
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران :

آماده لغو تحریم ها باشید
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید که دولت باید خود را برای استفاده از 
فرصت های اقتصادی پس از لغو تحریم ها آماده و شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم 
کرات هسته ای مشخص نیست و با وجود آنکه دو طرف  کند. هر چند هنوز نتیجه نهایی مذا

کید دارند که هنوز شرایط برای امضای توافق  از کاهش اختالف ها خبر داده اند اما همچنان تا
جدید به وجود نیامده اما فعاالن اقتصادی ایران معتقدند برای آنکه تجربه سال های برجام 

  || صفحه  صفحه 33  تکرار نشود، دولت این بار باید خود را برای استفاده از این فرصت ها آماده کند...

دولت همچنان مصر به حذف یارانه ارزی است

ارز ارز ۴۲۰۰۴۲۰۰ تومانی  تومانی 
روی هوا ماندروی هوا ماند

صفحه 3 

1400 اســفند   8 2054   یکشـــــــنبه   پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:        2022 27 فوریــه       1443 25 رجــب    

وزیر نیرو عنوان کرد؛

 اصالح حکمرانی آب 
در رأس برنامه های 

وزارت نیرو
     وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
محــوری وزرات نیــرو در حــوزه آب گفــت: 
محــور اول برنامه هــا اصالح حکمرانی آب 
ح هــای  و محــور دوم ســرعت دادن بــه طر

آبی کشور است...

سخنگوی شورای نگهبان:

الیحه اصالح قانون 
کاال و ارز  مبارزه با قاچاق 

تائید شد

گفــت: الیحــه       هــادی طحان نظیــف 
اصــالح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
هیچ ایراد و ابهامی نداشت که در شورای 

نگهبان تائید شد...
  || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

؛  بیمه بیماران نادر
همچنان بالتکلیف

7

کسن مخصوص  ساخت وا
سویه اُمیکرون توسط 
مجموعه دارویی برکت

2

تاثیر جنگ اوکراین بر 
همکاری تولیدکنندگان 

اوپک پالس
4

قیمت خودرو با ادامه 
این وضعیت کاهش جدی 

نخواهد داشت
3

کن ورزشی  گهی مزایده اجاره اما کن ورزشی آ گهی مزایده اجاره اما آ
دولتی در سطح استان البرز دولتی در سطح استان البرز 

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 

ز را بــه شــرح ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد  ز در نظــر دارد اجــاره اماکــن ورزشــی دولتــی موجــود در ســطح اســتان البــر اداره کل ورزش و جوانــان اســتان البــر
مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )Setadiran.ir( بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد. 

زمان انتشار در سایت: 1400/12/08 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/12/08 لغایت 1400/12/11 تا پایان وقت اداری 

تاریخ بازدید: 1400/12/11 تا پایان وقت اداری 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/12/21 تا پایان وقت اداری 

گشایی: 1400/12/22 ساعت 10 صبح زمان اعالم به برنده: 1400/12/22 ساعت 14:00 زمان باز
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده )ریال( مبلغ پایه اجاره سه ساله )ریال( آدرس نام مکان ردیف 

چهار باغ مهدی آباد خیابان انقالب سالن ورزشی انقالب مهدی آباد 1
720/000/00036/000/000 جنب مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

ج حصارک باال جنب مرکز بهداشت زمین چمن طبیعی ایثار حصارک2 کر
ج  360/000/00018/000/000غرب کر

ج کمالشهر خیابان بهشت سکینه جنب استخر آزادگان کمالشهر 3 کر
360/000/000180/000/000پارک آزادگان 

ج 4 کر آزادگان استخر آزادگان عظیمیه کر ج 45 متری کاج کوچه شا کر
2/880/000/000144/000/000بلوار ولیعصر پشت بازار روز کاج 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 
ــه  ــود هزین ــورت وج ــده )در ص ــناد مزای ــت اس ــد و دریاف ــامل خری ــده ش ــد مزای ــل فراین ــه مراح ــد و کلی ــی باش ــت م ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــا از طری ــده صرف ــزاری مزای 1- برگ

ــد.  ــی باش ــر م ــکان پذی ــق ام ــن طری ــرم از ای ــران محت ــده گ ــودن مزای ــده ب ــت برن ــالع از وضعی ــت و اط ــنهاد قیم ــال پیش ــه( ارس ــده )ودیع ــرکت در مزای ــن ش ــت تضمی ــه( پرداخ مربوط
2- کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد. 

3- حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده مزایده می باشد. 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:  4- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است 

 )alborz.msy.gov.ir( ز آدرس سایت اداره کل ورزش و جوانان استان البر
شناسه آگهی 1284529

نوبت اول

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

خدمــات  ارائــه  دارد"  نظــر  در  عــام(  )ســهامی  گهــر  گل  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
)EPC(  مهندســی، تامیــن کاال، ســاخت، نصــب و راه انــدازی تجهیــزات بصــورت تــوام
بــرای احــداث زیــپ الیــن و آسانســور کابلــی در محــدوده دهکــده گردشــگری" واقــع در 
شهرســتان ســیرجان کیلومتــر 30 جــاده شــیراز را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه حداقــل 5 در 
رشــته ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان 
 WWW.GEG.IR الکترونیکــی  آدرس  بــه  مناقصــه  اســناد  اخــذ  جهــت  می تواننــد 
زیابــی تأمیــن کننــدگان از بخــش  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ار
مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 9 الــی 14 روز دوشــنبه 
مــــورخ 1400/12/16 در محــــل دفترکمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر 
مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه 
مــورخ 1400/12/11 مقــرر شــده اســت و الزامــی مــی باشــد. شــرکت معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر در قبــول یــا رد هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران 

خســارت مختــار می باشــد.

گهی مناقصه عمومی تجدیدشده  گهی مناقصه عمومی تجدیدشده آ آ
)نوبت سوم( شماره)نوبت سوم( شماره6868//1۴۰۰1۴۰۰/ع/ع یــک موسســه اقتصادی معتبر از بییــن داوطبالن 

دانشــگاهی  مــدرک  بــا  شــرایط  واجــد  مــرد 
( در رشته های شغلی مالی  معتبر)لیانس و باالتر
و حقوقی و فناوری اطالعات اموال و دارایی ها و 
اجتماعی  دعوت به همکاری مینماید  متقاضیان 
نــام  ثبــت  و  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت  
 میتواننــد تــا تاریــخ 1400/12/08 بــه آدرس ذیــل 

مراجعه کنند.
www.trmcg.iran-azmoon.ir

گهی استخدام گهی استخدامآ آ

حمله روسیه به اوکراین، آغاز فرآیند تغییر نظم موجود 

برندگان و بازندگان هژمونی جدید
   دکتــر حافــظ حاجــی کریــم جباری، 

کارشناس مسائل سیاسی
فرضیه: حمله روســیه به اوکراین، 
نقطــه عطفــی در روابط بین الملل 
و آغــاز فرآیند تغییــر نظم موجود 

جهانی است.
 ۱- حمله به اوکراین از دیدگاه منافع روسیه )که الزاما به 

منزله نظر نویسنده این مطلب نیست(:
۱- الف – روســیه معتقد اســت که هیچ چاره ای جز اقدام 
نظامی علیه اوکراین نداشته است. روسیه والدیمیر پوتین که 
در ۴۰۰ ســال گذشــته در تشخیص منافع خود در برابر غرب 
اشتباه نکرده، به خوبی می داند که اگر امروز در برابر گسترش 
ناتو در همسایگی خود کوتاه بیاید، دیری نخواهد پایید که در 
چنبــره محاصره ناتــو از همه طرف قرار می گیرد، پس هیچ 
چاره ای جز اقدام سخت برای ممانعت از گسترش ناتو ندارد، 

چون از اهرم های نرم قدرت در برابر غرب برخوردار نیست.
۱- ب – روسیه می خواهد به ناتو، اروپا و غرب در تمامیت آن، 
نشان دهد که برای دفاع از امنیت و حوزه جغرافیایی امنیت 
خود، مسامحه و شک نمی کند و اگر الزم باشد، حتی حاضر 

است امنیت و صلح در اروپا را به خطر اندازد.
۱- ج – روســیه از آثار فوق العاده مخرب تحریم اقتصادی، 
کامال آگاه است؛ اما به دالیل فوق، کفه امنیتی را سنگین تر 

ارزیابی کرده است.
۱- د – اتکاء روسیه منبعد به اتحاد با چین است. اما به دلیل 
محظوریت های چین، حتی اتحاد راهبردی با این کشور، رافع 

مشکالت ناشی از تحریم ها نخواهد بود.
 2- حمله به اوکراین از دیدگاه منافع غرب:

 ۲- الف – تا پیش از حمله روسیه به اوکراین، سیاست اروپایی 
ها در قبال روسیه دچار شکاف بود. اما این حمله، ولو به صورت 
ظاهری و موقتی، میان آنها اتفاق نظر علیه روسیه ایجاد می کند 

که این به دالیل زیر به نفع انگلستان و آمریکاست.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربیشرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

نوبت اول

مبلغ براورد اولیه عنوان فهرست بهاپروژهردیف
)ریال(

مبلغ 
ضمانتنامه)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه

آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهاد

گشایی  زمان باز
کات پا

1

تجدید مناقصه 
پروژه اجرای تکمیل 

نواقصات تصفیه 
خانه فاضالب و 

تاسیسات مربوطه 
شهرک صنعتی 

شماره 3 ارومیه  

تاسیسات مکانیکی و 
برقی و ابنیه و شبکه 

توزیع آب و شبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب 
سال و تجهیزات آب و 
فاضالب        سال 1400 

داخلی- 15,825,310,602791,265,530
ملی 

از تاریخ 1400/12/11 تا 
تاریخ1400/12/18

تا ساعت 
خ  15 مور

1401/01/08

ساعت 
خ  11:00مور
1401/01/09

2

پروژه جدولگذاری 
زیر سازی و آسفالت 
معابر شهرک فناوری 
الکترونیک و صنایع 

غذائی ارومیه

فهرست بهاء تجمیع 
شده راه باند،فرودگاه 
و زیر سازی راه آهن 

سال1400

داخلی- 518,008,577,0312,590,428,851
ملی 

از تاریخ 1400/12/11 تا 
تاریخ1400/12/18

تا ساعت 
خ  15 مور

1401/01/08

ساعت 
خ  11:00مور
1401/01/09

شناسه 1285004

شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات  الکتریکــی دولــت برگــزار نمایند.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات 
ــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام  از دریافــت اســناد مناقصــه ت
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق 

ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1400/12/11 مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 12 مورخ 1400/12/11 تا ساعت 15 مورخ 1400/12/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 1401/01/08 
کات : طبق جدول زیر گشایی پا زمان باز

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
آدرس : ارومیه – پل قویون خیابان شهیدباقری-جاده سیر-شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه تلفن : 33489616-33489626 فاکس :33489609

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

آذربایجان غربی لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی 

گهی مزایده عمومی - مرحله اول گهی مزایده عمومی - مرحله اولآ آ

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه

شــهرداری اندیشــه در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 5/626/د مــورخ 1400/11/03 موضــوع ابــالغ بنــد 9 
صورتجلســه شــماره 30 مــورخ 1400/10/14 شــورای اســالمی شــهر اندیشــه، نســبت بــه واگــذاری امتیــاز بهــره بــرداری 
از مجموعــه ورزشــی جوانمــردان واقــع در فــاز 5 از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه شــرح 

ذیــل اقــدام نمایــد: 
1- ســپرده شــرکت در مزایــده : مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده 264/000/000 ریــال مــی باشــد کــه میبایســت 
بصــورت واریــز نقــدی یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه حســاب جــاری ســیبا بــه شــماره 0113994456001 نــزد بانــک ملــی 
ایــران شــعبه بلــوار آزادی اندیشــه کــد )241۷( شــماره حســاب شــبا IR 1501۷0000000113994456001  تهیــه و برابــر 
دســتورالعمل منــدرج در کاربــرگ مزایــده بــه همــراه پیشــنهاد قیمــت ارائــه گــردد، الزم بذکــر اســت نفــرات اول ، دوم 
و ســوم مزایــده هــرگاه حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع کار فرمــا ضبــط خواهــد شــد .

2- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 
از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری  ســاعت 14:30 روز یکشــنبه مــورخ 1400/12/15 و محــل دریافــت آن 

صرفــٌا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir  مــی باشــد.
3- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: 

متقاضیــان مــی بایســت پاکــت هــای پیشــنهاد قیمــت خــود را کــه برابــر شــرایط منــدرج در کاربــرگ مزایــده تنظیــم 
 شــده اســت را حداکثــر تــا ســاعت 14:30 روز شــنبه مــورخ 1400/12/28 در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت

 www.setadiran.ir تسلیم نمایند.
4- مدت زمان اجاره :

ــر اســاس جــدول منــدرج در  بــه مــدت دو ســال شمســی مــی باشــد ، شــایان ذکــر اســت مزایــده گــر مــی بایســت ب
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس: www.setadiran.ir  مبلــغ پیشــنهادی خــود را بارگــزاری نمایــد.

5- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده : 
متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد مزایــده میبایســت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir اقــدام 

نمایند.
گشایی پیشنهادات :  6- تاریخ و محل باز

www.setadiran. راس ســاعت 15:30 روز شــنبه مــورخ 1400/12/28 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت
ir مــی باشــد.

۷- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است . 
8- شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/08
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/15

نوبت اول
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سیاست 2

سخنگوی شورای نگهبان: 

الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تائید شد
 هادی طحان نظیف گفت: الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هیچ 
ایراد و ابهامی نداشــت که در شــورای نگهبان تائید شــد. سخنگوی شورای 
نگهبان گفت: این الیحه دولت بود و برای رفع کاســتی ها و بهبود مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز است.
بــه گفتــه او، ایــن الیحه پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شــورای 

نگهبان داشت به تائید رسید.

۱۰ بهمن بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت تامین نظر شورای 
نگهبــان، الیحــه اصالح قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز را برای چندمین بار 
اصالح کردند. بنا به اصالحات صورت گرفته در صورتی که رئیس قوه قضائیه 
رأی قطعی صادره از شــعب تجدیدنظر ویژه رســیدگی به قاچاق کاال و ارز 
ســازمان تعزیرات حکومتی را خالف شــرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده 
دادرســی پرونده را به دیوان عالی کشــور ارسال تا در شعبی خاص که توسط 

رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر 
کند؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخالف شرع بین اعالم شده رأی قبلی اعالم 
شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می آورد و 
رأی مقتضی صادر می کند. همچنین چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع 
این ماده محکوم علیه باشد می بایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲ درصد 

جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع کند.

یادداشت

شهروندان اوکراینی در حال 
ورود به خاک لهستان/ رویترز

تظاهرات در شهرهای 
مختلف قاره های آسیا، 
اروپا و آمریکا در 
محکومیت حمله روسیه به 
اوکراین و اعالم همبستگی 
با مردم اوکراین/ رویترز

گزارش تصویری

گزارش می دهد میدل ایست آی 

هفت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر خاورمیانه
از افزایــش قیمــت انرژی گرفته تا تحریم ها از 
کاهش تعداد گردشگران تا مختل شدن عرضه 
گندم پیامد های تشــدید درگیری روســیه و 

اوکراین برای خاورمیانه خواهند بود.
در ادامــه به چگونگی تاثیر حمله روســیه به 
اوکرایــن بر خاورمیانه در هفت حوزه پرداخته 

خواهد شد:

انرژی
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت 
خــام در جهان و قطــر یکی از صادرکنندگان 
پیشــرو در حوزه گاز طبیعی مایع )LNG( با 
افزایش تنش ها در شــرق اروپا شاهد افزایش 
تقاضــا بــرای منابع انرژی خود بــوده اند. روز 
پنجشــنبه، قیمت نفت به بیش از ۱۰۵ دالر 
بازای هر بشکه و قیمت پایه خرید گاز طبیعی 

به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت.
مقام هــای ایاالت متحده و اروپا امیدوار بودند 
که قطر بتواند بخشی از صادرات گاز را به اروپا 
جهت کاهش فشــار های وارده بر حوزه انرژی 
هدایت کند. برخی دیگر از عربستان سعودی 
خواسته اند تا نفت خام را سریع تر تولید و عرضه 
کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. با این 
وجــود، وزیر انرژی قطر اشــاره کرده که هیچ 
 )LNG( کشوری نمی تواند گاز طبیعی مایع

را جایگزین گاز روسیه به اروپا کند.
عربســتان ســعودی، یکی از اعضای ائتالف 
کشور های تولید کننده نفت اوپک عالقه ای به 
عرضه بیش تر نفت از خود نشــان نداده است. 
"کارن یانگ" از انســتیتو خاورمیانه می گوید: 
"این می تواند فرصتی برای هر دو کشور و سایر 
تولیدکنندگان انرژی در خلیج فارس باشد تا 
نشــان دهند که چه میزان برای اروپا و ایاالت 

متحده حیاتی هستند".
یانگ افزود: "این ممکن اســت لحظه ای باشد 
که در آن قطر و عربستان سعودی اهرمی برای 
تاکید بر اهمیت نقش خود در اقتصاد جهانی 

پیدا کنند".

تحریم ها
شرکت های خاورمیانه ای که در بازار های ایاالت 
متحده، بریتانیا و اروپا فعالیت می کنند موظف 
به پیروی از تحریم هایی هســتند که در هفته 
جاری علیه روســیه اعمال شــد. هم چنین، 

تحریم های شدیدتری در راه هستند.
اگــر بانک هــای دولتی بزرگ روســیه هدف 
تحریم های غرب قرار گیرند تاثیر آن می تواند 

قابل توجه باشــد. به عنوان مثال، اســبربانک 
روسیه جایی که نیمی از روس ها در آن حساب 
دارند اخیرا دفتری را در ابوظبی راه اندازی کرده 
و در ســال ۲۰۲۰ میالدی با شــرکت سرمایه 
گذاری "مبادله" بازوی سرمایه گذاری ابوظبی 
قرارداد همکاری امضا کرده است. رئیس شعبه 
خاورمیانه اسبربانک به نشریه "نشنال" امارات 
گفته بود که بسیاری از شرکت های وابسته به 
آن بانک خاورمیانه ای سرمایه گذاری کرده اند.
در همین حال، مقام های اسرائیلی ابراز نگرانی 
کرده اند که تحریم های آمریکا علیه روســیه 
می توانند به منافع امنیتی اسرائیل در سوریه 
آســیب برســانند جایی که آن رژیم در حال 
هماهنگی عملیات با مســکو اســت. روسیه 
تاکنون مانعی بر ســر راه اســرائیل قرار نداده 
اســت. با این وجود، اکنون که اسرائیل تهاجم 
روســیه را محکوم کرده و در کنار امریکا قرار 
گرفته ممکن است رویکرد روسیه نیز در قبال 

اسرائیل تغییر کند.

گندم
اوکراین و روســیه بخش اعظم گندم جهان را 
تامین می کنند و در صورت اختالل در عرضه 
کشور های خاورمیانه احتماال با افزایش قیمت 

برای خرید آن محصول مواجه خواهند شد.
مصر به عنوان بزرگ ترین وارد کننده گندم در 
جهان احتماال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. پرجمعیت ترین کشــور عربی که ۱۰۲ 
میلیــون نفر را در خود جای داده حدود ۱۲.۵ 

میلیون تن گندم را در فاصله سال های ۲۰۲۰ تا 
۲۰۲۱ میالدی وارد کرده که تقریبا ۸۵ درصد 

آن از روسیه و اوکراین بود.
"هشــام عبدالدهاب" یکــی از اعضای بخش 
غالت در اتاق بازرگانی قاهره به "میدل ایست 
آی" می گویــد:"در صــورت وقوع جنگ بین 
روسیه و اوکراین این وضعیت به شدت بر مصر 
تاثیرگــذار خواهد بود. بخش مهمی از واردات 

گندم ما از آن دو کشور صورت می گیرد".
انتظار می رود که الجزایر، تونس و لیبی نیز که 
واردکنندگان عمده گندم هستند تحت تاثیر 

قرار گیرند.

بسفر و دریای سیاه
این جنگ پیامد هایی برای دریای ســیاه نیز 
خواهــد داشــت. جنگ ممکن اســت روی 
کشتی هایی که اجازه عبور بین دریا و مدیترانه 

را دارند تاثیر بگذارد.

بر اســاس کنوانسیون ۱۹۳۶ میالدی، ترکیه 
بر تنگه بســفر و داردنل اعمال کنترل می کند 
نقطه ای که کشتی ها برای حرکت بین دو دریا 

باید از آن عبور کنند.
هم چنین، کنوانســیون مذکور به ترکیه این 
قدرت را می دهد که در زمان جنگ، تنگه را به 

روی تمام کشتی های جنگی خارجی ببندد.
ساعاتی پس از حمله روسیه به اوکراین در روز 
پنجشنبه، کی یف از ترکیه خواست که تنگه ها 

را به روی کشتی های روسی ببندد.

"رجــب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه 
تاکنون گفته است که در صورت حمله روسیه، 
ترکیه به عنوان متحد ناتو هر کاری را که الزم 
باشــد انجــام خواهد داد، امــا در مورد این که 
آیا این اقدامات ممانعت از عبور کشــتی های 
جنگی از آن کشور را نیز می شود یا خیر نیست 

توضیحی نداد.

گردشگری
تشــدید جنگ ممکن اســت منجر به کاهش 
درآمــد حاصــل از صنعت گردشــگری و لغو 
پرواز های مستقیم برای برخی از محبوب ترین 

نقاط گردشگری روس ها در خاورمیانه شود.
اســتراحتگاه های ســاحلی ترکیه و مصر به 
تازگی جذب گردشــگران روس را از سرگرفته 
بودند. ژوئن گذشــته، یــک روز پس از آن که 
مســکو محدودیت هــای پــروازی را به دلیل 
شیوع کووید -۱۹ لغو کرد ۴۴ هواپیما حامل 
گردشــگران روس وارد شــهر ساحلی آنتالیا 
شــدند. استراحتگاه های دریای سرخ مصر نیز 
سال گذشته با از سرگیری پرواز ها به شرم الشیخ 
و غرقاده دوباره میزبان گردشگران روس شدند. 
سفر به مقاصد محبوب مصر پس از سقوط یک 
هواپیمای مسافربری روسی در صحرای سینا 
در اکتبر ۲۰۱۵ میالدی کشته شدن ۲۲۴ نفر 
در حمله ای که داعش مسئولیت آن را برعهده 

گرفت به حالت تعلیق درآمد.
پیش از آن حمله، روســیه بیش از هر کشــور 
دیگری گردشــگر به مصر اعزام می کرد. بیش 

از سه میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۴ میالدی 
از آن کشــور بازدید کردند و ۲.۵ میلیارد دالر 
درآمد عاید مصر شد که بیش از یک سوم درآمد 
ساالنه گردشگری مصر را شامل می شود. دبی 
هم چنین از گردشــگران روس که دســت کم 
۳۷۴۰۰۰ نفر از آنان در ســال ۲۰۲۱ میالدی 
از آن کشــور بازدید کرده بودند درآمد زیادی 

کسب کرده است.
بر اساس داده های منتشر شده پیش از برگزاری 
نمایشگاه تجاری بازار سفر عربی ۲۰۲۰ انتظار 
می رفــت گردشــگران روس تا ســال ۲۰۲۳ 
میــالدی حدود ۱.۲ میلیارد دالر درآمد برای 
کشور های حوزه خلیج فارس درآمد به ارمغان 

آورند.

دانشجو
اوکراین میزبان هزاران دانشــجو از سراســر 
خاورمیانه و شــمال آفریقا است که بسیاری از 
آنان در هنگام تهاجم روسیه در روز پنجشنبه 

منتظر تخلیه اوکراین بودند.
بــه گفته وزارت آمــوزش اوکراین مراکش با 
۸۰۰۰ دانشجو دومین گروه بزرگ دانشجویان 

خارجی در اوکراین را تشکیل می دهد.
مصر ۳۵۰۰ دانشــجو در اوکراین دارد و تعداد 
قابل توجهی از دانشــجویان لبنــان، عراق و 
فلسطین نیز در دانشگاه های اوکراین تحصیل 

می کنند.

