
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

تعرفههایاینترنتیسالآیندهاصالحمیشود

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

   معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بازنگری تعرفه های این حوزه در ســال 
آینده خبر داد و گفت: محدودیت قانونی تغییر تعرفه ها برای سال آینده برداشته شده 
و مــا قصــد داریــم بــه نحــو مناســبی اصالح تعرفه ها را در ایــن بخش انجام دهیم. صادق 

عباســی شــاهکوه بــا اشــاره بــه مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــرای 
هدف گذاری ایجاد و توســعه شــبکه دسترســی فیبرنوری، گفت که این مصوبه در هفته 

  || صفحه  صفحه 33  جاری ابالغ خواهد شد...

شادی چهارشنبه سوری را به غم چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم

چهارشنبهسوریباطعموحشتچهارشنبهسوریباطعموحشت
صفحه 7 
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رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:

فاصله قیمت خودرو از 
 کارخانه تا بازار 

به ۱۰۰ درصد رسیده است
     رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
کنون به ۱۰۰  گفــت: فاصلــه قیمتی خودرو ا
درصد رسیده است که علت آن را کاهش 

عرضه می دانند...

در گفتگو با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
ح شد: مجلس مطر

فرار روبه جلوی روس ها 
در بن بست وین

کرات هسته ای میان       در میانه راه مذا
ایــران و ۱+۴ خــود روســیه بــا غربی هــا بــه 
مشــکل برخورد کرده اســت و بعید نیست 
کرات وین به دنبال حل مشکل  که در مذا

خودش باشد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

مسافراننوروزیبه
کسنکرونا وا یکدوز

دلخوشنباشند
7

ه دستوراتویژ
ایمنسازی بر رئیسجمهور

سفرهاینوروزی
2

بهتصمیم منافعمردمنیاز
هوشمندانهدارد

3

آیانفتایرانهم
است؟ درخطر

4

گهیمزایدهعمومی گهیمزایدهعمومیآ آ
نوبتاول-نوبتدومنوبتاول-نوبتدوم

مرتضیفالحتپیشه-سرپرستشهـرداریکوهسـار

بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند شــهرداری کوهســار قصــد دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 1020/1400/ش مــورخ 09/11/1400 نســبت بــه واگــذاری و تفکیــک 
پســماندهای خشــک در مبــدأ بــه شــرح جــدول ذیــل اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از شــرایط و همچنیــن دریافــت اســناد مزایــده بــه ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.

شماره مزایده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میزان سپرده شرکت در مزایده  به ریالقیمت پایه اجاره یکسال به ریالموضوع

گذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ 4۰4/2۰2/87۰/4۱2۱/5۱۰/2435۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰۰4وا

 نوبت دوم

ــًا شــرکت  1- متقاضیــان متعهــد بــه تأمیــن حداقــل 9 نفــر نیــروی کارگــری مــی باشــند . ضمن
تفکیــک  و  آوری  جمــع  زمینــه  در  کاری  ســوابق  و  تجربــه  دارای  بایســت  مــی  کننــدگان 
پســماندهای شــهری وشــرکت هایــی کــه موضــوع فعالیــت آنهــا در اساســنامه مربــوط بــه 
خدمــات تنظیفــات ، حمــل و بازیافــت زبالــه ، تامیــن کارگــر مــورد نیــاز شــرکت هــا یــا ادارات 
باشــد و مطابــق مصوبــه شــماره 38326/ت27506 مــورخ 5/9/81 هیــات محتــرم وزیــران 
و دســتور العمــل تاییــد صاحیــت و رتبــه بنــدی شــرکت هــای خدماتــی مــی بایســت از اداره 

کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان صاحیــت دریافــت نماینــد.
2- مبلــغ پنــج درصــد ســپرده شــرکت در مزایــده مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه 
بــه شــماره حســاب ســپرده   بــه میــزان مبلــغ مذکــور  یــا فیــش نقــدی واریــزی  بانکــی و 
3  0106804833000- شــهرداری کوهســار نــزد بانــك  ملــی ایــران شــعبه کــردان کد 2599.

4- ســپرده برنــدگان نفــر اول  و دوم و ســوم مزایــده هــر گاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 
نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ماک عقد قرارداد خواهد بود .

1( شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت کلیــه اســناد مزایــده را در ســامانه تــدارکات 

دولــت ثبــت نمــوده، و پاکــت الــف مزایــده )ضمانتنامــه( را در بســته تحویــل واحــد دبیرخانــه 
شــهرداری نماینــد.

2( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
3( پیشــنهادات فاقــد ســپرده ، مخــدوش ، مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.
4( هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

5(شرکت کنندگان در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کرده باشند.
6( متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول آگهــی جهــت اخــذ اســناد مزایــده ، تــا 

تاریــخ 06/01/1401 اقــدام نماینــد. 
7(تاریخ انتشار نوبت اول:17/12/1400

8( مهلت دریافت اسناد فراخوان:   06/01/1401
    9 (تاریخ انتشار نوبت دوم:   24/12/1400

10( مهلت بازدید:از تاریخ 17/12/1400 لغایت 06/01/1401
11 ( مهلت ارسال پیشنهادات: 16/01/1401

12( زمان بازگشایی پاکتها: 17/01/1401         

شرکتآبوفاضالباستانخراسانجنوبی

شــرکت آب و فاضــاب اســتان خراســان جنوبــی در نظــر دارد عملیــات احــداث تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر سربیشــه را بــه اســتناد قانــون مناقصــات و آییــن 
نامــه هــای اجرایــی آن از طریــق فراخــوان و مناقصــه عمومــی و بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــا شــرایط ذیــل بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مدت اجراي کار :21 ماه کامل شمسي)شامل 18 ماه اجرا و 3 ماه بهره برداری آزمایشی( 
محل پروژه : استان خراسان جنوبی ـ شهر سربیشه

کارفرما: شرکت آب و فاضاب استان خراسان جنوبی 
مبلغ برآورد حدودی: حدود 550.000 میلیون ریال براساس فهرست بهای 1400

محل تأمین اعتبار طرح: از محل اعتبارات عمرانی  
مشاور طرح/ دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضاب خراسان جنوبی - معاونت بهره برداری و توسعه فاضاب 

حداقــل رتبــه و گواهــی مــورد نیــاز: گواهــی صاحیــت حداقــل  رتبــه 4 در رشــته آب - و رتبــه 3 در رشــته تأسیســات و تجهیــزات و گواهینامــه صاحیــت ایمنــی از 
وزارت کار و امــور اجتماعــی

متقاضیــان واجــد شــرایط  میتواننــد اســناد ارزیابــی کیفــی را از ســاعت 9 صبــح  مــورخ 1400/12/24 تــا ســاعت 19 مــورخ  1401/01/08 از ســامانه تــدارکات 
ــر تــا ســاعت 14 مــورخ 1401/01/23 در ســامانه، اســناد مذکــور را تکمیــل و در ســامانه  الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir، دریافــت و حداکث

ــد. ــی باش ــه ای  م ــی دو مرحل ــر عموم ــه حاض ــد. مناقص ــذاری نماین بارگ
نشانی کارفرما به آدرس : بیرجند، انتهای بهشتی 7 : 056-32214752

تاریخ بازگشایی اسناد مذکور در ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ  1401/01/24   در محل سالن جلسات شرکت   می باشد.
جهت کسب اطاعات بیشتر به آدرس شرکت و یا پایگاه ملی  اطاع رسانی مناقصات مراجعه نمائید .

http://setadiran.ir                 http://iets.mporg.ir                              www.abfa-khj.ir
شناسه اگهی1293309

صدای قطره های آب ضربان زندگی است

گهیفراخوانارزیابیکیفیجهتمناقصهعمومی گهیفراخوانارزیابیکیفیجهتمناقصهعمومیآ آ
عملیاتاحداثتصفیهخانهفاضالبشهرسربیشهعملیاتاحداثتصفیهخانهفاضالبشهرسربیشه

شمارهمناقصه:شمارهمناقصه:6666--14001400

 چرا گفتگوهای ایران و عربستان 
متوقف شد؟

   سید رضا میرابیان
کارشناس مسائل منطقه 

علی رغم اینکه از ماه های گذشــته 
خبر برگزاری نشســت هایی برای از 
ســرگیری روابط بین دو کشور ایران 
و عربســتان با میانجی گری برخی از 
کشــورهای منطقه مثل عراق رســانه ای شد اما نشست های 
برگزار شده ماحصلی نداشت. توقف در روند مذاکره بین ایران 
و عربستان تازه ترین خبری است که رسانه ها از آن رو نمایی 
کردند.  تعلیق مذاکرات از سر گیری روابط بین ایران و عربستان 
ناشــی از مباحثی اســت که متاسفانه سعودی ها آفریننده آن 
هستند. مباحثی که در اصل ربطی به ایران ندارد، لذا تحمیل 
این مسائل به ایران بخشی از دلیل قطع موقتی مذاکرات بین 
دو کشور به شمار می رود. هر چند می توان گفت برای اولین بار 
نیست که در روند برگزاری مذاکرات بین ایران و عربستان وقفه 
ایجاد شده است، چرا که پیشتر نیز مذاکرات بین دو کشور به 
حالت تعلیق در آمده بود. یکی از عمده ترین مطالبات عربستان 
از ایران که مورد قبول حاکمیت قرار نمی گیرد، دخالت ایران 
در موضوع یمن است، در حالی که ایران بارها با صراحت بر این 
موضوع تاکید کرده که سیاست کلی ما در قبال عربستان، ناظر 
بر شکل گیری روابط دو سویه ای بین عربستان و یمن است. 
به این دلیل که گفت و گو پیرامون مسائل منطقه ای از جمله 

یمن در دستور کار مذاکره بین ایران و عربستان قرار ندارد.
برای رفع تنش ها وبحران های یمن، ســعودی ها باید پیش 
قدم شــوند. به بیان بهتر، آنها باید به صورت مســتقیم با یمن 
وارد مذاکره شــوند. لذا برای ورود به این مذاکره نباید از ایران 

درخواستی داشته باشند.
از سوی دیگر ایران به هیچ وجه به سعودی ها اجازه هیچ گونه 
دخالتی در امور مربوط به توافق و مذاکرات برجامی را نمی دهد. 
این موضوع هم بخشــی از عامل ایجاد وقفه در روند مذاکرات 

بین ایران وسعودی ها به شمار می رود.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهایفراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
شرکتشهرکهایصنعتیآذربایجانغربیشرکتشهرکهایصنعتیآذربایجانغربی

شرکتشهرکهایصنعتیاستانآذربایجانغربی

نوبت اول

ــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  ــی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زی شــرکت شــهرکهای صنعت
دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 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 . تاریــخ انتشــار 

مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1400/12/25 میباشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 تا ساعت 15 مورخ 1401/01/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 1400/01/21
زمان بازگشایی پاکات : طبق جدول زیر

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
آدرس :ارومیــه –پــل قویــون خیابــان شــهید باقــری – جــاده ســیر - شــهرک فنــاوری الکترونیــک و صنایــع غذایــی ارومیــه تلفــن : 33489626-

33489609: 33489616-فاکــس 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

شناسه اگهی 1292653
آذربایجان غربی لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی 

مبلغ براورد اولیه عنوان فهرست بهاپروژهردیف
)ریال(

مبلغ 
ضمانتنامه)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

آخرین 
مهلت تسلیم 

پیشنهاد

زمان 
گشایی  باز

کات پا

۱

اجرای مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب شهرک صنعتی 
مهاباد )تهیه، تامین مصالح 
و تجهیزات مکانیکی و برقی 
و نصب و راه اندازی و بهره 

برداری آزمایشی و سایر 
خدمات(

فهرست بهای ابنیه، 
تاسیسات مکانیکی و 

آوری  برقی، شبکه جمع 
و انتقال فاضالب، 

تجهیزات آب و 
فاضالب سال ۱4۰۰

۱85,698,4۱8,8969,284,92۰,945
داخلی- 

ملی 
-استانی

از تاریخ 
۱4۰۰/۱2/25 تا 

تاریخ۱4۰۱/۰۱/۰7

تا ساعت 
خ  ۱5 مور
۱4۰۱/۰۱/2۱

ساعت 
خ  ۱3:۰۰مور
۱4۰۱/۰۱/22

۱

تکمیل زیر 
سازی،جدولگذاری و 

آسفالت شهرک صنعتی 
شماره 2 ارومیه و توسعه

فهرست بهای راهداری 
- راه، باند فرودگاه 

و زیر سازی راه آهن 
سال ۱4۰۰

استانی و 66,444,958,9373,322,247,947
داخلی

از تاریخ 
۱4۰۰/۱2/25 تا 

تاریخ۱4۰۱/۰۱/۰7

تا ساعت 
خ  ۱5 مور
۱4۰۱/۰۱/2۱

ساعت 
خ  ۱3:۰۰مور
۱4۰۱/۰۱/22
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سیاست 2
یادداشت

دستگیری معترضان ضدجنگ 
در شهر مسکو روسیه/ 

سعید اسماعیلیوف مفتی خبرگزاری فرانسه
مسلمانان اوکراینی به 
صف نیرو های مقاومت در 
اوکراین پیوسته است.

گزارش تصویری

ح شد: در گفتگو با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس مطر

بنبستوین روبهجلویروسهادر فرار
در میانه راه مذاکرات هسته ای میان ایران و 
۱+۴ خود روسیه با غربی ها به مشکل برخورد 
کرده است و بعید نیست که در مذاکرات وین 

به دنبال حل مشکل خودش باشد.
دور هشــتم مذاکرات هسته ای در وین در 
حالی دنبال می شود که مذاکره کنندگان 
ایــران و کشــورهای ۱+۴ دوبــاره برای 
مشورت و تصمیم گیری راهی پایتخت های 
خود شــده اند. این در حالیست که برخی 
رسانه ها روسیه را مقصر به نتیجه نرسیدن 
برجام و عده ای دیگر واشــنگتن را عامل 
توقــف موقت مذاکــرات معرفی کرده اند 
حــال باید ببینیم روزهای آینده در رابطه 
با دیپلماســی پیرامون توافق هســته ای 
چــه اتفاقی می افتد. در همین راســتا با 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 

به گفت وگو نشستیم.

 گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی 
گی نداشت تاز

محمود عباس زاده مشــکینی، سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اسالمی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: 
روز گذشــته آقای اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی به مجلس آمدند اما گزارش هایی 
که ارائه دادند تازگی برای بنده نداشت. زیرا 
مــا اعتقاد داریم که مســائل فنی مذاکرات 
هســته ای تمام شــده و اکنون تنها بحث بر 

سر مسائل سیاسی است.
نماینــده مردم مشــکین شــهر ادامه داد: 

براساس اخباری که از وین به گوش می رسد، 
شــرایط برای یک توافق خوب مهیا شــده و 
پیشــرفت هایی صورت گرفته است؛ ضمن 
اینکه ۹۰ درصد از مباحث فنی حل شــده 
اســت. اما به نتیجه رســیدن به کل موضوع 
بستگی به طرف های مقابل دارد. طرف غربی 
مخصوصا امریــکا باید از زیاده خواهی های 
خودشان عدول کند تا توافق صورت بگیرد 
و اگــر بــه هر دلیلی مذاکرات به شکســت 
بینجامد، مقصر اصلی آن هیچ کشوری جز 

امریکا نیست.
عباس زاده مشــکینی بیان کرد: بر اســاس 

آخریــن گزارش ها و جزییات و براســاس 
اظهــارات آقای باقری کنی، روند مذاکرات 
را مثبت می دانســتیم و دستاوردهایی هم 
داشتیم که با توجه به آنها، وضعیت رسیدن 
به توافقات را برد-برد می دانســتیم؛ اما طی 
چند روز گذشته غربی ها به ویژه امریکایی ها 
شــیطنت می کنند و یــک جنگ روانی راه 

انداخته اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی بیان کرد: غربی ها دنبال مذاکره و 
توافق بودند و طبیعی است که چنین موضعی 
بگیرند و ما هم در برابر موضع سرسختانه آنها 

چنین موضعی می گیریم.

دعوت باقری و امیرعبداللهیان به 
کمیسیون امنیت ملی

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شــورای اسالمی ادامه داد: با توجه به اینکه 
آقای باقری به کشور بازگشتند، ممکن است 
در روزهــای آتــی از وی و وزیر خارجه برای 
بررسی ابعاد مذاکرات به کمیسیون امنیت 
ملی دعوت شــود، البتــه با توجه به حضور 
رئیس کمیســیون در تمام نشســت های 

مربوطه اطالعات نمایندگان به روز است.

نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال 
که آیا روس ها مانع توافق هســته ای شدند، 
اظهار کرد: ما چنین دیدگاهی نداریم. برخی 
از هول حلیم در دیگ می افتند. خیلی ها هم 
به سمت غربی ها غش می کنند. روسیه این 
دوره بیش از گذشته با ایران همکاری کرده 
است. اما در میانه راه خود روسیه با غربی ها 
به مشکل برخورد کردند و بعید نیست که در 
مذاکرات وین به دنبال حل مشکل خودش 
باشــد. بنده بر خالف تحلیل های که گفته 
می شود، معتقدم که چون روس های در متن 
مذاکرات هستند پیش بینی شان بر این است 
که اروپا و امریکا بیشتر به این توافق نیاز دارند 
و می خواهند بیشتر مسئله خودش را باهم 

برطرف کنند.
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در پایــان در مورد توقــف مذاکرات میان 
ایران و عربســتان اظهار کرد: ما پیگیر این 
مذاکرات هستیم و آن را متوقف نمی کنیم 
مگرآنکه طرف سعودی خواهان پایان دادن 
به مذاکرات باشــند. مــا تا زمانی که به در 
بســته نخوریم تقویت ارتباط با همسایگان 
را پیگیری می کنیم. اگر ســعودی ها پیگیر 
و جدیت را داشــته باشــند، می توانیم این 
موضوع را حل کنیم. ما از هر فرصتی برای 
برداشــتن موانع و تقویت ارتباطات تالش 
خواهیــم کرد. چون اعتقــاد داریم که اگر 
کشورهای منطقه با یکدیگر ارتباط داشته 
باشــند. منطقه دیگر حیات خلوت بیگانه 

نخواهد شد

خبر ویژه

رئیس جمهور برای ایمن سازی سفرهای نوروزی دستورات ویژه ای خطاب به دستگاه های مربوطه صادر و بر ضرورت 
هماهنگی و هم افزایی فعالیت ها و خدمت رسانی دستگاههای متولی سفرهای نوروزی تاکید کرد.

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی حمل و نقل و ایمنی ترافیک که پس از وقفه ای ۸ ساله و با رویکرد 
ایمنی سفرهای نوروزی با حضور مسئوالن راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، صدا و سیما، هالل احمر و 
اورژانس برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم افزایی فعالیتها و خدمت رسانی دستگاه های متولی سفرهای 
نوروزی، گفت: طبیعتا با کاهش شیوع کرونا امسال شاهد افزایش سفرهای نوروزی خواهیم بود اما دستگاههای متولی 
باید ضمن فرهنگ سازی برای رانندگی ایمن، مراقب حوادث جاده ای باشند و بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم 

به دقت نظارت کنند.
رئیس جمهور دستور داد: اعتبارات مورد نیاز بسته جامع کاهش تصادفات به ویژه رفع نقاط حادثه خیز و برنامه های 

آموزشی و تامین نیازمندی های دستگاه های مسئول با قید اولویت انجام شود.
رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ایمنی جاده ها، ایمنی حمل و نقل، بازسازی ناوگان حمل و نقل زمینی، ریلی، 
هوایی و دریایی در زمره برنامه های اصلی دولت قرار دارد، اظهارداشت: ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی این موضوعات 

را به صورت جدی پیگیری کند و حرکت در مسیر تحقق این برنامه ها به هیچ عنوان نباید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، 
متوقف شود. رئیس جمهور ساماندهی و نظارت دقیق بر ترددهای جاده ای را ضروری دانست و اظهارداشت: الزم است 
رویکردهای پیشگیرانه و روش های نوین برای کاهش سوانح و تصادفات جاده ای اتخاذ شود تا از صدمات جانی و مالی 
بر مسافران جلوگیری گردد. رئیسی، سپس به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: توجه به برنامه ها و اقدامات آگاه سازی 
و آموزش عمومی برای ارتقای انضباط اجتماعی تاثیر زیادی در کاهش سوانح جاده ای دارد لذا برنامه های آموزشی و 

فرهنگ سازی با شیوه های هنرمندانه توسط رسانه ملی تولید و پخش شود.
رئیس جمهور بار دیگر خودروسازان را مورد خطاب قرار داد و گفت: رعایت نکات ایمنی و استاندارد بر تولید خودرو و 
افزایش تولید اولویت دارد و سازمان استاندارد الزم است بر رعایت استانداردهای ایمنی در تولید و ترخیص خودروها 

نظارت کامل و دقیق داشته باشد.
رئیس جمهور همچنین خواستار اعمال کنترلهای دقیق و هوشمند به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی در وسائط 

نقلیه جادهای، ریلی و هوایی شد.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستورات ویژه ای را به منظور کاهش سوانح و تصادفات صادر کرد.

دستورات ویژه  رئیس جمهور بر ایمن سازی سفرهای نوروزی

فقط این مرد می تواند به جنگ 
پایان دهد اما نمی خواهد

مقامات غربی می گویند فقط پوتین می تواند به جنگ 
در اوکراین پایان دهد اما رفتار وی نشان می دهد در 
حال افزایش تلفات غیرنظامی و افزایش پتانســیل 

نظامی گری است.
 یک مرد جنگ وحشیانه در اوکراین را آغاز کرد وتنها 
همین مرد می تواند به آن پایان دهد: والدیمیر پوتین.

تشدید یورش در آخر هفته، نزدیک کردن درگیری 
به قلمرو ناتو در لهســتان و ریختن موشــک و بمب 
روی مناطق غیرنظامی و بدتر کردن بحران انسانی؛ 
نشان می دهد او به هیچ وجه آماده آتش بس نیست.

در واقــع پــس از اینکه مســکو یه آمریــکا درباره 
محموله های تســلیحاتی غرب هشــدار داد،جنگ 
خطرناک تر شــده و نزدیک اســت تا از کنترل خارج 

شود.
این محموله ها پیشــرفت روسیه در اوکراین را کند 
کرده و همین امر موجب عصبانیت پوتین شده است.
یکشنبه شب زلنسکی هشدار داد سقوط موشک های 
روسی در خاک ناتو، فقط به مسئله زمان گره خورده 

و به زودی شاهد آن خواهیم بود.
رئیس جمهور اوکراین با هشدار در این زمینه مجددا 

درخواست بستن آسمان را مطرح کرد.
پوتین درخواست روز شنبه مکرون و شولتس را برای 
آتش بس فوری رد کرد که نشان می دهد رهبر روسیه 
علی رغم تبدیل کردن کشورش به منفور اقتصادی 
و دیپلماتیک، قصد افزایش فشــار بر اوکراین و نابود 
کردن آن را دارد تا جاه طلبی  شخصی خود را برای 
جلوگیری از پیوستن اوکراین به غرب برآورده کند.
در این میان رنج غیرنظامیان اوکراینی بیشتر می شود.

مقامات شهری می گویند بیش از 2 هزار غیرنظامی 
در ماریوپول محاصره شده، جان باخته اند.

