ برابر 
شده هیچ اشکالی ایجاد نمی شود، اما اگر 
دستمزد ها کمتر از تورم باال برود، ایجاد 
مشکل می کند. درحالیکه ما می دانیم که 
سهم هزینه نیروی کار در تولید صنعتی 
و کارخانه ای در هزینه تولید بین یک تا 

۱۰ درصد است.
وی تصریح کرد: بنابراین برای این دست 
صنایع افزایش ۵۰ برابری دســتمزد ها 
چندیــن تاثیری نــدارد. اما همین افراد 
وقتی قیمت مواد اولیه ۵ درصد افزایش 
می یابد، تشــویق می کنند و انتقادی هم 
ندارند. این دست برخورد ها ضد مردمی 
است. در خوشبینانه ترین حداقل بگیر ها 
و کارگــری که حقــوق پایه را می گیرد، 
قــدرت خریدش حفظ می شــود. یعنی 
قــدرت خریدشــان افزایش هــم پیدا 

نمی کند.
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: عده ای 
امروز هیاهو می کنند که دستمزد ها باال 
برود، بیکاری می شــود؛ چطور قیمت ها 
۱۰ برابر شــود، بیکاری نمی شود؟ اگر ما 
واقعا می خواستیم قدرت خرید کارگران 
را به ۳ تا ۴ ســال پیش بازگردانیم، باید 

دستمزد ها را ۳ برابر می کردیم.

 از تیراژ 1.5 میلیونی خودرو تا توقف تولید خودروی حذف شده؛

که عملی  نشد وعده هایی 
امیرحســن کاکایی در مورد اظهارات ویزر صمت 
در مــورد کاهش ۱۵ درصــدی قیمت خودرودر 
سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اصل حرف آقای وزیر که 
می گوینــد بــا افزایش تولید میزان هزینه کاهش 
می یابد، از نظر تئوریک درســت اســت. ولی چند 
نکته وجود دارد که باعث می شــود به خوشبینی 
ایشــان نباشیم. احساس من از صحبت های آقای 
وزیر این اســت که ایشــان حســاب خاصی روی 
گشــایش مسیرهای تجاری بین المللی باز کردند. 
به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث می شود که درآمد 
ارزی افزایش یافته و بســیاری از مشکالت تامین 
حل شــود که منجر به کاهش قیمت می شــود اما 
واقعیت این است که هنوز این مذاکرات به نتیجه 

نرسیده است.
وی افزود: به نظر می رســد یک تورم بیش از ۴۰ 
درصد در بودجه ســال آینده نهفته اســت. سال 
گذشــته هــم اقتصاددانان این تــورم را از بودجه 
پیش بینــی کردنــد و اتفــاق هم افتاد. از ســوی 
دیگر جنگ میان روســیه و اوکراین باعث شــده 
کــه قیمت های جهانی افزایش پیدا کند و به نظر 
هم نمی رســد که کاهش بیابد چراکه قیمت نفت 
و گاز هم افزایش یافته اســت. بنابراین نهاده های 
تولیــد ماننــد آلومینیوم و فوالد ۳۰ تا ۴۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته اند. تورم در اروپا و آمریکا 
بعد از ســال ها به بیش از ۵ درصد رســیده که به 
معنای افزایش هزینه تمام شــده کاال بین ۳۰ تا 

۴۰ درصد است.
کاکایی تصریــح کرد: بنابراین در مجموع قیمت 
خودرو افزایش می یابد؛ بازار ســه قسمت دارد که 
یک بخش مربوط به کاالی بسیار لوکس است که 
از آنجا که قرار نیست وارد شود، تاثیر نمی پذیرد. 
یک قســمت خودروهــای ۱۵ تا ۴۰ هزار دالری 
هســتند که اگر برجام به نتیجه برســد این دست 
از خودروها وارد می شــود که باعث کاهش قیمت 
آنها می شــود. البته باید به خودروهای CKD نیز 

توجه داشت، هنوز برجام به نتیجه نرسیده آقایان 
تولید CKD را به شدت باال می برند. این دست از 
خودروها ارزش آفرینی زیادی در صنعت و اقتصاد 
ندارند اما میزان زیادی ارز مصرف می کنند با این 
حال افزایش تولید آنها باعث می شود خودروهای 
۵۰۰ میلیــون تــا ۲ میلیارد تومان کاهش قیمت 

پیدا کنند.
وی ادامــه داد: بخش ســوم بــازار خودرو همین 
خودروهــای کف بازار هســتند. آقای وزیر جمله 
عجیبی گفتند که قرار است تولید پژو ۴۰۵ توقف 
می شــود، درحالی تولید این خودرو سال گذشته 
متوقف شده است، مشخص نیست چرا وزیر چنین 
اشــتباهی کردند. عالوه بــر این گفتند که تولید 
ســمند و تیبا را هم متوقف می کنیم، معنی این 
جمله این است که خودروهای با قیمت کف از بازار 
حذف می شــوند بنابراین قیمت کف یک جهش 

پیدا می کند.
این کارشــناس حوزه خودرو با انتقاد از ســازمان 
استاندارد بیان کرد: سازمان ملی استاندارد بدون 

هیچ منطق علمی و اقتصادی با حالتی شــبیه به 
لجبــازی می گویند که خودروها باید اســتاندارد 
یورو ۶ داشته باشند. این موضوع هم باز قیمت ها را 
افزایش می دهد چراکه اینها همه نیاز به تکنولوژی 

دارد.
وی متذکر شد: از طرف دیگر هنوز مشکل تراشه در 
سطح جهانی حل نشده و حتی عمیق تر هم شده 
است و گفته می شود تا پایان ۲۰۲۲ طول می کشد. 
بنابراین مشکالت نوسان تولید همچنان ادامه داد، 
کمبود گاز و برق هم هنوز حل نشده است. وفتی 
آقــای وزیر می گویند که تولید خودرو را افزایش 
می دهند باید پاســخی برای این مشکالت داشته 
باشــند. با اینکه گفته بودند امســال میزان تولید 
خودرو به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه خواهد 
رسید اما به سختی تا مرز ۱ میلیون دستگاه رسید.

کاکایی افزود: وقتی از ۵۰ درصد افزایش صحبت 
می کننــد یعنی باید ۵۰ درصد فوالد، آلومینیوم، 
گاز و برق بیشــتر نیاز اســت. سوال این است که 
قرار اســت اینها از کجا تامین شــود؟ لذا در بخش 

خودروهای انبوه مانند تیبا، ســاینا، ســمند، پژو 
۲۰۶ و رانــا بعید اســت که تولیــد افزایش پیدا 
کنــد. بنابراین ما همچنان با کمبود تولید مواجه 
هســتیم. در مجموع قیمت خودروهای کف بازار 
حتی اگر برجام به نتیجه برسد تا آخر سال تورمی 
معــادل تورم کل کشــور را تجربه می کند و نمی 
تــوان دجلــوی آن را گرفت. همــه اینها با فرض 

خوشبینانه موفقیت مذارکات برجامی است.
وی تصریــح کرد: اگر مذاکــرات برجام به نتیجه 
نرســد، قیمت خودرو به صورت شــتابان افزایش 
می یابد. چراکه در این صورت وارداتی رخ نمی دهد 
و اگر هم شــود خیانت اســت چون واردات ۱.۵ تا 
۲ میلیارد دالر موجب افزایش نرخ ارز می شــود. 
آقایان روی برجام حســاب کردند تا با باز شــدن 
مســیرها بتوانند با چیــن تولید CKD را افزایش 

دهند.
کاکایــی در مــورد وضعیت این بازار در صورت به 
نتیجه نرسیدن مذاکرات وین گفت: اگر برجام به 
نتیجه نرســد بورس هم ســقوط می کند. در این 
صورت ســرمایه گذاران، سرمایه خود را به سمت 
بازار مسکن و خودرو می برند. در نتیجه بازار خودرو 
متاسفانه دوباره محلی برای سرمایه گذاری می شود 
چراکه سودآوری آن تضمین شده است. به غیر از 
رانت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی خرید از خودروســازی، 
اگر از بازار آزاد خودرو خریداری شده و یک سال 
بعد می فروخت ســودی بسیار بیشتر از بازارهای 
ســرمایه عاید فرد می شد. بنابراین افزایش قیمت 
در این صورت بسیار بیشتر خواهد بود و یک اضافه 

تورم خواهیم داشت.
وی در پایان خاطرنشــان ساخت: همه این موارد 
در درجــه اول بســتگی به مذاکــرات برجام و در 
درجه دوم بســتگی به این دارد که چقدر آقایان 
بتوانند به قول های خود عمل کنند. هرچند در ۶ 
ماه گذشته هیچ یک از وعده های که آقای وزیر و 

دوستان داده بودند در عمل اجرا نشد.

خبر ویژه

مطرح شدن مباحث مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به احتکار 
تخم مرغ و نوســانات شــدید قیمت این محصول در بازار شــده است. بر 
این اساس در حالی که قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ ۴۳ هزار تومان 
است، قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی به شانه ای ۵۵ هزار تومان 
رسیده است. مشاهدات میدانی  نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم 
مرغ در مغازه های سطح شهر بین ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان و نرخ هر عدد 

تخم مرغ بین ۱۸۰۰ تا ۲.۰۰۰ تومان است.
در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

استان تهران در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار گفت: دلیل 
اصلی این مســئله مباحث مطرح شــده مبنی بر حذف ارز ترجیحی در 
سال آینده است.وی با اشاره به اینکه قرار بود ارز ترجیحی پا برجا بماند 
و بر این اســاس تولید کنندگان جوجه ریزی زیادی انجام داده بودند، 
اظهار داشت: مطرح شدن مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جنبه روانی 
ناشی از این مسئله منجر به نوسانات قیمت تخم مرغ در بازار شده است.
نبی پور با بیان اینکه فرهنگ ایرانی ها اینگونه است که وقتی چیزی گران 
می شــود، بیشــتر آن را خرید می کنیم، تصریح کرد: بر این اساس بنک 

داران نیز میزان خرید تخم مرغ خود را افزایش دادند تا بتوانند بعداً آن 
را گران تر بفروشند.وی با تأکید بر اینکه تولید تخم مرغ مشکلی ندارد و 
در مطلوب ترین شرایط طی چند سال اخیر به سر می برد، خاطرنشان 
کرد: به اندازه ای با مازاد مواجه هستیم که به دنبال اخذ مجوز صادرات 
برای ایام بعد از عید نوروز هســتیم.این فعال صنفی با اشــاره به افزایش 
فعالیت قنادی ها و شــیرینی پزی ها خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه 
در آســتانه عید نوروز هســتیم، تقاضا برای تخم مرغ افزایش پیدا کرده 

که این مسئله نیز از جمله دیگر دالیل نوسانات قیمت است.

غ تخم گذار : رئیس هیأت مدیره اتحادیه مر

ارز تخم مرغ حذف نمی شود



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

13 شعبان 1443   16 مارس 2022 چهارشنبه 25 اسفند 1400  شماره پیاپی 2068

نفت و انرژی 4

کوره: آیین رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت  وزیر نفت در حاشیه 

کراتنماندیم هیچگاهمنتظرمذا

کوتاه از انرژی

بین الملل

پیشنهاد نفتی وسوسه 
انگیز روسیه به هند

روســیه فرصت خرید نفت و کاالهای 
دیگــر بــا قیمتهــای ارزان را به هند 
پیشــنهاد کرده اســت.این پیشنهاد 
در حال حاضر از ســوی دولت مرکزی 
هند در دســت بررسی قرار دارد. هند 
کــه ۸۰ درصــد از نیازهای نفتی خود 
را از طریــق واردات تامیــن می کند، 
معموال دو تا ســه درصد از وارداتش را 
از روســیه دریافت می کند اما افزایش 
۴۰ درصدی قیمت های نفت از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنون، هزینه 
واردات دهلی نو را باال برده است.یکی 
از مقامات دولت هند به رویترز گفت: 
دولــت هند در حال بررســی افزایش 
خرید نفت روسیه در صورت کمک به 
کاهش هزینه های رو به رشــد انرژی 
اســت. روســیه نفت و کاالهای دیگر 
را با تخفیف ســنگین پیشنهاد کرده 
اســت. ما خوشــحال خواهیم شد که 
این پیشــنهاد را بپذیریم اما مسائلی 
نظیر نفتکش، پوشش بیمه و بِلندهای 
نفتی وجود دارند که باید حل شوند. به 
محض اینکه مســائل مذکور مشخص 
شــدند. ما این پیشنهاد تخفیف دار را 
خواهیم پذیرفت. بعضی از شرکتهای 
بازرگانــی بین المللــی برای اجتناب 
از نقــض تحریم هــا از خریــد نفــت 
روســیه خــودداری می کنند اما این 
مقــام هندی گفــت: تحریم ها مانع از 
واردات سوخت توسط هند نمی شود.

ایــن تصمیم دولــت مرکزی در حالی 
اســت که اکثر کشورها و شرکت های 
بازرگانــی بین المللــی از خرید نفت 
روســیه خودداری مــی کنند تا مبادا 
هدف تحریم قرار گیرند. منابع هندی 
آگاه حاضر نشــدند نامشان فاش شود 
و مشــخص نکردند روسیه چه میزان 
نفت پیشنهاد داده  یا تخفیف آن چقدر 
است.به گفته منابع بازرگانی، شرکت 
ایندین اویل که بزرگترین پاالیشــگاه 
نفت هند است، سه میلیون بشکه نفت 
گرید نفتی اورال روســیه را از شرکت 
بازرگانی ویتــول برای تحویل در ماه 
می خریداری کرد. این نخستین خرید 
ایــن گرید نفتی از زمان حمله نظامی 
روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه است.

آماده شدن شورون برای 
تجارت نفت ونزوئال

ســه منبع آگاه اعالم کردند شــرکت 
شورون آماده به دست گرفتن کنترل 
فعالیــت جوینــت ونچرهای خود در 
ونزوئال می شــود تا درصورت تسهیل 
تحریم های واشنگتن علیه کاراکاس، 
عرضه نفــت را افزایش دهد.دو منبع 
آگاه بــه رویترز گفتند: این غول نفتی 
آمریکایی جمــع آوری تیم بازرگانی 
خود را شــروع کرده تا نفت ونزوئال را 
بازاریابی کنند. اگر شــورون موافقت 
آمریکا را دریافت کند، قصد دارد نقش 
خــود در چهــار جوینت ونچری که با 
شرکت نفتی دولتی PDVSA شریک 
اســت را توسعه دهد.شــورون برای 
داشــتن اختیارات بیشتر در جوینت 
ونچرهایش در ونزوئال، از دولت آمریکا 
درخواست مجوز بزرگتری کرده است 
که نخســتین گام برای احیای تولید 
و صادرات نفت و کنترل نفتی اســت 
که ارســال می کند. از ســال ۲۰۲۰ 
شــورون عمده تصمیم گیری ها را به 
شرکت دولتی PDVSA واگذار کرده 
اســت. با این حال مقامات آمریکایی 
روشــن کردند کــه هرگونــه اجازه 
جدید به این بســتگی خواهد داشت 
کــه نیکالس مــادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال، اقدامات سیاســی بیشــتری 
مانند آزادسازی آمریکایی های زندانی 
را انجام دهد و تاریخ مشــخصی برای 
ازســرگیری مذاکرات با اپوزیســیون 
ونزوئال مشخص کند.پیشنهاد شورون 
می تواند تولید و صادرات نفت ونزوئال 
را پس از ســال ها عدم سرمایه گذاری 
و تحریم ها جان دوباره ببخشد. تولید 
نفت این کشــور ماه میالدی گذشته 
به حدود ۷۵۵ هزار بشــکه در روز در 
مقایســه با ۲.۳ میلیون بشکه در روز 
در ســال ۲۰۱۶ نــزول کرد. جوینت 
 PDVSA ونچرهای شورون با شرکت
پیــش از تحریمهــای آمریکا حدود 
۲۰۰ هــزار بشــکه در روز نفت تولید 
می کردند اما عدم فایناس، تولید آنها 

را کاهش داد.

