
سخنگوی دولت؛

کاری ادارات  ساعات 
مدارس و دانشگاه ها 

سال آینده تغییر می کند
     بهادری جهرمی اعالم کرد که در این 
جلســه هیــات دولــت کلیاتــی طرحــی بــه 
تصویب رسید که طبق آن ساعات شروع 
بــه کار ادارات، مــدارس و دانشــگاه ها در 

سال آینده تغییر می کند...

وزیر کار:

امیدوارم اوایل هفته 
آینده دستمزد کارگران 

مشخص شود
گفــت:  کار و رفــاه اجتماعــی       وزیــر تعــاون، 
مشــترکات ما در شــورای عالی کار باالســت چند 
گذار  مبحث هست که به کارگروه های تخصصی وا
شد تا پایان هفته اقدامات الزم را انجام می دهند 
و امیــدوارم تــا اوایــل هفته آینــده حداقل حقوق و 

دستمزد کارگران مشخص شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس در روزهای پایانی ۱۴۰۱؛

گشایش دیپلماسی 
منطقه ای؛ روی دور تند

   تحرکات دپلماتیک ایران در روزهای پایانی ســال ۱۴۰۱ در حوزه تعامل با کشــورهای منطقه و هم 
پیمانانش در عرصه بین المللی نسبت به چند ماه گذشته، افزایش نسبی پیدا کرده است و به نظر 
مــی رســد کــه احتمــاال تــا حــدودی از فشــارهای وارده بــه تهران در مدت اخیــر در پی تحوالت داخلی 

  || صفحه  صفحه 22  ایران، در عرصه های منطقه ای و بین الملل کاسته شده است...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 

صفحه 4  صفحه 3 

جامعه

 افزایش قیمت گوشت 
مهندسی شده بود

 شبکه برق کشور 
اوضاع خوبی ندارد

گر در نوروز قصد مسافرت دارید ،بخوانید ا

سفر به خیر

صفحه 3 

ک گار« از بازار بدون مشتری پوشا گزارش »روز

ک  ک  جای خالی پوشا  جای خالی پوشا
در سبد نوروزی هزینه خانواردر سبد نوروزی هزینه خانوار

سرمقالهویترین  پیشنهاد

وزیر نفت : 

مجتمع پاالیشگاهی با ظرفیت 
۲۱۰هزار بشکه  افتتاح می شود

 وزیــر نفــت گفــت: در چند روز آینــده یک مجتمع 
پاالیشگاهی به ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه  افتتاح می شود 
که با بهره برداری از آن میزان تولید بنزین در پاالیشگاه 
 آبــادان روزانــه بــه ۱۴ میلیون لیتــر و تولید گازوئیل

به ۱۸ میلیون لیتر افزایش می یابد...

یادداشت

 نتانیاهو 
به دنبال راهی برای فرار

   روزبه قمصری ، روزنامه نگار
بعــد از برگــزاری چندیــن هفته 
تظاهرات مداوم مردم صهیونیست 
ساکن ســرزمین های اشغالی در 
مخالفت با کابینه نتانیاهو و تالش 
کابینــه او برای انجــام اصالحات 
قضائــی بــه منظور فــرار او و در امان ماندن از رســیدگی به 
پرونده هــای فســادی که در دادگاه هــا دارد، حاال او در قالب 
برنامه ای قصد دارد تا به دو کشور آلمان و انگلیس سفر کند...
| صفحه 2 را بخوانید 

| صفحه 4 را بخوانید 

چطور مانع جهش قیمتی دالر شویم؟

 از کنترل نقدینگی تا سامان دهی تولید
راهکارهای مدیریت بازار ارز

بازار ارز چند روزی است که روند کاهشی گرفته است. 
دالر که در بازار رکورد ۶۰ هزار تومان را هم شکسته بود 
بعد از توافق دیپلماتیک ایران و عربستان و سفر رافائل 
گروســی به ایران در بازار معامالت فردایی و بازار آزاد 

روند کاهشی به خود گرفت...

گفت وگو

| صفحه 3 را بخوانید 

گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی  ا  ا
یک مرحله اییک مرحله ای

روابط عمومی شهرداری شنبه

 نوبت دوم

 شــهرداری شــنبه قصــد دارد نســبت بــه اجــرای پــروژه احــداث و تجهیــز پــارک 
بیــن راهــی و مجتمــع تفریحــی و گردشــگری امــام رضــا )ع( شــهر شــنبه از طریــق 

ــر اقــدام نمایــد. مناقصــه عمومــی بــه شــرح زی
آدرس شــرق بلــوار بســیج- ســاختمان  : شــهرداری شــنبه بــه  گــزار ۱- مناقصــه 

07735383727 فکــس  تلفــن:07735383668  شــهرداری  اداری 
ــز پــارک بیــن راهــی و مجتمــع تفریحــی و  ۲- عنــوان پــروژه: پــروژه احــداث و تجهی
گردشــگری امــام رضــا )ع( شــهر شــنبه شــامل محوطــه ســازی طبــق نقشــه بــرآورد  

پیوســتی
3- تضمین شرکت در مناقصه :1/750/000/000 ریال ضمانت نامه بانکی

 الف:ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه و سه ماه قابل تمدید
4- آگهی روزنامه در دو نوبت به تاریخ 1401/12/23 و 1401/12/25

5- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا تاریخ1401/12/28 
6- مهلت تحویل اسناد مناقصه:تا 1402/1/21

گشــایی اســناد مناقصــه: ســاعت 10 صبــح روز ســه شــنیه مورخــه  7- تاریــخ باز
 1402/1/22

8- محل تحویل و دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد
9- مبلــغ بــرآورد:35/000/483/502 ریــال  طبــق فهرســت بهــای ابنیــه و بــرق و 

مکانیــک  ســال 1401
انعقــاد قــرارداد نشــوند  بــه  اگــر حاضــر  10- برنــده اول دوم ســوم مناقصــه 

ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
11- شهرداری در رد ویا قبول پیشنهادات مختار است.
12- سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای آ آ
به همراه ارزیابی کیفی و فنیبه همراه ارزیابی کیفی و فنی

ک استان آذربایجان شرقی اداره کل ثبت اسناد و امال

 نوبت دوم

ک استان آذربایجان شرقی : اداره کل ثبت اسناد و امال مناقصه گذار
موضوع مناقصه:

انجام عملیات تهیه نقشه و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرستانهای تابعه استان
حجم اقدام :  به مساحت 5۰۰۰۰ هکتار 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  1401/12/23 روز سه شنبه  لغایت 1401/12/28 روز یکشنبه تا ساعت 14
محــل دریافــت اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد. و پاکــت 

الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــالوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد.
تاریــخ بارگــذاری اســناد مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی: از تاریــخ 1402/01/05 روز شــنبه لغایــت 1402/01/17  روز پنــج شــنبه 

تــا ســاعت 13 
کتها: 1402/01/19 روز شنبه  گشایی پا تاریخ باز

گــروه و رشــته شــغلی: شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری بــا پایــه 1یــا2 یــا 3 از 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ پیشــنهادات 

قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی آنهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد. 
تذکر-مطابــق جــزء 10 بنــد ب آئیــن نامــه مــاده 51 قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده 
و انجــام آن مــی توانــد تــا 3 ســال اســتمرار داشــته باشــد. و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای 

تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد.   و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت.
کتهــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــالم شــده )اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج(  محــل تحویــل پا
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــالم گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان 
ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید 

دریافــت نماینــد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه  بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان 
شــرقی بــه مبلــغ 250.000.000 ریــال )معــادل بیســت و پنــج میلیــون تومــان( مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر 
بــوده و پــس از آن نیــز بــا اعــالم کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد. ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای 
، چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و پیشــنهاداتی  ر مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــر

ر در آگهــی واصــل شــود. مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــر
همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره 
4054013207565490 بــه شناســه واریــز 939108554110070000294000233114  تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده 

ثبــت اســناد و امــالک تبریــز واریــز و ارائــه نماینــد.
))سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.(( 

آذربایجــان شــرقی: تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت  ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــا آدرس اداره 
اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 
میم الف 35۱6
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

23 شعبان  1444   16 مارس 2023 پنجشنبه 25 اسفند 1401  شماره پیاپی 2348

سیاست 2
سرمقاله

صف کشیدن مردم در مقابل 
شعبه های بانک ورشکست 

شده "سیلیکون ولی" آمریکا 
برای تعیین تکلیف حساب 

هایشان/ رویترز

سخنرانی نیکی هیلی یکی 
از نامزدهای جمهوریخواه 
انتخابات ریاست جمهوری 
2024 آمریکا در جمع 
هوادارانش در ایالت 
کارولینای جنوبی/ رویترز

گزارش تصویری

کشورهای حاشیه خلیج فارس در روزهای پایانی ۱۴۰۱؛ تعامل با 

گشایش دیپلماسی منطقه ای؛ روی دور تند
تحرکات دپلماتیــک ایران در روزهای پایانی 
سال ۱۴۰۱ در حوزه تعامل با کشورهای منطقه 
و هم پیمانانش در عرصه بین المللی نســبت 
به چند ماه گذشــته، افزایش نسبی پیدا کرده 
است و به نظر می رسد که احتماال تا حدودی 
از فشارهای وارده به تهران در مدت اخیر در پی 
تحوالت داخلی ایران، در عرصه های منطقه ای 

و بین الملل کاسته شده است.
در طول چند روز گذشــته پس از اعالم توافق 
ناگهانــی ایــران و عربســتان در پکن برای از 
سرگیری روابط و استقبال کشورهای مختلف 
از ایــن توافق، خبرهایی مبنی بر انجام رایزنی 
هایــی بین ایران و بحرین  برای از ســرگیری 
روابط منتشر شده است، چنان که خبرگزاری 
اسپوتنیک به نقل از منابع مطلع اعالم کرد که 
در حال حاضر گفت وگوهای مهمی میان ایران 
و بحرین در ســطح دوجانبه برای از سرگیری 

روابط درحال انجام است.
ایــن منابــع تاکید کردند که مذاکرات فعال در 
ســطح دوجانبه است و هیچ طرف دیگری در 
آن واسطه نیست و درصورت توافق درخصوص 
مســائل مورد اختالف، نتایج این گفت وگو به 

زودی اعالم خواهد شد.
بــه نظر می رســد کــه منظــور خبرگزاری 
اسپوتنیک از این خبر، سفراخیر  هیات پارلمانی 
ایران به بحرین برای شرکت در یکصد و چهل و 
ششمین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی 
و رایزنی های انجام شده بین این هیات و برخی 
از مقامات بحرینی از جمله با »احمد المسلم« 

رئیس مجلس بحرین است.
همچنین بعد از توافق اخیر تهران و ریاض برای 
از ســرگیری و اســتقبال مقامات قاهره از این 
توافق، سیگنال هایی هم از سوی ایران و مصر 
برای گسترش روابط  در حال ارسال است چنان 
که در روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران  در پاسخ به پرسشی 
با بیان این که  مصر کشــور مهمی در منطقه 
است و منطقه به هم افزایی ایران و مصر نیازمند 
است، گفت : در ارتباط با مصر  معتقد به برداشتن 
گام های جدیدی برای ارتقای روابط هســتیم، 
ولی همانطور که می دانید روابط بین کشورها 
در یک مســیر دوجانبه اســت و باید دید اراده 

کشور مقابل در چه مسیری است.
در همین ارتباط الشرق االوسط به نقل از منابع 
مطلــع مصری اعــالم کرد که کانال های ویژه 
ارتباطی میان دو کشــور ایران و مصر  متوقف 