برق، آب و گرما وجود ندارد و خســارات ســنگین به 
خارکف، میکوالیف، دنیپرو، چرنیهیف و ســومی به 

بار آمده است.
برنت رنو، فیلمساز و روزنامه نگار آمریکایی نیز دیروز 

کشته شد.
هیچ کدام از این تحوالت نشــان نمی دهد جنگ به 
نقطه پایان نزدیک می شــود و بلکه بالعکس، خطر 

درگیری گسترده تر احساس می شود.
درخواســت روســیه از چین برای کمک اقتصادی، 
نظامی و ارسال پهپاد نشانه افزایش ناامیدی روسیه 
است و هرگونه کمک پکن، اهمیت استراتژیک جنگ 
در اوکراین را بزرگتر می کند و کابوس آمریکا مبنی 
بر توافق راهبردی مسکو-پکن، ابرقدرتی این کشور 

را به خطر می اندازد.
اما هیچ نشــانه ای از تالش پکن برای متوقف کردن 

مسکو از ادامه جنگ دیده نمی شود.
وندی شــرمن معاون وزیر خارجه آمریکا می گوید 
هرچند تحریم ها خود را نشان داده و تمایل روسیه 
به مذاکره بخشی از تاثیر تحریم بوده اما پوتین قصد 

نابودی اوکراین را دارد.
سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن نیز به صراحت گفته 

است پوتین آماده توقف حمله به اوکراین نیست.

مسکو:

کرات وین طبق روال   مذا
ادامه خواهد داشت

وزارت خارجه روســیه گفت مذاکرات وین برای لغو 
تحریم های ایران طبق روال ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجــه روســیه در بیانیــه ای تأکید کرد: 
»مذاکرات برای احیای توافق هسته ای با ایران طبق 
روال در حال پیشروی است و هیچ گونه تأخیری در 

این فرآیند ایجاد نشده است.«
وزارت امور خارجه روســیه این بیانیه را در واکنش 
به اتهام زنی ها به مســکو در خصوص مانع تراشی در 
مســیر مذاکرات وین برای لغو تحریم های یکجانبه 

علیه ایران صادر کرد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز جمعه گذشته اعالم کرد هشتمین دور مذاکرات 
هســته ای ایران در وین متوقف شــده و در توییتی 
 نوشت وقفه در مذاکرات وین به دلیل عوامل خارجی

 الزم است. 
متن نهایی اساسا آماده و روی میز است.

سه کشور اروپایی دخیل در مذاکرات مربوط به برنامه 
هسته ای ایران )فرانسه ، انگلیس و آلمان( روز شنبه 
با انتشــار بیانیه ای مشترک تاکید کردند هیچ کس 
نباید برای بهره برداری از این مذاکرات برای به دست 
آوردن ضمانت هایی که هیچ ربطی به این توافق نامه 

ندارد،   تالش کند.
روسیه از آمریکایی ها خواسته بود ضمانت هایی دال 
بر این که تدابیر تنبیهی اعمال شده علیه مسکو به 
همکاری های اقتصادی روسیه با ایران لطمه نخواهد 

زد، به مسکو ارائه کنند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو 
با خبرنگاران ادعا کرد آمریکا همچنان بر این باور است 
که توافق بالقوه برای بازگشت به برجام نزدیک است، 
اما باید در مکان هایی مانند تهران و مسکو برای این 

موضوع تصمیم گیری شود.
او در خصوص درخواست روسیه برای رفع تحریم ها 
گفت: »تحریم های اعمال شــده علیه روســیه هیچ 
ربطــی به توافق هســته ای نــدارد و ما هیچ امتیاز و 

معافیتی به آن نمی دهیم.«
هشــتمین دور مذاکرات وین برای لغو تحریم های 
ایران پس از تعطیالت سال نو میالدی در وین از سر 
گرفته شد. پس از شروع دور جدید مذاکرات »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه 
با سی ان ان اعالم کرد که اگر مذاکرات وین شکست 

بخورد مسئول آن آمریکایی ها هستند.

 چرا گفتگوهای ایران و عربستان 
متوقف شد؟

  ادامه از صفحه اول:
موضوع دیگری که در این بحث حائز اهمیت اســت 
اعدام شیعیان اتباع عربستان سعودی است که مساله 
مهمی است. قطعا انتظار می رود محافل حامی حقوق 
بشــری چشــم خود را روی این جنایت نبدندند و در 
این موضوع با موضع گیری درست وارد عمل شوند.

در روند رســیدن مذاکــرات به یک نتیجه مطلوب، 
انتظار می رود سعودی ها جدی باشند. ایران در طول 
مذاکرات شــکل گرفته به روشنی مشخص کرده که 
رابطه دو جانبه باید در دستور کار دوکشور قرار بگیرد 
که اولین گام تحقق این موضوع، بازگشایی سفارتخانه 
و رفع موانع و چالش های ایجاد شده در سفر زیارتی 

حج مد نظر است.
فراتر از آن ســعودی ها باید بدانند ممکن است ایران 
در بحث یمن برای رســیدن هر دو کشــور به تفاهم 
بلند مدت و ایجاد ثبات کمک کند، اما ایران کمترین 
دخالتــی در مطالبات و خواســته های مردم یمن از 
عربستان نخواهد داشت، چرا که سعودی ها به یمن 
تجاوز کرده و این کشور را تحت شدیدترین محاصره 
ها قرار داده اند، بنابراین برای نشستن پای میز مذاکره 
بــا یمنی ها، باید تجــاوز را خاتمه دهند، محاصره را 
بشکنند، ضمن اینکه ایران میانجی گری بین عربستان 
و یمن را نمی پذیرد، چرا که بعد از آتش بس، الزم است 
دو کشور یمن و عربستان برای رسیدن به صلح و اعاده 

مطالبات خود پای میز مذاکره بنشینند.
تا کنون سعودی ها در خصوص توقف روند مذاکرات 
با ایران موضع مشخصی نگرفتند. برگزاری هر گونه 
نشســتی برای از ســرگیری روابط منوط به ایجاد 
هماهنگی از طریق کانال های دیپلماتیک خواهد بود.

منبع: راهبرد معاصر 

ابالغ »قانون نظام رتبه بندی 
معلمان« توسط رئیس جمهور 

رئیس جمهور »قانون تظام رتبه بندی معلمان« را برای 
اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای 
اصل یکصد و بیســت و سوم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران، »قانون نظــام رتبه بندی معلمان« 
مصوب مجلس شــورای اســالمی را بــرای اجرا به 
وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه 

و سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد.

شمخانی: 

 تا زمان دستیابی به توافقی »قوی« 
کرات می مانیم در مذا

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: تا زمان تامین 
مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به »توافق 

قوی« در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتر 
خود نوشت: همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی های 
هدفمنــد داخلی و خارجی صرفا برای حفظ و ارتقاء 
منافــع ملی تالش می کنند. تا زمان تامین مطالبات 
قانونی و منطقی خود و دستیابی به »توافق قوی« در 

مذاکرات وین باقی خواهیم ماند.

محسن رضایی : 

 زنجیره تولید ثروت
باید متحول شود

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: باید زنجیره تولید 
ثــروت ایجاد کنیم تا درآمد مردم تبدیل به پس انداز 

شود و مصرف گرایی از بین برود.
محسن رضایی در همایش ملی مدیریت جهادی گفت 
: ما در دولت سیزدهم اولین اصالحات اقتصادی را در 
حوزه بازرگانی شروع کردیم، چراکه تجارت برای ما 
مهم است اما کارآفرینان نیز باید به دولت کمک کنند.

بــه بــاور معاون اقتصــادی رئیس جمهــور یکی از 
اصطالحات تجاری مهم برای ایران تشــکیالت تجار 
امین اســت که می تواند به نقش آفرینی کارآفرینان 
جدید کمک کند. مســئله دوم نیز هزینه های دولت 
و ۱۸۰۰ میلیارد تومان کســری بودجه ای اســت که 

داریم و باید حل شود.
پیش از این مرکز پژوهش  های مجلس دی امســال 
اعالم کرد کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش 

کسری بودجه با شرایط سختی مواجه است.

 وزیر خارجه اوکراین حاضر نشد 
با الپید گفتگو کند

یک روزنامه عبری زبان از خشــم رهبران اوکراین به 
خاطر موضع دولت رژیم صهیونیستی در قبال جنگ 

روسیه علیه کشورشان، پرده برداشت.
به نوشته روزنامه عبری زبان »هاآرتص«، یک مسئول 
دولتی برجسته در دولت اوکراین، تاکید کرد، دمیترو 
کولبا، وزیر خارجه این کشور هفته گذشته از هماهنگی 
گفت وگــوی تلفنی با یائیــر الپید، وزیرخارجه رژیم 
صهیونیستی در بحبوحه انتقادات از موضع اسرائیل 

در قبال جنگ روسیه خودداری کرد.

سخنگوی وزارت خارجه:

امیرعبداللهیانبهمسکومیرود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آقای امیرعبداللهیان سه شنبه عازم 
مسکو است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبری هفتگی خود با اشاره به درخواست های جدید آمریکا در مذاکرات 
وین، گفت: علت بازگشــت مذاکره کنندگان به پایتخت ها، یک تنفس و 
توقف کوتاه است. برخی از بن بست یا اتمام مذاکرات نام بردند که توضیح 
داده شــد این توقف تنفســی به درخواســت هماهنگ کننده کمیسیون 

مشترک و هماهنگ کننده برجام بوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فروکاســتن آنچه که در وین اتفاق 
می افتد به یک یا دو عامل، روشن کننده وضعیت نیست. چند موضوع کلی 
و البته محدود باقی مانده که تصمیمات آن باید در واشنگتن اتخاذ شود.

منتظر پاسخ آمریکا هستیم
وی بــا بیــان اینکــه ما در نقطه ای قرار داریم که به وین بر می گردیم و دور 
نهایــی و رســیدن به یک توافق خــوب و پایدار را برگزار می کنیم، گفت: 
االن منتظر پاسخ آمریکا هستیم. البته رایزنی ها در سطوح مختلف ادامه 
دارد و وزرای امور خارجه کشور ها مدام با هم در ارتباط هستند و مذاکره 

کنندگان ارشد نیز با هم در ارتباط هستند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اضافه کرد: آقای امیرعبداللهیان فردا 

عازم مسکو هستند.
خطیب زاده تصریح کرد: آنچه که برای ما در این مســیر چراغ راهنما و 
چارچوب حرکت خواهد بود، منافع ملت بزرگ ایران اســت. این منافع، 

چارچوب های مذاکرات و توافق خوِب نهایی را مشخص می کند.

کرات ایران و عربستان علت توقف مذا
وی در تشریح علت توقف مذاکرات ایران و عربستان، گفت: تاریخی توسط 
دوســتان ما در عراق برای گفتگو های دور پنجم میان ایران و عربســتان 
سعودی اعالم شده بود؛ اما این تاریخ هنوز قطعی نیست. به محض اینکه 

این تاریخ قطعی شود، اعالم می کنم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره ســکوت مجامع بین المللی در برابر 
اعدام های عربستان و اعتراض به وضعیت ادعایی حقوق بشر در ایران گفت: 
به رغم تعامالت بســیار مثبتی که بین جمهوری اســالمی ایران و کمیسر 
عالی طی چند ماه گذشته انجام شده است، بیان این ادعا های بی اساس 

در اظهارات ایشان نه تنها سازنده نیست، بلکه مخرب تلقی می شود.

ایران تحمل وجود کانون دسیسه و توطئه در مزر های خود را ندارد
خطیب زاده گفت: به هیچ وجه پذیرفته نیست که یکی از همسایگان ما 

کــه روابــط و تعامل عمیقی با ما دارد، کانون ایجاد تهدید برای جمهوری 
اســالمی ایران باشــد. کانون تهدید شدن به یک کشور ثالث برنمی گردد. 
رژیم صهیونیستی بار ها و بار ها از داخل خاک عراق ناامنی ایجاد کرده و 
برخی تجمعات ضد انقالب و گروه ها و گروهک های تروریســتی در این 

کشور انجام می شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشــت: چندین بار به دولت مرکزی 
عراق تذکر داده شده است که مرز های عراق، نباید به مرز های ناامنی برای 
ایران تبدیل شود. ایران تحمل وجودکانون دسیسه و توطئه در مزر های 
خود را ندارد، عراق نباید محل اعزام گروه های تروریستی به ایران شود.

اشراف کامل اطالعاتی به نقاط حضور رژیم صهیونیستی در منطقه 
داریم

وی بیان داشت: انتظار جمهوری اسالمی ایران از دولت مرکزی عراق این 
است که یکبار برای همیشه به این وضعیت پایان دهد و اجازه سوءاستفاده 
از مرز های خود را ندهد. رژیم اشــغالگر قدس باید بداند ما اشــراف کامل 
اطالعاتــی بــه تــک تک نقاطی که در آن حضور دارند، داریم. اگر امروز به 
صورت آشــکار بیان می شــود برای این است که پیام دقیق تری را دریافت 

کنند.

بین الملل

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گفت و گو

تحلیل یک اقتصاددان از 
تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین 

بر اقتصاد منطقه

عضــو هیات علمــی اقتصادی دانشــگاه 
شــهید چمران اهواز گفت: حتی در صورت 
توافــق برجام پیش بینی ما این اســت که 
ســرمایه گذاران خارجی به دلیل نزدیکی 
جغرافیایی ایران به روســیه، تا توقف جنگ 
تمایل چندانی به سرمایه گذاری در ایران به 

دلیل بی ثباتی منطقه نداشته باشند.
سید مرتضی افقه در خصوص تاثیرات جنگ 
اوکراین و روســیه بر اقتصاد جهانی اظهار 
کرد: بازارهای جهانی به انرژی روسیه، بسیار 
احتیــاج دارند و ایــن موضوع تاکنون تاثیر 

خود را بر روی قیمت نفت گذاشته است.
وی افزود: اروپا و به خصوص آلمان به انرژی 
روســیه بسیار وابســته هستند و در نتیجه 
این موضوع باعــث ایجاد محدودیت هایی 
برای اروپا شــده اســت. هم چنین از طرفی 
نیز جهان به مواد غذایی اوکراین و روســیه 
)به خصوص گندم( به شــدت وابسته است 
و این موضوع باعث می شــود که قیمت این 
محصوالت غذایی در حال حاضر و در آینده 

افزایش یابد.
افقــه تصریح کرد: در این شــرایط جنگی، 
یکسری از محصوالت غذایی این دو کشور 
دچار افزایش قیمت شــدید می شوند و این 
موضوع تاثیر بســزایی بر روی کشــورهای 
دیگر خواهد داشت. هم چنین از طرفی نیز 
به گونه ای که شواهد نشان می دهد مشکل 
تامین انرژی اروپا ناشی از خأل تامین انرژی 
از ســوی روســیه، در کوتاه مدت برطرف 

نمی شود.
پیچ و خم برجام در شرایط جنگ 

اوکراین و روسیه
عضو هیات علمی اقتصادی دانشگاه شهید 
چمران اهواز با اشاره به مذاکرات برجام در 
شرایط فعلی گفت: فعال این موضوع متوقف 
شده است؛ اگر برجام حاصل شود، ایران از 
مزایای افزایش شــدید قیمت نفت ناشی از 
جنگ روسیه با اوکراین، بهره مند می شود. 
اکنون قیمت نفت نسبت به چند ماه گذشته 
دو برابر شده است و حتی فروش روزانه ۱.۵ 
میلیون بشــکه ای نفت که بنابر اعالم دولت 
در شــرایط تحریمی انجام می شود، درآمد 
حاصــل از این فروش، با فروش روزانه 2.۵ 
میلیون بشکه نفت در شرایط قبل تحریم ها 

)توافق برجام( برابری می کند.
این کارشــناس اقتصادی گفــت: اگر چه 
جنــگ خــوب نیســت اما در این راســتا 
افزایــش قیمــت نفت به نفع ایران شــده 
است. موضوع جنگ اوکراین و روسیه برای 
ایــران در بحث مذاکرات و برجام، تاثیرات 
مثبت و منفی داشــته اســت و در صورت 
توافق یا عدم توافق در برجام، باز هم متاثر 
از آثار جنگ این دو کشور خواهیم بود. حتی 
در صــورت توافــق برجام پیش بینی ما این 
است که ســرمایه گذاران خارجی به دلیل 
نزدیکی جغرافیایی ایران به روسیه، تا توقف 
جنــگ تمایل چندانی به ســرمایه گذاری 
 در ایــران بــه دلیــل بی ثباتــی منطقــه 

نداشته باشند.
حذف ارز ترجیحی، نهایی می شود؟

افقــه در ادامه خصوص حذف ارز ترجیحی 
اظهــار کرد: حــدس می زنم تکلیف این ارز 
فعال نامعلوم بماند تا تکلیف برجام مشخص 

شود.
افقه ادامه داد: با توجه به جنگ روســیه و 
اوکراین، اروپا و آمریکا برای توافق در برجام 
اشــتیاق بیشــتری پیدا کرده اند. اما در این 
بین روســیه، زمین بازی را برهم زده است. 
با توجه به عقالنیتی که در مســئولین رده  
باالی کشــور وجود دارد حدس می زنم به 

هر حال این توافق انجام شود.
این کارشــناس اقتصادی افزود: در صورت 
عــدم توافق نهایــی، توافقی موقت حاصل 
می شــود و با این توافق، ایران بخشــی از 
درآمدهــای خود را به دســت می آورد و از 
طــرف دیگر نیــز می تواند محدودیت های 
بخش هسته ای را به صورت کامل نپذیرد.

وی در پایان و در جمع بندی این موضوعات 
عنــوان کــرد: حتی در صورت توافق موقت 
نیز اقتصاد کشور تا حدودی می تواند نفس 
بکشــد. معتقد هســتم که ایران به شدت 
نیازمند درآمدهای بعد از رفع برجام اســت 
و آمریــکا نیز به دلیل مســائل داخلی خود 
گرایش به توافق دارد و گرایش هر دو طرف 
 این اســت کــه این موضوع حــل و توافق 

حاصل شود.

گزارش

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

تعرفه های اینترنتی سال 
آینده اصالح می شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
بازنگری تعرفه های این حوزه در سال آینده 
خبــر داد و گفت: محدودیت قانونی تغییر 
تعرفه ها برای سال آینده برداشته شده و ما 
قصد داریم به نحو مناسبی اصالح تعرفه ها 

را در این بخش انجام دهیم.
صادق عباســی شاهکوه با اشاره به مصوبه 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطات 
برای هدف گذاری ایجاد و توســعه شــبکه 
دسترســی فیبرنوری، گفت که این مصوبه 

در هفته جاری ابالغ خواهد شد.
وی با اشــاره به اهداف تامین دسترســی 
بــه 2۰ میلیون پــورت فیبرنوری تا پایان 
دولت، بیان کرد: مطابق این هدف گذاری، 
اپراتورهــا موظف هســتند که حداکثر در 
شــعاع ۵۰۰ متری کاربر، تجهیزات فیبر را 
نصــب کــرده و ظرف مدت ۳۰ روز از زمان 
تقاضای کاربر، نســبت به ســرویس دهی 
اقدام کنند. حداقل سرعت در این سرویس 
باید ۳۰ مگابیت باشد و در پایان این برنامه 
۳ ســاله، ۱۰۰ درصد خانوار به این سرعت 
دسترســی داشته باشــند. در همین حال 
هدف گــذاری برای ۷۰ درصــد کاربران، 
ســرعت باالی ۵۰ مگابیت است؛ برای ۵۰ 
درصد کاربران سرعت باالی ۱۰۰ مگابیت 
درنظــر گرفته شــده و در نهایت اینکه در 
پایان ســال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری 
اینترنــت مبتنی بر فیبرنــوری، برای ۱۰ 
درصد کاربران با ســرعت گیگابیت بر ثانیه 

فراهم شود.
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با اشــاره به بخش بندی انجام شده 
متناســب با مناطــق جغرافیایی با چگالی 
جمعیــت بــاال و پایین و نیــز زمان بندی 
متفاوت برای هر منطقه جغرافیایی، گفت: 
حمایــت دولــت در این پروژه به ســمت 
مناطقی خواهد بود که درآمدزایی کمتری 
پیش بینی می شــود و در هشــت کالنشهر 
برنامــه ای برای حمایــت مالی از اپراتورها 

وجود نخواهد داشت.
عباســی نقش دولــت در اجــرای پروژه 
فیبرنــوری منازل را رفع موانع عنوان کرد 
و افــزود: این موانع هم اکنون شناســایی 
شــده و با توانیر و شهرداری ها وارد مذاکره 
می شویم، مطابق قانون برنامه ششم توسعه 
شــهرداری ها باید امکاناتشان را در اختیار 
ســایر بخش ها بگذارند و در برنامه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ نیز به رگوالتوری اجازه داده 
شــده که برای اســتفاده از ایــن امکانات 
تعرفه گذاری کند. در همین حال استفاده از 
فیبر هوایی شرکت توانیر نیز سرعت اجرای 
ایــن پروژه را باال می برد. ما مقررات گذاری 
کرده ایم که اگر اپراتوری شبکه فیبرنوری را 
توسعه دهد و کاربر جذب کند، حق السهمی 
که باید به دولت پرداخت کند، کاهش یابد. 
یعنی دولت از حق السهم خود کوتاه می آید.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگری، کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات میزان سه درصد 
درآمــد اپراتورهــای موبایل را که قرار بود 
بــه فیبرکشــی اختصاص یابــد را به پنج 
درصد افزایش داد. البته این مصوبه باید به 
تایید هیات دولت برســد. ما حمایت را به 
ســمتی برده ایم که اپراتورها ترغیب شوند 
به ســمت اتصال کاربر بروند. خوشبختانه 
مجلس در بودجه سال آینده موافقت کرد 
که کل درآمد وزارت ارتباطات صرف توسعه 
زیرســاخت ها شود. این موضوع دست ما را 
باز خواهد گذاشت تا به اپراتورها تسهیالت 

دهیم.
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی از بازنگری تعرفه های این حوزه 
در سال آینده خبر داد و افزود: محدودیت 
قانونــی تغییر تعرفه ها برای ســال آینده 
برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی 
اصالح تعرفه ها را در این بخش انجام دهیم. 
همچنین در ســال ۱۴۰۱ مزایده فرکانس 
۳۵۰۰ را برای  5G خواهیم داشت چرا که 
معتقدیم 5G مرتبط با فیبرنوری اســت و 

باید به این شبکه متصل شود.
عباســی شــاهکوه با بیان اینکــه مطابق 
زمان بندی صورت گرفته در ســال ۱۴۰۱ 
بالــغ بــر ۵ میلیــون پورت دسترســی 
فیبرنــوری، در ســال ۱۴۰2 بالــغ بــر ۷ 
میلیــون پــورت و در ســال ۱۴۰۳ بالغ بر 
۸ میلیــون پورت پرســرعت فیبرنوری در 
کشــور ایجاد می شود، افزود: در این پروژه 
ملی، مهمترین دغدغه ما مخابرات است تا 
اپراتورهای دیگر بتوانند از امکانات ملی این 
شرکت، بهره برداری کنند. چالش بعدی نیز 
تقســیم کار است تا سرمایه گذاری موازی 
صورت نگیرد و شاهد رشد متوازن در کشور 

در اجرای این پروژه باشیم.