عرضه نرم افزار شبیه ساز 
 مخازن نفتی 

با کیفیت نمونه خارجی
یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به 
پیاده سازی نرم افزار شبیه سازی سه بعدی 
مخازن هیدروکربنی مشابه نمونه خارجی 
شد در حالی که محصول خارجی ۱۰ برابر 
نمونه داخلی قیمــت دارد.علی علیزاده، 
عضــو هیات مدیره یکی از شــرکت های 
فناور با اشــاره به تولید نرم افزار شــبیه 
ســازی ســه بعدی مخازن هیدروکربنی 
در این شــرکت، گفت: در حال حاضر این 
شبیه ساز توسط شرکت های مناطق نفت 
خیز جنوب، مهندســی و توســعه نفت و 
نفت فالت قاره خریداری شــده و در حال 
استفاده است. این نرم افزار شبیه ساز همه 
ویژگی  ها و قابلیت  های اساسی نمونه  های 
مشابه خارجی را دارد، در حالی که هزینه 
تهیــه آن کمتر از نــرم  افزارهای خارجی 
اســت.وی قطع وابســتگی، صرفه جویی 
اقتصــادی، دســتیابی به دانــش فنی و 
مبانی محاسباتی نرم  افزارهای تخصصی، 
تطبیق روش  ها و فرآیندهای مهندســی 
مخازن با شــرایط خاص مخازن کشــور، 
امکان دسترســی منظم و همیشــگی به 
کارشناســان توسعه  دهنده نرم  افزار برای 
حل مسائل و پشتیبانی روزآمد نرم  افزار و 
امکان توسعه و بهبود آن با توجه به نیازها 
را از دیگر مزایای بومی  سازی این نرم  افزار 

تخصصی نام برد. 

 خطر افزایش وابستگی 
 به نفت و تورم وارداتی 

با افزایش قیمت جهانی نفت
افزایــش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش 
درآمدهــای نفتی در کنار مزایایی که دارد 
باید به درســتی مدیریت شود تا در نهایت 
منجر به تورم وارداتی و رشــد وابســتگی 
کشــور به کاالهای وارداتی نشــود. نحوه 
اســتفاده از افزایش درآمــد حاصل از باال 
رفتــن قیمت نفت یکی از سیاســت های 
مهم دولت به شــمار می رود که اگر در این 
زمینه سیاست درستی اتخاذ نشود تبعات 
منفی اقتصادکالن در پی خواهد داشــت. 
بروز تورم وارداتی یکی از تبعاتی اســت که 
معمــوال در اقتصاد ایــران  پس ازافزایش 
درآمدهای حاصل از باال رفتن قیمت نفت 
ایجاد می شــود.این روز ها اخبار زیادی در 
مــورد افزایش قیمت نفت در پی حمالت 
روســیه به اوکراین به گوش می رســد. در 
وهلــه اول خبر خوشــحال کننده ای برای 
اقتصاد ایران اســت اما بهتر اســت بدانیم 
همانطور که می تواند جنبه مثبت داشــته 
باشــد تاثیرات منفی فراوان هم براقتصاد 
کشــور درصورت عــدم مدیریت صحیح 
خواهد گذاشــت.تجربه کشــور ما در سال 
۱۳۵۳ در خصــوص افزایش قیمت جهانی 
نفت، تجربه عبرت آموزی است.درآن زمان 
به دلیل افزایش قیمت نفت، بودجه کشور 
در شــرایط خوبی قرار گرفت به نحوی که 
در مصاحبه ای اعالم شــد کــه "قبال ما از 
کســری بودجه رنج مــی بردیم اما اکنون 
مانده ایم با این همه پول چکار کنیم؟"اتخاذ 
سیاست مناسب در مواجهه با این موضوع 
)درآمــد حاصل از افزایــش قیمت نفت( 
اهمیــت فراوانی دارد. چرا که اگر مدیریت 
مناســبی در این جهت وجود نداشته باشد 
طبعات اقتصادی مضری بر اقتصاد کشــور 
از جمله بروز تورم های شــدید دارد. تورم 
در اقتصاد ایران موضوعی دیرینه اســت و 
همواره دولت ها چه قبل و چه بعد از انقالب 
سعی در کنترل آن داشته اند، اما دالیل به 
وجود آمدن تورم متفاوت هستند. می توان 
عوامــل ایجاد تورم در اقتصاد ایران را در۳ 
مورد خالصه کرد:۱-تورم ناشی از افزایش 
عرضــه پول: اگر سیاســت های اقتصادی 
کشور به گونه ای باشد که منجر به افزایش 
نقدینگی و رشــد دنیای پولی اقتصاد شود 
و در مقابــل آن در دنیــای حقیقی اقتصاد 
یعنی کاال وخدمات رشــدی دیده نشود و 
یا رشد آن کمتر از رشد پول باشد منجر به 
بروز تورم می شود. ۲- تورم ناشی از افزایش 
هزینــه های تولید: اگر قیمت عوامل تولید 
افزایــش پیدا کند طبعا بر روی قیمت کاال 
وخدمات تولیدی نیز نقش داشــته ومنجر 
بــه افزایش قیمت آنها نیز خواهد شــد به 
عنــوان مثال اگر هزینه نیروی کار، هزینه 
اجــاره بنگاه تولیدی، هزینه ّآب، برق، گاز 
و... در یــک بنگاه تولیدی افزایش داشــته 
باشد برروی قیمت نهایی محصول تولیدی 
تاثیر گذاشــته ومنجر به افزایش قیمت آن 
می شود.۳- تورم بنیادی یا تورم ساختاری: 
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم، ســاختار 
اقنصادی هر کشوری است. به عنوان مثال 
اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت دارد 
وایــن موضوع مــی تواند یکــی از دالیل 

بوجودآمدن تورم در اقتصاد ایران باشد.

وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت دولت ســیزدهم از 
ابتــدای کار هیچ گاه منتظر مذاکرات هســته ای نبوده 
است، گفت: با تکیه بر توان متخصصان و توانمندی به 
دســت آمده در وزارت  نفت، کار را پیش می بریم.جواد 
اوجی در حاشیه آیین رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره 
ارزش نفت کوره در پاالیشگاه نفت بندرعباس از سوی 
پژوهشگاه نفت در سالن شهید بهشتی وزارت نفت در 
جمع خبرنگاران افزود: امروز شاهد تکمیل زنجیره ارزش 
نفت کوره از سوی متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت 
در پاالیشــگاه نفت بندرعباس هستیم که بومی سازی 
دانش فنی آن را به دنبال دارد.وی با بیان اینکه به زودی 
ایجــاد ارزش افزوده از محصوالت تولیدی پاالیشــگاه 
نفــت بندرعباس رقم می خورد، اظهار کرد: با این اقدام 
مقدار تولید نفت کوره کاهش می یابد و از طرفی دیگر 
محصوالت با ارزش افزوده باال و نفت کوره با درصد گوگرد 
کمتر تولید می شود.وزیر نفت تولید کک اسفنجی را از 
محصوالت جانبی این پروژه در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
برشمرد و گفت: این محصول که نیاز صنایع کارخانه های 
آلومینیوم است، همه ساله به  کشور وارد می شد و از سال 
۱۳۹۷ با آغاز تحریم های ظالمانه اعمال شــده از سوی 
ترامپ، این کارخانه ها دچار مشکل شدند و امروز به همت 
متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت صاحب دانش فنی 
این محصول و تولید کک اسفنجی و سوزنی خواهیم بود 

که کشور را از واردات آن بی نیاز می کند.

تحول فرآیند پاالیشی کشور
اوجی با اشــاره به اینکه فرآیند پاالیشــی کشور تغییر 
کرده است، تصریح کرد: نگاه ما در این فرآیند تأمین 
امنیت انرژی کشور و تأمین خوراک برای شرکت ها و 

مجتمع های پتروشــیمی خواهد بود.وی در این باره 
به احداث پروژه های پتروپاالیشــی در کشــور اشاره 
کرد و گفت: با حمایت های کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی در بودجه ســال ۱۴۰۱، عملیات 
اجرایی نخســتین پروژه پتروپاالیشــی در اســتان 
هرمزگان در کنار پاالیشــگاه خلیج فارس از فرودین 
مــاه ۱۴۰۱ آغاز می شــود.وزیر نفت ضمن قدردانی 
حمایت های کمیسیون انرژی مجلس در سال ۱۴۰۰ 
از وزارت نفت افزود: با تداوم این حمایت ها در ســال 
۱۴۰۱ شــاهد اتفاق هــای خیلی خــوب در صنعت 
نفت خواهیم بود.اوجی در پاســخ به پرسشــی درباره 
اقدام های انجام شده برای افزایش ظرفیت تولید نفت و 
گاز گفت: برنامه ریزی هایی برای افزایش ظرفیت تولید 
از میدان های نفت و گاز انجام شده است و همان طور 

که پیش تر گفته شــد، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو 
قراردادهای توســعه میدان ها با شرکت های داخلی و 
خارجی امضا شده است.وی به امضای قرارداد دیگری 
اشــاره و تصریح کرد: ســال ۱۴۰۱ در بحث توســعه 
میدان های نفت و گاز به طور ویژه میدان های مشترک 
و به ویژه در غرب کارون، شــاهد قراردادهای جدیدی 
خواهیــم بود.وزیر نفت از افزایش صادرات نفت، گاز، 
فرآورده های نفتی، صادرات محصوالت پتروشیمی به 
لحــاظ حجــم، وزن و وصول درآمدها یاد کرد و گفت: 
تا پایان امســال بیــش از ۲.۵ برابر وصول درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده های نفتی و 
محصوالت پتروشیمی را داشتیم که در دولت سیزدهم 
خوشبختانه همه فروش در سررسید اسناد وصول شده 
است؛ عمده فروش به صورت ارزی بود و بخش کوچکی 

تهاتر داشتیم که در قبال اقالم مورد نیاز کشور انجام 
شــده اســت.اوجی توضیح داد: فروش نفت در حیطه 
وظایف وزارت نفت اســت، اما این ظرفیت ایجاد شده 
تا دیگر نهادها، دستگاه ها و سایر وزارتخانه های کشور 

بتوانند از تهاتر برای تأمین بودجه خود اقدام کند.

 محیط زیست، ارزش محصوالت و ایجاد اشتغال 
با کیفی سازی پاالیشگاه ها

وی درباره کیفی سازی پاالیشگاه های در حال بهره برداری 
کشــور گفت: برنامه کیفی ســازی و ایجاد ارزش افزوده 
برای محصوالت پاالیشــگاه های جاری کشور، همچون 
پاالیشگاه های نفت بندرعباس، تبریز و تهران، در قالب 
هشت پروژه تعریف شده که خوشبختانه مجوز تنفس 
خوراک برای بسیاری از آنها تعلق گرفته است.وزیر نفت 
افزود: در نشســت های وزارت نفت روند این پروژه ها را 
رصد می کنیم و ان شاءاهلل ظرف دو تا سه سال آینده این 
پروژه ها به بهره برداری می رسد.اوجی در تشریح مزایای 
این پروژه ها گفت: در این پروژه ها در کنار کیفی سازی 
محصوالت، افزایش ظرفیت پاالیشــگاهی، سازگاری با 
محیط  زیست، افزایش ارزش محصوالت و ایجاد اشتغال 
برای کشور دنبال می شود.وی در پایان در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری مبنی بر تأثیر توافق وین بر تولید و صادرات 
نفت اظهار کرد: با آغاز دولت مردمی ســیزدهم، بنده و 
همکارانــم در وزارت نفت، از ابتدای فعالیت، هیچ وقت 
منتظــر نتایــج مذاکرات نبودیم و با توجه به توانمندی 
متخصصان و تکیه بر تخصصی که در وزارت نفت ایجاد 
شده است، کار را پیش برده ایم و امروز خوشبختانه ۱۶ 
میلیارد دالر برای ۵۵ طرح در قالب قرارداد و تفاهم نامه 

امضا کرده ایم.

خبر ویژه

معاون وزیر نفت با اشاره به دو چالش دانش فنی و منابع مالی گفت: در حوزه 
الیســنس، پژوهشــگاه صنعت نفت مشــکل ما را حل خواهد کرد  و در حوزه 
منابع مالی نیز قانون تنفس خوراک بستر مناسبی را فراهم کرد. جلیل ساالری 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش، امروز در مراســم رونمایی از اســناد 
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با اســتفاده از دانش بومی در پاالیشــگاه بندر 
عباس گفت: در صنعت نفت ما باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنیم و 
در این حوزه از ظرفیت پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کرده و به آنها اعتماد 
می کنیم.وی گفت: اولین کار مشترک شرکت ملی پاالیش و پخش با پژوهشگاه 

صنعــت نفت در پروژه واحد ایزومریزاســیون بــود که از مرحله پایلوت به آنها 
ســپرده شد.ســاالری گفت: دومین همکاری با پژوهشگاه در حوزه پاالیشی در 
طرح پاالیشگاه الفرقلس سوریه بود و سومین همکاری نیز در این پروژه برای 
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشگاه بندرعباس است که امیدواریم این 
پروژه نیز با موفقیت انجام شود و همکاری ها گسترش یابد.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش گفت: نفت خام ایران در حال ســنگین شــدن اســت و ما 
باید بر تکمیل زنجیره ارزش و کاهش آلودگی های زیســت محیطی ناشــی از 

تولید نفت کوره تمرکز کنیم.

