
کردند آمریکا و ناتو پشت اوکراین را خالی 

دستان خالی کی یف در برابر روسیه

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

   با حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و غرب نه تنها کی یف را رها کردند بلکه از این جنگ به 
عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. درست زمانی که دیپلمات های 
اروپایی در آخرین دقایق نشســت شــورای امنیت ســازمان ملل متحد درباره بحران اوکراین 

بحــث می کردنــد، والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه، روز گذشــته در پاســخ بــه تحرکات 
غربی ها و دمیدن در آتش درگیری بین اوکراین و روسیه، لحظاتی قبل از طلوع آفتاب عملیات 

  || صفحه  صفحه 22  نظامی علیه اوکراین به منظور غیر نظامی کردن این کشور را آغاز کرد...

دلیل گرانی خشکبار چیست؟

 قیمت سرسام آور آجیل قیمت سرسام آور آجیل
در آستانه شب عید در آستانه شب عید 

صفحه 3 

1400 اســفند   7 2053   شـــــــنبه   پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:        2022 26 فوریــه       1443 24 رجــب    

شمخانی هشدار داد:

  بحران اوکراین
عبرتی پندآموز

     دبیــر شــورایعالی امنیــت ملــی نوشــت: 
بحــران اوکرایــن مــی توانــد عبرتــی پند آموز 

باشد...

وزیر اقتصاد:

اقتصاد را وابسته به نفت 
اداره نمی کنیم

     وزیر اقتصاد گفت: قصد نداریم مجدد 
اقتصــاد ایــران را بــا وابســتگی بــه نفــت و 

دالر های نفتی اداره کنیم...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

تاثیر جنگ روسیه و 
اوکراین بر بورس ایران

3

اجازه دالر زیر ۲۳ تومان 
را نمی دهند

3

 مددکار اجتماعی
سپر دفاعی روان جامعه 

در دوران کرونا
7

بعید نیست قیمت نفت  
باال بماند

4

ــورخ 1400/10/22  ــماره 30750 م ــند ش ــت س ــتناد رونوش ــه اس ب
بــا شناســه ســند 140011456954000204 دفتــر اســناد رســمی 
44 گنــاوه شــرکت تعاونــی لنــج باربــری شــاداب ســاحل تمامــی 
شــش دانــگ ســهام خــود در مالکیــت لنــج بــاری بــه شــماره ثبــت 
11552- بندرعبــاس را بــه آقایــان حمیــد خلیفــات فرزنــد محمــود 
زنــد عبــاس )هرکــدام نســبت بــه 3 دانــگ(  و علــی مرادپــور فر

انتقــال قطعــی داده اســت.
آگهــی  ایــران  دریایــی  قانــون   25 مــاده  اســتناد  بــه   مراتــب 
می گردد.                                     

شناسه اگهی: 1280700

 نقل و انتقال لنج باری  نقل و انتقال لنج باری 
به شماره ثبت به شماره ثبت 1155۲1155۲- بندرعباس- بندرعباس

گهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی  گهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی  آ  آ
فراخوان عمومی مناقصه شماره فراخوان عمومی مناقصه شماره 11001100-ش--ش-0707

اداره کل راه آهن شرق

شــرکت راه آهــن ج.ا.ا در نظــر دارد بنابــر آئیــن نامــه اجرائــی بنــد ج مــاده 12  
قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران واجــد 
شــرایط جهــت دعــوت بــه مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــماره )1100-

ش-07( بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد.
ح مختصــر موضــوع مناقصــه: تهیــه و تامیــن50000  قالــب کفشــک  1-شــر
ترمــز چدنــی بــزرگ جهــت ایســتگاههای طبــس، پــروده، تربــت حیدریــه و 

خــواف
کل برآورد : 176.000.000.000 ریال 2-مبلغ 

کار : 7.420.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
4- مــدت و محــل اجــرا: مــدت اجــرا 6 مــاه بــوده و محــل اجــراء طبــق اســناد 

مناقصــه میباشــد.
5- پیمانــکاران واجــد شــرایط: مناقصــه گــران میبایســت دارای پروانــه بهــره 
بــرداری تولیــد از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و گواهینامــه صالحیــت نظام 

فنــی راه آهــن صــادره از حــوزه نــاوگان باشــند. 
تــا  حداکثــر  تواننــد  مــی  متقاضیــان  اســناد:  دریافــت  نحــوه  و  مهلــت   -6
ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا  مــورخ1400/12/11  چهارشــنبه  روز  ســاعت19:00 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانیwww.setadiran.ir   و از طریــق لینک 
مربــوط در ســامانه فــوق، اســناد را دریافــت نماینــد. 

کلیــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پاکــت) الــف( مربــوط بــه تضامیــن 
شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار، در ســامانه مذکــور انجــام مــی پذیــرد. لــذا الزم 
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی، نســبت بــه اخــذ آن اقــدام نماینــد.
7- مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده: حداکثــر تــا ســاعت19:00 
ــت  روزچهارشــنبه مــورخ1400/12/25 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دول

بــه آدرس www.setadiran.ir   بارگــذاری و ارســال گــردد. 
8- مــدت اعتبــار ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه و بــه 
درخواســت مناقصــه گــزار بــه مــدت ســه مــاه دیگــر قابــل تمدیــد مــی باشــد
پــس از ارزیابــی کیفــی ،از مناقصــه گــران واجــد شــرایط کــه حداقــل امتیــاز الزم 
100-60 را کســب نمــوده باشــند جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت 

بعمــل خواهــد آمــد. 
         

گهی: 1283787 شناسه ا

 نوبت دوم

گهی برگزاری مناقصه عمومی  گهی برگزاری مناقصه عمومی آ آ

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

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

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد )ریال (اعتبار

)ریال (

317-4-400
عملیات جمع آوری فاضالب روشن دشت ، روشن 

شهر و پینارت قسمت چهارم )با ارزیابی کیفی(
جاری

44,314,162,4231,460,000,000
9 ماه

مهلت تحویل اسناد به دِبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/12/21
گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/12/22 تاریخ 

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

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

شماره: 4004317

اوکراین، قربانی وعده های پوچ
   دکتــر حســین کریمــی، کارشــناس 

مسائل سیاسی اوکراین
 غربی هــا با وعده های پوچ اوکراین 
را خلع ســاح کرده و این کشــور را 

از داشته های خود محروم کردند.
 با نگاه به گذشــته می بینیم که بعد 
از فروپاشی شوروی سابق، غرب به ویژه آمریکا خود را قدرت 
برتر جهان می دانست و با توجه به شرایط ایجاد شده و تحوالت 
اوکراین و اروپای شرقی، آمریکا و اروپا مبنا را بر این قرار دادند 
که این کشور ها را تحت سلطه خود قرار می دهند لذا کار های 
انجام شده طی سال های گذشته اعم از انقاب رنگین، گسترش 
ناتو و ... در این راستا بوده است. با توجه به شرایط ایجاد شده 
در منطقه و وعده های غربی ها به اوکراین و تحوالت این کشور، 
خود بستری را برای ایجاد حساسیت خاص روسیه نسبت به 
امنیت خود ایجاد کند و می دانست که نظر غرب برای هم مرز 
شــدن و اســتقرار ناتو در مرز های روسیه است لذا برای تأمین 
امنیــت خود قرارداد ها و تعهدنامه هایی منعقد کرد، اما غرب 
به هیچ کدام عمل نکرد، در این مسائل اوکراین به وعده های 
پوچ غرب اعتماد کرد و به اخطار های روسیه هم توجه نداشت. 
غربی ها با وعده های پوچ اوکراین را خلع ســاح کرده و این 
کشــور را از داشــته های خود محروم کردند، با آغاز حمات 
روســیه و اوکراین غرب با تهدید تحریم، تنها لفاظی می کند 
و حتی رسما اعام کردند که ما وارد جنگ نخواهیم شد که 
این مسئله برای دلدادگان به غرب نکته ارزشمندی است که 
اوکراینی که براساس سیاست های آمریکا عمل کرد امروز تنها 
از لفاظی غربی ها از جمله آمریکا بهره مند می شــود، گرچه 
آمریکا رو به اضمحال است و دیگر آن قدرت برتر نیست. باید 
بپذیریم که غرب و آمریکا دیگر آن قدرِت بعد از جنگ جهانی 
دوم نیستند و خود در گرداب مشکات ساختاری و اجتماعی 
غوطه ور هستند، امروز شکست سرمایه داری غرب به گوش 
می رسد لذا تحوالت ایجاد شده در منطقه اساسی و بنیادی 
است و حاوی این پیام است که به غرب اعتماد نکنیم، هر ملتی 
که به غرب اعتماد کند گرفتار سرنوشت اوکراین خواهد شد.
در حالــی کــه آمریکا بدون مجوز به هر نقطه ای حمله کرد و 
هزاران انسان را بی گناه را کشتند، اما امروز از تحوالت اوکراین 
انتقاد می کنند حال آنکه خود مقصر اصلی این اتفاق هستند، 
هر کشوری در دفاع از امنیت خود با کسی شوخی ندارد، در 
دنیای امروز باید قوی شویم و اگر نتوانیم از خود دفاع کنیم 
سرنوشت ما همانند کشور های افغانستان، اوکراین و امثال آن 
می شــود، امیدوارم تحوالت اخیر منجر به آن شود که برخی 
قدرت ها سر جای خود بنشینند گرچه ما طرفدار خونریزی 
نیستیم و ان شاء اهلل با ایجاد عدل جمعی در سطح کشور های 

منطقه این موضوع نیز بدون جنگ قطعی به پایان برسد.
 اوکراین قربانی وعده های پوچ آمریکا و غرب شد. اوکراین ملت 
و کشور خود را در ورطه ای قرار داد که هیچ کدام از وعده های 
غربی ها به وی عملیاتی نشد و این درس عبرتی برای تمامی 
کشور ها است تا با واقعیت دنیا آشنا شوند و براساس توانمندی ها 
و تصمیمات خود عمل کنند و به طور قطع در این حادثه اوکراین 

و تفکری که اوکراین را در این ورطه قرار داد بازنده هستند.
 به طور قطع این تحوالت در مذاکرات هم تاثیرگذار اســت 
چراکه همه تحوالت سیاسی و اجتماعی به یکدیگر پیوسته 
هستند، در این حادثه غرب به انسجام نخواهد رسید و روسیه 
مصمم است که به اهداف تعیین شده خود دست یابد، از طرفی 
پیمان های قوی شــرقی با محوریت روســیه، ایران و چین در 
حال شــکل گیری اســت و قطعاً این مهم در تحوالت آینده 

نقش خواهد داشت.
در قضیه اوکراین مدام تحریم می کنند حال آنکه ساح تحریم 
دیگر کاربردی ندارد و این مهم به تجربه برای ما اثبات شد و 
در شرایط تحریم نفت را صادر می کنیم، امروز نیز با تحوالت 
ایجاد شــده نفت به مرز ۱۰۵ دالر در بشــکه رســید که این 
مسئله می تواند منشأ تحوالت عظیمی در برخی از کشور ها 

و دنیای معاصر شود.
با حمله روسیه سیاست های غرب در اوکراین با شکست مواجه 
شد و این مسئله در سیاست های کلی بین المللی به ویژه در 
حمایت از اسرائیل اثر خواهد داشت و اتحادی که بین روسیه، 
چین و ایران و جبهه مقاومت ایجاد شده تحوالت آینده جهان 

را رقم می زند.
 منبع: عصر ایران

یادداشت

 تصویب الیحه رتبه بندی معلمان 
به کجا رسید؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسامی گفت: الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس 
اصاح شــده و باید وزارت آموزش و پرورش برای 

اجرای این الیحه آمادگی داشته باشد.
محمد وحیدی با اشــاره تبصره های بودجه ۱4۰۱ 
اظهار داشت: کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۱ توجه 
الزم بــه اعتبــارات آموزش و پــرورش و به ویژه در 

استان های مرزی کشور در سال ۱4۰۱ دارد.
وی با اشاره به مشکات نیروهای خدماتی آموزش 
و پروش افزود: وزارت آموزش و پرورش با پیگیری 
از ســازمان اداری و اســتخدامی کشور در کمک به 
مشــکل اصاح احکام نیروهای خدماتی آموزش و 

پرورش همت کند.
عضو کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری گفت: 
باتوجه به پیگیری های مجلس شورای اسامی در 
اصاح الیحــه رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش 
و پــرورش آمادگی الزم بــرای اجرای این الیحه را 

داشته باشد.
وی ضمن پیشنهاد ارائه الیحه سازمان نظام معلمان 
از سوی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای 
اســامی، گفت: پرداخت حق التدریس معلمان و 
همچنیــن قراردادهای نیروهای خدمات آموزش و 
تامین اعتبار برای استان ها به منظور پرداخت دیون 
باید جزو اولویت های وزارت آموزش و پرورش قرار 
بگیرد تا این قشــر عزیز هرچه سریع تر به مطالبات 

قانونی خود برسند.
نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، 
راز و جرگان، گرمه و جاجرم ضمن تاکید به لزوم 
رفع کمبود نیروهای آموزشــی در استان خراسان 
شــمالی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ضمن 
رفع موانع موجود در جذب نیروهای مرحله سومی 
آموزش دیده، در صدور احکام آنان تســریع کند تا 
مشــکل کمبود نیرو در این وزارت خانه تا حدودی 

مرتفع شود.
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سیاست 2
اخبار كوتاه

حضور »عمران خان« نخست 
وزیر پاكستان در مقبره سرباز 
گمنام در شهر مسکو روسیه/ 

پناه گرفتن مردم شهر ایتارتاس
»كی یف« اوكراین در 
ایستگاه های مترو برای 
در امان ماندن از حمالت 
هوایی و موشکی روسیه به 
پایتخت اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

کردند آمریکا و ناتو پشت اوکراین را خالی 

دستان خالی کی یف در برابر روسیه
با حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و غرب نه 
تنهــا کی یف را رها کردند بلکه از این جنگ 
به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود 

استفاده می کنند.
درســت زمانی که دیپلمات هــای اروپایی 
در آخرین دقایق نشســت شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد درباره بحران اوکراین 
بحــث می کردنــد، والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه، روز گذشــته در پاســخ به 
تحرکات غربی ها و دمیدن در آتش درگیری 
بین اوکراین و روسیه، لحظاتی قبل از طلوع 
آفتاب عملیات نظامی علیه اوکراین به منظور 

غیر نظامی کردن این کشور را آغاز کرد.
این حمله تنها چند روز پس از فرمان پوتین 
برای به رســمیت شــناختن اســتقال دو 
جمهوری جداشــده دونتسک و لوهانسک 
بــه دلیل درگیری جدایی طلبان و نیرو های 
دولتی اوکراین و فرســتادن نیرو های حافظ 
صلح در شرق اوکراین برای دفاع از دونباس 

صورت گرفته است.

آینده این جنگ چه می شود و چه کسانی 
سود می برند؟

رئیس جمهور روسیه گفته است که عملیات 
نظامی در اوکراین آغاز یک جنگ نیســت، 
بلکه تاشــی برای توقف یک جنگ جهانی 
است. این بیانیه چند روز پس از آن صادر شد 
که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
به احتمال دست کشیدن کی یف از وضعیت 
غیرهســته ای خود بر اساس تفاهم نامه سال 
۱۹۹4 بوداپست اشاره کرد. اما حمله روسیه 
به اوکراین پیامد های غیرقابل محاســبه ای 
برای این دو کشور و جهان به همراه خواهد 
داشت. همانطور که روسیه به همسایه خود 
حمله می کند، در واقع دشــمن استراتژیک 
خود، آمریکا را نیز مورد هدف قرار می دهد.

برخی کارشناســان از جمله اشرف الصباغ، 
تحلیلگر سیاسی درباره این موضوع معتقدند 
که نیرو های اوکراینی با اینکه سعی می کنند 
در برابر نیرو های روســیه مقاومت کنند، اما 
برتری نظامی روســیه و رها کردن اوکراین 
از سوی کشور های غربی، باعث می شود که 
هرچه سریع تر و با حداقل تلفات این جنگ 

پایان یابد.
الصباغ با اشــاره به اینکه کشــور های غربی 
اوکراین را پس از شــروع حمله روســیه تنها 
گذاشته اند، گفت: »فراخوان برای اتحاد علیه 
روسیه یک فراخوان از طرف کشور های غربی 
است، اما وقتی از طرف اوکراین این فراخوان 
داده می شود، با استقبال کمی از سوی طرف 

غربی ها صورت می گیرد.«
از طرفی دیگر نیز بعضی کارشناسان بر این 
باورند که آنچه اکنون در حال رخ دادن است، 
یک تحول طبیعی به دلیل عدم شفافیت اروپا 
در موضع خود و به دلیل مواضع تهاجمی غیر 
قابل توجیه رئیس جمهور اوکراین در قبال 
روسیه است که تحت تاثیر آمریکا و غربی ها 
احساس می کرد امنیت ملی اوکراین در خطر 
اســت و دخالت غربی ها باعث شد در نهایت 
این جنگ ســر بگیرد. کشور های غربی باید 

به ولودیمیر زلنســکی توصیه می کردند که 
سیاست محتاطانه ای در قبال روسیه دنبال 
کند، اما در عوض بیشتر در آتش این درگیری 
دمیده و سرانجام به جنگی بزرگ تبدیل شد.
وسیم بزی، پژوهشگر روابط بین الملل معتقد 
است که آنچه اکنون در حال رخ دادن است 
نشــان می دهد که حرکت بزرگی در عرصه 
بین المللی  برای ضربه زدن به یکجانبه گرایی 
آمریکا در حال وقوع اســت. رئیس جمهور 
روسیه با آغاز این عملیات نظامی به جامعه 
بین المللی نشان داد که زور یکجانبه نبوده 
و موضوع امنیت ملی روســیه قابل مذاکره 

نیست.
نیک گریفین، سیاستمدار انگلیسی معتقد 
است که بیشترین افرادی که از این درگیری ها 
سود می برند غربی ها و آمریکایی ها هستند. 
زیرا با این حمله می توانند به مهم ترین هدف 
خود یعنی »روسیه هراسی« دست یابند؛ و از 
طرفی می توانند تقویت روابط تجاری نزدیک 
و طوالنی مدت بین آلمان و روســیه و چین 
را از بین ببرند و اروپا مجبور می شــود برای 
تامین سوخت خود از آمریکا کمک بگیرد و 
در نهایت  از روسیه برای نقش آن در مبارزه 
با تروریسم در سوریه و عراق، انتقام بگیرند.

این سیاستمدار انگلیسی می گوید که بحران 
اوکراین که توسط آمریکا و متحدانش در ناتو 
ایجاد شده، برای آن ها یک بحران سبک است. 
این جنگ باعث شد تا کشور های غربی به ویژه 
اعضای اتحادیه اروپا، مشــکات کشور های 
خــود از جمله بدهی ویرانگر، تورم و کمبود 
سوخت را نادیده گرفته و مقصر همه آن ها را 

رئیس جمهور روسیه اعام کنند.

سران کشورهای غربی
آمریکا و ناتو از جنگ اوکراین کنار کشیدند

طی هفته های اخیر سران کشور های غربی 
و در راس آن هــا آمریــکا وعده داده بودند در 
صورت حمله احتمالی روســیه به اوکراین، 

پشت کی یف را خالی نکنند.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اوایل ماه 
ژانویه در تماس تلفنی با همتای اوکراینی اش 
ولودیمیر زلنسکی، به او اطمینان داد که اگر 

روســیه به اوکراین حمله کند، با »پاســخ 
شدید« واشنگتن و متحدانش روبرو خواهد 
شد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید نیز این 

موضوع را تایید کرد.
آنتونی بلینکن در تماس تلفنی با »دمیتری 
کولبــا« وزیر خارجه اوکراین بار دیگر درباره 
»حمایت قاطع« واشــنگتن در برابر حمله 

احتمالی روسیه وعده داده بود.
این در حالی اســت که دیروز پس از حمله 
روســیه به اوکراین ینس استولتنبرگ دبیر 
کل ناتو مدعی شــد که روســیه راه حل های 
سیاسی را بسته است و ناتو قصد دارد حضور 
نظامی خود را در بخش شرقی ائتاف افزایش 
دهد. او بدون اشــاره به اینکه ناتو، اوکراین را 
در برابر روسیه حمایت نظامی می کند گفت 
بــود ناتو حدود ۱۰۰ جنگنده دارد که برای 
دفاع از آسمان اوکراین کاما آماده هستند. 
او همچنین تهاجم گسترده روسیه به اوکراین 
را قویا محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین 

المللی دانست!
پیــش از ایــن ناتو با صــدور بیانیه ای اظهار 
داشته بود که اقدامات روسیه امنیت اروپا را 
تهدید می کند و پیامد های استراتژیک خواهد 
داشــت و ناتو اقدامات الزم را برای محافظت 
از متحــدان خود ادامه خواهد داد و ســطح 
آمادگی نیرو های خود را برای پاســخگویی 
در صــورت بروز شــرایط اضطراری افزایش 

خواهد داد.
در پاسخ، قدرت های غربی حمله روسیه را به 
عنوان نقض فاحش قوانین بین المللی محکوم 
کرده و تحریم های ســریع و فلج کننده ای را 
علیه روســیه وضع کرده اند. واکنش آمریکا 
و اروپــا تنها محدود به تحریم های اقتصادی 
خواهد بود که به نظر می رسد مسکو برای آن 
آماده است، اما در مقابل، مشکات اقتصادی 

بزرگی در اروپا و آمریکا رخ خواهد داد.
ناتو تاکنون هواپیما های جنگی را در حالت 
آمــاده باش قرار داده اســت، امــا از طرفی 
تصریح کرده اســت که هیچ برنامه ای برای 
اعــزام نیرو های رزمی خود به اوکراین ندارد. 
در عــوض آن ها مشــاوران، تســلیحات و 
بیمارســتان های صحرایی را برای کمک به 

اوکراین پیشــنهاد کرده اند. در همین حال، 
۵۰۰۰ نیروی ناتو در کشــور های بالتیک و 
لهستان مستقر شده اند. 4۰۰۰ سرباز دیگر 
نیز ممکن اســت  به رومانی، بلغارســتان، 

مجارستان و اسلواکی فرستاده شوند.
اتحادیه اروپا قول داده است دسترسی روسیه 
به بازار های سرمایه را محدود کرده و از صنعت 
این کشور برای دستیابی به آخرین فناوری ها 
جلوگیری کند. از طرفی آلمان روند تصویب 
خط لوله گاز نورد اســتریم ۲ روســیه را که 
ســرمایه گذاری بزرگ روسیه و شرکت های 

اروپایی است، متوقف کرده است.
آمریکا نیز می گوید که دستیابی دولت روسیه 
را از موسسات مالی غربی محروم خواهد کرد 
و تحریم های ســنگینی را علیه شرکت ها و 
افراد روس اعمال کرده اســت. انگلیس هم 
دســتور داده تــا دارایی های تمام بانک های 
بزرگ روســیه مســدود شود و تحریم هایی 
علیــه ۱۰۰ فــرد و نهاد این کشــور اعمال 
خواهد شــد. همچنین شرکت هواپیمایی 
ملی روســیه آئروفلوت نیز از تردد در مسیر 

روسیه - انگلیس منع خواهند شد.