لیبی
کشور دیگری که احتماال پس لرزه های ناشی از 
جنگ را در خاورمیانه و شمال آفریقا احساس 
خواهد کرد لیبی است. اکثر کشور های غربی 
از دولت وفاق ملی برســمیت شــناخته شده 
توسط سازمان ملل حمایت می کنند در حالی 
که روسیه از ارتش تحت فرماندهی خلیفه حفتر 
حمایت می کند. مزدوران روسی از گروه واگنر 
در ســال های اخیر نقش رهبری کننده را در 

نبرد در لیبی بر عهده گرفته اند.
انتخابــات در لیبــی در ماه دســامبر به دلیل 
اختالفــات متعدد لغو شــد و روند صلح مورد 
حمایت جامعه بین المللی را دچار هرج و مرج 
کرد و سرنوشــت دولت موقت آن کشــور را در 
هاله ای از ابهام قرار داد. با توجه به این که روسیه و 
بسیاری از کشور های غربی اکنون بر سر اوکراین 
با یکدیگر اختــالف نظر دارند همکاری برای 
کمک به ایجاد ثبات در لیبی احتماال از اولویت 

کم تری برخوردار خواهد بود.

خبر ویژه

رئیس جمهور بر ضرورت استمرار توجه به رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم تاکید کرد و از اعضای ستاد ملی 
کرونا خواست در راستای اقناع مردم به تزریق ُدز سوم واکسن بکوشند.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ارائه گزارشی با موضوع کاهشی شدن روند ابتالء و قربانیان موج ششم همه گیری 
کرونا ابراز خرسندی کرد و گفت: البته این مساله به هیچ وجه نباید باعث سست شدن اجرای اصول بهداشتی شود. 
رئیس جمهور از همه آحاد مردم، اصناف و کارمندان خواست همچنان با دقت و به طور کامل شیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت و به ویژه از برگزاری و حضور در اجتماعات پرهیز کنند و افزود: دستگاه های متولی، اجرای پروتکل های بهداشتی 
را به طور جدی و موثر پیگیری کنند. رئیسی در ادامه برخی اماکن پرخط برای شیوع کرونا را مورد توجه قرار داد و بیان 
داشت: یکی از پرخطرترین محل ها برای شیوع کرونا، وسایل حمل و نقل عمومی است و لذا مسئوالن مربوطه پیگیر 

اجرای دقیق پروتکل ها از جمله در خطوط هوایی و رعایت مصوبه سقف ۶۰ درصدی در پروازها باشند.
وی با اشــاره به گزارش ارائه شــده در جلســه درباره کیفیت بازدارندگی جریمه های در نظر گرفته شــده برای عدم 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، تصریح کرد: الزم اســت این جریمه ها با هدف افزایش بازدارندگی و ارتقای توجه به 
دستورالعمل های بهداشتی مربوط به کرونا مورد بازنگری قرار بگیرند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به 
اهمیت تحقیق و پژوهش درباره آثار و عوارض اجتماعی و روانی کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: مطالعه عوارض ناشی از 
کرونا برای افراد در ابعاد شخصی و اجتماعی بسیار مهم و پشتوانه عملکرد و تصمیم گیری های بهتر ما در آینده است. 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد که محققان مجموعه دارویی برکت موفق شده اند واکسن جدیدی تولید 

کنند که مشخصاً می تواند در برابر سویه اُمیکرون بازدارندگی موفق و سطح باالیی داشته باشد.

در ستاد مقابله با کرونا با حضور رئییس جمهور اعالم شد: 

میکرون توسط مجموعه دارویی برکت
ُ
کسن مخصوص سویه ا ساخت وا

سخنگوی وزارت خارجه :

 سفیر ایران در لندن 
در لیست تغییر قرار دارد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بهاروند سفیر ایران در 
لندن در کنار ۳۷ سفیر دیگر در لیست تغییر هستند.

سعید خطیب زاده گفت: محسن بهاروند سفیر ایران در 
لندن در کنار ۳۷ سفیر دیگر در لیست تغییر هستند.

گفتنی اســت برخی خبرگزاری ها پنجشنبه گذشته 
اعالم کردند که سفیر ایران در لندن برکنار شده است.

پنجشنبه قبل بود که انتشار تصاویری از برپایی جشن 
سالگرد پیروزی انقالب در محل سفارت ایران در لندن، 

با حواشی همراه شد.
گفته می شــود، این مراســم که تصاویری از آن نیز در 
رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده بود، هیچ سنخیتی 
با آداب و فرهنگ جمهوری اسالمی ایران و حتی عرف 

دیپلماتیک نداشت.
حاضرین در مهمانی ســفارت، حتی پروتکل های اولیه 
حضــور در اماکن دیپلماتیک ایــران )از جمله رعایت 
حجاب( را زیر پا گذاشته بودند. این اقدام هنجارشکنانه 
ســفارت کشورمان موجی از ناراحتی عمومی را در پی 

داشت و با اعتراض گسترده افکار عمومی مواجه شد.

 کمیسیون امنیت ملی امروز
کرات    درباره مذا

با امیرعبداللهیان جلسه دارد
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: قرار است 
یک شــنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
جلســه ای با حضور وزیر امورخارجه به منظور بررسی 

روند مذاکرات برگزار کند.
مرتضی محمودوند در جلســه علنی دیروز )شــنبه، ۷ 
اسفند ماه( مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی، 
اظهار داشــت: از آنجایی که مجلس در جریان بررســی 
بودجه قرار دارد، کمتر به موضوع مذاکرات توجه شده 
است. وی بیان کرد: اخباری که از مذاکرات به ما رسیده 
اســت، چندان خوب نیســت. منافع ملت ایران باید در 
مذاکرات رعایت شــود. عبدالرضا مصری که ریاســت 
جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این 
تذکر، گفت: از آنجا که مجلس درگیر بررســی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ است، قرار است  یک شنبه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه ای با حضور وزیر 
امورخارجه به منظور بررسی روند مذاکرات برگزار کند.

 نامه ضدبرجامی عجیب 
یک وزیر اقتصادی به رئیسی

مجری شــبکه افق از نامه یک وزیر اقتصادی به رییس 
جمهور درباره برجام خبر داد.

 امیرحسین ثابتی مجری شبکه افق در توئیتی نوشت که 
یکی از وزرای مهم اقتصادی دولت با نگارش نامه ای به 
رئیس جمهور اعالم  کرده که هیچ نیازی به توافق برای 
اداره کشور ندارد و امور جاری کشور را با شرایط فرض 
ادامه تحریم ها می تواند به خوبی جلو ببرد.کما اینکه 
در شش ماه گذشته نیز توانسته وضعیت قابل قبولی را 

در مقایسه با دوره قبل ارائه کرده دهد.  

زلنسکی پیشنهاد پوتین برای 
کره را پذیرفت مذا

ســخنگوی رئیس جمهوری اوکراین گفت، ولودیمیر 
زلنســکی رئیس جمهوری اوکراین پیشنهاد پوتین را 

پذیرفته و آماده گفتگو برای صلح و آتش بس است.
ســرگئی نیکیفوروف ســخنگوی ریاست جمهوری 
اوکراین در فیســبوک نوشت: باید اتهامات مطرح شده 
درباره اینکه ما پیشنهاد گفتگو را رد کرده ایم، مورد انتقاد 
قرار دهم. اوکراین همیشــه آماده گفتگو درباره صلح و 
آتش بس بوده و هســت. این موضع دائمی ماســت. ما 
پیشــنهاد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را 
پذیرفته ایم. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز 
اخیرا گفته بود که پوتین آماده اعزام هیاتی به مینسک، 
بالروس برای گفتگو با اوکراین است و همچنین ادامه 
داد: در پاسخ به ابتکارعمل برای برگزاری مذاکرات در 
بالروس، طرف اوکراینی پیشنهاد کرد که ورشو محل 

گفتگو ها باشد و بعد ارتباطش را قطع کرد.

چین سرانجام درباره اوکراین 
موضع  گرفت

»وانگ یی« وزیر امورخارجه چین موضع بنیادی چین 
درباره مسئله اوکراین را در چند نکته توضیح داد.

»شــینهوا  نت«، »وانگ یی« وزیر امورخارجه چین در 
گفت و گوی تلفنی با »لیز تراس« همتای انگلیسی خود، 
»جوزپ بورل« نماینده ارشد و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و »امانوئل بون« مشاور دیپلماتیک رئیس 
جمهور فرانســه به تبادل نظر درباره وضعیت اوکراین 
پرداخــت و بــر چند نکته درباره مواضع اصلی چین در 
این خصوص تاکید کرد. به گزارش این رسانه چینی، به 
عنوان اولین نکته چین قاطعانه بر احترام و حفاظت از 
تمامیت ارضی تمامی کشورها تاکید می کند و با جدیت 
به اصول منشور سازمان ملل متحد متعهد است. موضع 
چین در این خصوص واضح و روشن است و درباره مسئله 

اوکراین هم همین دیدگاه را اتخاذ می کند. 
وانگ یی نکته دوم را چنین مطرح کرد که چین طرفدار 
و مدافع مفهوم امنیت به معنای رایج، جامع، مشارکتی و 
پایدارش می باشد. چین معتقد است امنیت یک کشور 
نباید با هزینه آسیب کشورهای دیگر و امنیت منطقه 
ای  و با ضمانت گسترش متحدان نظامی همراه باشد. 
نگرانی های امنیتی منطقی تمامی کشورها باید مورد 

احترام قرار بگیرد.

 حمله روسیه به اوکراین
آغاز فرآیند تغییر  نظم موجود 

 برندگان و بازندگان 
هژمونی جدید 

ادامه از صفحه اول:
۲- الــف – ۱ – آلمــان: به عنوان موتور محرک 
اقتصــاد اروپــا، معتقد به همکاری با روســیه به 
منظور برخورداری از منابع انرژی، دسترســی به 
بازار بزرگ این کشــور، آرام نگه داشــتن غول در 
شــرق اروپا و تضعیف تدریجــی اقتدارگرایی از 
طریق تقویت گرایش مردم روسیه به غرب است. 

 ۲- الف – ۲ – انگلستان: یکی از دالیل جدایی 
انگلســتان از اتحادیــه اروپا یــا همان برگزیت، 
علی رغم تمام خســارت های اقتصادی که برای 
انگلستان دارد، این است که انگلستان می دانست 
با باقی مانده در اتحادیه، در برابر غول اقتصادی 
آلمان که محور حفظ اتحادیه اروپاست و از غرب تا 
شرق اروپا را از نظر اقتصادی تحت نفوذ قرار داده، 
قدرت دست دوم می شود و به عالوه، دیگر نمی 
توانــد به تنهایی حلقه وصل فراآتالنتیک، یعنی 
حلقه وصل اروپا و ایاالت متحده آمریکا باشــد. 
در این راستا، تضعیف روابط اروپا و روسیه، بیش 
و پیــش از همــه، آلمان را متضرر می کند )برای 
سلســله دالیل، رجوع کنید به قســمت سیاست 
آلمان در قبال روسیه در باال(. پس سیاست بسیار 
تند این روزهای انگلســتان در قبال روســیه این 

گونه توجیه می شود:
 ۱- نقــش انگلســتان بــرای رهبری سیاســی 
– امنیتــی اروپــا از طریق تقویــت اتحاد اروپا با 
امریکا احیاء شده نقش رهبری آلمان در اتحادیه 

تضعیف می شود.
۲- تامین انرژی برای آلمان ســخت و گران می 
شود و لذا فرآیند توسعه آلمان آسیب می بیند.

۳- بخشــی از مشــکالت داخلی انگلستان تحت 
الشعاع بحران روسیه – اوکراین قرار می گیرد.

 ۲-الف – ۳ – فرانســه: این کشــور در مشکالت 
داخلی خود غوطه ور اســت و سیاســت خارجی 
روشــنی ندارد. فرانســه با سفرها و تحرکات بی 
برنامه امانوئل مکرون، صرفا تالش می کند وجهه 
خود را به عنوان یک عضو دائم شــورای امنیت 
حفظ کند. در واقع تحرکات فرانسه، فقط جنبه 

نمایشی دارد.
 ۲ – ب – نظم جهانی از وضعیت سلسله مراتبی 
به شــبکه ای تبدیل شده و غرب سررشته شبکه 
هــا را در دســت دارد. لذا غــرب به جای ورود به 
جنگ، از اهرم شبکه ها استفاده می کند. به این 
ترتیب، به راحتی کشــورها را محاصره و تحریم 
اقتصادی کرده حتی بدتر از جنگ که بخشــی از 
خاک یک کشــور را درگیر می کند، تمام آحاد 
یک ملت را در سراســر سرزمین تحت فشار قرار 
می دهد. در نظم شبکه ای، غرب سررشته شبکه 
های ارتباطی، اینترنت، بانک، نظام پولی، بورس، 
بازار و ... را در دست دارد و با بستن این شاهراه ها، 
کشور تجدیدنظر طلب و غیرهمسو را به راحتی 
فلــج و زمیــن گیر می کند.  این اهرم شــاید در 
کوتاه مدت منجر به تســلیم کشور هدف نشود، 
ولــی در میان و درازمــدت، با ممانعت از فرآیند 
رشــد و توســعه، حریف را ضعیف و منفعل می 
 کند. این اهرمی اســت که علیه روســیه به کار 

خواهد رفت.

 3- نتیجه:
۳- الف: برخی کشورها مانند چین، نقشی کمتر 
از قــدرت خــود در نظام بین الملل دارند و برخی 
مانند روســیه، نقشی بیشتر از قدرت خود دارند. 
این کشــورها در زمره تجدیدنظرطلبان در نظم 
جهانی قرار می گیرند. می توان تصور کرد که حتی 
در آینده، کشورها و تشکل هایی مانند آسه آن، 
مرکوسور و شانگهای و برخی قدرت های منطقه 
ای ماننــد هنــد، ترکیه، ایران، برزیل، اندونزی و 
... نیز خواهان ســهم بیشتری از نظام بین الملل 
باشــند. امریکا به عنوان هژمون، تالش دارد تا از 
افزایش نقش قدرت های جدید جلوگیری کند. 
اروپا به این نتیجه رسیده که باید از چالش های 
امنیتــی با چین و روســیه بکاهد، ولی آمریکا با 
همدســتی انگلستان درصدد شکست این تفکر 
در اروپاســت. حمله روســیه به اوکراین، اروپا را 
 مجددا در کنار آمریکا و علیه روسیه و چین قرار

 می دهد.
 ۳ – ب – تالش های آمریکا و برخی همدستان 
دچار توهم ابرقدرتی همچون انگلســتان، شاید 
برای مدتی صحنه سیاســی را تغییر دهد و مانع 
از تقویــت نقش برخی از رقبا و به عقب انداختن 
فرآیند توســعه صنعتی – اقتصادی قدرت های 
نوظهــور و منطقــه ای باشــد؛ اما در میان و دراز 
مــدت، اقتصاد آمریکا با ۳۲ هــزار میلیارد دالر 
بدهی و متحدین دچار تشتت افکار و منافع آن، 
نمی توانند دوام آورده در شیپور سلطه و هژمونی 
بدمند. آنها نهایتا مجبور به تقسیم قدرت با برخی 
قدرت های نوظهور خواهند بود و به این ترتیب، 
دوران انتقالــی پــس از چهار دهــه به پایان می 
 رسد و جهان دهه ۲۰۳۰ را با نظم جدیدی آغاز 

می کند.
منبع: دیپلماسی ایرانی

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گفت و گو

 عضو هیئت نمایندگان اتاق
 بازرگانی ایران :

آماده لغو تحریم ها باشید
عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی ایران 
می گوید که دولت باید خود را برای اســتفاده 
از فرصت هــای اقتصادی پس از لغو تحریم ها 
آماده و شرایط را برای جذب سرمایه خارجی 

فراهم کند.
هر چند هنوز نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای 
مشــخص نیســت و با وجود آنکه دو طرف از 
کاهش اختالف هــا خبر داده اند اما همچنان 
تاکید دارند که هنوز شرایط برای امضای توافق 
جدیــد به وجود نیامــده اما فعاالن اقتصادی 
ایــران معتقدند برای آنکه تجربه ســال های 
برجام تکرار نشــود، دولــت این بار باید خود 

را برای استفاده از این فرصت ها آماده کند.
هر چند در دوره برجام توافق های مشــترک 
زیــادی میان ایــران و کشــورهای اروپایی 
و آســیایی نهایی شــد، اما با توجه به اینکه 
بسیاری از سرمایه گذاری های مشترک عمال 
راه به جایی نبرد، پس از اعمال دوباره تحریم ها 
از سوی آمریکا، بسیاری از این شرکای خارجی 

ترجیح دادند که ایران را ترک کنند.
حسین سلیمی - رئیس انجمن سرمایه گذاری 
مشترک ایرانی و خارجی با بیان این مطلب که 
نهایی شدن توافق های وین، بهترین موقعیت 
را برای جذب ســرمایه گذاری خارجی ایجاد 
می کند، گفت: یکی از موضوعاتی که نســبت 
به کشورهای منطقه از آن عقب افتادیم، جذب 

سرمایه گذاری خارجی است.
ایــن فعال اقتصادی معتقد اســت دالری که 
به کمک جذب ســرمایه گذاری خارجی وارد 
کشور می شود، در عین حال که اشتغال زاست، 
به رشد اقتصادی کمک می کند و توان اقتصاد 

کشور را باال می برد.
بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان 
اتــاق ایــران متاســفانه بــه دلیــل برخی 
محدودیت هــای داخلی، با کســری هایی در 
ســرمایه گذاری مواجه هســتیم که موجب 
شــده میزان ســرمایه گذاری کشور نسبت به 
استهالک سرمایه و کل دارایی، منفی شود و 
این معضل یکی از بدترین نوع شرایطی است 
که می تواند بر اقتصاد حاکم شود؛ این موضوع 
به معنای توقف روند رشد اقتصادی، عدم ایجاد 
اشــتغال و رشد مستمر تورم است. بنابراین با 
جذب سرمایه گذاری خارجی می توانیم خون 

جدیدی وارد رگ های اقتصاد کشور کنیم.
او بــا نگاهــی به شــرایط ایجاد شــده بعد از 
توافق های پیش رو تصریح کرد: اگر این اتفاق 
بیفتد، شــرایط برای فروش نفت بهتر شده و 
روابط بین المللی خود را تا حدودی تســکین 
می دهیم. از طرفی هزینه هایی که امروز برای 
نقل وانتقــاالت ارزی می پردازیم، کاهش پیدا 
می کند. این صرفه جویی در هزینه ها به بهبود 
شرایط تولید و در نهایت رشد اقتصادی کمک 
می کند. همچنین درآمد سرانه را باال برده و به 
افزایش حجم صادرات و جذب سرمایه گذاری 

بیشتر منجر می شود.
سلیمی در ادامه با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی 
پیــش از هــر اقدامی، گفت: هــر دولتی که 
برنامه ریزی داشــته باشــد حتــی در دوران 
بحران هم می تواند شــرایط خود را مدیریت 
کنــد. بنابراین دولت ایران بــه برنامه جدید 
نیــاز دارد و حتــی اگر توافق های پیش رو ۵۰ 
درصدی هم باشــد و نیمی از اقتصاد کشور را 
رهــا کند باید برای همان برنامه ریزی دقیقی 

ارائه دهیم.
این فعال اقتصادی پیشــنهاد داد: در قدم اول 
تکلیف صادرات، مشــخص شود. صادرات یک 
امر دائمی اســت در صورتی که در ایران برای 
آن مقطعی فکر می کنیم. استمرار و ثبات در 
صادرات جزو اصول غیرقابل انکار اســت پس 
ایــن موضوع باید در صــدر تصمیمات دولت 

قرار گیرد.
بر اســاس اظهارات سلیمی، یک سرمایه گذار 
باید بداند در آینده چگونه عمل کند و اطمینان 
داشته باشد که منافع او حفظ می شود. اگر در 
برنامه ریــزی خود این اصل را در نظر بگیریم، 
می توانیــم از حداکثــر فرصت به وجود آمده، 
اســتفاده کنیم.عضو هیــات نمایندگان اتاق 
ایران یادآور شــد: ثبات سیاســی و اقتصادی 
دو اصلی هستند که در جذب سرمایه گذاری 
خارجی و داخلی اثر می  گذارند و اگر بر اساس 
تحقق این دو اصل برنامه ریزی کنیم، به تدریج 
شاهد حل مشــکالت فعلی کشور هستیم.او 
درباره کشــورهایی کــه می توانیم با آنها وارد 
مذاکره شده و به کمک آنها روند سرمایه گذاری 
خارجی خود را بهبود ببخشیم نیز گفت: طبق 
تجربــه همواره کشــورهای اروپایی باالترین 
حجم ماشــین آالت را به ایران صادر کردند، 
چون همیشــه میزان اختالفــات کمتری با 
اروپاییان داشــتیم. از طرفی به تازگی با چین 
قرارداد ۲۵ ساله ای منعقد کردیم و می توانیم از 
این طریق بازاری هم در شرق آسیا بسازیم هر 
چند به نظر می رسد معامله کردن با کشورهای 
غربــی روند پایدارتری خواهد داشــت. طبق 
تجربه جهانی، ناسازگاری شرقی ها در اقتصاد 
دنیا بیشــتر اســت و ارتباط با چین و روسیه 

نمی تواند روند پایداری داشته باشد.

اخبار اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع مجلس: 

قیمت خودرو با ادامه این 
 وضعیت کاهش جدی 

نخواهد داشت 
 از اوایل تیرماه ســال ۹۷، واردات خودرو به ایران 
ممنوع شــد. با ایــن رویکرد دولت، فرصت خوبی 
برای دو خودروساز داخلی مهیا شد تا بیش از پیش 
خود را در کیفیت و قیمت محصوالت به مردم ثابت 
کنند، اما هرچه جلوتر رفتیم، شــاهد بی کیفیتی 

و افزایش نجومی قیمت ها در این بخش بودیم.
هرچند مجلس دهم و یازدهم، طرح ساماندهی بازار 
خودرو را پیگیری کردند و بنا شــد، مجوز واردات 
خودرو به کشــور داده شــود، اما مجمع تشخیص 

مصلحت نظام مقاومت کرد تا این اتفاق نیفتاد.
حال پس از سخنان چند هفته پیش رهبر انقالب 
و گالیه ایشان از این صنعت و دادن حق به مردم، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جلساتی را آغاز 

کرده تا روند واردات خودرو را بررسی کند.
بســیاری از مردم می خواهند بدانند باالخره بازار 
خودرو پس از ســال ها تا حدی هرچند کم، رنگ 

آرامش به خود خواهد گرفت یا خیر؟
در همین خصوص، علی جدی عضو کمیســیون 
صنایــع مجلس گفت: واردات خــودرو منوط به 
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مصوبه 
مجلس در خصوص ســاماندهی بــازار خودرو در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت و ما فعاًل 
منتظریــم. از ایــن رو، جلســاتی در آنجا با حضور 
کارشناســان، اعضا کمیســیون صنایع مجلس، 
نماینده خودروســازان و نماینده وزارت صمت در 
حال برگزاری است و امیدواریم این مصوبه سریع تر 

تصویب شود.
وی افــزود: در حــال حاضر دو اتفاق می تواند تاثیر 
خوبــی روی بازار خودرو بگــذارد؛ اول، توافق در 
خصوص برجام و دوم، اجازه واردات خودرو. صدور 
مجوز برای واردات خودرو باعث شکســته شــدن 
قیمت خودرو های خارجی خواهد شــد، چون در 
این سال ها قیمت شان غیرواقعی رشد داشته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: به تبع 
واردات خودرو و توافق احتمالی برجام، حاشیه بازار 
خودرو های داخلی کمتر خواهد کرد و شاید کمی 

قیمت در آنجا هم بشکند.
نماینده شــیروان اظهار داشــت: با سبک و مدل 
خودروســازی کــه در ایران می بینیــم، یعنی با 
نــگاه انحصــاری و تولید پایین و عطش در تقاضا و 
رقابتی که وجود ندارد، در آینده قیمت خودرو های 
داخلی کاهش جدی نخواهد یافت و به نظرم، تغییر 

محسوسی نخواهیم داشت.
جــدی در ادامه بیــان کرد: اراده در تصمیم گیری 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام برای به نتیجه 
رســاندن موضوع هســت، ولی اینکه این تصمیم 
در همین اســفند ســال جاری رخ دهد یا موکول 
به سال بعد شود، معلوم نیست؛ گاهی این جنس 
تصمیمات طوالنی می شود و باید منتظر جلسات 

بعدی و اظهارنظر ها بود.
عضو کمیســیون صنایــع مجلس یادآور شــد: 
کمیســیون تلفیق، وارادات خــودرو را در بودجه 
حــذف کــرده بود، ولــی نماینــدگان در صحن 
پیشنهاداتی در مورد تصویب واردات دادند و دوباره 
موضوع زنده شد.وی گفت: در طرح ساماندهی بازار 
خــودرو، واردات از محل فروش و صادرات قطعات 
و صنایــع نیــرو محرکه بود، ولی این وارداتی که از 
آن حرف می زنیم با ارز دولتی است.جدی در پایان 
خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه به صحن آورده شود 
احتمال رای آوردنش بســیار باالســت مگر اینکه 
بگویند مخالف با سیاست های نظام است و هیات 

رییسه اجازه ندهد در صحن مطرح شود.