نشده است.
وی با اشــاره به اینکه ایران در ســطوح باال از 
مصر و رهبری سیاســی آن تقدیر کرده است، 
خاطرنشان کرد: هنوز زود است که درمورد زمان 
اتخاذ گام های سیاسی برای ازسرگیری روابط 

میان دو کشور، اظهارنظرکنیم.
 از دیگر سو عبداهلل االشعل، معاون وزیر خارجه 
پیشین مصر نیز  در گفت و گو با العربی الجدید 
تاکیــد کرد کــه منفعتی در تداوم قطع روابط 
تهران و قاهره وجود ندارد بلکه بالعکس کشور 
مصر منافع راهبردی در احیای روابط با تهران 
دارد و این امر به ســود دو کشــور به ویژه مصر 

خواهد بود.
وی با اشاره به منافع اقتصادی بازگشت روابط 
ایــران و مصــر گفت که این امر منجر به تامین 
امنیت کانال سوئز، تضمین امنیت عبور کشتی 

هــا در بــاب المندب و هعچنین گســترش 
گردشگری میان دو کشور خواهد شد.

در ادامه تحرکات دیپلماتیک ایران با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در اوایل هفته جاری علی 
باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران 
برای شــرکت در نهمین دوره مشــورت های 
سیاســی میان تهران و مســقط به عمان  سفر 
کرد و در جریان این سفر، دیدارهایی با  مقامات 
عمانی از جمله وزیر امور خارجه این کشــور 

داشت.
طبــق اعالم وزارت خارجه ایران در این دیدار 
در ارتباط با مسائل دوجانبه و همچنین دیگر 
موضوعات از جمله تحول مثبت صورت گرفته 
در روابط ایران و عربستان با توجه به نقش عمان 

در این زمینه، گفت و گو و رایزنی شد.
همچنین یکی دیگــر از محورهای رایزنی ها 
در جریان این ســفر مذاکرات رفع تحریم ها 

بوده است.
در روز یکشــنبه هفته جاری معاونت حقوقی 
و امــور بین الملــل وزارت امور خارجه میزبان 
هیاتی از دولت کویت به ریاست" منصور عیاد 
العتیبی"، قائم مقام وزیر امور خارجه این کشور 

عربی بود.
در جریــان این ســفر دو طــرف، مذاکرات و 
رایزنــی هایی در راســتای افزایش تعامالت 
حقوقی، سیاسی - امنیتی و توسعه همه جانبه 
همکاری هــای مرزی بین ایران و دولت کویت 
و تقویت ایمنی و امنیت دریانوردی و ثبات در 

منطقه انجام دادند.
همچنین در نشست کمیته مشترک حقوقی 
دو کشــور ایران و کویت که به میزبانی معاون 
امور  حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
برگزار  شــد، آخرین وضعیت روابط حقوقی و 
مــرزی در زمینه تحدید حدود دریایی و بهره 
برداری مناطق مشترک مورد بررسی و تبادل 

نظر قرار گرفت.
دو هیــات توافق  کردند که رایزنیهای حقوقی 
را بطور منظم ادامه داده و دور بعدی مذاکرات 

در کویت برگزار شود.
 یکــی دیگــر از تحــوالت رخ داده در ارتباط با 
تعامــالت ایران با کشــورهای خاورمیانه می 
تــوان به دیدار اخیر ســفیر غیرمقیم ایران به 

وزیر خارجه لیبی اشاره کرد.
بر اســاس آنچه که رســانه های خبری به نقل 

از  وزارت خارجــه لیبــی اعــالم کردند "نجال 
منقــوش"، وزیر خارجه این کشــور عربی  با 
محمدرضا رئوف شــیبانی، ســفیر آکرودیته 

ایران در لیبی دیدار و رایزنی کرده است.
در این دیدار درخصوص تقویت روابط دوجانبه، 
فعالسازی کمیته مشترک ایران و لیبی و آغاز 
تمهیداتی برای از ســرگیری فعالیت سفارت 

ایران در طرابلس تبادل نظر شده است
 ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایران هم در 
روز دوشنبه در پاسخ به سوالی در مورد روابط 
ایــران و لیبی گفت: گفت وگوهای خوبی بین 
ایران و دولت لیبی برقرار اســت و اخیراً سفیر 
غیرمقیم ما با وزیر خارجه لیبی گفت وگو انجام 
داده از جمله در مورد گسترش روابط دو کشور 
و فعالیت مجدد ســفارتخانه های دو کشور در 

تهران و طرابلس.
ناصر کنعانی با بیان اینکه قبال بررســی های 
مقدماتی در این زمینه شــکل گرفته اســت، 
تصریح کرد: امیدواریم در آینده شاهد فعالیت 
سفارتخانه های دو کشور در تهران و طرابلس 

باشیم.
همچنیــن در هفته جاری شــاهد برگزاری  
پنجمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی 
بین جمهوری اسالمی ایران و عراق در روزهای 

۲۱ تا ۲۳ اسفند در شهر بغداد بودیم.
 برای شرکت در این جالس هیات ایرانی متشکل 
از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی به 
ویژه جمعی از تجار و فعاالن اقتصادی کشورمان 
به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به بغداد 
ســفر کرد تا در ایــن اجالس موضوعات مهم 
همــکاری در زمینــه های مختلــف از جمله 
بانکــی، حمــل ونقل و ترانزیت،کشــاورزی، 
ســرمایه گذاری،  بیمه، تجــاری و بازرگانی، 
صدور خدمات  فنی و مهندسی، انرژی، علمی، 