تکرار بدعهدی آمریکا و غرب و تنها 
ماندن اوکراین در برابر روسیه

رئیــس جمهــوری اوکراین بامــداد دیروز 
)جمعه( با انتشار یک پیام ویدئویی از طریق 
حســاب کاربری خود در شــبکه اجتماعی 
فیسبوک، گفت در نخستین روز از عملیات 
نظامی روســیه در خاک کشــورش، ۱۳۷ 
شهروند نظامی و غیر نظامی اوکراینی جان 
خود را از از دست دادند و ۳۱۶ تن دیگر نیز 

زخمی شدند.
زلنسکی در این ویدئو حمایت دروغین آمریکا 
و غرب را پیش کشــید و گفت که اوکراین 
در برابر روســیه تنها مانده جایی که با وجود 
قدردانی از کشور هایی که در عمل پشتیبانی 
محسوسی از کشورش داشتند، اظهار داشت: 
با این حال ما در دفاع از کشورمان تنها گذاشته 

شدیم.
رئیس جمهوری اوکراین در بخشــی از این 
ویدئو: چه کســی حاضر اســت در کنار ما 

بجنگد؟ کسی را نمی بینم؛ چه کسی حاضر 
است به اوکراین برای پیوستن به ناتو )سازمان 
پیمان آتانتیک شمالی( تضمین دهد؟ همه 

می ترسند.
وی با اشــاره به دریافت بیانیه هایی از مسکو 
اشــاره کرد که نشان دهنده آمادگی روسیه 
برای گفتگو اســت افزود:« آن ها می خواهند 
در مورد وضعیت بی طرف اوکراین صحبت 
کنند. من به همه شرکا می گویم که اکنون 
سرنوشت کشور ما در حال تغییر است. از آن ها 
می پرسم با ما هستید؟ آن ها پاسخ می دهند 

که با ما هستند، اما نیستند.«
زلنســکی بــا بیان اینکه ۲۷ مقــام در اروپا 
می ترســند، گفت: آن ها همه می ترسند در 
حالی که ما نمی ترســیم. از صحبت درباره 
وضعیــت بی طرف با روســیه ابایی نداریم؛ 
بــا این حال کدام تضمین های امنیتی به ما 
داده خواهد شــد؟ چه کســی آن را تضمین 

خواهد کرد؟
اوکراین از متحدان خود خواســته است که 
خریــد نفت و گاز روســیه را متوقف کنند. 
ســه کشور بالتیک از کل جامعه بین المللی 
خواســته اند تا سیســتم بانکی روسیه را از 
سیســتم پرداخت سوئیفت بین المللی جدا 
کننــد. این تحریم هــا در نهایت می تواند به 

شدت بر اقتصاد آمریکا و اروپا تأثیر بگذارد.
زلنسکی در سخنرانی اخیر خود نیز از مردم 
کشورش خواست با بسیج عمومی در مقابل 
تجاوزگری های روسیه بایستند. وی با اشاره 
به وعده های کشور های غربی تاکید کرد آن ها 
باید تحریم های سخت تر و موثرتری را علیه 
مسکو اعمال کنند، کاری که تاکنون از اعمال 

آن سرباز زده اند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه با اعام 
اینکــه والدیمیر پوتین باید بداند ســازمان 
پیمــان آتانتیک شــمالی )ناتو( یک نهاد 
نظامی با تســلیحات هسته ای است، گفت: 
»تحریم های اقتصادی که ما علیه روســیه 
وضع کرده ایم در بلند مدت اثرات شدیدتری 
بر اقتصاد این کشور وارد می کند. ما در حال 
بررسی گزینه هایی شامل ارسال تسلیحات 
و کمک های مالی و بشر دوستانه به اوکراین 
هستیم. با این حال، ناتو قصد مداخله نظامی 

در اوکراین را ندارد.«.
اما به نظر می رسد کرملین برای این تحریم ها 
از قبل آماده بوده است. تاریخ نشان دهنده این 
است که قدرت های بزرگی مانند روسیه وقتی 
پای منافع اصلی امنیت ملی شــان به میان 
می آید، تحریم ها هر چقدر هم شدید باشد، 
منصرف نمی شــوند حتی اگر این تحریم ها 
آســیب های زیادی به این کشــور وارد کند. 
مسکو می تواند با هر تحریمی که اعمال شود 
مقابله کند، اما بحران کنونی اقتصاد جهانی 
را دچــار بحران خواهد کرد و از آنجا که اروپا 
وابسته به گاز روسیه است، دچار بحرانی در 

تامین سوخت و انرژی خواهد شد.
این جنگ هرگونه که به پایان برسد، در نهایت 
نتایج شکســت بطور شــدیدی قابل توجه 
اوکراین، حتی بیشــتر از آنچه روسیه چند 

روز پیش پیش بینی کرده بود خواهد بود.

خبر ویژه

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، گفت: 
این مصوبه در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی است.

حجت االسام سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اینکه در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱4۰۱ پیشنهادی 
برای اصاح بند )ی( تبصره ۶ ارائه کردیم که به تصویب نمایندگان رسید، گفت: بر اساس این مصوبه، حق االمتیاز 
و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی 
هســتند، به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حســاب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰4۰4 نزد خزانه داری کل کشــور 

واریز می شود. این موضوع کمک شایانی به ارائه دهندگان خدمات ارتباطی ثابت و اینترنتی خرد خواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۱ بیان کرد: توسعه زیرساخت ارتباطی کشور و در رأس آن فیبر نوری و زیرساخت 

اینترنت ثابت به منابع درآمدی نیاز دارد. هیچ منبع درآمدی بهتر از درآمد مازاد خود اپراتورها نیست و نباید از 
مردم در جای دیگری پول بگیریم و برای توسعه زیرساخت استفاده کنیم. بنابراین در این رابطه کار کارشناسی 
گسترده ای از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطاعات فراکسیون راهبردی مجلس با حضور نمایندگان اعضای 
هیئت مدیره نظام صنفی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مخابرات، مدیران کسب و کارهای دیجیتال، نمایندگان 

بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز مدیران اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان صورت گرفت.
وی ادامه داد: بســتر اینترنت در کشــور به پهنای باند تلفن ســیار وابســته است و در حال حاضر ۱۰۰ میلیون نفر 
مشترک تلفن سیار داریم که ضریب نفوذ آن ها ۱۲۰ درصد است، در قبال آن، پهنای باند اینترنت خانگی ثابت ۹ 

میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین و حدود ۳۰ درصد است.

ح کرد؛  کسیون راهبردی مجلس مطر رئیس فرا

حمایت مجلس از اپراتورهای ثابت و فعاالن خرد اینترنتی در بودجه 1401

 رایزنی امیرعبداللهیان
  با وزیرخارجه مجارستان 

گشت ایرانیان مقیم اوکراین برای باز
وزیر امور خارجه کشــورمان و پیتر ســیارتو وزیر امور 
خارجه مجارستان در خصوص بحران اوکراین و همکاری 
برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم اوکراین به کشورمان 

گفتگو و تبادل نظر کردند.
حسین امیرعبداللهیان در این گفت و گوی تلفنی ضمن 
ابراز نگرانی از اقداماتی که پیشتر از سوی ناتو در ایجاد 
بحران در منطقه شرق اروپا انجام گرفته، بر حمایت از 
راهکارهای سیاسی برای حل بحران اوکراین تاکید کرد.

وزیر امور خارجه مجارســتان نیــز ضمن ابراز نگرانی 
شدید از آغاز عملیات نظامی و تایید ضرورت استفاده ار 
راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک ، ابراز امیدواری کرد 
ابعاد این بحران در ســریع ترین زمان ممکن مدیریت 

و کنترل شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه از همتای مجارستانی 
خود خواستار کمک های انسان دوستانه این کشور برای 
تسهیل روند انتقال ایرانیان مقیم اوکراین از طریق خاک 

مجارستان به کشورمان شد.
امیر عبداللهیان یادآور شــد شهروندان ایرانی از جمله 
دانشجویان، خانواده دیپلمات ها و سایر ایرانیان مقیم 
اوکراین، خواهان ورود به مرزهای لهستان و مجارستان 

برای بازگشت به کشورمان می باشند.
وزیر امورخارجه مجارســتان در پاســخ تاکید کرد: 
کشــورش برای پیگیری انتقال شــهروندان ایرانی 
از طریق خاک مجارســتان از هیچ کوششــی دریغ 
نخواهد کرد و دستورات الزم برای پذیرش ایرانیان 
بدون نیاز به ویزا در خاک مجارستان و فراهم آوردن 
تســهیات فوری برای بازگشــت آنان به کشورمان 

را صادر خواهد کرد.
امیرعبداللهیان از اهتمام دولت مجارستان برای کمک و 
ارائه تسهیات الزم به ایرانیان مقیم اوکراین برای خروج 

امن از این کشور قدردانی کرد.

رئیس جمهور اوکراین:

 ناتو ترسید؛ ما تنها ماندیم
ولودیمیر زلنسکی اعام کرد کشورهای غربی این کشور 

را در مقابل روسیه تنها گذاشته اند.
ولودیمیــر زلنســکی، رئیس جمهــور اوکراین گفت 

کشورش در برابر روسیه »تنها گذاشته شده است«.
زلنسکی در پیامی تلویزیونی گفت: »امروز از سران ۲۷ 
کشــور اروپایی مســتقیم و صریح پرسیدم آیا اوکراین 
عضو ناتو خواهد بود؟ )اما( همه ترسیده اند، هیچ کدام 

جواب ندادند.«
او با اشاره به وعده های کشورهای غربی تاکید کرد آنها 
باید تحریم های ســخت تر و موثرتری را علیه مســکو 
اعمال کنند، کاری که تاکنون از اعمال آن سرباز زده اند. 
خبرنگار الجزیره می گوید: » تانک های روسیه وارد محله 
اپولونه در شهر کی یف، پایتخت اوکراین شدند و درگیری 
شــدیدی میان دو طرف رخ داده اســت. ارتش اوکراین 
نیز تانک های خود را در این منطقه مستقر کرده تا مانع 

پیشروی نیرو های روسیه شود.«
به گفته برخی منابع خبری این محله در ۱۰ کیلومتری 

مرکز شهر کی یف قرار دارد.
 نیویورک تایمز نیز نوشــت: »وزارت دفاع اوکراین در 
پستی در صفحه رسمی خود در فیس بوک به ساکنان 
منطقه ای در شمال کی یف درخصوص نبرد با نیرو های 
روســی هشــدار داد و از آن ها خواست در خانه بمانند و 

کوکتل مولوتف آماده کنند. «

مکرون: 

پوتین به ما نارو زد!
رئیــس جمهــوری فرانســه، روز جمعه با اشــاره به 
گفت وگوهای پیشــین با همتــای روس خود پیش از 
حملــه به اوکراین، گفــت: والدیمیر پوتین همزمان با 
اینکه پشــت تلفن، جزئیات توافقات مینســک را با من 
بررســی می کرده، در حال آماده شدن برای آغاز جنگ 

بوده است؛ این فریبکاری و نارو زدن است.
به گــزارش گاردین، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه پس از نشست اتحادیه اروپا گفت: بله، دورویی 
اتفــاق افتاد؛ انتخابی آگاهانه و عمدی برای آغاز جنگ 
صورت گرفت، آن هم در زمانی که هنوز می توانســتیم 
بر سر صلح مذاکره کنیم. مکرون تاکید کرد که فرانسه 
تحریم های مجزای خود را به بســته تحریمی اتحادیه 

اروپا علیه روسیه اضافه می کند.

کنش طالبان  نخستین وا
 به جنگ روسیه و اوکراین

وزارت خارجه طالبان از طرف های درگیر خواسته است 
کــه در حفظ جان اتباع خارجــی از جمله بازرگانان و 
دانشجویان افغان در اوکراین توجه جدی داشته باشند.

 وزارت امور خارجه طالبان با اعام بی طرفی در سیاست 
خارجی از روسیه و اوکراین خواست که مشکات موجود 
را از مسیر گفت وگو کرده و خشونت ها را کاهش دهند.
وزارت خارجه طالبان امروز جمعه با انتشار اطاعیه ای 
اعام کرد که اوضاع جنگ در اوکراین را از نزدیک زیر نظر 
داشته و از وارد شدن تلفات به غیرنظامیان نگران است.

در اطاعیه آمده است: طالبان از هر دو طرف درگیری 
می خواهد از اعمالی خودداری کنند که باعث شــدت 
جنگ و ناامنی می شود و دو طرف باید مشکات موجود 

را از طریق گفت وگو حل و فصل کنند.
وزارت خارجه طالبان از طرف های درگیر خواسته است 
کــه در حفظ جان اتباع خارجــی از جمله بازرگانان و 
دانشجویان افغان در اوکراین توجه جدی داشته باشند.

این نخســتین واکنش دولت طالبان پس از آغاز حمله 
روسیه بر اوکراین می باشد.

 ابراز نگرانی حزب کارگزاران 
ح صیانت   از روند تصویب طر

از کاربران فضای مجازی
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن 
ابراز نگرانی شدید از روند تصویب طرح صیانت، خواستار 

کنار گذاشتن کامل آن از دستور مجلس شد.
جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
به صورت آناین و به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
در این جلسه، محتوای طرح موسوم به صیانت از  کاربران 
فضای مجازی و روند تصویب آن در کمیســیون ویژه 
مطرح و نسبت به عدم رعایت قواعد حقوقی و بی توجهی 
بــه نظرات افــکار عمومی در جریان تصویب این طرح 

ابراز نگرانی شد.
شــورای مرکزی حــزب کارگزاران ســازندگی ایران 
همچنین ضمن انتقاد شــدید از غیرشفاف بودن روند 
تصویب طرح صیانت و عدم بررسی آن در صحن علنی 
مجلــس، مبانی این طرح را مغایر با آزادی های مصرح 
در قانون اساسی دانست و خواستار توقف تصویب این 
طرح شد. در ادامه این نشست، شورای مرکزی ضمن 
موافقت با استعفای فرزانه ترکان از قائم مقامی دبیرکل، 
به پیشنهاد حسین مرعشی، محمدرضا علی حسینی را 
به این سمت انتخاب کرد. گزارش هادی حدادی معاون 
طرح و برنامه دبیرکل و علی محمد نمازی دبیر کمیته 
آمــوزش از فعالیت های ایــن دو بخش، از دیگر موارد 

دستور کار در این جلسه بود.

شمخانی هشدار داد:

 بحران اوکراین؛ عبرتی پندآموز
دبیر شورایعالی امنیت ملی نوشت: بحران اوکراین می 

تواند عبرتی پند آموز باشد.
علی شــمخانی در توییتر با اشــاره به وضعیت روابط 
اوکران و روســیه نوشــت : »ســقوط بازارهای مالی و 
افزایــش قابل توجه قیمت انرژی به دلیل ایجاد بحران 
در شــرقی ترین بخش از جغرافیای اروپا، نشــان داد 
که بی ثباتی و ناامنی در تمام اشــکال آن در نیم کره 
شــرقی جهان آسیب های جدی را متوجه منافع غرب 
 خواهد کرد. بحران اوکراین می تواند عبرتی پند آموز

 باشد.«

سخنگوی دولت: 

گفت وگو و دیپلماسی برای توقف 
درگیری ها ضروری  است

سخنگوی دولت در توییتی نوشت: پایبندی به حقوق 
بین الملل و حقوق بشردوســتانه و تکیه بر گفت وگو و 

دیپلماسی برای توقف درگیری ها ضروری است.
علــی بهادری جهرمی روز جمعه با انتشــار توییتی با 
اشاره به حمله روسیه به اوکراین و حضور ناتو، نوشت: 
 دغدغه های امنیتی درباره روند فزاینده و تحریک آمیز 
گســترش ناتو به شرق برای همه کشورهای مستقل و 

مخالف سلطه آمریکا قابل درک است.
وی در عین حال در ادامه تأکید کرد: »پایبندی به حقوق 
بین الملــل و حقوق بشردوســتانه و تکیه بر گفت وگو 

و دیپلماسی برای توقف درگیری ها ضروری است«.

نماینده مجلس : 

 10 میلیون شاغل 
 در فضای مجازی و اقشار مردم 

ح صیانت هستند نگران طر
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس 
گفت: دولت سیزدهم در کنترل بازار و افزایش بی رویه 

قیمت ها کارنامه قابل قبولی ندارد.
صدیف بدری اظهار کرد: از هفته گذشته بررسی الیحه 
بودجه ۱4۰۱ در ۲ شیفت در مجلس و در بخش منابع 
درآمدی آغاز شــده و در هفته آینده نیز این کار در ۳ 

شیفت ادامه پیدا می کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را 
مبنی بر افزایش بودجه عمرانی کشور، حمایت از اقشار 
نیازمند و محروم در بخش های مختلف و همچنین تولید 
مســکن با تشــکیل صندوق ملی مسکن ارائه کرده که 
امیدواریم با تصویب نهایی نمایندگان دولت در ســال 
آینده همه این مصوبات را به شکل کامل اجرایی کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس 
شــورای اســامی گفت: در الیحه بودجه سال آینده 
صــادرات و فــروش نفت بــه همراه منابــع درآمدی 
و هزینه ای کشــور و تبصره ۱4 شــفاف شــده و دولت 
موظف به هدفمندی یارانه ها و افزایش منابع پرداختی 
به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد شده و در کنار 
آن پوشش بیمه ای قالیبافان، رانندگان و سایر اقشار نیز 

با یارانه های خاص مد نظر قرار گرفته است.
بدری شــاخصه الیحه سال آینده را محرومیت زدایی 
در ابعاد مختلف اعام کرد و افزود: دولت ســیزدهم در 
بخش خدمات رسانی به جامعه محروم گام های جدی 
برداشته و در سال آینده این طرح ها به شکل گسترده 
انجام می شــود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
در بخش دیگری از ســخنان خود خاطر نشان کرد: در 
تذکرات متعدد به دولت از افزایش سرسام آور قیمت ها 
گله مند بوده و پیشــنهاد کردیم تا دولت و مجلس در 
اولین فرصت جلسه غیرعلنی راهگشایی را در کنترل 
قیمت هــا، ثبــات بازار و مایحتاج مــردم انجام دهد تا 
ضعف ها و نقص ها برطرف و حرکت های تحول آفرینی 

را در حوزه اقتصادی شاهد باشیم.

بین الملل
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نماینده مردم اردبیل در مجلس:

افزایش قیمت ها در دولت 
سیزدهم قابل قبول نیست

 نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین 
در مجلــس شــورای اســامی گفت: دولت 
ســیزدهم در کنترل بازار و افزایش بی رویه 

قیمت ها کارنامه قابل قبولی ندارد.
صدیــف بدری اظهار کرد: از هفته گذشــته 
بررسی الیحه بودجه ۱4۰۱ در ۲ شیفت در 
مجلس و در بخش منابع درآمدی آغاز شده 
و در هفتــه آینــده نیز این کار در ۳ شــیفت 

ادامه پیدا می کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق پیشنهادات 
خوبــی را مبنی بر افزایــش بودجه عمرانی 
کشور، حمایت از اقشار نیازمند و محروم در 
بخش های مختلف و همچنین تولید مسکن 
با تشکیل صندوق ملی مسکن ارائه کرده که 
امیدواریم با تصویب نهایی نمایندگان دولت 
در ســال آینده همه این مصوبات را به شکل 

کامل اجرایی کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین 
در مجلس شــورای اسامی گفت: در الیحه 
بودجه ســال آینده صادرات و فروش نفت به 
همــراه منابع درآمدی و هزینه ای کشــور و 
تبصره ۱4 شــفاف شــده و دولت موظف به 
هدفمندی یارانه ها و افزایش منابع پرداختی 
به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد شده 
و در کنــار آن پوشــش بیمــه ای قالیبافان، 
رانندگان و ســایر اقشــار نیز بــا یارانه های 

خاص مد نظر قرار گرفته است.
بــدری شــاخصه الیحــه ســال آینــده را 
محرومیت زدایــی در ابعــاد مختلــف اعام 
کــرد و افــزود: دولت ســیزدهم در بخش 
خدمات رســانی به جامعــه محروم گام های 
جدی برداشــته و در سال آینده این طرح ها 

به شکل گسترده انجام می شود.
جلســه غیرعلنی مجلس و دولت برای 

کنترل قیمت ها
نایــب رئیس کمیســیون عمران مجلس در 
بخش دیگری از ســخنان خود خاطر نشــان 
کــرد: در تذکرات متعدد به دولت از افزایش 
سرسام آور قیمت ها گله مند بوده و پیشنهاد 
کردیــم تا دولــت و مجلس در اولین فرصت 
جلســه غیرعلنی راهگشــایی را در کنترل 
قیمت هــا، ثبــات بــازار و مایحتــاج مردم 
انجــام دهــد تا ضعف هــا و نقص ها برطرف 
و حرکت هــای تحول آفرینــی را در حــوزه 

اقتصادی شاهد باشیم.
بــدری اضافــه کرد: مردم انتظــار دارند تا با 
یک دست شدن هر ۳ قوه کنترل قیمت ها و 
روند کاهشــی تورم انجام شده و بیش از این 
اقشار مختلف مردم در فشار و مضیقه نباشند.
وی بیان کرد: باید مشــخص شــود که تولید 
و رونــق بازار مورد حمایت همه اســت و در 
کنار آن قیمت ها به صورت مشخص کنترل 
شــده تا هر کس هرگونه که دوســت دارد در 
عرصــه فروش محصــوالت و مایحتاج مردم 

ورود پیدا نکند.
بدری ادامه داد: باید وزارت جهاد کشاورزی، 
صمت و تعزیرات به شکل مؤثر در این حوزه 
ورود پیدا کنند تا ضعف ها شناسایی و بیش 
از این بازار فروش محصوالت و مایحتاج مردم 

ملتهب نشود.
وی اظهار کرد: برای مردم دیگر افزایش لحظه 
به لحظه قیمت ها قابل تحمل نیست و دولت 
باید به شعار و وعده هایی که در زمان انتخابات 
داده، عمل کند که تاکنون این وعده ها محقق 

نشده است.
موقع مناسب برای طرح صیانت نبود

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در 
مجلس شــورای اسامی با انتقاد از همکاران 
خود که در این شرایط پایانی سال به جای حل 
مشــکات اقتصادی، با طرح صیانت فضای 
ملتهبــی را در جامعه ایجــاد کردند، گفت: 
کلیات طرح در ماه های گذشــته در مجلس 
تصویب شــد اما قرار شد برای بررسی بیشتر 
به کمیسیون ها ارجاع داده شود تا به صورت 
دقیــق و بــا در نظر گرفتن ابعاد مختلف این 
طرح در موقع مناسب مورد توجه قرار گیرد.
بدری تصریح کرد: در بدترین شرایط عده ای 
از نمایندگان سعی کردند تا این طرح را دوباره 
در مجلس مورد بررســی قرار دهند در حالی 
که در چنین شــرایط سخت معیشتی مردم 
و ایام پایانی ســال که مجلس درگیر تنظیم 
بودجه اســت، لزومی ندارد چنین طرح هایی 

مطرح شود.
وی افــزود: نمایندگان مجلــس در نامه ای 
خواستار بازگرداندن این طرح به کمیسیون 
و بررســی در شــرایط عادی شــدند تا بیش 
از ۱۰ میلیــون شــاغل در فضــای مجازی و 
الکترونیکی، اقشــار مختلف مــردم نگران 

محدودیت های فضای ارتباطی نباشند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین 
در مجلس شــورای اسامی اضافه کرد: قطعاً 
در بررســی این طرح ابعاد مختلف شــرایط 
اجتماعــی در نظر گرفته شــده و ســعی بر 
ایــن خواهــد بود تا بهترین و شــفاف ترین 
تصمیم گیری هــا در موقــع مناســب بدون 
ضربه به پیکره این شبکه مدرن انجام شود.