ح کرد؛ معاون وزیر نفت مطر

حضور در پروژه های برون مرزی با تقویت استانداردهای ملی

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت  خبر داد ؛

آمریکایی و اروپایی رقابت پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت های 
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت اعتماد مدیران صنعت نفت به این مرکز 
را از ســرمایه های اصلی این مرکز علمی دانســت و گفت: دانش فنی 
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره هم اکنون تنها در اختیار شرکت های 
معدود آمریکایی و اروپایی است که خوشبختانه ما امروز به آن دست 
یافته ایم.جعفر توفیقی در آیین رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش 
نفت کوره با اســتفاده از دانش فنی بومی )پژوهشــگاه صنعت نفت( در 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با تأکید بر اینکه هم اکنون پژوهشگاه 
صنعت نفت بزرگ ترین ســد مقابل تحریم های کشــورهای غربی در 
پروژه های پاالیشــی و پتروپاالیشــی اســت، گفت: این مرکز در همه 
فرآیندهای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی دارای فناوری اثبات شده، 

برای نمونه پروژه گوگردزدایی از مرکاپتان زیر ۵۰ پی پی ام در فازهای 
دو و سه پارس جنوبی به دست متخصصان این مرکز انجام شده است.
وی اعتماد مدیران صنعت نفت به پژوهشــگاه را از ســرمایه های اصلی 
این مرکز علمی خواند و گفت: دانش فنی تکمیل زنجیره ارزش نفت 
کوره هم اکنون تنها در اختیار شرکت های معدود آمریکایی و اروپایی 
است که ما امروز به آن دست یافته ایم.وی با بیان اینکه این مجموعه 
با شبکه ای از دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و پارک های فناوری 
کشــور ارتباط مســتقیم برقرار کرده است، گفت: مدیران صنعت نفت 
باید بدانند که ما در مذاکرات با شرکت های خارجی هموار پشت آنها 
ایستاده ایم تا بتوانیم فناوری های روزآمد دنیا را در ایران بومی سازی 

کنیم.توفیقــی درباره تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشــگاه 
بندرعباس گفت: برای تکمیل پژوهش در این زمینه ۲۳۵ نفر با مدارک 
دکترا بیش از ۱۲۰ هزارنفر ســاعت کار انجام داده اند، ضمن آنکه از 
هشــت پایلوت نیمه صنعتی در پژوهشــگاه صنعت نفت در این زمینه 
داده برداری شــده است. در طرح پژوهشی تکمیل زنجیره ارزش نفت 
کوره در پاالیشگاه بندرعباس بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ مدرک مهندسی 
تولید شــده، از این رو در این زمینه ۱۵ هزار پارامتر برای دســتیابی به 
محصول نهایی اندازه گیری شده، شرکت سوئیسی »آر اندی کربن«، 
معتبرترین شــرکت در این زمینه، کیفیت محصول نهایی پژوهشــگاه 

صنعت نفت را تأیید کرده است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری خبر داد؛

کک  اجرای مقدمات خودکفایی در تولید 
اسفنجی و سوزنی به صورت یک برنامه ملی

رئیــس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری 
با اشاره به نقش و تالش های پژوهشگاه صنعت 
نفــت بــرای خودکفایی در زمینــه تولید کک 
اسفنجی و سوزنی گفت: با همکاری مجتمع های 
آلومینیمی کشور مقدمات خودکفایی در زمینه 
الکترود گرافیتی، کک اســفنجی و کک سوزنی 
به صورت یک برنامه ملی نیز  اجرایی شده است.
علی آقامحمدی با اشاره به تحریم واردات الکترود 
گرافیتــی در زمان ریاســت جهموری ترامپ با 
هدف فلج کردن صنعت فوالد کشــور گفت: در 
آن زمان مقام معظم رهبری دســتور اقدام الزم 
برای خودکفایی در این زمینه را صادر کردند، از 
این رو با بررسی های در آن زمان در سطح کشور 
مشــخص شــد طرحی ابتدا در مجتمع فوالدی 
اردکان اســتان یزد اجرا شده بود و خوشبختانه 
هم اکنون مجتمــع ۳۰ هزار تنی تولید الکترود 
گرافیتی اردکان یزد با سرمایه گذاری و سهامداری 
فوالد مبارکه اصفهان در حال ساخت است، ضمن 
آنکه ساخت دو مجتمع ۳۰ هزار تنی دیگر الکترود 
گرافیتی در مناطق محروم کشور در حال پیگیری 
برای ســاخت اســت.عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری گفــت: با همکاری مجتمع های 
آلومینیمی کشور مقدمات خودکفایی در زمینه 
الکترود گرافیتی، کک اســفنجی و کک سوزنی 
به صورت یک برنامه ملی نیز  اجرایی شده است.
آقامحمدی با بیان اینکه یکی از مراکز علمی کشور 
قراردادهــای خوبی را برای خودکفایی در زمینه 
تولید کک اســفنجی با شرکت های داخلی امضا 
کرده است، گفت: امیدواریم با همکاری پاالیشگاه 
بندرعباس و پژوهشــگاه به زودی شاهد تولید و 
اســتفاده صنعتی از آن در کشور باشیم، تحقیق 
و ســاخت کک سوزنی نیز با همکاری پاالیشگاه 
شازند اراک در حال انجام است، ضمن اینکه امروز 
قرارداد ساخت کک سوزنی میان هلدینگ غدیر و 
یک مجموعه دانش بنیان کشور امضا می شود .وی 
با بیان اینکه امیدواریم در سال های آینده برنامه 
تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشــکه نفت در صنعت 
نفــت ایران تحقق یابد تا به رقبای خود همچون 
عربستان، روسیه و آمریکا نزدیک شویم، گفت: 
امیدواریم خانواده صنعت نفت برای رســیدن به 

این هدف کمک شایانی به کشور داشته باشند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو :

 نخستین نیروگاه احداثی صنایع 
پیک تابستان به مدار می آید

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد 
محاسبه پلکانی تعرفه برق مشترکان پرمصرف 
بتواند مصرف برق خانگی را در تابستان تا ۱۰ 
درصــد و در اوج بــار مصرف تا ۱۵۰۰ مگاوات 
کاهش دهد. همایون حایری با تشریح اقدامات 
وزارت نیرو در عبور از زمستان بدون خاموشی 
اظهار کرد: زمســتانی که گذشــت، زمستان 
سختی بود و به رغم محدودیتی که در قسمت 
تامین سوخت گاز با توجه به رشد مصرف گاز 
خانگی داشتیم، اما همکاری های بسیار خوبی 
با وزارت نفت، صمت و سایر دستگاه ها صورت 
گرفت و توانســتیم این زمستان را بعد از چند 
ســال محدودیتی که اعمال می شــد، بدون 
هیچ مشکلی پشــت سر بگذاریم.معاون برق 
و انرژی وزیر نیرو زمســتان بدون خاموشــی 
را دســتاورد بسیار خوبی برای دولت مردمی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: اقداماتی که در 
زمســتان امســال رخ داد، پیش نیازی بود که 
بتوانیم تابستان سخت سال آینده را با کمترین 
مشکل پشت سر بگذاریم و در این مسیر نیز به 
همراهی و پشتیبانی مردم و رسانه ها نیاز داریم.

وی با اشاره به تابستان های گذشته و مشکالت 
موجود، اضافه کرد: متاســفانه طی چند سال 
اخیر تراز تولید و مصرف برق به هم خورده بود و 
همین نکته باعث می شد که در تابستان ها دچار 
محدودیت هایی شــویم که به صنعت و بخش 
خانگی اعمال می شد. البته بر اساس برنامه ارائه 
شــده وزیر نیرو به مجلس در این زمینه باید 
بتوانیم این اختالف تولید، مصرف و همچنین 
وابســتگی که در بخش تولید به نیروگاه های 
برق آبی داشتیم را جبران کنیم.معاون برق و 
انرژی وزیر نیرو اضافه کرد: برنامه ای که برای 
تابســتان ســال آینده در نظر گرفتیم شامل 
افزایش ظرفیت تولید به میزان ۶ هزار مگاوات 
است که از این مقدار ۴۹۰۰ مگاوات مربوط به 
واحد های حرارتی و تجدیدپذیر است. ۴۲۶۰ 
مگاوات آن واحد حرارتی است که توسط وزارت 
نیرو و یک واحد نیز توســط بخش صنایع که 
اولین نیروگاه احداثی در راســتای تفاهم نامه 
وزارت نیرو و صنایع احداث می شود .وی بیان 
کــرد : ۵۰۰ مگاوات هم توســط نیروگاه های 

تجدیدپذیر تامین می شود.
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55بانک و بیمه
با حضور مدیر عامل صورت گرفت ؛

 آیین تودیع و معارفه معاون فنی 
بیمه آرمان برگزار شد

” جلسه تودیع و معارفه معاون فنی با حضور دکتر 
مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر داوود الماسی عضو 
هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران فنی شنبه 
۲۱ اسفند ماه برگزار شد. در این جلسه دکتر مجید 
قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط عسگر معزی 
معاون سابق معاونت فنی تقدیر و تشکر و در ادامه 
برای مجید حبیبی سرپرســت جدید معاونت فنی 

آرزوی موفقیت کرد

باجه  های عصر و کشیک نوروزی شعب 
منتخب بانک مسکن فعال شد

عضــو هیــات مدیره و معــاون مدیرعامل در امور 
شــعب و بازاریابی بانک مســکن، جزییات تدابیر 
ویژه خدمات دهی بانک در روزهای پایانی ســال و 

تعطیالت نوروز ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
ســید محسن فاضلیان با اشــاره به لزوم دایر بودن 
شعب منتخب بانک برای ارایه خدمات به مشتریان 
در ساعات عصر روزهای پایانی سال و نیز عید نوروز، 
گفت: بانک مسکن در راستای ارایه خدمات مطلوب 
و بی وقفه به مشــتریان، دو طــرح راه اندازی باجه 
عصر و همچنین شعب کشیک را تصویب و اجرایی 

کرده  است.
عضو هیات مدیره بانک مســکن درباره ســازوکار 
راه انــدازی باجه عصر گفت: مدیریت های شــعب 
مناطق و استان ها، با توجه به اطالعیه های استانی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا پیرامون وضعیت هر شهر 
و ضوابط آن و نیز در هماهنگی الزم با کمیســیون 
هماهنگی بانک های اســتان می توانند از تاریخ ۱۸ 
لغایت ۲۸ اســفند سال ۱۴۰۰، نسبت به برقراری 
باجه عصر حداکثر به مدت ۲ ساعت در روز )به جز 

روزهای پنج شنبه( اقدام کنند.
وی افزود: الزم است تا شعبه مستقل مرکزی تهران 
نیــز )با لحاظ و رعایت مفــاد اطالعیه های مراجع 
مذکور( نسبت به برقراری باجه عصر مطابق شرایط 

فوق اقدام کند.
فاضلیان درباره شــعب کشــیک بانک مسکن در 
روزهــای عید نوروز گفــت: در صورت عادی بودن 
شرایط با توجه به اطالعیه های ستاد ملی مبارزه با 
کرونا )اســتانی(، تعدادی از شعب بانک از ساعت ۹ 
الی ۱۲ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ سوم 
و چهارم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به صورت کشیک 

فعالیت خواهند کرد.
وی ادامه داد: عالوه بر شعبه مستقل مرکزی تهران، 
هر یک از مدیریت های شــعب استان ها و مناطق، 
الزم است نسبت به برقراری کشیک در حداکثر ۳ 

شعبه اقدام کنند.

همراهی پرسنل بانک ایران زمین، 
در مراسم درختکاری 

به مناســبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 
و آبخیزداری بانک ایران زمین، با مشارکت پرسنل 
خود مراســم کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در استان ها 
را برگــزار کرد.بانک ایران زمین، به منظور اشــاعه 
فرهنگ حفظ محیط زیست، جنگل ها و در راستای 
کمپین پیک زمین خود که در ســال گذشــته اجرا 
شد، با مشارکت پرسنل خود در مدیریت های شعب 
اســتان های فارس، بوشهر، کیگیلویه و بویراحمد، 
مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و 
چهارمحال و بختیاری، مدیریت شعب استان های 
خوزســتان و لرستان، مدیریت شعب استان های 
کرمان و هرمزگان، مدیریت شعب استان های غرب 
کشور، مدیریت شعب استان های آذربایجان شرقی 
و غربی و اردبیل و مدیریت شعب استان گیالن طی 
مراسمی نهال های درخت را مناطق مختلف استان 

خود، کاشتند.
براساس این گزارش، همکاران بانک ایران زمین، در 
ادامه ی کمپین "پیک زمین" که در ســال گذشته 
برگزار شــد، اقدام به کاشــت درخت در تعدادی از 

استانهای محل استقرار خود کردند.
در همین راستا شعبه پارک ملت نیز با اهدا گلدان 
به ورزشکاران حاضر در پارک ملت این روز را گرامی 

داشت.

اخبار

درخشش نرم افزار فام موسسه 
اعتباری ملل

بیمــاری منحــوس کرونا، هر واحــدی را مجاب 
نمــود برای مقابله با آن نســبت به ارائه خدمات 
غیرحضوری اقدام نماید. در این اثنا نرم افزار فام نیز 
به عنوان اولین نرم افزار پرداخت مبتنی بر هوش 
مصنوعــی بــا برنامه ریزی الزم به ارائه خدمات به 
هموطنان در حوزه های بانکی، اداری، پزشکی و 

رفاهی اقدام نمود.
نرم افزار فام با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و 
دسترسی افراد به خدمات غیرحضوری و سالمت 
جامعه و کنترل شیوع بیماری کرونا مجموعه ای 
از خدمات شــامل بانکی، رفاهی، مالی و غیره را 
ارائه نمود. اســتفاده از این نرم افزار ســبب صرفه 
جویی در هزینه و زمان و همچنین دسترســی به 
سرویس ها و افزونه های )Module( متعدد برای 

انجام عملیات بانکی می شود. 
 این گزارش می افزاید: عالوه بر این که از طریق نرم 
افزار فام میتوان رمز یکبار مصرف به صورت آفالین 
تولید نمود و خدماتی همچون دریافت موجودی 
برای کلیه کارت های بانکی، کارت به کارت کردن 
با مبدا بانک های ملی، شــهر، پســت بانک، سپه، 
تجارت، اقتصاد نوین، دی، انصار، صنعت و معدن، 
حکمت ایرانیان کوثر مهر اقتصاد پاسارگاد، آینده، 
ایران زمین، ســامان، ســینا، ملت و ملل، دریافت 
شماره شبا، استعالم انتقال وجه، سرویس یادآوری 
چک و سرویسهای کامل چک و صیاد، خرید بسته 
های اینترنتی، استعالم و پرداخت قبوض و فرامین 
صوتی برای عملیات بانکی و موارد دیگر برای انجام 

امور بانکی در نظر گرفته شده است.
 گفتنی اســت: نرم افزار فــام با آینده نگری برای 
سهولت امور روزانه مردم، زندگی راحت و دسترسی 
آسان و سریع خدمات مورد نیاز، خدماتی همچون 
خرید بیمه در کمترین زمان را تعیین نموده است 
و همچنین در این نرم افزار برای ســالمتی مردم 
دسترســی به بیش از ۷ هــزار متخصص برتر در 
حوزه پزشکی و دندانپزشکی برای ویزیت آنالین 
ارائه نموده است. استفاده از نرم افزار فام در زمان 
شیوع بیماری کرونا اهمیت ویژه ای پیدا می کند 
بدین نحو که در این نرم افزار می توانید استعالم 
هــای مــورد نیاز خود را از ســازمان ها و ادارات از 
جمله ثبت احوال، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، 
امور اســناد و امالک، بهداشت و درمان، خدمات 
پستی، خدمات قضایی، استعالم مدارک تحصیلی، 
استعالم شناسه صنفی و استعالم کاالی دیجیتال 
را دریافت نمایید.  فعاالن بازار ســرمایه هم برای 
فعالیت خود در این بازار می توانند از خدمات قابل 
ارائه در نرم افزار فام مانند ســامانه معامالت ملل 
پویا،  ثبت نام در ســجام، دارندگان سهام عدالت، 
احراز هویت الکترونیکی ســجام، درگاه یکپارچه 
ذینفعان بازار ســرمایه و صندوق سرمایه گذاری 

اعتماد ملل بهره مند شوند.

دیدار سرپرست بیمه سینا با دبیرکل 
سندیکای بیمه گران

سرپرســت و رئیــس هیئت مدیره بیمه ســینا 
با دبیرکل ســندیکای بیمه گــران ایران دیدار و 

گفت وگو کرد.
حســن صنعتی در دیدار با ســید محمد کریمی 
دبیرکل ســندیکای بیمه گــران ایران با توصیف 
شرایط و نقاط قوت بیمه سینا اظهار کرد: شرکت 
بیمه سینا با سرلوحه قرار دادن اصول رقابت سالم 
و مدیریت ریســک، برنامه منسجمی برای رشد و 
توسعه در نظر دارد و در این مسیر از کمک فنی و 

تخصصی سندیکا نیز بهره خواهد گرفت.
وی با اشــاره به اینکه بیمه ســینا در ســطح یک 
توانگــری قرار دارد و خــود را متعهد به پرداخت 
خسارت سریع و صحیح مشتریان می داند، اضافه 
کرد : این شرکت با اتکا به سهامداران عمده خود، 
عالوه بر ارائه خدمت به اصناف و اقشــار مختلف، 
نگاه ویژه ای به محرومین و مســتضعفین دارد و 
خدمت به این افراد را وظیفه حرفه ای و انســانی 

خود می داند.
ســید محمد کریمی نیز در این دیدار صمیمی با 
اشــاره به ظرفیت و توانمندی باالی بیمه ســینا، 
از آمادگی ســندیکای بیمه گــران برای تعامل و 
همکاری هرچه بیشتر با بیمه سینا سخن گفت.