برجاماحیانشودچهاتفاقیبرایاقتصادمیافتد؟

بهتصمیمهوشمندانهدارد منافعمردمنیاز
 نماینــده اروپــا در روز جمعــه اقدام به 
توقف مذاکرات برجام کرد. جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
توییتر نوشــت: »به دلیل عوامل خارجی 
به مکث در گفتگو های وین نیاز اســت. 
متن نهایی اساسا آماده و روی میز است. 
به عنــوان هماهنگ کننده، من به همراه 
تیمــم به ارتباط با همه اعضای برجام و 
ایاالت متحده برای غلبه بر وضعیت فعلی 

و توافق ادامه خواهم داد.«
اگرچه گفته شده است که روند مذاکرات 
بعد از این وقفه، ادامه خواهد داشت، اما 
نگرانی ها از نرســیدن به توافق همچنان 
وجــود دارد و زمزمه هــای عدم احیای 
برجــام، امــا و اگر هایی را به راه انداخته 
است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که اگر مذاکرات ادامه نیابد اقتصاد ایران 
همانند سال های گذشته از مزایای برجام 

بی بهره خواهد ماند.
هادی حق شــناس، کارشــناس مسائل 
اقتصادی به بررسی محروم ماندن ایران 
از مزایای برجام در ســال های گذشته و 
وضعیــت پیش رو پرداخت و در این باره 
گفت: حدوداً نزدیک به یازده ماه از شروع 
مذاکرات برجام میگذرد بخشــی از این 
مذاکــرات را دولــت دوازدهم و ادامه آن 
را دولت سیزدهم انجام داد. متاسفانه از 
زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ 
تا به امروز ما از مزایای برجام اســتفاده 
نکرده ایــم، در این مدت نقل و انتقاالت 
پولی کشــور دچار مشکالت بیشماری 
شــد و خسارت عدم اجرای برجام صد ها 
میلیارد دالر در اقتصاد ایران برآورد شد.

وی افــزود: بعــد از رفتن ترامپ و آمدن 
بایــدن یک فرصت بــرای احیای برجام 
فراهم شــد. شاید اگر دولت قبلی برجام 
را با جدیت ادامه می داد و یا دولت فعلی 
ســریع تر مباحث برجام را شروع می کرد 
امروز برجام احیا شده بود. چراکه یکی از 
اصلی ترین وعده های دولت جدید امریکا 
بازگشت به برجام بود. به هر حال تاخیر 
در احیای برجام پیامد های منفی را برای 

اقتصاد ایران به دنبال داشته است.
ایــن کارشــناس اقتصــادی در ادامه 
صحبت هایــش بــه کند شــدن روند 
مذاکرات اشــاره کــرد و گفت: ما اکنون 
در شــرایطی قرار داریم که جنگ میان 

روســیه و اوکراین اتفاق افتاده و روس ها 
هم رســما اعــالم کرده اند به شــرطی 
اسناد برجام را امضا می کنند که تحریم 
خودشان در ارتباط با برجام و ایران رفع 
شود و یک تضمین کتبی از امریکایی ها 
خواسته اند. بر اساس اطالعاتی که منتشر 
شــده است به نظر می رسد که آن عامل 
خارجی که درخصوص عدم احیای برجام 
بیان کرده اند همان روســیه باشد و این 
مســئله روند حرکتی برجام را با مشکل 

روبه رو کرده است.
گر برجام احیا شود... ا

حق شــناس با اشــاره به تغییرات ایجاد 
شــده در اقتصاد کشــور پس از احیای 
برجام ادامه داد: اگر برجام تا پایان سال 
احیا شــود طبیعی است که ما می توانیم 
تغییرات اساســی را در اقتصادمان شاهد 
باشــیم و از مزایای آن استفاده کنیم. به 
عنوان نمونه با توجه به اینکه قیمت نفت 
به باالی ۱۰۰ دالر رسیده است می توانیم 
نفت مــان را بــا قیمت باال فروخته و پول 
ناشــی از فروش آن را وارد کشور کنیم. 
عالوه بر فروش نفت، می توانیم بســیاری 
از فرآورده هــای پتروشــیمی را نیــز به 
فروش برســانیم، از ســوی دیگر حباب 
قیمــت برخــی از کاال ها مثل خودرو در 
بــازار داخلی نیز از بیــن خواهد رفت و 
بازار ارز نیز به تعادل خواهد رسید. برای 
بررســی تاثیر برجام بر اقتصاد می توانیم 
به بازار ســرمایه در هفته گذشته اشاره 

کنیم هفته گذشــته هنگامی که اخبار 
خوشــی از احیای برجام منتشــر شد ما 
شــاهد سبز شدن شاخص بورس بودیم. 
اما اگر برجام احیا نشود بدون شک نرخ 
دالر افزایشی خواهد بود و دیگر نمی توان 

انتظار کاهش تورم را داشت.
وی اظهــار کــرد: افزایــش قیمت نفت 
منجر به افزایش قیمت بنزین در آمریکا 
می شود. وقتی که قیمت بنزین در آمریکا 
افزایــش یابــد، تورم در این کشــور باال 
می رود. به بیانی دیگر قیمت بنزین یک 
لنگر برای تورم در آمریکا است. در ایران 
قیمت دالر یک تلنگر برای سیاست های 
پولی و مالی به حســاب می آید. هنگامی 
که اخالل در اقتصاد ایران ایجاد شــد و 
تحریم هــا محدودیت هایــی را به وجود 
آورد قیمــت دالر باال رفــت و صادرات 
نفتی و غیرنفتی ما با مشــکالتی همراه 
شد. پس با احیای برجام و رفع تحریم ها 

این مشکالت تا حدودی حل می شود.
ایران نیازمند یک تصمیم هوشیارانه

ایــن کارشــناس اقتصــادی گفت: تیم 
مذاکره کننــده ایران و تصمیم گیران در 
خصــوص احیای برجام باید یک تصمیم 
هوشمندانه و هوشیار داشته باشند. چرا 
که هر تصمیمی که امروز گرفته شــود 
تنهــا در خصوص احیای برجام نبوده و 
روابط سیاســی ایران با خارج از مرز ها را 
نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هوشــیاری 
تصمیم گیــران در این لحظه حســاس، 

بســیار اهمیــت دارد و امیدواریــم که 
تصمیمــات گرفته شــده بتواند به داد 

منافع کشور برسد.
حق شــناس در پایان بــا تاکید بر زودتر 
به نتیجه رســیدن برجــام گفت: تمام 
طرف هــای مذاکره کننــده برجــام به 
دنبال منافع ملی خودشــان هستند لذا 
اگر دغدغه ما نیز منافع ملی مان باشــد 
طبیعتاً تصمیم گیری راحت خواهد بود، 
امــا باز هم تاکیــد می کنم که ما نیاز به 
یک تصمیم گیری هوشــمندانه داریم تا 
بتوانیم از این مقطع حســاس به سالمت 

عبور کنیم.
 شکست برجام یعنی ایجاد اختالل 

در اقتصاد ایران
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز با اشاره به 
بررسی شرایط اقتصاد ایران در صورتیکه 
برجام احیا نشــود پرداخت و در این باره 
گفت: متاسفانه اگر برجام احیا نشود ما 
شاهد اختالل در تمام بازار های اقتصادی 
ایــران خواهیم بود. دولــت عماًل برای 
بودجــه خود هیچ منابعی ندارد و تمام 
ذخایری که می توانست از آن استقراض 
کند ظرفیتشــان تکمیل شده است. از 
ســوی دیگر امکان استقراض خارجی 
به دلیل روابط سیاســی نامناسبی که با 
دیگر کشور ها دارد وجود ندارد بنابراین 
اگر برجامی در کار نباشد کسری بودجه 
شدیدی در انتظار اقتصاد کشور خواهد 
بود. به خصوص که آقایان با فرض تمام 

شــدن ماجرای برجام حقوق کارکنان 
را بــا رقم های باالیی برای ســال آینده 

بسته اند.
وی افــزود: مــن گمــان می کنم برای 
مدیریت شــرایط باید در بودجه ســال 
آینده تجدیدنظر شــود، امــا حتی اگر 
تجدیدنظری هم داشته باشند در صورت 
عــدم احیای برجام دولــت در تنگنای 

شدید اقتصادی قرار خواهد گرفت.
این اســتاد دانشگاه در ادامه به افزایش 
نرخ ارز اشــاره کرد و در این باره گفت: 
شکســت برجام در ابتدا خود را در نرخ 
ارز و طال نشــان خواهد داد. فعاًل خبری 
از شکست برجام منتشر نشده است، اما 
اگر گمانه زنی ها در مورد شکست برجام 
صحت داشته باشد تبعات غیرمنتظره ای 
بــرای اقتصاد و جامعه کشــور به همراه 

خواهد داشت.
 در صورت عدم احیای برجام

تورم باال حفظ خواهد شد
افقــه همچنین به نرخ تورم اشــاره کرد 
و در ایــن باره ادامه داد: نمی دانم گفتن 
ایــن مســائل برای جامعه خوب اســت 
یــا خیــر، اما از آنجایی کــه دولت هیچ 
پولــی ندارد، واحد های تولیدی ما دچار 
مشکالت جدی هستند و فعالیت شان به 
شدت کاهش پیدا کرده و روابط خارجی 
همچنان با چالش های بیشماری مواجه 
بــوده اســت بنابراین تــورم باالی ما در 
صــورت عدم احیای برجام برای ســال 

آتی حفظ خواهد شد.
وی افزود: دولت ادعا می کند که به اندازه 
یک میلیون و 2۰۰ هزار بشکه نفت صادر 
می کند اگر این رقم واقعی باشد هنگامی 
که مذاکرات شکســت بخــورد احتماالً 
صادرات این رقم هم متوقف خواهد شد 
و اگر متوقف شــود تبعات شدیدتری در 
انتظــار اقتصاد ایران خواهد بود. این در 
حالی اســت که اگر ایران بتواند حتی در 
صورت عدم احیای برجام این مقدار نفت 
را به فروش برســاند با توجه به افزایش 
نرخ نفت می توان امید داشــت که شوک 
شــدید آنطور که پیش بینی می شــود 
اتفاق نیافتد، اما متاســفانه من آنچنان 
مطمئن نیســتم که در صورت شکسته 
برجام اجازه دور زدن تحریم ها و فروش 

نفت به ایران داده شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:

فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به ۱۰۰ درصد رسیده است
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو گفت: فاصله 
قیمتی خودرو اکنون به ۱۰۰ درصد رســیده است که 

علت آن را کاهش عرضه می دانند.
سعید موتمنی می گوید: اگر نسبت به نیاز بازار، خودرو 
تامین و وارد شود هیچگاه قیمت های اعالمی در فضای 

مجازی اثری در قیمت های واقعی نمی گذارد.
قیمــت گذاری خودرو در فضای مجازی به علت ایجاد 
تنش در بازار اقالم اساسی طی سال های گذشته ممنوع 
و در بازه زمانی مجدد به پلتفرم های فروش بازگشت. 
در ماه های گذشته بازهم با تشدید قیمت گذاری های 
کاذب وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی 
شــرط فروش خودرو در فضای مجازی را احراز هویت 

اصالت و وجود خودرو اعالم کردند.
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
در ایــن بــاره می گویند: منظور این اســت که افراد یا 
شرکت های دارای پروانه کسب یا مجوز خرید و فروش 
خودرو که متقاضی درج آگهی فروش اینترنتی خودرو 

هستند، احراز هویت شوند.
منظور از این بند آن اســت که هویت افرادی که مثال 

آگهی فروش ۵۰ یا ۱۰۰ خودرو را منتشــر می کنند، 
مشخص شود تا به این وسیله بتوانیم دالالن بازار خودرو 
را کــه فاقــد هویت و مجوز الزم برای این حجم معامله 

هستند، شناسایی کنیم.
ســازمان حمایت نیز در در اطالعیه ای اعالم کرد نظر 
به اینکه اخیرا در فضای مجازی، شاهد انعکاس حجم 
بــاالی درج آگهی های فروش خودرو تحت روش های 

مختلف اســت، بنابراین به منظور تنویر افکار عمومی 
و جلوگیری از بروز مشــکالت احتمالی آتی و متضرر 
نشــدن هموطنان در مراحل ثبت نام، خرید و تحویل 

خودرو موارد ذیل مورد تاکید است:
۱- متقاضیــان خریــد خــودرو باید صرفــا از طریق 
اطالعیه های موجود در سایت های رسمی شرکت های 
تولید کننده و در چارچوب بخشنامه های رسمی صادره 

که شماره و تاریخ مجوزهای اخذ شده در آن درج شده 
اقدام به ثبت نام کنند. هرگونه آگهی و اطالعیه صادره در 
فضای مجازی که همزمان از طریق شرکت های اصلی 

اطالع رسانی نشده باشد فاقد وجاهت قانونی است.
۳- تمامی شــرکت های تولید کننده خودرو مکلف به 
اطالع رســانی ســریع و جامع بخشنامه های فروش از 
طریق ســایت رســمی شرکت و با درج شماره و تاریخ 

مجوز اخذ شده از وزارت صمت هستند.
۴- تمامــی روش هــای فروش با موعد تحویل بیش از 

یک ماه نیازمند اخذ مجوز است.
۵- بــرای آن دســته از خودروهایی که برای اولین بار 
مقرر اســت وارد چرخه عرضه در کشــور شــود قبل از 
اعالم شــرایط فروش صرفا از طریق ســایت رســمی 
شــرکت، دریافت هرگونه وجه از طریق شرکت اصلی 
و یا نمایندگی ها با عناوین فروش حواله، دریافت وجه 

علی الحساب و غیره ممنوع است.
۶- با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور صدور 
هرگونــه اطالعیه پیش فروش خودروهای وارداتی در 

فضای مجازی فاقد وجاهت است.

خبر ویژه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها ، 

قیمت پنج هزار قلم کاال پنج تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
 عباس تابش با اعالم این که ۱۰ هزار قلم کاال مشــمول درج قیمت تولید 
کننده و مصرف کننده شدند ، افزود : تمامی تولیدکنندگان داخلی از اول 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ مشــمول و موظف به درج قیمت تولیدکننده و مصرف 

کننده بر روی کاال تولیدی هستند.
وی تاکید کرد که تولیدکنندگان داخلی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۱ فرصت 

دارند تا نسبت به ایجاد زیرساخت های الزم برای درج قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده بر روی کاالها اقدام کنند.معاون وزیر صنعت با بیان این که، 
صنعتگــران بــرای درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده بر روی کاالی 
تولیدی زمان اندکی پیش رو دارند، خاطرنشان کرد: به طور حتم با اجرای 
این طرح در مســیر واقعی شــدن و شــفافیت قیمت کاالهای تولیدی گام  
برداشته خواهد شد.وی افزود : همه ما واقف هستیم که امروزه وسعت واحد 
تولیدی تضمین کننده جذب بازار فروش نیست بلکه توجه به حقوق مصرف 

کننده می تواند سهم قابل توجه بازار را برای تولیدکننده به ارمغان آورد.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت : توجه 
به حقوق مصرف کننده بسته به زمان و مکان متفاوت است و تولیدکننده 
نمی تواند در تولید کاال یک نسخه واحد را برای تمامی بازارهای هدف خود 
بپیچد و توجه به این موضوع مستلزم آن است که صنعتگران باید همواره در 
حال به روزرسانی خود باشند.تابش با بیان این که کاهش هزینه در تولید 
و توزیع کاال، نسخه شفا بخش برای توسعه صادرات در کشور است، اضافه 
کــرد: برای تحقق ایــن امر توجه فعاالن اقتصادی و صنعتگران به فناوری 

های نوین و ماشین آالت به روز خط تولید بسیار مهم و حیاتی است.

معاون وزیر صنعت :

قیمتپنجهزارقلمکاالپنجتا۶۰درصدکاهشیافت
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نفت و انرژی 4

گاز روسیه وابسته است؟ اروپا چقدر به 

روسیه سناریوهایاروپابرایجایگزینیگاز

کوتاه از انرژی

بین الملل

دور تازه حفاری های نفتی 
لمان   و گازی آ
در دریای سیاه

کریســتین لیندنر، وزیر دارایی آلمان 
اعالم کرد که کشــورش باید همســو با 
تالش برای کاهش وابســتگی به روسیه 
در پــی حمله به مســکو، در ممنوعیت 
اجــازه حفاری جدید بــرای نفت و گاز 
در دریای شمال بازنگری کند.بر اساس 
توافق ائتالف حزب سوسیال دموکرات  
اوالف شــولز، صدراعظم آلمان، حزب 
ســبز و حــزب دموکرات هــای آزاد 
لیندنــر، این کشــور هیچ مجوز تازه ای 
بــرای حفــاری نفــت و گاز در دریای 
شــمال فراتر از چارچوب موجود اعطا 
نخواهــد کرد.وزیر دارایی آلمان در این 
بــاره گفــت: باید توافق ایــن ائتالف را 
زیر ســؤال ببریم، بــا توجه به تحوالت 
قیمت هــا در بازار جهانی، این مســئله 
اقتصادی تر به نظر می رســد.آلمان که 
بــرای دوســوم واردات گاز طبیعی به 
روســیه وابسته اســت، به سرعت برای 
تقویــت منابع انرژی جایگزین، از جمله 
ساخت نخستین پایانه گاز طبیعی مایع 
شــده )ال ان جی( خود تالش می کند. با 
ایــن حال، لیندنر اظهار کرد که حداقل 
برای یک دوره انتقال به سوی انرژی های 
پاک، بزرگ ترین اقتصاد اروپا همچنان 
بــه نفت و گاز نیاز خواهد داشــت.وی 
تأکیــد کــرد: در مقابل تغییر مســائل 
ژئوپلیتیکــی، فکر می کنم بهتر اســت 
همه راهبرد انرژی کشــور را بدون هیچ 

منعی بررسی کنیم.

اعتصاب خریداران چه 
بالیی سر تولید نفت روسیه 

خواهد آورد؟
چنــد روز پیش مســکو به تهدید خود 
برای استفاده از صادرات انرژی به شکل 
ســالح به تالفی تحریم های غربی عمل 
کرد و ممنوعیت صادراتی گسترده ای را 
اعالم کرد. همزمان با بررسی ممنوعیت 
واردات نفت و گاز روسیه توسط مقامات 
آمریکایی و اروپایی، الکســاندر نواک، 
معاون نخســت وزیر روسیه اعالم کرده 
بود روســیه حق دارد صادرات گاز را با 
توقــف عرضه از طریــق خط لوله نورد 
اســتریم ۱ تحریم کند. نواک اعالم کرد 
بیش از یک سال برای اروپا زمان می برد 
تا جایگزینی برای نفتی که از روســیه 
دریافت می کرد پیدا کند. اما تحلیلگران 
کاالی بانک اســتاندارد چارترد برآورد 
می کننــد روســیه بــه زودی مجبور 
خواهد شــد تولید نفت را کاهش دهد 
زیرا قادر به فروش نفتی که به بازار اروپا 
صادر می کرد، در مناطق دیگر نیســت.

اســتاندارد چارتــرد اعالم کــرد ادامه 
بی رغبتــی مصــرف کنندگان به خرید 
نفت روسیه و کمبود سرمایه، تجهیزات 
و فناوری، تولید نفت روســیه را حداقل 
به مدت سه سال آینده سرکوب خواهد 
کرد. کارشناسان کاالی این بانک پیش 
بینی کرده اند که تولید روسیه به میزان 
۱.۶۱2 میلیون بشــکه در روز در ســال 
2۰22 و ۰.2۱۷ میلیون بشــکه در روز 
در سال 2۰2۳ کاهش پیدا خواهد کرد 
و میــزان کاهش آن در ســه ماهه دوم 
سال 2۰22 به اوج 2.۳۰۶ میلیون بشکه 
در روز می رســد.قیمتهای نفت و سهام 
انــرژی پس از این که پاالیشــگاه های 
بین المللی به تحریم خودخواسته نفت 
روســیه مبادرت کردند، بــه باالترین 
رکورد چند ســاله صعود کرد و بسیاری 
از آنهــا تمایــل ندارند نفت روســیه را 
خریــداری کنند و بانکهــا از فاینانس 
صــادرات مــواد خام روســی اجتناب 
می کنند. پاالیشــگاهها و بانکها به دلیل 
نگرانــی از ماهیت پیچیده محدودیتها 
در حوزه هــای قضایی مختلف، تمایلی 
بــه همکاری با روســیه ندارند. فعاالن 
بازار همچنین نگران تدابیری هســتند 
که مســتقیما صادرات نفت روســیه را 

هدف می گیرند.
دشواری روسیه در فروش نفت احتماال 
بــه کمبود عرضه قابــل توجهی منجر 
می شــود. استاندارد چارترد برآورد کرد 
متوازن کردن بازارهای نفت مســتلزم 
حدود دو میلیون بشــکه در روز عرضه 
اضافی در ادامه سال 2۰22 است و افزوده 
شــدن دو میلیون بشــکه در روز در سه 
ماهه دوم، اختــالل مربوط به صادرات 
نفت روسیه را تا حدودی جبران می کند. 

تبیین مهم ترین فعالیت های وزارت نفت؛

صادرات میعانات گازی در 
دولت سیزدهم بیش از 2 برابر 

شده است
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت مهم ترین 
فعالیت هــای وزارت نفت دولت ســیزدهم 
را تبییــن کرد و گفــت: افزایش فروش نفت 
و میعانــات گازی کمــک زیــادی به تأمین 
درآمدهای کشــور کرده است.علی فروزنده 
در تبییــن مهم ترین فعالیت های وزارت نفت 
دولت ســیزدهم اظهار کــرد: صادرات نفت، 
میعانــات گازی، پتروشــیمی و فرآورده های 
نفتی در دولت سیزدهم افزایشی خیره کننده 
داشــته اســت، البته این افزایش به این دلیل 
نیست که تحریم ایران از اولویت غرب خارج 
شده است. پس از اینکه روند افزایشی صادرات 
نفت آغاز شد، آنها به سراغ مشتریان نفت ایران 
رفتند و فشار آوردند که از ایران نفت خریداری 
نشــود.وی افزود: بعد از اینکه در تحریم نفت 
ایران موفق نبودند، سراغ حمله به نفتکش ها 
و کشتی های ایرانی رفتند و تالش داشتند از 
این طریق جلوی فروش نفت ایران را بگیرند. 
در حقیقت آمریکایی ها تالش داشــتند بین 
خریداران نفت ایران وحشت ایجاد کنند، زیرا 
ممکن است محموله نفت آنها توقیف شود. در 
ایــن ماجرا با تدابیری که در مجموعه وزارت 
نفت و نیروهای دریایی اتخاذ شد، تالش آنها 
بی نتیجه ماند و روند افزایشــی صادرات نفت 
ادامــه یافت.مدیــرکل روابط عمومی وزارت 
نفت با اشــاره بــه چالش هایی که همواره در 
صادرات میعانات گازی داشته ایم، اظهار کرد: 
در میدان هایی مانند پارس جنوبی، میعانات 
همــراه با گاز تولید می شــود و اگر تولید گاز 
حداکثری باشد، تولید میعانات نیز حداکثری 
خواهــد بود. اگر نتوانیم میعانات را به فروش 
برســانیم مجبوریم آنها را ذخیره سازی کنیم 
که این کار برای کشــور بســیار سخت است.
فروزنــده بیان کرد: با تدابیر اتخاذ شــده هم 
مصــرف داخلی میعانات گازی افزایش یافت 
و هم صادرات دو تا ســه برابر شــد که کمک 
زیــادی به تأمین درآمدهای کشــور بود.وی 
در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه آیا امکان 
فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه 
نفت در ســال آینده وجود دارد، گفت: آنچه 
دولت می توانســت تضمین کنــد، در قالب 
الیحه بودجه بــه مجلس ارائه کرد.مدیرکل 
روابط عمومی وزارت نفت تصریح کرد: دولت 
در حقیقت می توانســت یک میلیون و 2۰۰ 
هزار بشکه با قیمت ۶۰ دالر را تضمین کند و 
تحقق هر عددی باالتر از آنچه دولت پیشنهاد 
می کند، با عدم قطعیت همراه بود، با توجه به 
قیمت ها و بازارهای تشــنه ای که وجود دارد، 
احتمــال اینکه به بخشــی از هدف باالتر نیز 
دسترســی پیدا کنیم، ممکن اســت وجود 

داشته باشد.