گفت و گو

 دولت دست از مدیریت در جزئیات 
اقتصادی بردارد؛

  اجازه دالر زیر 23 تومان
 را نمی دهند

عضــو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت دســت از 
مکانیــزم های قیمت گــذاری یا هر آیتم دیگر در 
اقتصــاد که پیام هــای غلطی را به فضای عمومی 

کسب و کار مخابره می کند، بردارد.
 حســن فروزان فرد عضو اتــاق بازرگانی ایران در 
پاسخ به این پرسش، با توجه به اینکه شاهد هستیم 
مذاکرات به روزهای نهایی و پایانی خود رســیده، 
تاثیر مذاکرات در بازار سرمایه ما چقدر است، گفت: 
اگر بخواهیم قدری فنی در این زمینه صحبت کنیم 
باید ببینیم نتیجه مذاکرات چه تاثیری بر روی نرخ 
ارز خواهد گذاشــت. یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که تعیین کننده در وضعیت بازار سرمایه ماست ) 

خواهد بود( وضعیت تغییرات نرخ ارز است.
وی ادامه داد: پیش بینی که در ذهن عموم جامعه 
وجود دارد این اســت که موفقیت در مذاکرات با 
کاهش نرخ ارز مساوی است. البته تعابیر مختلفی 
از این کاهش وجود دارد ) همچنین( اعداد و ارقام 
مختلفی درباره آن دیده می شود. با توجه به اینکه 
مذاکرات و راه حل هایی که برای مذاکره پیدا می 
شود تا چه اندازه جدی و بلندمدت باشد همچنین 
افت نرخ ارز هم می تواند متفاوت باشــد و ممکن 
اســت حتی در کوتاه مدت حاکمیت و مجموعه 
تصمیــم گیران اقتصادی کشــور صاح بدانند با 
عرضــه بیشــتر ارز حتی این عــدد را برای کوتاه 

مدت پائین تر بیاورند.
واقعیت بودجه ای دولت اجازه نمی دهد ارز ارقامی 
کمتر از ۲۳ هزار تومان را ببیند و دولت با این امر 
موافق نیســت که تا این اندازه سقوط قیمت ارز را 

داشته باشیم
ایــن فعال اقتصادی بیــان کرد: پیش بینی هایی 
وجود دارد که قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان یا کمتر 
از ۲۰ تومان می رسد که البته شخصاً با این تحلیل 
موافق نیستم بخاطر اینکه واقعیت بودجه ای دولت 
اجازه نمی دهد ارز ارقامی کمتر از ۲۳ هزار تومان 
را ببیند و دولت با این امر موافق نیست که تا این 

اندازه سقوط قیمت ارز را داشته باشیم.
وی افزود: بنابراین، اگر به توافق روشــنی دســت 
یافتیم، باید شــاهد کاهش نرخ ارز ۲۳تا۲۰ هزار 
تومان باشــیم که آن هم در کوتاه مدت اتفاق می 
افتــد ولــی این نوع از افــت قیمت همواره بر روی 
بازار سهام و سرمایه به صورت کاهش قیمت تاثیر 

خواهد گذاشت.
فروزان فرد با اشاره به اینکه اگر مذاکرات به نتیجه 
برسد آیا در رشد اقتصادی تاثیرگذار است پاسخ داد: 
مهم این اســت که به نتیجه رسیدن مذاکرات چه 
معنایی دارد. اگر به نتیجه رسیدیم مثل برجام سابق 
خواهد بود یا اینکه توافق کوتاه مدت و شکننده تر از 
برجام داریم؟ یا به دستاوردهای بزرگ تر از برجام 
برمــی گردیم؟ حوزه توافق و میزان بلندمدتی که 
می توان برای این توافق در نظر گرفت تاثیرگذار بر 

روی انگیزه سرمایه گذاری در کشور است.
وی براین بارو است: هر زمان ممکن است آرامش 
نســبی در فضای عمومی به وجود بیاید یا برخی 
از مشکات ما که بخاطر عدم دسترسی به منابع 
ارزی کشور است برطرف شود ولی موضوع توسعه 
ربطی به مسئله صرفاً برطرف شدن دسترسی به 
منابع برخی از فروش نفت نمی کند، بلکه موضوع 
توسعه به بررسی افراد شاخص، صنایع شاخص، به 
سازمان های حرفه ای و تصمیماتی که در خصوص 
آینده خود می گیرند، برمی گردد. بنابراین، به این 
راحتی برای رسیدن به تفاهم یا توافق هسته ایی 
در ظــرف زمانی کوتاه مدت خیلی در تصمیمات 
اقتصادی و توسعه ای در کشور تاثیرگذار نیست 
حداقل در نــزد فعاالن بخش خصوصی تغییری 
در رونــد کار خود احســاس نمــی کنند.رئیس 
کمیســـیون حمایت قضایـــی و مبارزه با فسـاد 
اتـاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نمی توان انتظار 
داشت بافاصله بعد از دسترسی به نوعی از توافق 
و تفاهم در گفتگوهای وین استارت توسعه خورده 
شود به دلیل اینکه یکی از آیتم های متوقف کننده 
شرایط تحریمی در این سطح است که آیتم های 
فراوان دیگری وجود دارد. اگر طرفین بعد از توافق 
یا در ادامه مسیر توافق ثابت کنند پایدار هستند 
ممکن است موضوعاتی پیش رو بیاید که تحلیل 
و بررســی شــوند و بتوانند بر اســاس آن تصمیم 
 FATF بگیرند. بعنوان مثال موضوع پیوستن ما به
اســت که موضوع دسترســی به منابع مالی بین 
المللی بشــمار می آید و از آیتم های مهمی بعد 
از توافق محسوب می شود.فروزان فرد ادامه داد: 
بررســی تجارت های بین المللی و منابع مرزی 
برای فعالیت توســعه ای نیازی به توافق نداریم. 
توافق می تواند مسیر را برای دسترسی به آینده 
فراهم کند. اگر توافق این مسیر را فراهم کرد و گام 
های بعدی در این زمینه برداشته شد شک نکنید 
این توافق می تواند شروعی برای استارت خوردن 
دوباره فعالیت های توســعه ای در اقتصاد ایران 
باشد ولی اگر این توافق صرفاً برای برطرف کردن 
مشــکات کوتاه مدت اتفاق افتد و طرفین نگاه 
کوتاه مدت بدان داشته باشند، مقداری دسترسی 
به منابع ارزی، تســهیل واردات کاالهای اساسی 

مورد نیاز فراهم نمی شود.

دلیل گرانی خشکبار چیست؟

قیمت سرسام آور آجیل در آستانه شب عید 
دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان با 
بیان اینکه قیمت انواع آجیل و خشکبار به 
دلیل کاهش تولید و تورم نســبت به سال 
گذشــته دو برابر شده است، گفت: به طور 
مثال تخمه ژاپنی ســال گذشته کیلویی 
۷۰ هزار تومان بود، ولی هم اکنون کیلویی 

۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
لیرضا حمصیان گفت: قیمت ها نسبت به 
ســال گذشته دو برابر شده، ولی نسبت به 
شب چله فعا تغییری نداشته است؛ چون 
شــب چله شاهد گرانی آجیل بودیم، ولی 
فعا بازار آجیل و خشکبار به دلیل مذاکرات 
برجام و توقف خرید صادرکنندگان آجیل 
و خشکبار تغییر محسوسی نداشته است.

توافق برجام موجب گرانی آجیل 
خواهد شد

دبیــر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان 
بــا بیــان اینکه اگر توافقــی در مذاکرات 
وین حاصل شــود موجب شــروع خرید 
صادرکنندگان آجیل و خشکبار و افزایش 
قیمــت خواهیم بود، گفت: توافق به طور 

قطع روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.
حمصیــان ادامه داد: یک ســری آجیل و 
خشــکبار تولید داخل، صادراتی اســت 
که در طول ســال توسط صادرکنندگان 
خریــداری می شــود، ولی فعــا به دلیل 
مذاکرات، صادرکنندگان دســت از خرید 
کشیده اند و منتظر اعام نتیجه هستند.

دلیل گرانی خشکبار چیست؟
دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان 
در تشــریح جزئیات گرانی آجیل شــب 
عید نســبت به سال گذشــته به اقتصاد 

۲4 گفت: امســال تخمه ژاپنی نسبت به 
سال گذشته بسیار گران شد. تخمه ژاپنی 
شــب عید سال گذشته کیلویی ۷۰ هزار 
تومــان بود، ولی در حال حاضر با افزایش 
۱۰۰ درصدی، کیلویی ۲۰۰ هزار تومان 

به فروش می رود.
حمصیــان دلیل گرانــی تخمه ژاپنی 
را کاهــش تولید ایــن محصول و تورم 
خوراکی ها دانســت و ادامه داد: امسال 
آجیل و خشکبار به دلیل سرما و تغییرات 
آب و هوایی کم کشــت شده است. گرما 
بســیاری از محصــوالت را از بین برد و 
نســبت به ســال قبل محصول آجیل و 
خشکبار کم بود و موجب افزایش قیمت 

شد.

تقاضای آجیل و خشکبار به کمترین 
میزان رسید

دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان با 
بیان اینکه هنوز خرید آجیل و خشــکبار 
ازســوی مردم برای شب عید شروع نشده 
است، گفت: هرچند خرید شب عید هنوز 
ازســوی مردم آغاز نشده، اما نمی توان بر 

گرانی محصوالت چشم پوشید.
حمصیــان با بیــان اینکه محصولی مانند 
پســته جنبه نمایشگاهی پیدا کرده است، 
ادامه داد: بســیاری از مــردم تنها قیمت 
می گیرند، اما توان خرید خشکبار را ندارند.

صادرکنندگان آجیل منتظر اعالم 
کرات اند نتیجه مذا

دبیــر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان 

با تاکید بر اینکه چند وقتی اســت که به 
خاطــر برجام صادرات خشــکبار تعطیل 
است و صادرکننده خرید نمی کند، گفت: 
اگر صادرکننده در بازار آجیل و خشــکبار 
خرید می کرد فاجعه بود و قیمت ها گران تر 

می شد.
حمصیــان در تشــریح جزئیــات قیمت 
آجیل گفت: ســال گذشــته ارزان ترین 
آجیــل کیلویــی ۱4۰ تومان بــود، ولی 
امســال آجیل از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان 
شــروع می شــود و تا کیلویی ۳۵۰ هزار 
تومان و بیشــتر قیمــت می خورد. توجه 
داشــته باشــید اگر نخودچی و کشمش 
 روی هــر آجیلــی بریزید قیمت را کاهش 

می دهد.

آجیل از سبد خرید بسیاری از مردم 
حذف شد

دبیــر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان 
تاکیــد کرد: در حال حاضر بویی از شــب 
عیــد در بازار آجیل و خشــکبار نمی آید 
و آجیل از ســبد خرید بســیاری از مردم 
حذف شده و بسیاری از مردم اصا آجیل 
خریــداری نمی کنند هرچند برخی مقید 
به خرید هستند.حمصیان ادامه داد: سایر 
اقام خشــکبار نیز گران شده اند. به طور 
مثال برنج به طور چشمگیری گران شده و 
دلیل آن، فعالیت دالالن در این بازار است. 
دالالن برنج را از شمال خریداری و احتکار 
می کنند و با عرضه کم به بازار، قیمت ها را 
در دست دارند. در این میان قیمت گذاری 

دستوری، راه به جایی نمی برد.
بــادام هندی موجود در بازار تماما قاچاق 
استدبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
گفت: دو ســالی اســت که واردات رسمی 
آجیل انجام نمی شود و هر آجیل و خشکبار 
خارجی در بازار مشاهده می کنید، قاچاق 
اســت.حمصیان ادامــه داد: به طور مثال، 
گــردوی خارجــی در بازار به وفور موجود 
است، ولی به صورت قاچاق می آید و قیمت 
آن به دالر وابسته است. بادام هندی که در 
اقام بازار مشــاهده می کنید تماما قاچاق 
اســت و موضوع قاچاق بادام هندی مورد 
ابهام اتحادیه نیز هست، زیرا در ایران مشابه 
بــادام هندی تولید داخل نداریم؛ بنابراین 
می بایســت برای این قلم کاال مجوز ورود 
صادر شــود تا تحت نظارت های بهداشتی 
وارد شــود، ولی عدم صدور مجوز واردات، 

باعث قاچاق این محصول شده است.

وزیر اقتصاد:

اقتصاد را وابسته به نفت اداره نمی کنیم
وزیر اقتصاد گفت: قصد نداریم مجدد اقتصاد ایران 
را با وابستگی به نفت و دالر های نفتی اداره کنیم.

خانــدوزی گفــت: بــه نتیجه رســیدن مذاکرات 
فرصت هــای جدیــدی را برای تســهیل مراودات 
اقتصادی و مالی برای ایران ایجاد خواهد کرد، اما هر 
معجزه ای تنها با اتکاء به ظرفیت ها و توانمندی های 
اقتصاد ایران رخ خواهد داد. مردم ایران هزینه جدا 
شدن و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دالر های 
نفتــی را پرداختــه اند و امروز روز اســتفاده از این 

منفعت است .
وزیــر اقتصــاد می گوید : در طول ۵ ماه گذشــته، 
علیرغــم اینکه تحریم هــای ایاالت متحده کاهش 
پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشور های 
4+۱ به نتیجه قطعی نرســیده اســت، اما صادرات 
نفــت ایران با شــروع به کار دولــت جدید نزدیک 
بــه 4۰ درصد افزایش یافته اســت، ما همچنان بر 
نقــش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم، 
اما هدف گذاری ایران این اســت که بتواند از نفت 

و گاز به عنوان موتور و پشــتیبانی برای رشــد سایر 
بخش های اقتصادی استفاده کند.

این مذاکرات از بهار امســال آغاز شــده و شش دور 
از آن در زمان ریاســت جمهوری قبل شکل گرفت 
که اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی در 

توییتی نوشته است: دستیابی به توافق خوب بدلیل 
پیشرفت های قابل اعتنا در مذاکرات که عمدتا ناشی 
از ابتکارات ایران بوده، امکان پذیر است، اما مرحله 
پایانی مذاکرات وین بدون تصمیم گیری سیاســی 
غرب برای حل مسائل بسیار مهم باقیمانده که الزمه 
»متوازن سازی توافق« است، شکل نخواهد گرفت.

به گفته وزیر اقتصاد، جمهوری اسامی ایران با ۱۵ 
کشور منطقه دارای مرز های آبی و خاکی مشترک 
است، اما سهم ما در تجارت بین کشور های منطقه 
۳ درصد است که باید افزایش یابد.دستیابی به این 
هدف مبتنی بر تســهیل تجارت و مراودات گمرکی 
و حرکــت کردن به ســمت توافقنامه های تجارت 
آزاد با کشــورهای منطقه، تســهیل مراودات بانکی 
و تســویه های ارزی با کشــورهای منطقه است، به 
نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریم های ظالمانه 
ایاالت متحده ادامه پیدا کرد، از طریق ساز و کارهای 
مربــوط به پیمان های پولی، بانک های مشــترک 
و ســاز وکارهای پیام رســان مالــی بیرون از رصد 
خزانــه داری ایاالت متحده بتوانیم مراودات تجاری 
خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصت های 
معرفی کاالها و خدمات مشــترک و نمایشگاه های 
منطقه ای نیز اســتفاده کرده و جریان های سرمایه 
 گذاری مشــترک بین ایران و کشــورهای منطقه را 

افزایش دهیم.

با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛

 دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اقالم خوراکی منتفی شد
 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف جلوگیری از افزایش 
قیمت مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم درآمد 
و دهک هــای پاییــن جامعه، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 

اقام خوراکی را منتفی کرد.
در جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا که شــامگاه 
پنجشــنبه )پنجم اســفند( با حضور سران سه قوه و به ریاست آیت اهلل 
»ســید ابراهیم رئیســی« برگزار شد، اعضا چند موضوع مهم اقتصادی 

کشور را بررسی و درباره آنها تصمیم گیری کردند.

بر اســاس یکی از مصوبات این جلســه، اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در مورد اقام خوراکی و کاالهای سفره خانواده منتفی شد.

پیش از این با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مواد خوراکی 
هم مشمول این مالیات شده بود اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و تحمیل 
هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم درآمد و دهک های پایین جامعه، 

تصمیم گرفت اقام خوراکی از شمول این قانون خارج شوند.
در این جلسه که ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه طول کشید، پیشنهادهای دولت 

درباره پرداخت سریع و به موقع عیدی و پاداش بازنشستگان تصویب 
و مقرر شد با اختصاص اعتبار الزم در سریع ترین زمان ممکن عیدی 
بازنشستگان پرداخت شود.در ادامه این جلسه موضوع اختصاص اعتبار 
الزم برای تکمیل و اتمام پروژه هایی که درصد پیشرفت اجرایی باالیی 
دارند، مطرح شد و به تصویب رسید.شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
این جلسه به ستاد تنظیم بازار با محوریت »محمد مخبر« معاون اول 
رئیس جمهــور اختیــار داد برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها 

و کنترل و ساماندهی بازار، اقدامات الزم را انجام دهد.

خبر ویژه

با خبر حمله روسیه به اوکراین حاال بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار 
گرفته اند. در گفت وگو با کاویان عبداللهی کارشناس بازار سرمایه به 

بررسی تاثیر این جنگ بر بورس ایران پرداخته ایم.
 بعد از صف آرایی ارتش روسیه در مرزهای اوکراین سرانجام سربازان 
روس تعارفات را کنار گذاشــتند و از مرزهای اوکراین علیرغم همه 

تهدیدات عبور کردند.
خبرهای بسیاری از جنگ روسیه و اوکراین در رسانه ها منتشر شد 
و همین مسئله موجب شد تا بازارهای مالی دنیا و نرخ کامودیتی ها 

از جمله نفت به شــدت تحت تاثیر این حمله قرار گیرند. نفت نرخ 
۱۰۰ دالر را هم سرانجام به خود دید و حاال سهامداران منتظر روز 

شنبه و بازگشایی معامات در بورس ایران هستند.
کاویان عبداللهی کارشــناس و تحلیلگر بازار ســرمایه گفت: جنگ 
اوکراین و روسیه در ابتدای امر می تواند موجبات ناامن کردن منطقه 
و جهــان فراهــم کند. این امر می تواند تاثیرات منفی بر بورس ایران 
داشــته باشــد. اما از سوی دیگر ما شــاهد افزایش نرخ کامودیتی ها 
به خصوص نفت، مس و روی هســتیم که متاثر از این جنگ شــاهد 

رشد قیمتی باالیی داشتند.
و  کامودیتی هــا  ایــن  تولیدکننــدگان  قاعدتــا  افــزود:  وی 
پاالیشــگاهی هایــی کــه نفــت را مصــرف می کننــد بــه دلیل 
 تخفیــف و کــرک اســپردی کــه می گیرنــد می توانند رشــدی 

داشته باشند.
عبداللهی گفت: ممکن است این جنگ با توجه به ناامن شدن منطقه 
بــر روی نــرخ دالر و افزایش آن هم تاثیرگذار باشــد که این امر نیز 

می تواند به نوعی بر روی بورس تاثیرگذار باشد.

تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: 

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بورس ایران
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نفت و انرژی 4

نماینده سابق ایران در اوپک :

بعید نیست قیمت نفت  باال بماند

كوتاه از انرژی

بین الملل

توقف خرید نفت دریابرد 
روسیه از سوی چین

واردکننــدگان نفــت در چیــن که 
بزرگتریــن خریدار نفت روســیه در 
جهان اســت، موقتا خرید جدید نفت 
دریابرد روســیه را متوقف کردند تا به 
ارزیابی پیامدهای احتمالی خرید نفت 
این کشــور پس از حمله نظامی مسکو 
به اوکراین بپردازند.پاالیشــگاههای 
چینــی و معاملــه گرانی کــه به این 
منطقه نفت می فروشــند به بلومبرگ 
اعام کردند خریداران همیشگی نفت 
روســیه که از بنادر خاور دور بارگیری 
می شوند، اعام کردند تا زمان شفافیت 
بیشــتر درباره فاینانس و پرداخت پول 
محموله، در حاشــیه بازار می مانند. از 
سوی دیگر هزینه های حمل محموله 
هایی که از دریای ســیاه بارگیری می 
شوند، سه برابر شده است زیرا صاحبان 
نفتکشــها به دلیل ریسکهای امنیتی 
از ایــن منطقه دوری می کنند.اگرچه 
صادرات انرژی روســیه از تحریمهای 
آمریکا در امان مانده اســت اما بعضی 
 ING Groep از بانکهای اروپایی مانند
NV و رابوبانــک، محدودیتهایی برای 
فاینانــس تجارت کاالی مربوط به دو 
کشــور را آغاز کرده اند. ســایرین هم 
با محــدود کردن صــدور اعتبارنامه 
بــرای محموله هایی کــه مبدا آنها از 
روسیه اســت، آسیب پذیری ناشی از 
ایــن فعالیتها را کاهش داده اند.آمریکا 
و متحــدان غربــی این کشــور هنوز 
دسترســی روســیه به سیستم بانکی 
جهانی ســوئیفت را محدود نکرده اند 
کــه به معنای امکان ادامه معامات به 
دالر و یورو است.به گفته پاالیشگاهها 
و معاملــه گــران، خریــداران چینی 
وقفــه کوتاهــی را در پیش گرفته اند 
و منتظر شــفافیت بیشتر در روزهای 
آینده هستند. شرکتها نمی خواهند در 
وضعیتی گرفتار شوند که هیچ انتخابی 
ندارند و باید پول بیشتری برای حمل 
یک محموله دهند یا گرفتار مســائل 
پرداخت شــوند.به گفته معامله گران 
آســیایی، خریداران چینی اوایل ماه 
میــادی جــاری فعاالنــه گریدهای 
نفتی روســیه مانند اسپو و سوکول را 
از بنادر خاوردور روسیه خریداری می 
کردنــد. همچنین محموله های نفت 
اورال را خریــداری مــی کردند که در 
دریای ســیاه بارگیری می شوند زیرا 
اختاف قیمت آن پس از فاصله گرفتن 
خریداران غربی از نفت روسیه، کاهش 
پیدا کرده بود.ســیکل تجارت بعدی 
گریدهــای نفتی اســپو و ســوکول از 
اواســط مارس آغاز می شود در حالی 
که گرید نفتی اورال با تخفیف بی سابقه 
ای عرضه می شــود. گروه ویتول ۱۰۰ 
هزار تن نفت اورال روسیه برای تحویل 
بــه روتردام را هفت دالر و ۲۵ ســنت 
کمتــر از قیمــت نفت برنت که قیمت 
پایه معامات فیزیکی در اروپاســت، 
عرضه کرد. نفت اورال روز سه شنبه در 
مزایده ای شــش دالر پایینتر از قیمت 
نفت برنت فروخته شــده بود و شــش 
دالر و ۳۰ ســنت تخفیف داشــت که 
طبق اطاعات گردآوری شــده توسط 
بلومبــرگ، بزرگترین تخفیف در ۱۱ 

سال گذشته محسوب می شود. 

نفت روسیه، تحریم نشده 
پرریسک!

مالکان نفت کش ها به دلیل نگرانی از این 
که محموله آتی آنها هدف تحریمهای 
احتمالــی غرب به تافی حمله نظامی 
روســیه به اوکراین قرار بگیرد، تمایلی 
به عرضه کشتیهای خود برای بارگیری 
نفت روســیه ندارند. چندین کارگزار 
کشــتی و مالک نفتکش به بلومبرگ 
گفتند از عرضه کشــتیهای خود برای 
بارگیری نفت روسیه اجتناب می کنند.
دو سوم از صادرات نفت روسیه دریابرد 
بوده و از بنادر واقع در دریای ســیاه و 
دریــای بالتیک انجام می گیرد.پس از 
این که روســیه روز پنج شــنبه حمله 
نظامی به اوکراین را آغاز کرد، آمریکا، 
اتحادیــه اروپــا و انگلیس وعده دادند 
دور دیگری از تحریمها را علیه مســکو 
تصویب کنند.به گفته تحلیلگران، دور 
نخست تحریمها که دسترسی بعضی از 
بانکهای روسی به بازارهای بین المللی 
را قطــع کرد و تحریمها علیه معامات 
اوراق بدهی دولتی روسیه را گسترش 

بخشید، ضعیف بودند.

: معاون هماهنگی توزیع توانیر

اعمال نشدن خاموشی منوط به 
رعایت مصرف درست برق است

معاون هماهنگی توزیع شــرکت تولید، انتقال 
و توزیــع نیروی برق ایران )توانیر( گفت: اعمال 
نشدن خاموشی ها در تابستان سال آینده نیازمند 
اصاح رفتار مصرفی مشترکان پر مصرف است.

غامعی رخشانی مهر درباره اعمال خاموشی در 
تابستان سال آینده، افزود: همه برنامه ریزی های 
وزارت نیرو در بخش های مختلف تولید، انتقال و 
توزیع به گونه ای انجام گرفته است که خاموشی 
گســترده را تابستان سال آینده نداشته باشیم.
وی ادامه داد: اما شــرط اصلی این کار این است 
که مشترکان برق الگوها را رعایت کنند و از االن 
که قبض های جدید با تعرفه های اعمالی جدید 
در اختیــار مردم قرار گرفته، مدیریت مصرف را 
شروع کنند.معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: 
پــر مصرف ها که بخش عمده از مصرف برق در 
پیک تابســتان را به خود اختصاص می دهند، 
باید این اصاح مصرف را انجام دهند.رخشــانی 
مهر افزود: اگر این مهم انجام شود  و مشترکان 
الگوهــای مصــرف را رعایت کنند، خاموشــی 

نخواهیم داشت.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی اظهار کرد :

ارتقای زنجیره ارزش پتروشیمی با 
توسعه پتروپاالیشگاه ها

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: با توسعه پتروپاالیشگاه ها در 
کشور، مقدار خوراک های مایع که جزو بهترین 
خوراک ها از نظر زنجیره ارزش هستند افزایش 
خواهد یافت و کیفیت صنعت پتروشــیمی را 
ارتقا می دهد.حسن عباس زاده با اشاره به اینکه 
بر اســاس بررسی های کارشناسی، پایدارترین 
خوراک برای توسعه آتی پتروشیمی، مشتقات 
نفت خام از طریق توســعه پتروپاالیشــگاه ها 
اســت، افزود: پتروپاالیشــگاه یــک مجتمع 
یکپارچه مشــتمل بر یک واحد پاالیشی و یک 
یا دو واحد پتروشیمی الفین یا آروماتیک است. 
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ادامــه داد: یکپارچگی طراحی 
پتروپاالیشــگاه ها اهمیت باالیی دارد تا عاوه 
بر تبادل خوراک جهت حداکثرســازی ارزش 
افزوده، هزینه های عمومی کاهش داده شــود.
عباس زاده بــا بیان اینکه خوراک های حاصل 
از پتروپاالیشــگاه ها برای صنعت پتروشیمی 
بســیار جذاب و پراهمیت است، گفت: خوراک 
مایــع زنجیره ارزش گســترده تری دارد.وی 
تاکیــد کرد: پتروپاالیشــگاه هایی که تاکنون 
مجــوز گرفته انــد و از یکپارچگــی واحدهــا 
برخوردار هســتند اگر به مرحله تولید برسند، 
بخــش عمده ای از خوراک هایی که در صنعت 
پتروشیمی کمبود داریم را تامین خواهند کرد.
به گفته مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، طرح های پتروپاالیشگاهی 
هنــوز نهایی نشــده اند و وزارت نفت در حال 
تکمیل این اطاعات اســت، اما آنچه مســلم 
است مقدار خوراک های مایع که جزو بهترین 
خوراک ها از نظر زنجیره ارزش هستند افزایش 
خواهد یافت و کیفیت صنعت پتروشــیمی را 
ارتقا می دهد.وی ســهم خوراک های مایع در 
صنعت پتروشــیمی را در وضعیت فعلی حدود 
۲۵ درصــد وزنی دانســت و افزود: طرح های 
متعدد برپایه خوراک گاز که در ســالیان قبل 
تعریف شــده اند و در حال حاضر در حال اجرا 
هســتند، در طول برنامه هفتم و برنامه هشتم 
راه اندازی خواهند شد و مقدار دریافت خوراک 
گاز را افزایش خواهند داد.عباس زاده ادامه داد: 
از ســوی دیگر طرح هــای خوراک مایع را هم 
داریم و به صورت کلی در افق ۱۰ ساله آینده 
تغییــر زیادی در ترکیب کلی ســبد خوراک 
و نســبت گاز و مایــع وجــود ندارد، اما در افق 
بلندتر نســبت خــوراک گازی کاهش خواهد 
یافــت. مدیر برنامه ریزی و توســعه شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی تاکیــد کرد: در افق 
برنامه هشــتم توسعه یعنی در سال ۱4۱۱ که 
ظرفیــت تولید صنعت پتروشــیمی به حدود 
۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید، تامین خوراک 
پایدار صنعت یکی از دغدغه های اصلی اســت.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: اکنون حدود ۸۰ میلیون متر 
مکعب در روز گاز طبیعی به عنوان ســوخت و 
خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف می شود 
که این رقم در سال ۱4۱۱ بیش از ۲۰۰ میلیون 
متر مکعب در روز خواهد بود.وی افزود: این به 
معنای افزایش ۱۵۰ درصدی نیاز خوراک گاز 
در صنعت پتروشــیمی تا پایان برنامه هشــتم 
توســعه اســت.عباس زاده با تاکید بر اهمیت 
تامین پایدار خوراک پتروشــیمی ها، ادامه داد: 
بــا روش های مختلفی در تاش برای تثبیت و 
تامین پایدار خوراک های باالدســتی هستیم و 
در این مســیر هلدینگ های بزرگ پتروشیمی 
بــرای ســرمایه گذاری در طرح های توســعه 
میادیــن نفت و گاز اعام آمادگی کرده اند.وی 
گفت: از ســوی دیگر باید تاش کنیم فرهنگ 
صرفه جویی در مصارف خانگی را ترویج کنیم 

تا خوراک صنعت تامین و تضمین شــود.