دبیرکل سندیکای بیمه گران با اشاره به تغییرات 
مدیریتی اخیر در بیمه سینا، برای سرپرست جدید 

بیمه سینا آرزوی توفیق کرد.

نیازهایبیمهایتعاونگرانازطریقشرکتخدماتبیمهای
پوششتوسعهتعاونقابلانجاماست

مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیازهای 
بیمه ای تعاونگران را از طریق شرکت 
خدمات بیمه ای پوشش توسعه تعاون 

قابل انجام دانست.
حجــت اله مهدیــان مدیرعامل بانک 
توســعه تعــاون در جلســه مجمــع 
ســالیانه شــرکت خدمــات بیمه ای 
پوشــش توســعه تعاون اظهار داشت: 
بیمــه راهــکاری برای پوشــش انواع 
ریســک ها در فعالیت های اقتصادی 
و موجــب دوام بنگاه های اقتصادی در 

مواقع بحرانی است.
وی افزود: فعالیت های اصولی اقتصادی 
و راه اندازی و توسعه کسب و کارهای 
نوین از طریق پوشش های بیمه ای در 
مسیر اطمینان قرار می گیرند و بخش 
تعــاون نیز به عنــوان بخش مهمی از 
اقتصــاد نیازمند بهره مندی از مزایای 
خدمات بیمه ای برای اطمینان بخشی 

به فعالیت ها است.
مهدیان گفت: شــرکت خدمات بیمه 
ای پوشــش توســعه تعاون طی چند 
ســال اخیر به عنوان یکی از شــرکت 
هــای تابعه بانک ایفــای نقش نموده 
و بســیاری از پوشــش های بیمه ای 
تســهیالت گیرندگان، سپرده گذاران 

و متقاضیــان و جامعه تعاون از طریق 
شرکت قابلیت تامین یافته است.

مدیر عامل بانک توســعه تعاون ضمن 
اظهار رضایت از فعالیت شفاف و اصولی 
شــرکت و کســب وضعیت مطلوب از 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی 
بــرای دوره منتهی به پایــان آذر ماه 
ســال جاری گفت: اصالــت و کفایت 

بیمــه نامه هــای گوناگون همواره مد 
نظر ارکان مدیریتی بانک بوده اســت 
که حضور شرکت در تحقق این هدف 

موثر بوده است.
مهدیان گفت: در حال حاضر ۱۷ مرکز 
خدمت در سراسر کشور تحت نظارت 
و هدایت شرکت مشغول ارائه خدمات 
بیمه ای به متقاضیان و مشتریان بانک 

و جامعه تعاونگران هستند و تعمیم میز 
خدمت به سراسر کشور از جمله اهداف 

پیش رو است.
وی افــزود: تبلیغات و اطالع رســانی 
خدمات شــرکت می تواند در توسعه 
فعالیــت هــا و شناســایی مزیت ها و 
ظرفیت های شــرکت برای جامعه کار 

و تولید کشور مثمر ثمر باشد.

ســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون گفت: تکریم و توجه 
کافی به سرمایه انسانی از راهبردهای 
مجموعه بانک بوده اســت و مدیریت 
موثر نیروی انســانی در افزایش حس 
وفاداری پرســنل و ارتقای اثربخشی و 

کارآیی آنان تاثیرگذار است.
محمــد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون گفت: اتحادیه ها و 
شرکت های تعاونی از مهمترین اجزای 
جامعه هدف شــرکت محســوب می 
گردنــد و با افزایش تعامالت مجموعه 
بانک با رســته های متنوع تعاونگران، 
پوشش نیازهای بیمه ای بخش تعاون 
از طریق این شرکت قابل انجام است.

در این جلســه حســن شریفی معاون 
مدیرعامــل در امــور عملیات بانکی و 
رامین نجمی رئیس اداره کل ســرمایه 
گــذاری بانــک در خصــوص فعالیت 
شــرکت اظهاراتی را مطرح نمودند و 
اکبر نجفی مدیرعامل شرکت خدمات 
بیمه ای پوشــش توسعه تعاون، ناصر 
شاهسونی و اسماعیل فرهادی اعضای 
هیأت مدیره شرکت نیز توضیحاتی در 
مــورد عملکرد گذشــته و برنامه های 

پیش رو ارائه دادند.

کشور از دستاوردهای بانک توسعه تعاون در وزارت مردم  بازدید مقامات اقتصادی و سیاسی 
ســردار علی فدوی جانشــین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و ســید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور به 
همراه حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غرفه 
بانک توســعه تعاون در نمایشــگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت 

مردم بازدید کردند.
ســردار علی فدوی جانشــین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: بانک توســعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش 
تعاون عهده دار فعالیت توســعه ای در راســتای تقویت بخش مهم 
اقتصاد کشور گردیده است و نقش آفرینی تعاونگران در صحنه های 

اقتصادی کشور با تقویت بانک توسعه تعاون میسر است.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در دیدار از غرفه 
بانک خاطر نشان کرد: حضور بانک توسعه تعاون در طرح های ملی 
و پرداخت تسهیالت اشتغال زایی طی دوره های اخیر مشهود بوده 
است و موضوع افزایش سرمایه بانک نیز از سوی مقامات ارشد دولت 

و مجلس پیگیری شده است.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون خطاب به مقامات 
حاضر در غرفه اظهار داشــت: ســرمایه بانک در حال حاضر ۳۲ هزار 

میلیارد ریال است که برای تقویت توان تسهیالتی بانک برای حمایت 
از تعاونگران و کارآفرینان، افزایش سرمایه ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: بانک توســعه تعاون طی شــش ماه فعالیت وزارت مردم 
به میزان ۱۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نموده است و 
مصارف بانک در حال حاضر به ۳۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
مهدیــان خاطر نشــان کرد: تســهیالت حمایتــی و تکلیفی بانک 
برای حمایت از اقشــار کمتر برخوردار در جهت ایجاد اشــتغال طی 
شــش ماهه اخیر ۱۴ هزار میلیارد ریال بوده اســت و ۷۵۰۰ میلیارد 
ریــال بــه بنگاه هــای کوچک و متوســط و ۴۸۷۰ میلیارد ریال به 
شرکت های دانش بنیان و ۲۱۴۰ میلیارد ریال نیز در طرح اشتغال 

پایدار روستایی و عشایری تسهیالت پرداخت شده است.
گفتنی است مدیران ارشد بانک توسعه تعاون نیز در غرفه بانک در 
نمایشگاه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره 

شش ماهه اخیر حضور یافتند.

اخبار

آخرین مناقصات سال 1400؛  با موفقیت در 

کشور به بیمه سرمد اعتماد 3 مجموعه بزرگ 
شــرکت بیمه ســرمد توانســت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، ۲ 
مشتری بزرگ را به جمع بیمه گذاران خود اضافه کند و همچنین 
برای چهارمین ســال پیاپی خدمات بیمه ای صندوق بازنشستگی 

صداوسیما را برعهده بگیرد.
این شــرکت در ۲ برنده شــد و توانست شرکت سیمان هرمزگان و 

کفش ملی را به جمع بیمه گذاران خود اضافه کند.
این شرکت، برنده مناقصه خدمات بیمه ای کفش ملی شد تا تمام 
خدمات بیمه ای این مجموعه بزرگ اقتصادی کشور به بیمه سرمد 

سپرده شود.
در مناقصه شرکت سیمان هرمزگان نیز کلیه خدمات بیمه ای این 

مجموعه به بیمه ســرمد ســپرده شــد تا هفتمین شرکت سیمانی 
بورسی کشور به جمع بیمه گذاران بزرگ این شرکت بپیوندد.

ســیمان هرمزگان یکی از صادرکنندگان ســیمان کشور است که 
سال گذشته ۲۷۷ هزار تن صادرات سیمان و کلینکر در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، جنوب آسیا و آفریقا به فروش رسانده است.

همچنین قرارداد خدمات بیمه صندوق بازنشستگی صداوسیما با 
شرکت بیمه سرمد نیز برای چهارمین سال تمدید شد.

تمامــی خدمات بیمه ای این ســه مجموعه به صورت تجمیعی به 
شــرکت بیمه سرمد سپرده شده است، تا سرمد تکیه گاه مطمئنی 

برای این مجموعه های بزرگ کشوری باشد.

مدیران کشور باید با الگوگیری از شهیدان، باالخص شهید سلیمانی، 
با مردم صادقانه و با اخالص کامل رفتار کنند 

ریبــرز خزایــی، فرمانده مرکز مقاومت بســیج بنیادشــهید و امور 
ایثارگران، ترویج و آشناســازی آحاد جامعه با مشــی شهدا و فلسفه 

نامگذاری روز بزرگداشت شهدا است.
در مراسمی با حضور سیدمحمود احمدی، رییس هیئت مدیره بانک 
به مناسبت گرامیداشت روز شهدا برگزار شد، فریبرز خزایی، فرمانده 
مرکز مقاومت بســیج بنیادشــهید و امور ایثارگران ضمن تبریک و 
گرامیداشــت روز بزرگداشت شــهدا گفت: امروز در تقویم رسمی 
کشور به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است اما تعداد 
کمی از مردم ایران با این روز و فلسفه این نامگذاری آشنایی دارند.
وی افزود: یکی از وظایف فرهنگی بسیج، ترویج و آشناسازی آحاد 
جامعه با مشی شهدا و فلسفه نامگذاری روز بزرگداشت شهدا است.
خزایی با اشــاره به لزوم تکریم خانواده معزز شــهدا گفت: تکریم 

خانواده شــهدا نباید صرفاً در کالم باشــد بلکه تالش برای ادامه راه 
شــهدا و حفظ ارزش های دفاع مقدس مهم ترین رکن ادای دین ما 

به خانواده شهدا است.

فرمانده مرکز مقاومت بســیج بنیادشــهید و امور ایثارگران صدق و 
اخالص را دو ویژگی بارز شهدا دانست و تصریح کرد: این دو ویژگی 
بارز، در همه شهدا دیده می شود و حاج قاسم سلیمانی نقطه کمال 

صداقت و اخالص در میان شهدا بود.
وی افــزود: الگوگیــری از شــهدا یکــی از ارکان حفظ یاد و خاطره 
آن هاســت و مدیران کشــور باید با الگوگیری از شهیدان، باالخص 

شهید سلیمانی، با مردم صادقانه و با اخالص کامل رفتار کنند.
خزایی در پایان با تمجید از عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شهدای 
بانک دی گفت: پایگاه شهدای بانک دی با برخورداری از نیروهای 
جوان و بانشاط، در تمامی برنامه ها و مناسبت های مختلف، با حضور 
پررنگ در میان تمامی پایگاه های تابعه پیشگام و برتر بوده است.

در این مراسم حسن عباسیان، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای 
بانک دی با تبریک روز بزرگداشت شهدا به ارائه گزارشی از عملکرد 

پایگاه در سال ۱۴۰۰ پرداخت.

فرمانده مرکز مقاومت بسییج بنیادشهید و امور ایثارگران: 

کنند کشور با مردم صادقانه رفتار  مدیران 

خبر  ویژه
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کرد؛ ح  ج مطر کر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر  رئیس 

کسی کرایه تا ح پرداخت الکترونیکی  کرجی از عدم اجرای طر گالیه شهروندان 
البرز / گروه اســتان ها: رئیس کمیســیون حمل، 
نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر کرج خواستار 
اهتمام شهرداری در راستای اجرایی شدن طرح 
پرداخــت الکترونیکی کرایه تاکســی به عنوان 
راهــکاری جهت حل معضل کمبــود پول ُخرد 
شد.مســعود محمدی طی ســخنانی در چهل و 
ســومین جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر با 
گالیــه از عدم اجرای طرح کیف پول الکترونیک 
اظهــار کرد: بنا بود طــرح پرداخت الکترونیکی 
کرایه تاکســی، تا پایان ســال در یکی از خطوط 
به صورت پایلوت اجرایی شــود ولی این اتفاق تا 
به امروز که حدود یک هفته از پایان ســال باقی 
مانده نیفتاده اســت.وی بــا بیان اینکه علی رغم 
پیگیری های شــورا اهتمامی در خصوص اجرایی 
شدن این طرح از سوی شهرداری وجود نداشته، 

افزود: متاسفانه تذکرات و تاکید شورا برای اجرای 
طرح کیف پول الکترونیکی بی نتیجه مانده است.

این مســئول ادامه داد: با توجه به اینکه از زمان 
شیوع کرونا بسیاری از شهروندان به خاطر نگرانی 
از انتشــار آلودگی ناشــی از رد و بدل کردن کرایه 
ســوار تاکسی نمی شــوند، الزم است اجرای این 
طرح در دســتور کارفوری شهرداری قرار بگیرد. 
مدیریت شــهری در قبال قولی که به شهروندان 
داده مسئول است و باید هر چه سریع تر این طرح 
را اجرایی کند. با اجرای این طرح، دغدغه کمبود 
پول خرد رانندگان و مســافران هم برای همیشه 
حل خواهد شــد.این مســئول شهری در بخش 
دیگری از ســخنانش با بیان اینکه برای تســریع 
در تکمیل پروژه های عمرانی نیازمند جذب اعتبار 
در موعد مناســب هستیم، اضافه کرد: سازمان ها 

و معاونت ها باید در جذب اعتبارات عمرانی خود 
اهتمام بیشتری داشته باشند تا اهداف پیش بینی 
شده در خصوص بهره برداری از پروژه های عمرانی 
در بازه زمانی مشــخص شده محقق شود.رئیس 
کمیســیون حمل، نقل و ترافیک شورای اسالمی 
شــهر کرج در ادامه به گالیه مکرر شهروندان در 

خصوص بد عهدی یکی از شــرکت های پیمانکار 
در عمــل بــه تعهداتش در اراضی کیانمهر گفت: 
این شرکت شهرک ساز سالهاست که به بهانه های 
مختلف از عمل به تعهدات خود ســرباز زده است 
و حتــی در خصوص متــراژ اراضی ای که بنا بود 
به شــهرداری واگذار کند هم به درســتی عمل 
نکــرده و در ایــن خصوص حوزه حقوقی و امالک 
باید با حساسیت بیشتری ورود کند.محمدی در 
ادامه با اشــاره به بحث مناقصات و موافقت نامه 
های سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
حتی در روزهای آخر ســال هم مناقصاتی برگزار 
شــده و با هماهنگی صورت گرفته بنا اســت با 
برگــزاری کمیته تخصیص، از فروردین موافقت 
نامه ها امضاء شــود تا فرایند برگزاری مناقصات 

به تعویق نیفتد.