 لوازم خانگی به
 قیمت های قبلی برگشت

در پی افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی و 
تعیین ضرب االجل برای بازگرداندن قیمت ها تا 
۲۳ بهمن ماه، امروز معاون صنایع عمومی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرده که 
تولیدکننــدگان داوطلبانه قیمت های خود را به 

قیمت های قبل برگرداندند.
  اواســط دی ماه دبیــرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگــی ایران از افزایــش ۳۹ درصدی قیمت 
نهاده های تولید از ابتدای امســال تاکنون خبر 
داده بود و اواخر دی هم ماه اکبر پازوکی، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی اعالم کرد 
کــه برخی تولید کنندگان لوازم خانگی قیمت 
محصوالت خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. 
بیشــترین افزایش قیمــت مربوط به یخچال و 
فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی 

و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.
امــا پازوکی اواخــر بهمن از تعیین ضرب االجل 
برای بازگشت قیمت ها به قیمت های قبلی خبر 
داد. اما مجددا در آســتانه آغاز اسفند مدیرکل 
دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت 
گفت که بعد از افزایش قیمت بدون مجوز لوازم 
خانگــی، پنــج برند قیمت محصــوالت خود را 
کاهش دادند و حاال هم اخبار از بازگشــت همه 

قیمت ها حکایت دارد.

کدام سمت است؟ حرکت اقتصاد در سال 1401 به 

استقالل بانک مرکزی، راه نجات اقتصاد ایران
سال هاســت که تورم دســت به گریبان 
اقتصــاد ایران بوده و معیشــت خانوار ها 
را تحت تاثیر قرار داده اســت. اما اکنون 
انتظاراتی برای کاهش تورم به وجود آمده 
و آنطــور که گفته می شــود نرخ تورم در 
سال ۱۴۰۱ در مسیر کاهش قرار خواهد 

گرفت.
متغیر هــای اقتصادی از جمله نرخ تورم، 
نرخ بیکاری، حجم ســرمایه گذاری، رشد 
اقتصادی و... در وضعیت نامناســبی قرار 
دارد. البته وضعیت نامناســب گفته شده 
تنهــا مختص به امــروز و دیروز نبوده و 
مدت هاســت کــه مــا با ایــن چالش ها 
دست وپنجه نرم می کنیم. هنگامی که از 
دلیل نامناسب شدن وضعیت متغیر های 
اقتصادی پرســیده می شود کارشناسان 
مجموعه ای از مســائل داخلی و خارجی 
را عامل شــرایط به وجود آمده می دانند. 
بــه گفته آن ها اقتصاد به برخی چالش ها 
در داخــل و مســائلی همچون برجام در 
حــوزه بین الملل گره خورده و تا زمانیکه 
ایــن موانع رفع نشــود، امیدی به بهبود 

وضعیت اقتصاد نخواهد بود.
اما اکنون مخابره شــدن ســیگنال های 
مثبت از ســوی مذاکــرات وین، فضای 
امیدوارکننــده ای را در اقتصــاد ایران به 
وجود آورده و حاال برخی از کارشناســان 
پیش بینی می کنند که احیای برجام، لغو 
کامل تحریم ها و آزادســازی منابع بلوکه 
شــده می توانــد در متغیر ها اقتصادی از 
جمله رشــد اقتصادی کشور و نرخ تورم 
تاثیر گذار باشــد. امــا در مقابل برخی از 
اقتصاددانان بر این باورند که ما در داخل، 
برنامه و هدف مشــخصی نداریم و اگر با 

همین شــیوه ادامه بدهیم چه بخواهیم و 
چه نخواهیم اقتصاد در ســال ۱۴۰۱ به 

سمت تورم باال حرکت خواهد کرد.
علی حیدری، اقتصاددان در این راســتا 
گفــت: تیــم اقتصادی دولــت از زمانی 
کــه کار خــود را آغاز کــرد تا به االن یک 
رویه اقتصادی مشــخصی را از خود نشان 
نداده اســت و تنها با همراهی مجلس به 
طبــل دریافت مالیات می کوبد آن هم از 
اقتصادی که اکنون به کما رفته و فقط نیاز 
به یک نگرش علمی دارد؛ بنابراین با توجه 
بــه رویه و عملکــرد تیم اقتصادی دولت 
و همچنین بودجه ســال آینده خواهیم 
فهمید که همان بی انضباطی اقتصادی که 
سال هاست با آن روبه رو هستیم کماکان 
وجود داشــته و برای ســال های بعد هم 

ادامه پیدا خواهد کرد.
حیدری در بخش دیگری از صحبت هایش 
به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و در 
ایــن باره گفت: از آغاز کار دولت تاکنون 
حداقــل حدود ۲۰ تــا ۲۵ درصد ارزش 
پــول ملــی ما کاهش یافته اســت و این 
یعنــی همان تورمــی که در بطن جامعه 
وجــود دارد و هیچ جایی برای ابهام باقی 

نگذاشته است.
مــا می توانیم در ایــن مذاکرات 
امتیازات باالتری را از ایاالت متحده 

بگیریم
ایــن اقتصــاددان همچنین با اشــاره به 
مذاکرات برجام ادامه داد: در کنار مسائل 
داخلــی ما بــا مذاکرات برجام نیز روبه رو 
هســتیم. از شــواهد این چنین پیداست 

که متاســفانه تیم مذاکره کننده بیشتر 
به دنبال رفع تحریم از اشــخاص هستند. 
ما می توانیــم در این مذاکرات امتیازات 

باالتری را از ایاالت متحده بگیریم.
وی افــزود: وقتی تمام این موارد در کنار 
یکدیگــر قرار بگیرند وضعیت اقتصاد در 
سال آینده را به ما نشان می دهد. به بیانی 
ساده باید بگویم که اگر با همین شیوه به 
مسائل داخلی بپردازیم و با همین فرمان 
در حــوزه بیــن الملل ادامه بدهیم ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد در ســال 
آینده به ســمت تورم باال حرکت خواهد 
کرد. البته ممکن است برای مدت کوتاهی 
بتوان کاال هایی همچون دالر را به صورت 
دستوری پایین نگه داشت، اما بقیه کاال ها 
تورم را به خوبی در جامعه نشان خواهند 

داد.
ارز 42۰۰ تومان یک شوخی تلخ بود

این اقتصاددان در بخش دیگری از گفتگو 
بــه ارز ۴۲۰۰ تومــان و، اما و اگر ها برای 
حذف آن اشاره کرد و در این باره گفت: ارز 
۴۲۰۰ تومان از ابتدا شبیه به یک شوخی 
تلخ در اقتصاد بود. این ارز به یک سری از 
افــراد تعلق گرفت و آن ها هم از این رانت 
استفاده کردند؛ بنابراین از همان روز اول 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تأثیر 
مثبتی را در اقتصاد ما به همراه نداشــت، 
اکنون هم چــه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
شــود و چه چه حذف نشود بار مالی را به 
اقتصاد تحمیل نمی کند چرا که قیمت ها 
برای رفتن به سمت پیشخور کردن تورم 

توجهی به این مسئله نمی کنند.
وی همچنیــن افــزود: انتظارات تورمی 
در جامعــه که ناشــی از ضعف مدیریت 
اقتصادی است با مسئله حذف و یا تداوم 
ارز ۴۲۰۰ تومان حل و فصل نخواهد شد. 
نمایش دادن این مســئله که ارز ۴۲۰۰ 
تومــان را حذف کنیم یــا خیر دردی را 

از اقتصاد به کما رفته درمان نمی کند.
چند راه برای بهبود شرایط

این اقتصــاددان در پایان صحبت هایش 
به بررســی راهکار هایی برای کنترل تورم 
پرداخــت و در ایــن خصوص افزود: برای 
کنترل شرایط باید یک تعریف مشخصی 
از اقتصاد کالن ارائه شــود، از سوی دیگر 
باید اســتقالل بانک مرکزی به رسمیت 
شناخته و دولت ها با نگاه علمی به اقتصاد 
بپردازند و از خودشیفتگی سیاسی دوری 
کننــد. در غیــر این صورت ما فقط تکرار 

مکررات را خواهیم داشت.

دولت همچنان مصر به حذف یارانه ارزی است

ارز ۴۲۰۰ تومانی روی هوا ماند
در حالــی کــه رییس کمیســیون تلفیق از تصویب 
تخصیــص ارز ترجیحی یــا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در ســال اینده خبر داده و تاکید کرده اســت در این 
حوز کمیسیون تلفیق کنار مردم باقی مانده است اما 
میرتاج الدینی تاکید دارد که برنامه حذف ارز ترجیحی 
به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد و زمان اجرای 

در اختیار دولت قرار خواهد داشت.
 دولت سیزدهم با شعار از بین بردن رانت در صدد است 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کرده و به جای 
یارانه ارزی نســبت به پرداخت یارانه مستقیم ریالی 
اقدام نماید. این در حالی است که برخی نمایندگان 
معتقدند تخصیص یارانه ریالی به چاپ پول بیشــتر 
و افزایش نقدینگی و در نهایت رشــد تورم منجر می 
شود، اتفاقی که از نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی می 
تواند زمینه را برای رشد بیشتر تورمی که رد شرایط 

کنونی در محدوده ۴۴ درصد قرار دارد، مهیا کند .
 از ســوی دیگر مخالفان ارز ترجیحی می گویند این 
یارانــه ارزی تنها بــه گروهی خاص تعلق می گیرد و 
بی تردیــد تداوم این رونــد می تواند به تعمیق رانت 
برای گروه های خاص منجر شود. اصابت یارانه ارزی 
به هدف یعنی حفظ سفره خانوار ایرانی محل مناقشه 

میان موافقان و مخالفان این حوزه است .
 برخی نمایندگان نیز با این استداالل که چاره ای جز 
حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و با این شرایط ارزی 
الزم است فشار ارز در این بخش کاهش یابد، این مساله 
را مورد موافقت قرار داده اند. کشمکش دو رییس کل 
بانــک مرکــزی یعنی رییس کل کنونی و رییس کل 
اســبق بانک مرکزی نیز بر سر ماجرای ارز ترجیحی 
نشان می دهد تا چه میزان مضوع واجد اهمیت برای 

سیاستگذار ایرانی است.
در حالی که صالح آبادی مدعی است که بانک مرکزی 
ارز نیمایی خریداری کرده و به قیمت ۴۲۰۰ تومان 
فروخته اســت، همتی می گوید اســناد مرتبط با این 

مساله در بانک مرکزی موجود است و چنین اقدمی 
صحت ندارد. به گفته همتی تمامی اقدامات ارزی در 
این خصوص با تایید سران سه قوه صورت گرفته است.

 موضوع ارز ترجیحی به حدی اهمیت دارد که مقامات 
امنیتی نیز در کنار مقامات اقتصادی و سیاســی در 
نشســتی غیرعلنی این موضوع را مورد بررســی قرار 
دادند. حاال احســان ارکانی عضو کمیســیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ درباره سرانجام بند الحاقی یک تبصره 
۱ الیحه بودجه سال آینده )ارز ترجیحی( که از صحن 
مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، به فارس 
گفت: کمیسیون در جلسه اخیر، مصوبه قبلی خود را 
مجددا تکرار کرد و رقم ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
برای تامین دارو، گندم و نهاده های دامی و کشاورزی 

را برای سال آینده در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: این تصمیم در شرایطی گرفته شد 
که دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی را برای 
ارز ترجیحی پیش بینی نکرده و هیچ برنامه مکتوب 
و مدونــی هــم در خصوص جبران آثار تورمی حذف 
ارز ترجیحی به کمیسیون ارائه نداده است، لذا چون 
اعضای کمیســیون حذف این ارز را به معنای فشــار 
مضاعف بر مردم می دانند و تورم انتظاری ۲۰ تا ۲۵ 

درصــدی نیــز در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود 
خواهد آمد، مصوبه قبلی را مجددا تکرار کردند.

عضــو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اسالمی عنوان کرد: مشکل ما در این رابطه این است 
که اساسا دولت معتقد است کل ارز ترجیحی باید از 
الیحه بودجه حذف شده و صفر شود، اما کمیسیون 
تلفیق راهکار بینابینی را انتخاب کرد که هم به منابع 
ارزی دولت فشار وارد نشود و هم سفره مردم با هرج 
و مرج در قیمت کاالهای اساسی و ۴ الی ۵ برابر شدن 

آنها، کوچک تر نشود.
ارکانــی گفت: هر موقع دولت دید که ۹ میلیارد دالر 
اختصاص یافته برای ارز ترجیحی کاالهای اساسی رو 
به اتمام است، می تواند الیحه متمم بودجه به مجلس 
ارائه دهد و هر چقدر نیاز دارد درخواست کند تا مجلس 
تصمیم گیری کند، اما اینکه در خصوص ارز ترجیحی و 
راهکار جبران حذف آن در موضع سکوت مطلق باشد، 
به صالح نیســت.در عین حال میرتاج الدینی، دیگر 
عضو کمیسیون تلفیق می گوید: پیش بینی بنده این 
است که به سمت حذف ارز ترجیحی و یارانه مستقیم 
خواهیم رفت اما اینکه این حذف از چه زمانی رخ دهد، 
در اختیار دولت اســت. میرتاج الدینی رئیس کمیته 

هدفمندی یارانه های کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۱۴۰۱ در برنامه دســت خط در خصوص وضعیت ارز 
۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت این ارز را در الیحه حذف 

کرده و در مقابل آن یارانه را در نظر گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای 
حذف یارانه نیســت، گفت: ارز ترجیحی یک یارانه 
پنهان است و به کاالهای اساسی، دارو و گندم پرداخت 
می شــود. دولت در مورد دارو و گندم گفته اســت که 
یارانــه را به صــورت ریالی اما برای تمام مردم حفظ 
خواهد کرد. یارانه کاالهای اساسی و نهاده های دامی 
نیز دیگر به واردکننده تعلق نمی گیرد و در مقابل آن 
یارانه به حلقه آخر که همان مردم هستند تعلق خواهد 
گرفت.میرتاج الدینی در ادامه گفت: در تبصره ۱۴ نیز 
برای این موارد ۱۷۶ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر 
گرفته شده است. ما در تلفیق این رقم را افزایش دادیم 
و به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رســاندیم. در واقع اگر 
مجلس حذف ارز ترجیحی را تصویب کند در مقابل 
آن ۵۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار 

خواهد گرفت.
برنامه دولت چیست؟

گفتــه می شــود یارانه های جدید به صــورت یارانه 
نقدی نیســت، بلکه به صــورت کارت اعتباری یارانه 
کاالیی می دهند که بانک مرکزی زیرساختی را برای 
فروشگاه هایی که کارتخوان مخصوص دارند و با کد 
بانــک مرکزی کار می کنند، فراهم خواهد کرد. این 
پول فقط برای خرید کاال است. درباره کاال هم صحبت 
این است که فقط کاالی اساسی یا انتخاب مردم برای 
کاالها آزاد باشــد و بانک مرکزی می گوید برای همه 

کاالها تنظیم شده و کاالی خاصی نیست.
آنچه مســلم اســت اینکه دولت اصراری فراوان برای 
حــذف ارز ترجیحــی دارد و باید دید در روزهای آتی 
زورآزمایی موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس 

مشخص خواهد شد.

خبر ویژه

برخالف برخی پیش بینی ها که از افزایش قیمت دالر در بازار حکایت 
داشت، قیمت دالر دیروز در بازار تهران با کاهش قیمت روبه رو شد.
 قیمــت دالر دیــروز در بــازار تهــران کاهش یافت؛ تــا جایی که با 
عقب نشــینی ۱۶۳ تومانــی، یک کانال عقــب رفت و وارد کانال ۲۵ 

هزار تومان شد.
در حال حاضر هر دالر آمریکا در بازار ۲۵ هزار و ۹۸۱ تومان قیمت 

دارد و هر یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۲۸۱ تومان به فروش می رود.
در حالی در بازار شاهد کاهش قیمت دالر بودیم که برخی از تحلیلگران 
بازار دالر معتقدند که احتماال بازار ارز با هجوم سکه بازان مواجهه شود؛ 

چرا که انها امیدوارند با کمک دالر بتواند جلوی زیان خود را بگیرند.
در این میان، برخی از فعاالن بازار عنوان می کنند مذاکرات برجام در 
هاله ای از ابهام قرار دارد و در صورتی که در هفته جاری خبر خاصی 
از مذاکرات منتشر نشود،  دالر در جاده افزایشی حرکت خواهد کرد. 
با این وجود، به نظر می رسد مذاکرات هسته ای به خط پایان نزدیک 
شــده باشــد؛ تعیین ضرب العجل برای پایان یافتن مذاکرات از سوی 
ایران  و آمریکا و همچنین صحبت های مذاکره کننده ها نشان می دهد 
که مذاکرات بیش از هر زمان دیگر به پایان خود رسیده است؛ پایانی 
که هر چند احتمال دستیابی به توافق بیش تر است اما تمام سناریو 

ها همچنان به قوت خود باقی است. 
طی روزهای گذشــته هم اشــاره شــد که سه سناریو پیش روی بازار 
ارز قرار دارد؛ توافق قوی و لغو تحریم ها با انتفاع اقتصادی مناســب 
برای ایران، توافق موقت و در نهایت عدم دستیابی به توافق. با توجه 
به رفتار بازار ارز، به نظر می رســد معامله گران ســناریو دوم یعنی 
دســتیابی به توافق موقت را محتمل تر می دانند. ســناریویی که اگر 
به وقوع بپیوندد، نباید انتظار ریزش هیجانی در بازار ارز را داشــت. 
اما در صورتی که ســناریو اول انجام شــود، کاهش شدید دالر دور از 

انتظار نیست.

خبر مهم از بازار ارز

دالر کانال عوض کرد
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نفت و انرژی 4

کرد؛ وزیر نیرو عنوان 

اصالح حکمرانی آب در رأس برنامه های وزارت نیرو

کوتاه از انرژی

بین الملل

کاخ سفید: اجازه 
نمی دهیم آمریکایی ها به 
جای پوتین آسیب ببینند

دولــت بایدن اعالم کرد نفت روســیه 
را تحریــم نخواهیــم کرد زیــرا این 
اقــدام بــه جای والدیمیــر پوتین، به 
مصــرف کنندگان آمریکایی آســیب 
می زند.آمــوس هوچ اســتاین، مقام 
ارشــد وزارت خارجــه آمریکا در امور 
امنیت انرژی بــه تلویزیون بلومبرگ 
گفت: تحریمها جریان نفت روســیه را 
هدف نمی گیرند.این اظهارات نشــان 
دهنده رویکــرد دولت بایدن در قبال 
تحریمهایی اســت کــه هدف آن وارد 
کردن فشار حداکثری بر رئیس جمهور 
روســیه و حداقل کردن آســیب برای 
مصــرف کنندگان آمریکایی و اروپایی 
است.هوچ استاین گفت: اگر بخش نفت 
و گاز روســیه را هدف بگیریم، قیمتها 
افزایش پیدا خواهند کرد. شاید پوتین 
نیمی از محصول خود را بفروشــد اما 
بــا قیمت دو برابر خواهد فروخت. این 
بــه معنای آن اســت که وی از تبعات 
تحریمها آسیبی نمی بیند در حالی که 
آمریکا و متحدانش از این پیامدها متاثر 
خواهند شد. وی ادامه داد: قیمت های 
نفت در واکنش به این رویکرد کاهش 
پیدا کرده و دولت انتظار دارد این روند 
ادامه پیدا کند.قیمت نفت پس از حمله 
روســیه به اوکراین، برای نخستین بار 
از ســال ۲۰۱۴ تحت تاثیر نگرانیها از 
تحریمهای شــدیدتر غرب پس از این 
اقدام، به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
صعــود کرد اما این افزایش قیمت پس 
از بســته اولیه تحریمهای اعالم شده 
از ســوی دولت بایدن که بخش انرژی 
را نادیــده گرفته بــود، تقریبا از میان 
رفت. روز جمعه قیمت وســت تگزاس 
اینترمدیت در بازار نیویورک یک دالر 
و ۱۰ سنت کاهش یافت و به ۹۱ دالر و 
۷۱ سنت در هر بشکه رسید در حالی 
کــه قیمت نفت برنت با یک دالر و ۶۹ 
سنت کاهش، ۹۷ دالر و ۳۹ سنت در هر 
بشکه بود.بایدن و حزب دموکرات وی 
با ریسکهای سیاسی ناشی از نرخ باالی 
تورم روبرو هستند که قیمت کاالهای 
مصرفی از مواد غذایی گرفته تا سوخت 
را افزایــش داده اســت. بایدن ســال 
گذشــته با برداشت ۵۰ میلیون بشکه 
نفت از ذخایر استراتژیک موافقت کرد 
و روز پنج شــنبه وعده داد در صورت 
نیاز، نفت بیشــتری آزاد خواهد کرد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، هوچ استاین 
گفــت: تحریمها به میزان قابل توجهی 
از آنچه پیش از این برای پوتین هدف 
گرفته شــده بود، ســخت تر و سخت 
تر می شــوند و از حمایت بین المللی 

بیشتری برخوردارند.

هجوم پاالیشگاه های 
هندی برای خرید نفت 

ارزان روسیه
پاالیشگاه های هندی نفت روسیه را در 
پی ریزش بی ســابقه قیمت نفت این 
کشور خریداری می کنند.معامله گران 
بــه بلومبرگ گفتند: پاالیشــگاه های 
هندی در روزهای اخیر حدود شــش 
میلیون بشــکه گرید نفتی اورال را از 
بندر نووراسییســک واقــع در دریای 
ســیاه خریداری کردند. این بیشترین 
میزان نفت روســی خریداری شده از 
ســوی هند در ســه سال گذشته بوده 
و شــش بارگیری از هشــت بارگیری 
برنامــه ریزی شــده در مــارس برای 
کشتیهای سوئزمکس با قابلیت حمل 
یک میلیون بشــکه نفت محسوب می 
شــود.این نگرانی کــه بحران اوکراین 
ممکن اســت به عرضه نفت خللی وارد 
کند، باعث شــده است قیمتهای نفت 
به باالترین حد از ســال ۲۰۱۴ صعود 
کنند اما قیمت نفت روســیه به دلیل 
نگرانیها از تحریمهای احتمالی ریزش 
کــرده و گرید نفتــی اورال با تخفیف 
کم سابقه ای نسبت به نرخ نفت برنت 
عرضه می شود.درست پیش از آن، یک 
شــرکت نفتی روسیه مجبور شده بود 
مزایده فــروش محموله های نفتی را 
باطل کند زیرا نتوانسته بود خریداری 
پیدا کند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، 
اگرچه نفت روسیه ارزان شده است اما 
در مســیر رسیدن به خریداران، هزینه 

های بیشتری پیدا خواهد کرد. 