ورزشی و ... را مورد بررسی قرار داد.
 در ادامه تحرکات دیپلماتیک در هفته جاری 
شاهد  سفر" بختیار سعیداف" سرپرست وزارت 
خارجه ازبکستان و وزیر حمل و نقل این  کشور 
به تهران و دیدار های این مقام ازبکی با حسین 
امیــر عبداللهیان وزیر امور خارجه  جمهوری 
اسالمی ایران و مهدی صفری معاون دیپلماسی 
اقتصادی بودیم. در جریان این ســفر مقامات 
ازبکی بر نگاه ویژه کشورشان  برای توسعه روابط 
با  ایران از جمله حوزه های حمل و نقل وتجارت 

تاکید کردند.
سفر" هانس گروندبرگ "نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل در امور یمن به تهران و دیدارش 
با حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران و علی اصغر خاجی، 
مشــاور ارشــد وزیر امور خارجه در امور ویژه 
سیاســی یکی از تحرکات مهم دیپلماسی در 
طی روزهای اخیر بوده اســت با توجه به این 
که به اعتقاد تحلیل گران توافق تهران و ریاض  
می تواند تاثیر مســتقیمی برحل بحران یمن 
داشته باشد چنان که "گروندبرگ" نیزدر دیدار 
با مقامات تهران  با اشاره به توافق اخیر ایران و 
عربستان مبنی بر از سرگیری روابط دوجانبه، 
این رویداد را دارای تبعات مثبت برای تمامی 

کشورهای منطقه از جمله یمن ارزیابی کرد.
 همچنین در روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه  خبری 
منتشر شد که " دولت مالدیو ضمن استقبال 
از سرگیری روابط ایران و عربستان، تصمیم به 
ازســرگیری روابط با جمهوری  اسالمی ایران 
گرفته است این در حالی است که  وزارت امور 
خارجه مالدیو اردیبهشت سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶ 
میالدی( با انتشار بیانیه ای از تصمیم دولت این 
کشــور برای قطع روابط دیپلماتیک با  ایران 

خبر داده بود.
وزارت امــور خارجه مالدیو این ادعای واهی را 
مطرح کرده بود که دولت جمهوری اســالمی 
ایران در خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج فارس 
سیاســت هایی اتخاذه کرده که "برای صلح و 
امنیت منطقه زیان بار بوده" و این مســأله در 
ابعــاد متعددی به ثبات، صلح و امنیت مالدیو 

نیز مرتبط است.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در  همان مقطع 
زمانی گزارش داده بود که این تصمیم مالدیو 
که دارای جمعیتی ۳۴۱ هزار نفری اســت، از 
نزدیکی سیاســت های این کشور به عربستان 

حکایت دارد.
"الکساندر لوکاشنکو" رییس جمهور بالروس 
نیز در روز یکشنبه به تهران سفر کرد و در روز 
دوشنبه با همتای ایرانی خود و آیت اهلل خامنه 
ای رهبر انقالب اســالمی و همچنین معاون 

اول رییس جمهور ایران دیدار و رایزنی کرد.
در جریان سفر این مقام بالروس به ایران، سید 
ابراهیم رئیســی و" الکساندر لوکاشنکو "طی 
مراســمی نقشه راه همکاری های همه جانبه 

ایران و بالروس را امضا کردند.
همچنین مقامات ارشــد ایــران و بالروس در 
حضور ابراهیم رئیســی و لوکاشــنکو اسناد 
همــکاری دو کشــور در حوزه هــای مختلف 
تجاری، حمل و نقل، کشــاورزی، فرهنگی و 
هنری، انتقال محکومان و سند برنامه اجرایی 
به مناســبت سی امین سال برقراری روابط دو 

کشور را به امضا رساندند.
ایــن اســناد توســط وزرای خارجه، صمت، 
کشــاورزی، راه و شهرســازی و دادگستری با 

همتایان بالروسی آنها امضا شد.
 بر اساس آنچه که حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در روز یکشنبه 
۲۱ اسفندماه در مصاحبه با شبکه خبر در مورد 
توافــق ایران و آمریــکا برای تبادل زندانیان با 
وساطت کشورهایی همچون قطر و عمان اعالم 
کرد احتماال در روزهای اینده شاهد تحرکاتی 
در حــوزه تبــادل زندانیان میان ایران و امریکا 
باشیم گرچه پس از اظهارت  امیر عبداللهیان  
، بالفاصله" ند پرایس"، سخنگوی وزارت امور 

خارجه آمریکا، این موضوع را تکذیب کرد.
پرایــس در ایــن بــاره گفــت: مــا بــه طور 
خســتگی ناپذیری برای آزادی ســه شهروند 
آمریکایــی تــالش می کنیم کــه به طور غیر 
قانونــی در ایــران زندانی شــده اند و تا زمانی 
که نزد عزیزانشــان بازنگشته اند، دست از کار 

نمی کشیم.
 تکذیب مقامات امریکا با واکنش سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
روبــرو شــد و ناصر کنعانی بــا تعجب انگیز 
دانســتن واکنــش ســخنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا اعالم کرد: از ماه مارس ســال 
گذشــته میالدی از طریق یک واسطه توافق 
مکتوبی در خصوص تبادل زندانیان به امضا 
رسیده که نماینده معرفی شده رسمی آمریکا 
نیــز آن را امضا کرده اســت اما به بهانه های 
مختلف تاکنون از ســوی دولت آمریکا اجرا 

نشده است.
 به گزارش ایســنا در جریان این تکذیب ها و 
واکنش های در روز  دوشــنبه ســایت وزارت 
خارجه واشــنگتن از سفر نماینده ویژه رئیس 
جمهور این کشور در امور زندانیان به قطر خبر 

داد.
پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: 
راجر کارستنز، فرستاده ویژه ریاست جمهوری 
در امــور زندانیــان از ۱۳ تا ۱۶ مارس در دوحه 

به سر خواهد بود
بر اســاس این اعالم، فرســتاده ویژه آمریکا در 
مجمع جهانی امنیت ســخنانی را ارائه خواهد 
کرد و با نمایندگان دولت و شــرکت کنندگان 
در مورد مســائل مربوط به حل و فصل پرونده 
های بازداشت زندانیان آمریکایی که به ادعای 
آنها غیر قانونی است، تعامل و گفت و گو خواهد 

داشت.
 ســفر فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور 
زندانیان به قطر در حالی صورت گرفت که به 
نظر می رسد دوحه یکی از واسطه های اصلی 
در جریان تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا 
اســت چنان که در روز جمعه ۱۹ اســفندماه 
یکــی از محورهای اصلی  وزیران امور خارجه 
ایران و قطر بحث تبادل زندانیان بین تهران و 

واشنگتن بود

خبر ویژه

بهادری جهرمی اعالم کرد که در این جلسه هیات دولت کلیاتی طرحی به تصویب رسید که طبق آن 
ساعات شروع به کار ادارات، مدارس و دانشگاه ها در سال آینده تغییر می کند.