مدیر مجتمع فرهنگی مذهبی خیمه االنتظار مشهد:

۲۰۰نقطهشهرمشهدبرگزارمیشود جشنهایمهدویتدر
مشهد / سیده زهرا حیدری

مدیــر مجتمع فرهنگــی مذهبی خیمه 
االنتظارمشــهد در نشســت خبــری با 
خبرنگاران گقت : برنامه هایی که امسال 
برای نیمه شعبان در خیمه االنتظار پیش 
بینی شــده ، ایجــاد کاروان های انتظار 
اســت که ۲۰۰ جشــن در ۲۰۰ نقطه از 
شهرمقدس مشهد به ویژه در غرب مشهد 
را پوشــش میدهد.حجت االسالم سعید 
آخونــدی افزود:ویــژه برنامــه  در انتظار 
باران  که در دهه مهدویت اجرا می شــود 
ســخنرانان و مداحان کشــوری حضور 
داشته واز ۲۰ بهمن ماه ساعت ۸ شب در 
مکان خیمه االنتظار شــروع شده و تا ۲۸ 
اســفند ماه ادامه دارد  .وی از ویژه برنامه 
بهار گل ها نام برد واظهار داشــت : در این 
مراسم ۱۴ هزار شاخه گل به جوانان عزیزدر 
سطح  شهر مقدس مشهد اهدا که از شب 
والدت حضرت علی اکبر )ع (شروع شده 
است.آخوندی از ویژه برنامه عاشقانه های 
انتظار که اهدای ۱۲ جهیزیه به نو عروسان 
می باشــد یاد کرد وادامه داد:این جهیزیه 
ها توســط خیرین تهیه و به نو عروســانی 
که عروسیشــان در خیمه االنتظار برگزار 

شود اهداخواهد شد.این نوعروسان تحت 
پوشــش خیریه خیمه االنتظار هســتند 
.مدیر مجتمــع فرهنگی مذهبی خیمه 
االنتظارمشهد از ویژه برنامه کوچه انتظار 
،احســان ماندگار و ویژه برنامه سر سفره 
امــام مهربان که رایــگان نمودن نانوایی 

های حاشــیه شهر مقدس مشهد در روز 
نیمه شــعبان نام برد واظهار داشت: ویژه 
برنامه مهر مهدوی توزیع واهدای بســته 
های معیشتی در نیمه شعبان برای خانواده 
های مستمند حاشــیه شهرمیباشد که 
بیش از ۷۰۰ نفر تحت پوشش آن هستند 

.آخوندی یاد آور شد:درمان خانواده های 
تجت پوشــش خیمــه االنتظار بصورت 
مســتمرانجام می شود و داروهای رایگان 
نیــزدر اختیار ایــن عزیزان قرارمی  گیرد 
،همچنین برنامه های آموزشــی تربیتی 
بــرای این خانواده ها برنامه ریزی شــده 

است.وی تصریح داشت:مجموعه خیمه 
االنتظار کامال مردمی است وتمام اتفاقات 
خوبــی که در مجتمــع  اعم از جهیزیه و 
عروسی برای مستمندان ،صندوق قرض 
الحسنه ،خرید ملک مهدیه خیمه االنتظار 
و بازسازی و ساخت خیمه االنتظار انجام 
می شــود  به صورت مردمی و خودجوش 
است. مدیر مجتمع فرهنگی مذهبی خیمه 
االنتظار از اجتماع منتظران در صبح نیمه 
شــعبان در مشهد مقدس خبر داد وگفت 
: از ســاعت ۹ونیم صبح در عرصه میدان 
شهدا برای  هفدهمین  سال متوالی حضور 
خواهیم داشت و امیدواریم به فضل الهی 
همچون ســنوات گذشــته این اجتماع  
باشــکوه و پرشــور اتفاق بیفتد . آخوندی 
افــزود :حرکت جمعی منتظران ظهور به 
سمت حرم مطهر رضوی و اقامه نماز جمعه 
در روز نیمه شــعبان وسپس دعای دسته 
جمعی منتظران ظهور را خواهیم داشت 
.وی اظهار داشت: ویژگی امسال کلنگ زنی 
خیمه االنتظار می باشدکه به فضل الهی 
و کمک های خیرین فاز اول این مجموعه 
را در نیمه اول شــعبان سال آینده افتتاح 

خواهیم نمود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

وزیر امور خارجه کشورمان در رأس 
هیاتی عازم مسکو شد

تهران / گروه اســتان ها: حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان بامداد سه شنبه در 
راس هیأتی بلندپایه تهران را به مقصد مسکو ترک 
کرد.امیرعبداللهیــان بــه منظور رایزنی در مورد 
مسائل منطقه ای و مذاکرات وین، عازم مسکو شده 
است.در این سفر، سعید خطیب زاده، سخنگوی  
وزارت امور خارجه کشورمان، دکتر صفری معاون 
دیپلماسی اقتصادی، علیرضا حقیقیان مدیرکل 
و دســتیار وزیر امور خارجه در امور اوراسیا، علی 
اصغر خاجی دســتیار وزیــر امور خارجه در امور 
ویژه سیاســی، وزیــر امور خارجــه را همراهی 
می کنند.پیش تــر خطیب زاده روز دوشــنبه در 
نشســت خبری هفتگی خود از ســفر وزیر امور 
خارجه به مســکو خبر داده بود.نمایندگی روسیه 
نزد ســازمان های بین المللی در وین نیز شــب 
گذشته اعالم کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و ســرگئی 
الوروف همتای روسی وی ۱۵ مارس )۲۴ اسفند( 
در مورد برجام گفت وگو می کنند.بر اســاس این 
گزارش، دفتر نمایندگی روسیه در وین اعالن کرد 
که این دیدار روز سه شــنبه در مســکو و با توجه 
ویژه وزیران خارجه دو کشور بر روی مساله برجام 
برگزار می شود.وزارت خارجه فدراسیون روسیه 
نیز با اشــاره بــه آخرین گفت وگوهای الوروف و 
امیرعبداللهیــان در تاریــخ ۲۰ ژانویه )۳۰ دی( و 
هفتم مارس )۱۶ اســفند( در حاشــیه سفر سید 
ابراهیم رئیســی، رییس جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرد که این دیدار، ادامه گفت وگوی منظم 

بین سران وزارت خارجه دو کشور خواهد بود.

شهردار گرگان:

بانوان، بازوان توانمند تربیتی 
جامعه و بهترین نماد مدیریت 

شهری نوین هستند
گلســتان / گروه اســتان ها:  مهندس محمدرضا 
ســبطی در جمع بانوان همکار شهرداری گرگان 
ضمــن تبریک اعیاد شــعبانیه گفت: ارتقای یک 
جامعــه و خانواده می تواند با توجه به مقام واالی 
بانوان و تکریم و پاسداشــت آنان محقق شود.وی 
افــزود: حفظ حرمــت و برخورد مالطفت آمیز با 
بانوان، موجبات احســاس آرامش و امنیت آنان 
را فراهم می آورد.مهندس ســبطی با بیان اینکه 
بانــوان، بازوان توانمند تربیتی جامعه هســتند، 
گفت: بانوان در محیط کاری، بســیار دلســوزانه، 
دقیق، با پشــتکار باال و منضبط به عنوان بازوان 
توانمنــد ارتقــای بهره وری فعالیــت می کنند. 
شــهردار گــرگان با قدردانی از تــالش و اهتمام 
مادران و بانوان همکار، خواســتار کمک و تعامل 
بانــوان عزیز در قالب ســازمانی در حوزه حقوق 
شهروندی شدند.سبطی با اشاره به نقش کلیدی 
بانوان تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه مدیریت 
نوین شهری، نماد سازی کنیم شما بانوان بهترین 
نماد برای مدیریت نوین شــهری هســتید.وی با 
اشاره به رویکرد شهرداری گرگان در حوزه بانوان 
در ســال ۱۴۰۱ گفت: در نظر داریم در ســال آتی 
با شناســایی و توجه بــه ارتقای حضور بانوان در 
مدیریت شهری، در راستای نظم و توسعه شهری 
باعث تحولی اساســی درون و برون ســازمانی را 
بــا بهره برداری از ظرفیت ارزشــمند آنان فراهم 
آوریم.شــهردار گرگان در پایان این مراسم همه 
بانوان همکار را مشاوران خود دانست و خواستار 
توسعه تبادل نظر و ارائه پیشنهادات همه همکاران 
شــد.الزم به ذکر اســت این برنامه به همت دفتر 
امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان به منظور 
تجلیل از بانوان بازنشســته و کارکنان شهرداری 

گرگان برگزار شد.

در مرحله نهایی جشنواره امتنان از نخبگان 
جامعه کار سال 1400؛

کسین به عنوان واحد  شرکت فوالد ا
نمونه استان خوزستان معرفی شد

خوزســتان / گروه اســتان ها: یکشنبه ۲۲ اسفند 
۱۴۰۰ بــا حضور داوران ملی جشــنواره امتنان، 
مدیــران اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان و مدیرعامــل و مدیران شــرکت فوالد 
اکســین، عملکــرد این شــرکت در بخشــهای 
مختلف از جمله کیفیت، تحقیق و توسعه، تولید 
و صــادرات، محیط زیســت، آموزش و پژوهش، 
خدمات بهداشــتی و درمانی، فرهنگی و ورزشی، 
حفاظت فنی و بهداشــت کار و رفاه کارکنان و... 
بعنوان یکی از واحدهای نمونه راه یافته به بخش 
ملی جشنواره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در 
این نشست مهندس آسیابان و مدیران حوزه های 
مختلف به تشــریح عملکرد شرکت و پاسخگویی 
به سواالت داوران بخش ملی جشنواره امتنان در 
خصــوص موضوعات مورد نظر پرداختند.گفتنی 
اســت شــرکت فوالد اکسین در دهه مبارک فجر 
ســال جاری موفق به کســب عنوان ارزنده واحد 
نمونه اســتان از جشنواره امتنان از نخبگان کار و 
تولید گردید و هم اکنون در مرحله ملی جشنواره 

امتنان حضور دارد.

با هدف حمایت از تحقیقات علمی و توسعه 
فناوری صورت گرفت؛

امضاء تفاهمنامه همکاری شرکت 
ملی حفاری ایران و شرکت 

توسعه کار برد پرتو های ایران 
خوزستان / گروه استان ها: شرکت ملی حفاری 
ایران و شــرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران 
در راستای همکاری های فناورانه و حمایت از 
تحقیقات علمی و پژوهشــی تفاهمنامه امضاء 
کردند.ایــن تفاهمنامه در نشســتی با حضور 
تعدادی از معاونان، مدیران و کارشناســان دو 
شــرکت به امضاء دکتر حمید رضا گلپایگانی 
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران و دکتر 
ســید پژمان شــیر مردی مدیر عامل شرکت 
توســعه کار برد پرتوهای ایران رســید.در این 
نشســت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
اظهار کرد: این  شــرکت  یکی از شــرکت های 
فناور  محور در صنعت نفت است که همه علوم 
و تجهیزات تخصصی پیشــرفته در آن کاربرد 
دارد و بــر همیــن اســاس تعامل و همکاری با 
مراکز علمی و دانش بنیان می تواند به توسعه 
و تعالــی صنعــت پیچیده و  راهبردی  حفاری 
کمــک نماید.گلپایگانی با بیان اینکه مباحث 
تحقیق، توســعه فناوری و اســتفاده از دانش و 
تجهیزات بومی و استفاده از توانمندی شرکت 
های داخلی در سرفصل برنامه های این سازمان 
قرار دارد، افزود: همکاری و هم افزایی، استفاده 
از توانمندی های بومی در جهت ارتقاء ســطح 
علمی و دانش فنی متخصصان و کارشناســان 
شرکت می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف 
و به تحقق برنامه های پیش بینی شده کمک 
نماید.همچنین دکتر ســید پژمان شیر مردی 
گزارشی از فعالیت های  شرکت توسعه کاربرد 
پرتوهای ایران  ارائه داد و گفت: این شــرکت 
بــا بهره بــرداری از ســامانه های پرتودهی و 
آزمایشگاه های کنترل کیفی قادر است طیف 
وســیعی از محصوالت و مواد را پرتودهی و با 
ایجــاد مجموعه تخصصی ارائه خدمات نماید.
وی افزود: بســط و گسترش کاربرد پرتودهی 
با ایجاد سامانه های جدید و مدیریت یکپارچه 
ســامانه های موجود، طراحی، ساخت وسایل و 
تجهیــزات مورد نیاز، راه اندازی، بهره برداری، 
نظارت و همــکاری در فعالیت ها و پروژه های 
مرتبط، تأمین مواد اولیه و تجهیزات، مشــاوره 
و آمــوزش برای بهره بــرداری صحیح، ایمن و 
استاندارد از سامانه های پرتودهی، خدمات دهی 
مطمئن به مشتریان، تحقیق، توسعه و نوآوری 
از اهم فعالیت های این شــرکت اســت.در این 
نشســت اعالم شــد: این تفاهمنامه به منظور 
همکاری متقابل شامل تبادل تجربیات و بهره 
بــرداری از توانمندی علمــی و امکانات میان 
دو شرکت مبادله گردیده است.از جمله موارد 
کاربــرد پرتوها در  صنعــت حفاری در بخش 
های خدمات فنی و ویژه. شــامل سیمانکاری، 
دســتگاه های پمپ تــراک،  تجهیزات و ابزار 
نمودارگیری و همچنین لوازم و ابزار در گردش 
حفاری نظیر ضخامت سنج ها و...  می باشد.

ج از  قدردانی شهردار کر
ج همراهی اعضاء شورای شهر کر

البــرز / گروه اســتان ها: مصطفی ســعیدی 
شــهردار کرج ضمن قدردانی از نگاه مثبت و 
حمایت های اعضاء شــورای شهر که دغدغه 
ارتقاء امنیت شغلی کارکنان و عدالت توزیعی 
در پرداخت حقوق و دستمزدها را دارند، ضمن 
تبریک بــه برگزیدگان نهایی، وعده پیگیری 
جهــت تحقق ظرفیت بیشــتر بــرای تبدیل 
وضعیت ســایر نیروهــا در مراحل آتی را داد.
وی همچنیــن بــه اداره کل دفتر نوســازی و 
تحول اداری شهرداری دستور داد در راستای 
شفافیت اطالعات و جلوگیری از ایجاد هرگونه 
ابهام برای همکاران محترم، اسامی کامل ۳۶۸ 
پذیرفته شــده نهایی منتشــر گردد.شهردار 
مرکــز البرز ادامه داد: بــرای بنده در جایگاه 
مدیر ارشــد مجموعه همه نیروهای شرکتی 
محترم و عزیز هســتند و امیدوارم با دغدغه و 
نگاِه مثبت و حمایتی اعضاء محترم شــورای 
شــهر بتوانیم در دوره کنونی مدیریت شهری 
مراحــل دیگــری از تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی و حتی پاکبانان و سبزبانان خدوم را در 
راســتای ارتقاء امنیت شغلی و ترمیم حقوقی 
کارکنان داشــته باشیم.سعیدی به نیروهای 
شــرکتی اطمینان خاطر داد که روند بررسی 
سوابق تجربی بر اساس بیمه تامین اجتماعی، 
سطح تحصیالت، نتایج آزمون کتبی و... طی 
جلســات مختلف و با حضــور دوایر نظارتی 
و انجام اســتعالمات مورد نیاز از دســتگاه ها 
و مراکــز آمــوزش عالی و بــا روح عدالت و در 
راســتای تذکرات اعضاء شورای شهر صورت 
پذیرفته و هیچ گونه اعمال ســلیقه شــخصی 
در پروســه انتخــاب اســامی نهایی پذیرفته 
شــدگان در میان نبوده است.یادآور می شود 
مصطفی سعیدی در راستای تحقق شهرداری 
شیشــه ای و شــفافیت اطالعات، در آخرین 
جلسه شورای اسالمی شهر کرج وعده انتشار 
فیش حقوقی مدیران ارشد شهری، کارکنان 
مدیریت شــهری، اطالعات مالی قراردادها و 
پرداختی به رســانه ها و... را طی چند مرحله 

در سامانه شفافیت مطرح کرده است.

