
کجا حاضر است پیش برود؟ رئیس جمهوری روسیه تا 

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

   کریســتین نیف روزنامه نگار آلمانی که از ســال ۱۹۹۱ میالدی به نشــریه »اشــپیگل« 
پیوست و مدت زمانی طوالنی در روسیه خبرنگار بود. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میالدی 
معاون بخش بین المللی »اشپیگل« بود. حوزه تمرکز او تهیه گزارش هایی درباره روسیه 

، آسیای مرکزی  و دیگر جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی، نواحی حوزه قفقاز
و شــرق اروپا بوده اســت. او هم چنین از ســال ۱۹۸۷ به طور منظم در افغانســتان بوده 

  || صفحه  صفحه 22  است. نیف چندین کتاب در مورد سیاست و تاریخ روسیه نوشته است...

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

واردات خودرو از اردیبهشت  آزاد می شودواردات خودرو از اردیبهشت  آزاد می شود

صفحه 3 
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وزیر کشور: 

 رعایت 
 شیوه نامه های بهداشتی

 و ایمنی جاده ای در سفرهای 
نوروزی ضروری است

      وزیــر کشــور از مــردم خواســــــــــــت در 
سفرهای نوروزی، شیوه نامه بهداشتی و 
مســائل ایمنــی جــاده ای را بــا هدف حفظ 
ســالمت عمومی به صورت جدی رعایت 

کنند...

رئیس اتاق بازرگانی تحلیل کرد:

 آینده اقتصاد ایران
 با احیای برجام

     رئیــس اتــاق بازرگانــی ایران می گوید در 
صورت احیای برجام ایران باید تالش کند 
که رویکرد کالن خود را به ســمت توســعه 

اقتصادی برنامه ریزی کند...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

وقوع بزرگترین شوک 
عرضه در بازار نفت
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مرکز توطئه و شرارت 
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هدف قرار دادیم
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خط خوردن ازدواج از 
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 حداقل مزد ربطی 
به اخراج کارگر ندارد
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روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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گهی مناقصه عمومی یك مرحله ای    به شماره به شماره 3737//7777//14001400 گهی مناقصه عمومی یك مرحله ایآ آ

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری
آدرس: شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری

:32250997                     کدپستی: 8817653449 تلفن:3-32244852                 نمابر

مدتموضوع مناقصهردیف
) مبلغ تضمین شرکت برآورد اولیه )ریال()ماه/ روز

در مناقصه )ریال(
حداقل پایه و 

رشته

تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راه و تونل های استان 1
5 نیرو1216/294/010/984814/700/549 ماه)بجز شهرستان لردگان و بخش میانکوه(

5 راه و ترابری27/089/830/301354/491/515 ماهلکه گیری و روکش آسفالت محور گشنیزجان – خیر آباد2

لکه گیری و روکش آسفالت محور هفشجان – شهرکرد و 3
5 راه و ترابری334/826/160/2861/741/308/014 ماههفشجان – سیرک –نوآباد-طاقانک

5 راه و ترابری594/813/964/6184/740/698/231 ماهلکه گیری و روکش آسفالت شاه منصوری – گردنه چری4

5 راه و ترابری49/639/275/192481/963/760 ماهلکه گیری و روکش آسفالت محور کنرک – وستگان5

تعریض پلهای ورودی شهر چلگرد و احداث ادامه 6
5 راه و ترابری 30038/976/922/9171/948/846/146 روزچهارخطه ورودی شهر چلگرد 

تکمیل و بهسازی آنتنی های بخش دوآب صمصامی 7
5 راه و ترابری36531/336/032/5531/566/801/628 روز)بیرگان(

5 راه و ترابری42720/280/000/0001/014/000/000 روزتعریض زیرسازی و آسفالت محور طالیه – فاج - گاهکده8

گشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت خرید اسناد مناقصه زمان و باز

خ  1400/12/23 تا ساعت 13:00 از روز دو شنبه مور
خ 1401/01/06 روز شنبه  مور

خ  تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مور
1401/01/16

ساعت 9:00 صبح روز چهار شنبه
خ 1401/01/17 مور

http://www.setadiran.ir  :محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
کت الف (: دبیرخانه محرمانه ) اداره حراست ( اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری  وسایر  محل تحویل ضمانت نامه)پا

کات الف. ب . ج (  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. درضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا  اسناد) تصویرپا
کات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد. گشایی پا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

شناسه اگهی1290388

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال وبختیاری اداره 

کمربند ایمنی را پیش از حرکت ببندیم نه هنگام حرکت به یاد داشته باشیم 

کرات وین متوقف شد؟ چرا مذا
 جالل میرزایی

 نماینده سابق مجلس شورای اسالمی
اقدام روســیه جهت اخذ تضمین 
مانعــی جدی بر ســر راه موفقیت 
مذاکــرات وین بوجود آورده اما باید 
توجه کنیم که دولتمردان این کشور 
چنین تصمیمی را با هماهنگی رژیم صهیونیســتی اتخاذ 
کرده اند. در شــرایطی که انتظار می رفت بحران اوکراین و 
در نتیجه افزایش قیمت نفت به فرصتی برای پیشرفت در 
مذاکرات احیای برجام و رســیدن به توافق تبدیل شــود اما 
ناگهان درخواست تضمین روسیه از آمریکا جهت معافیت 
تجارت خود با ایران از تحریم های مرتبط با بحران اوکراین، 
مشکل جدیدی در روند مذاکرات ایجاد کرد و باعث گردید 
علی رغم خوش بینی به این دور از مذاکرات مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا اعالم کرد که متن توافق توافق برای 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای آماده شده اما عوامل بیرونی 
باعث توقف مذاکرات شده است. هر چند این بار سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان در یک موضع گیری سنجیده اعالم 
کرد که هیچ عامل بیرونی اراده مشترک ما را برای پیشرفت 
و رسیدن به توافق جمعی متوقف نمی کند؛ لذا جا دارد در 
رابطه با نقش عوامل بیرونی تامل بیشتری صورت گیرد تا 
در اسرع وقت راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا شود.
پس از اعالم توقف مذاکرات برخی از کارشناسان داخل کشور 
بر روی نقش مخرب روسیه متمرکز شده اند و عده ای هم به 
نقش آمریکا و درخواست ها و همچنین اقدامات آن کشور 
از جملــه در توقیــف دو نفتکش ایرانی پرداخته اند و جالب 
آن است که تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی نادیده گرفته 
شده است. در ارتباط با نقش آمریکا اگرچه اقدام آن کشور 
در توقیف دو نفت کش ایرانی قابل قبول نیســت و محکوم 
اســت اما باید به این واقعیت توجه داشــت که این حرکت را 
نمی توان نشانه کارشکنی آن کشور بر سر راه احیای برجام 
ارزیابی کرد. به نظر می رسد که آمریکایی ها از آن بیم دارند 
که افزایش صادرات نقت ایران در اوضاع فعلی باعث شــود 
آنان دیگر عجله ای برای رســیدن به توافق نداشــته باشند و 
در نتیجه فرصت فعلی از دســت برود. در واقع آمریکا از به 

تعویق افتادن مذاکرات نفع چندانی نمی برد.
در مورد روســیه می توان گفت که اقدام این کشــور جهت 
اخذ تضمین مانعی جدی بر سر راه موفقیت مذاکرات وین 
بوجود آورده اما باید توجه کنیم که دولتمردان روسیه چنین 
تصمیمی را با هماهنگی رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده اند. 
در واقع پس از سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
روسیه بود که وزیر خارجه روسیه درخواست تضمین را مطرح 
ساخت. رژیم صهیونیستی هدفش این است که ایران و دولت 
دموکرات آمریکا نتواند از فرصت بحران اوکراین و در حالی 
که مخالفان برجام در محافل قدرت آمریکا در حاشیه قرار 
گرفته اند؛ برای نهایی سازی توافق استفاده کنند. یعنی در 
واقع در پس پرده این رژیم صهیونیستی است که طراح اصلی 

و عامل خارجی کارشکنی در مذاکرات و تاخیر آن است.
اقدام روسیه در هماهنگی و همراهی با رژیم صهیونیستی 
علیه منافع ملی ایران قابل گذشت نیست و آثار و تبعات آن 
در افکار عمومی مانعی جدی بر ســر راه گســترش روابط با 
روسیه در آینده خواهد بود مگر اینکه دولتمردان این کشور 
در این روزهای آتی به تجدید نظر جدی در راهبرد فعلی خود 

در استفاده  ابزاری از مذاکرات وین روی آورند.
انتظار این است که در صورت ادامه بحران اوکراین و اصرار 
روســیه بر ادامه مواضع خود تصمیم گیران کشــور آن طور 
که سخنگوی وزارت خارجه هم اعالم کرده نشان دهند که 
عامل یا موانع خارجی در توافق نهایی اثر نخواهد گذاشــت 

و مذاکرات مطابق با منافع ملی کشور رقم خواهد خورد.
منبع: خبرآنالین

یادداشت

 : مخبر

 چالش های صنعت خودروسازی
با رقابتی شدن حل می شود

معــاون اول رئیس جمهور گفت: تا زمانی که صنعت 
خودروســازی رقابتی نشــود، امکان حل مســائل و 
چالش های فعلی میســر نخواهد شد و شاهد خروج 
از انحصــار، تنوع و اصــالح قیمت و افزایش کیفیت 

خودرو نخواهیم بود.
محمد مخبر در جلســه ارائه طرح های نخبگان که 
این بار موضوع راهکارهای برون رفت صنعت خودرو 
از چالش فعلی برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه و 
با اشاره به بازدید اخیر رییس جمهور از شرکت ایران 
خودرو، اظهار داشــت: رییس جمهور در این بازدید 
دستوراتی را برای اصالح وضعیت موجود ابالغ کردند و 

خواستار پیگیری جدی این دستورات شدند.
معاون اول رییس جمهور افزود: اصالح ساختار موجود 
در صنعت خودروســازی نیازمند برنامه ای جامع و 
مدون است به گونه ای که این برنامه به همراه زمان 
بندی مشــخص و تقســیم وظایف باشد و به صورت 

جدی دنبال شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص 
راه های برون رفت صنعت خودرو از چالش های موجود 

و بهبود کیفیت، گفت: باید از فرصتی که به واســطه 
بازدید رییس جمهور از شــرکت ایران خودرو ایجاد 
شده، حداکثر استفاده را داشته باشیم و این گزارش 
را به یک برنامه عملیاتی زمان بندی شده تبدیل کنیم.
مخبــر بــا بیان اینکه تقویت ســایر شــرکت های 
خودروســازی کشــور می تواند به رقابتی شدن این 
صنعت کمک کند، تصریح کرد: تا زمانی که صنعت 
خودروسازی رقابتی نشود، امکان حل مسائل و چالش 
های فعلی میسر نخواهد شد و شاهد خروج از انحصار، 
تنوع و اصالح قیمت و افزایش کیفیت خودرو نخواهیم 
بود. در این جلسه گزارشی از راه های برون رفت صنعت 
خودرو از چالش فعلی ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود 

کیفیت صنعت خودرو کشور مطرح شد.
اصالح ســاختار صنعــت خودرو، اصالح ســاختار 
حاکمیــت شــرکتی، ارتقای فنــاوری و نوآوری در 
طراحی و ســاخت، شکل گیری توانمندی با تکیه بر 
رقابتی شدن بازار و تسهیل مشارکت های بین المللی 
و انتقال فناوری از جمله محورهای مطرح شــده در 

این گزارش بود.

گهی فراخوان عمومی مناقصه  گهی فراخوان عمومی مناقصه  آ  آ
یک مرحله ای یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 

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

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

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

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

تضمین شرکت در مناقصه تعداد عنوان ردیف 

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

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

 نوبت اول
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سیاست 2
یادداشت

بازدید "کاماال هریس" معاون 
رییس جمهوری آمریکا از 

نیروهای آمریکایی و لهستانی 
در پایگاهی نظامی در شهر 

EPA /ورشو

نشست غیررسمی سران 
اروپایی در کاخ ورسای 
فرانسه/ رویترز

گزارش تصویری

کجا حاضر است پیش برود؟ رئیس جمهوری روسیه تا 

آخرالزمان پوتین
کریستین نیف روزنامه نگار آلمانی که از سال 
۱۹۹۱ میالدی به نشریه »اشپیگل« پیوست 
و مدت زمانی طوالنی در روسیه خبرنگار بود. 
او از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میالدی معاون 
بخــش بین المللی »اشــپیگل« بود. حوزه 
تمرکز او تهیه گزارش هایی درباره روســیه 
و دیگر جمهوری های ســابق اتحاد جماهیر 
شوروی، نواحی حوزه قفقاز، آسیای مرکزی 
و شــرق اروپا بوده است. او هم چنین از سال 
۱۹۸۷ به طور منظم در افغانستان بوده است. 
نیف چندین کتاب در مورد سیاست و تاریخ 
روســیه نوشته اســت. او برای نگارش کتاب 
»زمین صفر پوتین« در سال ۲۰۰۵ میالدی 

برنده جایزه »هانری نانن« شده بود.
به نقل از اشپیگل، آن روز والدیمیر پوتین کت 
و شلوار تیره و کراوات خاکستری نقره ای بر 
تن داشــت. صورت او در آن زمان هنوز الغر 
بــود و مخاطبانش »یوهانــس رائو« رئیس 
جمهور آلمان، »گرهارد شرودر« صدراعظم 
و »ولفگانــگ تیــرز« رئیس بودندســتاگ 

)پارلمان آلمان( بودند.
پوتیــن ســخنرانی خود را بــه زبان آلمانی 
ایــراد کرد و به »همکاران« خود در پارلمان 
آلمان گفت که به زبان گوته، شــیلر و کانت 
صحبت می کند. او به گوتهولد افرایم لسینگ 
)فیلسوف و نویسنده آلمانی از پیشتازان عصر 
روشنگری(، داستایوفسکی و تولستوی و البته 
به پرنسس فون آن هالت زربست اشاره کرد که 
بعدا در جهان با عنوان کاترین کبیر شناخته 

شدند.
رهبر روسیه با استناد به »ایده های دموکراسی 
و آزادی« گفت: »روســیه یک کشور دوست 
است. ما مشارکت مشترک خود را در ساخت 
خانه اروپایی انجام می دهیم« و افزود که صلح 

در قاره اروپا هدف روسیه است.
سخنرانی او ۱۶ بار با کف زدن قطع می شد. 
زمانی که سخنرانی اش در ساعت ۳:۴۷ بعد 
از ظهر به پایان رســید نمایندگان پارلمان 
آلمان از روی صندلی های خود برخاســتند. 
از نمایندگان حزب چپ گرفته تا نمایندگان 
جریان راست میانه دموکرات مسیحی آنان 
برای دقایقی پوتین را تشویق کردند به امید 

عصری تازه برای روسیه.
امــروز تعــداد کمی در آلمان او را تشــویق 
می کنند. امروز کمک پوتین به خانه اروپایی 
بمباران آن اســت! دیگر هیچ کس نام او را با 
دموکراسی یا آزادی مرتبط نمی داند. پوتین 
کاری را انجام داده است که از زمان »آدولف 
هیتلر« هیچ کس در اروپا جرات انجام آن را 
نداشــته اســت: او با سربازان و نیروی هوایی 
خود به کشور دیگری در وسط قاره اروپا حمله 
کرده و بیش از صد هزار سرباز را به آنجا اعزام 

کرده است.
بــا بررســی دقیق تــر، سرخوشــی ای که 
نمایندگان آلمانی پس از ســخنرانی پوتین 
از خود نشــان دادند حتــی در آن زمان نیز 
نابجــا بود. آنان به خود اجازه دادند که دچار 
کوربینی شــوند شاید به این دلیل که دست 
کم برای لحظه ای گورباچف دوم را در چهره 
و قامت پوتین دیده بودند. شاید به این دلیل 
که آنان به نکات پنهان در ســخنرانی توجه 
نکرده بودند: این که اروپا باید از ایاالت متحده 
دور شــود، وفاداری به ناتو مشکل ساز است 
و سیستم امنیتی اروپا دیگر با منافع روسیه 

سازگار نیست.

با این وجود، آنان باید به دلیل دیگری کامال 
هوشــیار می بودند، زیرا پوتین که با احتیاط 
در لباس یک بَره خود را برای حضور در برلین 
آمــاده کرد دوره ریاســت جمهوری اش را 
بیست ماه پیش از آن به وحشیانه ترین شکل 
ممکن آغاز کرده بود. حتی در ســال ۲۰۰۱ 
میالدی نیز آلمانی ها باید تشخیص می دادند 
که سخنرانی صلح برلین او با اقدامات واقعی و 

عملی اش در روسیه مطابقتی ندارند.
جنگ در اوکراین ادامه آن چیزی اســت که 
در صبح ســال نو در سال ۲۰۰۰ میالدی در 
شــهر گودرمس چچن آغاز شد: تولد دوباره 
روســیه دســت کم آن گونه که پوتین آن را 
می بیند. آن روز، مردی قوی در شهر حاضر 
شــد تا با سربازان لشکر ۴۲ روسیه صحبت 
کند. والدیمیر پوتین مردی از مسکوی دور 
کــه در آن زمــان بیش تر مردم آن منطقه او 
را نمی شــناختند گفت: »شما از حیثیت و 
شرافت روسیه در چچن دفاع می کنید. این 
کار برای پایان دادن به تجزیه کشور ما صورت 

می گیرد«.
پوتین در آن زمان کمتر از ۲۴ ساعت رئیس 
جمهور بود. در جریان یک کودتای غافلگیر 
کننده یک روز پیش از آن »بوریس یلتسین« 
اســتعفا داد و زمام امور را به نخست وزیرش 
سپرد. این واقعیت که پوتین در همان شب 
به خط مقدم جنگ چچن رفت یک ژســت 
عمدی بود. زیرا این جنگ به قلب او نزدیک 
شــده بــود جمهوری قفقــاز چچن تهدید 
می کرد که از روسیه جدا خواهد شد. پوتین 
این جدایی احتمالی را عاملی برای تضعیف 
بیش تر روسیه می دانست که باید جلوی آن 

گرفته می شد.
به دنبال حمله در جمهوری داغستان قفقاز 
و چندیــن بمب گذاری در ســاختمان های 
مســکونی در مسکو و جنوب روسیه، پوتین 
پیش تــر اواخر تابســتان ۱۹۹۹ میالدی به 
»تروریســت های چچنــی« اعالن جنگ 
داده بــود، اما منظــور او در اصل چچن بود. 
ثابت نشده بود که چچنی ها مسئول انفجار 
ساختمان ها بودند. در واقع، شواهد قوی دال 

بر دست داشتن آژانس امنیت داخلی روسیه 
در این حمالت وجود داشت و پوتین تا مدت 
کوتاهی پیش از آن ریاست آن نهاد اطالعاتی 

را برعهده داشت.
آیــا او و افــراد اطرافش بهانه ای برای جنگ 
جدید در چچن ســاخته بودند؟ همان طور 
که اکنون بهانه های دروغین حمله به اوکراین 

را فراهم ساختند؟
حمالت هوایی روزانه به جمهوری داغستان 
در قفقاز در سپتامبر ۱۹۹۹ میالدی آغاز شد 
و ارتش روســیه در اوایل اکتبر همان ســال 
بــه چچن حمله کرد. همــان طور که امروز 
دولت روســیه در مورد اوکراین از جنگ به 
عنــوان جنگ یاد نمی کنــد آن روز ها نیز از 
حمله نظامی خــود تحت عنوان »عملیات 
ضد تروریستی در قفقاز شمالی« یاد می کرد.

صد هــا هزار نفر در آن جنگ جان باختند یا 
مجبور به فرار شــدند، زیرا ارتش روســیه با 
وحشیگری باورنکردنی ای عمل کرد. آن صبح 
زود در گودرمــس لحظــه ای بود که تجدید 
حیات روســیه به عنوان یک قدرت جهانی 
آغاز شــد و این نشان دهنده آغاز کار مردی 
بود که مربی اش »آناتولی سابچاک« شهردار 
ســابق سن پترزبورگ زمانی گفت: »او مثل 
میخ سخت است و تصمیمات را تا انتها دنبال 

می کند«.
اگر جنگ در چچن را به عنوان نقطه آغاز در 
نظر بگیرید و سپس به مهم ترین تصمیمات 
سیاسی که در سال های بعد در مسکو اتخاذ 
شــد نگاه کنید این سوال را مطرح می کنید 
که چرا غرب خیلی زودتر پوتین را یک تهدید 
جــدی نمی دید؟ کاری کــه او انجام می داد 
به وضوح تنها به یک هدف خدمت می کرد: 
بازیابی شکوه سابق روسیه از طریق وسیله ای 

که الزم بود.
پوتین طی سخنرانی تحلیف خود هنگام روی 
کار آمدن وعده داد که روسیه »هرگز از الگوی 
لیبرال غربی نســخه برداری نخواهد کرد« و 
متعهد شد که صنایع بزرگ را تحت کنترل 
دولــت قــرار دهد و هم چنین بار دیگر باعث 

افتخار روس ها به کشورشان شود.