نماینــده ســابق ایران در اوپک گفــت: درصورتی 
که تحریم های ایران نیز لغو نشــود باز هم ممکن 
اســت کشورهای آسیایی با ایران قراردادهایی را در 
خصــوص خرید نفت منعقــد کنند، درحال حاضر 
باالی یک میلیون بشکه نفت صادر می شود و بعید 
نیست که این میزان افزایش یابد و تعداد خریداران 
نفت ایران بیش از حال حاضر شوند.محمد خطیبی 
با بیان اینکه وضعیت بازار به گونه ای است که تقاضا 
به ســرعت به حالت قبل از کرونا باز می گردد و در 
حال رشد بوده اما عرضه نمی تواند به همان تناسب 
افزایــش یابــد به همین دلیل بــازار با یک افزایش 
قیمت مواجه است، اظهار کرد:علی رغم اینکه مصرف 
کنندگان بزرگ از ذخایر خود برداشــت می کنند 
اما شرایط بازار متعادل نیست.وی با تاکید بر اینکه 
شرایط فعلی بازار بیانگر اوضاع نامطلوب بازار و عدم 
کفایت عرضه است، گفت: در چنین شرایطی برخی 
کشــورها همچون هند، ژاپن و کره پاالیشگاه های 
خــود را برای خرید نفــت از ایران آماده می کنند، 
ممکن اســت این کشورها با آمریکا مذاکره و بدون 
توجه به رفع تحریم ها اقدام به آماده سازی پاالیشگاه 
ها کرده باشند.نماینده سابق ایران در اوپک با بیان 
اینکه حتی ممکن اســت این کشورها با آمریکا نیز 
مذاکره ای نداشته باشند و باتوجه به نیاز خودشان 
تمایل به خرید نفت از ایران داشــته باشــند، اظهار 
کرد: باتوجه به رشد تقاضا و ناتوانی عرضه در تامین 
تقاضا بعید نیست که دچار یک کمبود در بازار شویم.

خطیبــی  افزود: به مــرور زمان این کمبود در بازار 

بیشتر نمایان می شود چراکه با رشد سالیانه تقاضا 
نیز مواجه هســتیم، البته باورود به فصل تابســتان 
وفصل پائیز وزمستان سال آینده شاهد رشد تقاضا 
خواهیم بود در این شرایط این کشورها تمایل دارند 
امنیت عرضه نفت ونیازمصرفی خود را از هم اکنون 
تامین کنند، در چند جا به کاهش قیمت ها درفصل 
بهار اشــاره شده که بهتراست بجای کاهش قیمتها 
ازتعدیل قیمت ها اســتفاده شــود.وی تصریح کرد: 
باتوجــه به اینکه تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت 
فعالیت می کنند تامین مازاد تقاضا مشکل خواهد 
بود، در این شــرایط یک منبع مطمئن به نام ایران 
وجود دارد که همه می دانند به دلیل تحریم ها از تمام 

پتانسیل خود استفاده نمی کند، بنابراین سعی می 
کنند که تا دیر نشده از این پتانسیل استفاده کنند، 
هر کشوری زودتر وارد کار شود تصمیم خردمندانه 
ای گرفته چراکه ممکن است اگر دیر شود پتانسیل 
ایران نیز پر شــود و جایی برای تامین تقاضا وجود 
نداشــته باشــد.نماینده سابق ایران در اوپک با بیان 
اینکه شــرایط بازار و نیاز کشــورها به گونه ای است 
که تحریم ها دیگر معنایی ندارد، گفت: بحث تحریم 
روســیه که مطرح شــد، آمریکایی ها بیانیه دادند و 
اعام کردند که تحریم های روســیه منهای انرژی 
اســت، یعنی به هیچ عنوان تحریم جدیدی در حوز 
انــرژی اعمال نخواهد شــد، درحالی که تنش ها با 

اکراین و روســیه بسیار جدی است.خطیبی با بیان 
اینکــه علــی رغم اینکه آمریکا اعام کرد که تحریم 
های سنگینی علیه روسیه اعمال می کند اما انرژی 
شامل آن نشد چراکه می دانند اگر انرژی تحرم شود 
بحران بزرگ ایجاد خواهد شــد که قیمت ها دیگر 
قابل پیشبینی نیست، گفت: وضعیت فعلی نشان می 
دهد که بازار بســیار حساس شده است و تحریم ها 
دیگر پاسخگو نیست.به گفته وی به نظر کشورهای 
اروپایــی قصــد دارند تا آخرین نفس با آمریکایی ها 

همکاری کنند .

بعید نیست قیمت ها باال بماند
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به وضعیت قیمت 
ها در بازار نفت  در صورت شکست توافق و عدم تحقق 
برجام، گفت: با شروع فصل بهار قیمت ها تا حدودی 
کاهش می یابد یعنی سیستم های گرمایشی خاموش 
می شود اما مجدد در اواخر تابستان به شدت تقاضا 
رشــد خواهد کرد و بازار نیازمند عرضه جدید است.

خطیبــی با بیان اینکه عرضه جدید به دلیل کاهش 
ســرمایه گذاری ها کاهش یافته و در خیلی بخش 
ها کا ســرمایه گذاری صورت نگرفته است، افزود: 
این در شرایطی است که اگر سرمایه گذاری نداشته 
باشیم عرضه جدیدی نیز نخواهد بود، علت این مساله 
تحریم ها کرونا و یا جود نا امنی در بازار نفت است، 
بازار نیز به این مساله واکنش نشان داده است و بعید 
نیست که قیمت ها از مرز ۱۰۰ دالر نیز بگذرد و در 

سطوح باال باقی بماند.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: نصب کنتورهای هوشمند 
برق برای مشترکان پرمصرف تهرانی از جمعه آغاز شد.کامبیز ناظریان افزود: نصب 
کنتور هوشــمند موجب اصاح رفتار پر مصرف ها، افزایش پایداری و کنترل بار 
شبکه توزیع برق کشور می شود.وی، این اقدام را به نفع مردم دانست و ادامه داد: 
این اقدام با توزیع عادالنه یارانه های دولتی موجب کاهش بار شبکه برق و پیشگیری 
هر چه بیشتر از وقایع و اتفاقات شبکه در فصل گرم سال خواهد شد.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در هفته ای که گذشــت، اعام کرد: نصب 
کنتورهای هوشمند یکی از راهکارهای موثر در اصاح رفتار مشترکان پرمصرف 

و کنترل بار شبکه برق است.وی بیان داشت: با برنامه ریزی انجام شده، مقرر شد 
لوازم اندازه گیری مشــترکان پرمصرف شــهر تهران با کنتور هوشمند، جایگزین 
شود که در همین زمینه و با هدف تعدیل بار شبکه برق کان شهر تهران به ویژه 
در فصل گرم ســال و هدایت رفتار مصرف انرژی همه مشــترکان پرمصرف، این 
گروه از مشترکان تهرانی در برنامه نصب کنتور هوشمند قرار گرفته اند.ناظریان 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اضافه کرد: نصب کنتور هوشمند 
از جمله اقدام های ارزنده ای است که منجر به اصاح رفتار پرمصرف ها و افزایش 

پایداری شبکه توزیع برق کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران  خبر داد؛

کنتورهای هوشمند برق برای مشترکان پرمصرف آغاز نصب 

کارشناس انرژی مرکز پژوهش های مجلس:

کشورها می شود گاز جایگزین نفت در ابزار قدرت 
پژوهشــگر مرکز پژوهش های مجلس گفت: در آینده ســهم نفت و 
زغال سنگ کم و سهم گاز و انرژی های تجدید پذیر افزایش می یابد و 
کشورهایی که امنیت انرژی برای آن ها مهم است، به این موضوع می 
پردازند.حبیب اهلل ظفریان درباره مقایســه اوپک با مجمع کشورهای 
صادر کننده گاز اظهار کرد: این مقایسه درستی نیست، چون ساختار 
بازار نفت با گاز متفاوت است، بازار نفت یک بازار شکل گرفته و نزدیک 
به کامل اســت و قیمت نفت در همه جای دنیا تقریباً با یک اختاف 
از نظر کیفیت و حمل و نقل، ثابت اســت، ولی بازار گاز دارای ســاختار 
متفاوتی اســت، اگر بازار نفت، جهانی اســت بازار گاز کامًا منطقه ای 

اســت، شــکل این بازار به نحوی اســت که در هر منطقه یک مکانیزم 
قیمت گذاری و حتی یک مناســباتی بین کشــورهای صادر کننده و 
وارد کننده برقرار اســت بنابراین بعضی وقت ها قیمت گاز در دنیا در 
برهه هایــی از زمــان تا ۵۰۰ درصد اختاف دارد.وی ادامه داد: تجارت 
گاز بیشتر با قراردادهای بلندمدت ۲۰ سال به باال انجام می شود، ولی 
در بازار نفت بیشــتر زیر یک ســال است، این تفاوت ها موجب می شود 
نگاه ها به موضوع تجارت گاز و مجمع صادرکنندگان گاز که به ابتکار 
ایران شــکل گرفته اســت، متفاوت شود.ظفریان گفت: اوپک در بازار 
نفت بیشتر به قیمت گذاری فکر می کند، ولی در بازار گاز به دلیل این 

که ساختار متفاوتی دارد و باید دستور کار متفاوت و مبتنی بر ساختار 
خود داشــته باشــد بازار گاز را به ســمتی می برد که بیشتر منافعی که 
به وجود می آید برای کشــورهای عرضه کننده از جمله ایران باشــد.

وی خاطرنشــان کرد: دســتور کاری که در مجمع صادر کنندگان گاز 
پیش می رود متفاوت با اوپک خواهد بود.پژوهشگر مرکز پژوهش های 
مجلس با بیان اینکه گاز؛ آینده انرژی دنیا می باشــد، افزود: در آینده 
ســهم نفت و زغال ســنگ کم خواهد شــد و گاز افزایش پیدا می کند و 
این اهمیت موجب شده است کشورهایی که امنیت انرژی برای آن ها 

مسأله می باشد به این موضوع بپردازند.

دبیر انجمن بانکرینگ:

سهم ایران از سوخت رسانی به 
کشتی های منطقه تنها 5 درصد است

دبیــر انجمــن بانکرینگ ایران گفت: قرار بود تا 
پایان برنامه ششــم توســعه سهم ۵۰ درصدی 
را کســب کند اما در حال حاضر تنها ۵ درصد 
بانکرینگ کشــتی هایی عبوری از خلیج فارس 
در اختیار ماست.محمد جعفر عابدی نژاد درباره 
وضعیت کنونی صنعت بانکرینگ کشــور اظهار 
کــرد: به رغــم موارد منــدرج در قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر حمایت از توسعه صنعت 
بانکرینگ، متأســفانه ایــن حمایت ها به اندازه 
کافی صورت نگرفته است.وی افزود: بند »ب« 
ماده 4۸ قانون برنامه ششــم توســعه می گوید 
سهم ایران از بانکرینگ منطقه باید به ۵۰ درصد 
برسد؛ اما متأسفانه این عدد در حال حاضر زیر 
۵ درصد اســت که به دالیل مختلف این اتفاق 
رخ داده اســت؛ از جمله این دالیل می توان به 
»عــدم حمایت الزم از طرف دولت های مجری 
قانون برنامه ششــم توســعه«، »برخی شرایط 
تحریمــی«، »قوانین IMO )ســازمان جهانی 
دریانوردی( مبنی بر الزام به استفاده از سوخت 
کم سولفور از سوی کشتی ها« و… اشاره کرد.
این فعال صنعت بانکرینگ تأکید کرد: ســهم 

ما از بانکرینگ منطقه در ســال ۱۳۹4 حدود 
4.۵ میلیون تن ســوخت کشــتی ها بود اما در 
پایان ســال ۱۳۹۹ این ســهم به ۸۰۰ میلیون 
تن کاهش یافت؛ پیش بینی می شــود تا پایان 
سال جاری هم به همین رقم )۸۰۰ میلیون تن 
ســوخت کشتی( یا حتی کمتر از آن برسیم.به 
گفتــه عابدی نژاد، در بندر فجیره ســاالنه 4۸ 
تا ۵۰ میلیون تن ســوخت بانکرینگ می شود.

دبیــر انجمن بانکرینگ ایــران درباره اینکه در 
کــدام بنادر جایگاه های بانکرینگ داریم، اضافه 
کرد: عمده عملیات بانکرینگ در بندر شــهید 
رجایی انجام می شود؛ بخش کوچکی هم در بندر 
عسلویه داریم.عابدی نژاد درباره اینکه چرا علی 
رغم باال بودن تعداد کشــتی های حامل کاالی 
اساسی ورودی به بندر امام خمینی )ره( که به 
بیش از ۲۰۰ فروند در سال می رسد، اما در این 
بندر بانکرینگ نداریم؟ گفت: چون کشــتی ها 
مجبورنــد برای ســایر خدمات جانبی از جمله 
تأمین غذا یا ســایر نیازهای خود در دیگر بنادر 
جنوبی خلیج فارس پهلوگیری کنندو در هر بار 

پهلوگیری، هزینه پرداخت کنند.

بر اثر بحران اوکراین روی داد؛

گران   خواب 
گاز روسیه بزرگترین مشتری 

هر چند آلمان پروژه خط لوله نورد اســتریم 
۲ را معلــق کرد، بحران اوکراین باعث شــده 
اســت بزرگتریــن اقتصــاد اروپا نســبت به 
وابســتگی عمیق خود به گاز روسیه بازبینی 
جدی داشته باشد.آلمان ۵۵ درصد از واردات 
گاز خود را از روسیه دریافت می کند. بحرانی 
که حمله روســیه به اوکراین شــعله ور کرده 
است، سواالت جدیدی درباره قابل اتکا بودن 
صادرات گاز روســیه مطرح و سیاستمداران و 
مدیران تجاری آلمان خواســتار آن شــده اند 
که این کشــور سریعا راههایی را برای متنوع 
کردن ســبد انرژی خود پیدا کند.اجباری که 
آلمان پیدا کرده است، روز سه شنبه هنگامی 
که اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان اعام کرد 
برلین نورد اســتریم ۲ را پیش از این که این 
خط لوله گازی فعالیت خود را آغاز کند متوقف 
می کند خود را نشان داد. این تصمیم برلین در 
واکنش به اقدام پوتین در به رسمیت شناختن 
دو جمهوری خودخوانده در شــرق اوکراین و 
استقرار نیروهای نظامی روسیه در این مناطق 
صورت گرفت. مسکو فورا به آلمانی ها هشدار 

داد برای تغییر نظر برلین در خصوص این پروژه 
هزینه گزافی پرداخت خواهند کرد. پروژه ای 
که دولت  فعلی و دولت قبلی تحت ریاســت 
آنگا مرکل با وجود درخواســت متحدانشان 
برای رها کردنش، سالها از آن دفاع کرده بودند.
دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق روسیه 
که اکنون نایب رئیس شورای امنیت این کشور 
اســت، در واکنش به اقدام شــولتز در توییتی 
نوشت: خوب به دنیای شجاع جدید که در آن 
اروپایــی ها به زودی ۲۰۰۰ یورو برای ۱۰۰۰ 
متــر مکعــب گاز طبیعی پرداخت می کنند، 
خوش آمدید. وی برای اینکه مطمئن شــود 
ایــن پیــام منتقل می شــود، آن را به آلمانی 
هــم توییت کرد.هاســت کونینگ، تحلیلگر 
بازار انرژی در شــرکت مشــاوره آرورا اظهار 
کــرد: تهدید مدودف به معنای آن خواهد بود 
که سطح قیمت چند روز گذشته که در حال 
حاضر نیز فوق العاده باال محســوب می شود، 
بیــش از دو برابــر افزایش پیدا خواهد کرد. با 
این حال تردید دارم که وی می خواســت به 

یک قیمت باالتر اشاره کند. 
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55بانک و بیمه
133 هزار متقاضی نهضت ملی 

مسکن به بانک معرفی شدند
بر اساس جدیدترین آمار، تا انتهای بهمن ماه سال 
جاری ۱۳۲ هزار ۷۰۹ متقاضی نهضت ملی مسکن 
برای دریافت تســهیات ســاخت مسکن به بانک 

مسکن معرفی شدند.
بر اســاس آمار مســتند رسیده از خاصه وضعیت 
پروژه هــای طــرح نهضت ملی مســکن تا انتهای 
بهمن ماه ســال جاری، ۱۳۲ هزار و ۷۰۹ متقاضی 
در قالب ۶ هزار و ۱۱۲ پروژه برای دریافت تسهیات 

ساخت مسکن به بانک عامل معرفی شده اند.
بیشــترین ســهم متقاضیان معرفی شده به بانک 
مســکن مرتبط با ۳۳ هزار و ۸4۸ واحد مســکونی 

برای ۳ هزار ۳۳۲ پروژه خود مالکی است.
*بیشترین متقاضیان معرفی شده به بانک مرتبط 

با پروژه های خودمالکی است
پس از پروژه های خود مالکی بیشترین متقاضیان 
معرفی شده به بانک، ۳۲ هزار 44۳ واحد مسکونی 
بنیاد مســکن اســت که شامل ۲ هزار و 4۰۲ پروژه 

است.
بــر این مبنــا تاکنون، ۲۲ هزار و ۷۳۷ متقاضی در 
شــهرهای جدید، ۱۸ هزار ۲۰۱ متقاضی در قالب 
پروژه های اداره کل راه و شهرسازی، ۲۲ هزار ۷۸۱ 
متقاضی پروژه های ســتاد اجرایی فرمان امام و ۲ 
هزار ۶۹۹ متقاضی ســازمان همیاری شهرداری ها 
نیز به بانک عامل برای دریافت تســهیات مسکن 

معرفی شده اند.

توسعه فعالیت های بانک ملی ایران 
در حوزه فناوری های مالی

سرپرســت معاونــت فناوری اطاعات و شــبکه 
ارتباطــات بانــک ملی ایران با تاکید بر ورود جدی 
ایــن بانــک در حوزه های جدید فناوری های مالی 
گفــت: ســرویس های بانک در حــوزه های بازار 
ســرمایه، بیمه و تســهیات برای کسب و کارهای 

نوپا توسعه می یابند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا 
ماهیار در بازدید از هلدینگ داده ورزی ســداد با 
تأکید بر این که فضای تعامل میان بانک ملی ایران و 
این شرکت بسیار مساعد و مثبت است، افزود: بانک 
ملی ایران با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های 
شــرکت داده ورزی ســداد به  عنوان بازوی اجرایی 
خود در حوزه فناوری اطاعات، پیشران تکنولوژی  

های نوین در صنعت بانکداری الکترونیک است.
وی ترســیم نقشــه راه این شــرکت در راســتای 
همسویی با استراتژی های جدید بانک را خواستار 
شد و ضمن تبیین استراتژی تیم مدیریتی جدید 
بانک ملی ایران در ارتباط با حوزه فناوری، بر ارتقا 
و پیشــرفت محصوالت و خدمات در شــرکت داده 

ورزی سداد تأکید کرد.
ماهیار هلدینگ ســداد را شــرکتی ابزاری و بازوی 
فنی توانمند و پیشرو در تحول دیجیتال بانک ملی 
ایران دانست و اظهار کرد: سداد باید بتواند در پایان 
ســال ۱4۰۱ با برنامه ریزی دقیق و تحول محور، 
برترین و تأثیرگذارترین هلدینگ کشور در زمینه 

فناوری اطاعات بانکی باشد.
وی ضمــن قدردانی از زحمــات همکاران در این 
شــرکت، تجربه تبدیل واحد سازمانی بام شرکت 
سداد به SBU )کسب و کارهای نوپا( را اقدامی قابل 
تقدیر و ارزشمند عنوان و خاطر نشان کرد: باید از 

این تجربیات در سایر حوزه ها نیز استفاده شود.
همچنین فرهاد فائز مدیر عامل شرکت داده ورزی 
سداد نیز ضمن قدردانی از حمایت های همه جانبه 
بانــک ملــی ایران، ابراز امیدواری کرد که با حضور 
مدیریت جدید در این بانک، جایگاه شرکت سداد 
نیز بیش از پیش ارتقا یابد. در پایان نیز معاونان و 
سایر مدیران ارشد شرکت سداد به بیان دیدگاه ها 
و دغدغه های خود پرداخته و تاکید کردند اهداف 
بانک ملی ایران در حوزه بانکداری الکترونیک را با 

قوت پیگیری خواهند کرد.

 حضور موثر بانک کارآفرین 
در نمایشگاه پتروشیمی کیش

بانــک کارآفریــن بــا حضور فعال در نمایشــگاه 
پتروشیمی کیش در راستای حمایت از تولید ملی، 
جلسات متعددی با شرکت های حوزه پتروشیمی، 
نفــت و گاز برگزار و نســبت بــه ارائه انواع خدمات 

بانکی به آنها اعام آمادگی کرد.
در این جلســات که با حضور اعضای هیا ت مدیره، 
هیات عامل، مدیرعامل شــرکت صرافی و جمعی 
از مدیران ارشــد بانک کارآفرین با شــرکت های 
مختلف حوزه پتروشــیمی، نفت و گاز برگزار شد، 
نسبت به رفع نیازهای ضروری و دغدغه های اصلی 
این شــرکت ها در حوزه تولید بحث و تبادل نظر 
صــورت گرفــت و انواع خدمات بانک کارآفرین در 
بخش های ارائه تسهیات، ضمانت نامه، اعتبارات 
اســنادی،حواله جات و… معرفی شدکه استقبال 
قابل توجهی را نیز در پی داشت.همچنین تعامات 

مثبتی با شرکت های دانش بنیان انجام شد.
سومین دوره نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت 
پاالیش و پتروپاالیش از دوم اسفندماه سال جاری 
در محل نمایشگا ه های کیش آغاز به کار کرده است. 
این رویداد از دو بخش نمایشــگاه و نشســت های 
تخصصی تشــکیل شــده و پذیرای ۳۵۰ شرکت 
و بنــگاه اقتصــادی در حوزه های مختلف صنعت 

پتروشیمی است.