استانها 6

کتول آباد  گلستان با فرماندار شهرستان علی  کل دامپزشکی استان  دیدار مدیر 
گلستان / گروه استان ها: یکی از وظایف مهم و اساسی دامپزشکی 
کنترل و نظارت بهداشــتی فرآورده های خام دامی اســت. دکتر 
محرابی مدیر کل دامپزشــکی اســتان در این دیدار ضمن تبیین 
نقش دامپزشــکی در پیشــگیری و مقابله با بیماریهای دامی و 
بیماریهای مشــترک بین انســان و دام گفت :یکی از وظایف مهم 
و اساســی دامپزشکی کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های 

خام دامی است.
مدیر کل دامپزشــکی اســتان افزود :در همین راستا دامپزشکی 
استان و شهرستانها طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه 

نوروزی و ماه مبارک رمضان را در حال اجرا داریم که کارشناسان 
دامپزشکی در این طرح نظارت ویژه ای بر  مراکز عرضه و توزیع 
انواع فرآورده های خام دامی دارند.مهندس احمدی فرماندار علی 
آباد نیز ضمن تقدیر از  خدمات صورت گرفته از ســوی مجموعه 
دامپزشکی گفت : فرمانداری شهرستان در راستای تحقق اهداف 
دامپزشکی آماده هر گونه همکاری است وی همچنین در خصوص 
وضعیت کشــتارگاه دام علی آباد خواســتار توجه ویژه از ســوی 
دامپزشــکی و شــهرداری شــد که با اهتمام ویژه  نیاز شهرستان 

مرتفع شود

خوزستان / گروه استان ها: علیرغم سطح وسیع فعالیت ها و حجم بسیار 
زیاد تعمیرات و همزمانی اجرای سایر فعالیت ها در سطح سایت، این برنامه 
بدون حادثه  انجام شد و همه کارکنان در انتهای تعمیرات به سالمت و با 
تندرستی کامل تعمیرات را به پایان رساندند.محسن کرم نیا رئیس نت 
واحدهای زمزم با اعالم این مطلب گفت: در دی ماه ۱۴۰۰ پس از پایان 
تعمیرات زمزم یک و به دلیل محدودیت گاز و همچنین لزوم تعمیرات 
سالیانه، با هماهنگی معاونت بهره برداری و مدیر بخش، واحد زمزم ۲ 
متوقف شــد. وی گفت: در این تعمیرات بعد از دوازده ســال که از عمر 
واحد زمزم دو می گذرد برای اولین بار ریفرمر واحد زمزم دو به صورت 
کامل بازسازی شد، تمامی تیوپ ها و متعلقات آن ها و همچنین تمامی 
کاتالیست های درون تیوپ ها و نسوز کامل سقف ریفرمر تعویض شدند. 
در نواحی مختلف از جمله کوره، اسکرابرها، تیکنر، بلور اریا و سایر قسمت 
ها اورهال تعمیرات کلی انجام شد. کرم نیا با اشاره به بدون حادثه بودن 
تعمیرات سالیانه گفت: علیرغم سطح وسیع فعالیت ها و حجم بسیار زیاد 
تعمیرات و همزمانی اجرای سایر فعالیت ها در سطح سایت، این برنامه 

بدون حادثه  انجام شد و همه کارکنان در انتهای تعمیرات به سالمت و 
با تندرستی کامل تعمیرات را به پایان رساندند.وی در خصوص چگونگی 

کنترل حوادث گفت: با مرور حوادث و پتانســیل های خطر ســال های 
گذشــته و آموزش و بازآموزی اســتانداردها و مرور خطرات ســایت به 
کارکنان و همچنین در طول تعمیرات با کنترل کردن پتانسیل های خطر 
و نظارت دقیق و هوشمندانه و متوالی بر فعالیت ها، نسبت به کنترل اعمال 
غیرایمن و کنترل شرایط غیرایمن با دقت و وسواس زیادی اقدام نمودیم و 
استاندارها و دستورالعمل ها، خط قرمز ستاد تعمیرات بود.کرم نیا در ادامه 
تاکید داشت: با کنترل و مدیریت منابع و همچنین کنترل برنامه زمان 
بندی و نظارت دقیق موفق شدیم واحد را ۴۳ ساعت زودتر از زمان مقرر، 
راس ساعت ۲۰ روز یکم اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری برسانیم. کرم نیا در 
پایان ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دست اندرکاران ستاد تعمیرات 
و ناظران تولید و تعمیرات و پیمانکاران، از تمامی واحدهای جانبی که 
در طول تعمیرات با ارائه خدمات ارزشمندشان موجب تسهیل در امور 
ستاد تعمیرات شدند، تشکر ویژه نمود و از خداوند سبحان برای تمامی 
عزیزان و همکاران حاضر در این تعمیرات و مجموعه فوالد خوزستان 

طلب خیر و سالمتی و موفقیت های بیش از پیش نمودند.

43 ساعت زودتر از برنامه؛

تعمیرات سالیانه زمزم 2 با موفقیت به پایان رسید

خبر  ویژه
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یادداشت

حال و هوای نوروزی مردم در بازارهای پایتخت

باخریدعیدانه تجلینوروز
همه چیز نشان از آمدن عید نوروز می دهد، 
بازارها مملو از جمعیت اســت، بسیاری به 
بازار آمده اند تا ســنت دیرینه عید نوروز را 
که همان نو بودن است را به جا بیاورند، به 
قول قدیمی ها همه چیز باید نونوار شود چون 
عید باستانی نوروز نزدیک است.عید نوروز 
چنان همه را به بازار و خیابان می کشاند که 
زن و مرد ندارد، همه یا برای کار و کســب 
درآمــد و یا برای خرید و گاهی هم در واقع 
برای ســرگرمی و تفریــح به بازار می آیند، 
کششــی که نوروز دارد،  در هیچ فصلی جز 
بهار دیده نمی شود، همان که اسفند می آید 
انگار که نوروز رسیده است چون شور و حال 
مردم برای حضور در بازار دوچندان می شود، 
گشت و گذار در خیابان ها افزایش می یابد، 
خانه تکانی و نونواری شروع می شود و شور 
و شــعف خاصی را با خــود می آورد که در 
وصف نمی گنجد.در هیاهوی بازار در آستانه 
عیــد نوروز ۱۴۰۱ که کرونا رنگ همه چیز 
را تغییــر داده بــود اما این روزها دیگر رنگ 
زندگی، سرســبزی،  زیبایی بهار و بوی عود 
بیشتر به مشام می رسد تا کرونا، چه کششی 
دارد بهار و نوروز که مردمی که شاید دست 
خالی به بازار می آیند تا در شادی عید همراه 
دیگران باشــند، سنتی که از دیرباز برای ما 
بوده و همچنان بوی بهار بهترین بویی است 
که همه استشمام می کنند؛ همه می دانیم 
که بوی زندگی و سرسبزی است.این روزها 
زندگی جریان دارد، بوی عید همه را با خود 
به بازار کشانده است،  دختران و زنان جوانی 
که در کنار مردان ثابت قدم تا پاسی از شب 
برای دستفروشی در این روزهای پایانی سال 
بــه بازار آمده اند تا نوید عید را بدهند و این 
خود نوعی کشش دارد که مردم برای دیدن 
همه این زیبایی های بهاری به رسم و سنت 
گذشــته به بازار بیاینــد و کار و زندگی در 
این روزهای پایانی سال با هم عجین شده 
است.بازار نوروزی بیشتر تا جایی که چشم 

کار می کند همراه با شلوغی خرید نوروزی 
در برخی اقالم و کاالهاست.شاید از دالیلی 
که این روزها مردم اشــتیاق فراوانی برای 
حضور در بازار دارند،  رنگ و لعابی است که 
خیابان ها و بازارها در آستانه نوروز به خود 
گرفته اســت، حضور پرشور دستفروشان،  
لباس هایی جدید و بهاری، مشــتاق بودن 
به پهن شــدن سفره هفت سین در لحظه 
تحویل سال، سنت دیرینه ای برای نو شدن 
که از گذشــته باقی مانده اســت و در واقع 
احترام به این سنت و شاید باقی ماندن آن 
برای همیشــه باشــد، اما نوعی سرگرمی و 
تفریح هم می تواند در کشاندن مردم به بازار 
تاثیر جدی داشــته باشد.این سنت دیرینه 
عید نوروز چیست که در این روزها مردم را 
چنان به بازار آورده است که با وجود شرایط 
کرونایی،  نامی و نشــانی از کرونا در بازارها 
نیست، مردم کیپ تا کیپ در خیابان های 
منتهی به بازار کنار هم ایســتاده اند و دیگر 
مانند چند روز گذشــته که هنوز بوی عید 

نوروز به مشام نمی رسید نیست که برخی از 
مردم حتی روزهای حضور در بازار را فراموش 
کرده بودند و با دیدن همدیگر به خاطر کرونا، 
نمی توان گفت فرار؛ اما از هم دور می شدند اما 
این روزها بوی عید به مشام می رسد و مردم 
شورعید دیدنی در فصل زیبای بهار را دارند.

تجلی نوروز با خرید عیدانه
اکنــون بــه خاطر نزدیک شــدن به عید 
باســتانی نوروز و فرارســیدن فصل بهار 
سرســبز، بازار چنان شلوغ است که جای 
ســوزن انداختن نــدارد،  تمام کوچه ها و 
خیابان های شــهر مملو از جمعیتی است 
که شــوق عید دارند اما چه چیزی که این 
افراد را به بازار کشانده؛ مهم است به همین 
منظور در گفت و گویی با عالیه شکربیگی 
جامعه شناس و مدرس دانشگاه این موضوع 
بررسی شد.عالیه شکربیگی، جامعه شناس 
می گوید: ایرانیان در گذشــته از زمان های 
خاص وبراساس تاریخی که داشتند برخی 

ســنت های دیرینه مانند نوروز را همیشه 
گرامی داشــته و این ســنت برای همیشه 
در میان جامعه ایرانی باقی مانده اســت.

وی تصریــح کــرد: در طی ایــن زمان ها، 
عید نوروز که در واقع به عنوان یک سنت 
جهانی پذیرفته شده و نو بودن طبیعت را 
به جهانیان اطالع می دهد، مردم ایران به 
نوعی همیشه در ماه اسفند که منتج به بهار 
طبیعت می شــود، شاهد تالش و کوشش 
بــرای نوگرایی و تــازه گرایی در عینیات 
زندگی خود بوده اند.وی تاکید کرد: مردم 
ایران همیشــه برای نوگرایی و تازه گرایی 
اهمیت قایل بوده وهســتند و اکنون نیز با 
وجود همه مشــکالت زیادی که گریبان 
مــردم را به ویژه در شــرایط کرونا گرفته 
اســت اما تالش کرده اند این سنت دیرین 
ایرانیان در ایام عید نوروز به خوبی برپا شود.

شکربیگی ادامه داد: یکی از تجلی های عید 
نوروز؛ رفتن به بازار و خریدهای عید است و 
لباس نو برای خود یا فرزندان خریدن است 

چون این نو بودن که از نیاکان به جا مانده 
همچنان گرامی داشته شده است و همیشه 
بازار تجلی سرگرمی و تفریح هم بوده و در 
این راستا مصرف گرایی هم دیده شده است.

وی معتقد است:  در واقع می توان گفت که 
هنوز نوعی سرگرمی، سنت مصرف گرایی، 
خریــد و رفتن به بازار همچنان در وجدان 
جمعی مردم در جامعه وجود دارد وقتی به 
بازارهای بزرگ مراجعه می شود به خوبی 
این موضوع نمایان اســت و نشان می دهد 
کــه مردم همچنان به این ســنت دیرینه 
احترام می گذارند.اما اکنون به دلیل برخی 
مشکالت اقتصادی که در جامعه محسوس 
است؛ مردم در طبقات پایین تر به بازار سر 
می زنند ولو اینکه پول خرید نداشته باشند 
اما سنت سرگرمی و تفریح که نوید روزی 
نو برای جامعه اســت را برای همیشه زنده 
می دارند گرچه ممکن است چند سال دیگر 
به دلیل شــرایط اقتصادی همین رفتن به 
بازارها هم کمرنگ تر شود.شکربیگی ادامه 
داد: مردم ایران چون از دیرباز به این سنت 
دیرینــه اهمیت داده اند،  در این شــرایط 
هم که اقتصاد جامعه، خانواده و مســایل 
رویاروی خانواده دچار مشکل شده است، 
مردم همچنان سنت ها را گرامی می دارند 
و ســنت نو شــدن این روزها که منتهی به 
نوروز است را هم به خوبی بجا می آوردند.

شــکربیگی خاطر نشــان کــرد: خرده 
شــاخص هایی که برای نوروز و از نسل به 
نسل به دست ما رسیده از جمله خریدهایی 
که به دلیل نوشدن زندگی به ما رسیده است 
در نوروز جنب و جوش، تالش و کوشــش 
را بیشتر می کند و اکنون به گونه ای شده 
اگرچه قدرت خرید مردم کمتر اســت اما 
به عنوان یک ســنت دیرین که به عنوان 
ســرگرمی و تفریح است حال مردمان این 
جامعه را خوب می کند و همچنان گرامی 

داشته می شود.