 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
باتوجه به اینکه از ابتدای ســال ۱۴۰۲ دیگر تغییری در ســاعت رســمی کشــور به وجود نخواهد آمد، 
پیشــنهادی از ســوی سازمان امور استخدامی مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات، دانشگاه ها و مدارس 

مطرح شد.

وی بیان کرد: کلیات این طرح در جلســه هیات دولت به تایید رســید. جزئیات آن هم قرار شــد نهایی 
شود و امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسد.

سخنگوی دولت سیزدهم همچنین درباره بررسی الیحه برنامه هفتم در دولت نیز عنوان کرد: جلسات 
سه نوبته برای بررسی الیحه برنامه هفتم در دولت )هیات دولت و کمیسیون ها( در حال برگزاری است.

بهادری جهرمی خاطرنشــان کرد: تالش داریم هرچه ســریعتر الیحه برنامه هفتم را نهایی و تقدیم 
مجلس شورای اسالمی کنیم.

سخنگوی دولت؛

کاری ادارات، مدارس و دانشگاه ها سال آینده تغییر می کند ساعات 

به دعوت رسمی همتای اماراتی؛

 شمخانی امروز به ابوظبی 
سفر می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی  امروز در پاسخ به سفر 
مشــاور امنیت ملی امارات به ایران و به دعوت رسمی 

همتای خود به ابوظبی سفر می  کند.
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی امروز 
پنجشنبه ۲۵ اسفندماه در پاسخ به سفر »شیخ طحنون 
بن زاید آل نهیان«، مشــاور امنیت ملی امارات متحده 
عربی به کشورمان و به دعوت رسمی همتای خود به 
ابوظبی سفر می کند. دریابان شمخانی در سفر به امارات 
عالوه بر مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات بلند 
پایه این کشــور نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. در این سفر، 
مسئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی دبیر شورای 

عالی امنیت ملی کشورمان را همراهی می کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

می توانیم در کمیسیون مقام زن 
شرکت کنیم

معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور توضیحاتی 
پیرامون حواشــی پیــام ویدئویی خود به نشســت 

کمیسیون مقام زن ارائه کرد.
انســیه خزعلی معاون رئیس جمهــور در امور زنان و 
خانواده در حاشــیه جلســه هیئت وزیران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ما می توانیم در کمیسیون مقام 
زن شرکت کنیم با اینکه حق رأی و حق عضویت مان 
لغو شده است و ویزا برای همکاران ما نیامد. وی عنوان 
کــرد: البته مــن از قبل قرار بود که به صورت مجازی 
ســخنرانی را ارائه بدهم. ســخنرانی ما ارائه شد و طی 
چند بار به ســازمان ملل رفت و برگشــت و در نهایت 
گفتند نمی توانیم با دو صدا یعنی زیر صدای فارسی و 
ترجمه انگلیسی سخنرانی را پخش کنیم. معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: در نهایت اعالم 
شد اگر صدای فارسی از سخنرانی حذف نشود پخش 
نخواهد شــد این پروتکلی بود که امســال قرار دادند و 

شامل کشورهای دیگر نیز می شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

حضور بازرسان آژانس در ایران 
دائمی است

محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی می گوید که 
بازرسان آژانس به صورت دائمی در ایران حضور دارند 
و بحث رفت و آمد با آژانس یک موضوع دائمی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی می گوید که بازرسان آژانس 
بــه صــورت دائمی در ایران حضور دارند و بحث رفت و 
آمد با آژانس یک موضوع دائمی است. محمد اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در 
حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به میزان در مورد 
حضور و آغاز فعالیت بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران، گفت: بازرسان آژانس به صورت دائمی 
در ایران حضور دارند و بحث رفت و آمد به آژانس یک 

موضوع دائمی است.

ح کرد: طحان نظیف مطر

 ایرادات شورای نگهبان 
به الیحه بودجه

ســخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری 
ســال ۱۴۰۱، ضمن تبریک فرارســیدن سال نو و ماه 
مبارک رمضان گفت: از جلســه قبل تاکنون، ۵ طرح 

و الیحه ارسال شده به شورای نگهبان  بررسی شد.
طحان نظیف با بیان اینکه پس از ۱۶ جلســه فشــرده 
و پیاپی بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 
در شورای نگهبان روز گذشته  به پایان رسید، گفت: 
مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به 
صورت غیر رســمی  بررســی مصوبه را هفته قبل آغاز 
کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه 
به پایان می رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به مجلس 

اعالم کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی از ایرادات 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ تصریح کــرد: در تبصره یک 
بودجه موضوع مربوط به منشــأ سهم صندوق توسعه 
ملی و میزان افزایش آن نســبت به قانون بودجه سال 
پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. 
همچنین بندی برای حمایت از ســهامداران خرد در 
بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، 
ابهام داشت و باید رفع می شد. همچنین یک بند الحاقی 
دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق برای طرح های آب عشایری بود اما منابعی 
برای آن در نظر گرفته نشــده بود که جهت اصالح به 

مجلس ارجاع شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

 بحران پنهان هویت 
در النه عنکبوت آشکار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اردوکشی خیابانی 
در تل آویو و دیگر مناطق اشــغالی ۱۰ هفته اســت که 

بطور متناوب ادامه دارد.
ناصر کنعانی در توییتی نوشت: بحران پنهان هویت در 
النه عنکبوت آشکار شد. اردوکشی خیابانی در تل آویو 
و دیگر مناطق اشغالی ۱۰ هفته است که بطور متناوب 

ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: البته این فقط 
یکی از بحران های متراکم در رژیم صهیونیستی است. 