با این وجود، پوتین در طول سال های ریاست 
جمهوری خود نیز متحمل شکست هایی شد 
شکست هایی که احتماال تنها باعث تحریک 
بیش تر این مرد برای انجام اقدامات شدیدتر 
شده اند. یکی از شکست های او در سال ۲۰۰۴ 
میالدی رخ داد زمانی که »ویکتور یانوکوویچ« 
نامــزد مورد عالقه پوتین سیاســتمداری با 
سابقه قضایی در انتخابات ریاست جمهوری 
اوکراین با کمک ۳ میلیون رای تقلبی پیروز 
شــد رویدادی که به بروز انقالب نارنجی در 

آن کشور منجر شد.
بیش از صد هزار نفر در اعتراض به خیابان ها 
آمدند و راه برای رئیس جمهور شدن »ویکتور 
یوشچنکو« رهبر مخالفان هموار شد. شکست 
پوتین به وضوح برای همه قابل مشاهده بود: 
پیش از انتخابات او دو بار میزبان »یانوکوویچ« 
در مسکو بود او را جلوی دوربین ها بوسید و 
حتی دو بار در کی یف به دیدار یانوکوویچ رفت 
و از وی به عنوان ضامن »تحول دموکراتیک« 

تمجید به عمل آورد.
در مــارس ۲۰۰۵ میــالدی، انقالب گل 
اللــه در قرقیزســتان روی داد. مخالفان 
رژیم مقر حکومت در بیشــکک را تصرف 
کردند و رئیس جمهور »عســکر آقایف« و 
خانواده اش با بالگرد به روســیه گریختند. 
به نظر می رســید تنها مسئله زمان مطرح 
بود کــه از دید پوتین »میکروب انقالب« 
جمهوری های دیگر شوروی سابق را آلوده 
می کند. در مسکو، ناامیدی از پوتین فراگیر 
شــد. »ویکتور چرکاشــین« مردی که به 
مدت ۴۰ ســال در کا گ ب فعالیت کرده 
بــود با لحنــی تحقیرآمیز گفت که پوتین 
بــه عنوان یک امنیتی ســابق هیچ چیز را 
در راس کرملیــن تغییر نداده و صرفا یک 
»بوروکرات« ســاده است. یکی از مشاوران 
کرملیــن گفته بود کــه پوتین »قاطعیت 
خود را از دســت داده اســت« و این که اگر 
اپوزیسیون در همه جا دست باال را به دست 
آورد به دلیل عدم اراده حاکم کشــور برای 

»استفاده از زور« بوده است.
تصور تاثیر چنین انتقادی بر پوتین دشــوار 

نیست. در واقع، این می توانست نقطه عطف 
واقعی باشد و ارتباط چندانی با ناتو و محاصره 
ادعایی روسیه از خارج نداشت. تنها یک سال 
بعــد، پوتین ثابت کرد که درس های خود را 
آموخته اســت. این زمانی بود که او میزبان 
اجــالس جــی -۸ در کاخ کنســتانتین در 

نزدیکی سن پترزبورگ بود.
رگبار انتقاد از غرب که اکنون پوتین به عنوان 
دشمن اصلی آن تعریف شده بود در آستانه 
آن نشســت از سوی او آغاز شد. پوتین اعالم 
کرد که روســیه »دوباره نماینده یک قدرت 
جهانی از نظر رشد اقتصادی است«. او گفت 
که روسیه »یک قدرت بزرگ بوده، هست و 

همیشه خواهد بود«.
تمرکز اصلی اجالس سال ۲۰۰۶ میالدی بر 
امنیت جهانی انرژی بود. تا آن زمان، پوتین 
بخش نفت و گاز را تا حد زیادی ملی کرده بود و 
آن را اقدام »مقدس« خود نامید. تنها چند ماه 
پیش از آن، در روز سال نوی میالدی در سال 
۲۰۰۶، شرکت دولتی گازپروم ارسال گاز به 
اوکراین تحت زمامداری یوشــچنکو رئیس 
جمهور اصالح طلب و نامحبوب برای پوتین 

را قطع کرده بود.
بدین ترتیب، رویارویی ژئواستراتژیک در واقع 
۱۶ سال پیش آغاز شد. اما در بخش اعظم آن 
۱۶ ســال، هیچ تغییری در تفکر غرب ایجاد 
نشد علیرغم این واقعیت که حتی در آن زمان 
اروپا پیش تر صحبت در مورد تنوع بخشیدن 
به عرضه انرژی خود را آغاز کرده بود. پوتین 
هم چنین جایگاه خود را در سیاست خارجی 
بازیافت. او نفوذ از دست رفته را در کشور های 
پس از شوروی به دست آورد و با چین، هند و 

پاکستان اتحاد برقرار کرد.
خشــونت پوتین در جنگ روســیه علیه 
گرجســتان قابل مشــاهده بود زمانی که 
»میخائیل ساکاشویلی« رئیس جمهوری 
اســبق آن کشور برای بازگرداندن منطقه 
خودمختار اوســتیای جنوبی تحت کنترل 
تفلیــس جنــگ گرجســتان را آغاز کرد. 
روســیه به گرجســتان حمله کرد و حتی 
گوری شــهر زادگاه استالین را نیز بمباران 

کرده بود.
در اواخر سال ۲۰۱۳ میالدی، او »یانوکوویچ« 
همتای اوکراینی خود را متقاعد کرد که توافق 
نامه همکاری با اتحادیه اروپا را که سال ها در 
حــال تنظیم آن بود لغو کند و باعث ناآرامی 
در اوکراین شد. به دنبال آن، جنگ در شرق 
اوکراین و اشغال کریمه رخ داد. بدین ترتیب 
پوتین روسیه را از جهان جدا کرد و کشورش 
را در وضعیتــی به مثابه یک قلعه قرار داد. او 

آشکارا به خشونت ادای احترام کرد.
اکنون روسیه به دلیل حمله به اوکراین تحت 
تحریم قرار گرفته از اقتصاد آن کشور تا صنعت 
هوانوردی. آیا همه این ها بدان معنی است که 
سرویس اطالعاتی به ویژه سرویس اطالعات 
خارجی روسیه در تحلیل وضعیت شکست 
خورده است؟ یا پوتین ارزیابی های آن نهاد ها 

را نادیده گرفت؟
بررســی نشست تلویزیونی شورای امنیت او 
بــه ما اجــازه می دهد تا نتیجه گیری کنیم. 
پوتین »سرگئی ناریشکین« مدیر سرویس 
اطالعات خارجی را مانند یک شاگرد مدرسه 
سرزنش کرد کاری که رئیس جمهور هرگز 
با سرسپرده ای که از جنگ حمایت می کرد 

انجام نداده بود.

خبر ویژه

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه ۱۶۰ نفر از نمایندگان درخصوص مذاکرات وین و لزوم توجه به اخذ تضامین کافی 
از آمریکا را قرائت کرد.

سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی قوه مقننه بیانیه ۱۶۰ نماینده درباره 
رویکرد تیم مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین را قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:
از تیم مذاکره کننده کشور می خواهیم که در مذاکرات جاری در وین خود را محدود به ضرب االجل های ساختگی 
غرب ندانند و با ایستادگی در جهت حفظ منابع ملی و مطالبات اصلی و حفظ خطوط قرمز اعالمی را بدون فوت وقت 
پیگیری کنند. اکنون که بحران، نیاز غرب را به عرضه انرژی ایران افزایش داده، نباید بدون تامین خواسته های بحق 

ایران نیاز آمریکا به کاهش قیمت نفت تامین شود.

از هیات مذاکره کننده محترم می خواهیم اخذ تضمین کافی اقتصادی، فنی و سیاسی از طرف آمریکایی بابت عدم 
تکرار خروج غیرقانونی این کشور از توافق را با جدیت پیگیری کند. حفظ عناصر اساسی برنامه هسته ای کشورمان 
در داخل، قوی ترین تضمین برای عدم تکرار خطای آمریکا در بدعهدی است و همچنین الزم است جبران خسارات 
آمریکا به معیشت مردم کشور نیز پیگیری شود. رفع تحریم ها می بایست جامع و موثر باشد، رفع بخشی یا صرفاً 
روی کاغذ تحریم ها، تامین کننده منافع ملی ما نیســت. می بایســت تضامین عالوه بر حقوقی بودن، حقیقی نیز 
باشند. اتکا به بهانه هایی به داشتن عنوان غیرهسته ای یا غیربرجامی بودن عناوین تحریمی را پذیرفتنی نمی دانیم.
مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر اهداف و چارچوب های قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، هر توافقی 
را از منظر انتفاع اقتصادی ایران و احقاق حقوق از دست رفته ملت دنبال می کند و با اصرار به مکانیسم ماده ۷ این 

قانون، تکرار محدودیت در برنامه هسته ای و بومی کشورمان را بدون اثربخشی تحریم ها را رد می کند.

بیانیه برجامی160 نماینده مجلس خطاب به آمریکا

بیانیه سپاه پاسداران:

مرکز توطئه و شرارت 
 صهیونیست ها در اربیل را 

هدف قرار دادیم
 روابط عمومی کل ســپاه در بیانیه ای با اشــاره به 
هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت 
صهیونیست ها از سوی موشک های نقطه زن، تاکید 
کرد: تکرار هرگونه شــرارت با پاســخ  های سخت، 

قاطع و ویرانگر مواجه می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی،  در پی شــرارت های اخیر رژیم 
صهیونیستی و هدف قرار گرفتن »مرکز راهبردی 
توطئه و شرارت صهیونیست ها«،  روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای تاکید 
کرد:  در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی 
و اعالن قبلی مبنی بر بی پاسخ نگذاردن جنایت ها 
و شرارت های این رژیم منحوس »مرکز راهبردی 
توطئه و شــرارت صهیونیســت ها« مورد هدف 
موشک های قدرتمند و نقطه زن »سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی« قرار گرفت.
ایــن بیانیه مــی افزاید: بار دیگر به رژیم جنایتکار 
صهیونیســتی هشــدار می دهیم تکرار هر گونه 
شرارت با پاسخ های سخت، قاطع و ویرانگر مواجه 

می شود.
در این بیانیه آمده است: به ملت عظیم الشأن ایران 
نیــز اطمینان می دهیم امنیــت و آرامش میهن 
اســالمی، خط قرمز نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایــران بوده و به احدی اجــازه تهدید و 

تعرض به آن را نخواهند داد. 

وزیر کشور: 

 رعایت شیوه نامه های بهداشتی
 و ایمنی جاده ای در سفرهای 

نوروزی ضروری است
 وزیر کشور از مردم خواست در سفرهای نوروزی، 
شــیوه نامه بهداشــتی و مسائل ایمنی جاده ای را 
با هدف حفظ ســالمت عمومی به صورت جدی 

رعایت کنند.
 احمد وحیدی که برای بررسی مسائل توسعه ای و 
عمرانی آذربایجان شرقی به این استان سفر کرده 
است، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: امروز توفیق 
داریم در خدمت مردم شــریف و شهید پرور مردم 
استان آذربایجان شرقی باشیم. وی بیان کرد: توسعه 
تبادالت مرزی استان آذربایجان شرقی با توجه به 
داشتن مرز مشترک با کشورهای همسایه دنبال 
می شود و تالش بر این است که با تقویت مبادالت 
مرزی روابط با کشورهای همسایه تقویت شود. وزیر 
کشور به پرسش خبرنگاری در خصوص تمهیدات 
صورت گرفته در ایام سفرهای نوروزی پاسخ داد: 
پیش بینی بر افزایش حجم تردد مسافران نوروزی 
است و در این خصوص آمادگی های خوبی در نیروی 
انتظامی، ســازمان راهداری و سایر دستگاه های 
مسئول برای مدیریت بهینه سفر وجود دارد. وی 
از مردم عزیز ایران اسالمی خواست که رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی را به صورت جدی در دستور کار 
داشته باشند و همچنین ان شاءهلل با رعایت مسائل 
ایمنی جاده ای ســفری خوب و بدون آسیب را در 

کشور شاهد باشیم.

بورل: 

منطقه پرواز ممنوع به جنگ 
جهانی سوم منتهی می شود

جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تصریــح کرد که تحریم های غرب علیه روســیه 

تأثیرات منفی فوری بر روسیه نخواهد داشت.
وی بــه شــبکه تلویزیونی »ان تــی وی« گفت: 
»غیرممکن اســت که تحریم هــا، تأثیرات فوری 

داشته باشد«.
بــورل گفــت: ایجاد منطقه پــرواز ممنون بر فراز 
اوکراین می تواند به آغاز جنگ جهانی سوم منجر 

شود.
او افزود: ما از نقطه نظر نظامی تمام تالش خود را 
بــه کار می گیریم تا اوکراینی با تجهیزات نظامی 
مقاومت کنند و مراقبیم که جنگ به کشــور های 
دیگر کشیده نشود و از تقابلی که می تواند به یک 

تقابل هسته ای تبدیل شود، جلوگیری کنیم.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: وقتی 
کسی خواســتار منطقه پرواز ممنوع می شود، به 
مفهوم آن اســت که توانایی و اراده برای ســاقط 
کــردن هواپیمایــی کــه این محــدوده را نقض 
می کند دارد و این مفهوم گســترش درگیری به 
 جنگ جهانی ســوم است و قطعاً ما چنین چیزی

 نمی خواهیم«.

بایدن: 

 پوتین به تفرقه در ناتو 
امید بسته بود

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنشی به 
حمله روسیه به اوکراین، گفت که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه »به خیال تفرقه و اختالف 
در ناتــو، ایــن تهاجم را پیش برد، اما به آن چه فکر 

می کرد، نرسید.«
بایدن در حســاب توییتر خود نوشــت: »پوتین به 
امید یــک ناتوی تفرقه زده، یک غرب تفرقه زده و 
رک بگویــم، یــک آمریکای تفرقه زده بود. اما او به 

هیچ یک از این ها نرسید.«

 بیست و نهم اسفندماه
اقدامی برای منافع ملی

آخرین روز اسفندماه در تقویم خورشیدی به نام »روز 
ملی شــدن صنعت نفت« نامیده و گرامی داشته می 
شــود. در چنین روزی ماده واحده ملی شدن صنعت 
نفت در سرتاسر خاک ایران از تصویب مجلس سنا می 
گذرد و اقدامی تاریخی در راستای دفاع از حقوق ملت 
تحت استعمار و استثمار ایران در تاریخ ثبت می شود.
متن پیشــنهادی کمیســیون ویژه نفت در مجلس 
شورای ملی بدین شرح است "به  نام سعادت ملت ایران 
و به  منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان 
ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام 
مناطق کشور بدون استثناء ملی اعالم شود یعنی تمام 
عملیات اکتشــاف، استخراج و بهره برداری در دست 

دولت قرار گیرد."
ایــن ماده واحــده در عصر روز ترور ســپهبد رزم آرا 
نخســت وزیر در مجلس ختم در مســجد بوسیله ی 
خلیل طهماسبی به تصویب می رسد. روایت کرده اند 
دکتر مصدق درب کمیسیون را از پشت قفل کرده بود 
تا اعضا به طمع هیاهوی ترور نخست وزیر خارج نشوند 
و بر متن و در محتوای ماده واحده به تفاهم برســند. 
حاجیعلی رزم آرا نخست وزیر به خاک افتاده از مخالفان 
سرسخت ملی شدن نفت بود و یک جمله مشهور در 
این باره پشت تریبون مجلس ایراد می کند "ملتی که 
نمی تواند لولهنگ بســازد، می خواهد صنایع نفت را 
اداره کند!؟ محمد مهدی عبدخدایی معتقد است که 
این اقدام خلیل طهماسبی و در حقیقت نثار خون او 
مرکب امضای قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران 
شده است. پس از تصویب ماده واحده در کمیسیون 
مخصوص نفت مجلس شورای ملی در بیست و چهارم 
اســفند و مجلس ســنا در بیست و نهم اسفندماه این 

قانون را مصوب می کنند.
اکنون و هفتاد و یک ســال پس از تصویب این قانون 
و بی اعتنا به آن چه پیش و پس از آن اتفاق افتاد می 
تــوان این ســوال را مطرح نمــود که کدام زمینه ها و 
آموخته های تاریخی ملت ایران را به سمت این اقدام 
ملی سوق داد و یکپارچگی کم نظیری میان آحاد ملت 

برای تحقق این آرمان پدید آورد؟
- با وقوع انقالب صنعتی و توسعه ی اقتصادی-نظامی 
غــرب، ملت ایــران در اولین مواجهه ها با دول غربی 
دریافت کشــور دچار ضعف و سســتی گشته و منافع 
و مواهــب آن بــه یغما خواهد رفت. ســیل تحمیل 
امتیازهای گوناگــون در دوران قاجاریه )رویتر، رژی 
و انحصار گمرکات و...( نشان داد ضعف و نداشتن ساز 
و برگ مناســب در عرصه های گوناگون راه به استیال 
و وادادگــی خواهد برد. دول اســتعمارگر بی توجه به 
مالحظات و منافع ایرانیان با نخوت و از موضع باال تنها 
به حداکثر رســانیدن منافع خود بی توجه به حقوق و 

شئون ایرانیان پرداختند.
- کســب امتیازهــا و انحصارهای اقتصــادی راه به 
دخالت های مکرر سیاســی و ســعی بــرای تبدیل 
کشوری کهن و پرغرور چون ایران به یک مستعمره 
یا تحت الحمایه می برد. تاثیر و دخالت در امور داخلی 
کشور با گماشتن رجال ضعیف و فاسد، تجزیه کشور 
با قراردادهایی مثل آخال، پرداخت انواع رشــوه ها 
)نمونه آن پرداخت پول به وثوق الدوله نخست وزیر 
وقــت و نیــز صارم الدولــه و  نصرت فیروز برای امضا 
و تحمیــل قرارداد ننگین تحت الحمایگی ایران زیر 
عنــوان ۱۹۱۹( زمینــه را برای وابســتگی و از میان 
بردن استقالل ایران فراهم نموده بود. مواردی چون 
ایستادگی در موضوع امتیاز رویتر در زمان ناصرالدین 
شاه که فتوای میرزای شیرازی "الیوم استعمال توتون 
و تنباکــو بــای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان 
اســت" و تابعیــت و حضور آحاد مــردم آن را ملغی 
ساخت. )آورده اند وقتی ناصرالدین شاه از انیس الدوله 
سوگلی حرمسرا تقاضای قلیان کرد و با استنکاف او 
و بیان حرمت مواجه شد، پرسید چه کسی قلیان را 
حرام کرده؟ و پاسخ شنید همان که مرا بر تو حالل 
کرده( و نیز در قضیه قرارداد ۱۹۱۹ که ایســتادگی 
رجال مذهبی-ملی توانست بازی را عوض کند ملت 
را به این باور رساند که در مقابل این دست مطامع تنها 
راه ایستادگی و اتحاد است. این آموخته ی تاریخی در 
بازه زمانی ملی نمودن صنعت نفت به مردم و رجال 
سیاســی اعمتاد به نفس و اســتمرار در فداکاری و 

جانبازی عطا نمود.
 -از زمان انعقاد قرارداد دارسی میان دولت ضعیف ایران 
و ویلیلم ناکس دارسی تا تمدید و تغییراتی در آن به 
سال ۱۹۳۳ عمال منافع ملت ایران نادیده انگاشته شد و 
قرارداد یک طرفه و از سر غرور تنظیم و تحمیلی همراه 
با تحقیر صورت می گرفت. سید حسن تقی زاده عامل 
امضا قرارداد نفت در ســال ۱۹۳۳ در مجلس شورای 
ملی بعد از سقوط رضاشاه علنا می گوید که تنها آلت 
فعل بوده و بر اجحاف و تحمیل در قرارداد صحه می 
گذارد. تکاپوی ملت و سیاسیون ایران برای آن بود تا 
اراده یک ملت برای نفی ســلطه و تحقیر را به تمامی 
به نمایش بگذارند. شاید آن روزها برای اولین بار بود 
که یک ملت شرقی تحت ستم در مقابل امپراطوری 
بریتانیا محکم می ایستد )بعدها و پس از کودتا دکتر 
حسین فاطمی وزیر خارجه شهید گفته بود من سفارت 
بریتانیا را بستم و نمی دانستم تا دربار هست لندن به 
سفارت نیاز ندارد( و حق خود را مطالبه می کند. برخی 
تاریخ نویسان و محققان معتقدند این اقدام ملت ایران 
الهام بخش جنبش اســتقالل هندوســتان و نیز ملی 
کردن کانال ســوئز و دیگر حرکات ضد استعماری در 

منبع: ایسنااقصای عالم گردید.            

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد گفت و گو

رئیس اتاق بازرگانی تحلیل کرد:

 آینده اقتصاد ایران
 با احیای برجام

رئیــس اتاق بازرگانی ایران می گوید در صورت 
احیــای برجام ایران باید تالش کند که رویکرد 
کالن خــود را بــه ســمت توســعه اقتصادی 

برنامه ریزی کند.
 غالمحسین شافعی  اظهار کرد: احتمال توافق یا 
عدم توافق هسته ای و جنگ روسیه با اوکراین از 
جمله وقایعی است که در روزهای اخیر در صدر 
اخبار ایران و جهان قرار گرفته اســت و حاوی 
پیامدهــای متعددی برای اقتصاد کشــورمان 
خواهــد بود. جنگ روســیه با اوکراین پارادایم 
فکری برخی از کشورهای درگیر توافق هسته ای 
را تغییر داده است. امیدواریم مسئوالن کشور با 
درک شرایط جدید مجموعه سیاست هایی را به  
ســرعت اتخاذ کنند که مانع آن شــود که ایران 
اســالمی از بازیگر اصلــی تبدیل به زمین بازی 
دیگران شــود. این خواســته بخش خصوص از 

مسئوالن کشور است.
وی با بیان اینکه اقدامات ســال های گذشــته 
اقتصادی بیشــتر بــرای بقا بوده، نه توســعه، 
تشــریح کــرد: در صورت نهایی شــدن توافق 
برجام و برطرف شدن تحریم ها و محدودیت ها بر 
اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت 
اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه ای تغییر کند که 
این غایب بزرگ اقتصاد کشــور در دهه گذشته 
اســت. بیم آن می رود که مشابه تجربه دور اول 
برجام این فرصت موقت باشــد، بنابراین بخش 
خصوصی پیشنهاد می کند اقدامات سیاستی به 
تفکیــک بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت در 

دستور کار دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آزادسازی 
منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش 
نفــت کشــور بــا قیمت های بــاال منابع ارزی 
قابل مالحظه ای نســبت به ســال های اخیر در 
دســترس مدیران کشــور قرار خواهد داد. یک 
خطــای راهبــردی و همچنین واردات بی رویه 
کاالهــای مصرفی و لوکــس و افزایش قاچاق 
و پیگیری سیاســت های ناپایدار عوامگرایانه و 
ایجاد رونق بی کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور 
است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ هایی که 
رقابت پذیــری اقتصــاد ملی را کاهش دهد. اگر 
چه رفاه کوتاه مدتی را به دنبال خواهد داشــت، 
اما به جریان فرار ســرمایه از کشــور و کاهش 

صادرات غیرنفتی دامن می زند.
شافعی تامین پایدار مواد اولیه تولید و کاالهای 
اساسی را دیگر اولویت این حوزه دانست و افزود: 
هر اقدامی در کوتاه مدت نیازمند در نظر گرفتن 
تحوالت بین المللی به ویژه پیامدهای ناشــی از 
جنگ روسیه با اوکراین است. این جنگ با توجه 
به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون 
روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن، پیامدهای 
گسترده و قابل مالحظه ای بر رشد اقتصاد جهان 
و کاهــش تولیــد برخی کاالها و افزایش قیمت 
بســیاری از کاالها و خدمات و اختالل گسترده 
در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت. از دولت 
انتظار می رود با کمک بخش خصوصی نســبت 
به تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین 
شــرکای تجاری جدی اقدام کند. به ویژه آنکه 
چشــم انداز توقف این جنگ در هاله ای از ابهام 
قــرار دارد و ایــن احتمال می رود که این بحران 

ادامه پیدا کند.
وی دربــاره برنامه ریزی هــای میــان مدت در 
صورت احیای برجام نیز تصریح کرد: همان طور 
که اشاره شد با توجه به گشایش های احتمالی 
ناشی از توافق برجام در میان مدت و بلندمدت 
انتظــار می رود که یک رویکرد توســعه محور 
مبتنی بر برنامه و کار کارشناســی در دســتور 
کار دولت قرار گیرد. اقتصاد ایران در چند دهه 
اخیر به ویژه ۱۰ ســال گذشــته با تورم بســیار 
باال، رکود اقتصاد و اشــتغال زایی بســیار پایین 
و بی کیفیت و گســترش فقر و نابرابری مواجه 
بوده اســت و معموالً سیاســت گذار اقتصادی با 
اتخاذ سیاست های مسکن گونه، عالج ریشه ای 
مشــکالت را به آینده موکول کرده اســت. اتاق 
ایــران قویــاً توصیه می کند با آسیب شناســی 
روزهای طی شــده از تکرار اشــتباهات گذشته 

در این حضور اجتناب شود.
رئیس اتــاق بازرگانی اضافه کرد: ثبات اقتصاد 
کالن شــرایط الزم برای رشد اقتصادی پایدار و 
مســتمر اســت و بخش خصوصی برای حضور 
در اقتصــاد بــه  خصــوص در بخش های مولد 
بــه ثبات، امنیت و قابلیــت پیش بینی پذیری 
برای انجام ســرمایه گذاری نیازمند اســت. لذا 
بازگرداندن اعتمــاد به تولیدکنندگان و ایجاد 
فضای با ثبات، آرام و شفاف در اقتصاد به منظور 
ارتقای ظرفیت های ســرمایه گذاری مولد یکی 
از مهم ترین اولویت های اصالحات اقتصادی در 

ایران است.