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو:

ایدرو و ایمیدرو در یک میدان 
گازی سرمایه گذاری  مشترک 

می کنند
 معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو 
اعالم کرد: مذاکرات اولیه بین این ســازمان 
و ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( برای مشــارکت در سرمایه گذاری در 
یک میدان گازی انجام شــد.امیر خرمی شاد 
در نشســت ویدیوکنفرانسی با مدیران ارشد 
ایــدرو و مدیرعامــل فــوالد مبارکه، ضمن 
بیــان ایــن مطلب اظهار داشــت: با توجه به 
توانمندی های مالی و فنی شــرکت مدیریت 
طرح های صنعتی ایران )وابســته به ایدرو( و 
تجربه مناسب در اجرای برخی فازهای پارس 
جنوبــی، می توان از این ظرفیت ها بهره برد. 
معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو 
ابــراز امیدواری کرد با انجام مذاکرات بعدی 
بیــن شــرکت های فوالد مبارکه و شــرکت 
مدیریت طرح های صنعتی ایران و به موازات 
آن بــا وزارت نفت، بــا اختصاص یک میدان 
گازی و اجرای عملیات اســتخراج، نســبت 
بــه تامین نیاز صنایــع معدنی به انرژی گاز، 
اقدامی پایدار انجام شــود.محمدرضا ناصح، 
مدیرعامــل شــرکت مدیریت طــرح های 
صنعتی ایران )ام.پی.ام.آی( در این جلســه 
گفت: این شرکت آمادگی استفاده از امکانات 
و توانمندی های خود در سطح سرمایه گذاری 
و پیمانکاری به منظور مشــارکت در توسعه 
میدان گازی برای ایمیدرو را دارد.وی افزود: 
این شرکت تاکنون فازهای ۶، هفت و هشت 
پــارس جنوبــی را اجرایی کــرده و به اتمام 
رسانده است و فاز ۱۴ این منطقه گازی را تا 
پایان امســال راه اندازی می کند.محمدیاسر 
طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
نیز در این جلســه گفت: این شرکت تاکنون 
اعالم آمادگی برای سرمایه گذاری در میدان 
گازی را با توجه به نیاز داشته است و اکنون 
دو شرکت فوالدی نیز آمادگی مشارکت برای 
ایــن منظور را اعــالم کرده اند.وی ادامه داد: 
مذاکرات با شــرکت نفت برای بررســی نوع 
میــدان گازی در جریان اســت و در مرحله 

تبادل اطالعات هستیم.

مدیرکل بنادر مازندران خبر داد؛ 

واردات بنزین از دریای خزر
مدیرکل بنادر مازندران گفت: پس از ۶ ســال 
وقفه با ورود کشتی تانکر حامل بنزین، عملیات 
تخلیه فرآورده های نفتی مجدداً در بندر نوشهر 
آغاز شد. محمد تقی انزان پور افزود: کشتی تانکر 
حامــل بنزیــن به صورت کاپوتاژ )حمل و نقل 
کاال از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از طریق 
دریــا( و با همکاری و پیگیری های مســتمر 
شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
چالوس، وارد بندر نوشــهر شــد.وی افزود: در 
پی مذاکرات صورت گرفته با مسئوالن شرکت 
پخــش فرآورده های نفتــی چالوس در زمینه 
بهره گیری از ظرفیت های اسکله نفتی منطقه 
ویژه اقتصادی بندر نوشهر و در راستای تأمین 
سوخت مورد نیاز غرب مازندران، کشتی حامل 
بنزین در اسکله نفتی بندر نوشهر پهلو گرفت.
گفتنی اســت که وجود اسکله نفتی دلفین در 
بندر نوشهر و اتصال آن به مخازن ۶۵ میلیون 
لیتری شــرکت فرآورده هــای نفتی چالوس، 
ظرفیت مناســبی برای تخلیه و بارگیری انواع 
فرآورده های نفتی مورد نیاز داخلی و سوآپ آن 

به کشورهای همسایه به شمار می رود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد:

 ضرورت گسترش همکاری ها 
در حوزه انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نگاه 
دولت سیزدهم به تقویت سیاست همسایگی، 
راهبردی اســت، گفت: توجه دولت بر توسعه 
روابط منطقه ای راه را برای گسترش همکاری ها 
در حوزه انرژی باز می کند. سیدموسی موسوی 
عضو کمیســیون انرژی مجلس به دیدارهای 
رئیس جمهوری با همتایان خود در حاشــیه 
نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز اشــاره کرد و گفت: این دیدارها مســیر را 
برای گســترش همکاری ها و ادامه رایزنی ها 
با اعضای این مجمع فراهم می کند.موســوی 
تصریح کــرد: در جهان امروز، اهمیت انرژی از 
یک کاالی صرف اقتصادی فراتر رفته و به یکی 
از پایه های امنیت کشورها تبدیل شده است. 
بســیاری از کشــورها روابط خود را مبتنی بر 
آن تنظیم می کنند و انرژی محور بســیاری 
از همکاری های دو یا چندجانبه اســت.عضو 
کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: کشور 
مــا بــا در اختیار داشــتن بزرگ ترین ذخایر 
هیدروکربــوری، ظرفیت آن را دارد تا به یکی 
از مهم تریــن بازیگران در عرصه دیپلماســی 
انرژی بدل شــود و توجه ویژه دولت سیزدهم 
بر توسعه روابط منطقه ای زمینه مناسبی برای 
ایجاد همکاری های دو یا چندجانبه در حوزه 

انرژی ایجاد می کند.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه های محوری وزرات نیرو در حوزه آب گفت: محور 
اول برنامه ها اصالح حکمرانی آب و محور دوم سرعت دادن به طرح های 
آبی کشور است.علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در حاشیه بازدید از مؤسسه 
تحقیقات آب اظهار داشت: مؤسسه تحقیقات و امور پژوهشی پیش بینی 
اســتفاده از تکنولوژی و اصالح طرح های اجرا شــده نقش کلیدی دارد. 
مثاًل طرح هایی را که دچار مشــکالتی هســتند مدل کرده و نسبت به رفع 

ایرادات اقدام می کند. 
عملکرد دیگر مؤسسه پیش بینی جوی است که در این زمینه از تکنولوژی 
روزآمد استفاده می کنند.وی با اشاره به برنامه محوری تقویت مؤسسه و 
استفاده از تکنولوژی روز افزود: بخشی از وسایل آزمایشگاهی مؤسسه باید 
تقویت شود که اعتبارات خوبی نیز دراین زمینه پیش بینی شده است.وزیر 
نیرو در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بارش ها به طور متوسط در حد 
نرمال هستند گفت: میزان بارش ها معادل متوسط ۵۴ ساله بود، اما توزیع 
نامتناســب اســت به طوری که در بخش های جنوبی یعنی جنوب استان 
فارس هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان بارش ها خوب بوده 
و در حد نرمال و حتی چند برابر متوســط بوده اما در بخش هایی کمتر از 
نرمال است که امیدواریم این کمبودها جبران شود.وی خاطرنشان کرد: 
برخی حوزه ها اکنون خیلی خشک و برخی نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد با نرمال 
فاصله دارند.محرابیان با اشاره به برنامه های حوزه آب تصریح کرد: ما دو 
برنامه محوری در دســتور کار داریم یکی اصالح و تقویت نظام حکمرانی 
آب اســت که منابعی که مدیریت می شــود به نفع مطلوب اســتفاده شود. 
اقدامات زیادی باید در این زمینه انجام شــود در همین راســتا طی شــش 
ماه گذشته جلسات زیادی با مدیران متخصصان بخش آب برگزار کردیم.

وی ادامــه داد: برنامــه تحول را در راســتای اصالح و تقویت حمکرانی در 

دستور کار داریم.وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از محورهای اساسی حضور 
و مشــارکت ذینفعان در مدیریت منابع و شــفافیت این حوزه است افزود: 
منابع باید برای همه مصرف کنندگان آب مشخص شود.محرابیان افزود: 
محور دوم برنامه سرعت دادن به طرح های آبی کشور است که متأسفانه 
شــاهد رکود و توقف بســیاری از طرح های ضروری در ســال های گذشته 
بودیم در این چند ماه پروژه های ضروری شناسایی شده و و بودجه خوبی 
برای آنها پیش بینی شده است که امیدواریم با تخصیص آنها بخش خوبی 
از مشــکالت چه در حوزه شــرب چه در حوزه کشــاورزی مرتفع شود.وی 
افزود: سدهای مهم پروژه های انتقال آب و پایاب آب برای بحث کشاورزی 
متوقف شده بود که ضروری است منابع کشور چه در بودجه چه استفاده از 
منابع بخش خصوصی صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص یابد.وزیر 
نیــرو بــا تاکید بر اینکه برنامه این وزارتخانه بر افزایش تعرفه پر مصرف ها 

به صورت پلکانی است افزود: نکته اول این است که کسانی که پایین تر از 
الگوی مصرف مصرف می کنند مشــمول افزایش قیمت نمی شوند و افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با رعایت الگوی مصرف چه در بحث 
برق و چه بحث آب مشــمول قبض رایگان می شــوند.محرابیان در پاســخ 
به ارســال لیســت افراد تحت پوشــش گفت در این موضوع حوزه با حوزه 
متفاوت است و باید بررسی شود ولی به محض ارسال لیست افراد ما برای 
قبض رایگان ابالغ خواهیم کرد و ما منتظر هستیم دستگاه متولی است را 
ارسال کنند.وزیر نیرو در رابطه با اصالح تعرفه های آب گفت: در مورد این 
موضوع ما آئین نامه را به هیئت دولت فرستادیم منتظر تصویب هستیم. 
در این آئین نامه افرادی که زیر الگو مصرف می کنند هیچ نگرانی ندارند 
افــرادی کــه باالی الگو مصرف می کنند باید مصرف خود را کاهش دهند 
تا مشــمول افزایش قیمت نشــوند.وی افزود: در بحث آب ما مصارف غیر 
ضروری از جمله استخر فضای سبز شستشوی خودرو و غیره داریم که باید 
پرهیز شود مردم تحمل نمی کنند آبی که با اختصاص بودجه فراوان و با 
خطوط انتقال طوالنی منتقل می شوند و باد فرایندهایی تصفیه می شوند 
و به دســت مصرف کننده می رســد در مصارف غیر ضروری مصرف شود و 
برای اصالح این بحث از ابتدای سال ۱۴۰۱ برنامه مفصل خواهیم داشت.

وی در رابطه با تخصیص آب از سدهای کشور گفت: در ۶ ماه گذشته در 
چارچوب حکم اصالح حکمرانی آب مدیریت ســدها متحول شــده است 
است و به طور مثال در موضوع تولید برق از سدهای برق آبی صرفه جویی 
خیلــی خوبی شــد در زمســتان با وجود اینکه مــا محدودیت تولید برق 
داشــتیم در عمده ســدها آب برای فصول کشــت ذخیره شد و البته برای 
برخی حوزه ها کاهش بارندگی داشــتیم که در روزهای آینده درباره آنها 

صحبت خواهیم کرد.

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با برنامه ریزی و 
هماهنگــی مطلوب میــان زیرمجموعه های وزارت نفت، همکاری مؤثر و 
منســجم میان دســتگاهی، سوخت زمستانی سال ۱۴۰۰ بدون هیچ گونه 
کمبودی و به بهترین شــکل ممکن تأمین شــد.کرامت ویس کرمی در این 
باره افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی خوبی که در سال ۱۴۰۰ به ویژه در 
۶ ماه دوم ســال انجام شــد و همکاری میان زیرمجموعه های وزارت نفت 
که در بحث تولید و تحویل گاز طبیعی، تولید سوخت های مایع و تحویل 
به بخش های نیروگاهی مشارکت داشتند، از جمله شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت 

ملی گاز ایران، مدیریت برنامه ریزی وزارت نفت و حوزه تولید شرکت ملی 
نفت ایران، سوخت مورد نیاز بخش های صنعتی از جمله نیروگاه ها بدون 
هیچ گونه کمبودی تأمین شــد.وی همچنین به همکاری ســازنده میان 
وزارت نفت با مجموعه وزارت نیرو و دیگر دستگاه های ذی ربط اشاره کرد 
و افزود: این هماهنگی ها امسال منسجم تر و بهتر انجام شد و خوشبختانه 
مشــکل خاصی در تولید نیروگاه ها نبود و گزارشــی از خاموشی نداشتیم.
وی تأکید کرد: امیدواریم با توجه به گذر از نقطه اوج سرما و با هماهنگی 
و همکاری مؤثر، در یک ماه باقیمانده از ســال نیز مشــکلی در این زمینه 

نداشته باشیم و سوخت رسانی نیروگاهی ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

سوخت زمستانی 1400 به بهترین شکل ممکن تأمین شد

کردند؛ گاه اعالم  آ منابع 

تاثیر جنگ اوکراین بر همکاری تولیدکنندگان اوپک پالس
منابع آگاه اعالم کردند توافق میان تولیدکنندگان نفت اوپک پالس شامل 
روسیه پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین تاکنون هیچ شکافی نشان 
نداده است و این گروه احتماال در نشست آتی خود با وجود صعود قیمت 
نفت به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه، به افزایش برنامه ریزی شده تولید 
پایبند می ماند. اوپک و متحدانش دوم مارس برای تصمیم گیری درباره 
افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در آوریل، دیدار می کنند.

اوپک پالس در سال ۲۰۱۶ برای هماهنگ کردن کاهش تولید تشکیل 
شد و اکنون سرگرم تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای است که از ماه 
مه سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج پاندمی کووید ۱۹ 

به اجرا گذاشت.اما حمله نظامی روسیه به اوکراین با وجود هشدارهای 
آمریــکا صورت گرفت و اعضــای منطقه خلیج فارس اوپک از متحدان 
نزدیک آمریکا به شمار می روند و به این ترتیب کشورهای تولیدکننده 
ایــن گــروه در حالی گرد هم می آیند که گسســتهای ژئوپلیتیکی در 
میان آنها ایجاد شده است.با این حال یک منبع نفتی روسی به رویترز 
گفت: اوپک پالس مذاکرات غیررسمی داشته که در جریان آن مسکو 
موضعش در قبال اوکراین را توضیح داده اســت و به نظر می رســد سایر 
کشــورهای اوپک پالس موضع بی طرفی را نشــان می دهند.یک منبع 
عالی رتبه اوپک پالس این ایده که این آخر کار اوپک پالس است را رد 

کرد.منبع آگاه روسی گفت: روسیه همکاری نزدیکی با سعودیها دارد و 
بنابراین این همکاری ادامه پیدا می کند. در خصوص دیدار آینده، فعال 
هیچ تغییری پیش بینی نمی شود.چهار منبع آگاه در اوپک پالس اظهار 
کردند انتظار دارند هیچ تغییری در توافق صورت نگیرد. آنها به دالیلی 
اشــاره کردند که شــامل ضرورت حفظ همبستگی اوپک پالس و ثابت 
نگه داشــتن روند فعلی و عدم سیاســی سازی تصمیمات بود زیرا اوپک 
پالس یک ســازمان سیاســی نیست.یکی از این منابع آگاه  درتازه ترین 
خبرها گفت: روابط بر سر قیمت های باال تغییر نخواهد کرد. اوپک پالس 

توافقی دارد و آن را حفظ می کند.

موسسه تحقیقات آب پیش بینی کرد ؛

 وضعیت بارش ها برای هفته 
منتهی به 13 اسفندماه

براســاس پیش بینی موسســه تحقیقات آب 
وزارت نیــرو، گرچــه این هفتــه و هفته آتی 
بارش در کشــور خواهیم داشــت، اما باالترین 
میزان بارش در هفته منتهی به ۱۳ اســفند در 
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به وقوع 
خواهد پیوســت.وضعیت بارش های کشور در 
پاییــز چندان مطلوب نبود و میزان بارش ها در 
این فصل بیانگر آن اســت که پاییز سال جاری 
آن چنان که پیشــتر سازمان هواشناسی اعالم 
کرده بود، یکی از خشک ترین فصل های نیم قرن 
اخیر بود.اما وضعیت در زمســتان امسال کمی 
بهتر شــده اســت و بارش های به نسبت خوبی 
در کشــور داشته ایم.تازه ترین گزارش موسسه 
تحقیقات آب وزارت نیرو نشــان می دهد برای 
هفته جاری، بارش  برای مناطق محدوده رشته 
کوه های زاگـرس، غـرب و نـوار شـمالی کشور 
پیش بینی می شــود.همچنین با توجه به چشم 
انداز بارش پیش بینی شده برای هفته دوم، وقوع 
بارش ها در مناطق واقع در غرب، نوار شــمالی، 
جنوب غرب، مرکز و محـدوده رشـته کوه های 
زاگـــرس مورد انتظار است.در هفته منتهی به 

۱۳ اســفند ماه نیز وضعیت بارش ها نسبت به 
هفته منتهی به  ۶ اســفند کمی تغییر دارد، به 
گونه ای که حداکثر بارش پیش بینی شده برای 
آن در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
خواهد بود، آن هم با بیشــینه ۱۶۵ میلیمتری 
که متوسط بارش آن نیز چهار میلیمتر است.در 
این مدت، مقام دوم پر بارش ترین حوضه آبریز 
کشور در اختیار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با 
بیشینه ۱۵۲ میلیمتری و متوسط ۲۸ میلیمتر 
خواهد بود. پس از آن حوضه آبریز دریای خزر 
با بیشینه بارش ۱۲۷ میلیمتری و متوسط ۲۵ 
میلیمتر قرار خواهد داشــت.حوضه آبریز فالت 
مرکزی هم در هفته منتهی به ۱۳ اســفندماه 
بیشــینه بارش ۷۳ میلیمتری و متوسط بارش 
پنج میلیمتری خواهد داشت و پس از آن حوضه 
آبریــز قره قوم با بیشــینه ۳۱ میلیمتری قرار 
خواهــد گرفت.در هفته منتهی به ۱۳ اســفند 
ماه، حوضه آبریز مرزی شرق بیشینه بارش به 
میزان ۱۰ میلیمتر و متوســط یک میلیمتری 
خواهد داشت.یک حوضه آبریز درجه ۲ کشور 

هیچ بارشی دریافت نخواهد کرد.

بر اساس  تازه ترین خبرها ؛

درآمدزایی مددجویان با فروش »برق« 
در انتظار تصویب بودجه 1401

در بندی از الیحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده که ۱۰ 
درصد مبلغ برق مصرفی شهروندان برای توسعه 
و تولیــد بــرق تجدیدپذیر و با اولویت خانوارهای 
کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هزینه شــود، این در حالیســت که طرح »برکت 
آفتاب« جهت راه اندازی نیروگاه های خورشیدی 
برای مددجویان از سال ۹۴ شکل گرفته و این کار 
درآمد دست کم ۱۰ میلیونی را در طول سال برای 
مددجویان کمیته امداد رقم زده؛ حال در صورت 
تصویــب الیحه، عالوه بــر تولید انرژی، همزمان 
ایجاد اشتغال و درآمدزایی مددجویان هم فراهم 
می شــود.  مطابق بند ج تبصره ۶ الیحهر مصوب 
کمیســیون تلفیق، بخشی از درآمدهای شرکت 
برق از محل قبوض برق شهروندان باید به توسعه 
انرژی پاک منجر شود. مساله ای که برای چندمین 
سال متوالی در قانون بودجه آمده و تاکنون موجب 
راه اندازی بیش از ۳۰۰۰ نیروگاه خورشیدی برای 
مددجویان کمیته امداد شده است.متن قانون به 
این شرح است که »عوارض موضوع ماده )۵( قانون 
حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان سال 
۱۳۹۴ بــه میــزان  ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی 

در ســقف ۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود. 
منابع حاصله ۳۵ درصد به حساب شرکت توانیر 
نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه 
و نگهداری شــبکه های برق روســتایی و تقویت 
پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های 
مخابراتی صنعت برق و ۶۵ درصد به حساب سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق 
)ساتبا( نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا 
پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه 
کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر 
و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت 
روستایی، عشــایری خانوارهای کم درآمد تحت 
پوشش کمیته امداد امام)ره( و سازمان بهزیستی 
و تکمیــل و بهره بــرداری نیروگاه بادی میل نادر 
استان سیستان و بلوچستان صرف شود.به استناد 
همین بند قانونی، طــرح راه اندازی نیروگاه های 
خورشــیدی بــرای مددجویان، از ســال ۹۴ با 
عنــوان »برکت آفتــاب« و راه اندازی ۱۵ نیروگاه 
خورشــیدی، در خراسان رضوی پایه گذاری شد 
و پس از آن مددجویان اســتان های دیگر به آن 

پیوستند. 
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55بانک و بیمه
بانک توسعه تعاون قابلیت های 

مناسبی برای پیشبرد اهداف 
راهبردی دولت دارد 

محمد جعفر ایرانی طی سفر به اصفهان در جلسه 
ارزیابی عملکرد پنج اســتان کشور اظهار داشت: 
بانک توسعه تعاون اهتمام ویژه ای برای پیشبرد 
اقدامات توســعه ای اعم از پرداخت تســهیالت 
اشــتغال زایی و همچنین تسهیالت حمایتی و 
ازدواج جوانان داشته است و از این حیث قابلیت 
دســتیابی به جایگاه ســرآمدی در نظام بانکی را 

دارد.
وی افزود: نظام بانکی در مسیر ارائه خدمات نوین 
و بهینه نمودن فرآیندها در حال تحوالت کیفی و 
رو به پیشرفت است و بانک نیز با برنامه های مدون 
و اســتراتژی ویژه در مســیر رو به رشد است و از 
بانک و نظام بانکی انتظار می رود همسو با مردم 
متوسط و اقشار کم درآمد و ضعیف حرکت کند.

ایرانی گفت: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون از 
بسترهای الزم از جمله زیرساخت های الکترونیک 
ودارا بودن شــعب در مناطق دور افتاده برخوردار 
اســت مــی تواند به عنوان بانــک عامل دولت در 
طرحهای بزرگ و ملی همکاری داشــته باشــد 
که کارنامه بانک در پرداخت تســهیالت اشتغال 

روستایی مبین این سخن می باشد .
وی خاطرنشان کرد: شناسایی قابلیت ها و مزیت 
های اقتصادی مناطق و استان ها می تواند بانک 
را در مســیر فعالیت توسعه ای مبتنی بر آمایش 
ســرزمین قــرار دهد و هماهنگــی و همکاری با 
دستگاه های اقتصادی استان از جمله ادارات کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استانها 
در ارتقای اثربخشــی حمایت از فعالیت تولیدی 

ضروری است.
عضــو هیات مدیره تصریح کرد: تولید کنندگان 
برای پیشبرد هزینه های پروژه ها با نوسانات تورمی 
روبرو هســتند و چه بســا پرداخت تسهیالت در 
زمــان کوتاهتر موجب مدیریت بهتر هزینه های 
تولید می شود، از این رو مساعدت ارکان اعتباری 
بانک در حمایت از واحدهای تعاونی و تولیدی و 
تســریع در تامین نیازهای مالی و بانکی واحدها 

حائز اهمیت است.
ایرانی اظهار داشت : نیروی انسانی خالق و توانمند 
و جوان بانک از مزیت های بانک محسوب می شود 
و انتقال تجارب مفید، ایجاد انگیزه الزم توســط 
مدیران استانها می تواند در احساس رضایتمندی 
و ارتقای اثربخشــی و بهره وری نیروها تاثیرات 
مطلوبی را باشند و کار جمعی، فعالیت دوستانه و 
جهادی در میان همکاران شعب قابل توصیه است.

وی افزود: رابطه و ارتباط مشــتریان با بانک باید 
دوطرفه و متقابل باشــد، همان گونه که مشتری 
برای بانک ، اولویت اول محســوب می شــود و در 
همین راستا خدمات بهینه به مشتریان مد نظر 
است، از مشتریان به ویژه تعاونگران نیز خواستاریم 
تا اولویت ویژه ای برای بانک تخصصی خودشان 

قائل شوند.
در این جلســه احمد محمدی مدیر امور استانها 
و شــعب، یونس کالنتری رئیــس اداره کل امور 
مشــتریان و توسعه بازار، امیر میرشفیعی رئیس 
اداره کل برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، کسانی 
بازرس ویژه در مدیریت امور استان ها و شعب نیز 
مطالبی در خصوص عملکرد پنج استان ارائه دادند 
و مدیران استان های اصفهان، یزد، چهارمحال و 
بختیاری، لرستان و قم نیز توضیحاتی در خصوص 

فعالیت و برنامه های استان ها مطرح نمودند.