بنیاد بی ریشه با تندبادی فروخواهد ریخت.

 نتانیاهو 
به دنبال راهی برای فرار

   روزبه قمصری 
روزنامه نگار

بعــد از برگزاری چندین 
هفته تظاهــرات مداوم 
مردم صهیونیست ساکن 
سرزمین های اشغالی در 
مخالفت با کابینه نتانیاهو و تالش کابینه او برای 
انجــام اصالحــات قضائی به منظور فرار او و در 
امان ماندن از رسیدگی به پرونده های فسادی 
که در دادگاه ها دارد، حاال او در قالب برنامه ای 
قصد دارد تا به دو کشور آلمان و انگلیس سفر 
کند. اما نکته اینجاست که مخالفان او از همین 
حــاال برنامه ایجاد اختالل در فرودگاه های این 

دو کشور را دارند.
بر اســاس اطالعاتی که تا االن منتشــر شــده 
هزاران معترض صهیونیســت قصد دارند تا با 
استفاده از وسائل نقلیه و ماشین های شخصی 
و غیرشــخصی خود در مســیر های منتهی به 
فرودگاه »بن گوریون« و حتی در صورت امکان 
داخل محوطه این فرودگاه حضور پیدا کنند تا 
در جریان پرواز هواپیمای نتانیاهو برای ســفر 
بــه آلمــان و انگلیس خلل ایجاد کرده و مانع از 

سفر او به اروپا شوند.
از طــرف دیگــر اخباری هم کــه از معترضان 
صهیونیســت به خارج از سرزمین های اشغالی 
مخابــره می شــود حاکــی از این اســت که 
شهرک نشــینان صهیونیست لقب »دیکتاتور 
بالقــوه« را بــه نتانیاهــو دادنــد. ضمن اینکه 
صهیونیســت ها با برقراری ارتباط با یکدیگر از 
هم درخواست می کنند که آن ها هم برای نشان 
دادن خشم و ناراحتی و رساندن صدای اعتراض 

خود به گوش نتانیاهو به فرودگاه بیایند.
رویــداد دیگری که کمک بســیار فــراوان و 
قابــل توجهی بــه جهانی شــدن اعتراضات 
صهیونیست ها علیه »بنیامین نتانیاهو« کرده 
است درخواست بیش از هزار نفر از نویسندگان 
و هنرمندان فلســطینی از دولت های آلمان و 
انگلیــس برای لغو ســفر نتانیاهــو به این دو 
کشور اســت. هنرمندان فلسطینی در جریان 
این خواســت خود به دنبال تحت فشــار قرار 
دادن ســران این کشور ها هســتند تا آن ها را 
با فشــار افکار عمومــی روبرو کرده و موجبات 
لغو و کنسل کردن این سفر ها را فراهم کنند.

در همین راســتا شــاهد بودیم که هنرمندان 
فلســطینی دلیل درخواســت خود از مقامات 
آلمان و انگلیس را برنامه کابینه نتانیاهو برای 
اصالحــات قضائی عنــوان کرده اند. زیرا آن ها 
اعتقــاد دارند این طرح کابینه تندرو و افراطی 
بنیامین نتانیاهو پروژه خطرناک و مخرب است 
و تنهــا خــود او از این اصالحات که همانا فرار 
از چنگال قانون و عدالت اســت سود و منفعت 
می بــرد. ضمن اینکه با انجــام این اصالحات 
زمینه بیشــتری برای فســاد و گریز از قانون 
نه فقط برای نتانیاهو بلکه برای ســایر ســران 

و مقامات رژیم صهیونیستی فراهم می شود.
اما ماجرا زمانی جالب تر می شود که این موضوع 
را بدانیم در کنار هزاران هنرمند و نویسندگان 
فلســطینی، صد ها نفــر از تحصیل کردگان و 
دانشــگاهیان صهیونیســت نیز خواستار لغو 
ســفر بنیامیــن نتانیاهو به آلمــان و انگلیس 
شــدند. دانشــگاهیان صهیونیست حتی پای 
خود را از این هم فراتر گذاشتند و درخواستی 
برای برپایی تظاهرات در برلین پایتخت آلمان 
دادند. موضوعی بی سابقه و در نوع خود کم نظیر 
و یا بی نظیر که موجب شده تا اعتراظات علیه 

نتانیاهو جهانی شود.
از طــرف دیگر جهانی شــدن اعتراضات علیه 
»بنیامیــن نتانیاهــو« از امــروز وارد مرحله 
جدیدی شده به صورتی بر اساس اعالم روزنامه 
صهیونیســتی »هاآرتــص« هم اکنون هزاران 
صهیونیست ساکن برلین در حال برنامه ریزی 
و آماده شدن برای برپایی تظاهرات اعتراضی و 
برهم زدن سفر امروز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه 

نتانیاهو به کشور آلمان هستند.
در واقع باید گفت تظاهراتی که چهارشــنبه در 
»برلین« پایتخت »آلمان« برگزار شد  دومین 
تظاهــرات جهانــی بعد از تظاهــرات هزاران 
صهیونیســت در شهر »رم« پایتخت »ایتالیا« 
علیه نتانیاهو بود. موضوعی که نشــان می دهد 
اعتراضات علیه نتانیاهو در حال تبدیل شــدن 
به الگویی جهانی است و قطعا صهیونیست های 
انگلیس هم بعد از آلمان برعلیه نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی به خیابان خواهند آمد. امری 
که فضا و شرایط را روز به روز علیه نتانیاهو سخت 