گزارش

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

واردات خودرو از اردیبهشت  
آزاد می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( با بیان 
اینکه تعهد ارزی فعال حذف نمی شود، از درج 
همزمــان قیمت مصرف کننده و تولیدکننده 
روی کاالهــا بــه طور موقــت خبر داد و گفت 
که مهلت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا 
اواخر اردیبهشــت ســال آینده است که دیگر 
تمدیــد نخواهد شــد و با توجــه به تقاضای 
انباشــته، احتماال تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو 

وارد خواهد شد.
  سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: برای بهبود 
وضع خودرو برنامه دو ساله تنظیم شده است. 
همچنین از اواســط ســال آینده بسیاری از 
مســائل در زمینــه قرعه کشــی، کیفیت و 
موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شــد، 
ولی یک دوره دو ساله برای حل کامل مسائل 

صنعت خودرو الزم است.
وی با اشــاره به دستورالعمل ۸ ماده ای رئیس 
جمهوری برای صنعت خودروسازی گفت که 
از ابتدای شــهریور حداقل هفته ای دو تا ســه 
جلســه در حوزه خودرو برگزار می شود.  یکی 
از موضوعاتی که در این دســتورالعمل مطرح 
شد یک و نیم برابر شدن تولید خودرو در سال 
آینده اســت، در حالی که امسال کمتر از یک 
میلیون خودرو تولید خواهد شــد. البته تک 
تک این محورها با شــرکت های خودروسازی 
بررســی شده و میزان تولید ماهانه شرکت ها 

در سال آینده مشخص شده است.
 معرفی سه خودروی جدید 

در سال آینده
فاطمــی امین با بیــان اینکه تولید خودرو در 
ســال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت 
تاکید کرد که باید زیرســاخت ها فراهم شود 
و یکــی از زیرســاخت ها، تأمین مالی زنجیره 
اســت. همچنین ایران خودرو در سال آینده 
خودروهای ۴۰۵ و ســمند، ســایپا هم تیبا را 
از رده خــارج خواهند کرد و برنامه ریزی برای 
معرفی سه خودروی جدید در سال آینده انجام 

شده است.
مافیای خودرو چه کسانی هستند؟

وی درباره وجود مافیای خودرو هم تصریح کرد: 
مافیا وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور 
مردم متفاوت باشــد یعنی شبکه هایی وجود 
دارد کــه منافع آن ها اجازه نمی دهد اتفاقات 
خوبی بیفتد. بنابراین منافعی شکل گرفته که 
با منافع مردم هم راســتا نیســت و وظیفه ما 

شناسایی آن ها و حل این مسائل است.
وزیر صمت با تاکید بر لزوم واگذاری خودروسازی 
به مردم، اظهار کرد: در حال حاضر دولت سهم 
کوچکی در ایران خودرو و سایپا دارد. اما یکی 
از نقص ها، ساختار سهامداری ایران خودرو و 
سایپاســت. در دوره ای به اشتباه ایران خودرو 
و سایپا سهامدار خودشان شدند، یعنی سایپا 
درآمد داشــته و به جای اینکه درآمد را صرف 
تحقیق و توســعه محصــول کند خودش ۴۰ 

درصد از سهام شرکت را خریده است.
بــه گفته وی این شــرایط دو نقص دارد. اول 
اینکــه منابع از تولید خارج شــد و دوم اینکه 
مدیرعامل سایپا، مدیرعامل شرکتی را تعیین 
می کند که این شرکت به هیأت مدیره ای که 
در شــرکت ســایپا باشد رأی می دهد و هیأت 
مدیره سایپا، مدیرعامل را تعیین می کند. البته 
در مورد ایران خودرو این شرایط خفیف تر است 
و یکی از دستورات رئیس جمهوری اصالح این 

شرایط است.
 مصوبه ممنوعیت واردات خودرو 

تمدید نمی شود
وزیــر صمت با بیان اینکه مشــکالت صنعت 
خودرو زیاد اما قابل حل اســت، گفت: ممنوع 
شــدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت 
خــودرو نبود، بلکه بــرای مدیریت تراز ارزی 
کشــور بود. چراکه در ســال ۱۳۹۶ تحریم ها 
اعمال شــد و فروش نفــت کاهش پیدا کرد. 
مصوبــه ممنوعیت واردات خــودرو تا اواخر 
اردیبهشــت ســال آینده فرصت دارد که در 
دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین 
به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده 
واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات 
گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که 
فکر نمی کنم در سال آینده بیش از این تعداد 

واردات انجام شود.
وی افزود: برآورد می شــود تعداد قابل توجهی 
خودرو وارد خواهد شد، چرا که سه سال واردات 
خودرو انجام نشــده و تقاضای انباشته وجود 
دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و 
شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این 
محدودیــت را ندارد بنابراین واردات خودرو و 
افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد.

به گفته وی در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل 
در این سال ها به یک میلیون رسیده است. اما 
این فاصله را خودروساز پوشش نداده تا جلوی 

واردات را بگیرد.

کی جدید پیدا کرد افزایش دستمزد های 1401 شا

حداقل مزد ربطی به اخراج کارگر ندارد
 شــاکیان جدید افزایش مزد چه کســانی 
هستند؟ شــورای عالی کار امسال پرونده 
افزایش دستمزد های سال جدید را زودتر 
از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، 

موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران 
در ســال ۱۴۰۱ را می توان سنگ معیاری 
در راستای وعده هایی ارزیابی کرد که دولت 
ســیزدهم در رابطه با مسائل اقتصادی به 
مردم و به ویژه حقوق بگیران و مزدبگیران 
داده بود؛ اگر همه چیز به خوبی پیش برود 
و در دوازه ماه آینده نوسان اقتصادی پیش 
بینی نشده دیگری به زندگی روزانه مردم 
شــوک وارد نکند؛ می توان گفت که دولت 
جدید دست کم در یک مورد به بخشی از 

وعده های خود عمل کرده است.
شیوه تعیین و افزایش مزد ساالنه کارگران 
در ایران یکی از موضوعات مناقشه برانگیز 
ســال های گذشته بوده است که منتقدان 
سرسختی در میان طیف حامی مزدبگیران 
و کارگران داشته است؛ اینکه مزد افزایش 
یافتــه تطابقی با دخل و خــرج کارگران 
ندارد، شــاه بیت و گفتمان اصلی این گروه 
از منتقدان سنتی نحوه افزایش مزد و حقوق 

در ایران است.
این بار، اما منتقدانی جدید درکنار منتقدان 
ســنتی افزایش ساالنه مزد قرار گرفته اند 
کــه با رویکردی متفــاوت و حتی متضاد 
برای زیر ســوال بردن مصوبه اخیر شورای 
عالی کار آســتین باال زده اند؛ گروه جدید 
خواستگاهی نزدیک به کارفرمایان، سرمایه 
داران و مدیران اقتصادی دارند و باورشــان 
براین است که دستمزد های جدید به اخراج 
و تعدیل بیشتر کارگران منجر خواهد شد.
از بامداد پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه که خبر 
افزایش دستمزد های سال ۱۴۰۱ منتشر 
شد؛ در رسانه های رسمی و غیر رسمی در 
نکوهش شیوه افزایش دستمزد های سال 
۱۴۰۱ بــه راه افتاد؛ فارغ از اینکه حتی در 
نتیجــه اعمال شــدن افزایش های جدید 

مــزدی، درآمد ۵.۷ میلیــون تومانی یک 
کارگر ساده همچنان به صورت معنی داری 
از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی عقب تر 
خواهد ماند؛ گفتمان مشــترک منتقدان 
جدید افزایش مزد حول این محور اســت 
که با افزایش هزینه های مالیاتی، تغییرات 
ارز ترجیحی و سایر هزینه های تولید، بعید 
است کارفرمایان از عهده نگهداری کارگران 
موجود برآیند و به احتمال قوی در مواجه با 
اولین چالش اقتصادی، شمار قابل توجهی 
از شاغالن بیکار یا روانه بازار کار غیر رسمی 

خواهند شد.
عــالوه براین شــاکیان جدید افزایش مزد 
برای خود یک اســتدالل دیگر هم دارند و 
آن اقدام به طرح شکایتی است که در سال 
۸۵ توســط بخشی از کارفرمایان در دیوان 
عدالت اداری صورت گرفت و باعث شــد تا 
پس از چند ماه شــورای عالی کار از الزامی 
بــودن مصوبه افزایش دســتمزد ها عقب 
نشینی کرده و موضوع را به توافق طرفین 
کارگر و کارفرما در هر کارگاه محول کند.
برای تحریک تقاضا به افزایش مزد نیاز بود

علی حســین رعیتی فرد، معاون روبط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پاســخ بــه این گــروه از منتقدان 
افزایش دســتمزد های سال ۱۴۰۱ به 
اقتصــاد ۲۴ می گوید: نمی توانیم مانع 
قضاوت منتقدان افزایش مزد بشویم، 
اما مســتدل و منطقــی می گوییم که 
افزایــش ۵۷ درصدی دســتمزد های 
ســال ۱۴۰۱ ربطی به اخراج و تعدیل 

کارگران ندارد.
وی در دفاع از مصوبه اخیر شــورای عالی 
کار می گوید: وقتی سبد معیشت ۹ میلیون 
تومان اســت و کارفرمایان هم به آن اذعان 
دارند؛ چنین افزایشی دور از انتظار نیست؛ 
همیــن حاال با همه جوانــب افزایش ۵۷ 
درصدی حداقل دستمزد هنوز درآمد یک 
کارگر ساده با هزینه های ۹ میلیون تومانی 

زندگی فاصله دارد.
معــاون وزیر کار بابیان اینکه در شــرایط 
موجود اقتصاد ایران به یک تحریک تقاضا 
نیاز دارد؛ ادامه داد: این تحریک باید از یک 
جا هایی آغاز شــود و افزایش مزد و حقوق 

یکی از نقاط شروع این تحریک تقاضا بود؛ 
اینطــوری وقتی قدرت خرید عموم مردم 
زیاد می شــود، رونق اقتصادی هم به وجود 
خواهــد آمــد و می توان روی افزایش بهره 
وری، اشتغال بیشتر و باالتر رفتن ظرفیت 

تولید حساب کرد.
رعیتی فرد در انتقاد از هجمه های منتقدان 
افزایش ۵۷ درصدی مزد و اصرار آن ها برای 
مرتبــط کردن این موضوع به افزایش نرخ 
بیکاری، اشــتغال غیر رســمی و تعطیلی 
بنگاه هــای تولیدی گفــت: به جای آنکه 
چنین اســتدالل هایی، افزایش مزد را به 
چماق تعدیل و اخراج تبدیل شــود، همه 
باید کمــک کنند تا رونق اقتصادی ایجاد 
شــود؛ اشــتغال موجود حفظ و به صورت 
پایدار افزایش یابد؛ با افزایش تقاضاســت 
که ظرفیت های اســتفاده نشده بیشتری 
در بنگاه های تولیدی مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
وی همچنین با ناوارد دانســتن مقایســه 
اتفاقی که در رابطه با افزایش دستمزد های 
سال ۸۵ افتاد و به عقب نشینی شورای عالی 

کار از مصوبه اش منجر شــد؛ گفت: از نظر 
ماهــوی مصوبه مربوط به ســال ۱۴۰۱ با 
مصوبه مربوط به سال ۸۵ تفاوت دارد؛ آن 
سال عده ای با این نیت خیر که شاید بتوانند 
کارفرمایان به تبدیل قرارداد کارگران موقت 
ترغیــب کنند؛ مبلغ اضافه ای را برای مزد 
روزانه کارگران قراردادی درنظر گرفتند و 
همیــن باعث اعتراض کارفرمایان و حتی 
کارگران و در نهایت تغییر مصوبه شد، اما 
آنچه که امســال در شورای عالی کار اتفاق 

افتاد کامال منطبق با قانون است.
امسال از نادر مواقعی است که کارفرمایان 
اینطور آشکارا نسبت به افزایش دستمزد ها 
اعتراض دارند و بی پروا آنرا به زبان می آورند؛ 
تا ســال گذشته این مخالفت ها حداکثر تا 
پیش از نهایی شــدن افزایش دستمزد ها 
ادامه داشت و پس از آن نوبت آغاز سکوت 

۱۲ ماهه این جناح شورای عالی کار بود.
بــه نظر می رســد با اتفاقــی که این بار در 
شورای عالی کار افتاده است؛ اعضای گروه 
کارفرمایــی بخواهند همچنان به صورتی 
کم سابقه خود به اعتراضشان ادامه دهند؛ 
اینکه منتقدان جدید در میســر پیشرو تا 
کجا پیش خواهند رفت، نامعلوم اســت؛ 
شــاید تــا مرز عبور از از تیــم کارفرمایی 
شورای عالی کار و زیر سوال بردن حضور 
و تصمیمات شــان پیش بروند؛ شاید هم 
بخواهنــد با اقامه دعوی در دیوان عدالت 
اداری به صورتی قانونی برای ابطال مصوبه 
دســتمزد ها اقدام کنند؛ در هر دو صورت 
تجربه ناموفق ســنوات گذشته منتقدان 
گروه کارگری می تواند بیانگر این واقعیت 
باشد که شورای عالی کار به این راحتی ها 
در مصوبات مزدی خود تجدید نظر نخواهد 
کرد؛ اما در این میان یک موضوع مشخص 
اســت و می توان به راحتی علت اخراج هر 
کارگر و یا تعطیلی هر کارگاه را افزایش مزد 
سال ۱۴۰۱ دانست؛ حتی اگر علتش چیز 
دیگری مثل اشتباه مدریت، بدهی بانکی، 

تحریم های اقتصادی و. باشد.

خرید و فروش خودرو به صفر رسید

 آرامش قبل از طوفان در بازار خودرو
 چشم خریداران واقعی خودرو به عرضه محصوالت از 
ســوی خودرو سازان کشور دوخته شده است، اما آمار 

چیز دیگری را نشان می دهد.
بررســی آمار تولید ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
نشــان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن 
ماه تنها ۹۹۲۶ دســتگاه خودرو به میزان تولید آن ها 
افزوده شده است. از این تعداد خودرو تولیدی به انضمام 
فروش خودرو های تولیدی پیش از ســال ۱۴۰۰ این 
خودروســازان، در مجموع آمار فــروش به ۸۰۰ هزار 
دســتگاه هم نرسیده اســت. ارائه این آمار، حال و روز 
بازار خودرو را به ترســیم کشــانده است. به طوری که 
قیمت برخی خودرو های کم تقاضا و باالی یک میلیارد 
در بازار خودرو روند کاهشــی داشــته و از ادامه افزایش 
قیمت منصرف شــده اند. اما شوک گرانی محصوالت 
پُر تقاضا در هفته های پایانی ســال مشتریان واقعی را 
در تردیــد خریــد خودرو قــرار داد.  روند قیمت ها در 
بیــن خودرو های پرایــد، پژو و دنا که جزء خودرو های 
پُرتقاضا می باشــد؛ صعودی شــده اســت. با این حال 
بیشــترخریداران در هفته آخر سال ۱۴۰۱ همچنان 
بالتکلیف وســرگردان در بازار مانده اند. رویای کاهش 
قیمت ها با توجه به وعده های بی عمل دولت در راستای 
کنترل و بازگشت قیمت خودرو به قیمت های منطقی 
باعث تالطم جدید در بازار شده است. مردم می خواهند 
بدانند سرنوشت قیمت ها در سال ۱۴۰۱ به چه سمت و 
سویی می رود. درهمین رابطه اسد کرمی، نایب رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو چنین توضیح داد؛ توزیع 
قطره چکانی خودرو توســط شرکت های خودروسازی 

یکی از عوامل تشدید قیمت ها در بازار است. نایب رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو ادامه داد: بازار پس از 
یک دوره طوالنی نوسان و گرانی هنوز به ثبات قیمت 
و افزایش عرضه نرسیده است. بحثی که بیش از ۶ ماه 
دولت برآن تأکید داشــته است. وی تصریح داشت: در 
این روز ها مبادالت خودرویی به نقطه صفر رســیده و 
کمتر مشتری اقدام به خرید خودرو می کند. فروشنده 
خودرو اگر نیازمند واقعی به پول خودرو خود نباشند؛ 
فروش خودرو را به سال بعد موکول می کند. این تعلل 
درخرید و فروش تنها به دلیل عدم شفاف بودن وضعیت 
اقتصاد کشور است. این فعال خودرویی در بازار با تأکید 
براینکه سرنوشت نتایج مذاکرات برجام و جنگ روسیه 
و اوکرایــن و از همــه مهتــر نرخ ارز  عامل تآثیر گذار بر 
قیمت خودرو دربازار اســت؛ گفت: سیاست حذف ارز 
ترجیحی عامل دیگر تأثیر گذار بر قیمت نهایی خودرو 

، موضوعی است که وضعیت بازار معامالت خودرو را به 
تعویق انداخته و خریدار در انتظار گرانی بیش از انتظار 

خودروی خود در سال آینده می باشد.
چرا خودرو این قدر گران شد؟

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرودر پاسخ به 
این سوال که چرا بازار خودرو به هم ریخته و قیمت ها 
ســیر صعودی به خود گرفته است، می گوید: صنعت و 
بازارخودرو کشــور به شــدت وابسته به نرخ ارز است و 
هــر تالطم قیمتــی در بازار ارز قیمت جدید خودرو را 
تعیین می کند در واقع خودروبازان از روند قیمت دالر 
استفاده می کنند و در ادامه تعیین کننده قیمت خودرو 
در بازار می شوند.وی تصریح داشت: توزیع قطره چکانی 
خودرو توسط شرکت های خودروسازی، موضوع مهم 
تأثیر گذار دیگری بر قیمت نهایی خودرو در بازار است. 
تعویق و یا تعلل در توزیع خودرو به بازار، فرصت را برای 

ســود جویان بازار فراهم می کند. این افراد با توجه به 
همین فرصت قیمت خودرو را در بازار به نفع سود بیشتر 

تغییر داده و سیستم توزیع را کامل دست گرفته اند.
سرنوشت قیمت خودرو در سال 1401

نایــب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو گفت: 
پیش بینی وضعیت قیمت ها در بازار خودرو از همین 
امروز مشــخص است. افزایش قیمت خودرو درابتدای 
سال ۱۴۰۱ خیلی بعید است. با توجه به ریزش شدید 
معامــالت خودرویی در ســال جاری تعداد خریداران 
واقعی خودرو در ســال آینده بیشترخواهد شد. هجوم 
این حجم از خریداران به بازار با توجه به کاهش عرضه 
خودرو از سوی خودرو سازان، قیمت خودرو را به سمت 
بحران جدید قیمتی خواهد برد. از ســوی دیگر نبود 
نقدینگی کافی دســت مردم بازهم معامالت خودرو را 
به ُکما خواهد برد.وی تصریح داشــت: همزمان با نبود 
اعتماد به وضعیت قیمت های موجود بازار و به محض 
چراغ ســبزی از سوی نشست مذاکره کنندگان برجام 
یا تغییر در اجرای برخی سیاست های کالن اقتصادی 
به ویژه در بازار های موازی، مردم سرمایه های خود را به 
سمت بازار خودرو می آورند و ورود این بخش از نقدینگی 
مردم در برابر کاهش توزیع خودرو بحث برانگیز خواهد 
شــد.کرمی تأکید داشت: رکود معامله خودرو در سال 
آینده تشدید می شود. عالوه بر وضعیت خودرو سازان، 
نرخ ارز و سرنوشت مذاکرات برجام تعیین کننده قیمت 
خودرو در ســال آینده اســت. اگر بازار خودرو کمی از 
حالت رکود خارج شود قطعاً در سراشیبی قیمت قرار 

می گیرند.

خبر ویژه

رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران با بیان اینکه 
در دو ســال گذشــته حضور مردم در بازار بســیار کمرنگ بود، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر مردم با آرامش بیشــتر در بازار حضور پیدا و اقدام به 
خرید می کنند. اسفندماه سال ۹۸ که مردم آرام آرام در حال برنامه ریزی 
برای ایام نوروز و تعطیالت آن بودند و بازار نگاه خود را به فروش شب های 
عید دوخته بود، ناگهان بیماری نو ظهوری آغازگر مشکالت جدیدی شد 
که کشور را در شرایط اضطرار قرار داد.در روزهای پایانی سال ۹۸ ویروس 
کووید ۱۹ که شــیوع باالیی داشــت و هنوز کسی درمان آن را نمی دانست، 

راه خود را به کشور باز کرد و به دنبال خود ممنوعیت ها و محدودیت های 
فراوانی را به وجود آورد؛ مهم تر رونق را از بازار شب عید صنف های مختلف 
گرفت، زیرا مصرف کنندگان برای احتیاط و مراقبت بیشتر دست از هر نوع 
خریدی کشیدند.اسفند ماه سال ۹۹، واردات و ساخت واکسن کرونا در کشور 
با واکسیناسیون کادر درمان آغاز شد، اما این روند آنقدر به آهستگی پیش 
رفت که در آخرین ماه سال گذشته نه تنهای تغییری در روند محدودیت ها 
ایجاد نشد، بلکه با اوج گیری موج جدیدی از شیوع، کشور بار دیگر در حالت 
قرنطینه قرار گرفت.امسال اما شرایط به گونه ای دیگری است؛ با گذشت دو 

سال از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور با آغاز سکانداری دولت سیزدهم 
روند کنترل بیماری بهبود یافت و با افزایش واردات و انجام واکسیناسیون 
عمومی، بخش های مختلف اقتصادی به جریان روزانه خود بازگشتند.»علی 
بهره مند«، رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران 
گفت: انجام واکسیناســیون عمومی بر بازگشــت بازار به روال گذشته تاثیر 
گذار بوده و توانست بار دیگر این بخش را رونق دهد.وی با بیان اینکه در دو 
سال گذشته حضور مردم در بازار بسیار کمرنگ بود، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر مردم با آرامش بیشتر در بازار حضور پیدا و اقدام به خرید می کنند.

رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران: 

رونق بعد از ۲ سال به بازار شب عید بازگشت
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نفت و انرژی 4
خ داد؛ گذشته ر در نیم قرن 

وقوع بزرگترین شوک عرضه در بازار نفت

کوتاه از انرژی

بین الملل

اختصاص دو میلیارد یورو 
به یارانه سوخت در فرانسه

نخســت وزیر فرانســه در مصاحبه ای 
اعالم کرد دولت این کشــور ۱۵ سنت 
یورو تخفیــف در هر لیتر برای قیمت 
بنزیــن و دیــزل فراهــم می کند تا به 
مصــرف کنندگان عادی و کســب و 
کارهــا در برابر افزایــش هزینه های 
ســوخت کمک کند.ژان کســتکس 
گفــت: این اقــدام به مدت چهار ماه از 
اول آوریل اجرا می شــود و برای دولت 
حــدود دو میلیارد یورو هزینه خواهد 
داشــت. این اقدام به همه کســانی که 
بنزیــن می خرند به خصوص خانوارها 
و شــرکتها، رانندگان تاکسی، کامیون 
داران و ماهیگیران کمک خواهد کرد.
ایــن خبر چهار هفته پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانسه اعالم شده 
و بــه بیش از ۲۰ میلیارد یورو کاهش 
مالیــات و یارانه کــه در ماه های اخیر 
از ســوی دولت فرانسوی برای محدود 
کــردن هزینه های بــرق و گاز مصرف 
کنندگان اعالم شــده اســت، اضافه 
می شود.فرانســه و کشورهای اروپایی 
دیگــر تالش مــی کننــد از مصرف 
کننــدگان و کســب و کارهــا در برابر 
افزایش بی ســابقه قیمتهای انرژی که 
پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین 
افزایش بیشــتری پیدا کرد، محافظت 
کنند.بر اســاس گــزارش بلومبرگ، 
نخســت وزیر فرانسه اعالم کرد توزیع 
کننــدگان بنزین و دیزل این تخفیف 
موقتی را در جایگاه های سوخت اعمال 
می کنند و هزینه مذکور از سوی دولت 
جبران می شــود. این اقدام سریعتر از 
رای دادن بــه کاهــش مالیات بوده و 
بــه نفع بعضی از شرکتهاســت که از 
یارانه مالیات ســوخت معاف می شود. 
کستکس شــرکتها و توزیع کنندگان 
انــرژی را تشــویق کــرد تخفیفهای 

خودشان را اعالم کنند

بحران اوکراین یارانه های 
سوخت را بیشتر می کند

افزایــش خیره کننده قیمت های نفت 
که تحت تاثیر ممنوعیت واردات نفت 
روسیه روی داد، ممکن است دولت ها 
را مجبــور کند بــه جای صرف هزینه 
برای مبــارزه با تغییرات اقلیمی، پول 
بیشــتری برای یارانه های ســوخت 
فســیلی اختصاص دهند تا از مصرف 
کننــدگان در برابر افزایش هزینه های 
انــرژی حمایت کننــد. حتی پیش از 
حملــه نظامی روســیه بــه اوکراین، 
افزایش هزینه های انرژی باعث شــده 
بود با وجود اینکه کشــورها با کنترل 
 COP۲۶ یارانه ها در کنفرانس اقلیمی
در نوامبر موافقت کرده بودند، یارانه های 
جدید برای مصرف کنندگان اختصاص 
دهند.بن کاهیل، از برنامه امنیت انرژی 
و تغییــرات اقلیمی در مرکز مطالعات 
بین المللی و اســتراتژیک در این باره 
گفــت: آخریــن چیزی کــه دولت ها 
می خواهنــد انجــام دهنــد افزایش 
هرگونه یارانه برای استفاده از سوخت 
فسیلی است اما آنها ناچارند نسبت به 
شــوک قیمت حساس باشند. این یک 
مشکل اقتصادی است که باید اکنون با 
آن کلنجار بروند.در شرایطی که آمریکا 
در راســتای تحریم ها علیه روسیه به 
تالفی حمله نظامی به اوکراین، واردات 
نفت روسیه را ممنوع کرد، قیمت نفت 
به حدود ۱۴۰ دالر در هر بشکه افزایش 
پیــدا کرد. قیمت نفت ســال میالدی 
گذشته که تقاضا از رکود دوران پاندمی 
به ســرعت بهبود پیدا کرد و از رشــد 
عرضه پیشی گرفت، افزایش پیدا کرد 
و نرخ رشــد نرخ تورم سرعت بخشید.
قیمت زغال سنگ و گاز طبیعی نیز در 
رکورد به رکورد باالیی رســیده است.
دولت ها از تخفیف های مالیاتی، سقف 
قیمــت و تدابیر دیگــر برای کمک به 
مصرف کنندگان برای تحمل افزایش 
چشــمگیر قیمت های انرژی استفاده 
می کنند.طبق آمار آژانس بین المللی 
انــرژی، در دوران پاندمی قرنطینه ها 
تقاضا برای ســوخت فسیلی را در سال 
۲۰۲۰ کاهــش دادنــد و یارانه هــای 
مصرفی در سراســر جهان را به رکورد 
پایین ۱۸۰ میلیارد دالر رســاندند که 
تقریبا نصف ســال پیش از آن بود اما 
هنگامی که تقاضا و قیمت ها بر مبنای 
ساالنه رشد کردند، یارانه ها نیز همپای 

آنها افزایش پیدا کردند.

روسای دانشگاه های صنعتی 
برای حل مشکالت صنعت 

نفت کشور پیشگام شدند
روســای دانشــگاه های صنعتی شریف، 
صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه 
ســمنان و دانشگاه ایالم با همراهی معاون 
اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در 
راستای ایفای مسوولیت اجتماعی دانشگاه 
ها در رفع نیازهای کشور با وزیر نفت دیدار 
کردند.در این نشست که با موضوع ارتباط 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالی برای 
تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشور برگزار 
شد؛ راهکارهای افزایش حضور دانشگاه ها 
در طرح هــای مطالعاتی مجموعه وزارت 
نفت و افزایش تولید و اکتشاف منابع نفتی 
و گازی، افزایش بهره وری در انتقال انرژی، 
پرهیز از خام فروشی منابع و سایر مباحث 
مختلــف مرتبط با صنعــت نفت مطرح و 
تبادل نظر شد.علی خطیبی معاون وزارت 
علوم رویکــرد جدی مدیران این وزارت و 
رؤسای دانشگاه ها برای ارتباط حداکثری 
بــا بخش صنعت، آمادگی این وزارتخانه و 
دانشــگاه های تابعه را برای حل مشکالت 
صنعت نفت اعالم کرد.علی اوجی وزیر نفت 
نیز در این نشست بر ضرورت همکاری بین 
دانشگاه ها با این صنعت برای خنثی سازی 
تحریم ها و ایجاد شــرایط فنی و مهندسی 

مناسب تر در صنعت نفت تأکید کرد.

موج بی آبی در سدهای کشور
با سپری شدن ۱۷۱ روز از سال آبی مجموع 
حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور 
به حدود ۲۳.۳۶میلیارد مترمکعب رسیده 
که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 
بیانگــر ۱۷ درصد کاهش است.بررســی 
وضعیت ورودی ســدهای کشور نشان می 
دهــد که ورودی به مخازن در ســال آبی 
جاری ۱۴.۷۱ میلیاردمترمکعب رسیده که 
کاهشــی معادل ۹ درصد نســبت به مدت 
مشــابه سال آبی گذشــته دارد. بخشی از 
بارش هــا که به صورت بــرف در ارتفاعات 
بــوده، بعــد از ذوب بــرف در ماه های آتی 
باعث رشــد ورودی ها خواهد شــد.میزان 
پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، 
سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و سدهای استان خوزستان 
در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۷ درصد، 
۱۸ درصــد، ۵۲ درصد بــوده و با توجه به 
بارش های مناســب جنوب کشور در سال 
جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبا در 
شرایط پرشــدگی کامل قرار دارند.حجم 
آب سدهای تامین کننده آب شرب استان 
تهــران نیز در حال حاضــر ۳۱۰ میلیون 

مترمکعب است . 

 ذخایر سوخت مایع
 جایگزین کسری گاز 

در نیروگاه ها و صنایع شد
 مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی 
گفت: امســال قطعــی گاز جدی در فصل 
سرما رخ نداد و دلیل آن هم توزیع معادل 
کسری گاز، سوخت مایع گازوئیل و مازوت 
در نیروگاه هــا و صنایــع بود تا بتوانیم این 
زمستان ســخت را بگذرانیم. باید میادین 
گازی توسعه پیدا کنند. محمدرضا اکبری 
با اشاره به اینکه وزارت نفت دولت سیزدهم 
در شــرایطی بر ســر کار آمد که دولت قبل 
در هشــت سال گذشته توجهی به افزایش 
تولید گاز در کشــور نداشــت و نتیجه آن 
کسری روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز 
شــده است، اظهار داشت: موضوع ناترازی 
گاز یکی از چالش های جدی بخش انرژی 
کشور محسوب می شود و در سال گذشته 
تقریبا یکی از مشــکالت اصلی کشور بوده 
اســت. عدد کسری انرژی به ویژه در دوره 
پیــک مصرف بــه گفته وزارت نفت حدود 
۲۰۰ میلیــون مترمکعــب در روز، معادل 
تولید هشــت فاز توسعه ای پارس جنوبی 
بوده که باید جبران شــود.مدیر گروه نفت 
اندیشــگاه تحلیلگران انرژی با بیان اینکه 
بخشــی از کسری گاز به دلیل عدم توسعه 
میادیــن گازی و بخــش قابل توجهی هم 
مربوط به حوزه افزایش افســار گســیخته 
مصــرف بوده که به دلیل مســائل مختلف 
باعث شده تا این رشد مصرف سال به سال 
ادامه داشــته باشــد، افزود: فاصله تولید و 
مصرف باعث شــده تا کســری تراز سال به 
ســال بیشتر شود و خودش را بیشتر نشان 
بدهد.وی در مورد این ســوال که با توجه 
به ســرمای هوا و رکوردشکنی مصرف، در 
این شرایط سخت، از زمستان ۱۴۰۰ بدون 
خاموشی و قطعی گاز عبور کردیم؛ نظرتان 
در این باره چیســت، افزود: امسال قطعی 
گاز جدی در فصل ســرما رخ نداد و دلیل 
آن هم توزیع معادل کسری، سوخت مایع 
گازوئیل و مازوت در نیروگاه ها و صنایع بود 
تا بتوانیم این زمستان سخت را بگذرانیم.

حمله نظامی روســیه به اوکراین و تحریم هایی که 
متعاقب آن علیه مسکو وضع شد، شوک هایی را به 
بازارهای انرژی جهانی وارد کرده است.بازار جهانی 
نفت حتی پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، 
دچــار محدودیــت عرضه بود، امــا جنگ پوتین و 
پیامدهای آن روی عرضه نفت روســیه و قیمتهای 
انرژی ممکن است بازار را دچار شوک عرضه ای کند 
که با تحریم نفتی عربی ســال ۱۹۷۳ قابل مقایســه 
است. ذخایر نفت در اقتصادهای توسعه یافته مصرف 
کننده بزرگ نفت شامل آمریکا چندین ماه است که 
با بهبود تقاضا، به طور مســتمر رو به کاهش اســت.

عرضه بازار آمریکا محدود است و طبق جدیدترین 
گــزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که مربوط به 
هفته منتهی به چهارم مارس بود، ذخایر نفت تجاری 
به ۴۱۱.۶ میلیون بشکه رسیده که ۱۳ درصد پایین 
میانگین پنج ساله برای این وقت از سال است. ذخایر 
بنزین حدود یک درصد باالی میانگین پنج ســاله 
است اما ذخایر سوختهای تقطیری حدود ۱۸ درصد 
پایین تر و ذخایر پروپان و پروپیلن ۲۱ درصد پایین تر 
از میانگین پنج ساله برای این وقت از سال است.رشد 
عرضه جهانی نفت از بهبود تقاضا عقب افتاده و اوپک 
پالس هر ماه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز به تولیدش 
اضافه می کند. با این حال ماه ها افزایش تولید این 
گروه پایین تر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز و گاهی نصف 
این میزان بوده اســت زیرا بسیاری از اعضای اوپک 
پالس به دلیل عدم ظرفیت کافی یا سرمایه گذاری 

ضعیف، قادر به افزایش تولید نبوده اند.
از ژانویــه بود که بانکهای ســرمایه گذاری بزرگ با 
اشــاره به محدود بودن عرضــه، پیش بینی صعود 
قیمت نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشکه را آغاز کردند.
پس از آغاز حمله روســیه به اوکراین، تنها یک ماه 
زمان برد تا قیمتها سه رقمی شوند. اکنون صحبتها 
دربــاره احتمــال صعود قیمت نفت به ۱۵۰ دالر در 
هر بشکه به دلیل مختل شدن عرضه روسیه است. 
خریــداران اروپایی به دلیــل نگرانی از تحریمها، از 
خرید نفت روســیه اجتناب می کنند اما چین می 
تواند به تنهایی همه نفت دریابرد روســیه را که به 
اروپا می رفت، دریافت کند.بانک استاندارد چارترد 
پیش بینی کرد روســیه ناچار خواهد بود بخشــی از 
تولیــد نفــت خود را تعطیل کند زیرا قادر نیســت 

نفتی که از راه یابی به بازارهای اروپا یا مناطق دیگر 
بازمانده است را به فروش رساند و تولید نفت روسیه 
کاهش پیدا می کند و حداقل به مدت سه سال آینده 
پاییــن مــی ماند. حتی پیــش از ممنوعیت آمریکا 
علیه واردات نفت روســیه، تجارت کاالهای روسی 
برای بســیاری از بازیگران جهانی پرریســک شده 
بود.جنگ در اوکراین ریســک ژئوپلیتیکی زیادی 
را بــه بــازار نفت اضافه کــرده و طوفان کاملی برای 
جهش قیمتهای نفت ایجاد کرده است. مایکل تران، 
مدیرکل اســتراتژی انرژی جهانی در شرکت آر بی 
سی کپیتال مارکتس به بلومبرگ گفت: دیگر هیچ 
چیز در این بازار غیرمعقول نیست. نفت هفته گذشته 
نوســانات شــدید قیمت را تجربه کرد و معامالت 
نفــت برنت حدود ۳۳ دالر در هر بشــکه نوســان 
داشــت.تحلیلگران از جمله جــان کمپ، تحلیلگر 
بــازار رویترز اظهــار کردند: محدودیت عرضه نفت 
و دشــواری روسیه برای فروش نفت خود، زمینه را 
برای بزرگترین شوک عرضه از دهه ۱۹۷۰ که شاهد 
تحریم نفتی عربی در فاصله ســال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ 
و انقالب اســالمی ایران در ســال ۱۹۷۹ بود، ایجاد 
می کند.دانیل یرگین، نایب رئیس شرکت آی اچ اس 

مارکیت اوایل مارس به شبکه سی ان بی سی درباره 
پیامدهای حمله نظامی روسیه به اوکراین گفته بود: 
این اتفاق اختالل بزرگی از نظر لجســتیکی ایجاد 
می کنــد و همــه برای یافتن نفت به تقال می افتند. 
این یک بحران عرضه است. یک بحران لجستیکی. 
یــک بحــران پرداخت و این بحران به بزرگی بحران 
دهــه ۱۹۷۰ خواهــد بود.برونو لومر، وزیر اقتصاد و 
دارایی فرانســه هم اخیرا اظهار کرد: بحران انرژی 
فعلی از نظر شــدت و وخامت قابل مقایسه با شوک 
نفتی ۱۹۷۳ خواهد بود. در ســال ۱۹۷۳، واکنش 
صورت گرفته باعث شــوک تورمی شــد و در نتیجه 
بانکهــای مرکزی بزرگ نرخهای بهره را به شــدت 
افزایش دادند که به نابودی رشــد اقتصادی منتهی 
شد. جهان می خواهد از رکود تورمی در سال میالدی 
جاری اجتناب کند.عالج قیمت باالی نفت می تواند 
نابودی تقاضا باشد یا این که اوپک پالس تولیدش را 
افزایش دهد تا شــکاف عرضه ناشی از مختل شدن 
صادرات روســیه را پر کند. این به معنای آن اســت 
که تولیدکنندگان اوپک شامل عربستان سعودی و 
امــارات متحده عربی که ظرفیت مازاد تولید دارند، 
بخواهند تولیدشــان را بیشــتر از سقف تعیین شده 

توسط اوپک پالس افزایش دهند بدون این که این 
پیمان را که روســیه هــم در آن حضور دارد، برهم 
بزننــد. بازار به این حجم نیاز دارد زیرا نفت شــیل 
آمریکا نمی تواند تولیدش را به میزان قابل توجهی 
در کوتاه مدت افزایش دهد.جی پی مورگان در این 
باره گفت: تحریم یا بدون تحریم، بیش از پیش روشن 
شده که نفت روسیه طرد شده است.طبق آمار ارائه 
شده از سوی جی پی مورگان، بارگیری نفت روسیه 
برای مارس یک میلیون بشکه در روز در بنادر دریای 
ســیاه، یک میلیون بشــکه در روز در بالتیک و ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز در خاوردور کاهش داشته است. 
بعالوه برآورد می شــود بارگیری فرآورده های نفتی 
۲.۵ میلیون بشکه از دریای سیاه کاهش داشته که 
مجموع افت صادرات نفت و فرآورده های نفتی را به 
۴.۵ میلیون بشکه در روز می رساند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، ناتاشــا کانِوا، مدیر استراتژی کاالهای 
جهانی در جی پی مورگان اظهار کرد: شوک عرضه 
فوری به حدی بزرگ اســت که معتقدیم قیمتها به 
۱۲۰ دالر در هر بشکه افزایش پیدا می کند و بدون 
بازگشت نفت ایران، ماه ها در این سطح می ماند تا 

باعث نابودی تقاضا شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس :

تعرفه پلکانی نمی تواند مصرف مشترکان پرمصرف را پایین بیاورد 
مظفری با اشاره به افزایش پلکانی تعرفه های گاز و برق، بیان داشت: 
تعرفه پلکانی نمی تواند مصرف مشــترکان پرمصرف را پایین بیاورد 
بلکه باید در کنار آن فرهنگ ســازی در حوزه مصرف مطرح شــود تا 
در راســتای عدالت اجتماعی باشد.عبدالعلی رحیمی مظفری درباره 
عملکرد وزارت نفت دولت سیزدهم در تأمین گاز کشور، اظهار کرد: 
وزارت نفت با همکاری شــرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
که توانســت ســوخت های جایگزین را به بسیاری از مراکز برساند، تا 
کســری گاز را از طریق ســوخت های جایگزین جبران کند.وی ادامه 
داد: با وجود اینکه بخشــی از همکاران ما در مجلس این ســوال را 
طرح کردند که چرا از ســوخت مازوت اســتفاده می کنید؛ همچنین 

شورای تامین بعضی از استان ها مصوبه هایی دادند و مانع از استفاده 
سوخت بعضی از نیروگاه ها و استفاده از سوخت مازوت شدند درحالی 
که ما مجبور بودیم از ســوخت جایگزین اســتفاده کنیم. عملکرد 
مجموع مدیریت شــرکت ملی گاز، علی رغم اینکه دو اشــکال در 
بعضــی از فازهای پــارس جنوبی پیش آمد که باعث قطعی مقطعی 
انتقال گاز شد، اما جای تشکر دارد و باید بتوانیم در سال های آینده 
ســرمایه گذاری مناســبی انجام دهیم تا مجبور نشویم گاز صنایع را 
 هم قطع کنیم؛ زیرا با قطع برق شوکی به صنایع وارد خواهد شد که 

مورد پذیرش نیست.
وی با اشاره به افزایش پلکانی تعرفه های گاز و برق، بیان داشت: تعرفه 

پلکانی نمی تواند مصرف مشترکان پرمصرف را پایین بیاورد و در کنار 
فرهنگ ســازی در حوزه مصرف برق و گاز و آب در راســتای عدالت 
اجتماعی اســت؛ از طرف دیگر بهینه ســازی وسایل مصرف کننده، 
بهبود ساختمان ســازی، بهبود وضعیت صنایع شاهد کاهش بیشتر 
مصــرف خواهیــم بود. به دلیل اینکــه قیمت گاز در بعضی از صنایع 
ارزان است، لذا میزان مصرف گاز در تولید کاالهای صنعتی ما بسیار 
باالتر از استانداردهای جهانی است و باید بسنجیم اگر یک تن فوالد 
تولیــد می کنیم در مقایســه با دیگر کشــورها چقدر انرژی مصرف 
می کنیم؟رحیمی مظفری افزود: ما در قرارداد با ترکمنستان بخشی 

از گاز شمال کشور را تأمین می کنیم .

معاون وزیر نیرو:

45 هزار مگاوات تفاهم نامه انرژی های 
تجدیدپذیر امضا شد

معاون وزیر نیرو در امور تجدید پذیر ها گفت: 
در مــاه های گذشــته فراخوان نیروگاه های 
تجدیــد پذیــر دادیم که ۹۵ هــزار مگاوات 
ارســال شد و با ۴۵ هزار مگاوات تفاهم نامه 
امضا شد.محمود کمانی معاون وزیر نیرو در 
امور تجدیدپذیرها با اشــاره به اینکه تاکید 
رهبری و رئیس جمهور بر انرژی های تجدید 
پذیر دلگرمی برای این حوزه است گفت: در 
هفته های گذشــته مجوز احداث چهار هزار 
مگاوات نیروگاه خورشــیدی را از شــورای 
اقتصــاد گرفتیم.وی افــزود: نگرانی دیگر 
مــدل عقــد قرارداد بود کــه در مدل جدید 
بــر مبنای ماده ۱۲ قانــون رفع موانع تولید 
نگرانی های ســرمایه گذاران برطرف شــد 
و بازگشــت ســرمایه به ۴ سال کاهش پیدا 
کــرد. همچنین عدد فــروش برق از طریق 
مناقصه تعیین می شود.کمانی تصریح کرد: 
در این مصوبه قیمت ها ارزی است و افزایش 
یا کاهش حامل های انرژی تاثیری در هزینه 
تمام شده تولید ندارد.وی با بیان اینکه ظرف 
یکی دو روز آینده این مصوبه ابالغ می شــود 
گفــت: در کنار اینهــا فراخوان نیروگاههای 

تجدید پذیر دادیم که ۹۵ هزار مگاوات ارسال 
شــد و با ۴۵ هزار مــگاوات تفاهم نامه امضا 
شد.وی افزود در در بحث نیروگاه های بادی 
هــم تاییدیه های وزارت نیرو گرفته شــده 
و امیدواریــم این بحث هم مشــابه نیروگاه 
خورشــیدی جلو رود.معاون وزیر نیرو ادامه 
داد دو اقــدام مهم بــرای همکاری با صنایع 
بزرگ مخصوصاً در پیک تابستان داشتیم در 
تفاهم نامه وزارت نیرو با وزارت صمت که به 
صــورت کلی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود 
تامین توســط صنایع تامین می شــد. عالوه 
بــر آن دو هــزار مگاوات هم تفاهم نامه امضا 
شد تا صنایع انرژی تجدیدپذیر تولید کنند 
و به شــبکه تحویل دهند و ما معادل آن را 
صــورت پایدار به کارخانه ها تحویل دهیم و 
ایــن تضمین را می دهیم که بر قرآن صنعت 
حتــی در پیک مصرف نیز قطع نشــود.وی 
افزود: همچنین مشــابه ایــن تفاهم نامه با 
شهرک های صنعتی نیز آماده شده که هزار 
مــگاوات انرژی تجدید پذیــر برای صنایع 
مســتقر در شــهرک های صنعتی به صورت 

خود تامین احداث شود.