اخبار

 همکاری های متقابل 
بانک رفاه کارگران و پاالیشگاه 

 نفت ستاره خلیج فارس 
گسترش می یابد

 در مراســم افتتاح باجه بانک رفاه کارگران 
در پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیج فارس 
بندرعباس، بر ضرورت توسعه همکاری های 

متقابل این بانک و پاالیشگاه تاکید شد.
مدیــر امــور ناحیه دو بانک رفــاه کارگران 
طی ســخنانی در این مراســم که با حضور 
مدیرعامل، هیات مدیره و جمعی از کارکنان 
پاالیشگاه نفت ســتاره خلیج فارس برگزار 
شد، با تاکید بر توسعه همکاری های متقابل 
بانک و پاالیشگاه، خاطرنشان ساخت: استان 
هرمزگان یکی از اســتان های اســتراتژیک 
کشــور به شــمار می رود که نقش مهمی در 
توسعه اقتصادی میهن اسالمی برعهده دارد.
وی افــزود: خدمــات بانک رفاه کارگران در 
حوزه های مختلف اســتان هرمزگان بسیار 
گســترده است و آمادگی داریم این خدمات 

را بیش از پیش گسترش دهیم.
مهندس دادور مدیرعامل پاالیشــگاه نفت 
ســتاره بندرعبــاس نیز در این مراســم در 
ســخنانی ضمــن قدردانــی از بانــک رفاه 
کارگران به واســطه ارائه خدمات مطلوب به 
این پاالیشــگاه و کارکنان آن، تصریح کرد: 
آمادگی داریم در قالب استراتژی “برد-برد”، 
همکاری هــا و تعامــالت خود را با بانک رفاه 

گسترش دهیم.
وی تاکیــد کــرد: افتتاح باجــه بانک رفاه 
کارگران در پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج 
فــارس می توانــد نقطه عطفــی به منظور 
 توســعه همکاری های متقابل پاالیشــگاه 

و بانک باشد.

اخبار

آگهی ابالغ دادنامه
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4- خانــم لیــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت بلــوار معلــم نبــش پانــزده متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم همــراه: 09112356991 خوانده:دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت 
ــن:01313228004 و  ــتی 4185813169 تلف ــت کدپس ــالب رش ــی و انق ــرای عموم ــداران دادس ــان پاس ــی( خیاب ــروی دریای ــدان ۷ آذر )نی ــت می ــانی رش ــه نش ــتان ب ــز اس ــتان مرک ــالب شهرس ــی و انق ــرای عموم ــس دادس رئی
ر ندا-لیــدا-و علــی جملگــی یوســفی مقــدم  01313228003 وب ســایت www.dadgil.ir خواســته هــا: 1-تعییــن مدیرتصفیــه 2-صــدور حکــم ورشکســتگی رای دادگاه: در خصــوص دادخواســت شــرکت تجــارت گیــالن خــز
بــه نمایندگــی از ســوی شــرکت مذکــور بــه طرفیــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان رشــت بــه خواســته صــدور حکــم ورشکســتگی و تعییــن مدیرتصفیــه بــا ایــن توضیــح کــه خواهــان در تشــریح خواســته خــود 
ر بابــت یــک فقــره چــک بــه طــور تضامنــی  در متــن دادخواســت بیــان مــی دارد کــه: ))پیــرو اجرائیــه 9۷104213110025۷ و شــماره پرونــده 99609981311100560 صــادره از آن شــعبه محتــرم شــرکت تعاونــی تجــارت گیــالن خــز
حکــم بــه پرداخــت گردیــده انــد )پیوســت دادنامــه( در حالــی کــه شــرکت تعاونــی مــی باشــد و بــه صــورت تعاونــی اداره مــی گردیــد و  طبــق اساســنامه  مدیــران شــرکت مســئولیتی در پرداخــت نداشــته انــد )پیوســت( 
اینجانــب نــدا یوســفی مقــدم مدیــر عامــل و علــی یوســفی مقــدم رئیــس هیــات مدیــره بــه دادنامــه صــادره اعتــراض نمودیــم و بــه دلیــل نداشــتن هزینــه تجدیدنظرخواهــی اعســار از هزینــه تجدیدنظرخواهــی دادیــم کــه 
اعســار اینجانبــان رد گردیــد و اینجانبــان و شــرکت تاجــر محســوب گردیــد کــه بــه طــب آن چــون شــرکت و اینجانبــان درآمــدی نداشــتیم دادنامــه فــوق قطعــی گــردد و اجرائیــه صــادر شــد بــا توجــه بــه ایــن کــه شــرکت در 
رگانــی ایــن شــرکت نیــز از ســوی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت تعلیــق گردیــد کــه ایــن شــرکت حتــی  گذشــته بــه صــورت حــق العملــکاری در زمینــه صــادرات کاال فعالیــت داشــت )دادنامــه هــای حــق العمــل کاری( وکارت باز
نتوانســت بــه فعالیــت حــق العملــکاری ادامــه دهــد کال تعطیــل و در نتیجــه از بازپرداخــت بدهــی مــورد اشــاره متوقــف شــد الزم بــه ذکــر اســت از ســال 1396 حســاب شــخصی اینجانبــان و شــرکت هیچگونــه گــردش مالــی در 
سیســتم بانکــی کشــور نداشــته قابــل اســتعالم اســت و بــا وصــف مراتــب بــاال و بــا عنایــت بــه مســتندات پیوســت و همچنیــن طبــق دادنامــه هــای صــادره صــدور حکــم بــه شــرح خواســته از آن مقــام محتــرم مــورد 
استدعاســت(( و در جلســه دادرســی اقــای علــی یوســفی مقــدم بــا معرفــی خــود بــه عنــوان رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی در تشــریح خواســته خــود بیــان مــی دارد کــه: )) بنــده رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تجــارت 
گیــالن خــزر هســتم نــدا یوســفی مقــدم مدیرعامــل و لیــدا یوســفی مقــدم نایــب رئیــس شــرکت مــی باشــد کــه مــن هشــتاد درصــد ســهام شــرکت رادارم و دو نفــر بعــدی هرکــدام ده درصــد دارنــد بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ورشکســتگی بنــده صــادر شــد و بنــده نیــز مدیرعامــل شــرکت بــودم و ایــن شــرکت تــوان پرداخــت بدهــی خــود را نــدارد و مدتــی اســت کــه تعطیــل اســت براســاس اســتعالمی کــه در پرونــده ورشکســتگی صــورت گرفتــه 
ــت  ــده اس ــخص گردی ــده مش ــی در ان پرون ــای کارشناس ــه ه ــه هزین ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت دارم ب ــن درخواس ــته را دارم در ضم ــم شایس ــدور حک ــیدگی و ص ــت رس ــت درخواس ــخص اس ــرکت مش ــات ش ــن عملی ــت آخری اس
درخواســت دارم بــا عنایــت بــه وحــدت موضــوع و عــدم جدایــی امــوال شــخص وشــرکت درخواســت دارم بــه صــورت توامــان در اختیــار کارشناســان قــرار گیــرد((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 و موجــود در حســاب 
ر در امــر صــادرات و واردات و ترخیــص کاال فعالیــت داشــته آخریــن فعالیــت وی از گمــرکات اســتان اســتعالم کــه براســاس آنچــه کــه در  هــای وی دارد کــه بــا امعــان نظــر بــه ایــن مطلــب کــه شــرکت تعاونــی تجــارت گیــالن خــز
ز و آخــال فــرش صــورت گرفتــه اســت لــذا دادگاه  پاســخ اســتعالم آمــده آخریــن فعالیــت شــرکت درگمــرک آســتارا تاریــخ 9۷/09/10 و آخریــن فعالیــت شــرکت در گمــرک انزلــی در تاریــخ 98/03/20 بــه صــورت اظهــار عــدل پــر
ر کــه خواهــان هــا مســئولین آن مــی باشــند دارای امــوال خاصــی نمــی باشــد و اگــر هــم چنیــن اموالــی از شــرکت مذکــور کشــف گــردد بــه میــزان ســهم هریــک از شــرکت  بــا توجــه بــه ایــن کــه: 1( شــرکت تعاونــی تجــارت گیــالن خــز
در زمــان تصفیــه قابــل مطالبــه مــی باشــد ودر حــال حاضــر اگــر هــم ســهمی از امــوال شــرکت بــر فــرض وجــود داشــته باشــد نمــی توانــد تاثیــری در توقــف واقعــی شــرکت داشــته باشــد 2( امــوال منقــول و غیرمنقولــی از شــرکت 
یافــت نگردیــده بــا عنایــت بــه صــدور آرای متعــدد براعســار و تقســیط بــرای رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوق بــه نظــر چنیــن اموالــی موجــود نباشــد و شــرکت خواهــان از ایــن جهــت متمکــن نباشــد 3( موجــودی حســاب هــای 
شــرکت خواهــان دال بــر دارایــی وی نمــی باشــد و تمامــی ایــن حســاب صفــر یــا در حــد صفــر بــوده اســت 4( بدهــی هــای عدیــده ایــی بــرای شــرکت خواهــان بــه اثبــات رســیده بــه نوعــی کــه دادنامــه متعــدد حکایــت از ایــن 
امــر دارد کــه قطعیــت نیــز یافتــه انــد5( زندانــی بــودن احــد از خواهــان هــا کــه خــود حکایــت از بدهــی وی و محکومیــت قطعــی وی دارد و عــدم کفــاف دارایــی شــرکت بــر بدهــی یــا اساســا فقــدان دارایــی وی حکایــت دارد 
لــذا دادگاه بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و بــا توجــه بــه حجــم بدهــی وایــن کــه امــوال و دارایــی 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 امورمدنــی حکــم بــه اعــالن ورشکســتگی شــرکت مذکــور از تاریــخ 
رگانــی و خدماتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی آقــای ساســان واالفــر) بــا تلفــن همــراه  98/03/21 را صــادر و اعــالم مــی نمایــد دادگاه از بیــن کارشناســان رســمی دادگســتری در زمینــه حســابداری و حسابرســی امــور باز
09111314846( را بــه عنــوان مدیرتصفیــه امــور ورشکســتگی شــرکت مذکــور و آقــای هــادی هاتفــی یوســفی را بــه قیــد قرعــه 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 بــا عنایــت بــه صــدور دادنامــه در خصــوص رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوق بــه نــام آقــای علــی یوســفی مقــدم مبنــی بــر 
ورشکســتگی در پرونــده کالســه 99010۷2 عــدم جدایــی دارایــی شــخص و شــرکت در ایــن مــورد و تعییــن کارشناســان فــوق بــه عنــوان مدیــر وناظــر امــور تصفیــه ایــن دو پرونــده بــه صــورت توامــان مــورد بررســی از ســوی 
کارشناســان بــا همــان هزینــه ســابق انجــام خواهــد شــد رای صــادره حضــوری وظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظراســتان گیــالن مــی باشــد.علیرضا عبــدی گلســفیدی-رئیس شــعبه 
ر بــه نشــانی  یازدهــم دادگاه حقوقــی رشــت. پرونــده کالســه 9909981311100589 شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی شــماره 140034390001۷65069 خواهــان هــا: 1-تجــارت گیــالن خــز
اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم 2-خانــم لیــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت بلــوار معلــم نبــش پانــزده 
متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم همــراه 09112356991  3-خانــم نــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم 
تلفــن همــراه0901۷62۷0۷5 4-آقــای علــی یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم شــماره تمــاس 09121329۷66 خوانــده: 
دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان مرکــز اســتان بــه نشــانی رشــت میــدان ۷ آذر)نیــروی دریایــی( خیابــان پاســداران دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت کدپســتی 
4185813169-تلفــن:01313228004 و 01313228003 وب ســایت www.dadgil.ir خواســته: درخواســت اصــالح رای. )رای تصحیحــی( : دادنامــه شــماره 99099۷1311101585 مــورخ 99/12/02 کــه حکایت ازدادخواســت 
ر  -نــدا  - لیــدا و علــی جملگــی یوســفی مقــدم بــه نمایندگــی ازســوی شــرکت مذکوربــه طرفیــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان رشــت بــه خواســته صــدور حکــم ورشکســتگی و تعییــن  شــرکت تجــارت گیــالن خــز
مدیرتصفیــه دارد بــا مداقــه در متــن دادنامــه مشــخص مــی گــردد کــه مقــررات مربــوط بــه مــاده 53۷ قانــون تجــارت از جهــت درج قابلیــت اعتــراض رعایــت نشــده اســت و ایــن دادگاه مرتکــب ســهو قلــم شــده لــذا مســتفاد 
از مــاده 309 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 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 تجدیدنظــر اســتان گیــالن مــی باشــد (( و جایگزینــی عبــارت )) رای صــادره ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه تاجــر ورشکســته افــراد ذینفــع مقیــم ایــران ظــرف مــدت یــک مــاه و افــراد ذینفــع مقیــم خــارج از کشــور ظــرف 
مــدت دو مــاه 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 ومــورد لحــوق حکــم 
قــرار مــی گــردد ایــن رای جــزء الینفــک دادنامــه شــماره 9۷099۷1311101585 بــوده و اعتبــار قانونــی دارد بدیهــی اســت اعطــای رونوشــت از رای حاضــر بــدون در نظرگرفتــن رای شــماره فــوق فاقــد وجاهــت قانونــی اســت. 
علیرضــا عبــدی گلســفیدی-رئیس شــعبه یازدهــم دادگاه عمومــی حقوقــی رشــت. خواهــان هــا: 1-خانــم لیــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت بلــوار معلــم نبــش پانــزده متــری 
ر بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم 3- آقــای علــی یوســفی مقــدم  طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم همــراه 09112356991 2-تجــارت گیــالن خــز
فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم شــماره تمــاس 09121329۷66 4- خانــم نــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن 
شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم تلفــن همــراه0901۷62۷0۷5 خوانــده: دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت رئیــس دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان مرکــز 
اســتان بــه نشــانی رشــت میــدان ۷ آذر)نیــروی دریایــی( خیابــان پاســداران دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت کدپســتی 4185813169-تلفــن:01313228004 و 01313228003 وب ســایت www.dadgil.ir خواســته: 
ر  -نــدا  - لیــدا و علــی جملگــی یوســفی مقــدم بــه نمایندگــی ازســوی  صــدور حکــم ورشکســتگی. )رای تصحیحــی( دادنامــه شــماره 99099۷1311101585 مــورخ 99/12/02 کــه حکایــت ازدادخواســت شــرکت تجــارت گیــالن خــز
شــرکت مذکوربــه 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 علــی رغــم ذکــر نــام 
خواهــان هــا در صــدر در قســمت ذیــل و در محــل اعــالن حکــم نــام خواهــان هــا ذکــر نشــده اســت وبدیــن نحــو در خــص وص نامبــردگان نفیــا تــو اثباتــا اظهارنظــر نشــده اســت بــا ایــن وصــف ایــن دادگاه مرتکــب ســهو قلــم 
شــده لــذا مســتفاد  از مــاده 309 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امورمدنــی دادنامــه شــماره صدرالذکــر از ایــن جهــت وبــا اضافــه شــدن نــام خواهــان نــام خانــم هــا بــا عبــارت)) و لیــدا و نــدا جملگی 
(( دادنامــه فــوق از ایــن جهــت اصــالح و مــورد لحقــوق حکــم قــرار مــی گــردد در ضمــن در خصــوص خواهــان علــی یوســفی مقــدم نظــر  شــهرت یوســفی مقــدم (( بعــد از عبــارت ))حکــم بــه اعــالن ورشکســتگی شــرکت مذکــور
بــه ایــن کــه ســابقا در خصــوص نامبــرده حکــم بــه ورشکســتگی صــادر گردیــده ســالبه بــه انتفــاء موضــوع اســت ایــن رای جــزء الینفــک دادنامــه شــماره 9۷099۷1311101585 بــوده و اعتبــار قانونــی دارد بدیهــی اســت 
اعطــای رونوشــت از رای حاضــر بــدون در نظرگرفتــن رای شــماره فــوق فاقــد وجاهــت قانونــی اســت . علیرضــا عبــدی گلســفیدی  -رئیــس شــعبه یازدهــم دادگاه عمومــی حقوقــی رشــت.پرونده کالســه 9909981311100589 
شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی شــماره 140034390002024596 خواهــان هــا: 1-1-خانــم لیــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت بلــوار معلــم 
ر بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم 3- آقــای  نبــش پانــزده متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم همــراه 09112356991 2-تجــارت گیــالن خــز
علــی یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم شــماره تمــاس 09121329۷66 4- خانــم نــدا یوســفی مقــدم فرزنــد حســین بــه 
نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت شــهر رشــت خیابــان معلــم نبــش 15 متــری طالقانــی پــالک 20 طبقــه ســوم تلفــن همــراه0901۷62۷0۷5 خوانــده: دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت رئیــس دادســرای عمومــی و 
ــروی دریایــی( خیابــان پاســداران دادســرای عمومــی و انقــالب رشــت کدپســتی 4185813169-تلفــن:01313228004 و 01313228003 وب ســایت  انقــالب شهرســتان مرکــز اســتان بــه نشــانی رشــت میــدان ۷ آذر)نی
ر  -نــدا  - لیــدا و علــی جملگــی یوســفی  www.dadgil.ir خواســته: صــدور حکــم ورشکســتگی. )رای تصحیحــی(  دادنامــه شــماره 99099۷1311101585 مــورخ 99/12/02 کــه حکایــت ازدادخواســت شــرکت تجــارت گیــالن خــز
مقــدم بــه نمایندگــی ازســوی شــرکت مذکوربــه 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 علــی رغــم ذکــر نــام خواهــان هــا در صــدر در قســمت ذیــل و در محــل اعــالن حکــم نــام خواهــان هــا ذکــر نشــده اســت وبدیــن نحــو در خصــوص نامبــردگان نفیــا تــو اثباتــا اظهارنظــر نشــده اســت بــا ایــن وصــف ایــن 
دادگاه مرتکــب ســهو قلــم شــده لــذا مســتفاد  از مــاده 309 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امورمدنــی دادنامــه شــماره صدرالذکــر از ایــن جهــت وبــا اضافــه شــدن نــام خواهــان نــام خانــم هــا بــا 
(( دادنامــه فــوق از ایــن جهــت اصــالح و مــورد لحقــوق حکــم قــرار مــی گــردد در ضمــن در خصــوص  عبــارت)) و لیــدا و نــدا جملگــی شــهرت یوســفی مقــدم (( بعــد از عبــارت ))حکــم بــه اعــالن ورشکســتگی شــرکت مذکــور
خواهــان علــی یوســفی مقــدم نظــر بــه ایــن کــه ســابقا در خصــوص نامبــرده حکــم بــه ورشکســتگی صــادر گردیــده ســالبه بــه انتفــاء موضــوع اســت ایــن رای جــزء الینفــک دادنامــه شــماره 9۷099۷1311101585 بــوده و اعتبــار 

قانونی دارد بدیهی است اعطای رونوشت از رای حاضر بدون در نظرگرفتن رای شماره فوق فاقد وجاهت قانونی است . 

علیرضا عبدی گلسفیدی  -رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی رشت

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

برابــر رای شــماره 140060318001003115 مورخــه1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــت تصرف ــک رش ــه ی ــك ناحی ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــادره  ــی 5189402363ص ــه ش ش 2153 کدمل ــخی ب ــوی پاس ــدی نیک ــرا محم ــه صغ فاطم
از خشــکبیجار فرزنــد محمدعلــی در 16 ســهم مشــاع از 3۷8 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه و 
ــماره 100  ــالک ش ــی از 85۷ از پ ــماره  فرع ــالك ش ــع در پ ــاحت 10۷8 مترمرب ــه مس ــه ب محوط
فرعــی از اصلــی 6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت 
بــه نــام مالــک رســمی اولیــه مهــدی فروغیــراد حــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
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 

دوم:1400/12/08 ونوبــت   1400/11/23:
ک                                                                        سید محمد فرزانه شال- رئیس ثبت اسناد وامال
ناحیه یک رشت

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

برابــر رای شــماره 140060318001003159 مورخــه1400/11/03 هیــات اول موضــوع قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
محمــود مهــری خشــکبیجاری بــه ش ش 2915 کدملــی 5189409996 صادره از رشــت فرزند 
ــع در  ــاحت 332/12  مترمرب ــه مس ــه ومحوطــه ب ــاب خان ــگ یــک ب ــش دان ــن درش غالمحس
پــالك شــماره  فرعــی از 953 از پــالک شــماره 40 فرعــی از اصلــی 6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 
ــدی  ــم محم ــه رحی ــمی اولی ــک رس ــام مال ــه ن ــت ب ــک رش ــه ی ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ــالن ح 9 گی
لمانــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی  آ
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  ز گردیــده اســت. .ل بــه متقاضــی محــر
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 :1400/11/23 ونوبــت دوم:1400/12/08

ک                                                                        سید محمد فرزانه شال- رئیس ثبت اسناد وامال

ناحیه یک رشت

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

برابــر رای شــماره 140060318015003238 مورخــه1400/11/04 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
متقاضــی  و بالمعــارض  مالکانــه  ملــك خمــام تصرفــات  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  در 
زنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 2۷28 صــادره از تهــران  خانــم فاطمــه مظهــری فر
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 534.03  مترمربــع در پــالك 
شــماره 2300 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 62 فرعــی از 22 اصلــی 
ــرز  ــی  مح ــی خواچکین ــد ایوب ــای محم ــمی آق ــك رس ــداری از مال ــن خری ــع در خواچکی واق
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 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از  اعت
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول  عــدم  و  مذکــور  مــدت  انقضــای  صــورت  در  اســت 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/23 ونوبــت 

دوم:1400/12/08
م/الف2950                                                                       محمد رجب پور دموچالی- 
ک رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140060318001003159 مورخــه1400/11/03 هیــات اول موضــوع قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
محمــود مهــری خشــکبیجاری بــه ش ش 2915 کدملــی 5189409996 صادره از رشــت فرزند 
ــع در  ــاحت 332/12  مترمرب ــه مس ــه ومحوطــه ب ــاب خان ــگ یــک ب ــش دان ــن درش غالمحس
پــالك شــماره  فرعــی از 953 از پــالک شــماره 40 فرعــی از اصلــی 6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 
ــدی  ــم محم ــه رحی ــمی اولی ــک رس ــام مال ــه ن ــت ب ــک رش ــه ی ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ــالن ح 9 گی
لمانــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی  آ
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  ز گردیــده اســت. .ل بــه متقاضــی محــر
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 :1400/11/23 ونوبــت دوم:1400/12/08

ک                                                                        سید محمد فرزانه شال- رئیس ثبت اسناد وامال

ناحیه یک رشت

 9هزار میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیالت 
به فعاالن فناوری اطالعات و استارتاپ ها تخصیص یافت

گفت و گوی سرپرست بانک کشاورزی با برخی از کارکنان 
مبتال به بیماری کرونا

مهدی رضایی سرپرســت بانک کشــاورزی روز چهارشنبه چهارم اسفندماه با یکی از مدیران این بانک 
که به ویروس کرونا مبتال شده بود، تلفنی گفت وگو و از وی احوالپرسی کرد. به گزارش روابط عمومی 
و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی، رضایی در این گفت و گوی تلفنی،بر ضرورت و جدیت 
مقابله با سویه های مختلف بیماری کرونا تأکید و از همکاران خواست با حفظ آرامش و رعایت پروتکل 
های بهداشــتی، عالوه بر تداوم خدمات رســانی به هموطنان عزیز در روزهای پایانی ســال ،به کنترل 
اوضاع تا عادی شــدن شــرایط کمک کنند. مهدی رضایی در تماس تلفنی با امیر حســام قزلباش مدیر 
شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان که به بیماری کرونا مبتال شده بود، ضمن آرزوی 
تندرســتی برای وی،از زحمات و تالش های کارکنان شــعب این اســتان در شرایط همه گیری بیماری 
و خدمت رسانی به موقع به مشتریان قدردانی کرد و گفت:با یاری خداوند، همدلی، تالش و مشارکت 
همه کارکنان از این شرایط عبور خواهیم کرد. رضایی با اشاره به خدمات بانکداری الکترونیکی بانک 
کشاورزی، ابزار امیدواری کرد: هموطنان عزیز با استفاده از این خدمات و پرهیز از مراجعه حضوری به 

شعب، خدمتگذاران خود در این بانک را تا عبور از این شرایط بحرانی یاری کنند.

دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران بانک در اولین جلسه 
هم اندیشــی و توجیهی اجرای طرح پرداخت تســهیالت بند الف 
تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با تاکید 
بر اینکه همکاری مشترک برای اجرای این طرح با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات فرصت بسیار ارزنده ای برای شناسایی مشتریان 
وفادار در حوزه فناوری اطالعات، اســتارتاپ ها و شرکت های دانش 
بنیان اســت، گفت: مجموع اعتبار تخصیصی برای اجرای این طرح 
۹ هزار میلیارد ریال اســت که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
چهــار هــزار میلیارد ریال و پســت بانک ایــران از محل منابع بانک 

پنــج هــزار میلیارد ریال برای اجرای این برنامه تخصیص داده اند.
دکتر بهزاد شــیری اظهار کرد: این طرح از لحاظ اســتراتژیک برای 
بانک بســیار مهم اســت و باید در حداقل زمان و حداکثر توان آن را 
اجــرا کنیــم و امیدوارم با توجــه به رویکرد بانک در حوزه بانکداری 
 دیجیتال، در سطح سایر رقبای بانکی، عملکرد مطلوبی را ثبت کنیم.

در این جلســه که با حضور جمعی از مدیران عصر روز دوشــنبه دوم 
اســفند برگزار شــد، دکتر شــیری با اشــاره به ماموریت های پست 
بانــک ایران بــه عنوان بانک تخصصــی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات، مهمتریــن اولویت بانک را همــکاری تمامی واحدهای 
ســتادی و اجرایی برای انجام بهینه طرح دانســت و گفت: انتظار 
دارم با برنامه  ریزی و پیگیری جدی همکاران، حداکثر ظرف مدت 
 ســه ماه عملیات طرح تســهیالتی بند الف تبصره ۱۸ به اتمام برسد.

مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه برای اجرای بهینه طرح تسهیالتی 
بنــد الــف تبصره در مرحله اول ۱۸باید طــی ۱۰ روز آتی، الزامات 
و زیرســاخت های فنــی بــا محوریت حوزه فنــاوری آماده و تعیین 
تکلیف شــود، تصریح کرد: همچنیــن معاونت طرح و برنامه ریزی، 

ســاختار اجرایی و مکانیزم فعالیت را ترســیم کند و در صورت لزوم 
 مــی تــوان هســته تحولی را نیز برای اجرای بهتــر طرح ایجاد کرد.

وی افزود: باید آیین نامه و دستورالعمل اجرایی طرح بر اساس الگوی 
شش گانه تعیین شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، در بانک 
تدوین ، اجرایی و عملیاتی شود و در مرحله نهایی نحوه ارتباط سامانه، 
 اطالع یابــی و گزارش گیــری اجرای طرح، قابل بهره برداری باشــد.
باالترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه همکاری مشترک برای اجرای 
این طرح با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فرصت بسیار ارزنده ای 
برای شناسایی مشتریان وفادار در حوزه فناوری اطالعات، استارتاپ ها 
و شرکت های دانش بنیان است، گفت: این طرح از لحاظ استراتژیک 
برای بانک بسیار مهم است و باید در حداقل زمان و حداکثر توان آن 
را اجــرا کنیــم و امیدوارم با توجه به رویکرد بانک در حوزه بانکداری 
 دیجیتال، در سطح سایر رقبای بانکی، عملکرد مطلوبی را ثبت کنیم.
شــیری با اشــاره به اینکه مجموع اعتبار پرداختی برای این طرح ۹ 
هزار میلیارد ریال است، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

چهــار هــزار میلیارد ریال و پســت بانک ایــران از محل منابع بانک 
 پنــج هــزار میلیارد ریال بــرای اجرای این برنامه تخصیص داده اند.
مدیرعامــل پســت بانــک ایران بــا بیان اینکــه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات شــش برنامه واگذاری در ســطح اســتانی و ملی 
بــرای اجــرای طرح اعالم کرده اســت، گفت: برنامــه اول حمایت 
از توســعه اشــتغال در شــرکت های فعال )نوپا و غیرنوپا( با ســهم 
تســهیالت تلفیقــی و توزیع اســتانی اســت. برنامــه دوم حمایت 
از توســعه پلتفرم هــای کســب وکار مبتنی بر فنــاوری اطالعات 
 ، بــا ۳۰ درصــد توزیــع ملــی و ۷۰ درصد توزیع اســتانی اســت.
وی برنامــه ســوم را حمایــت از آموزش، توانمندســازی، هدایت 
شــغلی نیــروی انســانی و برگزیــدگان رویدادهــای نــوآوری 
درحــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دانســت و افــزود: 
 اعتبــار ایــن برنامه با توزیع اســتانی در نظر گرفته شــده اســت.
شــیری برنامه چهارم را نیز حمایت از توســعه بســترهای آنالین 
ارائــه محصــوالت و خدمــات در واحدهــای صنفــی و کســب و 
کارهــای متــداول و ســنتی معرفی کــرد و ادامــه داد: برای این 
 برنامــه نیــز اعتبار، با توزیع اســتانی در نظر گرفته شــده اســت.
مدیرعامــل بانــک در پایان با اشــاره به اینکــه برنامه ، پنجم تامین 
اعتبار از محل ســرمایه در گردش اســت که اعتبار آن در ســطح 
ملــی تصویب شــده، گفت: برنامه ششــم کــه حمایت از طرح  های 
ویــژه ملــی اســت نیــز مانند برنامــه پنجم در ســطح ملی توزیع 
 می شــود و اعتبــاری خاصــی برای آن درنظر گرفته شــده اســت.
بر اســاس این گزارش، در ادامه جلســه مدیران حاضر نیز در مورد 
نحوه اجرای طرح و برنامه های پیش رو نظرات و پیشنهادهای خود 

را مطرح کردند.

پرداخت 46٠ فقره تسهیالت ُخرد آسان در بانک دی
در یک ماه گذشته، ۴۶۰ فقره تسهیالت خرد آسان به مشتریان بانک دی پرداخت شد.

با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز طرح پرداخت تسهیالت خرد آسان به مشتریان، ۴۶۰ پرونده متقاضیان 
بررسی و تسهیالت متناسب پرداخت شده است.

تسهیل در شرایط پرداخت تسهیالت خرد یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی 
و دارایی بوده است که در همین راستا به شعب تأکید شده موضوع پرداخت تسهیالت خرد برای کارکنان 
شاغل، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی بزرگ که بانک عامل پرداخت 
آن ها بانک دی اســت و همچنین خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران را مدنظر قرار دهند و متناســب با 

منابع، درخواست ها را بررسی و با رعایت مقررات، تسهیالت مورد نظر را پرداخت کنند.

انتصاب مدیر سرمایه  گذاری و اقتصادی بیمه کوثر
طی حکمی از ســوی مدیرعامل بیمه کوثر، ســیدمحمد اکبرالســادات به  عنوان مدیر ســرمایه  گذاری و 

اقتصادی شرکت منصوب شد.
در این حکم، ابوالفضل آقادادی با اشاره به گذشته 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 
شرکت سرمایه گذاری امین توان و مدیریت امور سرمایه گذاری و سبدگردانی کارگزاری بانک مسکن را 

در کارنامه حرفه ای خود دارد.
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کنون؛ از ابتدای سالجاری تا

کرمانشاه انجام شده است  کیلومتر از راه های استان  آسفالت 408  روکش 
کرمانشــاه / گروه استانها  : معاون راهداری اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه گفت: از ابتدای ســالجاری تا کنون 
۴۰۸ کیلومتــر از محورهای مواصالتی اســتان 
بصورت امانی، پیمانی روکش آســفالت رگالژی 
موضعه ای و لکه گیری شــده است.علی سلیمی 
گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون ۴۰۸ کیلومتر 

از محورهای مواصالتی استان کرمانشاه روکش 
آســفالت شده که بیشــترین عملیات آسفالتی 
در شهرســتان کرمانشاه و در محورهای شریانی 
انجام شــده اســت.معاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
گفت: تناژ آسفالت مصرفی امانی و پیمانی ۱۳۴ 
هزار و ۸۴۳ تن اســت.وی افــزود: ۹۱ کیلومتر 

آســفالت رویه نهایی بصورت پیمانی انجام شده 
اســت و ۶۴ کیلومتر روکش آســفالت رگالژی 
پیمانی طی ۱۱ ماهه سالجاری انجام شده است.

ســلیمی گفت: ۵ کیلومتر شانه سازی آسفالتی 
پیمانی، ۵۷ کیلومتر لکه گیری آسفالت پیمانی 
و انجــام ۵۹ هزار و ۷۳۲ متر درزگیری پلیمری 
از دیگر اقدامات پیمانی معاونت راهداری است.

معــاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان کرمانشاه افزود: درزگیری 
پلیمــری بــرای جلوگیری از نفــوذ آب باران و 
آب های ســطحی از محل ترک ها و نشست های 
حاصل از زیرســازی صورت گرفته  و این اقدام 
ســبب افزایش دوام روســازی و طول عمر مفید 

آسفالت می شود.

با حضور مدیران شرکت توزیع برق اصفهان ؛

مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق 
در بهارستان برگزار شد

اصفهان  / گروه اســتانها :مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: همزمان با کل کشور اصالح ساختار شبکه های توزیع برق 
اصفهان در راســتای بهینه ســازی شــبکه ها و همچنین ایمنی 

بیشتر انجام شد.
حمید رضا پیرپیران در مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی 
شبکه توزیع برق اصفهان افزود: این رویداد با رویکرد بهبود ایمنی 
همزمان با سراسر کشور انجام گرفت و در پی نظارت و سنجش و 
هماهنگی بین تیم ای امدادی و نظارتی ستادی و اجرایی هستیم 
تا از این طریق بتوانیم با ســرعت بیشــتری در مقابله با بحران 
هــا فعالیت کنیم .وی با اشــاره بــه مانور اقدام فراگیر تعمیرات و 
بهینه سازی شبکه برق اصفهان، تصریح کرد: در این برنامه اصالح 
ساختار باالی ۵۰درصد شبکه ها توزیع برق اصفهان انجام شده و به 
دنبال پایداری و اصالح شبکه هستیم.پیرپیران با اظهار امیدواری 
از اینکــه در پایــان نتایج این مانور مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد 
و نتایج آن قابل بهبود و شناســایی باشــد، بیان کرد: از حدود پنج 
ســال پیش در بحث اصالح ســاختار شبکه های توزیع ۱۱ محور 

مدنظر قرار گرفت.مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
هدف از اجرای این مانور و اصالح ســاختار شــبکه را شناسایی و 
رفع کانون های خطر در شبکه توزیع نیروی برق دانست و افزود: 

اصالح حریم شبکه، جابجایی و اصالح پایه ها، افزایش نقاط قابل 
مانور در شــبکه، ارتقاء حفاظت الکتریکی شــبکه، ارتقاء مبلمان 
شــهری و زیباســازی شبکه های توزیع برق، حفظ شبکه در برابر 
ســرقت، حفظ محیط  زیســت، ارتقا حفاظت الکتریکی، رویت 
پذیری شبکه، متعادل سازی بار شبکه توزیع و همچنین کاهش 
تلفات از جمله دیگر اهداف این مانور اســت.پیرپیران با اشــاره به 
نتایج اصالح ساختار شبکه، بیان کرد: کاهش میزان خاموشی ها 
از ۸۵۰ دقیقه در ســال ۹۳به زیر ۱۲۰ دقیقه در ســال جاری، 
رضایتمندی مردم، اصالح بهینه مصرف انرژی، هوشمند سازی 
شــبکه های توزیع و درنهایت تحت کنترل بودن شــبکه از جمله 
این نتایج اســت. وی با بیان اینکه امروز به  طورکلی در این مانور 
۳۷۲ نفر نیروی انســانی در حوزه خدمات در حال انجام وظیفه 
هســتند، اظهار کرد: ۶۷گروه اجرایی با ۲۵۰ نفر نیرو،۲۶ گروه 
عملیاتی در بحث نظارت، اجرا و کنترل، ۶۳ ناظر به طور مستقیم 
و ۲۲کارشــناس ایمنی و همچنین ۹۷ دســتگاه خودرو سبک و 

سنگین در این مانور حضور دارند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مجتمع آموزشــی نصر )واحد 
شــماره 1( در ناحیه یک اصفهان 

افتتاح شد
اصفهان / گروه استانها : مجتمع آموزشی  نصر 
به همت خیر مدرســه ســاز حاج محمود نصر 
آزادانــی و به یاد همســر مرحومش زنده یاد 
حاجیــه خانم صدیقه آزادانــی تأمین اعتبار 
شده اســت.مجتمع آموزشی نصر با زیربنای 
آموزشی هزار و ۱۶۷ متر مربع، متراژ محوطه 
سازی هزار و ۲۱۶ متر مربع، متراژ زمین هزار 
و ۷۴۲ متر مربع، متراژ دیوارکشــی ۱۸۰ متر 
طول و ســازه اسکلت بتنی احداث شده است.
این مجتمع آموزشی شامل ۹ کالس درس، ۲ 
اتــاق اداری و معلم، یک کتابخانه، یک کارگاه 
و یک ســالن اجتماعات است.مهندس مجید 
نســیمی، سرپرست اداره کل نوسازی مدارس 
اســتان اصفهــان در مراســم افتتاح مجتمع 
آموزشــی نصــر در ناحیــه ۱ اصفهان، اظهار 
کــرد: قطعا هــر کار خیری برکاتی در زندگی 
خیرین دارد و اگر کار خیر، اثرات مســتمری 
داشــته باشــد قطعا بــرکات ماندگارتری نیز 
خواهد داشت. چه خیری مستمرتر از ساخت 
فضای آموزشی که این کار خیر قابل قیاس با 
کارهای خیر دیگر نیست، چون در فضایی که 
توسط خیر ساخته می شود فرزندان ما آموزش 
مــی بیننــد و در آینده هر کار مثبت و مفیدی 
انجام دهند خیر نیز در ثواب آن مشارکت دارد.  
وی با اشــاره به اینکه در آیات و روایات ما به 
اهمیت این کار خیر اشــاره شده است،  گفت: 
حضرت علی)ع( در بخشــی از خطبه های نهج 
البالغه فرموده نیک نامی که خدا برای کسی 
در میان مردم مقرر می دارد بهتر از مالی است 
که به عنوان ارث به یادگار می ماند.نســیمی 
خطاب به خیرین مدرسه ساز، گفت: شما نام 
نیک و خیر پایدار و تکثیر شــونده از خود به 
جا می گذارید.وی با اشــاره به اینکه از ابتدای 
ســال جاری تاکنون و بــا کمک خیرین، ۹۷ 
پروژه آموزشی ، پرورشی و ورزشی را با اعتبار 
۳۳۰ میلیــارد تومــان تحویل داده ایم، افزود: 
در حال حاضر ۹۰ پروژه خیرســاز در حال اجرا 
داریــم. برای تکمیل ایــن پروژه ها نیاز به ۴۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار داریم که از اعتبارات ۱۴۰۰ 
و پیش بینی اعتبارات ۱۴۰۱ برای تکمیل این 
پروژه ها برنامه ریزی کرده ایم.سرپرســت اداره 
کل نوسازی مدارس استان اصفهان ادامه داد: ۷۰ 
پروژه خیرساز نیز داریم که برای تکمیل و تحویل 
این پروژه ها به آموزش و پرورش تالش می کنیم،  
از جمله ۳ پروژه در ناحیه یک در حال اجرا و ۲ 
پروژه نیز درحال طراحی و برنامه ریزی است. وی 
با اشاره به هزینه بالغ بر ۷ میلیارد تومانی مجتمع 
آموزشی نصر، گفت: هزینه اجرای پروژه به طور 
کامل از سوی خیر مدرسه ساز حاج محمود نصر 

آزادانی تأمین شده است.

همزمان با سراســر کشــور در استان گلستان 
انجام شد؛

گیر برق برای تعمیرات  اقــدام فرا
و بهینه ســازی شــبکه های توزیع 

گلســتن/ گروه اســتانها : مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان گفت : در اقدامی 
فراگیر، در ســطح اســتان همزمان با سراسر 
کشــور ،شناســایی و رفع کانون های خطر در 

شــبکه های توزیع استان اجرا شد.
 علی اکبر نصیری گفت : شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان در اقدامی فراگیر شناسایی و رفع 
کانون های خطر در شبکه های توزیع برق  با 
حضــور بیش از۲۷۱ نفر از نیروهای عملیاتی 

آغاز گردید.
وی افــزود: درایــن اقدام فراگیر که  به صورت 
همزمــان در ســطح کل کشــور آغاز شــد، 
محورهای کنترل و اصالح حریم شبکه، جابه 
جایــی و اصالح پایه های قرار گرفته در معابر 
پــس از تعریض و تغییرات مبلمان شــهری، 
مقاوم ســازی و تعویض پایه های معیوب در 
دســتورکار سراســری اکیپ های عملیاتی و 
فنــی قرار مــی گیرد.همچنین ترمیم دریچه 
های معیوب پایه های روشــنایی معابر، جمع 
آوری اشیاء اضافه و تابلوهای تبلیغاتی مجاور 
پایه های شــبکه برق و قفل و بســت و ترمیم 
درب معیوب پســت های زمینــی، تابلوهای 
زیرترانس، شــالترها و جعبه های مستقیم از 
دیگــر محورهای این اقدام فراگیر خواهد بود.

نصیــری افزود :، اصالح کابل ســرویس های 
بهــم تنیده مشــترکان روی پایــه ها و جعبه 
های تقسیم نیز محور دیگری است که در این 
اقدام فراگیر نســبت  به انجام آن اقدام خواهد 
شــد.مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
گلســتان افزود: هموطنان گرامی در صورت 
مشــاهده مشکالت در شبکه های توزیع برق، 
خرابی شــبکه، خرابی درب تابلوهای برق و....  
را در اپلکیشــین برق من  ثبت و در این اقدام 
فراگیر همکاری نمایند.شــایان ذکر است  که 
در ایــن اقــدام ۱۲۱ اکیپ در قالب ۱۲۰۹ نفر 

ساعت مشغول خدمات بوده اند.

ج: شهردار کر

 احداث زیرگذر »شیخ آباد« 
در دستور کار شهرداری است

البرز/ گروه اســتانها :اکبرحیدری شــهردار کرج 
گفت:با بهره برداری از بلوار شهدای حسین آباد راه 
آهن، مشکل ترافیک چندین ساله این محله برطرف 
می شود.مصطفی سعیدی سیرائی در مراسم افتتاح 
بلوار شــهدای حســین آباد راه آهن و زمین چمن 
مصنوعی و ابنیه سرای محالت پارک بنفشه که پیش 
از ظهر امروز با حضور اعضای شورای شهر، مدیران 
شــهری و شهروندان برگزار شد، ضمن تبریک روز 
مهندس اظهار کرد: شورای ششم از اولین روز کاری 
خــود دو موضــوع را در اولویت کاری خود قرار داده 
که اولی تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری است 
و اولویت بعدی هم آغاز پروژه های جدیدی اســت 
که بهره برداری از آنها منجر به توســعه شــهر و رفع 
مشکالت شهروندان می شود. وی با تاکید بر اینکه 
تملک پروژه ای که امروز به بهره برداری رســید از 
قبل انجام شده بود، توضیح داد: این پروژه در زمان 
تحویل حدود ۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشت 
و در ادامه با تالش و همت مضاعف همکاران ظرف 
ســه ماه برای بهره برداری آماده شــد. این مسئول 
تاکید کرد: با بهره برداری از این بلوار مشکل ترافیک 
چندین ساله محله حسین آباد راه آهن حل می شود.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات شهرداری 
در چند ماه گذشته اشاره کرد و ادامه داد: هر چند 
انجام عملیات عمرانی در شش ماه دوم سال به دلیل 
برودت هوا و شــرایط جوی با دشواری های خاصی 
مواجه است ولی از اول مهر تا کنون، مدیریت شهری 
کــرج موفق به بهره بــرداری از پروژه های مهمی 
مثل کنارگذر مهرشهر، پارک دانایی شده و عملیات 
اجرایی پارک ســاحلی کرج را هم آغاز کرده اســت 
که با برنامه ریزی صورت گرفته، خرداد سال آینده 
به بهره برداری می رسد.شــهردار کرج گفت: عالوه 
بر این، برای ســال آینده احداث زیرگذر شــیخ آباد 
در دستور کار شهرداری قرار گرفته است و در این 
خصوص تفاهم نامه ای با شهرداری فردیس منعقد 
شده و بودجه الزم برای اجرای آن هم در نظر گرفته 
شده است.وی اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه 
مشــکل ترافیک محالت شــیخ آباد، حسین آباد و 

مشکین دشت بر طرف خواهد شد.

نخستین جلسه ستاد بزرگداشت 
حکیم نظامی گنجوی در مشهد 

برگزار شد
مشهد مقدس /سیده زهرا حیدری 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در نخستین جلسه 
ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با اشاره به 
برنامه های فراوانی که کشــورهای غربی و شــرقی 
برای سلطه فرهنگی دارند اظهار داشت : فرق ما با 
غرب و شرق در هویت ، پیشینه و عقبه فرهنگی ، 
هنری و ادبی ماســت . ما در تاریخ کشــور عزیزمان 
بزرگانی در حوزه ادبیات و حکمت همچون حافظ 
، سعدی ، موالنا ، فردوسی ، نظامی گنجوی ، خیام 
، عطار داریم که با اتکا بر ادبیات و حکمت آنها می 
توان انقالب و فرهنگ غنی اسالمی ایرانی خود را به 
همه کشورهای جهان صادر کنیم .  محمد حسین 
زاده  تاکید کرد :۲۱ اســفند ماه در تقویم ملی روز 
بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است و ظرفیت 
های فرهنگی و ادبی استان می تواند از این امکان 
برای معرفی آثار و مفاهیم ادبی این شاعر و حکیم 
بزرگ استفاده کند .  وی با درخواست از همه سازمان 
ها و مراکز دولتی و خصوصی فعال در حوزه فرهنگ 
برای مشــارکت و همراهــی در اجرای برنامه های 
فرهنگــی و ادبــی  هویت محور ، قوی و متحد بیان 
داشت : جهت معرفی مشاهیر و مفاخر ادبی خصوصا 
نظامی گنجوی به نسل نوجوان و جوان باید از همه 
ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد . 

 گفتنــی اســت در ایــن جلســه نمایندگانی از 
شــهرداری ، آســتان قدس رضوی ، ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی ، میراث فرهنگی 
و صنایع دســتی ، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان ، مرکــز مدیریت حوزه علمیه ، صدا 
و ســیما و نهاد کتابخانه های عمومی به تشــریح 
برنامه های خود در خصوص روز گرامیداشــت 
نظامی پرداختند و در خاتمه مصوب شــد برخی 
از ایــن برنامــه ها در یک ســاختار گروهی و با 
مشارکت سازمان ها و ادارات دیگر تقویت شده 

و در اختیــار عموم مردم قرار گیرد .

استانها 6

کید کرد؛ ج تا ررییس شورای شهر کر

کم برخوردار اولویت مدیریت شهری است تکمیل پروژه های مهم و رفع مشکالت محالت 
البرز / گرو ه  اســتانها :فاطمه کیاحیزتی رییس شــورای شهر کرج 
گفت: حق شهروندان است که از ظرفیت های پروژه های مهمی از 
جمله قطار شهری و بزرگراه شمالی بهره مند شوند.جواد چپردار 
در مراســم افتتاح بلوار شــهدای حسین آباد راه آهن و زمین چمن 
مصنوعی و ابنیه ســرای محالت پارک بنفشــه اظهار کرد: بهره 
برداری از این پروژه حاصل تالش مجموعه مدیریت شــهری در 
ماه های اخیر اســت که نقش به ســزایی در کاهش مشکل ترافیک 
این محدوده خواهد داشــت.وی ادامه داد: از صبح امروز شــاهد 
بهــره بــرداری از پروژه های متعددی در این منطقه هســتیم و با 
برنامه ریزی های صورت گرفته این روند ادامه دارد. وی ادامه داد: 
ترافیک محدوده حســین آباد راه آهن برای ســال ها ساکنان این 
محدوده را آزار می داد و خوشــبختانه با بهره برداری از این بلوار، 
این معضل حل خواهد شــد.چپردار اضافه کرد: مجموعه مدیریت 
شهری وظیفه خود می داند تا در جهت احصاء مطالبات شهروندان 
تالش کند و در این راستا نگاه ویژه ای به مناطقی که طی سال های 
گذشته کمتر توسعه یافته اند، دارد.وی توضیح داد: توجه شورا و 

شــهرداری به رفع مشکالت ساکنان محالت کم برخوردار است و 
بهره برداری از چنین پروژه های مصداق تالش مدیریت شــهری 

برای توزیع عادالنه امکانات در مناطق دهگانه شهری است.
رییس شــورای شــهر کرج ادامه داد: در پیش بینی بودجه ۱۴۰۱ 
شــهرداری تالش شــده ضمن تمرکز برای تکمیل پروژه های مهم 

مثل قطار شهری و بزرگراه شمالی، مناطق و محالت کم برخوردار 
به صورت ویژه ای مورد توجه قرار بگیرند.این مسئول اضافه کرد: 
نیازهای شــهروندان در مناطق دهگانه احصاء شــده و مجموعه 
مدیریت شهری اصلی ترین تکلیف خود را بر رفع مشکالت اولویت 
دار متمرکز کرده است.وی افزود: با تعامالت بین بخشی و ارتباط با 
دولت تالش می شود پروژه های مهم کرج هر چه سریع تر تکمیل 
و در اختیار شهروندان قرار گیرد.رییس شورای شهر کرج گفت: ما 
با شهروندان صادق هستیم و اگر پروژه ای امکان افتتاح و تحویل 

داشته باشد، بی معطلی در این مسیر حرکت می کنیم.
وی توضیح داد: حق شــهروندان کرجی اســت که از پتانسیل های 
پروژه های عمده مثل قطار شــهری و بزرگراه شــمالی برخوردار 
شــوند و مدیریت شهری اهتمام ویژه ای در تکمیل این پروژه های 

مهم دارد.
چپردار افزود: خوشبختانه امروز شاهد تعامل سازنده مدیران عالی 
استان با مجموعه مدیریت شهری هستیم که این امر نقش مهمی 

در تسریع اهداف پیش بینی شده خواهد داشت.