اخبار

خ کارمزد خدمات بانکی  نر
منطقی نیست

خبرگزاری آریا- قائم مقام موسســه اعتباری 
ملل با بیان این که عدم تغییر ده ســاله نرخ 
کارمزد خدمات ، بانک ها را با مشــکل مواجه 
کرده اســت گفت: الزم اســت نــرخ کارمزد 
خدمات بانکی بر اساس تورم موجود منطقی 
شود. ، محمدرضا مروجی در گفتگو با خبرنگار 
آریا در این باره اظهارداشــت: متاســفانه در 
شــرایط تورمی که قیمت همه چیز در کشور 
بیش از چندین برابر شــده است نرخ کارمزد 
خدمات بانکی از سال ۸۹ تاکنون بدون تغییر 
باقــی مانــده وعما بانک ها از خدماتی که به 
مشــتریان ارائه می دهند هیچ گونه درآمدی 

ندارند .
وی افزود: این مســئله سبب شده تا نرخ تمام 
شده پول افزایش پیدا کند و جبران هزینه ها 

بر عهده تسهیات گیرندگان بیافتد.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل تصریح کرد: در 
حال حاضر اکثر بانک ها و موسسات اعتباری 
به لحاظ درآمدی با مشــکل مواجه هستند و 
بارها در این زمینه از طریق کانون بانک های 
خصوصی و دولتی نامه نگاری های الزم با بانک 
مرکزی انجام شده و به نظر میرسد با توجه به 
شرایط فعلی باید در این باره بازنگری صورت 
گیرد و نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اســاس 

تورم موجود منطقی شود.
مروجــی خاطر نشــان کــرد: در صورتی که 
این تغییرات اعمال شــود ، شــرایط پرداخت 
تســهیات با رقم ۲ تــا ۳ درصد باالتر از نرخ 

سپرده امکانپذیر خواهد بود.
عضو اصلی هیات مدیره موسسه اعتباری ملل 
با اشاره به افزایش میزان تقاضا جهت دریافت 
تســهیات اظهار داشــت: در شرایط تورمی 
کشــور میزان تقاضا برای دریافت تسهیات 
بسیارباالســت و از طرفی هم سپرده گذاران 
انتظار دارند تا ســقف بیســت ۲۰ درصد سود 
دریافت کنند از این رو این امکان وجود ندارد 
تا بانک ها بتوانند تســهیات را با همین نرخ 

پرداخت کند.

گردهمایی روسای برتر شعب بانک ایران زمین
گردهمایی تقدیر از ده رئیس شــعبه برتر بانک ایران زمین، با عنوان 

آموزش و توسعه منابع انسانی شعب” برگزار شد.
به منظور قدردانی از تاش های مستمر شعب، مراسم تقدیر از روسای 
شعب موفق بانک ایران زمین با حضور عبدالمجید پورسعید مدیرعامل، 
سیدحسن سلطانی فیروز رییس هیئت مدیره، محمد حسینی کنارویی 
مدیر امور شــعب اســتان ها، مصطفی یزدانجو مدیر امور شعب استان 
تهران، ســید محمد حسین اســتاد مدیر امور روابط عمومی، مدیران 
استانی و روسای موفق شعب و جمعی از روسای ادارات مرکزی بانک 

برگزار شد.
سیدحســن ســلطانی فیروز رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین در 
این مراسم شعب را سنگر و پیشانی بانک دانست و گفت: اگر همکاران 
شعبه زمانی که مشتری وارد شعب می شود، بتوانند درست خدمات 
را به مشتریان معرفی کنند، ارزیابی مشتری از بانک و پرسنل مثبت 

خواهد بود.
ســلطانی فیروز به روســای شعب موفق گفت: شما نمایندگان پرسنل 
بانک هستید و باید بتوانید این شرایط را حفظ کنید و اگر در سنوات 

بعد هم این موقعیت را کسب کنید، خیلی ارزشمند خواهد بود.
در این مراســم عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین، 
همکاران این بانک را مشتری مدار دانست و گفت: همکاران در شعب 
به همه موارد اشــراف دارند و آگاه هســتند که به چه شکلی با مشتری 
برخورد کنند و به آنان احترام بگذارند و نظرشان را جلب کنند. همین 
موضوع باعث می شود که تغییرات مثبت در این سال ها برای خانواده 

بزرگ بانک ایران زمین صورت گیرد.
پورســعید افزود: همکاران شــعب اولین افرادی هســتند که از سوی 
مشتریان قضاوت می شوند و ارزیابی مشتری را از بانک مشخص می 
کنند. هرچقدر این برخورد موثر و با احترام انجام شود، میزان رضایت 

مشتری باالتر می رود.
مدیرعامل بانک ایران زمین روسای شعب موفق این بانک را به عنوان 

نماینده های همکارانشــان دانســت و خاطرنشان کرد: موفقیت شعبه 
حاصل تاش تیمی همه همکاران در آن شعبه و حتی شعب دیگر بانک 
است که موجب رشد سازمان می شود. ما باید به خودمان ببالیم که در 
ســازمانی خدمت می کنیم که تهدید ها را به فرصت تبدیل می کند 
و مهمترین دلیل آن وجود دارایی بزرگی به نام سرمایه انسانی است.

وی یکی از نمودهای واضح کار تیمی ســرمایه انســانی بانک را ایجاد 
تحول دیجیتال و ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به اصناف و کسب و 
کارها دانست و گفت: در هفته های گذشته یکی از بزرگترین ابزارهایی 
که بانک ایران زمین در بســتر بانکداری دیجیتال در اختیار کســب و 
کارها قرار داد، افتتاح حساب غیرحضوری بود که مشتریان می توانند 

به صورت غیر حضوری در هر مکانی افتتاح حساب کنند.
در ادامه مراســم محمد حســینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها، 
انتخاب شــعب بانک ایران زمین در گردهمایی تقدیر از روســای موفق 
شــعب بانک ها و موسســات اعتباری کشــور را به منزله موفقیت این 
شــعب در مجموعه شــبکه بانکی کشور بیان کرد و گفت: یک بار دیگر 
نیروهای جوان در بانک توانســتند با تاش و برنامه ریزی این افتخار 

را برای خود و بانک کسب کنند.
حســینی کنارویی در خصوص نحوه انتخاب شــعب موفق گفت: بر 
اساس پارامتر های اعامی از سوی موسسه عالی عملکرد ۲۶۲ شعبه 
مورد بررســی قرار گرفت و نهایتا خروجی همه ســنجش ها ۱۰ شعبه 

برتر بوده است.
مدیر شــعب اســتان ها خطاب به روســای موفق افزود: از حاال به بعد 
مســئولیت ســنگینی بر دوش شما است. امروز نگاه های ۲۵۲ رئیس 
شعبه دیگر و مدیران بانک به رفتار شما است و عملکرد شما در مواقع 
مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. این درایت در شما وجود دارد و این 
موضوع را هیچ گاه فراموش نکنید که برتر شدن سخت است، اما برتر 
ماندن خیلی مشکل تر و با ارزش تر است. برتر ماندن را تمرین کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: قطعاً اگر محدودیت انتخاب نبود، تعداد 
بیشــتری از شــعب را اعام می کردیم. شعب بانک ایران زمین هم در 
تهران و هم در استان ها با تفکر تیمی و سیستمی خیلی درست عمل 
کردند و زحمات آنان در عملکرد کل بانک بی تاثیر نبوده است و باید 

قدردان همه همکاران باشیم.
مصطفی یزدانجو مدیر امور شــعب اســتان تهران در این جلسه معنای 
موفقیت را به ســرانجام رســاندن یک کار با کمترین هزینه بیان کرد 
و گفــت: موفقیــت گام های مختلفی دارد. در ابتدا باید هدف و آگاهی 
داشته باشیم و با برنامه ریزی و تصمیم گیری، حرکت کنیم. مطمئنا 
بین روســای موفق شــعب این شــاخصه وجود داشته است که در این 

مراسم حضور دارند.
یزدانجو افزود: وقتی صحبت از رئیس شعبه می شود، در ذهن این تصویر 
ایجاد می شــود که در خط مقدم یک رهبر از یک ســو باید انتظارات 
مشــتری را برآورده کند و از طرف دیگر تیم خودش را منســجم نگاه 
دارد. از یــک ســو رقبــا را باید رصــد کند و از آن طرف ضعف هایی که 
ممکن است در کار وجود داشته باشد پوشش دهد و برای آن راه حل 

پیدا کند، این نشانه توانمندی است.

روابــط عمومی بیمــه رازی جایزه ویژه هجدهمین 
کنفرانس بین  المللی روابط عمومی ایران با موضوع 
»روابــط عمومی متاورس « و همچنین جایزه ویژه 

نخستین جشنواره مردم داری را از آن خود کرد.
دکتر ناصرالدین اســامی فرد مدیر روابط عمومی 
و اموربین الملل شــرکت بیمه رازی در هجدهمین 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که با حضور 

دکتر ســعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقاب 
فرهنگی و جمعی از اساتید حوزه ارتباطات و روابط 
عمومی برگزار شــد، جایزه ویژه این کنفرانس را از 
آن خود کرد.  این جایزه در حالی به روابط عمومی 
بیمه رازی اعطا شد که تنها برگزیده صنعت بیمه در 
این رویداد بوده و شرکت های بزرگ ایران همچون 
بانک ســپه، نفت ایرانول و شــرکت راه آهن ج ا ا از 

دیگر برگزیدگان این کنفرانس بین المللی بودند.
الزم به ذکر اســت که شــرکت بیمــه رازی جایزه 
مدیریــت انتشــارات و مهم ترین جایزه نخســتین 
جشــنواره مردم داری را نیز با عنوان روابط عمومی 

مردم دار از آن خود کرده است.
گفتنی اســت روابط عمومی بیمه رازی در یکســال 
اخیر ، تندیس و لوح تقدیر روابط عمومی برتر بیمه 

مرکــزی ایران ، روابط عمومی برتر شــانزدهمین 
جشــنواره ملی روابط عمومی ، تندیس چهارمین 
کنفرانــس الگوهــای نوین مدیریت کســب و کار 
دانشــگاه تهران و همچنیــن تندیس و لوح تقدیر 
هجدهمیــن کنفرانس بیــن المللی روابط عمومی 
ایران و نخستین جشنواره مردم داری را از آن خود 

کرده است.

بیمه رازی برگزیده هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران شد

اخبار
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اســتعالم از کلیــه بانــک هــم حســاب شــخصی و هــم حســاب شــرکت کــه از اول ســال 1396 بــه هیــچ وجــه گــردش مالــی نداشــته ام بــا وصــف مراتــب بــاال و بــا عنایــت بــه مســتندات پیوســت و همچنیــن 
طبــق دادنامــه هــای صــادره از شــعبات 22 و 21 و 15 و9 دادگاه تجدیدنظــر اســتان گیــالن کــه اینجانــب را بــه عنــوان تاجــر شــناخته اســت صــدور حکــم بــه شــرح خواســته از آن مقــام محتــرم مــورد 
استدعاســت(( ودر جلســه دادرســی نیــز در تشــریح خواســته خــود بیــان مــی دارد کــه: )) بنــده قــادر بــه پرداخــت مطالبــات مــردم نیســتم کــه چندیــن فقــره پرونــده دارم کــه محکــوم بــه پرداخــت مــی 
باشــم کــه االن از بابــت دو فقــره پرونــده 500 و 600 میلیــون تومانــی در زنــدان هســتم کــه از ســوی ایــن دادگاه صــادر شــده اســت مهریــه هــم محکومیــت دارم کــه هرچهارمــاه یــک ســکه کــه اصــال 
نــدادم وعقــب افتــاده دارم از اول کــه فقــط ده تــا ســکه اول را دادم مابقــی را نــدادم یــک فقــره پرونــده دیگــر بــه نــام آقــای محســن عشــقی بــوده کــه 400 وخــورده ایــی میلیــون تومــان بــوده اســت 
کــه در همیــن دادگاه محکــوم شــدم و قطعــی شــده اســت و یــک فقــره نیــز در شــعبه  104 دارم بــه مبلــغ 87 میلیــون تومــان کــه شــکایت کالهبــرداری شــده بــود کــه رد شــد و دادخواســت مطالبــه 
هــم داده بــود کــه دادگاه مــن را محکــوم نمــوده ولیکــن قطعــی نشــده اســت یــک پرونــده دیگــر ســی میلیــون تومانــی داشــتم کــه ایــن دادگاه اقســاط 500 هــزار تومانــی صــادر کــرد کــه دادم تمــام 
شــد و پرونــده بســته شــد درخواســت صــدور حکــم بــه ورشکســتگی از تاریــخ 96/01/01 را دارم بنــده ریالــی نــدارم کامــال ورشکســته مــی باشــم االن هــم در زنــدان هســتم و در مرخصــی بســر مــی 
بــرم درخواســت دارم اگــر صــالح دانســتید از کلیــه بانــک هــا اســتعالم بگیریــد مــن ریالــی تراکنــش نداشــتم(( دادگاه بــا توجــه بــه ادعــای خواهــان مبنــی بــر ورشکســتگی مــی بایســت توقــف واقعــی 
تاجــر مشــخص گــردد کــه از چــه تاریخــی ایــن توقــف ایجــاد شــده اســت برایــن اســاس از کلیــه بانــک هــای موجــود اســتعالم کــه پاســخ واصلــه حکایــت از عــدم فعالیــت بانکــی وموجــود در حســاب 
هــای وی دارد کــه بــا امعــان نظــر بــه ایــن مطلــب کــه نامبــرده رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی تجــارت گیــالن خــزر بــوده و در امــر صــادرات و واردات وترخیــص کاال فعالیــت داشــته آخریــن فعالیــت 
وی از گمــرکات اســتان اســتعالم کــه براســاس آنچــه کــه در پاســخ اســتعالم آمــده آخریــن فعالیــت وی در گمــرک آســتارا تاریــخ 97/09/10 و آخریــن فعالیــت وی در گمــرک انزلــی در تاریــخ 98/03/20 
بــه صــورت اظهــار عــدل پــرز و آخــال فــرش صــورت گرفتــه اســت لــذا دادگاه بــا توجــه بــه ایــن کــه : 1(شــرکت تعاونــی تجــارت گیــالن خــزر کــه خواهــان رئیــس هیــات مدیــره آن مــی باشــد دارای امــوال 
خاصــی نمــی باشــد و اگــر هــم چنیــن اموالــی از شــرکت مذکــور کشــف گــردد بــه میــزان ســهم وی از شــرکت در زمــان تصفیــه قابــل مطالبــه مــی باشــد و در حــال حاضــر اگــر هــم ســهمی از امــوال شــرکت 
بــر فــرض وجــود داشــته باشــد نمــی توانــد تاثیــری در توقــف واقعــی وی داشــته باشــد 2( امــوال منقــول و غیرمنقولــی از وی یافــت نگردیــده بــا عنایــت بــه صــدور آرای متعــدد براعســار و تقســیط بــه 
نظــر چنیــن اموالــی موجــود نباشــد و خواهــان از ایــن جهــت متمکــن نباشــد 3( موجــودی حســاب هــای خواهــان دال بــر دارایــی وی نمــی باشــد و تمامــی ایــن حســاب صفــر یــا در حــد صفــر بــوده اســت 
4( بدهــی هــای عدیــده ایــی بــرای خواهــان بــه اثبــات رســیده بــه نوعــی کــه دادنامــه متعــدد حکایــت از ایــن امــر دارد کــه قطعیــت نیــز یافتــه انــد 5( زندانــی بــودن خواهــان کــه خــود حکایــت از 
بدهــی وی و محکومیــت قطعــی وی دارد و عــدم کفــاف دارایــی وی بــر بدهــی و ایــن کــه امــوال ودارایــی شناســایی شــده دلیلــی بــر توانایــی خواهــان در پرداخــت دیــون خــود وجــود نــدارد مســتندا 
بــه مــاده 412 قانــون تجــارت توقــف واقعــی خواهــان در پرداخــت دیــون خــود احــراز مــی گــردد برهمیــن اســاس مســتندا بــه مــاده 198 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی حکــم بــه اعــالن ورشکســتگی شــرکت مذکــور از تاریــخ 98/03/21 را صــادر واعــالم مــی نمایــد دادگاه از بیــن کارشناســان رســمی دادگســتری در زمینــه حســابداری و حسابرســی امــور بازرگانــی 
و خدماتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی آقــای ساســان واالفــر )بــا تلفــن همــراه 09111314846( را بــا دســتمزد مبلــغ ســی میلیــون ریــال بــه عنــوان مدیــر تصفیــه امــور ورشکســتگی شــرکت مذکــور و آقــای 
هــادی هاتفــی یوســفی را بــه قیــد قرعــه بــا دســتمزد بیســت میلیــون ریــال بــه عنــوان عضــو ناظــر بــر اداره امــور راجــع بــه ورشکســتگی و ســرعت جریــان آن تعییــن مــی نمایــد کــه مطابــق فصــول ســوم و 
ششــم از بــاب یازدهــم قانــون تجــارت انجــام وظیفــه خواهنــد نمــود و نســبت بــه مــازاد خواســته خواهــان مبنــی بــر صــدور حکــم ورشکســتگی از تاریــخ 96/01/01 لغایــت 98/03/20 نظــر بــه ایــن کــه 
نامبــرده حســب اســتعالم بعمــل آمــده در حــال فعالیــت تجــاری در گمــرکات آســتارا و انزلــی بــوده اســت و تاریــخ آخریــن فعالیــت وی در گمــرک انزلــی نیــز در همیــن تاریــخ پایانــی اعــالم گردیــده اســت 
لــذا دادگاه خواســته خواهــان را در ایــن قســمت وارد ندانســته مســتندا بــه مــاده 1257 قانــون مدنــی حکــم بــه بطــالن  دعــوای وی در ایــن قســمت را صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره حضــوری 

و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظــر اســتان گیــالن مــی باشــد. علیرضــا عبــدی گلســفیدی –رئیــس شــعبه یازدهــم دادگاه حقوقــی رشــت.
رای تصحیحــی : پرونــده کالســه 9909981311100502 شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی  شــماره 140034390000217431 خواهان:آقــای علــی یوســفی مقــدم 
فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم شــماره تمــاس: 09121329766 خوانــده: دادســرای عمومــی 
ــتی  ــت کدپس ــالب رش ــی و انق ــرای عموم ــداران دادس ــان پاس ــی( خیاب ــروی دریای ــدان 7 آذر )نی ــت می ــانی رش ــه نش ــتان ب ــز اس ــتان مرک ــالب شهرس ــی و انق ــرای عموم ــس دادس ــت رئی ــالب رش و انق
4185813169-تلفــن 01313228004 و 01313228003 وب ســایت:www.dadgil.ir  خواســته: درخواســت اصــالح رای -رای تصحیحی:دادنامــه شــماره 99009971311101491 مــورخ 99/11/12 کــه 
حکایــت ازدادخواســت آقــای علــی یوســفی مقــدم بــه طرفیــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان رشــت بــه خواســته صــدور حکــم بــه ورشکســتگی و تعییــن مدیــر تصفیــه را دارد بــا مداقــه 
در متــن دادنامــه مشــخص مــی گــردد کــه در قســمت اعــالم ورشکســتگی ایــن دادگاه مرتکــب ســهو قلــم شــده بدیــن شــکل بــه جــای ورشکســتگی خواهــان ورشکســتگی شــرکت قیــد شــده اســت 
لــذا دادگاه بنــا بــه درخواســت خواهــان و مســتفاد از مــاده 309 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب دادنامــه شــماره صدرالذکــر در قســمت پایانــی خــود ) محــل اعــالم ورشکســتگی( 
ــماره  ــه ش ــک دادنام ــزء الینف ــن رای ج ــرد ای ــی گی ــرار م ــم ق ــوق حک ــورد لحق ــالح و م ــوق اص ــه ف ــای آن دادنام ــه ج ــان(( ب ــارت ))خواه ــودن عب ــه نم ــرکت ( و اضاف ــذف عبارت)ش ــا ح ــت وب ــن جه از ای
99009971311101491 بــوده و اعتبارقانونــی دارد بدیهــی اســت اعطــای رونوشــت از رای حاضــر بــدون در نظرگرفتــن رای شــماره فــوق فاقــد وجاهــت قانونــی اســت.علیرضا عبــدی گلســفیدی- رئیــس 
شــعبه یازدهــم دادگاه عمومــی )حقوقی(رشــت. پرونــده کالســه 9909981311100502 شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی شــماره140034390001765182 خوهــان 
آقــای علــی یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم شــماره تمــاس 09121329766 خوانــده: 
دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان مرکــز اســتان بــه نشــانی رشــت میــدان 7 آذر) نیــروی دریایــی( خیابــان پاســداران دادســرای عمومــی و انقالب رشــت 
کدپســتی 4185813169 تلفــن:01313228004 و 01313228003 وب ســایت www.dadgil.ir خواســته: درخواســت اصــالح رای. )رای تصحیحــی( دادنامــه شــماره 990971311101491 مــورخ 99/11/12 
و دادنامــه شــماره 217431...1400 مــورخ 1400/01/24 کــه حکایــت ازدادخواســت آقــای علــی یوســفی مقــدم بــه طرفیــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان رشــت بــه خواســته صــدور 
حکــم ورشکســتگی و تعییــن مدیرتصفیــه دارد بــا مداقــه در متــن دادنامــه مشــخص مــی گــردد کــه مقــررات مربــوط بــه مــاده 537 قانــون تجــارت از جهــت درج قابلیــت اعتــراض رعایــت نشــده اســت 
و ایــن دادگاه مرتکــب ســهم قلــم شــده لــذا مســتفاد از مــاده 309 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی دادنامــه شــماره صدرالذکــر از ایــن جهــت و بــا حــذف عبــارت 
)) رای صــادره حضــوری و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظراســتان گیــالن مــی باشــد (( و جایگزینــی عبــارت))رای صــادره ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه تاجــر 
ورشکســته ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه افــراد ذینفــع مقیــم ایــران و ظــرف مــدت دو مــاه نســبت بــه افــراد ذینفــع مقیــم خــارج از کشــور از تاریــخ اعــالن حکــم ورشکســتگی قابــل تجدیدنظرخواهــی 
در محاکــم تجدیدنظــر اســتان گیــالن و فرجــام خواهــی در دیوانعالــی کشــور مــی باشــد(( دادنامــه فــوق از ایــن جهــت اصــالح و مــورد لحــوق حکــم قــرار مــی گــردد ایــن رای جــزء الینفــک دادنامــه هــای 

شــمارگان فــوق الذکــر بــوده و اعتبــار قانونــی دارد بدیهــی اســت اعطــای رونوشــت از رای حاضــر بــدون در نظرگرفتــن رای شــماره فــوق فاقــد وجاهــت قانونــی اســت. 
گلسفیدی-رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی رشت علیرضا عبدی 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
فاقد سند رسمی"

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات  شــماره1400/11/11-140060318018004836  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
محمدرضــا بــراری نشــرودکلی فرزنــد فرهــاد بــه شــماره ملــی 6530091874 درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه 
ســرایداری ومحوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 324/25 مترمربــع مجــزی  شــده از پــالک 31 و 104 فرعــی ازســنگ 3 
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره 3098 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی 
ســید علــی اکبــر رضویــان محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/07 ونوبــت دوم:1400/12/23
کدل-رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
فاقد سند رسمی"

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات  شــماره1400/04/06-140060318018001680  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محمــد 
نــوروزی بنکــده فرزنــد رمضانعلــی بــه شــماره ملــی 6539277229 درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیانــی احداثــی 
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 100 مترمربــع مجــزی  شــده از پــالک 5 فرعــی ازســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12گیــالن 
کــه بــرای آن پــالک شــماره 3094 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی آقــای حبیــب الــه عبدالهــی محــرز گردیــده 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت  اســت. .ل
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/07 ونوبــت دوم:1400/12/23
کدل-رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 

کید کرد :  مدیر عامل بیمه ایران در آیین تودیع و معارفه مدیرکل حراست تا

حراست محکم ترین پشتوانه سالمت جامعه اداری است
آییــن معارفه جمشــید جنگ آرا و 
تودیع برزویی مدیران کل حراســت 
جدید و سابق بیمه ایران با حضورحسن 
شــریفی رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامــل، معاونین بیمــه ایران، 
حســن ابراهیمی مشاور وزیر و رئیس 
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی و معاونیــن ایــن مرکز، در 

ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد.
حســن شــریفی در این جلســه با اشاره به اهمیت و جایگاه حراست ،آن را محکم ترین پشتوانه سامت 
جامعه اداری دانست و اظهار داشت : از خدمات و تاشهای ارزنده برزویی در مدت حضور خود در بیمه 
ایران کمال تقدیر و تشــکر را داریم. به نظر من حوزه حراســت و نظارت در بیمه ایران و همه ســازمان 
های دیگر کار بســیار پیچیده ای اســت و در اینجا جا دارد که از خدمات همه دوســتانی که در واحد 
حراست انجام وظیفه کرده اند تشکر و قدردانی کنیم و برای همه آنها آرزوی توفیق نماییم. همچنین 
ازجنگ آرا به خاطر قبول این مســئولیت خطیر و بســیار مهم با توجه به شــناختی که به طور کامل از 
مجموعه بیمه ایران دارد،تشــکر می کنم. حســن ابراهیمی مشــاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برگزاری جلسات تودیع ومعارفه را امری طبیعی در شرکت ها دانست وگفت : 
در مجموعه حراست همواره مدیران جدید ادامه دهنده راه مدیران قبلی هستند واین تغییرات روندی 
طبیعی برای پویایی است ، امیدوارم با تاش و همت مدیر جدید حراست نقاط ضعف قبلی برطرف شده 
ونقاط قوت نیز تقویت گردد. بیمه ایران بعنوان بزرگترین وتنها شرکت دولتی کشور دارای فرآینده ها 
وپیچدگی های خاصی اســت وما نگاه متفاوتی به آن داریم . حضور تیم مدیریتی جدید امیدها را در 
بدنه شــرکت افزایش داده ومتخلفین را نا امید کرده اســت و انتظار داریم با تعاملی که مجموعه بیمه 

ایران با دستگاه های نظارتی دارد میزان تخلفات به حداقل رسیده وحال صنعت بیمه خوب شود.
مرادی معاون مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی صیانت و برخورد های خیرخواهانه را بعنوان 
یکی از سیاســت های حراســت کل مورد تاکید قرار داد و گفت : اصاح فرآیندها و برخوردهای ما باید 
صیانتی باشــد و این برخوردها باید خیرخواهانه و در جهت پیشــگیری باشــد و در حراست کل اولویت 
اصلی ما پیشگیری است . من از عملکرد برزویی در مدت حضور خود در بیمه ایران تقدیر تشکر می کنم .