مدیرعامل آبفا کشور: 

ح انتقال آب غدیر 53 درصد  طر
پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور گفت: تکمیل طــرح انتقال آب غدیر 
کــه تامین کننده آب پایدار و باکیفیت نیمی 
از جمعیت خوزســتان است به عنوان یکی از 
وعده های مهم رییس جمهور به شــهروندان 
این استان بیش از ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.اتابــک جعفری در بازدید از طرح انتقال 
آب غدیــر، بــا بیان اینکه تحقــق وعده های 
رییس جمهور به مردم خوزســتان به صورت 
جدی در باالترین ســطح پیگیری می شــود، 
افزود: دولت مردمی ســیزدهم برای برطرف 
 کردن مشــکالت آب و فاضالب خوزســتان 

عزم جدی دارد.
وی گفــت: خوزســتان در اولویــت اجرایی 
پروژه هــای آب و فاضــالب قــرار دارد، و حل 
مشکل آب و فاضالب خوزستان به عنوان یک 
دغدغــه مهم رهبر معظــم انقالب به صورت 
جدی توســط رییــس جمهور مردمی و وزیر 
نیرو پیگیری می شــود و هدف از این سفر نیز 
پیگیری آخرین اقدامات انجام شــده در این 
زمینه است.مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به 
آخرین اقدامات انجام شــده در طرح آبرسانی 

غدیــر ادامه داد: بهره بــرداری از این طرح به 
عنوان یکی از وعده های نخستین سفر استانی 
رییس جمهور به مردم خوزستان برای تامین 
آب پایــدار مــورد نیاز نیمــی از جمعیت این 
اســتان به صورت جدی پیگیری می شود.وی 
بــا بیان اینکه این خــط انتقال آب ظرفیتی 
بالــغ بر ۲۴ مترمکعــب در ثانیه دارد، افزود: 
۵۲ درصــد از جمعیت خوزســتان با اجرای 
ایــن طرح از آب ســالم، پایــدار و بدون تنش 
استفاده خواهند کرد.سفر مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشــور به خوزستان که حدود 
۲ هفته از انتصاب وی در این سمت می گذرد، 
نشــاندهنده تالش جدی دولت سیزدهم در 
رفع مشــکالت این اســتان به ویژه در زمینه 
آب و فاضالب اســت.مدیر عامل آبفا کشــور 
در این ســفر به همراه کرمی نژاد مدیرعامل 
آبفا خوزســتان، روند اجرایی پروژه های آب و 
فاضالب خوزســتان و اهواز را مورد بررســی 
قرار داد. جعفری در این ســفر از روند اجرای 
طرح آبرسانی غدیر و ایستگاه پمپاژ اضطراری 
این طرح در اندیمشــک، کانال شهید چمران 
اهواز و همچنین تصفیه خانه اهواز دیدن کرد.
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55بانک و بیمه
تسهیالت بانک قرض الحسنه 

رسالت در مسیرحمایت از 
اشتغال در تعاونی ها

بانک قرض الحسنه رسالت و معاونت امور تعاون 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی به منظور 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه برای کمک به 
ایجاد اشتغال در تعاونی ها تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
این تفاهم نامه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 
شــش ماهــه وزارت مــردم با هــدف اعطای 
تســهیالت قرض الحسنه برای توسعه، تقویت و 
کمک به ایجاد کارآفرینی اجتماعی و اشتغال در 
تعاونی ها به امضای محمدحســین حسین زاده 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و مهدی 
مسکنی معاون امور تعاون وزارت کار، تعاون و 

رفاه اجتماعی رسید.
حســین زاده با تاکید برگســترش همکاری دو 
مجموعه گفت: بانک قرض الحســنه رسالت به 
عنوان پرچمدار بانکداری بدون شعبه سعی در 
ارائه خدمات آســان و ارزان در بســتری مدرن 
به مشــتریان را دارد. همچنین در ادامه معاون 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
بانک قرض الحسنه در پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه برای حمایت از ایجاد اشتغال به خوبی 
عمل کرده است، گفت: با این همکاری مشترک 
۹۰ میلیــارد تومان تســهیالت ارزان قیمت با 
کارمزد ۲درصد به عاونی ها پرداخت می شود.

در این مراسم رضاتقی ماهانی دبیر امور وزارت 
کار نیز حضور داشتند.

ح عیدانه بیمه رازی عرضه طر
 طــرح عیدانه بیمه 
رازی بــا تاکیــد بر 
مسئولیت اجتماعی 
این شــرکت از ۲۰ 
عرضه  اســفندماه 

شد.
شــرکت بیمه رازی 
در راستای همراهی 
از  حمایتگــری  و 
اقشار مختلف جامعه به واسطه نزدیکی به ایام 
تعطیالت نوروز و آغاز ســفرهای نوروزی، طرح 

عیدانه را از بیست اسفندماه اجرایی کرد.
در ایــن طــرح که رشــته های مرتبــط با ایام 
عید و ســفرهای نوروز پیش بینی شــده است 
بــا پرداخت تنها ۱۶۰هــزار تومان بیمه آتش 
ســوزی، سرقت، حوادث اعضای خانواده و بدنه 

اتومبیل را دریافت خواهید کرد.
ایــن طرح با مبلغ بســیار منطقــی خدماتی 
همچون حمل رایگان خودرو خســارت دیده تا 
محــل زندگــی را به همراهان خود ارائه خواهد 

کرد.

بخشودگی جرایم 25 هزار فقره 
 تسهیالت بدهکاران 

بخش کشاورزی

سرپرســت بانک کشاورزی از بخشودگی چهار 
هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی جرایم ۲۵ هزار فقره 
تسهیالت بدهکاران بخش کشاورزی خبر داد.

»مهدی رضایی« درباره بخشودگی تسهیالت 
بدهکاران بخش کشــاورزی، افزود: بیش از ۲۰ 
هــزار میلیــارد ریال از مطالبــات این بانک در 
اجرای بند »خ« تبصره ۳۳ قانون برنامه ششــم 
توسعه و به منظور مساعدت با بدهکاران بخش 
کشاورزی که دچار حوادث غیر مترقبه از جمله 

خشکسالی شده اند، تعیین تکلیف شد.
سرپرســت بانــک کشــاورزی تصریح کرد: در 
اجــرای ایــن قانون و از چهارم تا نیمه اســفند 
ماه ســال جاری، سود و متفرعات افزون بر ۲۵ 
هزار فقره از تســهیالت بدهکاران مشمول این 
قانــون، بیش از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 
به حساب مطالبات از دولت منظور شده است.

وی اظهار داشت: کشاورزانی که مشتری بانک 
کشــاورزی بوده، از این بانک تســهیالتی در 
بخــش تولیــد دریافت کرده اند و به علت وقوع 
خشکســالی قادر به بازپرداخت بدهی خود در 
ســال جاری نشده اند، مشمول استفاده از این 

مساعدت می شوند.
رضایی اضافه کرد: شــعب بانک کشاورزی،پس 
از معرفی کشــاورزان خســارت دیده از سوی 
شــورای بررسی خسارت استان ها، با مشموالن 
ایــن قانون مســاعدت و بدهی آنــان را تعیین 

تکلیف خواهند کرد.

اخبار

تصویب افزایش سرمایه بیمه 
نوین در مجمع عمومی 

فوق العاده

افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین در تاریخ ۱۸ 
اسفند ماه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

سهام این شرکت تصویب شد.
مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور 
تصمیم گیــری در خصوص افزایش ســرمایه با 
حضور ۵۴٫۸۱ درصد از سهامداران برگزار شد.
در این مجمع، بعد از اعالم رســمیت جلســه، با 
رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیأت رئیســه 
مجمــع با اکثریت آرا انتخاب شــدند و مجمع 
عمومی فوق العاده بیمه نوین با انتخاب عیسی 
شهســوار خجســته؛ رئیس هیأت مدیره بیمه 
نویــن به عنــوان رئیس مجمع، همایون باقری 
طادی نماینده شــرکت توسعه صنایع بهشهر و 
مهدی نزادی نوش آبادی نماینده بانک اقتصاد 
نوین به عنوان ناظران مجمع، شــقایق دیلمی 
پور؛ مدیر مالی بیمه نوین به عنوان منشی جلسه 
و حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار 

و بیمه مرکزی ج. ا. ایران برگزار شد.
در ابتدای این مجمع حســین کریم خان زند؛ 
مدیرعامــل بیمه نوین ضمن ارائه گزارشــی از 
عملکرد این شــرکت گفت: خوشبختانه بیمه 
نوین با رعایت مدیریت ریســک از لحاظ کسب 
پرتفوی و نســبت خسارت در وضعیت مطلوبی 
قراردارد و پیش بینی می شــود تا پایان ســال 
جاری به پرتفوی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برسیم.
وی همچنیــن گفت: از جملــه دالیل افزایش 
سرمایه در بیمه نوین امکان کسب مجوز قبولی 
اتکایی و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک است 
کــه این موارد در بلندمــدت منجر به افزایش 
سودآوری برای شرکت و سهامداران خواهد شد. 
همچنین افزایش ســرمایه در ارتقای توانگری 
مالی شــرکت های بیمه نیز تأثیرگذار اســت. 
توانگری مالی شــاخصی اســت که برای ورود و 
تعامل با شــرکت های بزرگ اقتصادی، مبنای 

تصمیم گیری است.
بر اســاس این گــزارش، در مجمــع عمومی 
فوق العــاده بیمه نوین با افزایش ســرمایه این 
شــرکت از مبلغ ۲٫۶۲۴٫۰۰۰ میلیون ریال به 
۵٫۰۰۰٫۰۰۰میلیون ریال از محل سود انباشته 

طی یک مرحله موافقت شد.

 بیمه دی برنده تندیس زرین 
جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی 

سال 1400 شد
 شرکت بیمه دی به سبب 
طراحــی و ارائه محصول 
بیمه زندگی خود با عنوان 
»بیمه نامه مستمری مانا« 
حائز دریافت تندیس زرین 
از ششــمین جشــنواره ملی نو آوری برتر ایرانی 
شــد. داوران این جشــنواره در فرآیند ارزیابی، 
محصول »مستمری مانا« شرکت بیمه دی را به 
عنــوان نوآوری برتر ملــی انتخاب نمودند. این 
محصول که در سبد بیمه های زندگی  جای دارد، 
با کسب امتیاز الزم از ارزیابی های صورت گرفته 
حائز دریافت تندیس برتر شد و زهرا فخاری نژاد 
مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه دی در آیین 
اختتامیه این جشــنواره این تندیس را دریافت 
کرد. بیمه نامه مســتمری مانا با در نظر گرفتن 
شــرایط مشتری، امکان پرداخت مستمری آنی 
به صورت مادام العمر یا طی مدت معین را برای 
ایشان فراهم نموده است. روابط عمومی شرکت 
بیمه دی این موفقیت را به خانواده بزرگ خانه 

فیروزه ای دی تبریک می گوید.

تأمین مالی بانک توسعه تعاون در بودجه 1401
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه بر اساس بند 
د تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه 
۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توســعه تعاون گردید که متأسفانه 
تاکنون محقق نشده است، گفت: بودجه سال گذشته با هماهنگی 
حوزه های تعاونی و دولت تصویب شد که متأسفانه به دلیل جزر 
و مدهای سیاســی و اقتصادی دولت نتوانســت منابع را تأمین 
کند اما در بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته می شود که بر 

اساس مدار قانون دسترسی، منابع پیش بینی شوند.
علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایالم، ایوان، چرداول، مهران و 
ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: در بحث منابع مالی در کشور از دولتی تا 
خصوصی، آنچه تاکنون مغفول مانده بحث اقتصاد تعاون است.

وی بــا اشــاره به آیه کریه »َو تَعاَونُــوا َعلَی الِْبِرّ َو الَتّْقوی« اظهار 
داشــت: برای اینکه نظام اقتصادی مبتنی بر مشی قرانی داشته 
باشیم، باید در اداره حکومت، اقتصاد مبتنی بر تعاون بیش ازپیش 

مطمح نظر مسئولین باشد.
بســطامی با بیان اینکه هم اکنون در دولت ســیزدهم، توســعه 
طرح هــای تعاونــی و مردم پایه مورد توجه دولت و اقتصاددانان 
و طراحان اقتصادی اســت، ادامه داد: این طرح ها دارای درآمد 
 پایدار است و می تواند باعث توسعه متوازن در سطح کشور شود.

وی توسعه اقتصاد تعاونی ها را نیازمند همکاری دو بخش وزارت 
کار و وزارت اقتصــاد دانســت و گفــت: بایســتی این دو بخش 
برای طرح های تعاون پایه که بتواند مســیر آینده کشــور را در 
 تأمین منابع هدایت کند بیش ازپیش همکاری داشــته باشــند.

نماینده مردم ایالم، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان 
در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و 
اینکه اقتصاد مقاومتی به منزله اقتصاد ریاضتی نیست، ادامه داد: 
باید از ظرفیت های اقتصاد دولتی و تعاونی ها و بخش خصوصی 
استفاده کنیم تا بتوانیم به یک درآمد پایدار برای اداره حاکمیت 

برسیم.
وی برنامه ریــزی مــدون اجــرای قوانیــن موضوعی کشــور 
 در حــوزه تعاونی هــا را شــرطی الزم برای این مهم دانســت.
بســطامی با اشــاره به مشــکالت در حوزه اقتصــاد مبتنی بر 
تعاونی ها گفت: ضروری اســت در این دولت که منادی عدالت 
اســت و مجلــس و دولــت با یکدیگر همســو هســتند در این 
مســیر متناســب با مطالبات مردم و رهبری و اسناد باالدستی 
بیش ازپیــش تــالش کنیــم و بــا بهره گیــری از ظرفیت های 
 کشــور، در حوزه های مختلف توســعه تعاون شــرکت کنیم.

عضــو کمیســیون اجتماعی مجلــس با مهــم خواندن نقش 
تعاونی هــا در کارآفرینــی ادامــه داد: بایســتی حوزه هــای 
کارآفرینــی را در بخــش تعــاون توســعه دهیــم و تــا حــد 
 امــکان جاذبه هــای الزم را بــرای کارآفرینــان فراهــم کنیم.

وی ادامــه داد: تقویت بخش کارآفرینی و تشــویق کارآفرینان 
بــا معــاف شــدن آن هــا از مالیــات و بهره گیــری از صندوق 
 توســعه ملــی بــرای کارآفرینــان باید بیش ازپیــش مد نظر 

مسئوالن باشد.
بســطامی در خصــوص اینکه بر اســاس بنــد د تبصره ۲ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد 
ریالی بانک توســعه تعاون گردید که متأســفانه تاکنون محقق 
نشــده است، گفت: بودجه سال گذشته با هماهنگی حوزه های 
تعاونــی و دولــت تصویب شــد که متأســفانه بــه دلیل جزر و 
مدهای سیاســی و اقتصادی دولت نتوانســت منابع را تأمین 
کنــد امــا در بودجــه ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته می شــود 
 که بر اســاس مدار قانون دسترســی، منابع پیش بینی شــوند.

عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســالمی دلیل 
مشــکالت تأمیــن بودجــه را عــدم پایداری منابــع درآمدها 
 عنــوان کــرد کــه باعــث چالــش در تأمین منابع می شــود.

وی منطقی کردن و به حداقل رساندن تراز عملیاتی را برای رفع 
چالش در بودجه ها مهم خواند و گفت: بایســتی با نگاه دولت و 
مجلــس و بخش خصوصی بودجه را به مســیری هدایت کنیم 
که درآمدهای ما قابل دسترس باشد تا برنامه ها و هزینه ای که 

برای هر بخش تعیین می شود قابل اجرا گردد.

معاون اعتباری و بین الملل بانک در اینوتکس پیچ قم: 

کات زیادی با شرکتهای استارتاپی دارد پست بانک ایران اشترا
معاون اعتباری و بین الملل پست بانک ایران با بیان اینکه در پایان 
ســال ۹۸ با برنامه ریزی مدون در ابتدای ســال و پیگیری مستمر 
برنامه ها با همکاری تمام کارکنان، پســت بانک ایران توانســت 
نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان سود به دست آورد، افزود: با ادامه 
این روند، بهینه ســازی برنامه ها و همت همکاران در پایان ســال 
۱۳۹۹ بانک به سودی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی رسید و امروز 
در ۱۱ماه گذشته پست بانک ایران توانسته است به سودی بیش 
از ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان دســت پیدا کند و در نتیجه این برنامه 
ها، امروز کفایت ســرمایه منفی هفت درصدی بانک در ســال ۹۷ 
تا پایان ســال ۱۴۰۰ به بیش از چهار درصد مثبت خواهد رســید. 
سید اصغر جلیلی نیا روز پنجشنبه )۲۵ اسفند( در پنجمین دوره 
رقابت اســتارتاپی نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۲ که با حمایت مالی 
پســت بانک ایران در قم برگزار شــد، با اشــاره به اینکه در نتیجه 
این برنامه ریزی ها، قیمت تمام شــده پول در بانک از ۲۴ درصد 
بــه کمتــر از ۱۴ درصد کاهش یافته اســت، اظهار کرد: نســبت 
مطالبات به تســهیالت بانک کمتر از چهار درصد شــده است و در 
حال حاضر پســت بانک ایران با ۴۰۰ شــعبه و حدود شــش هزار 
باجه بانکی روســتایی شــرایط مناسبی از نظر مالی و اعتباری در 
شــبکه بانکی کشــور دارد و تمام اطالعات بانک به طور شفاف در 
ســامانه کدال بارگذاری می شــود. معاون اعتباری و بین الملل با 

تاکید بر اینکه پســت بانک ایران اشــتراکات زیادی با شرکت های 
استارتاپی و فعال در حوزه فناوری و نوآوری دارد، تصریح کرد: هر 
دو نوپا هستند، بیش از ۹۰ درصد کارکنان بانک و تمام کارکنان 
استارتاپ ها تحصیالت دانشگاهی دارند، پست بانک ایران، بانک 
تخصصی در حوزه IT و ICT است و شرکتهای نوپا و دانش بنیان 
هم فعال حوزه IT و ICT هســتند و در نهایت برنامه اســتراتژیک 
پست بانک ایران با محوریت بانکداری دیجیتال طرح ریزی شده 
است و شرکت های فعال در حوزه فناوری، نو آوری و فین تک ها 
دیجیتالBase هســتند. وی با اشــاره به اینکه در ابتدای سال ۹۸، 

پست بانک ایران با ۳۲۰ میلیارد تومان سرمایه، بیش از یک هزار 
و ۱۰۰ میلیارد تومان زیان انباشــته داشــت و بر طبق ماده ۱۴۱ 
قانون تجارت در صورتی که زیان انباشه بیش از ۵۰ درصد باشد 
مجمع عمومی فوق العاده تشــکیل شــود تا راه های بقا و انحالل 
شــرکت بررســی شود، افزود: با برنامه ریزی مدون در ابتدای سال 
۱۳۹۸ و پیگیــری مســتمر برنامه ها با همــکاری تمام کارکنان، 
پست بانک ایران توانست در پایان سال، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد 
تومان ســود به دســت آورد. جلیلی نیا با تاکید بر اینکه با ادامه 
این روند، بهینه ســازی برنامه ها و همت همکاران در پایان ســال 
۱۳۹۹ بانک به ســودی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی رســید و در 
۱۱ماه گذشــته پســت بانک ایران توانسته است به سودی بیش از 
۱۰۰۰ میلیارد تومان دست پیدا کند، گفت: در نتیجه این برنامه 
ها، امروز کفایت ســرمایه منفی هفت درصدی بانک در ســال ۹۷ 
تا پایان ســال ۱۴۰۰ به بیش از چهار درصد مثبت خواهد رســید. 
وی ادامه داد: امروز با شرایط مناسبی که پست بانک ایران دارد، 
امیدواریم از منابع داخلی، صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهوری، تبصره های بودجه ســاالنه و منابع از محل وجوه اداره 
شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که در اختیار بانک قرار 
دارد، بهترین حامی برای پذیرش پیشــنهادها و مشارکت مالی با 
شرکتهای نوپای فعال در حوزه فناوری و نوآوری کشور باشیم. 

اخبار

بانک دی در راستای گسترش و سهولت دسترسی مشتریان به 
خدمات ســامانه صیاد )پیچک( به جمع بانک های ارائه دهنده 
خدمات سامانه صیاد بر روی ماشین های بانکی خود پیوست.
با اتصال ماشین های بانکی بانک دی به سامانه صیاد، دریافت 
خدمــات ثبــت، تأیید و انتقال چک های جدید بانک دی برای 
دارندگان کارت های این بانک بر روی تمامی ماشین های بانکی 
دی )خودپرداز، خودگردان، کیوسک و کش لس( فراهم شده 
است. همچنین تأیید و انتقال چک های جدید تمامی بانک ها 
برای دارندگان کارت بانک دی بر روی ماشین های بانکی این 

بانک امکان پذیر است.
یش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت 
صــدور، تأییــد و انتقال چک از طریق دی نت )اینترنت بانک(، 

دی جت )موبایل بانک( و شعب بانک  دی امکان پذیر بود.
یادآور می شــود براســاس »قانون اصالح قانون صدور چک«، 
چک های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک های قدیمی 
دارند و حاوی عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، 
دریافت و انتقال آن در ســامانه صیاد اســت« هستند، در زمان 
صدور باید در سامانه صیاد نیز ثبت شوند. ذینفعان این چک ها 
نیــز عــالوه بر دریافت برگ چک باید تأیید دریافت چک را در 

سامانه صیاد ثبت کنند.
گفتنــی اســت، در صــورت عــدم ثبت سیســتمی چک در 
ســامانه صیاد توســط صادرکننده و تأیید دریافت آن توسط 
 ذی نفــع، بانــک امــکان پرداخــت وجه چک بــه ذی نفع را 

نخواهد داشت.