مدیرعامل شرکت نفت مرکزی عنوان کرد؛

افزایش 5 هزار بشکه ای تولید 
نفت در میدان نفتی دانان

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
از تولیدی شدن سه حلقه چاه از ابتدای اسفند 
تا کنون در میدان نفتی دانان به میزان حدود 
۵ هزار بشــکه در روز با اســتفاده از توانمندی 
متخصصــان داخلی خبر داد. رامین حاتمی، 
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی اظهار 
کــرد: این چاه ها، از تعــداد ۱۱ حلقه چاهی 
اســت که در راســتای طرح های نگهداشت و 
افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران در قالب 
قرارداد جدید در میدان دانان زیر مجموعه این 
شرکت در استان ایالم حفاری و به بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: با بهره برداری موفق از این ۳ حلقه 
چاه جدید در میدان نفتی دانان امکان تولید 
روزانه حدود ۵ هزار بشــکه برای اولین بار از 
الیه سروک مخزن بنگستان فراهم شده است، 
همچنین انجام همزمان عملیات لرزه نگاری 
ســه بعدی، افق تازه ای در برنامه توسعه این 
میدان گشوده شده است.حاتمی اظهار کرد: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا روزهای 
آتی یک حلقه چاه دیگر نیز در همین میدان با 
تالش متخصصان و کارشناسان شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران و با همکاری پیمانکاران 
توانمند داخلی مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت.وی تصریح کــرد: عملیات حفاری و 
تکمیل ســایر چاه های برنامه شــده در نیمه 
اول سال آینده  انجام و روزانه حدود ۱۰ هزار 
بشکه دیگر به ظرفیت تولید این میدان اضافه 
خواهد شد.بر اساس این گزارش، پیش بینی 
می شود با تکمیل کلیه چاه ها ظرفیت تولید 
نفت این میدان به حدود 2۵ هزار بشــکه در 
روز برسد که با تولیدی شدن کلیه چاه های 
ایــن پروژه، افزایش تولید بیش از دو برابری 
محقــق خواهد شــد.میدان نفتی دانان در 
حوزه عملیاتی شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
نفــت مناطق مرکزی ایران در غرب کشــور 

قرار دارد.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفته 
بود روســیه به تعهداتش برای تامین گاز به طور 
کامل عمل می کند، اما پس از این که آلمان صدور 
مجوز فعالیت خط لوله گازی نورد اســتریم 2 را 
لغو کرد، حق آن را دارد به تالفی در برابر اتحادیه 
اروپا اقدام کند.اپراتور خط لوله گاز اوکراین پس 
از ورود نیروهای روسیه به دو ایستگاه کمپرسور 
گاز در شرق اوکراین، درباره به خطر افتادن عرضه 
گاز برای اروپا هشــدار داد اما هیچ نشــانه ای از 
مختل شــدن جریان گاز مشاهده نشد.اروپا برای 
حــدود ۴۰ درصد از گاز مورد نیازش به روســیه 
وابسته است که عمده آن از طریق خط لوله منتقل 
می شود. شرکت تحقیقاتی  ریستاد انرژی  برآورد 
کرد که 2۵ میلیارد متر مکعب در سال گاز از طریق 
اوکراین یا مســیرهای نزدیک آن به اروپا می رود 
در حالی که عرضه روســیه به اروپا حدود ۱۵۰ تا 
۱۹۰ میلیارد متر مکعب اســت.بعضی از خطوط 
لوله از اوکراین عبور می کند و خطوط دیگر مانند 
یامال-یوروپ از مسیرهای دیگری مانند بالروس 
و لهســتان به آلمان می رســند در حالی که نورد 
استریم 2 از بستر دریای بالتیک به آلمان امتداد 
پیدا می کند.اکثر کشــورهای اروپایی در سالهای 
اخیر وابســتگی به گاز روسیه را کاهش دادند. در 
سال 2۰2۱ کریدور ترانزیت اوکراین عمدتا برای 
انتقال گازی استفاده شد که به اسلواکی و سپس به 
اتریش و ایتالیا می رفت.جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا هفته گذشــته واردات نفت و فرآورده های 
نفتی روســیه را ممنوع کرد و انگلیس اعالم کرد 
واردات از روســیه را تا پایان ســال 2۰22 متوقف 
می کند.کشــورهای دیگر تالش می کنند خود را 
از وابستگی به گاز روسیه رها کنند. اتحادیه اروپا 
اعالم کرد درصدد کاهش مصرف گاز روســیه به 
میزان دو ســوم در ســال 2۰22 و پایان دادن به 
واردات روسیه پیش از سال 2۰۳۰ است.بعضی از 
کشورها گزینه های تامین جایگزین دارند و شبکه 
گاز اروپا متصل است بنابراین گاز موجود می تواند 

تقســیم شــود با این حال بازار گاز جهانی حتی 
پیــش از بحران اوکراین دچار محدودیت عرضه 
بود.آلمان بزرگترین مصرف کننده گاز روسیه در 
اروپاست که صدور مجوز فعالیت خط لوله گازی 
نورد استریم 2 را به دلیل بحران اوکراین متوقف 
کرد. این کشور می تواند از طریق خطوط لوله گاز 
از انگلیس، دانمارک، نروژ و هلند وارد کند.شرکت 
اکوئینور نروژ اعالم کرد در حال بررسی راه هایی 
برای تولید بیشتر گاز از میادین نروژ در تابستان 
امسال در اروپاست؛ فصلی که تولید معموال تحت 
تاثیــر فعالیتهای تعمیراتی قرار می گیرد.جنوب 
اروپا می تواند گاز جمهوری آذربایجان را از طریق 
خــط لولــه ترانس آدریاتیک به ایتالیا و خط لوله 
گاز طبیعی ترانس آناتولی از طریق ترکیه دریافت 
کند.آمریــکا که گاز طبیعی مایع صادر می کند، 
بــه دنبــال کمک به اروپا بوده و از تولیدکنندگان 
LNG در داخل و خارج از کشــور خواســته است 
تولیدشان را افزایش دهند. واردات LNG به شمال 
غربی اروپا از مناطق دیگر شامل آمریکا امسال به 
رکورد باالیی صعود کرده است.اما قطر که یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان LNG جهان است، اعالم 

کرد هیچ کشــوری نمی تواند جای عرضه روسیه 
بــه اروپا را بگیرد و عمده حجم صادراتش مربوط 
به قراردادهای عرضه بلندمدت اســت.پایانه های 
LNG اروپا ظرفیت محدودی برای واردات بیشتر 
دارنــد با این حال بعضی از کشــورهای اروپایی 
می گویند به دنبال راه هایی برای توســعه واردات 
و ذخیره سازی هستند.انگلیس که در مقایسه با 
همسایگان اروپایی خود وابستگی کمتری به گاز 
روسیه دارد، اعالم کرده است همه گزینه ها برای 

افزایش عرضه انرژی را بررسی می کند.

گزینه های دیگر برای تحمل کمبود عرضه گاز
چندین کشــور بــا روی آوردن به واردات برق از 
کشورهای همسایه یا افزایش تولید برق با استفاده 
از نیروهای هسته ای، تجدیدپذیر، برق آبی یا زغال 
سنگ، به دنبال پر کردن هرگونه شکاف در عرضه 
انرژی هستند.کمیسیون اروپا هفته جاری اعالم 
کرد گاز و LNG از کشورهایی مانند آمریکا و قطر 
می تواند امسال جای ۶۰ میلیارد متر مکعب گازی 
که اروپا ساالنه از روسیه دریافت می کند را بگیرد. 
تا ســال 2۰۳۰ اســتفاده از بیومتان و هیدروژن 

می تواند به کاهش واردات گاز روسیه کمک کند.
پروژه های جدید بادی و خورشــیدی می توانند 
امســال جای 2۰ میلیارد متر مکعب تقاضا برای 
گاز را بگیرند در حالی که سه برابر شدن ظرفیت 
تا ســال 2۰۳۰، به میــزان ۴۸۰ گیگاوات انرژی 
بادی و ۴2۰ گیگاوات انرژی خورشــیدی اضافه 
کرده و می تواند ۱۷۰ میلیارد متر مکعب در سال 
در مصــرف گاز صرفــه جویی کند.کاهش درجه 
گرمایش به میزان یک درجه هم می تواند امسال 
۱۰ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی 
کند.نیروی هســته ای قابل دسترس در بلژیک، 
انگلیس، فرانسه و آلمان در نتیجه اختالل فعالیت 
نیروگاه ها به دلیل فرسودگی یا پایان فعالیتشان 
محدود شده است.اروپا برای تحقق اهداف اقلیمی 
در تالش برای حذف استفاده از زغال سنگ است 
بعضی از نیروگاههای زغال ســوز از اواســط سال 
2۰2۱ بــه دلیــل افزایش قیمــت گاز به چرخه 
فعالیت بازگشــته اند.اما آلمان اعالم کرد ممکن 
اســت عمر نیروگاههای زغال سوز یا هسته ای را 
برای کاهش وابستگی به گاز روسیه افزایش دهد.
مدیر یک البی گاز گفت: آلمان ممکن است تولید 
داخلی در میادین متمرکز در شــمال این کشور 

را افزایش دهد.
در بحرانهــای گذشــته کشــورها کاهش تولید 
صنعتــی در برخــی مواقــع، دادن پــول بــه 
تولیدکنندگان پشــتیبانی کننــده برای فعال 
کردن عرضه، دســتور به مصرف کنندگان برای 
کاهــش مصرف انــرژی یا قطع موقتی برق را در 

دستور کار قرار می دادند.
در ۱۵ ســال گذشــته اختالفات متعددی بین 
روسیه و اوکراین بر سر گاز پیش آمده که عمدتا 
بر سر قیمت پرداختی بوده است.بر اساس گزارش 
رویترز، اوکراین خرید گاز روسیه را در نوامبر سال 
2۰۱۵ متوقــف کــرد و با معکوس کردن جریان 
در بعضــی از خطــوط لوله خود، در عوض گاز از 

کشورهای اتحادیه اروپا وارد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: امسال 
افزون بر طرح های در حال احداث، ۱۸ طرح جدید نیز در این منطقه 
آغاز شد که این فرآیند نشان دهنده شرایط فعال سرمایه گذاری در 
منطقه است.سیدامید شهیدی نیا در آخرین نشست امسال هیئت 
رئیسه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: افزون 
بــر ۳۱ طــرح جــاری در این منطقه، ۱۸ طرح جدید نیز در ســال 
۱۴۰۰ در محدوده سازمان شروع شده است که از نظر کّمی روند 
رضایت بخشــی را در حوزه سرمایه گذاری نشان می دهد.وی ادامه 
داد: ۳۱ طــرح بــا وجود محدودیت های مربوط به زمین های مورد 
نیاز هم اکنون در مرحله گذراندن فرآیند امکان ســنجی قرار دارند 
که سال آینده به مجموع طرح های در حال احداث اضافه خواهند 

شد.مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: 
این طرح ها در قالب الگوی تکمیل زنجیره ارزش انتخاب شده و در 
آینده نیز منشأ تحوالت جدی و اثرگذاری در منطقه خواهند بود.

شــهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
بــا تأکیــد بر اینکه تعیین تکلیف طرح های قدیمی همواره اولویت 
اصلی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است، گفت: بر 
اســاس جدول زمانبندی در قالب تصمیم گیری های ســازنده، این 
طرح ها تعیین تکلیف می شوند.وی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده و حاکمیتی نام برد 
و افزود: این در حالی است که این سازمان به واسطه ارکان اجرایی 
خود در تالش برای توســعه زیرســاخت های صنعت پتروشــیمی 

و ارائه خدمات در منطقه اســت.مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی با اشــاره به اینکه طرح توســعه این منطقه 
با وجود موانع پیش رو در حال نهایی شــدن اســت، اظهار کرد: تا 
زمان تعیین تکلیف این طرح نیاز اســت که با تغییر کاربری برخی 
اراضی منطقه )متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی( 
بخشــی از نیاز فوری طرح های سرمایه گذاری پیشران پتروشیمی 
تأمین شود.شهیدی نیا همچنین رفع تعهدهای ارزی شرکت های 
پتروشــیمی مســتقر در این منطقه را از چالش های جدی برای 
صــادرات محصــوالت عنوان کرد و گفت: با پیگیری هایی که انجام 
شــد، این چالش برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات شرکت های 

پتروشیمی به خوبی در حال مدیریت است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبر داد؛

ح جدید در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ۱4۰۰ آغاز ۱8 طر

خبر  ویژه

کارشناس حوزه انرژی :

 آیا نفت ایران هم 
در خطر است؟

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: اگر برجام 
بــه ســرانجام نرســد و ما اگــر همچنان در 
لیســت تحریم باشــیم این خطر وجود دارد 
بــه بازارهایی مثــل چین که اکنون صادرات 
داریم روسیه هم وارد شود و میزان زیادی از 
سهم بازار ایران را بگیرد.سیدحمید حسینی 
، با اشاره به تاثیر مناقشات روسیه و اوکراین 
بر بازار نفت و گاز اظهار داشــت: تاثیر بر بازار 
نفت و گاز متفاوت است، در بازار نفت روسیه از 
بزرگترین تولیدکنندگان است اما در صادرات 
نقشی ندارد، از حدود ۱۰ میلیون بشکه نفتی 
که تولید می کند حدود ۴.۷ میلیون بشــکه 
را صادر می کند و بیشتر نفت تولیدی هم به 
مصرف داخلی می رسد، اما عمدتا در صادرات 
گاز فعال اســت. وی افزود: به لحاظ کیفیت 
نفت اورال و سبک قطعا برای پاالیشگاه های 
اروپایی مطلوب است بازارهای صادراتی این 
کشــور هم بیشــتر اروپا، امریکا و کانادا است 
بنابرایــن بــرای دنیا جایگزیــن کردن نفت 
روســیه مشکل نیســت و بنظر می رسد تنها 
چین در دوران تحریم قادر باشد نفت روسیه 

را خریداری کرده و واردات از دیگر کشــورها 
را کاهش دهد، اما مشــکلی که ایجاد شــده 
گاز اســت که تامین آن توسط دیگر کشورها 
مشــکل و بعید است بتوانند جایگزین کنند، 
بــه همین دلیل تاکنــون نه خطوط لوله گاز 
قطع شده و نه تحریم گازی بر روسیه اعمال 
شــده، فقط خط لوله جدیدی که فعال نشده 
تحریم شــده است. اما باتوجه به قراردادهای 
جدیدی که روســیه با ترکیه و چین منعقد 
کــرده قاعدتا مشــکلی برای صــادرات پیدا 
نخواهد کرد. اگر روسیه تحریم شود قطعا اروپا 
بدنبــال جایگزین خواهد بود زیرا در صورت 
تحریــم بانکی نمی تواند پول را پرداخت کند 
و این می تواند برای اروپا مشکل ساز شود.وی 
تصریح کرد: روسیه حداقل ۱۰۰ میلیارد متر 
مکعب یعنی به اندازه روزانه 2۵۰ میلیون متر 
مکعب به اروپا گاز ارسال می کند.حسینی در 
ادامه بیان داشــت: جنگ روسیه و اوکراین و 
عواقب آن و تحریم هایی که اعمال شد قیمت 
نفت را ۱۵ درصد و قیمت گاز را نیز ۳۰ تا ۴۰ 

درصد گران تر کرد 

معاون برق و انرژی وزیر نیرو خبر داد؛

افزایش ٦٠٠٠ مگاواتی ظرفیت تولید برق 
برای تابستان

معــاون بــرق و انــرژی وزیر نیرو با اشــاره به 
دســتاورد دولت مردمی برای عبور از زمستان 
بدون خاموشــی، از افزایــش ۶۰۰۰ مگاواتی 
ظرفیت تولید برق تا پیک تابســتان خبر داد.

همایون حایری با تشریح اقدامات وزارت نیرو 
در عبــور از زمســتان بدون خاموشــی اظهار 
کرد: زمســتانی که گذشــت، زمستان سختی 
بود و به رغم محدودیتی که در قســمت تامین 
سوخت گاز با توجه به رشد مصرف گاز خانگی 
داشتیم، اما همکاری های بسیار خوبی با وزارت 
نفت، صمت و ســایر دستگاه ها صورت گرفت 
و توانســتیم این زمســتان را بعد از چند سال 
محدودیتــی کــه اعمال می شــد، بدون هیچ 

مشکلی پشت سر بگذاریم.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو زمســتان بدون 
خاموشــی را دستاورد بسیار خوبی برای دولت 
مردمی دانست و خاطرنشان کرد: اقداماتی که 
در زمستان امسال رخ داد، پیش  نیازی بود که 
بتوانیم تابستان سخت سال آینده را با کمترین 
مشکل پشت سر بگذاریم و در این مسیر نیز به 
همراهی و پشتیبانی مردم و رسانه ها نیاز داریم.

وی با اشاره به تابستان های گذشته و مشکالت 
موجود، اضافه کرد: متاســفانه طی چند سال 
اخیر تراز تولید و مصرف برق به هم خورده بود و 
همین نکته باعث می شد که در تابستان ها دچار 
محدودیت هایی شــویم که به صنعت و بخش 
خانگی اعمال می شد. البته بر اساس برنامه ارائه 
شــده وزیر نیرو به مجلس در این زمینه باید 
بتوانیم این اختالف تولید، مصرف و همچنین 
وابســتگی که در بخش تولید به نیروگاه های 
برق آبی داشــتیم را جبران کنیم.حایری ادامه 
داد: به هرحال هر زمان نزوالت آســمانی کم 
بود، تراز تولید و مصرف بیشتر جلوه می کرد و 
منجر به این می شد که در تامین برق مردم در 
لحظاتی از پیک مصرف موفق نباشــیم.معاون 
برق و انرژی وزیر نیرو گفت: این برنامه شامل 
۱۵ هــزار مگاوات نیروگاه هــای حرارتی، ۱۰ 
هزار مگاوات انرژی های تجدیدپذیر و ۱۰ هزار 
مگاوات نیز نیروگاه های حرارتی احداث شــده 
توسط صنایع است که بر اساس آن طی چهار 
سال دولت مردمی ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت 

نیروگاه های برق کشور اضافه خواهد کرد.
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55بانک و بیمه
اخبار

خ حق الوکاله بانک توسعه  نر
صادرات ایران برای سال ۱4۰۱ 

اعالم شد
 هیات مدیره بانک توسعه 
صــادرات ایران نرخ حق 
الوکالــه بــه کارگیــری 
ســپرده های ســرمایه 
گذاری مختلف برای سال مالی ۱۴۰۰ را معادل 
سه درصد مصوب کرد. بر اساس قوانین و مقررات 
نرخ حق الوکاله ســپرده های ســرمایه گذاری 
مدت دار مشــتریان بانک توسعه صادرات ایران 
اعم از کوتاه مدت و بلند مدت برای سال ۱۴۰۱ 
ســه درصد اعالم شد. حق الوکاله مبلغی است 
کــه بانک ها در چارچوب بانکداری اســالمی و 
بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران 
از آنــان دریافــت مــی کننــد و درصورتی که 
درآمدهای ناشــی از بکارگیری ســپرده های 
مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی 
به سپرده گذاران بیشــتر شود مابه التفاوت آن 

پرداخت می شود.

“سودآوری” در بانک شهر شتاب گرفت
 انتشــار صورت های مالی 
شــش ماه منتهی به پایان 
شهریور ســال ۱۴۰۰ از 
عملکرد بانک شهر در طی 
این ســال و شتاب هرچه 

بیشتر سودآوری در بانک حکایت دارد.
صورت های مالی تاییده شده از سوی حسابرس 
مستقل قانونی نشان می دهد؛ بانک شهر دوره 
زمانــی اعالمــی را بــا جهــش 2۱۸ درصد در 
سودآوری به پایان برده است. بر اساس گزارش 
فوق، سودســازی صورت گرفته از ســوی نماد 
“وشــهر”برای ســهامدارانش به ازای هر سهم 
۱۳۳۳ریال بوده اســت که رشد 2۱۸ درصدی 

نسبت به دوره قبل را نشان می دهد.
همچنین رقم کلی سود شناسایی شده در این 
گزارش بالغ بر 2۰۷۵ میلیارد تومان بوده است. 
در گزارش تلفیقی بانک شهر میزان سود محقق 
شده نسبت به دوره مشابه قبل با رشدی معادل 

2۷۶ درصدی به ثبت رسیده است.

بانکپیشگامبودیم ویژهرئیسجمهور اجرایدستور در
مدیرعامل بانک ســپه ضمن اشــاره به ضرورت اجرای پنج دستور ویژه 
رئیس جمهــور در حــوزه بانکداری، تصریح کــرد: این بانک در اجرای 
دســتورات مزبور از بانک های پیشــگام کشور بود و عملکرد مطلوبی در 

این زمینه داشته است.
پرداخت 65 هزار فقره تسهیالت بدون ضامن در یک ماه

   دکتر آیت اله ابراهیمی گفت: بانک سپه برای کمک به رفع نیازهای 
ضروری مردم از اول سال جاری حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 

خرد به 2 میلیون هم وطن پرداخت کرده است.
    وی در مورد پرداخت تســهیالت بدون ضامن در بانک ســپه اظهار 
داشت: بانک سپه در پرداخت تسهیالت خرد آسان، سریع و بدون ضامن 
پیشــگام اســت و در بهمن ماه ۶۵ هزار و ۴۰۰ نفر به ارزش ۱۷ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال از این بانک تسهیالت بدون ضامن دریافت کرده اند.

حمایت از تولید را وظیفه خودمان می دانیم
    مدیرعامل بانک ســپه با اشــاره به اجرای موفقیت آمیز طرح ملی و 
حاکمیتی ادغام به منظور اصالح نظام پولی و بانکی کشور تصریح کرد: 
این بانک هم زمان با انجام مأموریت مهم ملی ادغام، پروژه انتقال داده های 
پنج بانک ادغام شده به سیستم بانکداری متمرکز بانک سپه را عملیاتی 
کرد و زیرســاخت های الزم برای یکپارچگی سیســتم های اطالعاتی و 
عملیاتی و همچنین زمینه تحول کســب و کارهای بانک را هم فراهم 
کرد.     دکتر ابراهیمی به ثبت بزرگ ترین مهاجرت سیستمی در نظام 
بانکداری کشــور در بانک ســپه اشاره کرد و اظهار داشت: این بانک طی 
دو سال اخیر بدون تأثیرپذیری از شرایط حاصل ادغام، به نقش آفرینی 
خود در اقتصاد ملی و حمایت از بخش های مختلف اقتصادی ادامه داد 
و ما پشتیبانی از رونق تولید و اشتغال زایی را وظیفه خودمان می دانیم.