وی در ادامه افزود: در حراســت کل و مدیریت آن ، آنچه که مورد تاکید اســت، هم افزایی و تخصصی 
کردن امور است چرا که ما یک نگاه امنیتی نیز در حراست داریم . با توجه به تعداد نمایندگان و افزایش 
فعالیــت صــدور بیمــه نامه در فضای مجازی قطعاً شــکل خدمات در آینده تغییر خواهد کرد. بنابراین 
برای این حوزه باید برنامه ریزی کنیم تا دچار خا نشــویم . در پایان این مراســم با اهدای لوح تقدیر از 
زحمات مهراب بزویی تقدیر و قدردانی شد. همچنین حکم جمشید جنگ آرا نیز به وی اباغ گردید.

انتصاب مدیر سرمایه  گذاری و اقتصادی بیمه کوثر
طی حکمی از سوی مدیرعامل بیمه کوثر، سیدمحمد 
اکبرالســادات بــه  عنــوان مدیر ســرمایه  گذاری و 

اقتصادی شرکت منصوب شد.
در این حکم، ابوالفضل آقادادی با اشــاره به گذشــته 
درخشان بیمه کوثر در بخش سرمایه گذاری که منافع 
زیادی را برای ذی نفعان به ارمغان آورده است، اظهار 
امیدواری کرد که با توجه به سوابق روشن و تخصص 
مدیر جدید سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت، روند 

مثبت گذشته با سرعت ودقت بیشتری دنبال شود.
اکبرالســادات ســوابقی همچون عضویت در هیئت عامل موسســه اعتباری کوثر، عضویت در هیئت مدیره 
شــرکت ســرمایه گذاری امین توان و مدیریت امور ســرمایه گذاری و سبدگردانی کارگزاری بانک مسکن را 

در کارنامه حرفه ای خود دارد.
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گرفت؛ گلستان صورت  توسط مدیر مخابرات منطقه 

آق قال   رسیدگی به درخواست های مخابراتی مردم 
گلستان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
گلســتان در ماقات با مردم شهرستان آق قا 
درخواست های مخابراتی آنها را رسیدگی کرد 
. دکتر غامعلی شــهمرادی با حضور در اداره 
مخابرات شهرستان آق قا ، از نزدیک با مردم 
و مراجعین ماقات و درخواســت های آنها را 

بررســی کرد. مدیر مخابرات منطقه گلستان 
بــا اعــام این مطلب که حضور در بین مردم و 
گفتگو با آنها در سرعت بخشیدن به شناسایی 
نیــاز آنهــا موثر بوده گفت : رفع مشــکات و 
تامین درخواســت هــای مخابراتی با توجه به 
امکانــات و ظرفیت های موجود در اســتان از 

روند مطلوبی برخوردار بوده و انتظار است مردم 
اســتان نیز همکاری الزم را داشته باشند .وی 
از معضل ســرقت تجهیزات مخابراتی بعنوان 
عامل نارضایتی مردم نام برد و گفت : زمان بر 
بودن رفع خرابی ها ی ناشی از سرقت موجب 
نارضایتی در مشــتریان شده و مخابرات را نیز 

در ارائه خدمات و سرویس های به موقع دچار 
مشــکل کرده اســت که امیدواریم این مسئله 
بــا پیگیری های انجام شــده از طریق مراجع 
قضایی و انتظامی و همراهی مردم کاهش یافته 
و شاهد رضایت حداکثری آنها از خدمات ارائه 

شده توسط مخابرات باشیم .

گلستان خبر داد؛ مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان 

احداث ۴۴00 واحد مسکونی با کمک بالعوض حساب 100 حضرت امام خمینی )ره( 
گلســتان / گروه اســتان هــا: مهندس 
جعفری گفت: تا کنون از محل حســاب 
۱۰۰ حضــرت امــام )ره( بیــش از ۸۵ 
میلیــارد تومان کمــک باعوض برای 
ســاخت و تکمیل 4 هــزار و 4۰۰ واحد 
مســکونی اقشــار نیازمند و محروم در 

استان پرداخت شده است. 
ســیدحمیدرضا جعفری، حساب ۱۰۰ 
حضــرت امــام )ره( را ظرفیتــی بزرگ 
بــرای کمک به خانه دار شــدن اقشــار 
محــروم و نیازمنــد دانســت و اظهــار 
کــرد: در حال حاضر ســاخت یکهزار و 
۷۰۰ واحد مســکونی ویژه محرومان در 
روســتاها و شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
جمعیت در دســتور کار قرار دارد.مدیر 
حســاب ۱۰۰ حضرت امام خمینی )ره( 
و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ســاز 
گلستان توضیح داد: یکهزار واحد از این 
مجموعه در قالب طرح » هر روستا، یک 
خانه محروم« احداث خواهد شد که کار 
شناســایی به کمک دهیاران انجام شده 
و در حــال تهیه بانک اطاعاتی و تعیین 
اولویت ها هستیم.وی گفت: ۷۰۰ واحد 

مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ 
هزار نفر جمعیت نیز با مشارکت انجمن 
خیران مســکن ســاز احداث می شود.

جعفری با اشــاره به پرداخت کمک های 
باعوض برای ســاخت و تکمیل مسکن 

محرومان بیــان کرد: عاوه بر پرداخت 
تســهیات قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون 
تومانــی، صــدور پروانه و تهیه نقشــه و 
همچنین انشــعابات آب، برق و گاز برای 
این واحدهای مســکونی رایگان خواهد 

بود.وی گفت: برای واحدهای مســکونی 
متعلــق بــه مددجویان تحت پوشــش 
نهادهــای حمایتی مانند کمیته امداد و 
بهزیســتی از محل حساب ۱۰۰ حضرت 
امــام )ره( مبلــغ ۲۵ میلیون تومان و به 

اقشــار نیازمندی که تحت پوشش این 
نهادها نیســتند تــا ۵۰ میلیون تومان 
کمک باعوض پرداخت می شــود.مدیر 
حســاب ۱۰۰ حضرت امام خمینی )ره( 
و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ســاز 
گلســتان بــا بیان اینکه تــا کنون برای 
نزدیــک به ۵۰۰ واحد مســکونی پروانه 
ســاخت صادر شده است، ابراز امیدواری 
کرد که تا پایان امسال کار صدور پروانه 
برای این واحدها انجام شــود تا احداث 
ایــن واحدها از ابتدای ســال آینده وارد 
فــاز اجرایی شــود.وی گفت: تا کنون از 
محل حســاب ۱۰۰ حضرت امام )ره( در 
قالــب طرح های مختلف مانند مســکن 
محرومــان، ایتام، خانــواده های دارای 
دو معلول و بیشــتر و غیره برای ساخت 
و تکمیــل بیــش از 4 هزار و 4۰۰ واحد 

مسکونی کمک شده است.
جعفری یادآور شــد: در این سال  ها ۸۵ 
میلیــارد و ۲۲۰ میلیــون تومان کمک 
باعوض برای ســاخت مســکن اقشار 
نیازمنــد از محل کمک حســاب ۱۰۰ 

حضرت امام )ره( پرداخت شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

در ارزیابی جامع عملکرد سالیانه بخش 
بانوان و خانواده شرکت های آبفا؛

 رتبه برتر توسط آبفای 
استان اصفهان کسب شد

اصفهان / سمیه کربایی بادی
 آبفای اســتان اصفهان رتبه برتر ارزیابی 
عملکــرد امور بانــوان و خانواده صنعت 
آبفای کشور در سال های ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ 
را به خود اختصاص داد.این ارزیابی در پنج 
شاخص توانمند سازی و ارتقاء توانمندی 
های  بانوان، انجام فعالیت های فرهنگی- 
ورزشی و آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف در خانواده، تعامل و همکاری زنان 
و خانواده با سمن ها و برنامه ریزی استانی 
و ملــی برای توســعه فعالیت های بانوان 
شاغل در صنعت آبفا صورت گرفته است.  
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در آیین 
تقدیر از بانوان موفق شــرکت گفت: رمز 
موفقیت سازمان ها و شرکت های پیشرو 
، ایجاد  تحول و تغییر ســازنده  در روند 
فعالیت ها از سوی کارکنان است که آبفای 
اصفهان از این اصل مستثنی نیست.هاشم 
امینی اظهار داشت: شرکت آب و فاضاب 
اســتان اصفهان توانست با بهره مندی از 
خاقیت، نوآوری و دانش کارکنان، روش 
های نوین ارائه خدمات مستمر و بهینه به 
مردم را در دستور کار قرار دهد.وی ادامه 
داد: کارکنان آبفای اســتان اصفهان باید 
با ایجاد خاقیت، زمینه رشد و شکوفایی 
ایــن صنعــت را بیش از پیش در کشــور 
فراهم ســازند تا مردم به صورت پایدار  از 
خدمات این شرکت که نقش به سزایی در 
ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی دارد 
بهره مند شــوند.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان به نقش مدیران در ایجاد انگیزه 
و نشاط در سازمان ها اشاره کرد و گفت: 
ارکان مدیریتی در هر سازمانی باید بستر 
رشــد و شــکوفایی ظرفیت های کارآمد 
کارکنان را فراهم سازد تا کارکنان با شور و 
هیجان و به دور از هرگونه سرخوردگی به 
فعالیت در زمینه اهداف عالیه شرکت گام 
بردارند.امینی در خصوص نقش بانوان در 
کســب موفقیت های آبفا گفت: در سال 
های اخیر بانوان همگام و دوشــادوش  با 
آقایــان برای ارتقاء بهره وری صنعت آبفا 
در اســتان اصفهان تــاش کرده اند که 
ایــن رونــد  باید با قوت ادامه یابد.گفتنی 
اســت در جلسه شورای معاونین از اعظم 
السادات مرتضوی به عنوان مشاور برتر در 
بخــش امور بانوان و خانواده صنعت آب و 
فاضاب کشــور، سعیده سعیدی با تالیف 
چهار جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر 
صنعت آب و فاضاب کشــور و نســیمه 
بارانــی به عنوان مــادر نمونه در صنعت 

آب و فاضاب تقدیرشد.

در 11 ماهه سال جاری تحقق یافت؛

تولید  9 میلیون مگاوات 
 ساعت انرژی برق 

در نیروگاه رامین اهواز 
خوزســتان / گروه استان ها: تولید حدود 
۹ میلیون مگاوات ســاعت انرژی برق در 
نیــروگاه رامین اهواز در ۱۱ ماهه ســال 
جــاری تحقق یافت. این میزان تولید در 
شرایطي حاصل شد که طي ماههاي اخیر 
واحــد ۳۰۵ مگاواتي شــماره ۳ بمنظور 
تعمیرات اساسي از مدار خارج بوده و سایر 
واحدهاي تولیــدي این نیروگاه نیز طي 
ماه جاري بدلیل تعمیرات ایستگاه گاز با 
محدودیت تولید مواجهه بودند.مهندس 
خلیل محمدي مدیرعامل نیروگاه رامین 
با اشــاره به عملکرد و تاش کارکنان این 
نیــروگاه در تامین بــرق مورد نیاز مردم 
اظهار داشــت : این نیروگاه در ۱۱ ماهه 
ســال جــاری توانســت ۸ میلیون ۷۹۸ 
هــزار و ۱۲۲ مگاوات ســاعت انرژی برق 
را تولید و به شــبکه سراسری برق کشور 
ارائــه نمایــد. وي گفت : این میزان تولید 
در شــرایطي حاصل شد که طي ماههاي 
اخیر واحد ۳۰۵ مگاواتي شماره ۳ بمنظور 
تعمیرات اساســي از مــدار خارج بوده و 
ســایر واحدهاي تولیدي این نیروگاه نیز 
طي ماه جاري بدلیل تعمیرات ایســتگاه 
گاز بــا محدودیت تولیــد مواجهه بودند. 
محمدي میزان تولید لحظه اي واحدهاي 
نیروگاه رامین را ۲۳۱ مگاوات و ســاعت 
کارکرد واحدهاي تولیدي از ابتداي سال 
جاري تاکنون را ۳۸۱4۳ ســاعت عنوان 
نمود.شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز 
بعنوان بزرگترین نیروگاه بخاری کشور با 
۶ واحد تولیدی با مجموع ظرفیت ۱۸۵۰ 
مگاوات ساعت نقش مهمی در تامین برق 
مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه 

سراسری برق کشور ایفاء می کند.

شهردار کمالشهر اظهار کرد:

ارتقاء نمودار بازدهی با حمایت از 
نیروی فعال در سازمان ها

البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کمالشــهر گفت: 
حمایت از نیروی فعال کار در ادارات و سازمان ها، 
موجب ارتقاء نمودار بازدهی می شود.دکتر بهمنی 
در جلســه ای بــا حضور دکتر افراشــته مدیرکل 
هســته گزینش اســتانداری البرز، ضمن بیان این 
مطلب افزود: مدیریت شــهری در تاش اســت با 
رفع موانع موجود ، نسبت به تبدیل وضعیت پرسنل 
شــهرداری اقدام نماید.وی افزود: باتوجه به حضور 
مغتنم دکتر افراشــته ، با هدف تســریع در تبدیل 
وضعیت ، مذاکراتی فی مابین شهرداری کمالشهر 
و ادارات مربوطــه صورت پذیرفته و امیدواریم طی 
مدت باقی مانده تا پایان سال، تعدادی از همکاران 
که از خانواده های معظم ایثارگران هستند، تبدیل 
وضعیت شده و در مراحل بعدی در نظر است دیگر 
نیروها نیز بصورت متناوب تبدیل وضعیت و تطبیق 

وضعیت شوند.

به همت مخابرات منطقه اصفهان محقق شد؛

اتصال شهرک امیرالمومنین)ع( 
کاشان به شبکه فیبر نوری مخابرات 

اصفهان / سمیه کربایی بادی
در راســتای ارائــه خدمات مخابراتــی و ارتباطی 
مطلوب به شــهروندان کاشــانی و به منظور بهره 
مندی آنان از خدمات دولت الکترونیک در شرایط 
کرونایی، شــبکه فیبر نــوری خانگی )FTTH( در 
شهرک امیرالمومنین )ع(  کوچه های ذوالفقار 4۱  
، 4۳ ،  4۵ و 4۷ در محــدوده مرکــز تلفن امیرکبیر 
این مدیریت اجرا و بدین وســیله زیرساخت مورد 
نیاز برای تحقق شهر هوشمند تامین گردید.گفتنی 
اســت، برای اجرای این پروژه، حدود هزار و  ۸۰۰ 
متر حفاری  و سه هزار و 4۰۰ متر کابل کشی فیبر 

نوری خاکی اجرا شده است.
فیبر نوری

فیبر نوری رشــته ای از تارهای بسیار نازک شیشه 
ای است که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار 
موی انســان است.تارهای یاد شده در کاف هایی 
ســازماندهی می شوند وکابل های نوری را بوجود 
می آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال امواج نوری 
در مسافتهای طوالنی استفاده می شود.فیبر نوری 
یکی از محیط های انتقال داده با ســرعت باالست.

امروزه از فیبرنوری در موارد متفاوتی نظیر شــبکه 
های تلفن شهری و بین شهری وشبکه های رایانه 

ای و اینترنت استفاده می شود

شهردار کمالشهر در دیدار با معاون هماهنگی 
امورعمرانی  استانداری البرز: 

 موقعیت ویژه اقتصادی 
 کمالشهر نگاه ویژه 

مسئوالن استانی را می طلبد
البرز / گروه اســتان ها: در این دیدار دکتر جاوید 
پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن 
تأکید بر تعامل فی مابین استانداری با شهرداری های 
شهرهای اقماری و تقویت این شهرداریها جهت ارائه 
خدمات بهتر به شهروندان گرامی گفت: مسئولین 
اســتانی همواره در راستای پویایی استان و تحقق 
اهداف عالی خدمت رسانی و توانمندسازی هرچه 
بیشتر مدیران شهری ، آماده دریافت طرح ها و ایده 
های سازنده می باشد.وی با اشاره موقعیت مطلوب 
کمالشــهر و وجود شهرک های صنعتی کمالشهر 
گفت: این شــهر به لحاظ عبور محور مواصاتی با 
استانهای غرب کشور و همچنین وجود چند قطب 
صنعتی ، یکی از شــهرهای پرچالش اســتان است 
کــه بایــد بانگاه ویژه به آن ، در جهت پیشــرفت و 
ارتقاء شهر و نیز رفع مشکات این حوزه ، اقدامات 
الزم انجام پذیرد.در ادامه این جلســه دکتر بهمنی 
ضمــن تبریک انتصــاب دکتر جاوید پور به عنوان 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و تشکر 
از نگاه مثبت و سازنده مدیران استانی به شهرهای 
اقماری بویژه کمالشــهر گفت: کمالشهر با داشتن 
حدود ۲۰۰هزار نفر جمعیت ســاکن و شــناور به 
جهت وجود شهرکهای صنعتی ، متأسفانه به دلیل 
عدم زیرساخت های مناسب درزمینه های مختلف، 
بامشکات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و این 
امر مسلتزم همکاری مسئولین استانی است تا کما 
فی السابق در کنار مدیریت شهری باشند تابتوانیم 
در صدد حل این مشکات با توان بیشتر اقدامات الزم 
را اتخاذ نمائیم.وی افزود:اصاح سیســتم فاضاب 
شهری، جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف 
عمرانــی ، خدماتی و رفاهی و تقویت ســرانه های 
بهداشــت و درمان که در کمالشهر بسیار نامطلوب 
می باشد، از دیگر دغدغه های مدیریت شهری است 
که قطعاٌ با همکاری مســئولین دلسوز استانی می 
توان جهت مرتفع نمودن آن تمهیداتی اندیشــید.

گفتنی است دراین دیدار مقرر گردید ضمن بازدید 
معاونت هماهنگی امورعمرانی اســتانداری البرز از 
کمالشهر ، پیرامون مسائل مطروحه جلساتی برگزار 

و ارائه راهکار صورت گیرد.

استانها 6

توسط مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بیستمین کنگره ملی خوردگی انجام شد؛

کنترل خوردگی در تأسیسات  تشریح برنامه ها و اقدمات مناطق نفتخیز جنوب برای 
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در بیســتمین کنگره ملی خوردگی برنامه  ها و اقدامات این 
شــرکت را به منظور کنترل خوردگی در تأسیســات و خطوط لوله 
تشــریح کرد.در این کنگره مهندس علیرضا دانشــی با بیان اینکه 
خوردگی هزینه  های باالیی را به دنبال دارد گفت: تقریبا تمامی فلزات 
و عمده قطعات و تجهیزات در شــرایط خورنده آســیب پذیر هستند 
و حتی فوالدهای زنگ نزن نیز در محیط های خاصی دچار تخریب 
می شــوند.وی افزود: هزینه  های مســتقیم خوردگی مانند تخریب و 
از بیــن رفتــن قطعات، هزینه های جایگزینــی و تعمیر و همچنین 
هزینه های غیرمســتقیم مانند تخریب محیط زیست، توقف تولید و 
هدررفت محصوالت در صنایع باالســت و هر تاشــی که بتانیم برای 
کاهــش میــزان این هزینه  ها انجام دهیم در واقع به اقتصاد طرح ها 
و پروژه ها کمک کرده ایم.مهندس دانشــی با اشــاره به حادثه بوپال 
هنــد کــه بــه دلیل خوردگی مخزن رخ داده بــود، ادامه داد: در این 
حادثه بیش از ۳۵۰۰ نفر از مردم بوپال جان خود را از دســت دادند 
در کشــور ما نیز موارد متعددی از پدیده خوردگی در صنایع نفت و 
گاز رخ داده است و بنابراین پرداختن به مقوله خوردگی و توجه ویژه 
به آن باید مدنظر همگان قرار گیرد.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب تصریح کرد: مطالعات متعددی در نقاط مختلف دنیا 
انجام شده و نشان می دهد که می توان هزینه های خوردگی را با به 
کارگیری روشــهای پیشگیرانه و اتخاذ رویکردهای مناسب تا حدود 
۷۰ درصد کاهش داد.وی با اشاره به اینکه چنین مطالعاتی در ایران 

صورت نگرفته افزود: میزان هزینه  های خوردگی در ایران نیز مشابه 
اغلب کشورهای دیگر بین ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
بــرآورد می شــود که اگر تولیــد ناخالص داخلی ایران را حدود ۶۰۰ 
میلیــارد دالر در ســال درنظر بگیریــم بر مبنای ۳ درصد حدود ۱۸ 

میلیارد دالر در سال هزینه خوردگی خواهد بود.

 رفع چالش خوردگی با تغییر رویکرد 
و تدوین استراتژی های مدیریتی

مهندس دانشــی ادامه داد: هم در صنایع باالدســتی  و هم در مقوله 
تأسیسات و باتوجه به روند افزایش بهره وری از میادین نفتی و افزایش 
میزان برش آب همراه نفت و ترکیبات خورنده با مشــکل خوردگی 

مواجه هســتیم و می بایســت با تغییر رویکردها و اصاح نگرشــها و 
تدوین استراتژی های مدیریتی سعی بر مرتفع نمودن آن نمود.وی 
به برخی از راهکارها و استراتژی ها به منظور مدیریت خوردگی اشاره 
کرد و گفت: پیاده سازی برنامه مدیریت خوردگی، شناسایی ریسک 
 هــا و خوردگــی  های محتمل هر تجهیز، آگاهی از هزینه  های باالی 
خوردگی، افزایش آموزش و مهارت کارمندان به منظور شــاخت و 
شناســایی روش های کنترل خوردگی و بازنگری در فرایند طراحی 
تاسیســات با رویکرد کاهش خوردگی از جمله اقداماتی اســت که 
می توان در این خصوص انجام داد.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب اظهار داشــت: شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به 
توجه به گستردگی و حجم باالی خطوط لوله و تأسیسات عظیم در 
چند اســتان و  قدمت این تأسیســات، فعالیت های مختلفی از جمله 
تدویــن برنامه جامــع پایش و ارزیابی وضعیت خطوط لوله از طریق 
روش هایی همچون توپک رانی هوشمند و ارزیابی مستقیم، حصول 
اطمینان از انتخاب مناســب مواد در پروژه های جدید، اســتفاده از 
فرایندهای نوین پوشــش دهی، ارزیابی و تحلیل مطالعات ریســک و 
... را در برنامه دارد.وی در پایان با اشــاره به اینکه تمام تاش مان بر 
این اســت که خوردگی در تأسیســات را به حداقل ممکن برســانیم، 
گفت: امیدواریم تعامات فی مابین صنعت و دانشــگاه خصوصاً در 
شــرایط خاص تحریم در جهت بهبود وضعیت موجود گسترش پیدا 
کند و مراکز علمی-تحقیقی و فناوری ویژه ای مختص به خوردگی 

ایجاد شود تا بتوانیم خود را در مرز دانش قرار دهیم.