ماشین های بانکی بانک دی به سامانه صیاد متصل شدند

خبر  ویژه

گهی اصالحی مربوط به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آ
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای شــماره 140060301022001342 ، 1400/5/11 و اصاحــی شــماره 140060301022003۷25 ، 
1400/10/13 هیئــت رســیدگی بــه اســناد عــادی ثبــت اســناد ربــاط کریــم تصرفــات مالکانــه متقاضــی خانــم ثریــا محمــودی ملحــم 
لــو فرزنــد عشــقعلی شــماره شناســنامه 3360 صــادره از تهــران نســبت بــه پــاک 159 اصلــی مالکیــت رســمی اصغرخســروی فــرد 
ششــدانگ یــک قطعــه زمبــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت 114/۷4 مترمربــع صحیــح مــی باشــد برابــر شــماره گــزارش کارشــناس 
2421 ، 1400/2/3 و شــماره 146889 ، 1400/10/12 رای هیــات تاکنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای اصــاح گردیــد کــه بــه منظــور 
اطــاع عمــوم یــک نوبــت منتشــر میگــردد در صورتیکــه شــخصی یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی دارنــد 
از تاریــخ انتشــار بــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
نوبت انتشار : 1400/12/23

کریم - بابک احمدی رییس ثبت اسناد رباط 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
برابــر رای شــماره140060318018004836-1400/11/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محمدرضــا بــراری نشــرودکلی 
زنــد فرهــاد بــه شــماره ملــی 65300918۷4 درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه ســرایداری ومحوطــه بــا کاربــری  فر
مســکونی بــه مســاحت 324/25 مترمربــع مجــزی  شــده از پــاک 31 و 104 فرعــی ازســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12گیــان کــه 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  بــرای آن پــاک شــماره 3098 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی ســید علــی اکبــر رضویــان محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعت
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
ــت اول  ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض در ص

دوم:1400/12/23 ونوبــت   1400/12/0۷:
کدل-رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر علی کاظمی پا

مفقودی
ســندکمپانی وشناســنامه مالکیــت و کلیــه اســناد و مــدارک ســواری 
پژو تیپ 206SD TU5 مدل 1394 به رنگ ســفید روغنی به شــماره 
ــه  ــور 163B0215559 ب ــماره موت ــه ش ــران82 ب ــاک 496 ط 92-ای پ
شــماره شاســی NAAP41FE0FJ291820 متعلــق بــه بیــژن رحیمــی 

طهرانــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
برابــر رای شــماره140060318018001680-1400/04/06 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
زنــد  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محمــد نــوروزی بنکــده فر
رمضانعلــی بــه شــماره ملــی 65392۷۷229 درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیانــی احداثــی بــا کاربــری مســکونی بــه 
ــماره  ــاک ش ــرای آن پ ــه ب ــان ک ــش 12گی ــرده بخ ــع در رودب ــی واق ــنگ 3 اصل ــی ازس ــاک 5 فرع ــده از پ ــزی  ش ــع مج ــاحت 100 مترمرب مس
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  3094 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی آقــای حبیــب الــه عبدالهــی محــر
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/0۷ ونوبــت 

دوم:1400/12/23
کدل-رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 

مفقودی
شناســنامه مالکیــت هــاچ بــک پــژو 206TU3 مــدل 1396 بــه رنــگ 
ســفید روغنی به شــماره پاک 6۷6 ل 18-ایران 46 به شــماره موتور 
 NAAP03EE۷HJ0۷1۷50 شاســی  شــماره  بــه   165A0104589
متعلــق بــه علیرضــا شــاد خواجکینــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
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11 شعبان 1443   14 مارس 2022 دوشنبه 23 اسفند 1400  شماره پیاپی 2066

جهت پیشبرد پروژه قطعه سوم کنار گذرشرق و آزاد راه اصفهان - نطنز -کاشان؛

آینده سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان تصویب شد بودجه سال 
اصفهــان / گروه اســتان ها: بودجه ســال آینده 
ســازمان  همیاری  جهت مصرف در پروژه قطعه 
ســوم کنارگذرشــرق وآزاد راه اصفهان-نطنز-

کاشــان در شورای ســازمان تصویب شد.مدیر 
عامل ســازمان همیاری شــهرداری های استان 
اصفهــان  در خصوص ارائه گزارش عملکرد خود 
گفت : ســازمان دو کالن پروژه استان را مدیریت 
می کند  که یکی کنار گذر شرق اصفهان و دیگری 
آزاد راه اصفهان نطنز کاشــان است.ناصر نفری با 
تاکید بر اینکه پروژه کنار گذر شرق به طول ۳۳ 
کیلومتر و با داشــتن  ۹ پل تا پایان ســال آینده 
تکمیل می شــود افــزود : آزاد راه اصفهان نطنز 

کاشــان نیز نیاز به روکش وتعویض گاردیل  دارد 
که ما را موظف می کند  هر ســال ده ها میلیارد 
تومان در جهت سالمت وامنیت جان مردم در آن 
سرمایه گذاری کنیم .براساس برآورد فعلی پیش 
بینی می شود اعتباری بالغ بر ۵۷۰ میلیارد تومان 
اعتباربرای کنارگذر شــرق نیاز باشد و با توجه به 
اینکــه پیمانکار در زمــان مقرر صورت وضعیت 
نیاورد و ما از فروش امالک ســازمان این رقم را 
تأمیــن کردیم که ایــن کاهش در اصالح بودجه 
طبیعی است و اصالح بودجه۱۴۰۰  سازمان از این 
بابت اســت .نفری از ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد 
منعقد شده با چهار پیمانکار برای پروژه کنار گذر 

شرق  خبر داد و افزود : اکنون برای اجرای پروژه به 
۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم .وی درخصوص  
بودجه سال آینده سازمان گفت : عمده رقم بودجه  
صرف کنار گذر شرق می شود و همچنین جهت 
ترمیم ، بهســازی ونصب نیوجرسی های مفصلی 
بجای گاردیل های موجود آزاد راه اصفهان نطنز 
کاشــان می شود .ایشان در صحبت های خود در 
خصوص اینکه در مدتی که در ســازمان بوده ام 
با توجه به اینکه دانش آموخته اقتصاد نیســتم؛  
لیکن  همواره در تمامی تصمیمات ســازمانی با 
اقتصادانان زیادی وعقالی اقتصادی مشورت می 
کنــم که نمونــه ای آن در پروژه مرغ بود و تغییر 

کاربری از ورزشگاه به ساخت سوله های که ارزش 
افزوده آنرا شهرداران محترم استان وسود حاصله 
به چشم دیدند و این در راستای انتخاب  درست 
وعقالنیت اقتصادی در راستای ماموریت سازمان 
می باشد که  سرمایه گذاری در دو پروژه مذکور 
از همین بابت اســت تا بتواند گره ای از گره های 
کور و ناگشــوده اســتان در بخش زیر ساخت ها و 
همچنیــن کاهش تصادفات جاده ایی و کمک به 
بهبود مســائل زیست محیطی و کاهش آلودگی 
حاصله از عبور وترافیک سنگین کامیونها در شهر 
و هدایت به این آزادراهها است با کمک و همراهی 

همه عزیزان ان شااهلل به ثمر برسد.

آستان قدس رضوی: تولیت 

ارتقای معرفت دینی راه مقابله با فرقه سازی های دشمنان است
مشهد / سیده زهرا حیدری 

تولیت آســتان قــدس رضوی گفت: حرم 
مطهر امام رضا)ع( می تواند کانون همدلی، 
تفاهم، همگرایی و وحدت مسلمانان و نیز 
مرکز ایجاد روحیه توســل و اســتعانت به 
آموزه هــای اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
باشــد. حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در دیدار اعضای شورای عالی مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( که در حرم مطهر رضوی 
انجام شد، به بیان گوشه ای از خدمات آستان 
قدس رضوی به زائران غیر ایرانی پرداخت و 
ابراز کرد: حرم مطهر امام رضا)ع( همه ساله 
پذیرای جمعیت قابل توجهی زائران از اقصی 
نقاط دنیاست که بر این اساس آستان قدس 
خدمات فرهنگی متنوعی را در ابعاد مختلف 
بــه زائران عرب زبان، اردوزبان، آذری زبان و 
انگلیســی زبان ارائه می کند.وی با اشاره به 
افزایش شــمار زائرین خارجی در مشــهد 
مقدس طی ســال های اخیر پیش از شیوع 
کرونا، عنوان کرد: عمده زائران غیر ایرانی، 
زائران عراقی هســتند و پــس ازآن زائران 
پاکســتانی، افغانســتانی، هندی و سایر 
کشــورها قــرار دارند کــه در حرم مطهر 
رواق ها و صحن هایی ویژه زائران عرب زبان، 
اردوزبان و غیره در نظر گرفته شــده است 
کــه در آن ها برنامه های فرهنگی از جمله 
سخنرانی و مداحی به زبان خودشان برگزار 

می شود.تولیت آستان قدس رضوی در ادامه 
به اقدامات آستان قدس برای شناخت دقیق 
و روزآمد نیازهای زائران از جمله زائران غیر 
ایرانی اشــاره و تصریح کرد: بر اســاس آمار 
ســاالنه حدود ۳۰ میلیون زائــر از ایران و 
کشــورهای مختلف به زیارت امام رضا)ع( 
مشــرف می شوند، از این رو خدمت رسانی 
فرهنگی شایسته به زائران می تواند بر روی 
سبک زندگی و ترویج ارزش های دینی در 

سطح ملی و فراملی اثرگذار باشد.وی گفت: 
آســتان قدس رضوی تالش دارد از فرصت 
حضور زائران در مشهد مقدس برای ارتقای 
بینــش و معرفت دینی و ترویج ارزش های 
اسالمی میان آن ها بهره ببرد و این مهم در 
ارتباط با زائران غیر ایرانی همانند زائران ایرانی 
است.حجت االسالم والمسلمین  بااهمیت 
مروی خدمت رســانی شایسته به نیازهای 
فرهنگــی زائران غیر ایرانی و ایجاد ارتباط 

مؤثــر با آن ها را موجب اســتحکام هرچه 
بیشــتر روحیۀ همدلــی و وحدت در امت 
اســالم دانســت و تصریح کرد: حرم مطهر 
امــام رضــا)ع( می تواند کانــون همدلی، 
تفاهــم، همگرایی و وحدت مســلمانان و 
نیز مرکز ایجاد روحیه توسل و استعانت به 
آموزه هــای اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
باشــد.وی ارتقا خدمت رسانی ها و تسهیل 
امــر زیارت را موجب افزایش جذب زائران 

دانســت و ابراز کرد: ظرفیت زیارت بسیار 
ظرفیت باالیی است، البته هم  اکنون تا نقطه 
ایده آل و تحقق زیارت متعالی فاصله است و 
باید اقدامات فرهنگی و خدمت رسانی مؤثر 
و مطلوب تری انجام پذیرد.تولیت آســتان 
قدس رضوی در ادامه به احداث زائر سرای 
امام رضا)ع( در مرز میرجاوه توسط آستان 
قدس برای میزبانی از زائران پاکستانی اشاره 
و خاطرنشان کرد: با عنایت به سختی های 
فراوان که زائران پاکســتانی برای تشرف به 
ایران اســالمی متحمل می شوند و گاهی 
چندین هفته در راه هســتند تا وارد ایران 
شوند، زائرسرایی با ظرفیت پذیرایی از بیش 
از ۲ هــزار نفر در مــرز میرجاوه با امکانات 
خدماتی و رفاهی مناسب احداث شده است.

حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش 
پایانی ســخنان خود به فرقه ســازی های 
دشــمنان اسالم به عنوان یکی از تهدیدات 
پیــش روی مســلمانان اشــاره و عنوان 
کــرد: منافع مســتکبران اقتضا می کند از 
فرقه ســازی در دنیای اســالم برای ایجاد 
شــکاف در امت اسالمی در راستای اهداف 
استکباری خود استفاده کنند و در مواردی 
نیز توانســته اند بهره های نامشروع خود را 
ببرند، که افزایش بصیرت و معرفت دینی و 
آگاهی بخشی از روش های مؤثر در مقابله 

با این دسیسه دشمن است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس جمهور در دیدار با دست اندرکاران اردوی 
راهیان نور؛

 راهیان نور از مصادیق بارز 
»جهاد تبیین« است

تهران / حدیث براتی  
رئیس جمهور، راهیان نور را از مصادیق بارز »جهاد 
تبیین« دانست و تأکید کرد: حرکت عظیم »راهیان 
نــور«، ایمان راســخ مردم و قــدرت ملی را تقویت 
می کند و ســرزمین های راهیان نور مدرسه بزرگ 
انسان ســازی اســت که همواره برای همه عصرها 
و نســل ها درس آموز اســت.آیت ا... »سید ابراهیم 
رئیســی« در دیدار اعضای ستاد مرکزی و شورای 
سیاست گذاری راهیان نور، این جریان سراسری را 
از مصادیــق بارز جهاد تبیین توصیف کرد و اظهار 
داشــت: ســرزمین های راهیان نور مدرسه بزرگ 
انسان ســازی است که همواره برای همه عصرها و 
نســل ها درس آموز اســت و در این فرصت ارزنده 
جهــاد تبیین، راویــان و مبلغان باید اهداف واالی 
شــهدا و درس های عینی امروز آن را برای نســل 
جوان تبیین کنند.وی بر همین اســاس خطاب به 
همه دستگاه های مسئول و اجرایی تأکید کرد: همه 
بایــد به وظیفه الهی، انقالبــی و قانونی خود برای 
حفظ و تداوم حیات مدرسه انسان ساز و تحول آفرین 
راهیان نور عمل کنند.رئیس جمهور، ایمان راســخ 
مــردم را مهمتریــن عامل خلق قوت و قدرت ملی 
برشــمرد و اظهار داشت: حرکت عظیم راهیان نور 
ایمان راســخ مردم و در نتیجه قدرت و قوت ملی 
را تحکیم ، تقویت و ارتقا می بخشــد. حضور مردم 
در ســرزمین های نور و آشــنایی با فرهنگ دفاع 
مقــدس، باور مــردم به نظــام و کارآمدی الگوی 
مدیریــت جبهه هــای جنگ را بــاال برده و هر چه 
اعتماد مردم به نظام ارتقا یابد،  ســرمایه اجتماعی 
کشــور افزایش می یابد.آیت ا... رئیســی اردوهای 
راهیان نور را ســرمایه اجتماعی توصیف کرد که با 
حکمت مقام معظم رهبری برقرار شد و امروز مایه 
ارتقای اقتدار کشــور شده است و خاطرنشان کرد: 
جمعیت عظیم راهیان سرزمین های نور که هر سال 
بر تعداد آنها افزوده شده است، برای کشور قدرت ساز 
و اقتدارآفرین بوده و هســتند.وی با بیان اینکه این 
حرکــت عظیم فرهنگی با هدایت ها و حمایت های 
مقام معظم رهبری به نقطه بسیار مطلوبی رسیده 
است، گفت: همانگونه که امام حسین )ع( به برکت 
اخالص در نیت و عمل خود در پرتو نور الهی نورانیت 
یافت و سفینه نجات شد، شهدای دفاع مقدس نیز 
با تأســی به آموزه های کربال و تبعیت از ولی فقیه 

زمان، هم خودشان و هم مسیرشان نورانی شد.

در نشست تعاملی مسئوالن شرکت های فوالد 
ح شد؛ مبارکه و ذوب آهن اصفهان مطر

همکاری و تعامل ذوب آهن و فوالد 
مبارکه یک ضرورت است

اصفهان / گروه اســتان ها: محمدیاســر طیب نیا 
مدیرعامــل فوالد مبارکــه در دیدار با مدیرعامل و 
معاونین شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: یکی از 
آســیب هایی که در کل صنعت کشــور با آن مواجه 
هستیم، عدم اتحاد، انسجام و هماهنگی الزم جهت 
هم افزایی است که برای مقابله با دشمنان باید تمام 
توان خود را بســیج کنیم.نشست تعاملی مدیران 
عامل و معاونین شــرکت های فوالد مبارکه و ذوب 
آهــن اصفهان با رویکرد عملیاتی درجهت افزایش 
همکاری در حوزه های مختلف تولید، تامین مواد 
اولیــه، ســرمایه گــذاری و ... در ذوب آهن برگزار 
شد.محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
در ایــن نشســت گفت: یکی از آســیب هایی که 
در کل صنعت کشــور با آن مواجه هســتیم، عدم 
اتحاد، انســجام و هماهنگی الزم جهت هم افزایی 
اســت که برای مقابله با دشــمنان باید تمام توان 
خود را بسیج کنیم.مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: 
بــا توجــه به این که به تدریــج و در آینده نزدیک، 
شاهد رقابت سخت تر و نزدیک تری در عرصه های 
داخلی و بین المللی خواهیم بود، هم افزایی صنایع 
بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن می تواند 
مزیت های رقابتی این شــرکت ها را افزایش دهد.

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن 
نیز در این دیدار گفت: همکاری و تعامل ذوب آهن با 
فوالد مبارکه برای این دو شرکت که در یک منطقه 
جغرافیایی قرار دارند به یک ضرورت تبدیل شــده 
است و این سازمان ها نباید فرصت افزایش همکاری 
در ســطوح مختلف را از دســت بدهند .وی افزود: 
رویکــرد ذوب آهن اصفهان اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت هــای داخلی و همچنین پتانســیل های 
موجود در کشور است و در این راستا آمادگی کامل 
داریم تا در حوزه های مختلف با شرکت فوالد مبارکه 
همکاری کنیم.رخصتی اظهار داشــت: بیانیه گام 
دوم انقالب که دســتورالعمل اقتصادی کشور نیز 
هســت، ضرورت تغییر نگرش را می طلبد و بر این 
مبنا نباید اجازه دهیم که ظرفیت های خالی تولید 
معطــل بماند. لذا همــکاری و تعامل ذوب آهن با 
فوالد مبارکه در راستای استفاده از این ظرفیت ها 
اهمیت ویژه ای دارد. در این جلسه مقرر شد مباحث 
مشترک و مرتبط در حوزه های مختلف اعم از تولید، 
توسعه، فروش و بازاریابی، اقتصادی ، مالی و نیروی 
انســانی در کمیته های فنی تخصصی با هدف بهره 
وری بیشتر مدیریتی هر دو شرکت پیگیری شود.

ج:  شهردار کر

 نخبگان کرجی 
در اولویت اشتغالزایی باشند

البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کرج گفت: جوانان 
و نخبگان شــهر باید در اولویت اشتغالزایی و جذب 
شــرکت هــای دانش بنیــان در کارخانه نوآوری و 
صنایع خالق قرار گیرند. مصطفی ســعیدی )شنبه 
۲۱ اسفند ۱۴۰۰( طی سخنانی در آیین افتتاح فاز 
نخســت کارخانه نوآوری و صنایع خالق البرز که با 
حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، استاندار البرز 
و هیئت همراه، اعضاء شورای اسالمی شهر، اصحاب 
رســانه و جمعی از مقامات کشوری و محلی برگزار 
شــد، اظهار داشــت: شورا و شــهرداری کرج در راه 
اندازی کارخانه نوآوری بیشترین همراهی و حمایت 
را داشــته اند و ارزش ریالی امکاناتی که در اختیار 
شــرکت بهره بردار قرار گرفته بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 
ریال اســت و فازهای بعدی آن نیز با حمایت های 
اعضاء محترم شــورای شــهر راه اندازی خواهد شد 
و به خدمت گروه های علمی و دانشــگاهی در می 
آید.وی با بیان اینکه ظرفیت اشــتغالزایی کارخانه 
نوآوری بالغ بر یکهزار و پانصد نفر پیش بینی گردیده 
کــه رقم امیدوارکننده و خوبی اســت، افزود: البته 
اولویت در استقرار گروه های استارت آپی و شرکت 
های دانش بنیان و به دنبال آن ظرفیت بکارگیری 
نیروی انســانی باید با جوانان و نخبگان شــهرمان 
باشد و همین طور ظرفیت مجموعه به گره گشایی 
و حل مســائل ترافیکی، زیست محیطی، فرهنگی، 
اجتماعی و شهری کرج مساعدت نماید.شهردار کرج 
با تاکید بر اینکه جهاد علمی و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان گره گشای مشکالت کشور است، ادامه 
داد: حمایت از نخبگان و صاحبان ایده های خالقانه 
به جلوگیری از فرار مغزها و اعتالی آبادانی کشــور 
و کاهش وابســتگی به اقتصادهای خارجی کمک 
شــایانی می کند و ساختارهایی همچون کارخانه 
نوآوری باید به سرچشمه تولیدات و محصوالت نوین 
و هوشمند و علم محور تبدیل شود.سعیدی اظهار 
امیــدواری کرد که بــا حمایت های معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، امکان تکمیل و بهره 
بــرداری از فازهای بعدی کارخانه نوآوری و صنایع 
خالق مهیا گردد و مدیریت شهری نیز به نوبه خود 
همراهی الزم را خواهد داشــت و انتظار می رود که 
نخبگان و جوانان شهر در اولویت جذب و همکاری 
قرار گیرند و ماحصل فعالیت های نخبگانی مجموعه 
منجر به کاهش مشکالت شهری کرج گردد.یادآور 
می شــود ساختمان کارخانه نوآوری در ابتدا محل 
احداث دانشکده آتش نشانی بوده که با هدف حمایت 
از نخبگان داخلی و استارت آپ ها و تبدیل ایده های 
خالق و نوآورانه به خدمات و محصوالت جدید و با 
مصوبه شــورای اسالمی شهر تغییر کاربری یافت و 
فاز نخســت آن با پیگیری شــهردار و اعضاء محترم 
شورای شهر در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع 
و ۱۳ هزار مترمربع ابنیه آماده افتتاح و بهره برداری 

گردیده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان خبر داد؛ 

 ثبت بیش از 850 درخواست 
 در مرکز ارتباطات مردمی 

راه و شهرسازی 
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان گلستان از ثبت بیش از ۸۵۰ درخواست در 
مرکز ارتباطات مردمی راه و شهرسازی این استان 
همزمان با سفر رئیس جمهور به گلستان خبر داد.

محبوبی مدیر کل راه و شهرســازی استان گلستان 
بیان کرد: هم زمان با ســفر رئیس جمهور و هیئت 
دولت به اســتان گلســتان ، در ۱۱  دســتگاه ستاد 
ارتباطات مردمی تشــکیل شد که ستاد ارتباطات 
مردمــی وزارت راه و شهرســازی در اداره کل راه و 
شهرسازی استان استقرار پیدا کرد.وی افزود: ستاد 
ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرســازی  با حضور 
فخاری معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین 
و مسکن و مذنب مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد 
و حقوق شــهروندان وزارت راه و شهرســازی برای 
پاسخگویی به مشکالت شهروندان دایر شد.محبوبی 
عنوان کرد: شهروندان در این دو روز با حضور در اداره 
کل راه و شهرســازی استان، ضمن ثبت درخواست 
خــود و دریافــت کد رهگیری، بــا نمایندگان این 
وزارتخانــه نیز دیدار چهره به چهره داشــتند.وی 
اظهار کرد: موضوعات مربوط به راه، مسکن شهری 
و روستایی، امالک، شهرسازی، راه آهن، راهداری ، 
فرودگاه ، بنادر و دریانوردی ، شرکت ساخت و توسعه 
و  بانک مســکن به طور کلی مســائلی که در حیطه 
فعالیت های ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در 
استان است توسط این مرکز پاسخگویی شد.به گفته 
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، در روز اول 
۳۲۰  و در روز دوم ۵۳۰ درخواست ثبت شده است 
که در مجموع تعداد بیش از۸۵۰  درخواست در مرکز 
ارتباطات مردمی راه، مسکن و شهرسازی در جریان 
سفر رئیس جمهور به استان گلستان  به ثبت رسیده 
است.وی در خصوص اقدام بعد از ثبت درخواست ها 
تصریح کرد: به فراخور موضوع درخواست کنندگان 
و شهروندان، از طریق پاسخ در سامانه سامد، تماس 
تلفنی یا درخواست برای مراجعه حضوری به ایشان 
پاســخ داده خواهد شد.محبوبی در پایان گفت: در 
محل اداره کل نیز درخواست ها و نامه های مردمی 
توســط کارشناســان این اداره کل دریافت و بعد از 
پاالیش به حوزه های مختلف برای پیگیری و پاسخ 

ارجاع داده شده است.

استانها 6

کرد؛ کرمانشاه عنوان  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  مدیر 

کامل نیروها و تجهیزات راهداری برای سفرهای نوروزی آماده باش 
کرمانشاه / گروه استان ها: با هدف آمادگی در ارائه خدمات حمل و 
نقل ایمن و مطلوب به کاربران جاده ای در سفرهای نوروزی با پویش 

همراهان سفر ایمن در کنار هموطنان هستیم.
فریبرز کرمی با اشاره به اجرای طرح پویش همراهان سفر ایمن اظهار 
کرد: در راســتای اهداف و برنامه ریزی  های صورت گرفته توســط 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص فرهنگ سازی، 
ارتقای ایمنی و کاهش ســوانح رانندگی در نظر داریم مجموعه ای از 
برنامه های فرهنگی، رســانه ای و هنری را در مجتمع های خدمات 
رفاهی اجرا کنیم.وی تاکید کرد : کمک به افزایش ایمنی خودروهای 
شــخصی و حمل و نقل عمومی و ترغیب رانندگان به توقف وســایل 
نقلیه در طول سفر با هدف رفع خستگی ناشی از رانندگی طوالنی در 
محورهای اصلی و منتخب، ارتقای دانش عمومی جامعه در خصوص 
ایمنی و فرهنگ درست رانندگی، به کارگیری تمام ظرفیت های الزم 
برای تحقق اهداف و برنامه های تکلیفی سازمان راهداری و حمل و 

نقــل جــاده ای در چارچوب آیین نامه انضباطی اجتماعی ترافیکی و 
مورد تاکید کمیســیون ایمنی راه ها از اهداف این پویش خواهد بود.