و سخت تر می کند.
در پایــان باید گفت بنیامین نتانیاهو به همراه 
همسر خود در شرایطی برای فرار از دست صد ها 
هزار تظاهرات کننده صهیونیست تور سفر های 
اروپایی خود را آغاز کرده که در خارج از مرز های 
خود نیز روی خوشی از صهیونیست های ساکن 
کشور های اروپایی نمی بیند و روز های سختی 
را بعد از انجام سفر به آلمان و انگلیس در پیش 

روی خود دارد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گفت و گو

چطور مانع جهش قیمتی دالر شویم؟

 از کنترل نقدینگی 
 تا سامان دهی تولید

راهکارهای مدیریت بازار ارز
بازار ارز چند روزی است که روند کاهشی گرفته 
است. دالر که در بازار رکورد ۶۰ هزار تومان را 
هم شکسته بود بعد از توافق دیپلماتیک ایران 
و عربســتان و ســفر رافائل گروسی به ایران در 
بازار معامالت فردایی و بازار آزاد روند کاهشی 
بــه خود گرفت. با وجود این کاهش اما نگرانی 
هــا درباره وضعیت بــازار همچنان ادامه دارد. 
بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی افت 
قیمــت دالر را پایدار نمی دانند و معتقدند که 
دولت برای جلوگیری از گرانی افسار گسیخته 
قیمت ها باید مانع رشــد نقدینگی شود. سید 
مهــداد خاتمی فعــال اقتصادی در اینباره می 
گوید: بانک مرکزی باید در سال جدید کنترل 
تورم و نقدینگی را به عنوان یکی از اصلی ترین 
اقدامات در دســتور کار خود قرار دهد چرا که 
بخش زیادی از مشکالت امروز اقتصاد حاصل 

این دو چالش است.
او البته با اشــاره به این نکته که بســیاری از 
مــردم برای حفــظ ارزش نقدینگی و دارایی 
خود خواهان خرید دالر شده اند، گفت: دولت 
باید برای حل این مشــکل فکر بکند و شــرایط 

مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کند.

 چطور مانع جهش دوباره 
قیمت دالر شویم؟

او بــا بیــان اینکه ناکارآمد جلــوه دادن دولت 
سیزدهم در ساماندهی امور، در نهایت تشدید 
اعتراضــات مردمی را فراهم می کند، افزو: در 
مقابل مناســباتی مثل همکاری با عربستان و 
ایجاد موازنه قدرت و مراودات اقتصادی با کشور 
های دیگر از این تشویش ها جلوگیری میکند.

خاتمی اضافه کرد: در چنین شــرایط داخلی 
و فضای رســانه ای بود که اختیارات جدید و 
ویژه ای از سوی سران قوا به بانک مرکزی برای 

مدیریت بازار ارز داده شد.
این فعال اقتصادی گفت: براساس این ابالغیه، 
خریــد ارز توســط صرافی ها از صادرکنندگان 
بــدون محدودیــت و بــا نرخ توافقــی و غیر 
دســتوری آزاد اعالم شــد. همچنین براساس 
این ابالغیه فروش ارز در ســرفصل ســایر )کد 
۲۴( با احراز هویت متقاضی ازاد شد و در همین 
چارچوب رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ 
می شودکه این موارد به خودی خود فضا جامعه 

خودگردان را ایجاد می کند.
بــه گفته این فعال اقتصادی؛ کاهش انتظارات 
تورمی، رفع مشکالت مربوط به کسری بودجه، 
مدیریــت نقدینگی و ســامان دادن به محیط 
تولیــد می تواند مانع از افزایش نرخ ارز شــود 
و لــذا وقتی تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد 
کشــور به دالیل مختلف شکل می گیرد، خواه 
 ناخواه شاهد افزایش نرخ ارز مانند دالر و سقوط 

ارزش ریال خواهیم بود.
وی گفــت: نکته ای که بانک مرکزی از ابتدای 
سال جاری بدان همت گمارده و کنترل تورم و 
نقدینگی را به عنوان یکی از اصلی ترین اقدامات 

خود در دستور کار قرار داده است.

گشته؟ آرامش به بازار ارز باز
وی اظهار کرد: حاال بازار ارز آرام گرفته، فعاالن 
اقتصادی با چشــم انداز روشــن تری نسبت به 
اینده به تعامالت اقتصادی خود مشغول هستند 
تب روزانه نوســان ارز فروکش کرده اســت و 
آثــار این تدابیر اقتصادی را در ناکامی التهاب 
آفرینان دراقتصاد ایران و تغییر رویکرد آنان را از 
مقابله به مذاکره می توان دید و سیاستمداران 
کشور با این پشتوانه داخلی با دستی پر حقوق 

ملت ایران را مطالبه خواهند کرد.
این کارآفرین توضیح داد: برای اینکه در آینده 
دچــار اختالالت و ناپایداری های ارزی نظیر 
ماه های گذشــته نشویم، باید فعالیت هایی را 
در دســتور کار قرار دهیــم، به عنوان نمونه 
بررسی شود کسانی که خواهان ارز هستند، 
ارز را برای چه می خواهند؟ ما در اوایل سال 
ارزهایی را به عده ای دادیم و هیچ وقت سؤال 
نکردیم این ارز را برای چه الزم دارند، بخشی 
از آنهــا پاســخ می دادند ایــن ارز را برای آن 
می خواهند که مصونیتی در قدرت خرید خود 
ایجــاد کنند، پس اگر عده ای برای مصونیت 
بخشــیدن به کاهش قــدرت خرید ریال، به 
دنبال ارز هستند، پس باید ابزاری جایگزین 
بــرای آنها طراحی کنیم، اینها دارایی پولی و 
ریالی دارند و نسبت به اینکه این دارایی پولی 
و ریالی آنها دچار کاهش ارزش شــود، نگران 
هستند بنابراین ضرورت دارد ابزار جایگزین 
برای آنها در نظر گرفته شود، چرا اجازه دهیم 
بــرای مصونیت بخشــیدن به کاهش دارایی 
ریالی،   فرد به دنبال ســکه، ارز و طال باشــد؟ 
بنابرایــن حتماً باید بــرای جریان مصونیت 
بخشــیدن به کاهــش دارایی های مردم فکر 

جدی داشته باشیم.