    اصالح نظام بانکی
    دکتر ابراهیمی سپه را در اصالح نظام بانکی کشور، بانک خط شکن 

دانست و افزود بزرگ ترین اقدام عملی اصالح نظام بانکی کشور با اجرای 
موفق طرح ملی ادغام در بانک سپه آغاز شد و با استفاده از این تجربه 

می توان گام های بعدی در این زمینه را برداشت.
    وی افــزود: بانــک ســپه طــی دو ســال اخیر اقدامــات مهمی در 
زمینه اصالح ســاختارها و فرآیندهای کاری برای منطبق ســاختن 
 فعالیت هــای این بانک با اســتانداردهای صنعــت بانکداری دنیا انجام 

شده است.
    دریافت خدمات مردم از بانک سپه را آسان تر می کنیم

    مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تأکید دولت و رئیس جمهور مبنی 
بر آسان ســازی دسترســی و دریافت خدمات بانکی برای عموم مردم 
تصریح کرد: تمام برنامه های بانک ســپه به ویژه در حوزه های فناوری 
اطالعات برای تحقق خواســت دولت در این زمینه تدوین و عملیاتی 
می شــود     وی افزود: با اجرای طرح های حوزه فناوری دسترســی 
آسان مشتریان به خدمات بانک سپه آسان می شود و با نهادینه شدن 
فرهنگ تکریم ارباب رجوع تمام اقشــار مختلف مردم می توانند از این 

بانک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

گذار می کنیم     دارایی های مازاد را وا
    مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در راستای سیاست های دولت 
و برای تقویت توان تسهیالت دهی، فروش اموال مازاد خود را با جدیت 
تمام دنبال می کند     وی افزود در هر هفته چند مزایده فروش اموال 
مازاد در بانک ســپه برگزار می شــود و از ابتدای ســال جاری تشریفات 
واگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک انجام شــده اســت؛ اما 
متأسفانه متقاضی جدی و چندانی برای خریداری اموال وجود ندارد.

    بانک سپه حمایت های ویژه می خواهد
    دکتر ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار ترازنامه های 
حاصل از ادغام اشاره کرد و اظهار داشت: بانک سپه برای بر طرف کردن 
چالش های ناشــی از ادغام در حوزه های مختلف از تمام ظرفیت ها و 
توانمندی های در اختیار خود استفاده کرده ولی رفع برخی مشکالت 

در گرو مساعدت و همکاری مراجع باالدستی است
    وی ادامه داد: طی دو ســال اخیر بانک ســپه همزمان با انجام امور 
جاری خود، در حوزه پرداخت تسهیالت تکلیفی وظایف سنگینی دارد 

که باید از سال آینده در این زمینه با بانک همکاری شود.
    برای اعتالی بانک سپه برنامه داریم

    دکتر ابراهیمی ضمن اشاره به نهادینه شدن فرهنگ برنامه محوری 
در بانک سپه تصریح کرد: بنا داریم با استفاده حداکثری از توانمندی 
و ظرفیت های موجود ضمن بهبود شــاخص های عملکردی به اعتالی 

نام بانک سپه بیشتر کمک کنیم
    وی سودآوری را از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران و 
کارکنان در واحدهای مختلف بانک سپه دانست و گفت: تحقق اهداف 
برنامه های بانک در حوزه های تســویه مطالبات از دولت، مولدســازی 
دارایی ها، توســعه خدمات کارمزد محور، مدیریت هزینه ها و افزایش 

سرمایه نقدی، سودآوری بانک را در پی خواهد داشت.

معاون شــعب و توســعه بازاریابی بانک شــهر با اشــاره به خدمات رسانی شایسته 
کارکنان این بانک به مشتریان طی سال جاری، از آماده باش شعب و پیشخوان های 
شهرنت بانک در هفته پایانی امسال برای رفع نیازهای بانکی شهروندان خبر داد.

بهبود ساســانیان با بیان اینکه شــعب بانک شهر در تمامی استان ها، هم اکنون در 
بهترین شــرایط خدمت رســانی به مشتریان شبکه بانکی قرار دارند، تصریح کرد: 
خوشــبختانه با توجه به شــرایط خاص کشــور در مواجهه با ســویه های گوناگون 
ویروس “کرونا” در سال ۱۴۰۰؛ کارکنان بانک توانسته اند همانند سالیان گذشته 

با ارائه برترین خدمات، رضایتمندی بیش از پیش شهروندان را کسب کنند.
ساســانیان در ادامه با بیان اینکه برنامه ریزی گســترده برای رفع نیازهای بانکی تمامی اقشــار جامعه به 
خصوص فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی در هفته پایانی سال داریم، گفت: در همین راستا تالش می 
شود با توجه به حضور قابل توجه مشتریان در شعب بانک و افزایش حجم مراودات مالی – پولی؛ خدمات 

رسانی در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳۰۰ دســتگاه پیشــخوان های شــهرنت بانک شــهر 
در تمامــی شــهرها و حتی در مناطق محروم کشــور، آمــاده ارائه خدمات بانکی 
در طول شــبانه روز به هموطنان هســتند، گفت: بخش گســترده ای از خدمات 
بانکی ارائه شــده در شــعب )همانند: انتقال پول در قالب کارت به کارت، دریافت 
 شــماره شــبا، پرداخت قبوض، پرداخت تســهیالت و …( از طریق شــهرنت ها 

قابل دستیابی است .
معاون شــعب و توســعه بازاریابی بانک شــهر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به 
ضرورت توجه شــهروندان به رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و کاهش مراجعه حضوری به شــعب در 
راســتای حفظ ســالمتی خود و کارکنان این بانک؛ درخواســت داریم اســتفاده از خدمات آنالین همانند: 

“همراه شهر”، “اینترنت بانک” و … در دستور کار مشتریان قرار گیرد.

آماده باش شعب و پیشخوان های شهرنت بانک شهر در هفته پایانی سال

اخبار

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی   " آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318021001130 مــورخ 1400/11/06 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم مریــم یگانــه دوســت 
توکلی فرزند غامحســن  به شــماره شناســنامه 235 صادره از مشــهد به شــماره ملی  2593752874 در 1.25 دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــاك فرعــی 1619 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 220 باقیمانــده فرعــی از 7 اصلــی 
واقــع در جوبیجــارکل بخــش 10 گیــان خریــداری از مالــك رســمی مــع الواســطه ابراهیــم کاظمــی پــور جوبیجارکلــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی 
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 مدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/12/09 ونوبت دوم:1400/12/24                        نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140060318021001132 مــورخ 1400/11/06 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای امیــر یگانــه دوســت 
توکلــی فرزنــد غامحســن  بــه شــماره شناســنامه 7 صــادره ازرشــت بــه شــماره ملــی  2595642987 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــاك فرعــی 1619 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 220 باقیمانــده فرعــی از 7 اصلــی 
واقــع در جوبیجــارکل بخــش 10 گیــان خریــداری از مالــك رســمی مــع الواســطه ابراهیــم کاظمــی پــور جوبیجارکلــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/09 

ونوبــت دوم:1400/12/24
نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"  " آ
اراضــی و  برابــر رای شــماره 140060318021001162 مــورخ 1400/11/12 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم 
طیبــه یگانــه دوســت توکلــی فرزنــد غامحســن  بــه شــماره شناســنامه 216 صــادره ازرشــت بــه شــماره ملــی  2593752874 در 1.25 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــاك فرعــی 1619 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 
220 باقیمانــده فرعــی از 7 اصلــی واقــع در جوبیجــارکل بخــش 10 گیــان خریــداری از مالــك رســمی مــع الواســطه ابراهیــم کاظمــی پــور 
جوبیجارکلــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع 
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 :1400/12/09 ونوبــت دوم:1400/12/24
نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140060318021001154 مــورخ 1400/11/11 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای 
زنــد محمــد  بــه شــماره شناســنامه 2710092166 صــادره از الهیجــان بــه شــماره ملــی  2710092166  اســماعیل طالبــی ویشــکاء فر
در ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 380.58 مترمربــع پــاك فرعــی 51 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 1 فرعــی  
ز گردیــده  از 36 اصلــی واقــع در مبــارک آبــاد بخــش 10 گیــان خریــداری از مالــك رســمی مــع الواســطه غامرضــا ســیدی چلکــی محــر
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــت دوم:1400/12/24      ــت اول :1400/12/09 ونوب ــار نوب ــد.تاریخ انتش ش
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 

گهی فقدان سند مالکیت  آ
نظــر بــه اینکــه آقــای همایــون نیــک اقبالــی طبــق درخواســت وارده بــه شــماره 17909 مــورخ 1400/12/02 بــا تســلیم دو بــرگ 
ــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  ــی ب ــر اســناد رســمی 738 تهــران مبن استشــهادیه مصــدق دفت
1131/77 متــر مربــع قطعــه 131 تفکیکــی بــه پــاک 980 فرعــی از 155 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک 174 فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل دفتــر الکترونیکــی 139620301022009845 بــه شــماره ســریال 896350 ســری ب 95 
بنــام همایــون نیــک اقبالــی ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده کــه ســند مالکیــت فــوق در راســتای درخواســت صــدور ســند تــک برگــی 
ک ارســال بــه اداره ثبــت مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک مذکــور 
بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا بــه ضمیمــه ســند معاملــه 
ــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور  بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غی

کریمســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد  بابک احمدی - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک رباط 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  " 
رسمی"

ــی اراضــی و  ــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــر رای شــماره 140060318021001175 مــورخ 1400/12/17 هی براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد رضــا  بــه شــماره شناســنامه 4309 صــادره از آســتانه اشــرفیه بــه شــماره ملــی  2738331041  آقــای عســگر رضایــی ســاداتی فر
در ششــدانگ یــك بــاب خانــه  مشــتمل  برمغــازه ومحوطــه بــه مســاحت 288/18 مترمربــع پــاك فرعــی 403 از15 اصلــی واقــع در 
ــه  ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی زاده مح ــین علینق ــطه حس ــع الواس ــق م ــمی نس ــك رس ــداری از مال ــان خری ــش 10 گی ــت بخ ــه دش الل
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ 
کوچصفهــان انتشــار نوبــت اول :1400/12/09 ونوبــت دوم:1400/12/24           نرجــس خلیلــی نیای-رئیــس ثبــت اســناد وامــالك 

مفقودی 
بــرگ سبزوســند کمپانــی ســواری ســیتروئن 
نقــره  رنــگ  بــه   1384 مــدل   X2000 تیــپ 
ایــران74- پــاک  شــماره  بــه  متالیــک   ای 

موتــور00507081   شــماره  بــه  255د43 
شــماره شاســی S1512284131663 بــه نــام 
ــی   ســید علــی محمــدی توالئــی بــه شــماره مل
0923052348 مفقــود گردیــده و از درجــه 

میباشــد. اعتبــار ســاقط 

اینجانــب مســعود آســیابان عبــدل آبــادی  مالــک 
خودرو پژو تیپ 206  به شماره شاسی 82619875  
فقــدان  10FSF94380298بعلــت  موتــور  شــماره 
اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد 
مذکــور را نمــوده اســت.لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز 
بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران 
ســمند  ســاختمان  شــهر  پیــکان  در  واقــع  خــودرو 
انقضــای  از  پــس  اســت  نمایند.بدیهــی  مراجعــه 
مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد 

شــد.  

مفقودی 
ــا   ــک پاناروم ــاچ ب ــواری پژوه ــرگ سبزس ب
تیــپ  207I-TU5مــدل 1400 بــه رنــگ 
بــه شــماره شــهربانی  ســفید  - روغنــی 
شــماره  بــه   34 ی   257- ایــران74 
موتور178B0050497 و شــماره شاســی 
نــام  بــه    NAAR03FE3MJ430108
میتــرا ظریــف آهــو بــره  بــه شــماره  ملــی 
از  و  گردیــده  0937883654مفقــود 

درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

مفقودی 
تیــپ  ســایپا  وانــت  سبزســواری  بــرگ 
151 مــدل 1393 بــه رنــگ ســفید روغنــی  
ایــران36-154ط29  پــاک  شــماره  بــه 
بــه شــماره موتــور 5225715و شــماره 
بــه   NAS451100E4929213 شاســی 
فرزنــد  قرقــی   پــور  رجــب  زهــره  نــام 
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  قربانعلــی  

میباشــد. ســاقط  اعتبــار 

مفقودی 
206مــدل  پژوتیــپ   سبزســواری  بــرگ 
1382 بــه رنــگ مشــکی  - متالیــک  بــه 
ــران42 -331 ق 46  ــهربانی ای ــماره ش ش
 10FSF94380298موتــور شــماره  بــه 
و شــماره شاســی 82619875 بــه  نــام 
بــه  آبــادی  عبــدل  آســیابان  مســعود 
0944820441مفقــود  ملــی  شــماره  
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشــد.

ســیکلت  موتــور  ســوخت  موتــور،کارت  ،کارت  ســبز  بــرگ 
شــماره  29658-589بــا  پــاک  شــماره  بــا  ســیوان 
موتــور  شــماره  و   150F9539777***NDR تنــه 
کدملــی  بــا  اشــکرف  حســین  0149NDR096005بنــام 
اســت. ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  2181852855مفقــود 

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   " آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318021001131 مــورخ 1400/11/06 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای حســن یگانــه دوســت 
توکلــی فرزنــد غامحســن  بــه شــماره شناســنامه 3950 صــادره ازرشــت بــه شــماره ملــی  2595705350 در 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــاك فرعــی 1619 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 220 باقیمانــده فرعــی از 7 اصلــی 
واقــع در جوبیجــارکل بخــش 10 گیــان خریــداری از مالــك رســمی مــع الواســطه ابراهیــم کاظمــی پــور جوبیجارکلــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی 
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 مدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/12/09 ونوبت دوم:1400/12/24                              نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

از ترویج سنت ازدواج جوانان تا 
وام حمایتی کارآفرینان بهزیستی

بانک آینده در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
خــود و با هــدف حمایت از تولید، کارآفرینی و 
اشــتغال  پایدار، از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴ 
اسفندماه، تعداد 2.۸۱۵ فقره وام قرض الحسنه 
حمایتی، مجموعاً به مبلغ ۱٫۷2۸ میلیارد ریال 
به مددجویان و کارفرمایان معرفی شده از سوی 
سازمان بهزیستی کشور، پرداخت کرده است.

در همیــن بازه زمانی، بانــک آینده هم چنین 
به منظور ترویج سنت پسندیده ازدواج و برطرف 
کردن بخشی از مشکالت جوانان در امر ازدواج، 
تعداد ۱۰.۹۸۵ فقره وام قرض الحســنه ازدواج 
به مبلغ ۹.۰۱۵ میلیارد ریال به متقاضیان این 

وام، پرداخت کرد.

رتبه 5۰2 بین ۱۰۰۰ بانک برتر دنیا 
و رتبه 257 بین 5۰۰ برند ارزنده 

بانکی، تنها بخش کوچکی از 
افتخارات بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در سالی که گذشت در بسیاری 
از رتبه بندی ها و ارزیابی های بین المللی به عنوان 
تنهــا بانــک ایرانی موفق به کســب رتبه ها و 
عناوین مهم و چشــمگیری شــد و توانست نام 
کشور عزیزمان ایران را در فهرست های جهانی 
سربلند نگاه دارد. کسب رتبه ۵۰2 در بین ۱۰۰۰ 
بانک برتر جهان و انتخاب به عنوان بانک ســال 
جمهوری اسالمی ایران بخشی از افتخارات بانک 

پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ بود.
این بانک طی سال ۱۴۰۰ شمسی که با سال های 
2۰2۱ و 2۰22 میــالدی مقــارن بود موفق به 
کســب دستاوردها و عناوین بین المللی مهمی 
شــد. اهمیت این موضــوع از این جهت مطرح 
اســت کــه به دلیل وضع تحریم هــای ظالمانه 
علیه کشــورمان طی سال های اخیر، بانک های 
ایرانــی در مبادالت خــود با بانک های خارجی 
با مشــکالت زیادی مواجه بودند و از این روی 
غالبــاً در رتبه بندی های جهانی نقش پررنگی 
نداشتند. علی رغم این شرایط، بانک پاسارگاد با 
تکیه بر توان مالی و سرمایه انسانی کم نظیر خود 
نه تنها موفق شد به عنوان تنها بانک ایرانی در این 
رتبه بندی ها بدرخشد، بلکه توانست در بسیاری 
از شــاخص ها از بانک های بزرگ منطقه و بعضاً 
جهان پیشی گرفته و در رتبه باالتری بایستد.

کلکســیون افتخارات جهانی بانک پاسارگاد در 
سال ۱۴۰۰ با کسب عنوان »بانک اسالمی سال 
ایران« آغاز شد، در بررسی ساالنه نشریه بنکر از 
بانک های اســالمی سراسر جهان شاخص هایی 
 )Capital 1-Tier( نظیر سرمایه الیه یک بانک ها
و تغییــرات آن، میزان کل دارایی های منطبق 
بر شــریعت، ســود خالص از محل فعالیت های 
بانکداری اســالمی، نرخ بازده حقوق صاحبان 
ســهام، نســبت هزینــه به درآمدهــا و درصد 
تسهیالت غیرجاری مرتبط با عقود اسالمی مورد 
بررسی قرار می گیرند. بانک پاسارگاد قبل تر طی 
۵سال متوالی از سال 2۰۱۳ تا 2۰۱۷ نیز عنوان 
برترین بانک اسالمی ایران را کسب کرده بود.

در ادامــه بــا اعــالم لیســت ۱۰۰۰ بانک برتر 
جهان توســط نشریه بنکر، برگ زرین دیگری 
در دفتــر افتخارات بین المللی بانک پاســارگاد 
ورق خورد و بانک پاسارگاد موفق شد به عنوان 
تنها بانک ایرانی حاضر در این فهرســت، با ۸۹ 
پلــه صعود در جایگاه ۵۰2 جهان قرار گیرد. در 
این رتبه بندی، نشــریه بنکر شاخص های مالی 
نظیر ســرمایه الیه یــک و تغییرات آن، میزان 
کل دارایی ها، ســود خالــص، نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمدها، توان 
بازپرداخت بدهی و درصد تسهیالت غیرجاری 
بانک های جهان را تحلیل کرده و مورد مقایسه 
قرار می دهد. عالوه بر این، شاخص های غیرمالی 
مانند ابتکارات راهبردی بانک ها در ایجاد مزیت 
رقابتی، محصوالت نوآورانه و خدمات جدید در 
حوزه بانکداری، تالش های بانک ها برای توسعه 
کسب وکارهای نو، اقدامات انجام شده در زمینه 
فناوری های مالی و بانکی )فین تک( و درنهایت 
سرمایه گذاری های جدید برای گسترش دایره 

خدمات بانک نیز به دقت ارزیابی می شوند.
در این راســتا بانک پاســارگاد هم چنین از نظر 
نرخ بازده سرمایه )ROC( با بازده 2۸٫۹درصدی 
رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۸ جهانی را کســب 
کــرد و از نظــر نرخ بــازده دارایی ها )ROA( با 
بــازده ۱٫۶۴درصــدی در رتبه ۵ خاورمیانه و و 

۶۸ جهان ایستاد. 
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مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان خوزستان منصوب شد  
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان در حکمی مدیر دفتر 
روابط عمومی این شرکت را منصوب کرد.محمود 
دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت در حکمی سید 
حجت اله موســوی را به عنوان مدیر دفتر روابط 
عمومــی منصوب کرد.در این حکم انتصاب آمده 
اســت: به استناد اساسنامه شــرکت، به موجب 
ایــن ابــالغ به عنوان مدیر دفتــر روابط عمومی 

منصــوب می گردید تــا تحت نظر اینجانب انجام 
وظیفه نمایید.تهیه، تدوین و پیشــنهاد برنامه ها 
و سیاســت های روابط عمومی شرکت، نظارت بر 
کاربرد شــیوه های مناسب و کانال های ارتباطی 
جهــت برقراری ارتباط درون و برون ســازمانی، 
نظارت بر فرایند انتشــار اخبار و اطالع رســانی 
مناســب و برنامه ریــزی و نظــارت بر انجام کلیه 
امور مربوط به روابط عمومی در ســطح شــرکت، 

اهم شــرح وظایفی اســت که مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان برای مدیر دفتر روابط 
عمومی، برشمرده است.در ادامه این حکم انتصاب 
آمده است: امید است با اتکال به خداوند منان در 
انجام وظایف محوله در راســتای خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران و نیل به اهداف 
شــرکت، موفق و موید باشید.گفتنی است، سید 
حجت اله موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد 

مدیریت بازرگانی بوده و سابقه 2۳ سال کار را در 
صنعت آب و برق خوزستان دارد و از بدو تاسیس 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در این شرکت 
مشــغول بکار بوده است.شــایان ذکر است، سید 
حجت اله موسوی در مراسمی با حضور مدیرعامل، 
اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت از 
آبان ماه سال جاری، با حکم مدیرعامل به عنوان 

سرپرست دفتر روابط عمومی معارفه شده بود.

عضو شورای شهر همدان:

منابعطبیعیشهرهمدانقربانیپنهانکاریمسئوالنشدهاست
همدان / حمید سپهری

توسعه ای که در هرمنطقه ای اتفاق می 
افتد باید مبتنی برشــاخص های علمی 
مطرح و توسعه ای پایدار با الزام بر حفظ 
منابع طبیعی اســتان باشــد، اما آنچه از 
گفتگو با علی اکبر نظری عضو شــورای 
شهر در برخی از امور به میان آمد، نشان 
از آن دارد مســووالن تخریب های منابع 
طبیعــی را پنهــان می کنند، چرایی آن 
را بررســی کنیم!.علی اکبر نظری رییس 
شورای شهرســتان همدان عنوان کرد: 
»دســتگاه هــا، نهادها و شــرکت های 
خصوصی که سرگرم توسعه درمناطقی 
از شــهر یا شهرســتان و به طور خاص 
دربرخی از نقاطی که دارای حساســیت 
نسبت به منابع طبیعی و محیط زیستی 
از منظــر رعایت میزان دخل و تصرفات 
بــا تعاریف علمی رایج وجود دارد، نکات 
مربوطه را رعایت نمی کنند«.چرا رعایت  
نمی کنند؟ چرا منابع طبیعی که متعلق 
به تمامی شهروندان و ساکنان ایران زمین 
اســت باید قربانی خودخواهی و توسعه 
غیراصولی و غیر پایدار شود؟ آیا طبیعت 
و منابع بکر باید در راستای کسب لذت از 
سوی عده ای معدود تحت عنوان سرمایه 
گذار، حیف شود؟ اگر مطرح کنیم نوعی 

انگ بر ما می زنند و نگوییم پاسخ وظایف 
انسانی و حقوق بشری خود و نسل های 
آینــده را چگونه دهیم؟ علی اکبر نظری 
تصریح کرد: »دســتگاه های متولی اگر 
چنانچــه تخریبی روی دهــد نه تنها از 
آســیب وارده جلوگیری نمی کنند، بلکه 
رفتار آن ها به گونه ای است که پیشامد 
زیانبــار مطــرح را پنهان نیز می کنند«. 