کرمی افزود: در راســتای کاهش تلفات جاده ای و افزایش ایمنی در 

ســفرهای نوروزی کلیپ  و موشــن گرافی هایی با موضوع تردد ایمن، 
کاهش تصادفات جاده ای و فرهنگ ســازی رعایت قوانین رانندگی 
برای ایام ســفرهای نوروزی آماده شــده که در صدا و سیمای استانی 

کرمانشاه و همچنین شبکه های اجتماعی پخش خواهد شد. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه گفت: از 
دیگر رویکردهای افزایش ایمنی، بازبینی تابلوها و عالئم، تجهیزات 
ایمنی و رفع نواقص در محورهای اصلی و شــریانی، بازدید میدانی 
از پایانه های مســافری و حمل و نقل کاال، مراکز معاینه فنی ناوگان 
عمومی پیش از سفر، کنترل و الی روبی آبراهه ها و ابنیه فنی خصوصاً 
در شهرســتان های سیل خیز اســت.کرمی گفت: همچنین کنترل 
مضاعف مدیران فنی شرکت ها پیش از شروع سفر،  بازدید از عملکرد 
و خدمــات مجتمع هــای خدماتی- رفاهی بین راهی و برنامه ریزی و 
مدیریت پیش فروش بلیت ها از دیگر وظایفی اســت که در دســتور 

کار قرار گرفته است.

 کرج / فاطمه کیاحیرتی
رییس شــورای اســالمی شــهر کرج گفت: رفع تنگناها و مشکالت 
شــرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی از اولویت های شــورای 
ششم است.جواد چپردار در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری و صنایع 
خــالق البــرز که با حضور معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
برگزار شــد، اظهار کرد: البرز قطب تولید داروی کشــور است و مراکز 
تحقیقاتی و دانش بنیان زیادی را در خود جای داده است.وی با تاکید 
بر اینکه باید ظرفیت  کارخانه نوآوری برای اشتغالزایی استفاده کرد، 
ادامه داد: مدیریت شــهری کرج آمادگی دارد تا با ایجاد بســترهای 
الزم، روحیــه خالقیــت و نوآوری را در میان اقشــار مختلف مردمی 
تقویت کند.وی اضافه کرد: عالوه بر این، مدیریت شهری تالش دارد 
از توسعه و ایجاد شرکت های تحقیقاتی و استارت آپ ها حمایت کند.

رییس شورای اسالمی شهر کرج گفت: رفع تنگناها و مشکالتی مراکز 
دانش بنیان و تحقیقاتی کالنشهر در برنامه های جدی مدیریت شهری 
کرج است و تاکنون هم اقدامات مناسبی در این حوزه صورت گرفته 
است.چپردار اضافه کرد: امیدواریم با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهور و استاندار البرز، بتوانیم شهری هوشمند داشته باشیم  
و کمک کنیم شرکت های خصوصی بتوانند در حوزه شتاب دهنده ها 
نخبگان جوان را جذب کنند.چپردار ادامه داد: امیدواریم بیش از پیش 
شاهد جریان حمایت از نخبه پروری در البرز به ویژه شهرستان کرج 
باشیم.وی افزود: خوشبختانه شورای ششم طی چند ماه فعالیت خود 
ارتباط مستمری با مراکز دانش بنیان و نخبگان داشته و فعالیت های 
خوبــی در مرکــز پژوهش ها صورت گرفته و امیدواریم این حرکت با 

شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

کید کرد؛ ج تا رئیس شورای شهر کر

ضرورت تقویت روحیه نوآوری و خالقیت در میان شهروندان

خبر  ویژه
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گزارش

ح شد؛ آستانه »روز جوان« مطر در 

خط خوردن ازدواج از لیست اهداف جوانان
پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی معتقدند 
که اگرچه »ســیاه نمایــی« در خصوص 
کاهش امر ازدواج اشتباه است اما می توان 
گفت شرایط فعلی ازدواج در کشور به مرز 
»بحران« رســیده اســت چرا که کاهش 
ازدواج جوانــان در مناطقــی که از لحاظ 
شرایط اقتصادی، ساکنین آن در وضعیت 
»مطلوبی« قرار دارند نشــان می دهد بر 
خالف افکار عمومی که همواره بحث عدم 
ازدواج را به مسائل اقتصادی مانند بیکاری، 
نداشتن شغل مناسب و مشکالت اقتصادی 
پیوند می زنند، مسائلی فرای امور اقتصادی 
نیز در امر ازدواج دخیل است و در این راستا 
باید بر روی افکار عمومی کار کرد. در واقع 
فارغ از شــرایط اقتصادی موجود که باعث 
شده بسیاری از جوانان عطای ازدواج را به 
لقایش ببخشند و بی خیال تشکیل زندگی 
مشترک شوند، آنطور که از شواهد میدانی 
و البته داده های پیمایش های انجام شــده 
پیداســت، اگرچه میل به ازدواج در تمام 
جوانــان وجود دارد اما نگرش بخشــی از 
جوانان کشور )ولو اندک( به ازدواج از حالت 
»ارزش« و امری »ضروری« خارج شــده و 
عده ای تحت شرایط اقتصادی و خانوادگی 
فوق مطلوب نیز حاضر به ازدواج نیستند.

60 درصد جوانان ازدواج را امری 
»ضروری« می بینند

حدیث میرزامحمدی، پژوهشــگر حوزه 
علوم اجتماعی با اشــاره به پیمایش مرکز 
افکارسنجی دانشــجویان ایران )ایسپا(، 
گفت: بر اســاس نتایــج این پیمایش که 
در اســفند ۱۳۹۷ با هدف بررسی دیدگاه 
جوانان کشور در خصوص ازدواج و تشکیل 
خانواده انجام شده و جامعه آماری آن شامل 
جوانان ۱۸ تا ۳۴ ســاله »مجرد« کشور  با 
تعداد نمونه ۳۰۲۱ نفر در مناطق شهری 
و روستایی انجام شد، اگرچه  ۶۰.۱ درصد 
از جوانان معتقدند ازدواج کردن در زندگی 
یک »ضرورت« است و »موافق« امر ازدواج 
هستند اما  ۳۸.۹ درصد جوانان نیز اینطور 
اعــالم کرده اند که »الزم نیســت« حتماً 

ازدواج کننــد و ازدواج کردن را امری الزم 
و ضروری ندانســته اند.وی معتقد اســت 
کــه گرچه همچنان خانواده برای جوانان 
اهمیت دارد اما انسان ها کنشگران فعالی 
هستند که عوامل مختلفی در تصمیم آن ها 
بــرای انجام کاری اهمیــت دارد و گاهی 
محدودیت های محیطی موجب می شود 
افراد خالف عالیق و خواستشان رفتار کنند 
و می توان گفت هر فرهنگ رهیافت مردم 
را در تطابق با محیط شان نشان می  دهد.

تفکر »ضروری نبودن ازدواج« در 
جوانان تحصیل کرده بیشتر است

وی بــا بیــان اینکه با توجه بــه داده های 
ایسپا، نگرش دخترها و پسرها و همچنین 
گروه های مختلف سنی به ضرورت ازدواج 
تقریباً مشابه اما نگاه به ازدواج به عنوان یک 
ضرورت بین گروه های مختلف تحصیلی 
متفاوت است، ادامه داد: نتایج این پیمایش 
نشان می دهد که جوانان دارای تحصیالت 
دانشــگاهی با آمار ۴۱.۳ درصدی بیش از 
جوانان فاقد تحصیالت دانشــگاهی با آمار 
۳۶.۵ درصدی معتقدند که الزم نیســت 
حتماً ازدواج کنند. البته ضروری ندانستن 

ازدواج بــه معنای عدم تمایــل به ازدواج 
نیست بلکه به این معناست که این جوانان 
ازدواج را مرحلــه ای حتمی از زندگی یک 
فرد نمی دانند.وی با استناد به داده های یاد 
شــده اینطور گفت که هرچه سن جوانان 
مجــرد باالتر می رود و تعداد ســال های 
بیشــتری از تجرد آن ها می گذرد، تمایل 
آن هــا به ازدواج کمتر می شــود، در ادامه 
افــزود: ۴.۳ درصد از جوانان در پاســخ به 
این ســوال که »در مورد ازدواج در آینده 
چه تصمیمی دارید؟«، گفته اند اصالً ازدواج 
نخواهند کرد که این میزان بین پســرها 
۵.۲ درصد و بین دخترها ۳.۵ درصد بوده 
اســت. ۲۵.۲ درصد نیز مطمئن نبوده اند 
کــه ازدواج کننــد و ۶۸.۳ درصدگفته اند 

یک روزی ازدواج خواهند کرد.

 دالیل متفاوت دختران و پسران 
برای ازدواج نکردن 

 به گفته وی و مطابق با داده های یاد شده، 
مهم تریــن دلیل جوانان مجرد شــرکت 
کننــده در این پیمایش برای اینکه هنوز 
ازدوج نکرده اند، »نیافتن همسر دلخواه« 
بوده اســت.وی درباره دالیل جوانان برای 

ازدواج نکــردن تصریح کرد: ۴۹.۱ درصد 
از جوانان و درواقع حدود نیمی از جوانان 
»نیافتن همســر دلخواه«، ۳۴.۹ درصد 
»باال بودن هزینه های زندگی مشترک«، 
۳۰.۴ درصد » نداشــتن شــغل«، ۲۶.۳ 
درصد »ترس از ازدواج ناموفق« را دالیل 
تجردشان اعالم کرده اند. نکته قابل توجه 
این اســت که درصد »تــرس از ازدواج« 
در قیاس با پیمایش دیگری که در ســال 
۹۲ و در این زمینه انجام شده بود حدود 
۶ درصد افزایش پیدا کرده اســت.میرزا 
محمدی همچنین درباره تفاوت در دالیل 
عدم ازدواج دختران و پسران جوان، افزود: 
مهم ترین دالیل تجرد دختران به ترتیب، 
نیافتن همســر دلخواه بــا ۵۹.۴ درصد، 
تــرس از ازدواج ناموفــق با ۳۵.۴ درصد، 
بی اعتمــادی به جنــس مخالف با ۲۴.۷ 
درصــد و مردد بــودن در تصمیم گیری 
با ۲۴.۶ درصد بوده اســت. اما مهم ترین 
دالیل پســرها برای عدم ازدواج  بیشــتر 
مربوط به مســائل اقتصادی اســت که از 
جملــه این دالیل می تــوان به باالبودن 
هزینه زندگی مشــترک با ۴۷.۴ درصد، 
نداشــتن شــغل با ۴۵.۹ درصد و نیافتن 

همســردلخواه با ۳۹.۸ درصد و باالبودن 
هزینه تشــریفات ازدواج با ۲۸.۷ درصد 

اشاره کرد.

میانگین سن مطلوب برای ازدواج از 
حرف تا واقعیت

به گفته این پژوهشــگر همچنین جوانان 
در پژوهش یاد شــده عنوان کرده اند که 
میانگین سن مطلوب برای ازدواج آقایان 
را حدود ۲۸ ســال و برای خانم ها حدود 
۲۳ سال می دانند و سنین باال برای ازدواج 
چندان مورد توجه نیست اما در عین حال 
عمال شــاهد افزایش ســن ازدواج و تجرد 
هستیم و درواقع نوعی فاصله بین ارزش ها 
و عمل جوانان در حال شکل گیری است.

وی معتقد اســت که علت شــکل گیری 
فاصله یاد شــده و ایجاد تغییرات در سن 
ازدواج، بیــش از آنکــه برآمده از نگرش 
مردم باشــد ناشی از شرایط بیرونی مانند 
مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه است 
کــه ابزارهای الزم برای اهداف جوانان در 
اختیارشان قرار نمی دهد و از این رو ممکن 
است هرچه به جلو حرکت کنیم فاصله بین 
ارزش ها و رفتارهای جوانان بیشتر شود.بر 
اســاس این گزارش، به گفته کارشناسان 
یکــی از مهمترین دالیل باال رفتن ســن 
ازدواج مســائل اجتماعی اســت چرا که 
تشــکیل خانواده برای فرد مســئولیت 
اجتماعــی به همــراه دارد که باید به آن 
متعهد باشد، اما مشکل این است که جامعه 
در رونــد رو بــه جلوی خود در حال تغییر 
ارزش هاســت و در این روند برخی افراد 
مسئولیت های اجتماعی دیگر را ارجح بر 
ازدواج می دانند و تشکیل خانواده را خیلی 
مهم قلمداد نمی کنند.در واقع امروزه افراد 
برای تشــکیل خانــواده تامل می کنند و 
جامعــه ای که در آن جوانان برای ازدواج 
و تشــکیل خانواده تامل کرده و محاسبه 
ســود و زیان می کنند، اقبال کمتری به 
این امر نشان خواهد داد و این تامل گری 
در امــر ازدواج جوانــان را از ازدواج کردن 

دور می کند.

7جامعه
هشدار به مسافران نوروزی؛

لودگی  هنگام خواب آ
بخوابید که نمیرید

تــا چند روز دیگر ســفرهای نوروزی 
در کشــور آغاز می شود و عده ای برای 
تفریــح و عده ای دیگر نیز برای دید و 
بازدید روانه شــهرهای و نقاط مختلف 
کشــور خواهند شــد، در این سفرها 
بیشــترین ســفرها از طریــق جاده و 
با خودروی شــخصی انجام می شــود 
و همین موضوع نیز ســبب شــده تا 
نگرانی هایی بابــت افزایش احتمالی 
تصادفات ایجاد شود، یکی از مهم ترین 
دالیل این تصادفات خستگی و خواب 
آلودگی است.سرهنگ عین ا... جهانی، 
معــاون اجتماعــی و فرهنگ ترافیک 
پلیــس راهنمایــی و رانندگی گفت: 
متاســفانه درصد زیادی از تصادفات 
رانندگــی رخ داده در کشــور چه در 
حــوزه شــهری و چه در حــوزه جاده 
ای ناشــی از خستگی و خواب آلودگی 
راننده اســت، در حالی که این موضوع 
به راحتی قابل پیشــگیری است.وی با 
بیــان اینکه رانندگان حتما باید عالیم 
خــواب آلودگــی را جــدی بگیرید، 
گفــت: این موضوع به خصوص در ۳۰ 
کیلومتری شــهرها بسیار حادثه ساز 
می شــود. گاهی رانندگان با این تصور 
که به زودی به مقصد خواهند رســید 
از استراحت سر باز زده و این امر سبب 
می شود تا در نزدیکی مقصد خواب بر 
آنان غلبه کند. جهانی با بیان اینکه در 
حالت خستگی و خواب آلودگی میزان 
هوشیاری مغز کاهش می باید، گفت: 
خســتگی باعث کاهــش قابل توجه 
توانایــی راننده در دیدن، فکر کردن و 
تصمیــم گیری و عکس العمل و نهایتاً 
از دست رفتن زمان طالیی اقدام راننده 
در مواجهه با شرایط پیش رو است.وی 
گفــت: احتمال بروز تصادف رانندگی 
در حالــت خواب آلودگی چندین برابر 
افزایش پیدا می کند. همچنین جالب 
اســت راننــدگان بدانند که خطر ۱۷ 
ســاعت بیدار بودن و نشســتن پشت 
فرمــان تقریبا معــادل خطر مصرف 
مــواد مخدر در حین رانندگی اســت. 
وی، کمبود ساعات خواب کامل برای 
راننده یعنی خواب کامل خواب عمیق 
و حدود هفت ساعته، خستگی انباشته 
شــده از روزهای قبل، اعتماد به نفس 
کاذب از مهــارت در رانندگی، خوردن 
غذای چرب، دوغ و ... ، مصرف داروهای 
خــواب آور مانند آرامبخش ها، قرص 
هــای ضد حساســیت و...  را از جمله 
دالیــل خســتگی و خــواب آلودگی 
رانندگان در حین رانندگی برشــمرد 
و گفــت:  در برخــی مــوارد ابتــال به 
بیمــاری هایی نظیر دیابت، انحراف یا 
تنگــی مجرای بینی، لــوزه بزرگ و... 
ســبب می شود تا بدن نیاز به خواب و 
اســتراحت بیشتری هم داشته باشد.
جهانی درباره راهکارهای پیشــگیری 
از وقوع تصادفات ناشــی از خســتگی 
و خــواب آلودگی نیز گفت: مهم ترین 
راهــکار خواب کافی اســت و خواب 
کافــی یعنی حداقل ۷ ســاعت خواب 
قبل شــروع سفر.  همچنین در حالت  
بروز خستگی و عالیم خواب آلودگی، 
الزم اســت راننــدگان در اولین مکان 
مناسب توقف کرده و استراحت کنند. 
توصیه می شود که در طول مسیر ۱۵ 
دقیقه استراحت به ازای هر دو ساعت 
رانندگی انجام شــود.وی با بیان اینکه 
بهتر است دیگر سرنشینان خودرو نیز 
از خوابیدن در حین سفر پرهیز کرده 
و حداقل یک نفر در کنار راننده بیدار 
باشد، گفت: در مورد افراد دارای سابقه 
مصرف برخی داروهای خواب آور مانند 
مســکن ها، قرص های ضد حساسیت 
و... و همچنیــن افراد مبتال به بیماری 
های موثر در ایجاد خواب آلودگی مانند 
بیمــاری قند، انحراف یا تنگی مجرای 
بینی، لوزه بزرگ و... توصیه می شــود 
رانندگی در جاده به فرد دیگری سپرده 
شود. وی تهویه مناسب و هوای تازه در 
کابیــن خودرو را هم عامل موثری در 
جلوگیری از خستگی و خواب آلودگی 
توصیف کرد و گفت: میل کردن غذای 
سبک و نوشیدنی هایی همچون قهوه، 
چای و آب برای رانندگان بســیار موثر 
است.البته باید توجه داشت که خوردن 
و آشامیدن باید در هنگام توقف انجام 
شود و در حین رانندگی ممنوع است.

 افزایش بازه زمانی 
نیمسال دوم تحصیلی 

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و 
پرورش،  درباره برنامه آموزش حضوری ســال 
آینده ،اظهار داشــت: هنوز ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا برای آمــوزش بعد از تعطیالت هیچ 
تصمیمــی نگرفته اســت، اما مــا در آموزش 
پــرورش ظرفیتــی به نام شــورای آموزش و 
پرورش استان داریم که می توان برای جبران 
یک سری کمبودها از آن استفاده کرد.صادق 
ستاری فرد  گفت: در قانون تشکیل شوراهای 
آموزش و پرورش اســتان، شورا ها صالحیتی 
در خصوص تقویم آموزشــی دارند، لذا اکنون 
از حیــث قانون شــوراهای آموزش و پرورش 
اســتان ها، صالحیت قانونی در خصوص جرح 
و تعدیل تقویم آموزشی و جبران فرصت های 
از دست رفته یا اضافه کردن دوره آموزشی را 
دارند.از این رو امکان اضافه شــدن بخشــی از 
زمــان یعنی یک هفتــه تا یک ماه برای اتمام 
ســال تحصیلی، در مقطع ابتدایی و متوسطه 
اول وجود دارد، البته این منهای زمان در نظر 
گرفته شده برای آزمون های نهایی مقطع سوم 
متوســطه است.در سایر مقاطع بنا به اقتضای 
هر استان، شورای آموزش و پرورش استان ها 
می توانند دوره هــای جبرانی و افزایش دوره 
آموزشی را از طریق شورای آموزش و پرورش 
اســتان پیش بینی کننــد. ما اکنون در حال 
اعالم این ظرفیت به اســتان ها هســتیم، زیرا 
ایــن ظرفیت قانونی برای جبران فرصت های 
از دســت رفته و جبران افت تحصیلی دانش 
آموزان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.وی 
گفت: توصیه ما به اســتان ها نیز همین است، 
یعنی با توجه به عارضه هایی که کرونا در حوزه 
تعلیم و تربیت و فرآیند یادگیری ایجاد کرده، 
می توان از ظرفیت آموزش و پرورش اســتان 
و ظرفیت قانونی در شــوراها اســتفاده کرد تا 
بتوانند بخشــی از این افت تحصیلی جبران 

شود.

تماس های واتساپی ناشناس 
ترفند جدید مجرمان سایبری 

معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا دربــاره 
کالهبرداری های احتمالی با مضمون تماس 
واتســاپی، گفت: برخی از مجرمان ســایبری 
بــه بهانــه خرابی تلفــن و موضوعات دیگر با 
برقراری تماس های واتســاپی با اعالم خرابی 
تلفن شــهری و منازل کاربران، کدی را برای 
آن ها ارسال می کنند.سرهنگ رامین پاشایی 
افــزود: پس از ارســال کــد، مجرمان صفحه 
نســخه کســب و کار واتســاپی را باال آورده و 
در فعل و انفعاالتی اقدام به اقدامات مجرمانه 
خــود و اخاذی از کاربــران می کنند.به گفته 
وی، هموطنان از پاســخ دادن به تماس های 
واتســاپی که از شــماره های ناشناس گرفته 

می شود، خودداری کنند.

فراخوان جذب اعضای هیأت 
علمی اردیبهشت 1401 کلید خورد

معاون مرکز جذب وزارت علوم از آغاز فراخوان 
جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ 
خبر داد و گفت: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، پژوهشی و فناوری کشور که تا ۶۰ درصد 
مراحل فراخوان قبلی را به پایان رســانده اند 
تــا پایان اســفند مــاه ۱۴۰۰ فرصت دارند با 
مراجعه به ســامانه مرکــز جذب وزارت علوم 
 ttps://applicant.markazjazb.ir به نشانی
برای جذب هیأت علمی اعالم نیاز کنند.جعفر 
جعفری افزود: بررســی اعالم نیاز دانشــگاه و 
تخصیــص ظرفیت توســط مرکــز نظارت و 
ارزیابــی از ۱۴ فروردیــن ۱۴۰۱ آغاز و تا ۲۶ 
فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.جعفری 
افزود: دانشگاه ها نیز از ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ الی 
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تطبیق نیاز با تاییدیه 
مرکز نظارت خواهند پرداخت و فرایند ثبت نام 
متقاضیان برای جذب در دانشگاه ها نیز از ۱۸ 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

 مبلغ »وام« بازنشستگان 
تامین اجتماعی 10 میلیون شد

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی جزئیات 
وام قرض الحســنه بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی در ســال آتی را اعالم کرد.میرهاشم 
موسوی ، در این باره اظهار کرد: یکی از خدماتی 
که می تواند در شرایط سخت معیشتی به کمک 
بازنشســتگان بیاید وام قرض الحسنه است که 
تامیــن اجتماعــی، در کنــار وام هایی که به 
شــکل عمومی قابل پرداخت است و دولت هم 
تصمیمات خوبی برای آن درنظر گرفته اســت.

وی افزود: توسعه پرداخت وام های قرض الحسنه 
بازنشستگان را برای سال آینده  خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
بالــغ بر ۴۰۰۰ میلیــارد تومان منابع برای این 
منظور پیش بینی کردیم گفت: مبلغ وام به ازای 
هرنفر ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. در ســال 
جــاری این مبلغ هفــت میلیون تومان بود که 

برای سال آتی ۴۰ درصد رشد خواهد داشت.

خبر ویژه

رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: 
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۰، ۸۱ هزار و ۲۹۸ داوطلب شرکت کردند که 
از این میان هفت هزار و ۱۲نفر پذیرفته شدند و این مرکز تا قبل از پایان 
سال جاری به عنوان عیدی به داوطلبان نتایج نهایی آزمون وکالت را اعالم 
خواهد کرد.حسن عبدلیان پور اظهار داشت: اکنون ۳۰ هزار و ۶۷۲ وکیل 
از مرکز وکالی قوه قضاییه پروانه وکالت دارند.وی درباره آزمون فوق العاده 
وکالت که در ۲۳ اردیبهشــت ســال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد، افزود: زمان 
ثبت نام این آزمون ۲۰ تا ۲۶ فروردین است و البته ممکن است مهلت ثبت 

نام با توجه به استقبال فارغ التحصیالن حقوق تمدید شود.وی با اشاره به 
برگزاری دو آزمون وکالت در ســال ۱۴۰۱ گفت: ســال آینده یک آزمون 
فوق العاده برگزار می کنیم، زیرا نهاد موازی ما نتوانســت آزمونی را ســال 
گذشــته برگزار کند و برای آنکه حقی از کســی ضایع نشــود آزمونی را به 
صورت فوق العاده در روز ۲۳ اردیبهشــت ماه ســال آینده برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۳۴۰ کارشناس عضو مرکز هستند، گفت: ۶۱ 
هزار و ۱۲۷داوطلب در آزمون کارشناســی امســال شرکت کردند و حدود 

پنج هزار نفر در آزمون قبول پذیرفته خواهند شد.