7جامعه
ضرورت ایجاد حس خود 
 ارزشمندی و عزت نفس 

در کودکان
  دکتر مهسا ساداتی ، روانشناس

 اگــر کودک با عزت نفس پایینی بزرگ 
شود مسلماً در بزرگسالی برای برقراری 
ارتباطــات اجتماعــی و در بیان نیازها و 
خواسته هایش دچار مشکل خواهد شد 
و در آینده احســاس ارزشمندی پایینی 
خواهد داشــت. ممکن است این کودک 
منزوی شده و در نهایت عدم عزت نفس 
در او منجر به عدم انگیزه در بزرگسالی و 
حتی مشکالتی مثل مشکالت اضطرابی 
و افسردگی در کودک شود. در خصوص 
تعریف عزت نفس در روانشناســی باید 
گفــت کــه عزت نفس بــه مفهوم خود 
ارزشــمندی است یعنی اینکه هر فردی 
چقــدر بــرای خود ارزش قائل اســت و 
چقدر خودش را دوست دارد. عزت نفس 
می تواند به کودک کمک کند یعنی هم 
توانمندی های او را در دوران زندگی ارتقا 
دهد هم برای بزرگ ســالی و حضور در 
جامعه و انجام بهتر کارهایش آماده کند. 
هر چقدر افراد احساس بهتری نسبت به 
خود داشــته باشند احساس عزت نفس 
باالتــری هم دارند. افــراد با عزت نفس 
باال تالش بیشــتری برای انجام کارهای  
خــود دارند، انگیزه خیلی باالتری دارند 
و به این راحتی شکست نمی خورند. اگر 
در کارهایشــان شکست هم بخورند به 
علت اینکه خودپنداری بسیار قوی دارند 
دوبــاره تالش می کننــد به علت همین 
عزت نفس باال باعث می شود که عملکرد 
بهتــری در تحصیالت خــود، والدین و 
دوستانشان داشته باشند. عزت نفس در 
واقع باورهای فرد درباره خودش اســت، 
یکی از مسئولیت های والدین برای ایجاد 
عزت نفس در کودکان این است که آنها 
را بــرای حضــور در جامعه آماده کنند؛ 
والدیــن باید در ارتقــای عزت نفس در 
کودکشان همیشه تالش کنند؛ هرچقدر 
والدیــن نقاط قوت بچه ها را پررنگ تر و 
مهارت هــای بچه ها را تقویت کنند؛ باال 
رفتن این مهارت ها و نقاط قوت می تواند 
باعث افزایش عزت نفس در بچه ها شود. 
یکی از مهارت هایی که والدین می توانند 
هدایت کننده خوبی در این زمینه باشند 
مهارت هــای اجتماعی اســت، خیلی از 
مواقع گفته می شــود والدین نباید برای 
دوست یابی به فرزند خود کمک کنند که 
این ازنظر روانشناســان پذیرفته نیست. 
در حــال حاضر اعتقاد روانشناســان بر 
این اســت که والدیــن می توانند الگوی 
خوبی در دوســت یابی برای فرزندانشان 
باشند. هر چقدر بچه ها دوستان بیشتری 
داشته باشــند که برای کارهای مثبتی 
که انجام می دهند؛ تشویقشــان کنند، 
احســاس عزت نفس باالتــری را تجربه 
خواهنــد کرد. همچنین مهربانی کردن 
والدین نســبت به بچه ها باعث می شود 
کــودکان هم مهربانی را یــاد بگیرند و 
بدین ترتیب والدیــن می توانند الگوی 
مثبت بــرای بچه ها باشــند. کودکانی 
کــه عزت نفس پایینــی دارند کودکانی 
هستند که نمی توانند وارد فعالیت های 
اجتماعــی شــوند، یعنــی مهارت های 
اجتماعی پایین تر و احساس ارزشمندی 
پایین تری دارند و خودارزیابی که نسبت 
به خود دارند پایین تر از آن چیزی است 
که باید باشد. بنابراین همان طور که گفته 
شد والدین با افزایش مهارت ها و باال بردن 
حس همدلی نســبت به کودک و ایجاد 
انگیزه با گذاشــتن اهدافی متناســب با 
توانمندی کودک عزت نفس او را افزایش 
دهنــد. والدین بایــد انتظارات معقول و 
در ســطح توانایی کودکشــان داشــته 
باشــند و نباید با انتظارات بیش ازحد و 
نابجا و نامعقول که واقع بینانه نیســتند 
موجب ســرخوردگی و عزت نفس پایین 
کودک شــوند. در پاسخ به این سؤال که 
تشویق و انتقاد چه تأثیری در عزت نفس 
کودک دارد هم باید گفت که اگر تشویق 
کودک درســت و به شــیوه مثبت انجام 
شود، موجب باال رفتن عزت نفس کودک 
و همچنیــن انتقاد کــردن هم اگر زیاد 
انجام شــود باعث کاهش عزت نفس در 
فرد می شود. وقتی کودک را به خاطر کار 
مثبتی که انجام داده تشویق می کنیم، در 
این فرد احساس ارزشمندی باال می رود 
و احســاس می کند بهتر و بهتر می تواند 
رفتــار خودش را ارتقــا دهد. همچنین 
والدیــن حتماً با کودک خود دوســت 
باشــند تا حس همدلــی بین آنها ایجاد 
شود. این حس زمانی ایجاد می شود که 

والد برای کودک وقت بگذارد.

خبر ویژه

رئیس ســازمان اورژانس کشــور اظهار کرد: کمیته 
بهداشت و درمان طرح نوروزی با محوریت اورژانس 
فعالیت خواهد کرد و هدف ما ارائه خدمات با کیفیت 
بهتر به شهروندان است.جعفر میعادفر با بیان اینکه 
اورژانس در ســه حوزه فعالیت می کند، گفت: یک 
حوزه در بحث فوریت های پزشــکی، دیگری بحث 
درمان و ســومین حوزه بهداشــت در خدمات است.

وی بــا تأکیــد بر اینکه مردم نبایــد تصور کنند که 
کرونا تمام شــده است، تصریح کرد: انجام سفرهای 
نوروزی حتما با تزریق دو ُدز واکســن کرونا امکان 
پذیــر اســت و در غیر این صــورت خودروهایی که 
مالکان شــان دو ُدز واکسن را تزریق نکرده باشند از 
ســوی پلیس جریمه خواهند شد.وی با بیان اینکه 
تمامی مراکز آمادگی تزریق ُدز دوم و ســوم واکسن 

کرونا به شهروندان را دارند، گفت: بیش از ۳۵۰ مرکز 
شبانه روزی در سراسر کشور آمادگی تزریق واکسن 
را به متقاضیان دارد و من توصیه می کنم که حتما 
تزریق واکســن را جدی بگیرید.میعادفر همچنین 
گفــت: برای طرح نوروزی امســال ۲۴ هزار نفر در 
بیــش از ۳ هزار پایگاه زمینــی، ۵۰ پایگاه هوایی و 

۴۱۳ کمپ نوروزی مستقر هستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛ 

کسن تزریق نکرده اند که مالکانشان دو ُدز وا جریمه خودروهایی 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد؛

استخدام 500 محیط بان در سال 1401
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درارتباط 
با اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای 
ارتقا امکانات محیط بانان در سال جاری، گفت: 
خرید ۱۲۰۰ موتور تریل ۲۵۰ سی سی و تحویل 
به پاسگاه های محیط بانی یکی از اقدامات مفید 
در سال جاری بود چرا که قطعا در پیشگیری از 
جرائم، افزایش گشت زنی و قدرت مانور محیط 
بان ها تاثیر مثبت خواهد داشــت. جمشــید 
محبت خانی درباره کمبود محیط بان در کشور 
گفت: کمبود نیروی انسانی یکی از موضوعاتی 

اســت که با آن مواجه هســتیم. ما برنامه مجوز 
جذب ساالنه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال را داریم 
و اســتخدام این تعداد نیرو را دنبال می کنیم. 
تاکنون دو ســال از این برنامه را اجرا کرده ایم 
و آن را ادامــه خواهیم داد و ســعی می کنیم با 
اضافــه کردن این تعــداد نیرو از کمبود نیروی 
انسانی که باعث سختی کار برای محیط بان ها 
می شود بکاهیم. تاکنون ۵۰۰ نفر جذب شدند 
و البته سهمیه سال جاری، به علت پیش بینی 
نشــدن مسائل مالی آن از سوی سازمان برنامه 

و بودجه، جذب نشــد. ریاست سازمان حفاظت 
محیط زیســت این موضــوع را دنبال کردند تا 
سهمیه این تعداد محیط بان نیز محفوظ باشد 
و بتوانیم در سال آینده با سهمیه سال ۱۴۰۱، 
۵۰۰ اســتخدامی داشته باشیم. محبت خانی 
درباره چرایی  استفاده نکردن از تجهیزات نوین 
برای محیط بانان گفت: ابزارهایی وجود دارد که 
در راستای پیشگیری از جرائم زیست محیطی 
می تواند کمبود نیروی انســانی را جبران کند، 
از دوربین های مداربسته گرفته تا کوادکوپتر و 

دیگر امکانات نوین که به وسیله آن می توانیم این 
کمبود نیروی انســانی را جبران کنیم. دوربین 
روی البســه برای پرونده های قضایی خودمان 
نیــز در هنــگام پیگیری جرائم به کمک محیط 
بان می آید که به خاطر کمبود آن دچار چالش 
هســتیم. سازمان حفاظت محیط زیست برای 
تامیــن تجهیزات نوین در ســال ۱۴۰۱ برنامه 
دارد و ریاست سازمان برنامه ریزی هایی را انجام 
دادنــد که بتوانند در ســال ۱۴۰۱ اقداماتی را 

انجام دهند. 

وزیر بهداشت اظهار کرد:

تشدید نظارت های بهداشتی در نوروز
وزیر بهداشت خطاب به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی تاکید 
کرد: ایام نوروزی که در پیش داریم با ســال های گذشــته متفاوت 
اســت؛ به هر حال کرونا همه چیز را دســتخوش تغییر کرده است 
و کادر سالمت مانند همیشه باید در صحنه باشند، در واقع حوزه 
ســالمت تعطیلی ندارد. کوچک ترین ضعفی در حوزه بهداشــت 

قابل قبول نیست. 
رؤســای دانشــگاه ها نیز باید صحنه های خدمت به مردم را شخصاً 
مدیریت کنند، مخصوصاً در شهرهایی که مسافرپذیری بیشتری 
دارند. بهرام عین اللهی در ادامه تصریح کرد: در ایام نوروز نظارت های 
میدانی باید مکرراً انجام شود. تعطیلی مراکز درمانی به هیچ وجه 

قابل قبول نیست و مراکز درمانی به خصوص بیمارستان ها باید در 
آماده باش کامل باشــند، پزشــکان و پرسنل بهداشت و درمان نیز 
باید آمادگی کامل داشــته باشــند. اینکه کار را به انترن و رزیدنت 
بسپارند و اساتید حضور نداشته باشند، قابل قبول نبوده و تخلف 
اســت. در مراکزی که آموزشــی نیستند نیز باید برنامه ریزی های 
الزم انجــام شــود. وی ضمن تاکید بــر اینکه در ایام تعطیل نوروز 
هیچ یک از گروه های درمانی تعطیل نیســتند، اظهار کرد: ویزیت 
روزانه هم باید حتماً انجام شود و گروه های مختلف باید طبق برنامه 
ریزی انجام وظیفه کنند. رزیدنت ها برای درمان بیمار مسئولیتی 
ندارند و مسئولیت اصلی درمان بیمار با اساتید است و اساتید باید 

در فیلد حضور داشــته باشــند و رؤسای دانشگاه ها باید بر این امر 
نظارت دقیق داشته باشند. وزیر بهداشت گفت: همچنین مرخصی 
و سفر خارج از کشور رؤسای دانشگاه ها در ایام نوروز ممنوع است. 
رؤسای دانشگاه ها و معاونین شأن باید در داخل کشور حضور داشته 
و نظارت مستقیم داشته باشند. عین اللهی افزود: انتظار داریم که 
برنامه های سال آینده دانشگاه ها به صورت آمایشی انجام شود و هر 
دانشگاه با توجه به توانمندی خود به خصوص در حوزه پژوهشی، 
عمل کند. وی ادامه داد: در بحث خانه های بهداشت هم نیروهای 
بهداشــت به هیچ وجه نباید جابه جا شــوند. نیروهای بهداشت در 

جای خود خدمت کنند.

کسن  ورود محموله جدید وا
به کشور

در چند ماه اخیر با توجه به کاهش نیاز، واردات 
واکســن محدودتر از قبل انجام می شود ولی 
اغلــب ایــن واردات و یا اهدای صورت گرفته 
در این مدت مربوط به واکســن آســترازنکا 
بوده اســت.طی روزهای گذشته در مجموع 
دو میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ دوز واکســن 
آســترازنکا وارد ایران شــد که محموله اول، 
یک میلیون و ۴۱۳هزار و ۶۰۰ دوز اهدایی از 
آلمان و شب گذشته نیز ۷۷۷ هزار و ۹۰۰ دوز 
دیگر به عنوان اهدایی از این کشور بوده است.
گزارش گمرک ایران از واردات واکسن نشان 
می دهد که از ابتدای این جریان یعنی از نیمه 
ماه بهمن ۱۳۹۹ تاکنون ۱۵۸ میلیون و ۵۶ 
هزار و ۸۰۸ دوز واکسن وارد ایران شده است.
با این واردات مجموع واکســن آسترازنکای 
وارداتــی به بیــش از  ۱۸میلیون و ۸۳۶ دوز 
رســید که بیانگر سهم حدود ۱۱.۹ درصدی 
این واکسن از مجموع واردات واکسن است، 
ســینوفارم باالترین ســهم را با بیش از ۸۰ 
درصد دارد.واکسن آسترازنکا  در مدت اخیر 
با حواشی نیز همراه بود و محموله ۸۲۰ هزار 
دوزی وارداتی از لهستان با توجه به غیر مجاز 
بودن منبع که گفته شد ساخت آمریکا بوده 

است، مرجوع شد.

 میانگین سنی جمعیت کشور 
10 سال افزایش یافته است

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت با اعالم 
اینکه میانگین ســنی جمعیت کشور در ۴۰ 
سال گذشته ۱۰ سال افزایش داشته است، 
گفت: نرخ رشد باروری به عدد ۱.۶۵ رسیده 
اســت. کمال حیدری، بیان داشــت: قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که ناظر 
به اصول ۱۲۳ و ۸۵ قانون اساسی است آبان 
ماه توسط رئیس جمهور ابالغ شد و ۳۴ ماده 
از آن به حوزه سالمت مربوط می شود.معاون 
وزیر بهداشت، جهت گیری های اصلی این 
قانــون را حمایــت از زوج هــای جوان در 
آســتانه ازدواج، حمایــت از زوج های جوان 
در پیشــگیری و درمــان ناباروری، حمایت 
از خانواده در دوران شــیردهی، حمایت از 
خانواده در تولد و معیشت فرزندان، حمایت 
از مادران شــاغل و غیر شــاغل، حمایت از 
مادران دانشــجو و طــالب، اصالح و تحول 
در متون و برنامه های آموزشــی و پژوهشی، 
پیشــگیری از ســقط جنیــن غیرقانونی، 
تســهیالت و حمایت مالی برشمرد و گفت: 
کمیته هــای متناظر با مــواد این قانون در 
معاونت هــای مختلــف وزارت بهداشــت 
تشــکیل شــده و این کمیته ها باید نتیجه 
برنامه ها و اقدامات خود را به قرارگاه جمعیت 
وزارت بهداشت گزارش دهند.حیدری اظهار 
داشــت: در تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور نیز کمیته ای تحت عنوان حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت تشکیل می شود.

پیش بینی افزایش 30 درصدی 
سفرها در نوروز 1401

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کشــور گفت: مجموعه راهداری امسال 
اقداماتی را انجام داده تا بتواند به نحو احسنت 
ایمنی را برای مســافران نوروزی به ارمغان 
بیــاورد. می توان گفت که به طور میانگین 
در هــر ۹۵ کیلومتــر از مســیرهای ما یک 
پایگاه خواهیم داشت.امانی از اجرای پویش 
همراهان ســفر ایمن در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: در این پویش ما از ظرفیت تمام 
افــراد و تمام اعضای خانواده برای برگزاری 
یک ســفر ایمن استفاده خواهیم کرد.امانی 
با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار نفر در ۱۲۰۰ 
راهدارخانه مســتقر خواهند شد، گفت: ما 
امیدواریم تا در نتیجه اقدامات انجام شــده 
تصادفات کاهش پیدا کند به ویژه دنبال آن 
هســتیم تا تصادفات در ناوگان حمل و نقل 

عمومی کاهش پیدا کند .

تلفن اطالع رسانی تورهای 
تهرانگردی اعالم شد

معاون گردشگری استان تهران از راه اندازی 
سامانه جامع اطالع رسانی تورهای نوروزی 
تهرانگردی از جمعه، ۲۷ اسفندماه خبر داد.

علــی رفیعی گفت: عالقه منــدان از طریق 
شماره تلفن ۸۸۴۴۸۱۵۰ می توانند درباره 
زمان، مســیر و چگونگــی ثبت نام تورهای 
تهرانگردی اطالعات کسب کنند.وی افزود: 
هدف این ســامانه، اطالع رسانی  مناسب به 
گردشگران و شهروندان در تعطیالت نوروز 
و هچنین معرفی برنامه تورهای تهرانگردی 
دفاتر خدمات مســافرتی دارای مجوز است.