چــرا پنهان کاری؟ نتایج این پنهانکاری 
آیا در راستای منافع مردمی است یا منافع 
گروهی و فردی بخشی خودشیفته ؟ وی 
افــزود: معادنی کــه از کوه های همدان 
تغذیه می کنند نقش مهمی در تخریب و 
ازمیان رفتن منابع طبیعی موجود دارند؛ 
به عنوان مثال مناطق واقع در درهٔ دیوین 
یــا دیویجین که یکی از دره های واقع در 

کوهستان الوند است و در حاشیهٔ جنوبی 
شــهر همدان و غرب دره مرادبیگ و به 
موازات آن قرار دارد. امتداد دره از شمال 
غربــی به جنوب شــرقی و انتهای آن به 
دامنه کوه های معروف چهارقله می رسد، 
ازمکان های مورد عالقه این دست معادن 
است و استخراج سنگ های موجود در این 
محدوده به گونه ای بوده اســت که روان 

آدمی را به درد می کشاند. وی ادامه داد: 
این تخریب به معادن خالصه نمی شود و 
باغات را نیز در بر می گیرد و در این زمینه 
از سوی هیچ یک از دستگاه های مسوول 
که وظیفه حراســت از این مناطق را به 
عهده دارند، اعتراضی را شــاهد نبودید و 
نخواهید بود.وی خاطرنشان کرد: شوراها 
و دهیاران موجود در حفظ و حراســت از 
منابع طبیعی که ســرمایه های سرزمین 
و آیندگان محســوب می شود هیچگونه 
آمــوزش و یا توجیهــی را برای عمل به 
وظایــف موجود در این حوزه نگذرانده و 
نمی دانند. دلیل چیست؟ آیا کوتاهی نهاد 
های مرتبط محرز نیســت؟ آیا دهیاران 
خود خواسته و آگاهانه تن به این وضعیت 
مخرب می دهند؟ نهادهای ناظر و نظارتی 
در این بخش کدام است؟ نقش مشارکت 
های اجتماعی چه شــد و آن ها که ذیل 
پرچم جامعه مدنی و تشکل های مربوط 
قرار دارند کجاست؟ متن باال نفی تالش 
های برخی مسووالن و نهاد های مردمی 
دلســوز و وظیفه شناس را رد نمی کند و 
قــدردان نیز اســت و جوابیه اگر موجود 
باشــد منتشــر خواهد شد؛ پرسش های 
حاضر در دل متن نیز از ســوی نویسنده 

عنوان شده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

به مناسبت بزرگداشت هفته شهدا انجام شد؛

تجلیل از خانواده شهدای کارکنان 
 شرکت توزیع برق 

استان سمنان
سمنان / گروه استان ها: با حضور مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان سمنان و جمعی از همکاران، از 
خانواده معظم شــهدای منتســب به کارکنان این 
شرکت تجلیل به عمل آمد.استاد حوزه علمیه و امام 
جماعت این شرکت در آئین تجلیل از خانواده معظم 
شهدا بیان کرد: روز بزرگداشت شهدا، فرصتی برای 
یادآوری راز جاری ماندن شهداست، شهدایی است 
که از جان خود گذشتند و ایثار و ازخودگذشتگی را 
برای ما معنا کردند.حجت االسالم رضا طاهریان با 
اشاره به این که شهادت عشق به وصال محبوب  و 
معشوق در زیباترین شکل است اظهار کرد: شهدا 
زندگی ابدی دارند و نقشه راه آیندگان برای رسیدن 
به ســرمنزل مقصود هســتند.وی با عنوان این که 
جایگاه جهاد در نزد خداوند متعال بسیار واالست 
گفت: مصداق بارز مجاهدین، شهدا هستند و ملّتی 
که در مقابل زورگویان و دشــمنان جهاد می کند، 
عزت دارد.حجت االســالم طاهریان با اســتناد به 
روایتی از حضرت رسول )ص( یادآور شد: پروردگار 
متعال، جایگاه مجاهد فی ســبیل ا... را نســبت به 
دیگران صد درجه باالتر قرار داده که به مثابه فاصله 
بین آسمان و زمین است.خاطرنشان می سازد: در 
این مراســم با اعطای لوح تقدیر و هدایایی، از ۱۰ 
نفر خانواده شــهدای منتسب به همکاران شرکت 

به نحو شایسته ای قدردانی شد.

توسط پارک علم و فناوری پردیس؛ 

نقشه راه فناوری و نوآوری 
پتروشیمی شهید تندگویان تدوین 

می  شود
تهران / گروه اســتان ها: در ســومین روز نمایشگاه 
و همایــش حمایــت از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 
و پارک علم و فناوری پردیس تفاهم نامه همکاری 
تحت عنوان  تفاهم نامه همکاری هم افزایی جهت 
توسعه تحقیقات تحول آفرین و فناورانه  امضا کردند.

پارک علم و فناوری پردیس و شرکت پتروشیمی 
شهید تندگویان تفاهم نامه ای به منظور همکاری، 
مشــارکت، هماهنگــی و هم افزایی امضا کردند تا 
سطح همکاری و حمایت بین دو شرکت در راستای 
توســعه دانش فنــی و فناوری های مورد تقاضای 
پتروشــیمی شــهید تندگویان، افزایش پیدا کند.

همکاری و حمایت بیشتر جهت توسعه دانش فنی 
و فناوری هــای موردتقاضا، حمایت از فرصت های 
نوآورانــه و فناورانــه در حــوزه تکمیــل زنجیره 
ارزش و تدوین نقشــه راه فناوری و نوآوری برای 
شــرکت پتروشیمی شهید تندگویان و همچنین 
برگــزاری تور های فناورانه از این مجتمع، از مفاد 
این تفاهم نامه اســت.از ســوی دیگر، بر اساس این 
تفاهم نامه شــرکت پتروشیمی شهید تندگویان و 
شــرکت های دانش بنیان مســتقر در پارک علم و 
فناوری پردیس در حوزه های ســاخت تجهیزات 
ابزار دقیقی، کاتالیست و مواد شیمیایی و همچنین 
تجهیزات فرایندی باهم همکاری خواهند کرد و در 
این راستا نیازمندی های پتروشیمی تندگویان بر 
اساس اولویت به این پارک اعالم شده و شرکت های 
توانمند در این حوزه ها جهت بررسی نیازمندی ها 
به این مجتمع پتروشیمی معرفی شده اند.همچنین 
با توجه به اینکه نشت روغن داغ از قسمت آب بند 
پمپ ها به پســاب از معضالت اصلی در اســتمرار 
تولیــد واحد های پلیمری مجتمع و از چالش های 
زیســت محیطی این واحد بود، پتروشیمی شهید 
تندگویــان در ایــن نمایشــگاه با یک شــرکت 
دانش بنیــان، تفاهم نامه پمپ مگنت روغن داغ را 
منعقد کرد. خرید پمپ های مگنتی اروپایی که با 
هزینــه ۱۵۰ هــزار یورو به ازای هر پمپ، منجر به 
خروج ارز قابل توجهی از کشــور می شد با شرکت 
همگام صنعت ایســتا اهواز تفاهم نامه ای به ارزش 
اولیه ۶۰ میلیارد ریال منعقد شــد که پیش بینی 
می شود تا ساخت ۸۰ دستگاه پمپ تعمیم یابد.از 
سوی دیگر، فرسودگی و قدیمی شدن مبدل های 
آب کاتر واحد PET1 شــهید تندگویان به مانعی 
برای اســتمرار تولید تبدیل شــده بود و نوسازی و 
افزایش راندمان این واحدها، به ۸ دســتگاه مبدل 
آب کاتر که قباًل توســط آلمان ســاخته می شــد، 
نیاز داشــت. با بررسی های انجام گرفته توسط یک 
شرکت دانش بنیان داخلی، یکی از مبدل ها طراحی 
مجدد و ســاخته شــد و با موفقیت در مدار تولید 
قرار گرفت. با توجه به تجربه موفق به دســت آمده، 
تفاهم نامه ســاخت ۷ دســتگاه مبدل دیگر نیز با 
شــرکت طا هــا قالب توس منعقد شــد تا یکی از 
موانع اصلی استمرار تولید در کارخانجات پت یک 
پتروشــیمی شهید تندگویان، مرتفع شود.الزم به 
ذکر است شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در 
ســه روز برگزاری نمایشــگاه و همایش حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی که در روز های 
دوم تا چهارم اسفندماه سال جاری در جزیره کیش 
برگزار شــد، درمجموع ۱۴ تفاهم نامه همکاری در 
زمینه های مختلف با شرکت های دانش بنیان امضا 
کرد و توانست رکورددار تعداد تفاهم نامه ها در این 

دوره نمایشگاه باشد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان گلستان:

شهرک صنعتی مبل در روستای 
عطاآباد راه اندازی می شود

گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی گلستان گفت: زمین ۱۴ 
هکتاری احداث شهرک صنعتی مبل و صنایع 
چوبی روستای عطاآباد آق قال خریداری شد 
و بــا واگذاری به متقاضیــان در کوتاه ترین 
زمان، احداث این شــهرک آغاز می شود.رضا 
شهمرادی اظهار کرد: نخستین گام برای راه 
اندازی این شــهرک، آماده کردن زیرساخت 
های مورد نیاز اســت که اجرای آن در کنار 
طراحی شهرک مبل برای قطعه بندی زمین 
در دســتور کار شرکت شهرک های صنعتی 
گلســتان قرار دارد.وی همچنین با تاکید بر 
لزوم ایجاد خوشــه صنعتی مبلمان گلستان 
افزود: صنعت مبلمان اســتان با ایجاد خوشه 
صنعتی ضمن تسریع در رفع موانع تولید به 
حرکت در مســیر ایجاد فرصت های شــغلی 
جدیــد و افزایش کیفیت محصول تولیدی و 
در نهایــت رونق صــادرات محصوالت پیش 
خواهد رفت.روستای عطاآباد شهرستان آق 
قــال به دلیل فعالیــت بیش از ۱۵۰ کارگاه و 
حدود ۴۰۰ فروشــگاه مبل به پایتخت مبل 

ایران مشهور است.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان خبر داد؛

اختصاص اعتبار و کمک 
ح های فرهنگی  بالعوض به طر

و اجتماعی 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان اصفهان از اختصاص 
اعتبار و کمک بالعوض به طرح های فرهنگی 
و اجتماعی در این اســتان خبرداد.معتمدی 
با بیان آنکه در طول ســال حدود 2۵۰ شــب 
در برخی شهرســتان ها تئاتر بر روی صحنه 
رفته است، پیرامون برنامه های انجام شده در 
حوزه مطبوعات در ســال ۱۴۰۰ بیان کرد: 
در حــوزه مطبوعات روز خبرنگار با همکاری 
دســتگاه و خانه مطبوعــات،  برگزاری دوره 
های آموزشی روزنامه نگاری در ۵شهرستان، 
جلسات شورای اطالع رسانی در استان برگزار 
شــده و همچنین جشنواره مطبوعات استان 
دوشنبه 2۳ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

معتمدی تصریح کرد: نشســت های فصلی 
با مدیران مطبوعات و رســانه ها، جلســات 
آموزشــی برای مدیران و مطبوعات در سطح 
اســتان و ارتباط مستقیم و مردمی با تمامی 
فعاالن عرصه رســانه و مطبوعات در عرصه 
مطبوعات انجام شده است.وی با بیان اینکه 
به دلیل اینکه کاشان به عنوان پایتخت نهج 
البالغه تعیین شــد برگزاری کنگره ملی نهج 
البالغه در آن انجام شــد ادامه داد: حمایت 
از مســابقه بــزرگ میراث پــدری در فضای 
مجازی و تکریم و تجلیل از تالشگران عرصه 
قــرآن و نهــج البالغه و حمایت از تولید فیلم 
۳۰دقیقــه ای در مــورد نهج البالغه از جمله 
فعالیت های مــورد توجه در عرصه کارهای 
قرآنی و دینی است.وی پیرامون آسیب های 
اجتماعی گفت: افرادی که دارای موسســه و 
یا انجمن های دارای شناســه ملی هســتند، 
می تواننــد با ارائه طرح های فرهنگی، هنری 
و اجتماعی در راســتای پیشــگیری و رفع 
آســیب های اجتماعی با ارائه طرح به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و با بررسی طرح 
توسط حوزه علمیه اصفهان، سازمان تبلیغات 
و ارشاد اسالمی کمک بالعوض به این طرح ها 

پرداخت می شود.
 

 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا 
صورت گرفت؛

ح تالوت  طنین انداز شدن طر
 نور در شرکت توزیع برق 

استان سمنان
سمنان / گروه استان ها: دبیر شورای فرهنگی 
شــرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای 
طرح تالوت نور به مناســبت 22 اســفند روز 
بزرگداشــت شهدا خبر داد.ابوالفضل همتی 
گفت: به مناســبت پاسداشــت روز شهدا و با 
حضور باشــکوه همکاران این شرکت، آیات 
نورانی قرآن مجید به یاد شــهیدان واالمقام 
قرائت شــده و به روح پرفتوح شــهدا هدیه 
شــد.وی افــزود: تجلیل از خانــواده معظم 
شــهدای منتســب به همکاران، غرس نهال 
در کلیــه واحدهای ســطح شــرکت به یاد 
شهدا، اجرای طرح توسل ویژه ختم صلوات، 
ســخنرانی ائمه جماعت در پاسداشــت این 
مناســبت، تهیه طرح های گرافیکی، برپایی 
نمایشــگاه عکــس یاد یاران در ســاختمان 
شــهید علی بابائی حوزه ســتادی شرکت و 
اطالع رســانی نمایشگاه مجازی ویژه شهدا، 
از جملــه اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته 
به مناسبت 22 اسفند روز بزرگداشت به شمار 
می رود که به همت کلیه تشکلهای فرهنگی 

این شرکت به اجرا درآمده است.

استانها 6

ک« پیوستند گرگانی به پویش »نه به چهارشنبه سوری خطرنا شهروندان 
گلستان / گروه استان ها: شهردار گرگان از استقبال خوب شهروندان 
در پیوســتن به پویش »نه به چهارشــنبه سوری خطرناک« خبر داد.

مهندس محمدرضا ســبطی اظهار داشــت: در ادامه روند اجرای طرح 
شــهر ایمن و با توجه به چهارشــنبه پایان ســال، سازمان آتشنشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری با راه اندازی پویش »نه به چهارشنبه سوری 
خطرناک« اقدام به ارتقای فرهنگ ایمنی و هشــدار به شــهروندان در 
پرهیز از انجام اقدامات خطرناک در چهارشــنبه ســوری کرده است.

ســبطی افزود: این پویش ابتدا، با پیوستن هنرمندان، اصحاب رسانه، 
مدیران دستگاه های دولتی و سازمان ها و نهادهای مختلفی فرهنگی 
و امــدادی برگــزار شــد که مطمئناً تاثیر بســزائی در کاهش حوادث 
چهارشــنبه ســوری برجای خواهد گذاشت.وی با بیان اینکه سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی متولی آگاه ســازی خانواده ها و دانش 
آموزان بوده است، گفت: در این زمینه نشست هایی با مهندس سیدرضا 

نظری مدیرکل آموزش و پرورش استان، دکتر گل فیروزی سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دکتر علیقلی زاده مدیر کل دفتر امور 

شهری و شوراهای استانداری گلستان و همچنین آقای قوانلو خبرنگار 
محترم صداوسیما استان گلستان برگزار شد که همگی به این پویش 
پیوســتند.به گفته شــهردار گرگان، جنبه دیگر این پویش همکاری 
و هماهنگی نزدیک کلیه ادارات و اشــخاص در جهت پیشــگیری و 
کاهش خطرات چهارشــنبه پایان ســال است.ســبطی که خود نیز به 
این پویش پیوســته اســت گفت: خوشــبختانه با تالش های سازمان 
آتشنشــانی، شــهروندان گرگانی نیز به پویش نه به چهارشنبه سوری 
خطرناک پیوســته اند و انزجار خود را از مراســم خطرآفرین این روز 
ابراز کرده اند.وی از آماده باش کامل آتش نشــانان در شــب چهارشنبه 
پایان ســال خبر داد و گفت: ناوگان خودرویی و آتش نشــانان در نقاط 
مختلف ســطح شــهر از ساعت ۱۵ روز سه شنبه 2۴ اسفندماه تا پایان 
این مراســم آماده خدمت رســانی بوده و وضعیت ایمنی نقاط مختلف 

شهر را تحت کنترل قرار می دهند

مشهد / سیده زهرا حیدری
با نزدیک شــدن به نوروز و ســال جدید با توجه به اینکه مشــهد مقدس یکی 
از شــلوغ ترین شــهرهای زیارتی و گردشگری در ایران است بدون شک هدف 
اصلی سفر به این شهر زیارت حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا علیه 
الســالم اســت. مشــهد الرضا شهری است که همیشــه مملو از عاشقان امام 
هشــتم علیه الســالم است اما نوروز و تعطیالت اوج شلوغی این شهر بزرگ به 
حســاب می آید، لذا این مهم وظیفه شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی را چند برابر میکند.مدیر منطقه خراســان رضوی در 
این رابطه گفت : خراســان رضوی در آســتانه فرا رســیدن سال جدید میزبان 
هموطنان میباشــد و این منطقه با ۱۴۰ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و 

۱۳۷ جایگاه عرضه CNG آمادگی خدمت رســانی به هموطنان عزیز را دارد.علی اصغر اصغری افزود: با 
تمهیدات بعمل آمده از ذخیره مطمئن ســوخت در انبارهای نفت برخوردار هســتیم و جهت اطمینان از 

آمادگی صدرصدی منطقه بازدید دوره ای از جایگاهها را بصورت فشرده تر در 
این فرصت باقیمانده تا نوروز بخصوص از لحاظ نظافت نمازخانه ها ، سرویس 
های بهداشــتی ، تجهیزات ایمنی و آتش نشــانی ، خرید به موقع فرآورده ، 
آمــاده بــه کار بــودن ژنراتورها و....  مورد بازدید قرار میگیرد .وی ادامه داد :  از 
ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۴۹۹ میلیون 2۰۸ هزار لیتر بنزین 
در ســطح منطقه مصرف شــده که نســبت به ســال گذشته که یک میلیارد و 
۳۰۶ میلیون و۳۳2 هزار لیتر بنزین مصرف شده رشد ۱۵ درصدی را در سطح 
منطقه خراسان رضوی شاهد بودیم .مدیر منطقه به افزایش تعداد جایگاهها 
و نقش موثر آن در رابطه با کاهش ترافیک اشــاره داشــت وگفت: در ایام دهه 
مبارک فجر ۳ جایگاه در منطقه به بهره برداری رســید و نیز یک جایگاه در 
نیشابور در روز والدت حضرت سجاد علیه السالم افتتاح شد و نیز دو جایگاه دیگر نیز قبل از سال جدید 

به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی اظهار کرد:

آمادگی شرکت ملی پخش منطقه خراسان رضوی برای استقبال از مسافرین نوروزی

خبر  ویژه

خوزستان / گروه استان ها: طبق رای و نظر هیات ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان خوزستان،  ارسالن 
غمگین  به عنوان مدیرکل نمونه نمازی دســتگاه های اجرایی اســتان انتخاب و با اهدای لوح از وی تقدیر 
شد.در بخشی از  لوح تقدیر اهدا شده به  ارسالن غمگین  که به امضای مشترک صادق خلیلیان استاندار 
ویژه خوزستان و سید موسی بالدیان مدیر ستاد اقامه نماز استان که در تاریخ شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ 
واصل شد ،آمده است : خدمت در عرصه ی نماز توفیقی است که بی دلیل، نصیب هرشخص نخواهد شد 

اال با تالش و مجاهدت مستمر که در این مسیر معنوی باید پیموده شود.بحمدا... طبق نظر و رای هیئات 
ارزیابــی و داوری اقامــه نمــاز این اســتان، جنابعالی به عنوان مدیر کل نمونــه نمازی انتخاب گردیده اید.

بدینوســیله از زحمات ارزشــمند جنابعالی در امر توســعه و ترویج فرهنگ نماز از باب من لم یکن االخالق 
لم یکن الخالق صمیمانه تقدیر و تشــکر می گردد و از خداوند متعال توفیقات روزافزون شــما را دررظل 

توجهات حضرت بقیه ا... اعظم ارواحنا فداه خواستاریم.

انتخاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به عنوان مدیرکل نمونه نمازی دستگاه های اجرایی استان
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کوتاه از جامعه

شادی چهارشنبه سوری را به غم چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم

چهارشنبهسوریباطعموحشت
چهارشنبه آخر سال یا همان »چهارشنبه 
ســوری« از سال ها پیش به عنوان یکی 
از شب های مهم برای خانواده های ایرانی 
محســوب می شــده و فرصتــی مغتنم 
برای دور هم جمع شــدن آنها و برپایی 
جشــن و سرور به شــمار می رفته است.

برگزاری این جشــن عالوه بر کشــور ما 
ایران در کشــورهایی چون افغانســتان، 
جمهوری آذربایجان، کردســتان عراق، 
تاجیکســتان، ترکیه و برخــی دیگر از 
کشــورها انجام می شود.فرهنگ غنی ما 
ایرانیان مشــابه رسم و رسوم مناسبتی 
چون چهارشنبه سوری را زیاد دارد اما به 
دلیل عدم معرفی درست این مناسبت ها 
به نسل های مختلف، یا این رسم و رسوم 
دچار انحرافات فراوان شــده است و یا به 

کلی از حافظه تقویم پاک شده است.

 سنت زیبایی که دیگر چیز زیادی از 
آن باقی نمانده!

با گذشت زمان مراسم زیبای چهارشنبه 
ســوری کــه ابتدا تنها در یک روشــن 
کردن آتش ســاده و پریدن از روی آن 
خالصه  می شــد، امروزه در کشــور ما 
دچــار تغییرات عجیب و غریبی شــده 
اســت که بیشــتر به رســمی پر خطر و 
پر حادثه تبدیل شــده است.متأسفانه با 
نزدیک شدن به چهارشنبه پایانی سال 
آمــار حوادث آتش ســوزی و همچنین 
تلفات و قطع عضو افرادی که به صورت  
افراطی به دنبال آتش بازی های پر خطر 
می روند افزایش پیدا می کند و یک دنیا 
پشیمانی و حسرت تنها نتیجه این گونه 
رفتارهــای خطرناک اســت.یکی از پر 
اســترس ترین روزهایی که اغلب مردم 
به ویژه سالمندان، کودکان و زنان باردار 
از حضور و تردد در سطح خیابان دچار 
اســترس و اضطراب می شوند، روزهای 
منتهی به چهارشــنبه آخر ســال است 
کــه به دلیــل رفتارهــای پرخطر عده 
ای از نوجوانــان و جوانــان و امــکان 
بــروز حادثــه افــراد را از تردد با چنین 

وضعیتی منصــرف می کند.آماده باش 
تعــداد زیــاد و قابل توجهی از نیروهای 
سازمان اورژانس کشور، ماموران نیروی 
انتظامی و همچنین آماده باش برخی از 
پرســنل بیمارستان و کادر درمان تنها 
بخشــی از تمهیدات در نظر گرفته شده 
طی سال های اخیر برای شب چهارشنبه 
سوری بوده است.سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 
آمــاده باش 2۰ هزار مامور پلیس برای 
برگزاری مراســم چهارشنبه سوری در 
شهر تهران، اظهار کرد: بیش از 2۰ هزار 
مامور پلیس تهران از ساعت ۱۴ تا پایان 
شــب چهارشنبه سوری در سراسر شهر 
تهران به طور محسوس و نامحسوس در 
آماده بــاش بوده و با تخلفات و اقدامات 
مجرمانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

همچنیــن مدیرعامل ســازمان آتش 
نشــانی از آموزش هــای ایمنی به ۶۵۰ 
هزار نفر از شهروندان به صورت آنالین 
و حضوری خبر داد و گفت: شاید امسال 
چهارشــنبه سوری شلوغ تری را داشته 
باشــیم و نیاز به کنترل بیشــتر از سوی 

خانواده ها و خود جوانان باشد.