اردبیل / گروه اســتان ها: حدیث براتی -نایب رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس گفت: کمیســیون تلفیق نباید مصوباتی داشــته 
باشــد که نتیجه ی آن ایجاد تورم و مشــکات معیشــتی برای 
مردم باشــد.حجت االسام ســید کاظم موسوی با اشاره به تذکر 
بودجه ای رهبر انقاب به مجلس، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه 
 نباید مصوبه ای داشــته باشــد که باعث افزایش ســقف اعتبارات 

بودجه شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: مصوبات کمیسیون تلفیق 
نبایــد بــه گونه ای باشــد که با خلق منابع درآمــدی غیر واقعی و 
تعیین محل مصرف برای آن، کسری بودجه ایجاد کند.نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیش بینی منابع درآمدی 
غیرواقعی و افزایش ســقف بودجه باعث کســری در اعتبارات و در 

نتیجــه ایجــاد تورم و افزایش پایه پولی می شــود و دود این اقدام 
به چشــم مردم می رود.موسوی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق 
نباید مصوباتی داشته باشد که نتیجه ی آن ایجاد تورم و مشکات 
معیشتی برای مردم باشد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
تصریح کرد: باید مصوبات مجلس در راســتای تســهیل در امور 
اقتصادی و جاری کشــور برنامه ریزی شــود.وی افزود: رهبر معظم 
انقاب پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اعتراض به افزایش 
تکالیف بر بانک ها ، تذکر بودجه ای به مجلس دادند.موسوی اظهار 
داشــت:  کمیســیون تلفیق باید مصوبات خود در مورد تسهیات 
تکلیفی را اصاح کند، عاوه بر این اگر مصوبات دیگر کمیســیون 
تلفیق نیز دارای ایراداتی است که منجر به ایجاد تورم و رشد پایه 

پولی می شود باید مورد بررسی و اصاح قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

کمیسیون تلفیق نباید مصوبات تورم زا به بودجه اضافه می کرد 

خبر  ویژه
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ویژه از جامعه

كوتاه از جامعه

حضور مددکاران اجتماعی از ضروریات جامعه امروز است

مددکار اجتماعی؛ سپر دفاعی روان جامعه در دوران کرونا
مددکار اجتماعی در واحد مددکاری اجتماعی 
دانشگاه یا مرکز درمانی مشغول به کار بوده 
و بــا ارائه خدمات تخصصی روانی اجتماعی 
در تمــام محورهــای بحران )پیشــگیری، 
آمادگی، مقابله، بازتوانی( حضور فعال دارد.
مــددکاری اجتماعی تغییر در حاالت روانی 
مددجــو و نیــز تغییر در محیط اجتماعی او 
اســت و مددکار اجتماعی از سه روش اصلی 
شــامل: کار با فرد، کار با گروه، کار با جامعه 
و ســه روش شــامل: مدیریت در مؤسسات 
خدمات اجتماعی تحقیقات رفاه اجتماعی 
و اقدامات اجتماعی بنابر موقعیت و شــرایط 
و میــدان کار و حیطه عمل خود اســتفاده 
می کنند.مــددکاران اجتماعــی از طریق 
ابزارهایی مانند مشاهده، مصاحبه، مطالعه 
و مکاشــفه به شناخت مددجو و مشکل وی 
می پردازند، یکی از استراتژی های اساسی در 
مددکاری اجتماعی توجه به سطوح مختلف 
پیشگیری است.مددکار اجتماعی در سطح 
اول پیشــگیری بــا با ارائــه اطاعات و انواع 
آموزش هــای الزم و کمــک کننده به فرد به 
ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی مردم و بهبود 
شاخص های سامت اجتماعی و جلوگیری 
از بروز مشکات اجتماعی و کنترل روند آنها 
کمک خواهد کرد.درســطح دوم پیشگیری 
نیز خدمات منجر به استقال نسبی نمی شود 
بلکه هدف بیشتر کنترل مشکل می باشد و در 
بیشتر مواقع منجر به کاهش بحران می شود. 
اما افراد پس از این مرحله الزم است خدمات 
پیشــگیری سطح سوم را هم دریافت کنند 
که هدف آن توانمند ســازی و باز توانی افراد 

پس از مواجهه با مشکل یا مشکات است.
شیوع کرونا و بروز مشکالت روحی و 

روانی
در دوران کرونــا به خصوص در اوایل شــیوع 
ایــن بیماری، مســائلی نظیر عدم قطعیت و 
پیــش بینی ناپذیری زمان پایان این پاندمی 
در ایجــاد ترس روانی در مردم و جامعه نقش 
بسیار مهمی داشت که به دنبال آن پیامدهای 
روانــی بیمــاری کرونا در جهات مختلف و در 

حیطه های گوناگون بر سامت روان جامعه، 
کــودکان، کارکنان و مراقبان بهداشــتی و 
همچنین در ایجاد احســاس اندوه جمعی در 
جامعــه و بــروز تعارضات خانوادگی و به ویژه 
واکنش ســوگ ابراز نشده نقش داشته است.
آخرین تحقیقات انجام شده و مطالعات جدید 
ثابت کرده اســت که بیماری کرونا در ایجاد 
اختال افســردگی نقش بسیار مؤثری دارد 
به طوری که کارشناسان تاکید دارند افزایش 
تعداد بیماران پس از ابتاء به بیماری کرونا که 
دچار مشکات روانشناختی به ویژه اختاالت 
اضطرابی، افسردگی و اختاالت خواب شدند، 
گزارش شده است.مطابق آمارهای اعام شده 
قباً شــیوع اختاالت روان پزشکی در کشور 
بین ۲۳,4 و ۲۳.۶ درصد بود. در اواخر ســال 
۱۳۹۹ هم مطالعه کشوری دیگری انجام شد 
که شــیوع اختاالت روان پزشــکی به ۲۹.۷ 
درصد رســید. جالب اســت بدانید که در این 
مطالعه ۲۹.۷ در جمعیت عمومی اســتخراج 
شد، اما در همان مطالعه ارزیابی شد و متوجه 
شدند که ۱4.۹ درصد از کسانی که در مطالعه 
شــرکت کرده بودند، به کرونا هم مبتا شده 

بودند.حال قدم بعدی این بود که در افرادی که 
به کرونا مبتا شدند، میزان شیوع اختاالت 
چقدر شــده اســت که مطالعه نشان داد که 
میزان شــیوع اختاالت روان پزشکی در این 
افراد ۳۹.۸ درصد است که نشان می دهد ابتاء 
بــه کرونا در این گروه خاص جمعیت هدف، 
شانس مسائل روانشناختی را باال برده است. 
همچنین در مطالعه مشــخص شد که چهار 
درصد افرادی که در مطالعه شرکت کرده اند، 
افرادی هستند که یک عضو نزدیک خانواده 
خودشان را به علت کرونا از دست داده اند و در 
این افراد میزان اختاالت روانشناختی 4۰.۸ 
درصد بود. این نتایج نشان داد که ما با بحرانی 
به نام کرونا مواجهیم و مشکل جهانی است، در 
همه جای دنیا کرونا منجر به افزایش مشکات 

در حوزه سامت روان شده است.
ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در 

دوران کرونا
رئیــس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در 
خصــوص ضرورت مــددکاران اجتماعی در 
دوران کرونا، اظهار کرد: بحران کرونا نشــان 
داد که جامعه به مددکاری اجتماعی بیش از 

همیشه نیاز دارد و رشته مددکاری اجتماعی 
را باید مردم در زندگی شان تجربه کنند.، کرونا 
اثبات کرد بیش از هر زمانی نیاز داریم که با 
هم باشیم و به فکر هم باشیم و همه می دانیم 
که در زندگی اجتماعی نمی توانیم بدون توجه 
دیگران زندگی آرام داشــته باشــیم و همان 
طــوری که بدون دیگران نمی توانیم زندگی 
همراه با آرامش داشــته باشیم.سیدحســن 
موســوی چلک گفته اســت در بحران امروز 
بیشتر از هر زمانی به همبستگی و دیده بانی 
اجتماعی نیاز داریــم، مددکاران اجتماعی 
به دلیل انباشــت اطاعاتی که در حوزه های 
مختلــف در اختیار دارند و همچنین ارتباط 
مستقیم با مردم در همه گروه های سنی، یکی 
از بهترین گزینه ها برای دیده بانی اجتماعی 
و مسائل مرتبط به آن در جامعه هستند.وی 
تاکید کرده است دیده بانی اجتماعی به بهتر 
شدن سیاست گذاری اجتماعی کمک می کند 
تا بتوانیم مدیریت بهینه، قانون گذاری مناسب 
و نظارت بر اســناد و قوانین داشــته باشیم و 
وظایف سازمان ها را رصد کنیم که نتیجه آن 
می تواند به رضایت بیشتر مردم و همبستگی 

بیشتر در جامعه کمک کند جامعه ای که در 
آن، همبستگی اجتماعی بیشتر داشته باشد 
در نتیجه رعایت حقوق شــهروندی، سرمایه 
اجتماعی و مشارکت اجتماعی بیشتر است. ما 
نه فقط در شرایط عادی بلکه در شرایط بحرانی 
نیز نیاز به دیده بانی و همبســتگی اجتماعی 
داریم به همین دلیل این موضوع شعار جهانی 

مددکاری اجتماعی انتخاب شده است.
حمایت از افراد در معرض خطر؛ وظیفه 

مددکار اجتماعی
با توجه به اثرات روانشناختی گسترده پاندمی 
کووید ۱۹ در بین افراد مختلف جامعه مانند 
استرس، اضطراب، افسردگی، اختال استرس 
پس از ســانحه بر مردم به ویژه کادر درمان، 
مبتایان به این بیماری و خانواده های آنان و 
افراد قرنطینه و پیچیدگی ها و شرایط خاص 
زندگی در پاندمی کرونا چالش ها و فشارهای 
روانی زیادی را ایجاد کرده اســت، برای رفع 
این مشــکات، حفظ سامت روحی افراد و 
داشــتن جامعه ای سالم، خدمات مددکاران 
اجتماعــی ضروری و الزم اســت.مددکاری 
اجتماعــی، خدمتی حرفه ای اســت که بر 
پایــه دانش و مهارت های خاص قرار گرفته و 
هدف آن، کمک به افراد، گروه ها و در نهایت 
جامعه اســت، در واقع مددکاری اجتماعی 
حرفه ای است که به تمام اقشار جامعه کمک 
می کند تا رفاه فردی و اجتماعی خود را ارتقا 
بخشــند و هدف آن کمک به افراد در توسعه 
مهارت های خود و توانایی آنها در استفاده از 
منابع خود و جامعه برای حل مشکات است، 
مددکاری اجتماعی عاوه بر بررسی، کاهش 
و رفع مشــکات فردی و شخصی به مسائل 
اجتماعــی گســترده تر مانند فقر، بیکاری و 
خشــونت های خانگی نیز می پردازد.وظیفه 
مددکار اجتماعی، مشاوره دادن و حمایت از 
افراد در معرض خطر، خانواده ها و افراد حاشیه 
نشین جامعه می باشد. همچنین او مسئول 
کمــک کردن به افراد برای دریافت خدمات 
مورد نیاز مناسب جهت داشتن زندگی بهتر 

و رفاه بیشتر است.

7جامعه
مرکز سنجش پزشکی اعالم کرد؛

۸ اسفند آخرین مهلت ثبت 
نام آزمون دستیاری پزشکی

آزمون دســتیاری تخصصی پزشــکی دوره 
چهل و نهم در روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱4۰۱ 
برگزار می شــود. کارت ورود به جلسه آزمون 
در هفتــه منتهی به آزمون از طریق ســایت 
اینترنتی مرکز ســنجش آموزش پزشــکی 
http://sanjeshp.ir در اختیــار داوطلبــان 
قــرار خواهــد گرفت و هر داوطلب موظف به 
پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است.
ثبــت نــام در این آزمون از اول اســفند آغاز 
شــده است و متقاضیان تا یکشنبه ۸ اسفند 
۱4۰۰ فرصــت دارند در این آزمون ثبت نام 
کنند.همچنین پیوست دوم دفترچه راهنما 
و جزئیات شــرایط ثبــت نام چهل و نهمین 
دوره آزمون دســتیاری تخصصی پزشــکی 
اصاح شــده اســت و داوطلبان می توانند با 
توجه به مندرجات دفترچه راهنما در آزمون 

ثبت نام کنند.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام 
ح کرد؛ خمینی)ره( مطر

 عبور از پیک ششم 
قبل از سال نو

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی 
)ره( گفت: با توجه به مشــاهدات اخیر 
به نظر می رســد به قله پیک اومیکرون 
رسیده ایم.ســید علی دهقان منشادی 
افزود: به تدریج باید شــاهد سیر نزولی 
مراجعــات اومیکرون باشــیم.دهقان 
منشادی ادامه داد: اگر شرایط کرونایی 
کشور به همین روال پیش رود، تا پیش 
از شــروع سال جدید پیک ششم را نیز 

پشت سر می گذاریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

ح بیمه زنان خانه دار    طر
 در قالب بودجه 1401 

تصویب می شود
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شــورای اســامی در رابطه با وضعیت 
طــرح بیمه زنان خانــه دار، بیان کرد: 
موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه 
زمینــه ها مخصوصا بیمه آنها از دغدغه 
های مجلس و به خصوص کمیســیون 
اجتماعی اســت.کیومرث سرمدی واله 
افــزود: فکر می کنــم با نگاه مثبتی که 
به این مساله وجود دارد حتما در قالب 
بودجــه ۱4۰۱ و صحن علنی تصویب 
خواهد شــد.گفتنی اســت؛ بیمه زنان 
خانه دار در برنامه ششــم توسعه  مورد 
توجه قرار گرفته اســت و یکی از طرح 
هایی اســت که از ســال ها پیش مطرح 
است که بر اساس آن زنان خانه دار ۱۸ 
تا ۵۰ ساله که شغل دیگری ندارند می 
توانند بــا پرداخت حق بیمه از مزایای 
بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
حفاظت محیط  زیست:

فروش یک گل در آستانه 
سال نو ممنوع شد

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط  زیست گفت : با توجه به روزهای 
پایانی ســال و تجارب سنوات گذشته 
مبنــی بر افزایش خرید و فروش برخی 
گونه هــای جانوری و گیاهی در معرض 
خطر انقراض نظیر ســمندر لرستانی، 
الله واژگون، مار آبی و الک پشت از سوی 
برخی افراد فرصت طلب در سطح معابر، 
بازارهــای روز و پایانه هــا از فرماندهان 
یگان محیط زیســت استان ها خواست 
بــرای افزایش ســطح آگاهــی عموم 
شهروندان و پیشگیری از وقوع تخلفات 
تخلفــات گونه هــای گیاهی و جانوری 
اقدام هــای الزم را انجام دهند.به گفته 
ســرهنگ محبت خانی، یگان حفاظت 
محیط زیســت کشور همانند سال های 
گذشته در برخورد با متخلفان، برخورد 
قاطع و قانونی خواهد داشت و استفاده 
از ظرفیت هــای مردمی در تنویر افکار 
عمومی و کاهش سطح تخلفات از دیگر 
برنامه های یگان حفاظت محیط زیست 
اســت ، همچنین  انجام امور اطاعاتی 
و عملیاتــی در جلوگیــری از عرضــه 
گونه هــای جانوری و گیاهی توســط 
عوامل توزیع کننده در استان یا منطقه، 
انجام گشــت های مشترک با نیروهای 
انتظامی در دســتور کار یگان حفاظت 

محیط زیست کشور است.

ترس از سرد شدن زندگی 
مشترک به دلیل فعال بودن 

همسر در شبکه مجازی
  مریم فوالدی ، مشاور

بعضــا برخی زن و شــوهرها از فعالیت 
همســر خود در شــبکه های اجتماعی 
مجــازی نگران هســتند و هراس دارند 
که نکند با حضور در شبکه های اجتماعی 
مجــازی کم کم عاقــه بین آنها کاهش 
یافته و زن یا شوهر از همسر سرد شود، 
از این رو اصرار دارند تا همسرشــان در 
این شــبکه های مجازی عضو نباشــد. 
باید توجه داشــت که زوجین با پیشینه 
روانشناختی خاصی برای برآورده کردن 
نیازهای خود اعم از روانی و جسمی و... 
وارد ازدواج می شــوند که سهم نیازهای 
روانشناختی معموال بیشتر از سایر نیازها 
است. این نیازهای روانشناختی در ابتدا 
توســط والدین و در خانواده ها تامین و 
پس از ازدواج نیز از ســوی همسر تامین 
می شود. بنابراین اگر فردی چنین تصوی 
نســبت به فعالیت همسر در شبکه های 
اجتماعــی مجــازی دارد در واقــع این 
پیشــینه روانشناختی اشــتباه توسط 
والدین او ایجاد و توســط خود او بســط 
یافتــه و تا کنون همراهش اســت. بهتر 
است زوجین به جای چنین نگرانی هایی 
که در واقع تسویه حساب با همسر است، 
تســویه حسابی با پیشینه روانشناختی 
اشتباه خود داشته باشند تا بتوانند رابطه 
سالمی را پیش ببرند، قرار است زوجین 
در زندگی مشترک با یکدیگر »شفاف« 
باشند، از این رو می توانند رمز فایل ها و 
برنامه های شخصی یکدیگر را بدانند اما 
بعضا برخی زوجین از این امر برداشــت 
غلط داشــته و با در اختیار داشــتن رمز 
تلفن و فایل ها و برنامه های همسر، دائما 
در حال چک کردن گوشــی او هستند، 
حال آنکه شــفافیت در زندگی مشترک 
مجوزی برای ادامه دادن به این رفتارهای 
شکاکانه نیست. اگر چه زوجین باید در 
زندگی مشترک با یکدیگر شفاف باشند 
و در راستای این شفافیت می توانند رمز 
تلفن یکدیگر، رمز شبکه های اجتماعی 
و فایل های یکدیگر را داشــته باشــند 
امــا این امر به معنــای انجام رفتارهای 
شــکاکانه و دائما چک کردن گوشــی 
همســر نیســت. برخی از زوجین دچار 
بدبینی و بی اعتمادی هســتند و از این 
رو با وجود اینکه هر لحظه به اطاعات و 
گوشی تلفن همسر دسترسی دارند اما به 
رفتارهای شکاکانه خود ادامه می دهند 
که موجب آزار طرف مقابل خواهد شد، 
این رفتارهای شــکاکانه می تواند ریشه 
در ترس از دســت دادن همســر و طرد 
شدن از سوی همسر باشد. در واقع بعضا 
زن یا شــوهر وقتی می ترسد همسرش 
او را طــرد کرده و عاقه اش کم شــود، 
دســت به کنترل کردن همســر از طرق 
مختلف نظیر چک کردن مدام  گوشــی 
تلفن می زند چرا که نســبت به  همســر 
خود بی اعتماد شــده اســت. البته این 
تنها مربوط به مواردی خاص می شود و 
نمی توان به تمام زوجین تعمیم داد. در 
واقع باورهای اشــتباه و ترس های افراد 
اســت که منجر به این کنترل گری ها و 
رفتارهای شکاکانه می شود و زوجین در 
ابتدا بایــد بر روی اصاح باورهای خود 
کار کننــد. بنابرایــن در کل توصیه می 
شود که زن و شوهر نگرانی های خود را 
از فعال بودن همسرشــان در شبکه های 
اجتماعی مجازی، بررســی و مشــکل 
اصلــی را حل کنند چرا که همانطور که 
گفته شــد چنین نگرانی هایی نشــان از 

گره های روانی قدیمی دارد .

تحویل 242 فرزند به خانواده های  
متقاضی »فرزندخواندگی«

سرپرســت بهزیســتی اســتان تهران 
بــه تشــریح آمــار و عملکــرد میــزان 
فرزندخواندگی در اســتان تهران طی ۹ 
ماهه اول سال جاری پرداخت و گفت: طی 
مدت زمان اعام شــده در مجموع ۳۳۲ 
کمیته فرزندخواندگی در اســتان تهران 
تشــکیل شــد که ۱۱۹ کمیته مربوط به 
تهــران، ۶۳ کمیتــه مربوط به ری، ۱۲۱ 
کمیته مربوط به شمیرانات و ۲۹ کمیته 
مربوط به شــهریار اســت.بنابر اظهارات 
سمانه زمانی، در این میان ۱۲۹ خانواده 
متقاضــی فرزند دختــر و ۲۰۳ خانواده 
متقاضی فرزند پســر بوده اند.وی افزود: 
همچنیــن ۱۵۹ خانواده متقاضی فرزند 
زیر دو سال و ۱۷۳ خانواده متقاضی فرزند 
باالی دو سال بوده اند.وی با اشاره به تعداد 
فرزندان پذیرفته شــده ، بیان کرد: طی ۹ 
ماهه سال جاری، در مجموع ۲4۲ فرزند 
به خانواده هــای متقاضی فرزند تحویل 
داده شــده که از این تعداد ۱۱۲ خانواده 

مربوط به شهر تهران، است.

خبر ویژه

معــاون عمرانی فرمانداری تهــران درباره روند 
بررسی افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و 
موافقت هیات تطبیق فرمانداری تهران با مصوبه 
شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی 
نــرخ کرایه حمل و نقل عمومی، گفت: شــورای 
شهر تهران ۳ اسفندماه سال جاری الیحه افزایش 
نــرخ کرایــه حمل و نقل عمومی را مصوب کرده 
اســت و هنوز به فرمانداری تهران اباغ نشــده 

است.غامحسین آرام افزود: اگر افزایش در مرز 
حداکثــر ۲۵ درصد باشــد با توجه به اینکه نظر 
استاندار تهران، معاونان استاندار و سیاست های 
عمومی دولت روی همین عدد اســت، مشروط 
بر اینکه نرخ کرایه ها کمتر از درصد تورم باشــد، 
بامانع اســت؛ البته هیــات تطبیق نیز باید این 
رقم ها را بپذیرد.وی افزود: مصوبه شــورای شهر 
تهران باید به فرمانداری ارســال شــود و تک به 

تک برای اتوبوس، مترو و تاکســی بررسی کنیم 
اگر شــرایط همانند شرایط سال های قبل باشد 
قطعــا همیــن کار را می کنیــم و با همکاری که 
بین فرمانداری و شورای شهر تهران وجود دارد، 

تاییدیه را می دهیم.
وی افــزود: بی تردید هیــات تطبیق فرمانداری 
تهران افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی 

باالتر از نرخ تورم را نمی پذیرد.

کرایه حمل و نقل عمومی پذیرفتنی نیست خ تورم  تر از نر افزایش باال

نگاهی به تصادفات موتورسیکلت سواران در تهران؛

تخلف به بهای »جان«
رئیس مرکز اطاع رســانی پلیــس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ، درباره اجرای طرح انضباط 
بخشی و ساماندهی به تردد موتورسیکلت سواران 
در ســطح معابر شهر تهران با بیان اینکه ارتکاب 
تخلفــات رانندگی یکی از دالیل اصلی تصادفات 
موتورســیکلت ســواران است، گفت: این طرح از 
ســی ام بهمن ماه امسال در بیش از ۱۰۰ نقطه از 
تهران به مرحله اجرا درآمده و اجرای آن با قوت 
ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای این طرح توجه 
به مطالبات مردم، ارتقای ایمنی ترافیک و حفظ 

سامتی خود راکبان موتورسیکلت است.سرهنگ 
علی شریفی با اشاره به آمارهای ناشی از مرگ و میر 
موتورســیکلت سواران در تهران گفت: متاسفانه 
حــدود نیمی از مصدومان و جانباختگان حوادث 
ترافیکــی در پایتخت مربوط به موتورســیکلت 
سواران است. تصادفاتی که عمدتا به دلیل انجام 
تخلف رخ داده یا شدت آن بیشتر می شود. از این 
رو پلیــس با اجرای چنیــن طرح هایی به دنبال 
قانون مدار کردن موتورســیکلت سواران و رعایت 
حقوق شــهروندی است.وی، تردد موتورسیکلت 

ســواران از خط ویژه و پیاده روها، حرکت خاف 
مســیر، انجام حرکات نمایشــی با موتور، سرعت 
غیرمجــاز، آلودگی صوتی و... را از جمله مواردی 
برشــمرد که مردم به طور روزانه نارضایتی خود 
را نســبت بــه آن اعام کرده انــد و گفت: پلیس 
برای اجرای طرح فعلی ساماندهی موتورسیکلت 
سواران پیشنهادات مختلفی را بررسی کرده و در 
نهایــت طــرح فعلی به اجرا درآمد. در این طرح با 
تمرکز بر موتورسیکلت سواران متخلف به دنبال 
ارتقای ایمنی ترافیک در شهر و افزایش انضباط در 

تردد هستیم.شریفی در ادامه بر ضرورت استفاده 
از کاه ایمنی برای موتورسیکلت سواران نیز تاکید 
کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که عمده دلیل 
مــرگ یا آســیب دیدگی شــدید در تصادفات 
موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کاه ایمنی 
بوده و از این رو الزم است که موتورسیکلت سواران 
حتما از کاه ایمنی استاندارد استفاده کنند. حتی 
پیشــنهاد می کنم در آســتانه سال نو دوستان و 
اعضای خانواده موتورسیکلت سواران به آنان کاه 

ایمنی هدیه بدهند. 