به گفته او، کارشناســان معاونت  گردشگری 
اســتان تهران از روز جمعه ۲۷ اسفندماه تا 
۱۲ فروردین مــاه از ســاعت ۹ صبــح تا ۱۷ 
عصر پاســخگوی ســواالت درباره تورهای 

تهرانگردی هستند.
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                2068 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
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1418844678 کدپســتی:                                        17 واحــد   275 پــاک  نصــرت   تقاطــع  شــمالی  جمالــزاده  خیابــان  اســامی  انقــاب  میــدان  تهــران  آدرس: 
                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گهی مناقصات شماره1400/1116 تا 1400/1120 در روزنامه و شماره 2000005744000365  آ
گهی تجدیدی مناقصه  تا 2000005744000369 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ا

1400/1094 در روزنامه و شماره 2000005744000365 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

روابطعمومیوآموزشهمگانیشرکتآبوفاضالبخوزستان

را بــه شــرکتهای واجــد شــرایط بــا ظرفیــت آزاد بــر اســاس بخشــنامه شــماره 94/30593 مــورخ 94/03/05 و بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل  را  شــرکت اب وفاضــاب خوزســتان  در نظــر دارد مطابــق مــاده 13 قانــون برگــزاری مناقصــات پــروژه زیــر
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت واگــذار نمایــد.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )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.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
مبلغ تضمین شرکت در رشته کاری مورد نیازعنوان مناقصهالکترونیکی دولت

فرایند ارجاع کار
برآورد )میلیون 

ریال(
مهلت دریافت اسناد مناقصه از 

طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت گشایش 
کت های مناقصه از  پا

طریق سایت ستاد

عملیات اجرایی تکمیل شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب 1400/11162000005744000365
آشامیدنی منطقه علی آباد شهرستان امیدیه

 آب 
تر  خ  2،024،680،00040.4931401/01/22پایه 5و باال تا مور

ساعت 10
1401/02/10
ساعت 11

اجرای خطوط اصلی ،فرعی و انشعابات خانگی فاضالب مسکن 1400/11172000005744000366
مهر  76 هکتاری شهرستان شوشتر 

 آب 
تر  خ  1،875،380،00037.5071401/01/22پایه 5 و باال  تا مور

ساعت 10 
1401/02/11
ساعت 11

احداث مخزن 2000 متر مکعبی تاسیسات آبرسانی روستایی 1400/11182000005744000367
چذابه

 آب 
تر  خ  3،283،730،00065.6741401/01/07پایه 5 و باال تا مور

ساعت 10
1401/01/17
ساعت 11

عملیات تجهیز و ساخت ساختمانهای جنبی  چاه و تکمیل خط 1400/11192000005744000368
انتقال تا تاسیسات موجود بخش یشان سخی

تاسیسات و تجهیزات پایه 
تر  خ  51،481،920،00029.6381401/01/20 و باال تا مور

ساعت 10
1401/02/06

ساعت 11

احداث ایستگاه پمپاژ و بخشی از ساختمانهای جنبی در 1400/11202000005744000369
تاسیسات تقویت فشار چهار گاوه شهرستان شوشتر

تاسیسات و تجهیزات پایه 
تر خ  53،430،840،00068.6161401/01/18 و باال تا مور

ساعت 10
1401/02/07

ساعت 11

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای دلی شهرستان باغملک 1400/10942000005744000363
- بخش اول

 آب 
تر خ 1،667،854،07633.3571401/01/21پایه 5 و باال تا مور

ساعت 10
1401/02/05

ساعت 11

 نوبت دوم

ــکاران صــادر شــده توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی الزامــی  ــی پیمان داشــتن گواهینامــه تاییــد صاحیــت ایمن
مــی باشــد.

اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه ســتاد قابــل دریافــت مــی باشــد.  و بــر اســاس زمانبنــدی قیــد شــده در ســامانه ســتاد 
، پــس از تکمیــل توســط مناقصــه گــر تحــت بســتر ســامانه ســتاد تحویــل خواهــد شــد. 

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعام شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد . 

کــت  )الــف( اســناد مناقصــه : عــاوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه  محــل تحویــل پا

ســتاد ، مناقصــه گــر مــی بایســت اصــل تضمیــن را در یــک پاکــت مناســب بــا عنــوان پاکــت "الــف" قــرار داده و الک و 
مهــر نمایــد . روی " پاکــت الــف" ، عنــوان و موضــوع مناقصــه ، نــام و مشــخصات مناقصــه گــران ، ذکــر گــردد و طبــق 
برنامــه زمانــی اعــام شــده بــه شــرکت آب و فاصــاب خوزســتان بــه آدرس اهــواز - کیانپــارس- فلکــه اول - شــرکت آب 

و فاضــاب خوزســتان - طبقــه پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد .
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت

میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بامانع است.
آدرس پایگاه ملی اصاع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی شرکتwww.abfakhz.ir می باشد.

گهیفراخوانعمومیمناقصه گهیفراخوانعمومیمناقصهآ آ
یکمرحلهاییکمرحلهای

روابطعمومیادارهکلآموزشوپرورشاستانبوشهر

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر در نظــر دارد تجهیــزات مــورد نیــاز خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرکتها و موسســات دارای مجــوز از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس setadiran.ir واگــذار نمایــد. 

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات اداری – آموزشی 
مبــل قــرارداد مبتنــی بــر موضــوع قــرارداد )خریــد تجهیــزات( در چهارچــوب مقــررات بــرای 50 عــدد لــپ تــاپ و 40 عــدد چاپگــر بــه شــرح جــداول پیوســتی اعــام 
مــی گــردد )کســور قانونــی مربــوط بــه ایــن قــرارداد بــه عهــده مجــری / خدمــت دهنــده اســت( لــذا رونــد برگــزاری ایــن مناقصــه بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر 
شــده و تقبــل شــرایط پیمــان اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود و همچنیــن اســناد و مــدارک شــرکت در مناقصــه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
ــح مــورخ  ــر تــا ســاعت 9 صب ــر تــا ســاعت 09:00 مــورخ 1400/12/18 دریافــت نمــوده و پیشــنهاد قیمــت خــود را حداکث دولــت بــه آدرس setadiran.ir حداکث

1400/12/28 از طریــق ســامانه مذکــور ثبــت نماییــد. 
تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 9:15 صبح مورخ 1400/12/28 می باشد. 

اعام به برنده مناقصه در ساعت 14 مورخ 1400/12/28 از طریق سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir صورت می گیرد. 
زمان اعتبار پیشنهاد تا ساعت 15 روز 1401/01/31 می باشد 

تضمین شرکت در مناقصه تعداد عنوان ردیف 

50مناقصه خرید تجهیزات اداری - آموزشی استان بوشهر )لپ تاپ( 1
775/000/000 ریال 

2) 40 مناقصه خرید تجهیزات اداری - آموزشی استان بوشهر )چاپگر
شناسه آگهی 1292516

نوبت دوم

شهردار شاهرود:

شــهردار شاهرود با اشــاره به اینکه دست یابی به 
این اهداف، تالش جهادگونه، همت مضاعف والبته 
همراهی و مشارکت شهروندان را می طلبد، تصریح 
کرد: قطعا شاهرود به یکی از شهرهای آرمانی و ایده 

آل کشورتبدیل خواهد شد. 
محســن احمدی خاطر نشان کرد: در همین راستا 
بــا شناســایی ظرفیت ها، ضرورت هــا و الویت ها 
برنامــه ریزی هــای کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مــدت صورت گرفته اســت به گونــه ای که پروژه 
های متنوعی در طی ۴ سال پیش رو در حوزه های 
مختلف اجرا خواهد شد که این پیشرفت و توسعه 
روز افزون بر اســاس نگاه عدالت محورانه و توزیع 
عادالنه انواع خدمات در نقاط مختلف شهر صورت 

پذیرفته و ادامه خواهد یافت. 

وی در ادامه اظهار داشــت: طی ۴ ماه گذشــته 
عالوه بر شناســایی ظرفیــت ها فرایند مطالعات 
اجرایی، طرح ها در حال انجام اســت و بر همین 
اســاس در بودجه بندی سال ۱۴۰۱با پیش بینی 
۴۴۳ میلیــارد تومان بودجه، این طرح ها به اجرا 

در خواهد آمد.
شــهردار با بیان اینکه عــالوه بر مطالعات طرح ها 
پیگیر اقدامات اثر بخش برای بهبود وضعیت شــهر 
شاهرود بوده ایم، ابراز داشت: از جمله این اقدامات 
میتوان به پیگیری جدی تملک و حذف اداره پست 
واقــع در میدان امــام)ره( و انجام مطالعات تقاطع 
غیر همســطح میدان والیت به عنوان اولین تقاطع 
۳ سطحی در استان سمنان اشاره کرد که عملیات 

اجرایی آن در بهار سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

احمدی با اشــاره به شروع عملیات اجرایی احداث 
پروژه مجتمع تجاری، خدماتی ستاره شرق واقع در 
ضلع جنوب غربی میدان جمهوری)فلکه مرکزی(، 
گفــت: این پروژه از طریق ســرمایه گذاری بعد از 

چندین سال تکمیل می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری برای استقبال از بهار و 
نوروز طی یک ماه گذشته در همه واحد ها مشغول 
فعالیت بوده و در ایام نوروز نیز در حال ارائه خدمت 
خواهد بود، گفت: با توجه به تالش شبانه روزی واحد 
های مختلف در حوزه عمران، فضای ســبز، آتش 
نشــانی، خدمات شهری، زیبا سازی، جلوگیری از 
ســاخت و ســاز های غیر مجاز، سد معبر و... دست 
آورد های بدســت آمده در ۴ ماه گذشــته تقدیم 

شهروندان محترم می گردد.

 گزارش عملکرد 4 ماهه 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۵۰۹ حادثه  که ۱۴۵ حادثه مربوط به طوفان 

۱۱۸ مورد حریق
۲۶ تصادف و واژگونی خودرو

۳۰ مورد محبوس شدن در آسانسور
۴۴ مورد حبس شدن در منزل

۳ مورد آوار
۱ مورد غرق شدگی
۴ مورد ریزش چاه

۱۱ مورد آب افتادگی
۴۰ مورد مزاحمت حیوانات
۱۳ مورد نشت گاز و بنزین

۶ مورد خفگی با گاز مونوکسید کربن

۳ مورد انفجار
و.... 

۲- آموزش عمومی برای شــهروندان ۱۲۲۵ نفر- 
ساعت

۳- خریــد تجهیزات به مبلــغ ۱۱ میلیارد و ۲۹۴ 
میلیون ریال 

۴- ۲۰ مورد استقرار های ایمنی و احتیاط حریق
۵- برنامه ریزی برگزاری مسابقات عملیاتی ورزشی 
آتش نشان ها و امداد گران کشور با حضور تیم های 
برتر کشور در ۴ رشته ورزشی صد متر با مانع، ۴۰۰ 
متر امدادی، آب رسانی با موتور پمپ پرتابل و صعود 

از برج در تیر ماه سال آینده
۶-راه انــدازی کارگاه اتوماتیــک و مکانیزه شــارژ 

خاموش کننده های دستی 

۷-  پاســخگویی به ۱۶ هزار ۵۰۰ تماس با ســامانه 
۱۲۵ از تاریخ ۱۶ آبان تا ۲۰ اسفند ماه

۸-فعالیت های عمرانی عملیات جانمایی و طراحی 
ایســتگاه ۵ آتش نشــانی واقع در بلوار قدوســی با 
مســاعدت های شهردار شاهرود به پایان رسیده و 

در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
۹- ۷۱ مورد بازدید ایمنی از صنوف و مراکز پر خطر

۱۰-۲۰ مــورد آمــوزش تخصصــی و مانور های 
عملیاتی اعم از دوره غواصی در بندر عباس برای ۵ 

نفر، مانور مخازن سوخت گاز مایع و....
۱۱- برگزاری همایش آشنایی با تجهیزات اطفای حریق 
۱۲- پوشــش ۱۴۹ حادثه و پاســخگویی به بیش 
از ۲هزار تماس با ســامانه ۱۲۵ در طوفان۱ بهمن 

سال جاری

آرمانیوایدهآلتالشخواهیمکرد آرمانیوایدهآلتالشخواهیمکردبرایرسیدنبهیکشهر برایرسیدنبهیکشهر
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری، محسن احمدی شهردار شاهرود 
ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز به شهروندان عزیز و گرامی و پرسنل زحمتکش 
شهرداری گفت: با توجه به اینکه هدف گذاری ما در مدیریت شهری رسیدن 
ل اســت، قطعــا برنامــه ریــزی، ســازماندهی و  بــه یــک شــهر آرمانــی و ایــده آ

اقداماتی که به عمل می آید در راستای تحقق این هدف خواهد بود.  
وی افزود: شــهر شــاهرود با وجود اســتعدادهای طبیعی و انســانی ارزشــمند، 

مردم فرهنگ دوست، والیت مدار و با صفا یقینا شایسته بهترین ها است. 

طنز 

روغن هویج و اضافه کاری مافیا!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

این روزها که مردم معمولی در حال برنامه ریزی برای نحوه استفاده بهینه از مبلغ 
واریزی ســهام عدالت هســتند و یک عده هم برای تمیز کردن در و دیوار شیشــه 
پنجره های شــان در حال خودکشــی هستند، بزرگواران مافیا هم در حال برنامه 
ریزی های خاص خودشان هستند. چرا که چند روزی بیشتر تا عید باقی نمانده 
است و دوستان مافیا باید هر چه سریع تر  برای فراهم کردن هزینه کادوی نوروزی 
به همسران ببخشید همسر و فرزندان خود، تعویض مبلمان و دکوراسیون منزل، 
تامین هزینه سفر در تعطیالت نوروز و رزرو بلیط هواپیما و هتل در اروپا دست به 

کار شوند. البته برای این جماعت همین سفرهای داخلی هم چندان ارزان نیست 
و فقط یک ماه کرایه پورشــه برای ســفر تا کیش برایشــان ۴۰۰ میلیون چوق آب 
می خورد! فلذا اگر می بینید این چند روز خواص جدید از اطعمه و اشربه کشف 
می شــوند و جماعتی سرگشــته و حیران دنبال ماســت بدن) کرم آبرسان بدن( و 
ماسک خیار شور و ژل طول عمر و ... هستند، تعجب نکنید. مافیا در حال اضافه 

کاری است و این جماعت بی تقصیرند!
در ضمن از آنجایی که دیگر حنای کرونا رنگی ندارد و ترس مردم از این بیماری 
فروکش کرده، دوستان دوباره به مدار قبلی خود برگشته اند و نقداً بند کرده اند 

به خواص جدید میوه جات به ویژه هویج! تقویت چشم، کنترل فشار خون، بهبود 
کارکرد دســتگاه گوارش، پاکســازی سموم بدن، محافظت از پوست در مقابل نور 
خورشــید، ســفید کردن پوســت بدن، تقویت سیستم ایمنی بدن، تقویت نیروی 
بدنی، از بین بردن لک و جای زخم، پیشگیری از بیماری های قلبی و سکته مغزی 
کم بود، دانشــمندان با توصیه مافیای صیفی جات کاشــف به عمل آمده آورده اند 
که روغن هویج برای تقویت مو مفید است! حاال از کجای هویج روغن می چکد و 

این بزرگواران چطوری از این میوه روغن بیرون می کشند واهلل اعلم...
بــاور کنیــد پرویروز ما یک بنده خدایی را آوردیم تا موزاییک های حیاط منزل ما 

را بند کشــی کند. خدا خیر داده موهای ســرش مثل جنگل های هیرکانی ۴۰۰ 
سال انبوه و پرپشت بود و تراکمش از فرش شفقی تبریز هم بیشتر بود! اما زمانی 
که راجع به بهداشــت مو و مدل شــامپو از این بنده خدا پرســیدم، گفت: هفته ای 

یک بار موهایم را با صابون گلنار می شورم!
با این وجود ما هیچ توصیه ای در خصوص استفاده نکردن از این محصوالت و مواد 
نداریم چون می ترسیم چند صباح دیگر دوباره تلویزیون تبلیغات کرم حلزون و 
رفع دائمی کچلی را از سر بگیرد. آقا همین روغن هویج را به کله تان بمالید. عالی 
است. حتماً فضیلتی دارد که روزنامه ها هم راجع به آن گزارش و مطلب نوشته اند! 