اعالم نتایج نهایی آزمون وکالت تا قبل از پایان سال جاری

کاهش تصادفات رانندگی نوروزی کشور به استانداران برای برنامه ریزی  ابالغیه وزیر 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر  

کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
از ابالغیه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور 
در زمینــه برنامه ریزی بــرای کاهش تصادفات 
رانندگی و تلفات ناشی از آن در ایام نوروز ۱۴۰۱ 
با تاکید بر رعایت کامل مصوبات ستاد ملی کرونا 
و شیوه نامه های بهداشتی مربوطه خبر داد.مهدی 
جمالی نژاد افزود: در این ابالغیه بر لزوم تشکیل 
جلســات راهبری با تاکید بر حضور اســتاندار و 
اعضای شورای هماهنگی ترافیک استان، کمیته 

ایمنی استان و دعوت از دادستان استان با موضوع 
ســفرهای نوروزی و کاهــش تصادفات رانندگی 
در طرح نوروزی تا قبل از ســال جدید و در ایام 
نــوروز و همچنیــن اتخاذ تدابیــر اجرایی جهت 
تحقق کامل مصوبات ســتاد ملی کرونا در طول 
تعطیالت نوروزی تاکید شده است.وی، استفاده 
از تمــام امکانات موجــود به منظور اصالح نقاط 
پرتصادف شهری و برون شهری با اولویت اقدامات 
کم هزینــه و زودبازده مهندســی تا پیش از آغاز 
ســفرهای نوروزی را دیگــر موضوع مورد تاکید 

ابالغیه وزیر کشــور ذکر کــرد.وی افزود: تعمیر، 
نگهداری و فعال نگه داشــتن تمام دوربین های 
نظارتــی و ثبت تخلف و همچنین برخورد جدی 
و بدون اغماض با رانندگان متخلف توسط نیروی 
انتظامی، شناسایی رانندگان پرتخلف و جلوگیری 
از تردد آنها توسط ناجا با هماهنگی دادستان ها 
و حمایت از اجرای طرح های وی ژه نوروزی پلیس 
راهنمایــی و رانندگی شــهری و پلیس راه برای 
ایجاد انضباط و پیشــگیری از تصادفات رانندگی 
از دیگر موارد ابالغیه وزیر کشــور به اســتانداران 

است.وی افزود: در این ابالغیه بر  ایجاد پایگاه های 
امداد و نجات جاده ای در محدوده نفوذ شــهرها 
بــا هماهنگــی اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان ها، پلیس راهنمایی و رانندگی 
شــهری، پلیس راه، مرکز فوریت های پزشــکی و 
هالل احمر برای تقویت امدادرســانی در سوانح 
احتمالی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بسیج 
به عنوان همیاران پلیس به منظور کمک به پلیس 
راهور ناجا در راه های فرعی، راه های روستایی و 

نقاط پرتصادف هم تاکید شده است.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی:

کشور از نوع عاطفی است بیش از 54 درصد خشونت ها در 
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: یکی از نکاتی که خیلی قابل توجه است، موضوع خشونت عاطفی 
است، بالغ بر ۵۴ درصد تمام خشونت ها در کشور از نوع عاطفی است، 
ایــن موضوع نشــاندهنده آن اســت که جهش بزرگــی اتفاق افتاده و 
مســائل اجتماعی، روحی و روانی ما نیاز به مداخالت بیشــتری دارد. 
محمود علیگو افزود: برای کنترل خشونت عاطفی باید مبلمان شهری 
و ادبیات تلویزیونی ما ضد خشــونت شــود و گفت و گوهای آموزشــی 
ضد خشــونت باشــد. علیگو افزود: فرزندان ما در مدرســه باید نسبت 
به کتک زدن، حرف زشــت زدن و داد کشــیدن، واکنش منفی داشته 

باشند. هرگاه این آموزش ها رخ داد، میزان خشونت عاطفی نیز کاهش 
خواهد یافت.وی با اشاره به راه اندازی کمپینی موسوم به »خانواده خود 
را بــدون فریــاد مدیریت کنید« در فضای مجازی، گفت: این اتفاقات 
به نظر می رســد جنس فانتزی دارد اما حقیقتی اســت که اگر درست 
انجام و برنامه ریزی شود بخش اعظمی از مسائل ما در حوزه خشونت 
عمومی حل می شود.علیگو با تاکید بر اینکه خشونت خانگی ناشی از 
مســائلی در حوزه خشــونت عمومی است، افزود: مثال قبال که تصادف 
می کردیم از ترس داخل ماشین می نشستیم که طرف مقابل برخورد 
فیزیکی با ما نداشــته باشــد اما  اکنون رانندگان هنگام تصادف پیاده 

می شــوند و با هم صحبت می کنند و منتظر پلیس می مانند تا مقصر 
مشــخص شــود و از یکدیگر عذرخواهی می کنند. سرپرست دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: این رفتار 
نشان دهنده یک فضای آموزشی در کشور است که در حال رخ دادن 
است اما هنوز کم است و نیاز به برنامه های بیشتری داریم و مداخالت 
از جنس پیشگیرانه است. بر اساس این گزارش، خشونت شامل انواع 
مختلفی از جمله خشــونت جســمی، جنسی و عاطفی است. خشونت 
عاطفی عبارت از هر نوع رفتار کالمی یا غیر کالمی است که اثر منفی 

بر سالمت  روانی و احساسی فرد می گذارد.  
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شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز بافت فرسوده کرمانشاه کشش 
این همه مجتمع و مراکز تجاری و اداری را ندارد، گفت: باید یک منطقه جدید 
تجاری و اداری در کالنشــهر کرمانشــاه ایجاد شود تا بسیاری از کسبه، صنوف 

و پزشکان به این مکان جدید منتقل شوند.
»نادر نوروزی« در نشســت خبری با خبرنگاران در هتل پارســیان کرمانشــاه 
افزود: با ایجاد این منطقه جدید تجاری و اداری بســیاری از مشــکالت شــهر 
حل می شود و این در حالی است که شهرهای چون تبریز و اصفهان این کار را 
انجام داده اند.  وی در ادامه همچنین از آمادگی شهرداری برای انتقال میدان 
تره بار به ۶۲ هکتار زمین تهیه شــده در ماهیدشــت در صورت رضایت کســبه 
خبر داد و افزود: ۳۰ هکتار زمین در پشت شهرک ُمالحسینی در نظر گرفتیم 
و اگر ســازمان همیاری همکاری الزم را داشــته باشــد همه مشاغل بازیافتی و 

ضایعاتی جعفرآباد و مالحسینی باید به شهرک جدید بازیافتی منتقل شود.
شهردار کرمانشاه آلودگی های بصری را یکی دیگر از معضالت این شهر دانست 
و گفت: بسیاری از تابلوهای اضافی نصب شده در شهر را برمی داریم و همچنین 
با ۲۰۰ کسبه مذاکرات الزم انجام شده تا طرح همسان سازی تابلوها اجرایی 

شود و هر مغازه یک تابلو با ابعاد مشخص را نصب کند.
شــهردار کرمانشــاه در ادامه این نشســت خبری با اشــاره به اینکه ۶۰ درصد 
ســفرهای درون شــهری در کشورهای پیشــرفته و ۳۰ درصد این سفرها در 
تهران از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی انجام می شــود، گفت: متاســفانه 
فقط ۲ و نیم درصد ســفرهای درون شــهری کرمانشاه از طریق ناوگان حمل و 
نقل عمومی انجام می شــود. نوروزی افزود: اســتفاده نکردن از ناوگان حمل و 
نقل عمومی منجر به افزایش ترافیک در شهر و افزایش هزینه ها می شود لذا 
از همه شهروندان تقاضا می کنیم از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند تا از 

بار ترافیکی شهر کاسته شود.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ شهرک و محله برای سفرهای درون شهری به خطوط 
اتوبوس رانی نیازمندند، افزود : در سال آتی ۹۳ دستگاه اتوبوس نو که خریداری 
شــده و دارای امکانات رفاهی بیشــتری اســت را به خطوط اضافه می کنیم تا 
سرعت حرکت در کرمانشاه را که االن ۱۵ کیلومتر در ساعت است حداقل به 

۲۰ کیلومتر در ساعت برسانیم و این در حالی است که این شاخص در تهران 
۳۰ کیلومتر در ساعت است.

نوروزی با تاکید بر اینکه کرمانشاه با انباشتی از عقب افتادگی ها مواجه است 
و در حوزه های مختلف شــاخص های یک کالنشــهر را ندارد، گفت: برای ارائه 
راهکار و حل مشکالت هشت محور ساخت و ساز و سکونت در شهر، ترافیک 
و تردد، مسایل مالی و اقتصادی شهر، فرهنگ شهر، مسایل درون شهرداری، 
تعامل با شــورای شــهر و مدیریت یکپارچه شــهری را به صورت مسئله محور 
بررسی و اولویت بندی کردیم تا در پایان یک دوره شهروندان این تغییرات در 

زندگی و شهر خود مشاهده کنند.
شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه همه ساختمان های ساخته شده دارای تخلف 
اســت و عرضه ، تقاضا و منفعت طلبی عده ای و همچنین عملکرد شــهرداری 
باعث این مشــکالت شــده است درخصوص راهکارهای حل این مشکالت هم 
گفت: رونق ساخت و ساز منجر به افزایش شغل می شود اما از تخلف جلوگیری 
می کنیم بطوریکه قواعد شهرسازی را تغییر می دهیم، جرایم کمیسیون ماده 
۱۰۰ را افزایش دادیم و اداره کلی در شهرداری بر ساخت و سازها نظارت می 
کند و این در حالی اســت که عملکرد شــهرداران هشــت منطقه هم بر اساس 

مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز سنجیده می شود.
وی پروژه منوریل و پیاده راه مدرس را منوط به مطالعات بیشتر و شروع پروژه 
تله کابین را در گرو موافقت اصولی پایگاه جهانی طاق بستان، دفتر مطالعات 
وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان دانست و ادامه داد: راه 
اندازی شهربازی هم به کسی واگذار شده بود که توانایی الزم را نداشت و به زودی 
فراخوان جذب سرمایه گذار برای شهربازی کرمانشاه منتشر می شود تا مکانی 
تفریحی برای همه سنین از کودکان تا سالمندان را در اختیار مردم قرار دهد.

در پایان این نشست خبری از پوستر جشن جهانی نوروز که ۲۵ اسفند به میزبانی 
کرمانشاه ساعت ۲۰ در محوطه طاق بستان برگزار می شود، رونمایی شد.

کالنشــهر کرمانشــاه بیش از نیمی از جمعیت یک میلیونی اســتان را در خود 
جای داده و شهرداری در قالب هشت منطقه شهری به شهروندان آن خدمات 

ارائه می کند.

شهردار کرمانشاه: 

ی  ی و ادار ی  یک منطقه جدید تجار ی و ادار  یک منطقه جدید تجار
باید در کالنشهر کرمانشاه ایجاد شودباید در کالنشهر کرمانشاه ایجاد شود

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

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

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

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

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

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

شماره مناقصه 
در روزنامه

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

فرایند ارجاع کار
برآورد )میلیون 

ریال(
مهلت دریافت اسناد مناقصه از 

طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت گشایش 
کت های مناقصه از  پا

طریق سایت ستاد

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

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

ساعت 10
1401/02/10
ساعت 11

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

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

ساعت 10 
1401/02/11
ساعت 11

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

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

ساعت 10
1401/01/17
ساعت 11

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

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

ساعت 10
1401/02/06

ساعت 11

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

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

ساعت 10
1401/02/07

ساعت 11

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

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

ساعت 10
1401/02/05

ساعت 11

 نوبت اول

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

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

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

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

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

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

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

گهی مزایده ) مرحله دوم ( گهی مزایده ) مرحله دوم (آ آ
شرکت تعاونی کشاورزی، بهره برداری و احیاء جنگل کولشرکت تعاونی کشاورزی، بهره برداری و احیاء جنگل کول

شماره ثبت: 1234  تاریخ: 1400/12/19 شماره: 495
بــرداری و احیــاء جنــگل کــوال در نظــر دارد برابــر صورتجلســه شــماره 536- 1400/06/10 هیئــت مدیــره شــرکت و مصوبــه مجمــع عمومــی مــورخ  شــرکت تعاونــی کشــاورزی، بهــره 
1400/0۷/18 و براســاس صورتجلســه مــورخ 1400/10/28 کمیتــه فنــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان مازنــدران و باســتناد مجــوز شــماره 10/124/9099- 1400/11/06 ســازمان تعــاون 
روســتایی اســتان مازنــدران امــوال بشــرح ذیــل را از طریــق مزایــده بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فــروش برســاند. لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد از تاریــخ 23 /1400/12 لغایــت 
1400/12/26 از وســیله نقلیــه منــدرج در جــدول ذیــل موجــود در دفتــر شــرکت تعاونــی جنــگل کــوال واقــع در شهرســتان ســاری - ابتــدای جــاده ســاری بــه نــکا – روبــروی خــوش نــوش - 

اول روســتای آبندانســر بازدیــد نماینــد.

                                         فیش واریزی ) به ریال (       وسیله نقلیه                       مشخصات فنیردیف

کابین پاژن         بشماره شهربانی 121 ج 26 – ایران 62 مدل 11390    175/000/000لندرور دو 
1- متقاضیــان حداکثــر تــا ســاعت 11 صبــح روزپنــج شــنبه مــورخ 1400/12/26 قیمــت پیشــنهادی خــود بــه همــراه اصــل فیــش واریــزی را بــا عــدد و حــروف، بــدون قلــم خوردگــی بــا مشــخصات 

کامــل در پاکــت سربســته و الک و مهــر شــده بــه دفتــر شــرکت واقــع در جــاده ســاری بــه نــکا - روبــروی خــوش نــوش - ابتــدای روســتای آبندانســر تحویــل نماینــد.
تبصره 1: متقاضیان شرکت در آگهی مزایده قیمت پیشنهادی برای هر یک از اموال شرح در جدول فوق )توضیحات ماده 1( را باید در پاکت جداگانه ای تحویل نمایند.

2- به درخواست هایی که فاقد فیش بانکی بوده و موارد اشاره شده در ماده 1 و تبصره ذیل ماده 1 را رعایت ننمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- زمان بازگشایی پیشنهادات روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 رأس ساعت 12بعدازظهر در محل دفتر کار شرکت واقع در ابتدای روستای آبندانسر خواهد بود.

4- در صورتی که قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه کارشناسی باشد، مزایده بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
5- پرداخت هزینه انتشار آگهی، هزینه کارشناسی، هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های مربوط به آگهی در روزنامه بعهده برنده آگهی خواهد بود.

6- شرکت کوال در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
۷- پرداخت هر گونه مالیات و عوارض که بابت معامله موضوع آگهی مزایده تعلق می گیرد به عهده برنده آگهی مزایده می باشد.

8- برنــده نفــر اول موظــف اســت حداکثــر یــک هفتــه کاری از تاریــخ برگــزاری مزایــده مبلــغ پیشــنهادی خــود را بــه حســاب 85363۷59 نــزد بانــک کشــاورزی شــعبه 18 دی ســاری بنــام 
شــرکت تعاونــی جنــگل کــوال واریــز نمایــد، در صــورت انصــراف برنــده اول شــرکت ضمــن ضبــط ســپرده نفــر اول بــا همــان قیمــت بــه نفــرات دوم و ســوم واگــذار خواهــد کــرد.

شماره تماس: همراه - 09111550۷48   ثابت - 01133284043 و 011332۷1650

کوال: مهدی معتمدی راد مدیرعامل شرکت تعاونی جنگل 
کاظم بهروز - علی محمد نادری کوال:  هیئت مدیره شرکت تعاونی جنگل 

 نوبت دوم

آبشار لوه؛ آبشاری در دل 
جنگل های گلستان

آبشــار لوه در گالیکش و اســتان گلستان واقع 
اســت. آبشــار لوه در ۲۰ کیلومتری گالیکش و 
در ۵ کیلومتری جاده اصلی گلســتان - مشهد و 
در کنار روســتایی به نام لوه و در جنگلی انبوه با 
درختان پهن برگ واقع شــده است. همجواری 
آبشار با پارک جنگلی گلستان ارزش ویژه ای به 
آن بخشیده است. گالیکش آبشارهای متعددی 
دارد که در این میان آبشــار لوه با ۷۵ متر ارتفاع 
از آبشارهای دیدنی و کم  نظیر استان گلستان و 
در روستای لوه اســت.اولین آبشاری که توانسته 
خودش را در بین آبشارهای بزرگ کشور مطرح 
کند لوه است. این آبشار در فاصله ۱۴ کیلومتری 
غرب پارک ملی گلستان و در جنوب روستای لوه 
در شهر گالیکش قرار دارد و مجموعه آبشارهایی 
به همین نام نیز در اطراف آن است.از تقاطع راه 
اصلی تا این آبشارها نزدیک به ۵ کیلومتر فاصله 
است. مجموعه آبشــارهای لوه از چندین آبشار 
کوچک و بزرگ به  صورت پلکانی تشــکیل شده 
که هر کدام آنها، حوضچه هایی را تشکیل داده اند. 
ارتفاع  این آبشــار به ۷۵ متر میرسد. همجواری 
این آبشار با پارک ملی گلستان و شاهراه تهران- 
مشــهد، در کنار طبیعت زیبا و هوای لطیف آن، 
ارزش جهانگردی ویژه ای به آن بخشــیده است.
طبیعت زیبای گلستان دیدنی های بسیاری دارد 
ولی جنگل زیبای لوه و آبشار آن چیز دیگری است 
که تنها با حضور و لمس آن می توان لذت واقعی 
طبیعت این منطقه را درک کرد. این آبشــار در 
روستایی به همین نام در بیست کیلومتری شرق 
گالیکش واقع شده و هرســاله بازدید کنندگان 

بیشماری دارد. 

گردشگری

کنش موزه هنرهای معاصر   وا
به یک رویداد جنجالی

موزه هنرهای معاصر تهران با ابراز تأسف از واقعه 
پیش آمده در حین اجرای پرفورمنس یاســر 
خاســب، اعالم کرد روغن بیرون ریخته شده از 
»مــاده و فکر« اثر نوریوکی هاراگوچی دوباره 

به آن برگردانده خواهد شد!
 در جریان افتتاحیه نمایشگاه »پنج گنج« که 
شــنبه، ۲۱ اسفندماه در موزه هنرهای معاصر 
تهــران برگزار شــد، پرفورمنس »گربه جاده 
ابریشــم« توسط یاسر خاسب اجرا شد که در 
حیــن اجرای این پرفورمنس، محتوای روغن 
»مــاده و فکر« اثر نوریوکی هاراگوچی بیرون 

ریخت و به آن آسیب وارد شد.
پس از این اتفاق، موزه هنرهای معاصر تهران 

با ابراز تأسف از واقعه پیش آمده اعالم کرد:
»- برخــورد پرفورمــر به روغن در طرح اصلی 
ارائه شــده به موزه نبوده و در اثِر اشــتباه ایجاد 

شده است.
- در این اتفاق، بخشی از بدن پرفورمر، به روغن 
برخــورد می کند که موجــب خروج مقداری 

روغن می شود که قابل جایگزینی است.
- طی سال های پس از خلق اثر، همواره روغن 
تبخیر شده و به آن اضافه شده است. در سال 
۱۳۹۶ هم با حضور خالق اثر، کل روغن خارج 

و روغن جدید جایگزین شد.
- در هنرهــای میان رســانه ای و نوین معاصر، 
ایجاد دیالوگ بین آثار گذشته و حال، فضایی 
جدید برای بیان هنری، ایجاد کرده اســت که 
در روزهای آینده، نمونه هایی از آن را منتشــر 

خواهیم کرد.
- ضمن احترام به نظرات ابراز شده پیرامون این 
واقعه، چنان چه موجب ناراحتی دوستداران و 
عالقه مندان شده ایم، اعالم می شود این اتفاق، 
تخریب اثر هنری محســوب نمی شود و صرفا 
به دلیل خطای ســهوی، بخشی از روغن از اثر 

خارج شده که جایگزین خواهد شد.
- حفاظــت از آثــار هنــری مــوزه، در زمره  
اصلی ترین وظایف موزه است، آن چنان که در 
مهرماه ســال ۹۶، نوریوکی هاراگوچی را برای 
مرمت حوض روغن به ایران دعوت کرد و قبل 

از درگذشت او، این اثر مرمت شد.
- امیــد داریــم بــا دقــت و حساســیت 
 بیشــتر، در آینده شــاهد خطاهایی از این 

دست نباشیم.«

چه می کنه 
این عیدی 

کارمندها!
واریز عیدی کارمندان 

در شرایط سخت 
اقتصادی و هزینه های 
سرسام آور این ایام، 

سوژه کارتونی از محمد 
رضا میر شاه ولد در 

صفحه اینستاگرامش 
شد.

تغییر ساعت نظم ساعت بدن را برهم میزند
آکادمــی پزشــکی خواب آمریکا اعــالم می کند که 
تغییرات ســاعت بهار و پاییز باید لغو شــود زیرا این 
تغییرات برای ســالمتی و ایمنی بدن خطراتی ایجاد 

می کند.
 جلو کشــیدن ســاعت ها و از دست دادن یک ساعت 
خواب خطراتی را به همراه دارد که عبارتند از: افزایش 
تصادفــات اتومبیــل و تصادفات مرگبار؛ افزایش قرار 
مالقات های پزشکی از دست رفته؛ خطر باالتر سکته 
مغزی و بستری شدن در بیمارستان؛، احتمال بیشتر 
اختالالت خلقی و اختالل در ســاعت داخلی بدن که 

به کیفیت خواب آسیب می رساند و منجر به از دست 
دادن خواب می شود.

»ارین فلین ایوانز«، محقق خواب و ریتم شبانه روزی 
بدن در این آکادمی، می گوید: »پزشکان، قانونگذاران 
و عموم مردم سال هاست که درباره مزایای سالمتی و 
ایمنی حذف تغییرات ساعت فصلی صحبت می کنند.«

وی در ادامــه افــزود: »تحقیقات نشــان می دهد که 
تغییرات ســاعت بر ریتم شــبانه روزی بدن یا ساعت 
بــدن تأثیــر می گذارد، که امکان خــواب باکیفیت را 
دشوارتر می کند و همچنین بر سالمت و ایمنی تأثیر 

منفی می گذارد«.
در حــال حاضر بیــش از ۴۰ ایالت در آمریکا در حال 
بررســی تغییرات برای پایان دادن به تغییر ساعت در 

فصل بهار و تابستان هستند.
ایوانز گفت: »شــکی نیســت که پایان دادن به تغییر 
فصلی ســاعت بهترین اتفاق اســت. زمان استاندارد 
دائمی در طول ســال بهترین انتخاب برای مطابقت 
بیشتر با چرخه شبانه روزی خواب و بیداری است.«

محققــان ابراز امیدواری می کنند که تغییرات فصلی 
ساعت در آینده نزدیک حذف شود.

دریچه علم

کارتون 

فرهنگ و هنر