خبر ویژه

سفارت جمهوری اسالمی ایران در رومانی اعالم کرد که اتباع ایرانی مقیم اوکراین می توانند از نمایندگی های دیپلماتیک رومانی روادید دریافت کنند.سفارت جمهوری اسالمی ایران در بخارست در بیانیه ای 
اعالم کرد که به اطالع شــهروندان ایرانی مقیم اوکراین می رســاند، ایرانیان می توانند در نمایندگی دیپلماتیک رومانی در کیشــینف )Chisinau(، دفاتر کنســولی در چرنائوتس )Cernăuți(، کاهول )Cahul( و 
بالتس )Bălți( یا مستقیماً در گذرگاه های مرزی اوکراین - رومانی )Siret-Sighetu Marmatiei , Halmeu,( روادید رومانی را دریافت کنند.در ادامه این اطالعیه آمده است که شهروندان می توانند در صورت 

نیاز به هرگونه اطالعات تکمیلی و یا حمایت الزم با شماره تلفن های اضطراری زیر تماس بگیرند.شماره تلفن:  ۰۰۴۰۷۶۱۱۲۱۸۰۲

کنند اتباع ایرانی مقیم اوکراین می توانند روادید رومانی را دریافت 

مشخصات ابالغ شونده: 
نام: آرین 

نام خانوادگی: معماری 
شماره ملی: 2۷55656۷3۷

ــام کاری  ــت انج ــت جه ــن مهل ــه تعیی ــه / اخطاری ــالغ اخطاری ــوع ابالغیه:اب ن
ــط  ــمت و مرتب ــخص ذی س ــرای ش ب

: ۷ روز  مهلت حضور
: معرفی داور  نوع علت حضور

ظــرف  نــوع علــت حضــور: حداکثــر  روز   ۷ : ابالغیــه:  مهلــت حضــور متــن 
ــد و  ــی نمایی ــی معرف ــورت کتب ــه ص ــود را ب ــرایط خ ــد ش ــه داور واج ــک هفت ی
در صــورت عــدم معرفــی دادگاه راســا بــرای شــما داور تعییــن و تصمیــم 

قانونــی اتخــاذ خواهــد کــرد. 
دعــوی: مونــا منصــوری وش بــه طرفیــت آریــن معمــاری مبنــی بــر طــالق بــه 

درخواســت زوجــه 
بــا توجــه بــه علــت حضــور منــدرج در ایــن ابالغیــه بــه شــما ابــالغ مــی 
ر اقــدام در غیــر ایــن صــورت مطابــق مقــررات اتخــاذ  گــردد ظــرف مهلــت مقــر

تصمیــم خواهــد شــد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان ارومیه 

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

موضــوع  اول  هیــات  مورخــه1400/11/04   140060318015003238 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه 
زنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 2۷28 صــادره از تهــران درشــش دانــگ یــک  مظهــری فر
بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 534.03  مترمربــع در پــالك شــماره 2300 فرعــی از 22 
اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 62 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در خواچکیــن خریــداری از 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع  مالــك رســمی آقــای محمــد ایوبــی خواچکینــی  محــر
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 :1400/11/23 

دوم:1400/12/08 ونوبــت 
م/الف2950                                                                       محمد رجب پور دموچالی- رئیس 
ک ثبت اسناد وامال

گهــی موضــوع مــاده 3قانــون و ماده13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و  " آ
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318001003115 مورخــه1400/10/28 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه 
صغــرا محمــدی نیکــوی پاســخی بــه ش ش 2153 کدملــی 5189402363صــادره از خشــکبیجار 
زنــد محمدعلــی در 16 ســهم مشــاع از 3۷8 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه  فر
مســاحت 10۷8 مترمربــع در پــالك شــماره  فرعــی از 85۷ از پــالک شــماره 100 فرعــی از اصلــی 6 
واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بــه نــام مالــک رســمی 
اولیــه مهــدی فروغیــراد حــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
گهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند  نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
ــاه از  ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دوم
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 

ــت دوم:1400/12/08 ــت اول :1400/11/23 ونوب ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش خواه
ک                                                                        ســید محمد فرزانه شــال- رئیس ثبت اســناد وامال
ناحیه یک رشت
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 8 اسفند 1400  شماره پیاپی 252054 رجب 1443   27 فوریه 2022
ویژه از جامعه

کوتاه از پایتخت

در آستانه روز ملی بیماری های نادر عنوان شد؛

؛ همچنان بالتکلیف  بیمه بیماران نادر
هر چند در نگاه سطحی و اولیه بیماری 
های نادر ممکن اســت در جامعه نادر و 
نه چندان چالش برانگیز به نظر برســند، 
امــا همین بیماری های بــه ظاهر نادر 
یکــی از مشــکالت عمده ســالمتی در 
جمعیت ها و برای نظام های سالمت در 
ســطح جهان هستند. بیماری های نادر 
به صــورت بیماری هایی  تهدید کننده 
زندگی، شدید، مزمن ، پیچیده  و نیازمند 
توجه ویژه هستند. در کل در تعریف ساده 
به بیماری هایی که  فراوانی یا شیوع کمی 
در جمعیت های انســانی دارند بیماری 
های نادر می گویند.حمیدرضا ادراکی، 
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با اشاره 
به شعار امسال روز ملی بیماری های نادر 
مبنی بر » صدای بیماران نادر باشــیم«، 
گفت: خوشبختانه روز هشتم اسفندماه 
تحت عنــوان روز ملی بیماری های نادر 
در تقویم رســمی کشور ثبت شد تا این 

موضوع وجهه رسمی پیدا کند.

بالتکلیفی بیمه بیماران نادر
وی بــا اشــاره بــه تصویب ســند ملی 
بیماران نادر، بیان کرد: بر اســاس سند 
ملی بیماری های نادر که در آخرین روز 
فعالیت دولت قبلی به دســتگاه ها ابالغ 
شــد، تمام مصوبه هــای آن الزم االجرا 
اســت. تبصره ۳ ماده ۴ این ســند تاکید 
دارد که یک بیمار نادر باید تخت پوشش 
کامــل بیمه پایه و تکمیلی قرار گیرد که 
در این موارد متصدی مربوطه در این امر 
وزارت رفاه اســت که تشخیص می دهد 
کدام یک از بیمه های پایه و تکمیلی باید 
این وظیفه را تقبل کنند. االن یک بیمار 
نادر اگر تحت پوشش بیمه نباشد به هیچ 
جا دسترسی ندارد. برخی بیماران ممکن 
است از طریق پدر خود بیمه باشند اما از 
یک سنی به بعد این پوشش هم از برخی 
برداشــته می شود. از طرف دیگر برخی 
بیماران نادر به دلیل مشــکالت جسمی 

اصال ســر کار نمی روند که توسط محل 
کار خود بیمه شــوند. متاسفانه تاکنون 
هیچ مرجعی وضعیت بیمه بیماران نادر 
را نپذیرفته اســت و این بر اساس قانون 

تخلف است .

هزینه های چند برابری درمان 
بیماران نادر

وی افــزود: مــا نگرانیم که وقتی بیمار نادر 
نزد پزشــک می رود با هزینه های ویزیت، 
 ،MRA ،آزمایش، دارو، ســی تی اســکن
جراحــی و... بایــد چه کند؟ آیا نباید از یک 
بیمه کامل برخوردار باشــد؟ این شــرایط 
در حالــی رخ می دهد که هزینه بیمار نادر 
چندین برابر بیمار معمولی است و به مراتب 
شرایط سخت تر و طوالنی تری از بیماری را 
پشت سر می گذارند. چه خوب است اگر به 
مناســبت این روز ملی، وزارت رفاه، تامین 
اجتماعی و... پای کار بیایند و فکری به حال 
بیمه این بیماران کنند. بیمار نادر نیاز مستمر 
بــه مراجعه بــه مراکز درمانی دارد و هزینه 
زیــادی به این خانواده تحمیل می شــود.

ادراکی درباره هزینه های یک بیمار نادر در 
طول یک ماه، اظهار کرد: هزینه ها بســیار 
متفاوت است. از هفته ای ۵ یا ۶ میلیون تومان 
هزینه شروع می شود و برخی بیماری های 
سنگین تر مانند SMA داروهای فوق العاده 
گرانی دارد و بعید اســت اقتصاد خانواده تا 
این اندازه قوی باشــد که به راحتی از پس 
این هزینه ها برآید. خانواده بیمار نادر به طور 
میانگین باید ماهانه حدود ۸ میلیون تومان 
برای فرد بیمار هزینه کند که اگر بیمار وارد 
فاز حاد بیماری شــود این هزینه چند برابر 
خواهد شد.او به همه گیری کرونا نیز اشاره 
کرد و گفت: بروز بیماری کرونا در بیماران 
نادر ســبب می شود آثار سخت تری بر بدن 
او داشــته باشد. هزینه درمان بیمار نادر در 
برابر کووید۱۹ نســبت به فرد عادی بسیار 
بیشتر است.وی افزود: مجلس تایید کرد ۱۲ 
بیماری نادر جزو بیماری های صعب العالج 
محسوب شوند و تحت پوشش بیمه کامل 
قرار گیرند. بیماری هایی مانند EB، اوتیسم 
و...از این موارد هســتند ولی این تعداد در 
مقابل ۳۵۵ نوع بیماری نادری که تاکنون 

در ایران شناسایی شده است خیلی کم است.
وی با اشاره به مشکالت موجود در شناسایی 
بیماران نادر، گفت: تعداد موارد شناســایی 
شده در کشور خیلی دقیق نیست. در کشور 
ما میزان شیوع بیماری های نادر نسبت به 
غرب به دلیل ازدواج های فامیلی و مســائل 
اپیدمیولوژیک استان ها بیشتر است. طبق 
تعریف ســازمان بهداشت جهانی در کشور 
ایران قطعا باید حدود ۱.۵ میلیون بیمار نادر 
وجود داشــته باشد و امیدوایم تعداد موارد 

شناسایی شده افزایش یابد.

مشکالت دارویی بیماران نادر
او با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل فعلی 
بیمــاران نادر موضوع تامین دارو به عنوان 
یک امر حیاتی اســت، گفت: بخشــی از 
معضالت مربوط به کشــور ما که بخشــی 
هم به دلیل تحریم ها اســت ، تهیه دارو را 
تحت الشــعاع قرار داده اســت. داروهای 
بیمــاران نــادر را همه  کشــورها و همه  
شرکت ها تولید نمی کنند؛ چون ساخت و 
تولید آن نیازمند تکنولوژی های پیشرفته 

است و تولید آن برای همه  کشورها صرفه 
اقتصادی ندارد. این داروها عمدتا از خارج 
از کشــور تهیه می شود. آنها می گویند که 
دارو جزو تحریم ها نیست، اما در عمل این 
موضوع رعایت نمی شود. برای حمل و نقل 
دارو الزم است که شرکت های بین المللِی 
بیمه آن را بیمه کنند. از طرفی هم قیمت 
ایــن داروها برای ما باالســت و هم هزینه 
ترنسفر ) جابه جایی( دارو زیاد است و این 
کار به راحتی انجام نمی شــود.او ادامه داد: 
این داروها عمدتا گران هســتند از طرفی 
دالر ما هر روز باالتر می رود؛ بنابراین تامین 
داروی بیمار نادر وابسته به این افزایش ها 
اســت. قبال عدد ارز دارو مقدار ثابتی بود 
امــا اکنون این موضــوع هم دارد کمرنگ 
می شــود تا همه چیز وابسته به ارزِ شناور 
باشــد. در چنین شــرایط سختی باز هم 
نمی توانیم قســم بخوریم که دارو درست 
و به موقع به دســت بیمار برسد و سیستم 
توزیع به راحتی دارو را به بیمار بدهد. گاهی 
دارو می آید اما مدت ها در گمرک می ماند، 
نگهداری برخی از این داروها شرایط خاصی 
دارد. در شــرایطی که داروها برای بیماران 
نادر از نان شــب واجب تر اســت اما قطعا 
در رونــد تامیــن، کمبود دارو هم به وجود 
می آید.مدیرعامل انجمن بیماری های نادر، 
با تاکید بر لــزوم افزایش اطالعات جدید 
پیرامــون درمان بیماری هــای نادر، بیان 
کرد: همه چیز که اطالعات قدیمی قبلی 
نیســت؛ به هر حال علم در حال پیشرفت 
است و موضوعی که به شدت مورد تاکید 
مــا قــرار دارد موضوع غربالگری اســت. 
غربالگری یک گام اساســی در هر جامعه 
اســت تا از بروز و گســترش بیماری نادر از 
ابتدا جلوگیری شود. مشاوره های پیش از 
ازدواج و غربالگری های حین بارداری بسیار 
مهم اســت. با این اقدامات می توان نسبت 
بــه جلوگیری از تولد فرد بیمار جلوگیری 
کرد تا هم او در طول زندگی رنج نکشــد و 
هم اقتصاد جامعه و خانواده درگیر نشود. 

7جامعه
مدیر کل معاونت حمل و نقل 
شهرداری تهران عنوان کرد؛

 انتقال اتوبوس های 
 خطوط خلوت تر

به خطوط پرازدحام تهران
 مدیــرکل حمــل و نقل عمومی و امور 
مناطــق معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران ضمن اشاره به ایام 
پایانی امســال، درباره اقدامات اجرایی 
معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، 
بیان کرد: در این ایام استفاده از مراکز 
تجاری بیشتر می شود و تراکم و مراجعه 
به محدوده بــازار افزایش می یابد؛ در 
نتیجه باعث افزایش ترافیک و سفرهای 
درون شهری می شود که در این صورت 
بایــد ارائه ســرویس های حمل و نقل 
عمومــی به ویژه اتوبوســرانی تقویت 
شــود.مهدی گلشــنی با بیــان اینکه 
اتوبوس های خطوط خلوت تر به خطوط 
پرازدحــام منتقل می شــوند، افزود: 
همچنین در این میان از اتوبوس هایی 
که تعمیر شــده و تجهیز هســتند، در 
خطوط مورد نیاز اســتفاده خواهد شد 
تا ســرویس رســانی مطلوب تری به 
شهروندان ارائه شود.البته در ایام پایانی 
ســال عالوه بر اقداماتی که شهرداری 
انجام می دهد، شــهروندان هم باید به 
کاهش ترافیک و ازدحام در شهر کمک 
کنند. شهروندان در این یک ماه پایانی 
ســال، سفرهای غیرضروری را کاهش 
دهنــد و تا حد ممکــن نیازهای خود 
را بــه صورت محلی و منطقه ای تأمین 
کنند.وی در ادامه به شهروندان توصیه 
کرد که از ســرویس های حمل و نقل 
عمومی اســتفاده کنند و در مسیرهای 
کوتــاه درون شــهری به صورت پیاده 
یــا با دوچرخه تردد داشــته باشــند.

مدیــر کل حمــل و نقل عمومی و امور 
مناطــق معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران در ادامه عنوان کرد: 
بخــش عمده فرهنــگ ترافیکی جزو 

وظایف شهروندی است.

سرپرست مرکز اورژانس تهران عنوان کرد؛

 تماس برای حال بد 
سگ و گربه با اورژانس 

سرپرســت مرکــز اورژانــس تهران 
در خصــوص کمبود نیروی انســانی 
اورژانس تهــران اظهار کرد: اورژانس 
تهــران دارای کمبود نیروی انســانی 
اســت. البته ایــن کمبود به این معنی 
نیســت کــه اورژانــس دارای نیروی 
متخصص نیســت، اما اینکه در تهران 
کار کند، ســخت اســت. نکته دیگر در 
کمبود نیروی انسانی به تعداد ماموریت 
های داخل شــهر تهران مربوط است. 
به طور متوســط هر پایــگاه اورژانس 
بــه طور متوســط روزانه ۱۵ ماموریت 
انجــام مــی دهد که ایــن تعداد ۲۳ تا 
۲۵ درصد مأموریت های کل کشــور 
اســت. دکتر یحیی صالح طبری افزود: 
شــرایط زندگی در تهران سخت است 
و بــرای نیرویــی که برای کار به تهران 
بیاید نیز به همین ترتیب است. راهکار 
رفع این کمبود این اســت که دانشگاه 
هــای بزرگ نیروی بومی تربیت کنند.

وی در پاســخ به این ســوال که کمبود 
نیروی انســانی در روند عملیات های 
اورژانــس تهران اختــالل ایجاد کرده 
است یا خیر؟ گفت: با تالش همکاران، 
فشــار کاری زیــاد و مضاعف، در روند 
اختالل ایجاد نشده است. ممکن است 
در بعضی اوقات رسیدن بر بالین بیمار 
به همیــن دلیل افزایش پیدا کند، اما 
تالش ما بر این است که مردم از خدمات 
اورژانس بیشــترین استفاده را بکنند.

طبری گفت: بخشی از تعداد ماموریت 
ها البته به عدم فرهنگ ســازی باز می 
گردد. اورژانس ماموریت هایی را انجام 
می دهد کــه فقط چک عالئم حیاتی 
است، مثال تکنسین زمانی که بر بالین 
بیمار اعزام می شــود، بیمار اظهار می 
کند که احســاس کرده کمی فشارش 
باالســت. یعنی برخــی ماموریت ها را 
انجام می دهیم که غیر ضروری اســت 
و وقتی به بالین بیمار می رویم متوجه 
آن مــی شــویم.وی ادامه داد: از مردم 
تقاضا داریم که فقط و فقط زمانی که به 
اورژانس نیاز دارند تماس بگیرند شاید 
باورتان نشــود اما گاهی برای حال بد 
سگ و گربه با ما تماس می گیرند. این 
ضروری است که مردم با فرهنگ سازی 
رسانه ها به این پی ببرند که در مواقع 

ضروری با اورژانس تماس بگیرند.

»یار کشی« خانواده ها هنگام 
بروز مشکالت زوجین

  دکتر علیرضا آقایوسفی ، روانشناس
دربــاره ضرورت حفظ اســتقالل زوجین 
پــس از ازدواج بــه منظــور جلوگیری از 
بروز اختالفات احتمالی میان همســران 
و خانواده ها، باید توجه داشت که توضیح 
دادن جزئیــات زندگــی مشــترک بــه 
خانواده ها، معموال از سوی زن و شوهرهایی 
رخ می دهد که به والدین خود وابســتگی 
زیادی داشته، ساختار شخصیتی ناپخته و 
نسبتا ضعیف و تلقین پذیری دارند و ثبات 
هیجانی آنها کم است. معموال در نهایت نیز 
کار این زوجین به مشاجرات  و تعارضات 
جدی  زناشویی کشیده شده و هیچگاه به  
سمت رابطه سالم و خوشبختی پیش نمی 
روند چراکه والدین درگیر جزئیات رابطه 
زناشویی زوجین شده و نظرات و راهنمایی 
هایشان هیچ تاثیری در بهبود رابطه زن و 
شوهر نخواهد داشت. زن و شوهرهایی که 
با رجوع به والدین و توضیح دادن اتفاقات 
رخ داده در رابطه زناشــویی به آنها در پی 
اعمــال نظر والدیــن در کارهای کوچکی 
نظیر رفتن به ســفر و مهمانی هستند، در 
واقع به لحاظ هیجانی ناپایدار بوده، توانایی 
کنترل هیجانات و تصمیم گیری درســت 
را نداشــته و شخصیت ضعیفی دارند. در 
واقع مشکل اصلی زوجینی که ریز به ریز 
اتفاقات و مســائل زندگی مشــترک را با 
والدین مطرح می کنند، نداشــتن مهارت 
»حل مســاله« است، مســاله اصلی این 
اســت که والدین در کودکی نتوانسته اند 
روش حل مســاله درســت را به فرزندان 
خــود بیاموزند و از ایــن رو در زمان بروز 
بحران هــای این چنینی کاری از دســت 
زوجین بر نمی آید. حتی خود والدین نیز 
در این شرایط نمی توانند با نظرات خود به 
زوجین کمک کنند چراکه آگاهی از حل 
مســاله درست ندارند و در این میان تنها 
خانواده هــا به لحاظ عاطفی درگیر بحران 
رابطه زوجین شــده و بعضا کار به قطبی 
شــدن، یار کشــی و بروز مشکالتی از این 
دســت می کشد. اگرچه زن و شوهر وقتی 
ازدواج می کنند واحد مستقلی را تشکیل 
می دهند و گاهی پیش می آید که زوجین 
در مواجهــه با بحران و بــه دلیل نا توانی 
در حل مشــکالت، مساله پیش آمده را با 
والدین خود مطرح می کنند اما این امر به 
معنای بیان جزئیات رابطه مشترک و ریز 
به ریز مسائل زندگی مشترک با والدین و 
از ســوی دیگر اعمال نظر آنها بی توجه به 
نظر همسر نیست. در مواجهه با بحران هم 
معموال از دست خانواده ها کمک چندانی 
بر نمی آید و بیان این مســائل تنها باعث 
می شــود خانواده ها از نظر عاطفی درگیر 
شده و مشکالت بیشتری نیز شروع شود، 
چراکه والدین هرچه که در توان داشــته 
و بلــد بودنــد را در طول تربیت بچه ها  به 
فرزنــدان خــود آموخته اند و اگر در حال 
حاضر فرزندان توان حل مشکالت را ندارند 
در واقــع والدین نیز نمی توانند روش حل 
مساله جدیدی را به آنها بیاموزند. در چنین 
مواقعی زوجین بدون دخالت دادن والدین 
در مشــکالت، می توانند برای حل بحران 
به مشــاوران و روانشناسان مراجعه کرده 
و بهتریــن تصمیم را اتخاذ کنند، زوجین 
باید در مراجعه به مشاور سعی در تثبیت 
هیجانی خود داشــته باشند و از مشاوران 
مهارت تصمیم گیری درســت را بیاموزند. 
روانشناسان و مشاوران تخصص کافی در 

این زمینه را دارند .

کسی و  ممنوعیت تردد تا
موتورسیکلت های کاربراتوری 

در 8 کالنشهر
طبــق ماده ۸ قانون هــوای پاک مصوب 
هیات وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد 
تاکســی و موتورسیکلت های کاربراتوری 
در کالنشــهرهای تهران، کرج، شــیراز، 
اصفهــان، مشــهد، اراک، تبریــز و اهواز 
ممنــوع است.براســاس این مصوبه تردد 
کلیه وســایل نقلیه کاربراتوری در نواحی 
کم انتشار LEZ)طرح کاهش آلودگی هوا( 
در این کالنشهرها ممنوع اعالم شده است.

طبق مطالعه نتایج سیاهه انتشارآالیندگی 
شــهر تهران )گزارش سال۱۴۰۰ سازمان 
حفاظت محیط زیست( ۲۱ درصد از سهم 
انتشــار ذرات معلق آالینده هوا متعلق به 
موتورســیکلت ها و۱۰ درصد از آلودگی 
هوای ناشــی از آالینده های اکســیدهای 
نیتروژن مربوط به تردد تاکســی ها است.