سامانه جدید بارشی فعال شد 
رئیــس مرکــز ملی پش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از 
بارش باران در برخی نقاط کشور و بارش برف در مناطق سردسیر و 
مرتفــع خبــر داد.صادق ضیاییان در این باره اظهار کرد: امروز بارش 
در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردســتان، کرمانشــاه و زاگرس 
مرکزی اتفاق ما افتد و به طور متناوب در برخی ســاعات ادامه یافته 
و همچنین در ســواحل دریای خزر نیز بارش پراکنده رخ می دهد. 
رئیس مرکز ملی پش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در 
ادامه با بیان اینکه بارش یکشنبه در خراسان شمالی و شمال خراسان 
رضوی و به صورت پراکنده در ســواحل دریای خزر، اردبیل و شــمال 

سیستان و بلوچستان ادامه دارد، افزود: دوشنبه در گیان، مازندران، 
خراســان شــمالی و شمال خراســان رضوی و سه شنبه در خراسان 
جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و شمال خراسان رضوی بارش 
پراکنــده رخ می دهد.ضیاییــان همچنین گفت: طی این مدت بارش 
در مناطق سردســیر و مرتفع به شــکل شــکل برف است. وی درباره 
کاهش دمای هوا نیز توضیح داد: دمای هوا امروز شنبه در شمال غرب 
و یکشــنبه در ســواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و شمال 
شــرق بین ۳ تا ۵ درجه کاهش می یابد. همچنین به گفته ضیاییان، 
امروز، شنبه در غرب و جنوب غرب و امروز و فردا در شرق و جنوب 

شــرق کشــور وزش باد شدید رخ می دهد که در برخی از این مناطق 
با احتمال خیزش گرد و خاک همراه اســت. رئیس مرکز ملی پیش 
بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: از بعد از امروز 
ظهر شــنبه تا صبح فردا یکشــنبه سرعت وزش باد در جنوب تهران، 
البرز، قم و جنوب ســمنان نیز افزایش می یابد و یکشــنبه و دوشنبه 
خلیج فارس و تنگه هرمز مواج اســت. ضیائیان در پایان اظهار کرد: 
طی امروز )۷ اســفند ماه( اهواز با دمای ۲۹ و ۲۸ درجه ســانتیگراد 
گرم ترین و شــهرکرد با دمای 4- و اردبیل با ۲- درجه ســانتیگراد 

سردترین مراکز استان کشور هستند.
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محمدیاســر طیب نیامدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در حاشــیه نوزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی در گفت وگوبا خبرنگار فوالد اظهارکرد: مسیرتعالییکمسیربی انتهااستوشرکت هایپیش

رودراینعرصهبایدرشدوتعالیخودرابه صورت مستمر ادامه دهند.
حضور چشم گیر شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی

وی افزود: فوالد مبارکه و شــرکت های زیرمجموعه ما در همایش ملی جایزه ملی تعالی ســازمانی 
حضوری چشــم گیر داشــتند و پس از ارزیابی های صورت گرفته در دریافت بســیاری از جوایز این 

همایش نیز سهیم بودند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:شرکت فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالی 
را بــرای خــود ترســیم کــرده تا با تولید پایدار بتواند در مقیــاس جهانی به نقش محوری خود در 

صنعت فوالد کشور ادامه دهد.
فوالد مبارکه در راســتای رشــد و توســعه پایدار برای دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو 
بوده است طیب نیا ادامه داد: رسیدن به جایگاه تراز جهانی یکی از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه 
است و برای دست یابی به این هدف ما باید فعالیت های خود را بیش از پیش توسعه دهیم و در این 

راستا با افزایش بهره وری به دنبال سرآمدی در مقیاس بین المللی هستیم.
وی اذعان داشت: در این مسیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی هستیم و در ارزیابی های عملکرد 
شرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار دائمی شرکت برای دست یابی به تعالی سازمانی همیشه 
پیشــرو بوده ایم. مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد: امروز در جهان شــرکت های پیشرو به 
صنعت ســبز توجه جدی دارند و شــرکت فوالد مبارکه با در نظر گرفتن همین سیاســت، در درجه 

نخست با نگاه ملی برنامه های توسعه خود را تعریف و به دنبال تحقق آن است.
رعایت الگوی ملی بنگاه داری برای توسعه پایدار کشور

وی عنوان کرد: در حال حاضر برنامه برخی از شــرکت ها در کشــور با گردش مالی باال یک نگاه 
بخشی و منطقه ای است اما شرکت فوالد مبارکه تاکنون ثابت کرده که نگاهش ملی و بین المللی 
اســت و در طرح های توســعه ای به وســعت ایران با نگاه به آمایش سرزمینی به تولید صنعت سبز و 

رعایت مسائل زیست محیطی توجه جدی دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان تاکید کرد: در راستای تحقق توسعه پایدار و تعالی سازمانی 
شــرکت فوالد مبارکه هم اکنون ۵۰ درصد آب مورد نیاز خود را از طریق بازچرخانی و جمع آوری 
پساب های شهری تأمین می کند و در دوره های مختلف سعی کردیم الگوی ملی بنگاه داری را در 

کشور برای توسعه پایدار به خوبی رعایت کنیم.
حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به آن سخت تر است

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد با 
اشاره به موفقیت این سازمان در کسب چهارمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی، نگرش 
سیســتمی و توســعه قابلیت های ســازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی 
دانســت و اظهار کرد: از بدو تأســیس کارخانه با نگاهی که مدیران دوران ســاخت و بهره برداری به 
این بنگاه داشته اند، همواره نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک ارزش، پشتیبانی و تقویت 

شده و اکنون به صورت یک فرهنگ در سازمان نهادینه شده است.
وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ تعالی افزود: نقش اصلی در تعالی سازمان ها بر عهده 
رهبران آن سازمان هاست و مؤلفه هایی همچون آینده نگری و الهام بخشی از ابعاد اصلی شایستگی 
رهبران در سازمان های متعالی می باشد؛ این رهبران سازمان هستند که از طریق ایجاد دلبستگی 
در کارکنان، اهداف و استراتژی های سازمان را در جهت خلق ارزش برای ذی نفعان راهبری و هدایت 
می کنند. معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه، حفظ ســطوح باالی تعالی را از دست یابی به آن 
سخت تر دانست و گفت: در فوالد مبارکه از طریق طراحی سیستم های مدیریتی، توسعه فرهنگ 
مشارکت و حل مسأله، کار تیمی و ایجاد ساختار تحول همواره تاش شده تا به حرکت در مسیر 
رشــد و تعالی خللی وارد نشــود که حضور در ســطوح باالی تعالی ســازمانی طی ۲۰ سال گذشته 

نشان از موفقیت این الگو است.
گســترش فرهنگ تعالی و توســعه قابلیت های ســازمانی 

سیاست  اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اشاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رشد و 
توسعه در حوزه های مختلف به گروهی به وسعت ایران تبدیل 
شــده است، گســترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های 
سازمانی در سطح گروه فوالد مبارکه را از سیاست های اصلی 
این سازمان برشمرد و حضور ۱۰ شرکت از گروه فوالد مبارکه 
در فرآیند ارزیابی سال ۱4۰۰ را ناشی از این مهم دانست.

ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش اصلی 
در این موفقیت را ایفا کردند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: 
مسیر تعالی پایان ندارد و امیدواریم بتوانیم به عنوان الگوی 
ملی بنگاه داری نقش خود را در رشد و توسعه صنعتی کشور 

به خوبی ایفا کنیم.
مدل های تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای روزافزونی 

پیدا کرده اند
ســیامک شــجاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 
شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در خصوص این دســتاورد، 
در گفت وگــو با خبرنگار ایراســین اظهــار کرد: مدل های 
تعالی ســازمانی در دنیا متناســب با فضای کســب و کار به 
عنــوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و ســنجش میزان 
موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی، 
کاربردهــای روزافزونی پیدا کرده اند. وی افزود: این مدل ها 
در واقع با ایجاد یک زبان مشــترک عملکرد ســازمان ها در 
کســب نتایج مورد انتظار را مورد سنجش قرار می دهند که 

قدیمی ترین مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به کشــور ژاپن اســت، مدلی که از ســال ۱۹۵۰ 
طراحی و اجرا شده است.

مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در ایران نیز مدل تعالی 
ســازمانی و جایزه ملی تعالی ســازمانی از ســال ۱۳۸۲توسط مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع 
انسانی راه اندازی شد؛ چارچوب اصلی مدل تعالی سازمانی ایران برگرفته از مدل تعالی سازمانی یا 
همانEFQM است که طی سالیان اخیر چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و آخرین ویرایش 

آن در سال ۱4۰۰ معرفی شده است.
مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی از ارکان اصلی مدل تعالی سازمانی

وی، مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی را ارکان این الگو دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین 
در واقــع ارزش هــا و اصول این الگو بوده که معیارهای مدل 
مبتنی بر آن ها طراحی شده است. شجاعی خاطرنشان کرد: 
معیارهای مدل در ۲ بخش طراحی شــده اند که بخش اول 
شــامل رویکردهای یک ســازمان متعالی در حوزه رهبری، 
استراتژی، کارکنان، قابلیت ها، مشتریان و عملیات و بخش 
دوم شامل نتایج حوزه ذی نفعان شامل مشتریان، کارکنان، 
جامعه، همکاران تجاری و تأمین کنندگان و همچنین نتایج 

سازمانی است.
سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به مؤلفه های متنوع

وی اذعان داشت: روش ارزیابی معیارها مبتنی بر منطقی به 
نام منطق رادار طراحی شده که رویکردها و نتایج سازمان را 
با توجه به مؤلفه های متنوعی مورد سنجش قرار می دهد و 
در نهایت سطح تعالی سازمان با توجه به امتیاز کسب شده 

در بازه هزار امتیازی مشخص می شود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به سطوح تعالی تعریف شده برای این جایزه تأکید کرد: 
ســطح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه یک ســتاره)امتیاز 
بیــش از ۲۵۰(، تقدیرنامه ۲ ســتاره)امتیاز بیش از ۳۰۰(، 
تقدیرنامــه ۳ ســتاره)امتیاز بیــش از ۳۵۰(، تقدیرنامه 4 
ســتاره)امتیاز بیــش از 4۰۰(، تندیس بلورین)امتیاز بیش 
از 4۵۰(، تندیــس ســیمین)امتیاز بیش از ۵۵۰(، تندیس 

زرین )امتیاز بیش از ۶۵۰( است.
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها یکی از 

اهداف برگزاری این همایش است
وی با بیان این که از اهداف برگزاری این همایش می توان 

به ایجاد فضای رقابتی برای تعالی ســازمان ها، کمک به شناســایی نقاط قوت و زمینه های قابل 
بهبود در ســازمان و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق اشــاره کرد، گفت: فرآیند ارزیابی 
بدین صورت اســت که ابتدا ســازمان ها گزارشــی تحت عنوان اظهارنامه تعالی که مبتنی بر 
معیارهای مدل، تهیه شــده به دبیرخانه جایزه ارســال می کنند و پس از آن ســازمان متقاضی 
توســط تیم ارزیابی که از مدیران و یا کارشناســان ســایر حوزه های کسب و کار می باشند مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
شــجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا اظهارنامه تعالی ســازمانی را مورد بررســی قرار داده و سپس 
جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سؤاالت خود در محل شرکت متقاضی حضور می یابد؛ در نهایت 
بر اســاس اجماع تیم ارزیابی امتیاز نهایی ســازمان مشــخص و گزارش بازخورد شامل نقاط قوت و 

حوزه های قابل بهبود بر اساس معیارهای مدل به سازمان ارائه می شود.
گــروه فــوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی ســازمانی جوایز متعددی کســب کردکه 
ازجمله می توان به کســب تندیس بلورین در بخش ســاخت و تولید در ســطح سازمان های بزرگ 
توسط شرکت فوالد هرمزگان اشاره کرد؛ همچنین تقدیرنامه تعالی سازمانی ۳ ستاره برای تعالی 
در بخش ســاخت و تولید نیز به شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و شــرکت صنعتی و 

معدنی فوالدسنگ رسید.
تقدیرنامه ۲ ســتاره برای تعالی در بخش خدمات به شــرکت بین المللی مهندســی سیســتم ها و 
اتوماسیون)ایریسا( تعلق گرف؛ همچنین به شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان برای تعالی در بخش 
ساخت و تولید، تقدیرنامه یک ستاره و به شرکت های فنی مهندسی فوالد مبارکه و سرمایه گذاری 

توکافوالد برای تعالی در بخش خدمات، تقدیرنامه یک ستاره اهدا شد.
شــرکت های فوالد متیل، فوالد مبارکه ســپاهان و فلز تدارک نیز گواهی تعهد به تعالی در بخش 

خدمات را دریافت کردند.
مروری بر پیشینه این جایزه ملی

همایش تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲ به همت سازمان مدیریت صنعتی آغاز شد که فوالد مبارکه 
پیش از نیز در سال های ۹۱، ۹۳ و ۹۸ موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شده بود.
فوالد مبارکه از ســال ۱۳۸۲ و از نخســتین دوره این همایش در این فرآیند شــرکت کرده و موفق 
شــده به عنوان اولین شــرکت و پس از ۱۰ دوره حضور متوالی در ســال ۱۳۹۱ تندیس زرین این 
جایزه را دریافت و پس از آن در ســال های ۹۳و ۹۸ موفق به کســب این عنوان شــود؛ در میان 
شــرکت های ایرانی تنها شــرکت فوالد خوزستان در سال ۹۷ موفق شده تندیس زرین جایزه ملی 

تعالی سازمانی را کسب کند.
در سال ۱4۰۰ نیز با حضور یک تیم ۷ نفره از ارزیابان جایزه به مدت ۶ روز، ارزیابی برگزار و کلیه 
رویکردهای ســازمان مبتنی بر مدل تعالی ســازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فوالد 

مبارکه موفق شد برای چهارمین بار، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.
شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان در ســال ۱۳۹۹ و شــرکت فوالد هرمزگان در سال ۱4۰۰ از گروه 

فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده اند.

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانیرااز آن خود کرد؛

وه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی وه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانیدرخشش گر درخشش گر
فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، موفق شد برای چهارمین بار تندیس زرین جایزه ملی تعالی 
ســازمانی را از آن خود کند. به گزارش خبرنگار فوالد، نوزدهمین همایش ملی تعالی ســازمانی روز سه شــنبه 3 اســفندماه 1400 
با موضوع "تعالی و نوآوری پایدار ســازمانی" و با حضور جمعی از مقامات، مدیران شــرکت ها و صاحب نظران این حوزه در 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد و سازمان های سرآمد در بخش های ساخت و تولید، خدمات، 
آموزش و عمومی پس از ارزیابی توســط کارشناســان انتخاب گردیدند که شــرکت فوالد مبارکه توانســت در بخش تولید موفق 
به کســب تندیس زرین جایزه ملی تعالی ســازمانی شــود؛ این در حالی اســت که شــرکت فوالد مبارکه تنها برنده تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی ســازمانی در ســال 1400 بود و این موفقیت را در بخش ســاخت و تولید و در ســطح ســازمان های بزرگ این 

رویداد به دست آورد.

گهی فراخوان  مزایده حضوری گهی فراخوان  مزایده حضوریآ آ

گان  روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمز

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان درنظــر دارد"ســرمایه گــذاری درطــرح هــای الیروبــی و ســاماندهی رودخانــه هــا در مقابــل برداشــت مصالــح مــازاد شــن و ماســه رودخانــه ای واقــع در محــدوده رودخانــه 
ســرزه واقــع در شهرســتان بنــدر ســیریک " بــا بــرآورد هزینــه اجــرای پــروژه 1.581.257.920  ریــال و مبلــغ پایــه مزایــده )وجــه مــازاد بــر اجــرای طــرح ســاماندهی( بــه مبلغ10.000.000ریــال را از طریــق مزایــده 
( واگــذار  عمومی)حــراج حضــوری( بــه ســرمایه گــذار واجــد صالحیــت پیمانــکاری پایــه 5 رشــته آب، راه و بانــد فــرودگاه یــا ابنیــه و یــا بهــره بــرداران شــن و ماســه )بــا بکارگیــری پیمانــکار دارای صالحیــت مذکــور
نمایــد. مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده 32.000.000  ریــال از نــوع واریــز وجــه نقــد یــا ضمانتنامــه بانکــی. مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد ایــران)www.setadiran.ir( از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا 

مــورخ 1400/12/07، زمــان برگــزاری حــراج حضــوری ســاعت 8 مــورخ 1400/12/08 مــی باشــد.در ضمــن هزینــه آگهــی روزنامــه بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.
 شناسه آگهی: 1278229

 نوبت دوم

گهی مزایده  گهی مزایده آ آ

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

 نوبت اول

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اردبیــل در نظــر دارد حــق بهــره بــرداری تعــداد شــش قطعــه زمیــن واقــع در شــهرک صنعتــی اردبیــل )2( را بــرای احــداث واحــد صنعتــی تولیــدی بــا 
مشــخصات ذیــل از طریــق برگــزاری مزایــده بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بصــورت 50 درصــد نقــد و 50 درصــد اقســاط 12 ماهــه ) 4 قســط ســه ماهــه( واگــذار نمایــد. عالقــه منــدان 

ــد.  ــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماین ــز شــرایط مــی توانن حائ

برآورد اولیه قیمت پایه برای زونکاربریقیمت پایه هر مترمربعشهرك صنعتیموضوع مزایده
هر قطعه)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
شماره مزایدهبرای هر قطعه )ریال(

 قطعه زمین به شماره 595 به 
7/791/000/0003۸9/550/0001400/2سلولزیصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 1۸55 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 3۸5 به 
7/791/000/0003۸9/550/0001400/2شیمیاییصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 1۸55 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 516 به 
9/40۸/000/000470/400/0001400/2غذاییصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 2240 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 354 به 
13/750/926/0006۸7/546/3001400/2غذاییصنعتی 4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 3274/03 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 536/16 به 
داروئی صنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 5500 مترمربع

23/100/000/0001/155/000/0001400/2بهداشتی

 قطعه زمین به شماره 692 به 
16/462/06۸/000۸23/103/4001400/2نساجیصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 3919/54 مترمربع

* ســپرده شــرکت در مزایــده بایــد عــالوه بــر بارگــزاری در ســامانه بــه یکــی از صورتهــای زیــر 
در پاکــت الــف بصــورت الک و مهــر و امضــاء شــده بــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان 

اردبیــل تحویــل گــردد: 
ــزی بــه حســاب شــماره 4001118906377032 بانــك مرکــزی بــه  ــف ( اصــل فیــش واری ال
نــام تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت شــهرکهای صنعتــی اردبیــل )شــرکتهای دولتــی( قابــل واریز 

در بانــك ملــی شــعبه مرکــزی اردبیــل
ب( ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 

پ(ضمانــت نامــه صــادره توســط موسســات بیمــه گــر دارای مجــوز الزم بــرای فعالیــت و 
ــران  ــزی ای ــه مرک ــوی بیم ــه از س ــت نام ــدور ضمان ص

ت( اوراق مشــارکت بــی نــام تضمیــن شــده بانــک هــا و دولــت بــا قابلیــت بــاز خریــد قبــل 
از سررســید

ث( وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

ج( ضمانــت نامــه هــای صــادره توســط صنــدوق هــای ضمانــت دولتــی کــه بــه موجــب 
قانــون تاســیس شــده و طبــق اساســنامه فعالیــت مــی نماینــد.

کت الف : دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل . * محل تحویل پا
- مهلــت دریافــت اســناد از ســامانه: از تاریــخ نشــر آگهــی تــا آخــر وقــت اداری روز چهــار 

    1400/12/11 مــورخ  شــنبه 
- مهلت بارگزاری و تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/12/21

گشائی: ساعت12 روز یکشنبه  مورخ 1400/12/22   - زمان باز
* مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات می باشد.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی کند .
* کلیه مراحل مزایده از طریقه سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

 Internet: Ardebil.isipo.ir
E-mail : ardebil @ isipo.ir

کارگــردان مجموعه تلویزیونی »در 
چشم باد« ضمن بازخوانی خاطرات 
خود از آشنایی با بازیگر تاجیکستانی 
این سریال،  از غافلگیری خود در اولین 
ماقات با حبیــب اهلل عبدالرزاق اف 

گفت.
مســعود جعفری جوزانی کارگردان 
باسابقه ســینما و تلویزیون به بهانه 
برگــزاری آیین بزرگداشــت برای 
حبیــب اهلل عبدالــرزاق اف بازیگــر 
تاجیکســتانی ســریال »در چشــم 
باد«، دربــاره همکاری با این بازیگر 
توضیح داد: در ســال ۱۳۸۰ بود که 
برای یک پژوهش و تحقیق در حوزه 
فولکلور و شیوه زندگی مردم تاجیک 
و روس، به آن مناطق سفری داشتم. 
در تاجیکستان برای اولین بار با آقای 
حبیب اهلل عبدالرزاق ماقاتی داشتم. 
خیلی هم دنبال بازیگر گشته بودیم و 
به دنبال آن بودم که برای شــخصیت 
»آقاحسام« در تاریخ مشروطه ایران 
فردی را پیدا کنم که بتواند این نقش 
را پرانرژی ایفا کند. وقتی با حبیب اهلل 
مواجه شدم در همان چند دقیقه اول 

من را غافلگیر کرد.
اول  ماقــات  در  داد:  ادامــه  وی 
با یــک انســان پرشــور، پرانرژی، 
دوست داشتی و پر از هیجان و عشق 
نســبت به ســینما مواجه شدم. ما با 
آدم های مختلفی ماقات کرده بودیم 
و تا اینکه روزی قرار گذاشتند به سالن 
تئاتر خصوصی عبدالرزاق اف برویم. 
صاحــب اولین تئاتر خصوصی پس از 
دوره گورباچــف بود. در همان اولین 
ماقــات هم ذوق زده شــدم. همان 
زمان در فیلم های روســی بســیاری 

ایفــای نقــش کرده بود و احســاس 
کردم او همان »آقاحســام« داستان 
ماست. »آقاحسام« واقعی در دوران 
مشــروطه یک مرد میان سال خیاط 
بوده که به شــدت عاشــق زندگی و 
خانواده اش بوده اســت. در ظاهر آدم 
میانه رویــی هم بــوده و به تعبیری 
انقابی محســوب نمی شده است اما 
به قدری تحت فشــار قرار می گیرد و 
اســتبداد را با گوشــت و پوست خود 
لمــس می کند که به یــک انقابی 
تمــام عیار تبدیل می شــود. همین 
 حــس و حــال را مــن در حبیب اهلل 

هم دیدم.
کارگردان »در چشــم باد« افزود: در 
همــان اولین دیدار، حبیب اهلل گفت، 
می دانــی من ایــن تئاتر را چگونه در 
بخش خصوصی راه انداختم؟ پرسیدم 
چگونه؟ گفت از وقتی گورباچف آمد، 
همه ما را خانه نشین کرد. او دستور 
داده بــود تمــام هنرمندانــی که در 
زمان تســلط کمونیســم بر شوروی 
کار می کردنــد، باید از صحنه بیرون 

برونــد! حبیــب اهلل کــه آن زمان در 
یکــی از تئاترهــای مهــم فعالیت 
می کرد، احســاس کرده بود در این 
شرایط تحت ظلم قرار گرفته است. او 
چطور می توانست خانه نشین شود؟ 
این مدل خانه نشین کردن هنرمندان 
که متأسفانه گاهی در کشور خودمان 
هم شــاهد هستیم، به معنای واقعی 
زورگویی و استبدادی است که به یک 
شــخص تحمیل می شود. حبیب اهلل 
هم از آن شرایط دل آزردگی شدیدی 

داشت.
وی ادامــه داد: مــن آن زمــان فکر 
می کــردم فیلمــی از حبیــب اهلل 
عبدالــرزاق اف ندیده ام اما زمانی که 
او از فیلــم »افســانه ســیاوش« نام 
بــرد، به یادم آمــد در اوایل انقاب، 
حوالی ســال ۶۳ ایــن فیلم در ایران 
دوبله شــده و بــه اکران درآمده بود. 
اتفاقــاً برای آن صف هــای طوالنی 
هم تشــکیل می شــد و من هم از سر 
کنجکاوی در همان ســال فیلم را در 
ســینما دیده بودم. ایشــان به عنوان 

کارگــردان تئاتر هــم در مقطعی به 
ایران آمــده و کارهایی را اجرا کرده 
بودنــد. در بیشــتر از ۱۰۰ فیلم هم 
نقش اول داشــته اند. در کشورهای 
مختلف هم فعالیت هایی داشت و یک 
هنرمند بین المللی محسوب می شد. 
بــا تمام این ویژگی هــا گورباچف او 
را خانه نشــین کرده بود! همان کاری 
که فاشیست ها در هر کشوری انجام 
می دهنــد. جمیــع ویژگی هایی که 
گفتم ســبب شــد من »آقاحسام« 

سریال خود را پیدا کنم.
جعفری جوزانی درباره ارتباط خود با 
حبیب اهلل عبدالرزاق اف پس از تولید 
»در چشم باد« تا به امروز هم گفت: 
در تمام این ســال ها با خانواده او در 
ارتباط بودم. همســر عبدالرزاق هم 
انســان هنرمند و درست کاری است. 
وقتــی حبیب اهلل ســکته کرد، همه 
ما متأثر شــدیم. وقتــی نزدیک دو 
ســال با یک هنرمند در پروژه ای کار 
می کنید، تبدیل به عضوی از خانواده 

هم می شوید.
وی ادامــه داد: در حال حاضر فیلمی 
بــه کارگردانی مهدی حاج یوســف 
و تهیه کنندگــی دختــرم ســحر 
جعفری جوزانی در تایم 4۵ دقیقه از 
زندگی حبیب اهلل عبدالرزاق ساخته 
شده است که در آیین بزرگداشت او 
بــه نمایش درآمد. بخش هایی از آن 
مربوط به صحبت هایی اســت که من 
در ســفر به تاجیکســتان با او داشتم 
و آن هــا را تصویربرداری کرده بودم. 
مســتند خیلی خوبی هم شده است 
چرا کــه او خودش درباره کارهایش 

صحبت کرده است.

روایت مسعود جعفری جوزانی از خانه نشینی یک بازیگر
چهره ها