آمار باالی جانباختگان چهارشنبه 
سوری امسال نسبت به سال گذشته

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور از 
آمار باالی جانباختگان چهارشــنبه آخر 
ســال نســبت به سال گذشــته خبر داد.

مجتبــی خالــدی، در این باره اظهار کرد: 
در چهارشــنبه سوری سال جاری شرایط 
کمی متفاوت است و علیرغم اینکه بحث 
کوویــد۱۹ وجود دارد فکر می کردیم که 
شــهروندان رعایت کنند، اما متاســفانه 
مشاهده کردیم که آمار جانباختگان چهار 
شنبه آخر سال نسبت به بازه زمانی مشابه 
سال گذشــته بیشتر است و زمان زیادی 
را برای پیشــگیری نداریم.خالدی افزود: 
همکاران ما در حوزه درمان درگیر فشار کار 
کرونا هستند و از شهروندان خواهش می 
کنیم که در این خصوص فشار کاری کادر 
درمان را افزایش ندهند.وی تاکید کرد: از 
نیروی انتظامی نیز خواهش می کنیم که 
همچون سال گذشته برخوردهای الزم را 
با افرادی که نسبت به فروش مواد محترقه 
اقدام می کنند، داشته باشد.وی افزود گفت: 
ســال گذشته حدود ۳۰ درصد مصدومان 
عابر بودند. بر همین اســاس از شهروندان 

درخواســت می کنیم که رفت و آمد خود 
را در این شب مدیریت کنند.

هنجارشکنان چهارنبه سوری تا پایان 
تعطیالت نوروز میهمان پلیس هستند

ســردار قاســم رضایی جانشین، فرمانده 
انتظامــی تهــران بــزرگ در برنامه طرح 
اقتــدار پلیس امنیت عمومی که مرتبط با 
مــواد محترقه بــود، اظهار کرد: برخورد با 
فروشندگان مواد محترقه و آتش زای دست 
ساز امسال به طور قاطع و ویژه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت.وی تصریح کرد: آسیبی 
که به دلیل استفاده از مواد محترقه و آتش زا 
توسط عده ای از افراد سودجو متوجه مردم 
عادی می شود را نمی توانیم نادیده بگیریم 
و حفظ آرامش و آسایش مردم خط قرمز 
ما اســت.وی تاکید کرد: هنجارشــکنان 
چهارشنبه سوری تا پایان تعطیالت نوروز 
میهمان پلیس هســتند و به شدت با این 

افراد برخورد خواهیم کرد.

 کمک های اورژانسی 
به افراد آسیب دیده

محل سوختگی فرد مصدوم را با آب سرد و 

تمیز، حداقل به مدت ۱۰ دقیقه بشوییم و 
کمربند و زیورآالت و وسایل تنگ و فشارنده 
را خــارج کنید. در صورت مواجهه با فردی 
که دچار سوختگی شده، از مالیدن مواد غیر 
بهداشتی مثل خمیر دندان، سیب زمینی، 
روغن و گذاشتن یخ بر روی محل سوختگی 
خودداری کنید.فردی که دچار سوختگی 
شــده را هرچه ســریع تر به مرکز درمانی 
منتقل کنید و در صورت شدت مصدومیت 
بــا اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.اگر لباس 
مصدوم روی عضو سوخته را پوشانده، آن را 
از بدنش خارج کرده و اگر لباسش به پوست 
ناحیه سوخته چسبیده است، دورتادور آن 
را تا محل چسبیده به بدن قیچی کنیم. در 
صورتی که چشم در اثر اصابت ترکش های 
ناشــی از انفجار مواد محترقه آسیب دیده 
اســت، از قراردادن دســتمال، پنبه یا گاز 
روی چشــم خــودداری کنید.اگر فردی 
دچار ســوختگی شد، از دویدن خودداری 
کرده و بالفاصله بر روی زمین بغلتد. از پتو 
بــرای خاموش کردن فردی که لباســش 
آتش گرفته اســت، استفاده کنید و هرگز 
از کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن 

او، استفاده نکنید.

مردم هشدارها را جدی بگیرند!
به طور معمول تمام هشــدارهای الزم از 
چندین روز قبل از چهارشنبه سوری در 
قالب برنامه های مختلف تصویری، صوتی 
و نوشــتاری به مردم داده می شــود اما 
متاسفانه باز هم غفلت و بی اهمیتی برخی 
از افراد به حوادث مرتبط با چهارشــنبه 
پایانی سال به راحتی تعداد زیادی را دچار 
قطــع عضو کرده و جان ده ها نفر دیگر را 
هم مورد تهدید قرار می دهد.والدین باید 
فرزندان خود را از مخاطرات بی شماری 
که بازی با مواد محترقه و مواد آتش زای 
پرخطر برای آنها به دنبال دارد آگاه کنند 
و بدانند که چیزی جز پشــیمانی و درد، 
عایــد افراد مجروح پس از اینکه به دلیل 
آتــش بازی پر خطــر و  دچار قطع عضو 

شده اند، نخواهد شد.

7جامعه
ح کرد؛ یک متخصص عفونی مطر

 مسافران نوروزی 
کسن کرونا   به یک دوز وا

دلخوش نباشند
یک متخصص عفونی، در آســتانه آغاز 
ســفرهای نــوروزی و ضــرورت ایمنی 
در مقابــل کرونا، گفت: ضد واکســن ها 
صدمــات و ضربات جبــران ناپذیری به 
سیستم بهداشت و درمان وارد می کنند.
افشــین منیری، با اشاره به اینکه صرفاً 
دریافت یک نوبت واکســن کرونا ایمنی 
زایی چندانی ندارد، اظهار کرد: با دریافت 
نوبت دوم واکسن نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد 
در برابر کرونا ایمن می شــویم.ایمنی در 
افرادی که فقط یک نوبت واکسن کووید 
را دریافــت کــرده اند، تفاوت چندانی با 
افرادی که اصاًل این واکســن را نزده اند 
ندارند.منیری افزود: در افراد با ســن باال 
و کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی 
و یــا دچــار اضافه هســتند نیز تکمیل 
واکسیناسیون ضرورت دارد.وی درباره 
رعایت شــیوه نامه در سفرهای نوروزی 
نیــز توضیح داد: چنانچه افراد ســه دوز 
واکســن در برابر کرونا را دریافت کرده 
باشــند و از ســالمت افرادی که به آنان 
همسفر هستند اطمینان دارند می توانند 
اقدام به ســفر کنند ولی اگر قصد دارند 
در اجتماعــات شــرکت کنند باید تمام 
شــیوه نامه های بهداشــتی را بی کم و 
کاســت رعایت کنند.منیری خطاب به 
افرادی که در برابر واکسینه شدن کرونا 
مقاومــت می کنند، توصیه کرد: اهداف 
واکسیناســیون پیشــگیری از بیماری 
زایی شــدید و شکســتن چرخه کرونا 
اســت، زمانی که افراد به بیماری شدید 
مبتال نشــوند نیز عماًل انتقال کرونا کم 
می شود و در نهایت واریانت های جدید 

هم خلق نمی شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت خبر داد؛

افزایش سهمیه وزارت 
بهداشت در خصوص 

پیام آوران بهداشت
بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت در نشست با امیر 
دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور رییس 
اداره ســرمایه انســانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح با اشاره به تعداد ساالنه 
فارغ التحصیــالن مــرد در رشــته های 
پزشــکی و پیراپزشــکی، افزود: بخشی 
از این جوانان قبل از شــروع به تحصیل 
در ایــن رشــته ها، بــه خدمت مقدس 
ســربازی درآمده اند اما بخش عمده ای 
از آنان باید به خدمت ســربازی مشرف 
شــده و به کشــور و مردم خدمت کنند.
در همین راستا بهتر است بخشی از این 
فارغ التحصیالن در رشته های تحصیلی 
خود که در رسته های مختلف پزشکی و 
پیراپزشــکی هستند در قالب پیام آوران 
بهداشــت، دوران مقدس سربازی خود 
را بگذرانند.ســیف ا... مــرادی مدیرکل 
منابع انسانی وزارت بهداشت  نیز گفت: 
هدف از اجرای طرح پیام آوران بهداشت 
بر این اســاس است که فارغ التحصیالن 
در رشته های پزشکی و پیراپزشکی را به 
مناطق محــروم و کم برخوردار هدایت 
کــرد تا مــردم در آن مناطق بتوانند از 
خدمات ارزشــمند بهداشتی و درمانی 
بهره منــد شــوند.وی افــزود: گزارش 
عملکرد پیام آوران بهداشــت را در بازه 
زمانی خاص از سال های گذشته تاکنون 
بررســی کرده ایم و دریافتیم که بخش 
زیــادی از نیازهــای مــردم را در مراکز 
بهداشتی و درمانی تسهیل و به بهترین 

نحو ممکن برطرف ساخته اند.

وزیر آموزش و پرورش:

الگوی راهبری مدارس 
 سمپاد به زودی 

تدوین و ارائه می شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: اغلب مدارس 
پرورش استعدادهای درخشان به سمت 
کنکور محــوری می روند، بنابراین باید 
در اســرع وقت الگوی راهبری مدارس 
پرورش استعدادهای درخشان تدوین و 
ارائه شود تا این رویه اصالح شود.یوسف 
نوری با تاکید بر اینکه پژوهش ســراها و 
همچنین طرح شهاب باید بیش از پیش 
فعال شوند، گفت: ضروری است سکوی 
طرح شــهاب ایجاد شود تا استعدادهای 
مختلــف دانش آمــوزان در حوزه های 
علمی و هنری شناسایی و هدایت شوند.

ماهی های قرمز چه مخاطراتی 
برای گونه های بومی دارند؟

در آســتانه ســال نو، بــازار خرید و فروش 
»ماهی قرمز« برای ســفره های هفت سین 
ایرانیان داغ شده است. ماهی قرمز گونه ای 
غیربومی در کشــور ما اســت که درصورت 
ورود بــه محیط هــای آبی طبیعی می تواند 
بسیار خطرناک باشد چراکه با دیگر ماهیان 
بومی کشــور وارد رقابت تعذیه ای می شود.

امیرمحمد علمی که ریاســت گروه آبزیان 
آب های داخلی ســازمان محیط زیست را بر 
عهده دارد، با اشاره به اینکه ماهی قرمز که 
طی یکی دو دهه اخیر وارد سنت هفت سین 
ایرانی شده، آسیب های بسیاری برای محیط 
زیست ایران به دنبال دارد، می گوید: تکثیر 
ماهیان قرمز خیلی ســریع اتفاق می افتد و 
به روش های جنســی و غیر جنســی تکثیر 
می شــوند بنابراین میــزان تکثیر این گونه 
مهاجم بسیار باالست. از سوی دیگر نسبت 
 PH ،به عوامل محیطی از جمله دما، شوری
و … مقاومــت باالیــی دارد. افزون بر اینها، 
ماهی قرمز از آنجا که می تواند از تخم و الر و 
سایر آبزیان تغذیه کند؛ یک گونه تهاجمی به 
حساب می آید.علمی با اظهار تاسف از حضور 
ماهیان قرمز در بیشــتر تاالب ها، دریاچه ها 
و رودخانه های کشــور گفت:وقتی گونه ای 
وارد آب های آزاد می شود؛ حذف آنها تقریباً 
محال اســت. مخصوصــاً برای گونه ای مثل 
ماهــی قرمز که به صورت غیر جنســی هم 
تولیــد مثل می کند و ۹۹ درصد زادآوری ها 
ماده می شــود. افزون بر اینها، ممکن است 
ماهی هــای قرمــز در آب های آلوده تکثیر و 
باعث انتقال بیماری ها شــوند.به گفته امید 
صدیقی، کارشــناس گروه آبزیان دفتر تنوع 
زیســتی و حیات وحش ســازمان حفاظت 
محیط زیســت هم  ماهی قرمزها مقاومت 
باالیی در برابر سخت ترین شرایط محیطی از 
جمله آب های سرد و آلوده دارند و ورود آنها 
به محیط های آبی کشــوراز جمله تاالب ها، 
دریاچه هــا و رودخانه هــا حیات گونه های 
بومــی کشــور را نابــود می کنــد و موجب 
انتقــال بیماری هــا، کاهش کیفیت آب ها و 
تخریب زیستگاه های آبی کشور می شود.او 
از حضور ماهیان قرمز در تاالب های کشور 
اظهار تاســف می کنــد و می گوید: در حال 
حاضــر تعداد زیادی از این گونه ماهی وارد 
تاالب های کشــور از جمله شادگان، انزلی، 
چغاخــور، آجی گل، آلماگل و بســیاری از 
رودخانه های کشــور شــده است بنابراین 
خواهشمندیم که مردم از رهاسازی ماهیان 
قرمز درآب های آزاد خودداری کنند.حسین 
رفیع،  فعال محیط زیست  نیز می گوید که 
ما به فرهنگ خود که با طبیعت گره خورده 
و کمتریــن آســیب را بــه آن وارد می کند، 
افتخار می کنیم اما اکنون سال هاســت که 
ماهی قرمز را وارد ســفره های هفت ســین 
خود کرده ایم و بسیاری از این ماهی ها قبل 
از لحظه ســال تحویل در تنگ ماهی از بین 
می روند.  بهتر اســت به اصل آداب و رســوم 
ســفره هفت سین خود بازگردیم و به جای 
ماهی قرمز از نمادهای دیگری که از گذشته 

وجود داشته، استفاده کنیم .

کسیون محیط زیست مجلس  رئیس فرا
خبر داد؛

اختصاص بودجه برای جبران 
خسارات حمالت حیات وحش 
رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس 
با اشــاره به اینکه ۵ ســال اســت سازمان 
حفاظت محیط زیست خسارات کشاورزان 
و دامداران ناشی از حمالت حیات وحش را 
پرداخت نکرده اســت، بیان کرد: متاسفانه 
این امر موجب نارضایتی این قشــر و بعضا 
برخورد آنها در فصول سرد با حیات وحشی 
که به روستاها پناه می برند شده است.سمیه 
رفیعی افزود: بر اســاس قانون شکار و صید 
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است 
نســبت به جبران خســارات و ضرر و زیان 
وارده به باغداران، کشــاورزان و دامداران از 
جانب حملــه حیات وحش و وحوش اقدام 
کند.وی با انتقاد از سازمان حفاظت محیط 
زیســت برای پرداخت خســارات ناشی از 
حیات وحش طی ۵ ســال گذشــته، تاکید 
کــرد: این امر موجــب نارضایتی و ناراحتی 
کشــاورزان که همه داراییشان از بین رفته 
شــده و در کنــار آن موجــب از بین بردن و 
کشتار حیات وحش مناطق و آسیب جدی به 
تنوع زیستی کشور شده است.وی به منویات 
مقــام معظم رهبری در خصوص »حفاظت 
از حیــات وحش« که بی توجهی به آن را به 
ضرر منافع ملی دانستند اشاره و خاطر نشان 
کرد: در این راستا فراکسیون محیط زیست 
مجلــس در نامه ای به رییس کمیســیون 
تلفیــق مجلس خواســتار تخصیص ۵۰۰ 
میلیارد تومان در بودجه ســال آینده برای 
جبران خسارات ناشی از حیات وحش شده 
اســت که امیدواریم با مساعدت نمایندگان 

این مهم محقق شود.

خبر ویژه

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه آزاد اسالمی 
امکان پذیرش دانشــجویان ایرانی که از اکراین بازگشــته اند را دارد، اظهار کرد: 
در رابطه با پذیرش دانشجویان ایرانی که در اکراین تحصیل می کردند، با دکتر 
مخبر معاون اول رئیس جمهور صحبتی داشتیم اما نکته اینجاست که ما نمی 
توانیم به صورت مجزا ورود و اقدام به پذیرش دانشجویان کنیم.به همین دلیل 
به وزیر بهداشــت توصیه کردم که کمیســیون موارد خاص در وزارت بهداشــت 
تشکیل شود و هرچه سریع تر در این خصوص تصمیم گیری کند.محمد مهدی 

طهرانچی تاکید کرد: دانشگاه آزاد به تبع آمادگی خود را برای پذیرش این دسته 
از دانشجویان اعالم می کند و ما همکاری های الزم را در این خصوص خواهیم 
داشت.رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه مشکل اصلی جذب دانشجویان رشته 
های علوم پزشکی و ظرفیت دانشگاه هاست، بیان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجوی 
پزشکی در دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۰، ۸۸۰ نفر و در رشته دندانپزشکی حدود 
۴2۰ نفر اســت.وی تاکید کرد: ما آمادگی الزم برای جذب این دانشــجویان را 

داریم و در حال حاضر منتظر اقدام وزارت بهداشت هستیم .

ح کرد؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مطر

آمادگی دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجویان ایرانی اوکراین

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعالم کرد؛

آخر سال  تمهیدات ترافیکی ویژه پنجشنبه و جمعه 
رئیــس پلیــس راهور تهران بزرگ درباره جلســه 
مشــترک با مدیر عامل بهشت زهرا )س( و آخرین 
تمهیدات ترافیکی پنجشــنبه و جمعه پایان سال، 
گفــت: بررســی ها نشــان می دهــد که وضعیت 
ترافیکی ما در روزهای پایانی این هفته شرایط ویژه 
ای خواهد داشــت و با افزایش چشمگیر مراجعات 
مردم به بهشت زهرا )س( روبرو خواهیم بود؛ لذا از 
چند ماه گذشــته با هماهنگی و جلسات مشترکی 
که با مجموعه شهرداری تهران، سازمان بهشت زهرا 

)س( و شــهرری برگزار کردیم ســعی بر این بود که 
تصمیمات موثری را در خصوص وضعیت زیرساختی 
محل و معابر منتهی به بهشت زهرا)س( اتخاذ کنیم 
که از آن جمله می توانیم به راه اندازی پارکینگ های 
مختلف، بازگشایی درهای جدید و بهینه سازی ورود 
و خروج مراجعه کنندگان به بهشــت زهرا )س( را 
مهیــا کنیم.در همین خصوص محدودیت هایی را 
برای تردد کامیون ها و ماشین های سنگین درنظر 
گرفتیم که این مسئله می تواند در بهبود وضعیت 

ترافیکی پنجشــنبه و جمعه آخر ســال موثر باشد. 
مســیر جاده قم به تهران برای کامیون ها از تقاطع 
سالمندان ممنوع است و رانندگان کامیونی که قصد 
سفر به سمت شرق کشور را دارند باید از پل قاسم 
آباد به سمت ورامین، جاده امام رضا )ع( را انتخاب 
کنند و رانندگانی که قصد دارند به سمت غرب کشور 
تردد کنند جاده قدیم ســاوه، اسالمشــهر، بزرگراه 
آزادگان را انتخاب کنند. در کل پیشنهاد می شود 
کامیون ها مسیر جاده قم به تهران را از جاده ساوه 

تردد کنند.حمیدی گفت: ممنوعیت تردد کامیون 
ها در روزهای پنجشنبه و جمعه پایان سال در این 
مســیر از ســاعت چهار صبح الی 2۰ است.سردار 
محمدحسین حمیدی افزود: ما تقاضا داریم مردم 
عزیزمان به بیانیه مشترک پلیس راهور تهران بزرگ 
و سازمان بهشت زهرا )س( توجه ویژه داشته باشند. 
اســتفاده از مسیریاب داخلی »نشان« که اطالعات 
مختلف ســفر در آن بارگذاری شده است می تواند 

در این مسیر کمک حال شهروندان باشد. 

آموزش و پرورش: معاون وزارت 

آموزش حضوری دانش آموزان »الزامی« است
معــاون وزارت آمــوزش و پرورش دربــاره آغاز فعالیت حضوری مدارس با 
توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تخلف بودن آموزش غیرحضوری، 
اظهار کرد: ستاد ملی کرونا با رصد روند شیوع کرونا در کشور و بررسی نظر 
متخصصان اقدام به تصمیم گیری می کند که مصوبات این ستاد برای همه 
دســتگاه ها حکم قانون را دارد، در آموزش و پرورش تابع تصمیمات ســتاد 
ملی کرونا هستیم و هر تصمیمی در این ستاد اتخاذ شود، قطعاً اجرا خواهد 
شد.رضوان حکیم زاده افزود: با توجه به آسیب های بسیاری که دانش آموزان 
به ویژه در دوره ابتدایی از آموزش غیرحضوری دیده اند از آموزش حضوری و 
افزایش فرصت حضور دانش آموزان در مدارس استقبال می کنیم و احتماالً 

از ســال جدید با رعایت پروتکل های بهداشــتی شاهد حضور دانش آموزان  
در کالس های درس باشیم.وی گفت: هم اکنون نیز حضور دانش آموزان در 
مدرسه اختیاری نیست و تنظیم برنامه آموزش حضوری بر عهده مدرسه 
است تا با گروه بندی دانش آموزان شرایط حضور را تعیین کنند و اگر برای 
دانش آموز روزهایی در هفته برای حضور در مدرســه تعیین شــده باشد او 
ملزم به حضور است.حکیم زاده در پاسخ به این پرسش که در بیشتر مواقع 
به خصوص در شــهر تهران، مدت حضور دانش آموزان در مدرســه محدود 
است به عنوان مثال ماهانه یک بار، متذکر شد: این قابل قبول نیست! آموزش 
حضوری دانش آموزان باید معنادار باشد به نحوی که انتظارات برآورده شود؛ 

با توجه تاکید دولت به استانداران مبنی بر نداشتن تعطیلی سراسری، اگر 
در منطقه یا مدرسه ای مشکلی پیش آمد، فقط همان مدرسه باید تعطیل 
شود.وی گفت: براساس نقشه جهانی بازگشایی مدارس، بسیاری از کشورها 
مدارس را به ویژه در دروه ابتدایی باز کرده اند و تصور می کنم با هماهنگی ایجاد 
شده می توانیم در سال جدید مدارس را به صورت حضوری داشته باشیم.
بر اســاس این گزارش؛ پیش از این عباس شــیراوژن، سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا از مصوبه این ستاد مبنی بر تخلف بودن آموزش غیرحضوری 
در شــرایط فعلی خبر داد و گفت: مدارس و آموزش عالی باید برنامه ریزی 

کنند و آموزش ها به صورت حضوری برگزار شود.
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 نوبت اول

فروش یک ۱
صنعتی - 49/9858/67۱5/497/8۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/89۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 2
صنعتی - 5۰/۰458/6725/5۰4/4۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 275/22۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 3
صنعتی - 49/9858/6735/497/8۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/89۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 4
صنعتی - 49/9558/6745/494/5۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/725/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 5
صنعتی - 5۰/۰758/6755/5۰7/7۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 275/385/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 6
صنعتی - 49/9558/6765/494/5۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/725/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 7
صنعتی - 49/9858/6775/497/8۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/89۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 8
صنعتی - 5۰/۰358/6785/5۰3/3۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 275/۱65/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک 9
صنعتی - 49/9858/6795/497/8۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/89۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک ۱۰
صنعتی - 5۰/۰458/68۰5/5۰4/4۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 275/22۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک ۱۱
صنعتی - 49/9758/68۱5/496/7۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/835/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک ۱2
صنعتی - 49/9558/6825/494/5۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 274/725/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک ۱3
صنعتی - 5۰/۰658/6835/5۰6/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

یک بر به 275/33۰/۰۰۰تجاری
خیابان

فروش یک ۱4
صنعتی - 7۱3/758/87۰28/548/۰۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/427/4۰۰/۰۰۰تجاری
دو بر 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک ۱5
صنعتی - 73۰/5958/87۱29/223/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/46۱/۱8۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک ۱6
صنعتی - 7۰۰/۰258/87228/۰۰۰/8۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/4۰۰/۰4۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک ۱7
صنعتی - 699/9458/87327/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک ۱8
صنعتی - 699/9458/87427/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک ۱9
صنعتی - 699/9458/87527/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 2۰
صنعتی - 699/9458/87627/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 2۱
صنعتی - 699/7858/87727/99۱/2۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/56۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 22
صنعتی - 699/9458/87827/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 23
صنعتی - 699/9458/87927/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 24
صنعتی - 699/9458/88۰27/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 25
صنعتی - 699/9458/88۱27/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 26
صنعتی - 699/9458/88227/997/6۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

۱/399/88۰/۰۰۰تجاری
دو بر به 

فضای سبز 
و خیابان 

فروش یک 27
صنعتی - 49/9758/9۰63/747/75۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/387/5۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 28
صنعتی - 5۰/۰658/9۰73/754/5۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/725/۰۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 29
صنعتی - 49/9758/9۰83/747/75۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/387/5۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 3۰
صنعتی - 5۰/۰658/9۰93/754/5۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/725/۰۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 3۱
صنعتی - 49/9758/9۱۰3/747/75۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/387/5۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 32
صنعتی - 5۰58/9۱73/75۰/۰۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/5۰۰/۰۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 33
صنعتی - 5۰/۰658/9۱83/754/5۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/725/۰۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 34
صنعتی - 49/9958/9۱93/749/25۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/462/5۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 35
صنعتی - 49/9658/92۰3/747/۰۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/35۰/۰۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 36
صنعتی - 5۰/۰858/92۱3/756/۰۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

دو بر به ۱87/8۰۰/۰۰۰تجاری
خیابان 

فروش یک 37
صنعتی - 46/۱۱58/9223/688/8۰۰/۰۰۰قطعه زمین 

سه بر به ۱84/44۰/۰۰۰تجاری
خیابان 

، در نظــر دارد 37 بــاب مغــازه تجاری-صنعتــی بــه پــاک ثبتــی  شــهرداری اهــواز در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 2000/1400/1656 مــورخ1400/12/07 شــورای اســامی شــهر اهــواز
58 اصلــی واقــع در بخــش نــه اهــواز واقــع در اتوبــان اهــواز جــاده خرمشــهر، جنــب بــرق منطقــه ای، نرســیده بــه ســپنتا )ضلــع مقابــل( از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش رســاند.

لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت خریــد اســناد مزایــده از تاریــخ 1400/12/24 لغایــت 1401/01/07 ســاعت 
19 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir  مراجعــه نماینــد . 

* هزینه انتشار اگهی روزنامه و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مزایده می باشد. 
* پیشــنهاد قیمــت هــا در صورتــی قابــل برســی مــی باشــند کــه اســناد فیزیکــی قبــا در ســامانه ســتاد بارگــذاری و مــورد 

تاییــد باشــند . 
* در صــورت عــدم ارائــه اســناد فیزیکــی مزایــده مذکــور پاکــت هــای پیشــنهاد دهنــده مفتــوح نمــی گــردد و اســناد 

بارگــذاری شــده در ســامانه ســتاد برســی نخواهنــد شــد . 
* مهلــت قبــول پیشــنهادها از آخریــن روز مهلــت دریافــت اســناد بــه مــدت ده روز کاری در ســامانه ســتاد اســت و 
حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد بــه همــراه پیشــنهاد قیمــت در ســامانه ســتاد روز دوشــنبه مــورخ 1401/01/22 ســاعت 
12 مــی باشــد ، ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 1401/01/23 بــه 

دبیرخانــه محرمانــه حراســت ســاختمان شــماره 3 شــهرداری اهــواز مــی باشــد . 
* الزم بذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مــی بایســت از درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  صــورت پذیــرد و شــرکت کننــدگان در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی )توکــن( جهــت شــرکت در 

مزایــده را محقــق ســازند . 
اداره  مــورخ 1401/01/24 در محــل  روز چهارشــنبه  10 صبــح  مزایــده در ســاعت  تاریــخ و محــل تشــکیل کمیســیون   -1

قراردادهــا واقــع در ســاختمان شــماره ســه شــهرداری بــه نشــانی فــوق الذکــر مــی باشــد . حضــور پیشــنهاد دهنــدگان 
در جلســه مجــاز مــی باشــد . 

2- مبلــغ ســپرده هــای شــرکت در مزایــده 5 درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی عرصــه زمیــن مــی باشــد کــه بــه یکــی از طریــق 
ذیــل مــی بایســت ارائــه شــود . 

الــف - فیــش واریــز مبلــغ فــوق بــه حســاب 0203994398001 شــهرداری اهــواز نــزد بانــک ملــی ایــران بــه نــام شــهرداری 
اهــواز 

ب - بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام شــهرداری اهــواز و بــه مــدت 3 مــاه از تاریــخ افتتــاح پیشــنهاد ) بــا قابلیــت 
تمدیــد یــک دروه ســه ماهــه(

ج - چک تضمین شده در وجه شهرداری اهواز 
3- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد . 

4- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
5- بــر اســاس مــاده 10 آییــن نامــه معامــات کانشــهرها ، شــرکت در مزایــده و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط 

و تکالیــف شــهرداری مــی باشــد. 
6- نتیجــه کمیســیون برابــر مــواد 15 و 18 آئیــن نامــه معامــات شــهرداری تهــران ) کانشــهرها( بــه برنــده مزایــده اعــام 

خواهــد شــد .
7- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است . 

   مساحت    موضوعردیف
ک ثبتی)متر مربع(     قیمت پایهپال

     کاربری     )ریال(
  مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده
       )ریال(

     
   مساحت    موضوعردیفتوضیحات

ک ثبتی)متر مربع(     قیمت پایهپال
     کاربری     )ریال(

  مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده

       )ریال(

     
توضیحات

آرامگاه میر محمد حنفیه؛

   نگین درخشان جزیره خارک

بقعه  میــر محمد حنفیه، یکی از آثــار تاریخی و 
جاهای دیدنی خارک به شمار می  آید که قدمت 
آن به قرن هشتم هجری قمری بازمی  گردد. این 
بارگاه همواره مورد توجه مردم شــیعه و ســنی 
بوده است. گفته می  شود دریانوردان خارجی، به  
ویژه گردشــگران اهل هندوستان و پاکستان، به 
 دلیل ارادتی که بــرای محمد حنفیه قائل بودند، 
احتیاجات بقعه را برطرف و آنرا ســاماندهی می 
 کردند. اطراف این بقعه، به رسم معمول زیارتگاه 
های ایران گورستان کوچکی وجود دارد. بر اساس 
نظر باستان شناســان و تاریخدانان و همچنین 
کتیبه موجود داخل بنا، این امامزاده از فرزندان 
امام علی بوده که به دلیل ظلم و ســتم های بنی 
امیه و بنی مروان به خاندان بنی هاشم از مدینه به 
قصد بصره مهاجرت کرد و بین راه به جزیره خارک 
رسید و ماندگار شد و احتماال پس از مدتی بر اثر 

مسمومیت از دنیا رفت.
بنای امامزاده میــر محمد حنفیه معماری جالب 
و در عین حال ســاده و زیبا دارد. ایــن بنا که در 
سده هشت هجری قمری ســاخته شده از لحاظ 
معماری تحت تاثیر اقلیم احداث شده است. »علی 
بن حسین بخارایی«، نام سازنده  این اثر تاریخی 
اســت. وی در این بارگاه دو گنبد هرمی شکل و 
گنبدی دایره  ای و کوچک را طرحی و اجرا کرده 
است. نمونه  های شبیه به این بنا در بغداد و مناطق 

نزدیک به خلیج فارس دیده می  شود.
بنای این امامزاده در دو قسمت آرامگاه و مصلی 
ســاخته اســت. بخش آرامگاه چهارگوشــی با 
مســاحت 2۰ متر مربع اســت. محرابی زیبا در 
بخشی از آرامگاه تعبیه کرده  اند که به مصلی راه 
دارد. احتماال ســاختمان مصلی با فاصله  زمانی 
حدود 2۰۰ سال پس از ســاخت بنای آرامگاه، 
احداث شــده اســت. فضای داخلی آرامگاه را با 
استفاده از کاشی  های ســتاره  ای هشت ضلعی 
تزئین کرده  اند که متعلق به عهد مغول است. روی 
کاشی  ها تاریخ ۷۳۸ هجری قمری دیده می  شود. 
همچنین در برخی از نقاط فضای درونی آرامگاه، 
کاشی  هایی به رنگ آبی روشن، تیره و نیز سفید با 
لعاب  هایی از رنگ سیاه را می  توان مشاهده کرد 
که احتمال می  رود پس از نیمه  نخست قرن ۱۴ 
میالدی تعبیه شده  اند. در بخش محراب آرامگاه 
نیز کاشی  کاریهایی زیبا و تماشایی کار شده است. 
از آجر، گــچ و آهک و نیز ســنگهای محل برای 

ساخت بنای بقعه استفاده کرده  اند.
مصلی بنایی چهار ایوانی با اضالع هفت متر است 
که قسمت ورودی آن در سمت شرقی قرار دارد. 
در بخش داخلی مصلی تزئیناتی زیبا و چشمگیر با 
استفاده از هنر کاشی  کاری صورت گرفته است. در 
این تزئینات از کاشیهای کوکبی شکلی استفاده 
کرده  اند که متعلق به دوران ایلخانی است. تنوع 
جالبی از رنــگ و طرح را در کاشــی  ها می  توان 
مشــاهده کرد. با وجودی که بخش زیادی از این 
تزئینات کاشــی  کاری از بین رفته اســت؛ ولی 
همچنان می  تــوان زیبایی آنرا در نوشــته  های 
حاشیه  کاشــی  ها با خط نستعلیق مشاهده کرد. 
اشعار سعدی بیشتر این نوشــته  ها را شامل می 
 شــود که از جمله آنها می  توان به بیت زیر اشاره 

کرد:
ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی بکف آری و به غفلت نخوری

همچنین در این آرامگاه دو قبر دیده می  شــود: 
مقبره  اصلی با ضریحی از جنس چوب مشــبک  
کاری شده و صندوق قبری ساده که سنگ قبر زیر 
صندوق قابل  مشاهده نیست. قبر دوم در بخش 
شمال غربی که به دیوار تکیه داده شده و با توجه 
به روایات مردم محلی، احتماال متعلق به معمار و 

استادکار آرامگاه است.
گنبد

این آرامگاه دو گنبــد دارد: گنبدی مدور، برخالف 
دیگر نمونه های نوع خود کوچک و گنبدی مخروطی 
یا ُرک، با ساختاری مقرنس )پله پله( که جایگاه آرام 
گرفتن پرندگان جزیره است که هر از چندی با پرواز 
دسته جمعی یا فرودشــان، جلوه ای زیبا تر به این 
بنا می  دهند. ناگفته نماند که گنبد آرامگاه حنفیه  
خارک، به گنبد آرامگاه دانیال نبی در شوش شباهت 
قابل توجهی دارد. ســطوح جانبی آرامگاه محمد 
حنفیه  جزیره  خارک، بیش از چهار متر ارتفاع دارد و 
در هر یک از گوشه  های آن، لچکی  هایی ایجاد شده 
اند. بدین وسیله طرح چهار ضلعی را به چند ضلعی 
تبدیل ساخته  اند و گنبدی مضرسی را روی آن ایجاد 
کرده  اند. در نمای بیرونی گنبد می  توان سه دوره و 
دو ردیف به  شکل پله  را مشاهده کرد که با استفاده از 
منشورهایی منظم، ایجاد شده  اند و روی آنها، گنبدی 

پیازی شکل با یک قبه، قرار گرفته است.

گردشگری

»آوای سرزمین من« در متروی 
تهران طنین انداز می شود

متروی تهران با اجرای برنامه های هنری »آوای 
سرزمین من«به استقبال فصل بهار رفت.

 ســید محمد نقیب سرپرســت معاونت امور 
فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی 
تهــران درباره اجرای برنامه های هنری »آوای 
سرزمین من« اظهارداشت: با فرارسیدن نوروز 
ایســتگاه های منتخب متــروی تهران میزبان 
برگزاری برنامه های آوای ســرزمین من است.

وی گفت: با توجه به روزهای پایانی ســال و با 
هدف ایجاد فضای بانشاط و هم چنین آشنایی 
بیشتر شــهروندان با فرهنگ اقوام کشورمان، 
برنامــه فرهنگی و هنری آوای ســرزمین من 
در پنج ایســتگاه تجریــش، امام خمینی)ره(، 
میــدان آزادی، تئاترشــهر و شــادمان اجــرا 
می شود.سرپرســت معاونت امــور فرهنگی و 
اجتماعی شــرکت بهره برداری متروی تهران 
افــزود: گروه هــای هنــری از نواحی مختلف 
هم چــون آذربایجان، خراســان و یک گروه از 
کشور افغانســتان با اجرای قطعات نوروزی از 
2۱ تا 2۵ اسفند و از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به اجرای 

برنامه می پردازند.

 حذف بلیت نیم بهای سینماها 
از سانس های اول

 شــورای صنفی نمایش که پیش از این اعالم 
کرده بود به دلیل افزایش بهای بلیت ســینما 
قصد دارد دو ســانس اول ســینماها را پس از 
افزایش نرخ بلیت نیم بها اعالم کند، حال پس 
از افزایش قیمت ســامانه های بلیت فروشی با 
حذف بلیت نیم بها از سانس اول سینماها، اعالم 
کرد طرح حذف بلیت نیم بها برای دو ســانس 
اول سینماها اجرایی نخواهد شد. بر این اساس 
قرار است برای سال آینده با افزایش بهای بلیت 
سینماها، 2 درصد بیش از بلیت ۴۵ هزارتومان 
از مخاطبان دریافت شــود.محمد قاصد اشرفی 
)رییس انجمن سینماداران( درباره این موضوع 
گفته است که به دلیل آنکه بلیت سینما به جای 
۵۰ هزارتومان به ۴۵ هزارتومان افزایش داشته 
اســت و به ســقف مدنظر سینماداران نرسیده 
است و این اعداد با مخارج سینماها همخوانی 
ندارد، این طرح لغو شده و سینماها در تمامی 

سانس ها بلیت تمام بها خواهند داشت.

افزایشابتالبهسویهترکیبیکرونا
سازمان بهداشت جهانی )WHO( به روزرسانی خود را در مورد سویه 
دلتاکرون کووید-۱۹ منتشر کرده و بیان می کند که در حال ردیابی 

و بحث در مورد این سویه در میان تحقیقات در حال انجام است.
 سازمان بهداشت جهانی به روزرسانی در مورد دلتاکرون منتشر کرده 
که به طور رســمی به عنوان ســویه کووید-۱۹ طبقه بندی شده است. 
مواردی از ابتال این ســویه در ایاالت متحده، فرانســه، دانمارک و هلند 

شناسایی شده است.
دانشــمندان موسسه پاستور در پاریس، توالی کامل ژنومی این سویه 

را در پایگاه بین المللی کووید GSAID به اشتراک گذاشتند.
ماریا ون کرخوف از سازمان بهداشت جهانی اظهار کرد که این جهش 

به خصوص با گردش شدید قابل انتظار بود.
در ماه فوریه، آژانس امنیت بهداشــتی بریتانیا )UKHSA( اعالم کرد 

که یک مورد ابتال از این سویه در بریتانیا کشف شده است.
آریس کاتزوراکیس، پروفســور تکامل و ژنومیک دانشــگاه آکسفورد 

گفت: این یکی از مواردی است که باید مراقب آن بود.
دکتر اســتفان گریفین، ویروس شــناس دانشگاه لیدز گفت: »هنوز به 
نظر نمی رسد این سویه به عنوان یک سویه غالب مطرح شده باشد.«

بر اساس مطالعه عالئم کووید زوئی روزانه تقریبا ۱۷۵ هزار نفر به کووید 
مبتال می شوند که شاهد افزایش 2۰ درصدی در یک هفته هستیم.

پروفسور تیم اسپکتور، یکی از بنیان گذاران این مطالعه گفت: »افزایش 

عمده موارد جدید در سراسر کشور و در افراد مسن یک نگرانی است، 
به خصوص که اکنون برای اولین بار شاهد افزایش تعداد بستری شدن 
در بیمارســتان هستیم«.وی افزود: احتماال در آینده قابل پیش بینی 
همچنــان شــاهد نرخ باالی عفونت و شــیوع یک نفــر از هر ۳۰ نفر 
خواهیم بود.همچنین نگرانی هایی در مورد شیوع زیرسویه امیکرون 
BA.2 معروف به کووید پنهان کار وجود دارد.دکتر جنی هریس، مدیر 
 2.BA آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا گفت: حضور روزافزون زیرسویه
و افزایش جزئی اخیر در عفونت ها در افراد باالی ۵۵ سال نشان می دهد 
که همه گیری تمام نشده است و ما می توانیم انتظار داشته باشیم که 

شاهد گردش کووید در سطوح باالیی باشیم.

دریچه علم

مدیران به رفتن گرفتند ساز!

به  قلم وحید حاج سعیدی
عزل و نصب مدیران در همه کشور های دنیا امری رایج و 
مرسوم است و در کشور ما نیز این اتفاق در مورد مدیران 
رخ می دهد البته با اندکی دخل و تصرف! به عنوان مثال 
در والیت ما مدیری که برای تجدید وضو چند دقیقه ای 
اطاق خویش را ترک نمود بعد از مراجعه به دفتر کار خود، 
مشــاهده نمود فردی روی صندلی ایشان جلوس نموده 
است. وقتی علت را جویا شد متوجه شد که ایشان مدیر 
جدید این مجموعه هستند و در آن لحظه تنها کاری که 
بــه ذهــن مدیر قدیمی رســید این بود که از مدیر جدید 
بخواهد که چند لحظه ای از روی صندلی بلند شــود تا 
ایشان بتواند الاقل کتش را از روی دسته صندلی بردارد!
هــر چنــد در برخی ادوار مدیران به صورت اتوبوســی یا 
واگنی جابجا می شــوند ولی این هم دلیل نمی شــود که 
مدیــران محترم فعلی همیــن طور با همان فرمان قبلی 
مسیر را ادامه دهند و اصاًل هم به فکر پیاده شدن و برنامه 
های آینده زندگی نباشند. باالخره این میز و صندلی ها 
جاودانه و مادام العمر نیســتند و به کســی هم وفا نکرده 
اند و ممکن اســت همین ایام نامه ای به دســتتان برسد 
که مضمون آن » اینجا آینده اســت. مقدمتان گلباران!« 
باشــد. فقط که نباید در مراســم افتتاحیه یا کلنگ زنی 

مقدم تان را ُگل گرفت.
البته در زمان گذشته هم این عزل و نصب ها وجود داشت 
و قدمت این ماجرا به سده های قبل باز می گردد. در آن 
ایام مدیران با وجود مجهز بودن به تشــکیالت و ابزاری 
نظیر گرز و ســنان و کاله خود و ســایر تجهیزات ایمنی، 
باز هم مجبور به ترک صحنه بودند که اسناد منظوم آن 
در همین شــاهنامه خودمان موجود اســت:» برفتند با 
گرزهــای گــران . . .  مدیران یکایک چو شــیر ژیان« و یا 
»چو نیمی گذشــت از شــب دیریاز . . . مدیران به رفتن 

گرفتند ساز« و باقی ماجرا... 
اما امروز روی ســخن ما بیشــتر با مدیران عزیزی اســت 
که قرار اســت جایگزین مدیران قبلی شــوند. هر چند در 
کشــور ما مورد اعتماد بودن برای کسب تصدی مدیریت 
کفایت اســت ولی با عنایات به تجارب حقیر در بســیاری 
از علوم ارضی و ســماوی و بحری نکاتی را با اســتحضار 
می رســانیم و مطلب مان با چند رهنمود فلک فرســا و 

مدبرانه آذین می بندیم: 
الف( توجه به مدرک و تخصص: همانطور که در باال اشارت 
رفت و همه نیک می دانیم در امر تصدی مدیریت، مورد 
اعتماد بودن کافی است)!( ولی ترا به خدا پست هایی را 
انتخاب کنید که در آن کمی تخصص هم داشــته باشــید 
و یا دســت کم از جلوی اداره مزبور چند باری رد شــده 

باشید. جای دوری نمی رود.
ب( نگــه داشــتن حرمت کلنگ و قیچــی: هر چند ما از 
کاربرد گرز و ســنان مدیران در ازمنه دور اطالع چندانی 
نداریم ولی آنچه عیان است این که »قیچی« و »کلنگ« 
از ابزارهای اصلی و کاربردی مدیریت نوین محسوب می 
شوند. فقط به خاطر داشته باشید در زمان کلنگ زنی یا 
افتتاح پروژه ها کمی هم از مختصات فنی و مشــخصات 
ظاهری طرح ها ســوال کنید تا هر طرحی بی خود و بی 
جهــت کلنگ زنی یا افتتاح نشــود. چــون گاهی اوقات 
یــک طــرح چند بار کلنگ می خورد یا چندین بار افتتاح 
میشود. مثل همین جستجو گر ایرانی »یوز« که تابحال 
۵ بار افتتاح شده است! با این وجود به خاطر داشته باشید 
»پیش افتتاح«، »افتتاح مقدماتی«، » افتتاح رسمی« و 
» افتتــاح تکمیلی« از مختصات و ویژگی های یک طرح 

خوب و ماندگار است! 
پ( ادامه تحصیل: انســان هیچگاه از کســب علم و ادامه 
تحصیــل بــی نیاز نخواهد بــود و به قولی ز گهواره تا گور 
مــدرک بجــوی! اما از آنجا که حادثه خبر نمی کند، بهتر 
اســت از همین حاال در یکی از این دانشــگاه هایی که 
بــه قول آقای احمــدی نژاد »دکترای جدی جدی« می 
دهنــد، ثبــت نام کنید تا در صورت نیاز، ادامه تحصیل را 
مانع اصلی خدمت رســانی به خلق در این مقطع زمانی 
اعالم کنید! البته تصدی پست های مدیریتی نیز بهترین 
انگیزه و بهانه برای ادامه تحصیل است و توصیه می شود 

دوستان قدر این ایام طالیی را بدانند!
ت( هر مدیر با پســتش: در دنیا موفقیت مدیر بر اســاس 
پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود؛ اما 
اینجا موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن 
نشــانه موفقیت اســت. در ضمن از قدیم هم گفته اند هر 
مدیر با پســتش و هر پســت با مدیرش! دنیا دنیا مدیریت 

برایتان آرزومندم...

طنز 

کسن کرونا بزنید  گر وا ا
این شکلی می شید!

فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با ارائه آمار 

عجیب و غریب تهرانی ها از 
بی رغبتی به تزریق واکسن 

کرونا، گفت: از جمعیت ۱4 
میلیونی استان تهران، بیش 

از 3 میلیون نفر هنوز دوز 
اول واکسن کرونا را نزده اند. 
موضوعی که سوژه کارتونی از 
مهدی عزیزی در خبرآنالین 

شد!

کارتون 

فرهنگ و هنر