در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون وســیله 
نقلیــه فرســوده در کشــور درحال تردد 
اســت که ســهم قابل توجهی در انتشار 
آالینده هــای هــوا دارنــد و از رده خارج 
کردن و نوســازی این وســایل منجر به 
 کاهش انتشــار آالینده ها و بهبود کیفیت

هوا می شود.

خبر ویژه

ســازمان بهزیســتی یکــی از آن نهادهــای 
خدمات رســان بــه بخش های حمایــت پذیر 
جامعه است.براساس آخرین آمارهای اعالم شده 
از ســوی سازمان بهزیســتی کشور، حدود یک 
میلیون و ۵۶۷ هزار نفر دارای معلولیت در کشور 
وجــود دارد و ۶ میلیــون و ۸۵۰ هزار خانوارهای 
تحت پوشــش با اعضای خانوار هستند.براساس 
ایــن گزارش، ۹۵۵ مرکز نگهــداری معلولین و 

۵۶۱ مرکز نگهداری کودکان در کشــور در حال 
فعالیت هســتند و آمار فرزندان نگهداری شــده 
در مراکز بهزیســتی نیز ۸۴۸۹ نفر، خانواده های 
چندقلویــی تحت پوشــش ۱۶۶۱۸ نفر و  زنان 
سرپرست خانوار گیرنده مستمری ۲۴۹ هزار نفر 
است. تعداد مراکز مشاوره در کشور ۳۱۹۹ نفر، 
افراد دارای ضایعه نخاعی گیرنده حق پرستاری 
۲۸۶۳۴ نفر افراد دارای حمایت حق پرستاری در 

منزل ۳۱۹۵۸ نفر هســتند.در تهران ۶۶۱/۱۴۴ 
نفر دارای معلولیت هستند و پس از آن به ترتیب 
اســتانهای خراســان رضوی با ۱۲۹ هزار و ۱۲۳ 
نفر و استان فارس با دارا بودن ۱۲۴ هزار و ۵۵۷ 
نفر بیشــترین افراد دارای معلولیت در کشــور را 
دارا هستند.استان های سمنان با ۱۴ هزار و ۳۸۹ 
نفــر و ایــالم با ۱۶ هزار و ۱۷۲ نفر کمترین آمار 

معلولیت در کشور را دارند.

چتر حمایتی بهزیستی بر سر معلوالن کشور؛

کدام استان ها است؟ کمترین آمار معلوالن متعلق به  بیشترین و 

با اعالم مصوبات جدید؛

کرد کالس های دانشگاه ها را در تمام مقاطع حضوری  کرونا  ستاد ملی 
تکلیف آموزش در دانشــگاه های سراسر کشور با 
مصوبه جلسه دیروز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ستاد ملی 
مقابله با کرونا مشخص شد. دکتر عباس شیراوژن، 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ۷ اسفند ماه 
۱۴۰۰ با اعالم آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا، یادآور شــد: » با توجه به مهار نســبی 
موج ششــم بیماری کرونا در شرایط فعلی، کلیه 
مقاطع تحصیلی آموزش عالی که بدلیل بیماری 
کرونا، کالس هایشان غیرحضوری برگزار می شده 

است، کالس های آموزشی باید به صورت حضوری 
برگزار شود «. همچنین تاکید شده است: تصویب 
الزامات جدید مترتب بر رنگ بندی شهرها که به 
دلیــل جزئیات فراوان پس از ابالغ مکتوب، اعالم 
خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که پیش از این 
علی خاکی صدیق معاون آموزشــی وزارت علوم 
یادآور شده بود: برای از سرگیری آموزش حضوری 
منتظر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم در 
صورتی که مجوز بدهند و شرایط را برای حضور 

دانشــجویان ایمن بدانند، انجام می شود. معاون 
آموزشــی وزارت علوم  در ادامه تاکید کرده بود: 
دانشــگاه ها برای از سرگیری آموزش حضوری، 
برنامــه ریــزی های الزم را انجام داده بودند که با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و سویه اومیکرون 
و بــا توجه به مصوبه ســتاد ملــی مقابله با کرونا، 
فعــاًل آموزش حضوری در آن مقیاســی که قباًل 
برگزار می شد، متوقف شده است. معاون آموزشی 
وزارت علوم در ادامه خاطر نشان کرده بود: برای 

از سرگیری آموزش حضوری منتظر مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا هســتیم در صورتی که مجوز 
بدهند و شرایط را برای حضور دانشجویان ایمن 
بدانند، بعد انجام می شود. ولی امتحانات به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد و بخشنامه آن نیز به 
دانشگاه ها ابالغ شده است. بر اساس این گزارش، 
با توجه به مصوبه دیروز  ۷ اســفند ۱۴۰۰ ســتاد 
ملی مقابله با کرونا، دانشگاه ها می توانند آموزش 

حضوری را از سر بگیرند.

پلیس هشدار داد؛ 

به هیچ عنوان لینک جعلی سامانه »ثنا« را باز نکنید
رئیس پلیس فتا تهران در تشریح روند کالهبرداری هایی که با پیامک جعلی 
سامانه ثنا روی می دهد، اظهار کرد: در چند ماه اخیر شاهد این شگرد بودیم 
و متأسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز طعمه این مجرمان سایبری قرار 
گرفتند اما اقدامات بســیار خوبی توســط پلیس فتا در بازداشت این دسته 
از مجرمان سایبری صورت گرفت.سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره 
به ضرورت رعایت نکاتی توسط هموطنان برای جلوگیری از افتادن در دام 
شــیادان سایبری، گفت: هیچ ســازمان رسمی و حاکمیتی از شماره های 
شخصی، پیامک ابالغیه الکترونیکی یا سامانه ثنا، برای مردم ارسال نمی کند 
لــذا هموطنــان در صورت دریافت چنین پیامک هایی، به هیچ عنوان روی 

لینک ارسال شده، کلیک نکنند.گودرزی با اشاره به مخاطرات موجود در 
پی کلیک روی لینک های جعلی ســامانه ثنا، گفت: در صورت باز کردن 
آن لینک، یک بدافزار روی گوشی نصب می شود که به محتوی پیامک ها 
دسترســی داشــته و حریم خصوصی را نقض می کند همچنین با باز شدن 
این لینک جعلی، اطالعات بانکی نیز توسط مجرمان سایبری اخذ شده و 
متعاقباً حساب فرد توسط کالهبرداران خالی می شود.وی افزود: در صورتی 
که هموطنان ناخواسته روی این لینک ها کلیک کردند، به سرعت اینترنت 
تلفن همراه خود را قطع کرده و گوشی را به تنظیمات کارخانه بازگردانند 
زیرا آن بدافزار روی گوشــی نصب شــده که می تواند هم از طریق گوشــی 

برای دیگران پیامک ارسال کند و هم دسترسی به محتوای گوشی داشته 
باشد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجرمان سایبری از سایر شیوه های 
کالهبرداری به این روش جدید کوچ کرده اند، گفت: خیر، به هر حال این 
روش نیز یکی از روش های کالهبرداری آن ها اســت البته خوشــبختانه در 
هفته گذشته با توجه به اطالع رسانی وسیع صورت گرفته توسط پلیس فتا، 
هموطنان عزیز به توصیه های پلیس توجه کرده و شاهد کاهش چشمگیر 
قربانیان این شگرد بودیم.مقام انتظامی یادآور شد: شماره تلفن  ۰۹۶۳۸۰ 
)شماره تلفن مرکز فوریت های سایبری( به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی 

هموطنان عزیز است.
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گهی مزایده  گهی مزایده آ آ

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

 نوبت اول

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

ــرای  ــی اردبیــل )2( را ب ــی اســتان اردبیــل در نظــر دارد حــق بهــره بــرداری تعــداد شــش قطعــه زمیــن واقــع در شــهرک صنعت شــرکت شــهرکهای صنعت
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 حائــز شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. 

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 
7/791/000/000389/550/0001400/2سلولزیصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 1855 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 385 به 
7/791/000/000389/550/0001400/2شیمیاییصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 1855 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 516 به 
9/408/000/000470/400/0001400/2غذاییصنعتی4/200/000 ریالاردبیل )2(مساحت 2240 مترمربع

 قطعه زمین به شماره 354 به 
13/750/926/000687/546/3001400/2غذاییصنعتی 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 
16/462/068/000823/103/4001400/2نساجیصنعتی4/200/000 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 

ــی اســتان اردبیــل تحویــل گــردد:  بــه شــرکت شــهرکهای صنعت
الــف ( اصــل فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 40011189063۷۷032 
ــی  ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــپرده ش ــوه س ــز وج ــام تمرک ــه ن ــزی ب ــك مرک بان
اردبیــل )شــرکتهای دولتــی( قابــل واریــز 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 صــدور ضمانــت نامــه از ســوی بیمــه مرکــزی ایــران 

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

ث( وثیقــه ملکــی معــادل هشــتاد و پنــج درصــد ارزش کارشناســی رســمی 
آن

ــی  ــت دولت ــای ضمان ــدوق ه ــط صن ــادره توس ــای ص ــه ه ــت نام ج( ضمان
فعالیــت  اساســنامه  طبــق  و  شــده  تاســیس  قانــون  موجــب  بــه   کــه 

می نمایند.
: دبیرخانــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی  الــف  کــت  پا محــل تحویــل   *

. اردبیــل 
ــا آخــر وقــت  - مهلــت دریافــت اســناد از ســامانه: از تاریــخ نشــر آگهــی ت

اداری روز چهــار شــنبه مــورخ 1400/12/11    
- مهلــت بارگــزاری و تحویــل اســناد: تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 

1400/12/21
گشائی: ساعت12 روز یکشنبه  مورخ 1400/12/22   - زمان باز

تســلیم  مهلــت  آخریــن  از  پــس  مــاه   3 پیشــنهادات  اعتبــار  مــدت   *
باشــد. مــی  پیشــنهادات 

* درج ایــن آگهــی هیچگونــه تعهــدی بــرای دســتگاه مزایــده گــذار ایجــاد 
نمــی کنــد .

* کلیــه مراحــل مزایــده از طریقــه ســامانه ســتاد ایــران انجــام خواهــد 
شــد.
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E-mail : ardebil @ isipo.ir

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
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 حریره؛شهری هزار ساله 
در دل جزیره کیش

شــهر باســتانی حریره واقع در بخش کیش از توابع 
شهرستان بندر لنگه و از نقاط دیدنی استان هرمزگان 
در جنوب ایران است. شهر حریره مربوط به سده  ۵ تا 
۱۰ ه .ق است و در شمال جزیره کیش واقع شده است. 
بقایایی در مرکز ساحل شمالی این جزیره وجود دارد 
که به احتمال بســیار قوی به دوره ساسانیان و اوایل 
دوره اســالمی بر می گردد. این بقایا در وسعتی بالغ 
بر ســه کیلومتر مربع، بازگو کننده این مطلب است 
که روزگاری شهری بزرگ و آباد در این منطقه وجود 
داشــته و جمعیت کثیری را در خود جــای می داده 
است. شهر تاریخی حریره کیش در میان دست نوشته 
های تاریخی سیاحان، شهری زیبا، لطیف و ثروتمند و 
سرسبز، عنوان شده که سعدی بزرگ نیز چند بار به آن 
سفر کرده است. شهر تاریخی حریره، یک شهر یکپارچه 
و متمرکز با معماری برونگرا بوده و از معماری دفاعی و 
درون  گرای دیگر شهرهای تاریخی ایران در آن نشانی 
نیســت. انتخاب این بخش از جزیره برای ایجاد شهر 
حریره طبیعی  ترین و معقول  ترین انتخاب بوده چرا که 
ساحل صخره  ای مرتفع آن از سطح دریا تقریبا ده متر 
بلندتر است و وجود سه خلیج و دماغه که نقش بندرگاه 
طبیعی را دارد و همچنین دریای نسبتاً آرام  تری که 
از دیگر کرانه  ها و ســواحل جزیــره دارد، خود عامل 
شکل  گیری شهر در ساحل شمالی شده است. تاکنون 
عملیات اکتشافی باستان  شناسی بقایای شهر تاریخی 
حریره،  در سه مجموعه مجزا انجام شده است. بناهای 
این شــهر برخالف بناهای قدیمی سایر نقاط ایران از 
خشت ساخته نشده، بلکه بیشتر از سنگ های آهکی و 

مرجانی، مالط، ساروج و گچ استفاده شده است. 

گردشگری

گروهی از دانشمندان امواج مغزی بیمار ۸۷ ساله مبتال به صرع را ثبت و 
بررسی می کردند که در جریان این بررسی ناگهان بیمار دچار حمله قلبی 

شد و امواج مغزی غیرمنتظره ای از مغز درحال مرگ ثبت شد.
این تجربه آشــکار کرد که ۳۰ ثانیه قبل و بعد از مرگ، امواج مغزی فرد 
همان الگوی امواج مغزی انسان در خواب دیدن و یادآوری خاطرات را نشان 
می دهد.بروز چنین فعالیت مغزی نشان می دهد که یادآوری خاطرات در 
لحظات پایانی زندگی افراد رخ می دهد. این گروه از پژوهشــگران گزارش 

این تحقیق را در نشــریه علمی فرانتیرز منتشــر کردند.دکتر اجمل زیمار، 
یکــی از پژوهشــگران این تحقیق می گویــد آنچه گروه آنها که در ونکوور 
کانادا مســتقر هســتند، به طور تصادفی دریافتند اولین مورد از ثبت امواج 
مغز درحال مرگ بوده است.او به بی بی سی گفت: این ماجرا کاماًل اتفاقی 
بود ما قرار نبود که چنین تجربه ای داشــته باشــیم و قصد نداشــتیم این 

امواج مغزی را ثبت کنیم.
پس آیا در آخرین لحظه آدم هایی که دوســت داشــته ایم و خاطره های 

شیرین عمرمان دوباره از برابر چشم مان می گذرند؟ دکتر زیمار می گوید 
پاســخ به این پرســش غیرممکن است.او می گوید: اگر با دیدگاه فلسفی به 
ماجرا نگاه کنیم، اگر مغز بتواند در نوعی بازگشــت به گذشــته خاطراتی را 
مرور کند به احتمال زیاد خاطره های خوب و شــیرین را انتخاب خواهد 
کرد.اما آنچه در افراد مختلف به یادماندنی است با هم فرق دارد. شاید این 
آخرین یادآوری خاطرات زندگی  باشد که تجربه می کنیم و این خاطرات 

در لحظات آخر پیش از مرگ از ذهن ما می گذرند.

هنگام مرگ تمام فیلم زندگی خود را می بینیم

دریچه علم

کارتون 

 یکی این 
بمب ها رو از دست 

پوتین بگیره!
حمله ارتش روسیه به خاک 

اوکراین و بمباران مناطق 
مختلف این کشور که باعث 
آواره شدن جمع کثیری از 

مردم این کشور شده، سوژه 
کارتونی از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

دخترکی که اداره کتاب فروشــی را به دســت گرفت

  بیان دو مســاله تلخ 
با زبانی شــیرین

نویســنده کتاب »گنجشک کتاب فروش« که به 
همت نشــر چشــمه به چاپ رسیده است درباره 
محتــوای این داســتان توضیــح داد. این کتاب 
داســتان دختری به نام هنگامه اســت. هنگامه 
عاشــق خانه کوچک ییالقی شــان در کوه است و 
هر ســال لحظه شــماری می کند تا تابستان از راه 
برسد و با خانواده به آن جا بروند اما تابستان امسال 
اتفاقاتی رخ می دهد که مربوط به آدم بزرگ هاست 
و هنگامه خیلی از آن ها سر در نمی آورد. به همین 
دلیل آن ها مجبور می شوند از خانه قبلی  شان که 
حیاط داشــت به یک آپارتمان اثاث کشی کنند و 
هنگامه را در مدرســه جدیدی ثبت نام می کنند 
که هیچ دوســتی در آن جــا ندارد و بدتر از همه، 
مجبور اســت همراه با مادرش برود سرکار به یک 

کتاب فروشی بزرگ.
او دربــاره ارتبــاط میــان آدم هــا و ویژگی های 
شخصیت اصلی در این داستان عنوان کرد: هنگامه 
رابط و پیونددهنده گروهی از آدم ها اســت که از 
قضا بیشترشــان هم بزرگســال  اند. از یک طرف، 
هنگامــه از یک جایی به بعد تبدیل می شــود به 
عامل پایداری و بقای خانواده که ســعی می کند 
با تمام وجود خانواده کوچک دونفره خودشان را 
حفظ کند. به طور مثال از جایی که دست مادرش 
می شکند و حتی بار کارهای اداری مادرش هم به 
دوش او می افتد و باید تمام حواسش را جمع کند 
که مادرش اشــتباهی در حساب و کتاب فرشگاه 
انجام ندهد که باعث اخراجش شــود. از طرفی با 
آدم های کتابفروشی هم وارد تعامالتی می شود و 
تا جایی پیش می رود که اداره کتابفروشــی را در 
روزی که اعضای شورای شهر برای بازدید آمده اند 
به دســت می گیرد یا مثال به آقای دراز مشــورت 
می دهد یا به درد و دل هایش گوش می کند. شاید 
ویژگی های مهم هنگامه توان حل مســاله، قدرت 
تطبیق دادن خود با شرایط و حل بحران است. او 
بــرای حل بحران های کوچک و بزرگی که جلوی 
پایش قرار می گیرند، تدبیر می کند و راه حل پیدا 
می کند. گاهی این راه حل ها ابتدایی و بچگانه است 
مثل لجبازی های اول کتاب. ولی او به مرور نشان 
می دهــد که می توانــد مدیریت کند، هم خانواده 
خــودش را و هــم محیط کاری و فضای کتابخانه 
را و از نظــر مــن این جذاب ترین ویژگی و توانایی 

هنگامه است.

کتابکده

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخستفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخست
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهراداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بو شهر

نوبت اول

اداره کل بنیــاد مســکن انقــالب ا ســالمی ا ســتان بــو شــهر در نظــر دارد پــروژه هــای مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت 
پیمانــکاری در ر شــته راه و ترابــری یــا ابنیــه و بــا حداقــل رتبــه 5 واگــذار نمایــد. لــذا متقــا ضیــان میتواننــد جهــت اخــذ ا ســناد منــاق صــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) 

ســتاد (بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد .
الزم بذکر ا ست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط شرکت در مناقصه :
- شرکت کنندگان در پروژه های آسفالت میبایست دارای پروانه بهره برداری کارخانه آسفالت باشند .

- شرکت کنندگان میبایست دارای سابقه کار مشابه با رضایت نامه کتبی از کارفرما باشند .
- پروژه های از محل اعتبار نفت بصورت پروژه غیرعمرانی محسوب می شود .

نحوه پرداخت :
- هرگونه پرداخت در پروژه های از محل اعتبارات نفت پس از ارسال مستندات به وزارت نفت ایران و اخذ وجه از آن وزارت خانه صورت می پذیرد .

- در پــروژه هــای آســفالت مبلــغ قــرارداد در صــورت وجــود تخصیــص بــر اســاس قیمــت روز قیــر در بــورس هنــگام صــدور حوالــه و حداقــل 93،۷50،000 ریــال بــه ازای هــر تــن پرداخــت 
خواهــد شــد و مابقــی توســط دهیــاری بــه صــورت پرداخــت مــدت دار تامیــن مــی شــود .

شــرکت کننــدگان در مناقصــه میبایســت عــالوه بــر بکارگیــری امضــای الکترونیکــی و بارگــذاری اســناد پاکــت هــای پیشــنهاد )الــف( ، )ب( ، )ج( در ســامانه ســتاد ، نســبت بــه ارائــه اســناد 
فیزیکی)کاغــذی( پاکــت پیشــنهاد )الــف( بــه واحــد امــور قراردادهــای اداره کل بنیــاد مســکن اســالمی اســتان بوشــهر واقــع در خیابــان شــهید مطهــری اقــدام نماینــد .

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی بمدت حداقل 3 ماه باشد.
ضمنا هر پیمانکار فقط مطابق با ظرفیت کاری و صالحیت پیمانکاری حق شرکت در مناقصه را دارد . 

نام پروژهردیف
مدت
اجرای
پروژه

محل 
تامین
اعتبار

برآورد اولیه براساس فهرست بهاء راه ، راه آهن و 
باند فرودگاه وابنیه سال 1400 )ریال(

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه)ریال(

اخذ اسناد
مناقصه
تا تاریخ

مهلت عودت
اسناد مناقصه

تا تاریخ

تاریخ
گشایی باز

پیشنهادات

پروژه اجرای قیرپاشی و آسفالت1
9،399،983،565470،000،0001400/12/111400/12/211400/12/22قیر رایگان6ماهروستای تنگمان شهرستان جم

پروژه اجرای قیرپاشی و آسفالت2
9،081،818،515454،090،9261400/12/111400/12/211400/12/22قیر رایگان6ماهروستای بنداروز شهرستان دشتستان

ح هادی3 پروژه اجرای طر
7،247،054،261362،352،7131400/12/111400/12/211400/12/22نفت12ماهروستای هاله شهرستان عسلویه

ح هادی4 پروژه اجرای طر
9،171،710،236458،585،5121400/12/111400/12/211400/12/22نفت12ماهروستای برکه چوپان شهرستان کنگان )تجدید(

شــرکت کننــدگان جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پاکــت الــف ، بــه آدرس واحــد امــور قراردادهــای اداره کل بنیــاد مســکن اســالمی اســتان بوشــهر 
واقــع در خیابــان شــهید مطهــری مراجعــه نماینــد.

نوبت اول: 08 / 12 / 1400   نوبت دوم: 09 / 12 / 1400

گهی مزایده عمومی -  مرحله اول گهی مزایده عمومی -  مرحله اولآ آ

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه

 9 بنــد  ابــالغ  موضــوع   1400/10/28 مــورخ  5/605/د  شــماره  مجــوز  اســتناد  بــه  دارد  نظــر  در  اندیشــه  شــهرداری 
ــاز بهــره بــرداری  صورتجلســه شــماره 29 مــورخ 1400/10/08 شــورای اســالمی شــهر اندیشــه ، نســبت بــه واگــذاری امتی
از غرفــه هــای بــازار روز نگیــن و چمــران بــه صــورت یکجــا از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه 

شــرح ذیــل اقــدام نمایــد : 
1- ســپرده شــرکت در مزایــده : مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده 168/000/000 ریــال مــی باشــد کــه میبایســت بصــورت 
واریــز نقــدی یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه حســاب جــاری ســیبا بــه شــماره 0113994456001 نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه 
بلــوار آزادی اندیشــه کــد )241۷(  شــماره حســاب شــبا IR 1501۷0000000113994456001  تهیــه و برابــر دســتورالعمل 
منــدرج در کاربــرگ مزایــده بــه همــراه پیشــنهاد قیمــت ارائــه گــردد، الزم بذکــر اســت نفــرات اول ، دوم و ســوم مزایــده 

هــرگاه حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع کار فرمــا ضبــط خواهــد شــد .
2 - مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 

از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری  ســاعت 14:30  روز یکشــنبه مــورخ 1400/12/15 و محــل دریافــت آن 
صرفــٌا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir مــی باشــد.

3- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: 
ــان مــی بایســت پاکــت هــای پیشــنهاد قیمــت خــود را کــه برابــر شــرایط منــدرج در کاربــرگ مزایــده تنظیــم شــده  متقاضی

www. الکترونیــک دولــت  تــدارکات  مــورخ 1400/12/28 در ســامانه  روز شــنبه  تــا ســاعت 14:30  را حداکثــر  اســت 
نماینــد. تســلیم   setadiran.ir

4 - مدت زمان اجاره :
بــه مــدت یکســال شمســی مــی باشــد ، شــایان ذکــر اســت مزایــده گــر مــی بایســت بــر اســاس جــدول منــدرج در ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس: www.setadiran.ir  مبلــغ پیشــنهادی خــود را بارگــذاری نمایــد.
5- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده : 

 www.setadiran.ir ــان جهــت دریافــت اســناد مزایــده میبایســت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت متقاضی
اقــدام نماینــد.

گشایی پیشنهادات :  6- تاریخ و محل باز
  www.setadiran.ir راس ســاعت 15:30 روز شــنبه مــورخ 1400/12/28 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت

مــی باشــد.
۷- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است . 

8- شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/08        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/15

 نوبت اول