گزارش

سناریو بورس برای بعد از تعطیالت نوروز 

نمادهای سودساز در آستانه 
جذب نقدینگی جدید

بازار سرمایه در چند روز اخیر نوسان چندانی 
نداشــته و با حداقل افت روند صعودی خود 
را حفظ کرده، اما اینکه شاخص کل بورس 
در همین محدوده نزدیک به یک میلیون و 
هشتصد هزار واحدی کف سازی و استراحت 
می کند با اینکه پولبک به مقاومت شکسته 
شــده یک میلیون و هفتصد هزار واحد می 
زند به شرایط اقتصادی کشور برمی گردد.

بــه عبارت دیگر با توافق اولیه آژانس انرژی 
هســته ی و ایران و همچنین از ســرگیری 
روابــط دیپلماتیک بین ایران و عربســتان 
باعث شــد که قیمت ارز کمی افت داشــته 
باشــد و هیجانات انتظــارات تورمی هم تا 
حــدودی فروکــش کــرده و از آنجایی که 
تعطیــالت ده روزه نــوروز را پیش رو داریم 
بسیاری از نوسانگیر ها نقد می کنند و همین 
مسأله می تواند روی مسیر کوتاه مدت بازار 

تاثیر بگذارد.
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
وضعیت سرانه خرید سهام در معامالت روز 
ســه شــنبه افزایش یافته و امیدواری برای 
حرکت رو به باالی سهام را زیاد کرده است، 
گفت: در حال حاضر بازار کامال ارزنده شده و 
اگر در موقعیت کنونی روند صعودی نداشته 
باشــد قطعا بعد از عید این مسیر شکل می 

گیرد
محمــود مرادی با بیان اینکه شــاخص هم 
وزن بــه دلیل اینکه باالی کانال قرار گرفته 
و نوســانات ســطح حمایتی آن را تقویت 
کــرده اســت، گفت: شــاخص کل اما زیر 
ناحیه مقاومتی قرار گرفته و تا زمانی که از 
این ســطح عبور نکند همچنان می تواند به 

اصالح زمانی خود ادامه دهد.
او بــا تاکید بر اینکــه وضعیت اقتصاد دنیا 
حکایــت از این دارد که یک رکود پیشــرو 
داریــم، اظهــار کرد: با توجه به اینکه ارزش 
دالر در مقابل طال کاهش پیدا کرده قیمت 
نفــت هم وارد یک روند نزولی شــده و این 
مســئله می توانــد روی بازارهای مالی هم 

تاثیر بگذارد.

 مهمترین چالش های بازار سرمایه 
برای ورود به سال ۱۴۰۲

در حــال حاضر یکــی از مهمترین چالش 
های بازار سرمایه برای ورود به سال ۱۴۰۲ 
افزایــش نرخ عوارض صادرات و بالتکلیفی 
درباره نرخ ارز اســت، البته عوامل دیگری 
همچــون نرخ خوراک پتروشــیمی ها هم 
می تواند چالش برانگیز شوند، زیرا تصمیم 
گیری درباره نرخ آنها به دولت واگذار شده 
و هــر آن ممکن اســت تصمیم بگیرد نرخ 
خوراک را تغییر دهد. البته رییس ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار در هفته جاری اعالم 
کرد که هیات دولت تضمین داده که از بورس 
حمایت می کند و خوراک پتروشیمی ها را 

همچنان با نرخ قبلی عرضه می کند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر بورس به نسبت سایر بازارها 
از ظرفیــت باالتری برای جذب نقدینگی 
برخوردار است، گفت: در چند وقت اخیر 
بخشی از نقدینگی بازار سرمایه وارد دالر، 
طــال و خودرو شــد و حاال که این بازارها 
نوسان رو به پایین پیدا کرده اند نقدینگی 
آنها احتماال وارد بورس می شود و همین 
مســئله زمینه رشد شاخص را فراهم می 

کند.
احمــد جانجــان با بیان اینکــه تعطیالت 
نوروز در مقطع کنونی باعث شده نقدینگی 
چندانی وارد بازار سرمایه نشود، تصریح کرد: 
بــه طور قطع بعد از تعطیالت عید ظرفیت 
باالتــری برای رشــد بازدهی نمادها وجود 
دارد، زیرا از یک ســو گزارش های ســاالنه 
منتشر می شود و وضعیت عملکردی شرکت 
ها مشخص می شود و از طرف دیگر بسیاری 
از سرمایه گذاران برای دریافت سود مجامع 

سراغ نمادهای با سود باال می روند.
او بــا تاکید بر اینکه بر اینکه تورم همچنان 
یک عامل محرک در بازار ســرمایه اســت، 
تصریح کرد: بسیاری از نمادها متاثر از رشد 
قیمت کاالها سود می برند و بعث می شود 
حاشــیه سود آنها باالتر برود، از طرف دیگر 
شــرکت های صادراتی با تسویه ارز خود در 
مرکز مبادالت ارزی حاشــیه سود باالتری 
ثبــت می کننــد و همین موضوع باعث می 
شــود در نزدیکی مجامع نقدینگی بیشتری 

را جذب کنند.
 بســیاری از کارشناســان معتقدند در چند 
روز اخیر سیگنالی از معامالت بازار دریافت 
نکرده اند که نشــان دهد شــاخص میل به 
اصــالح قیمتــی دارد از این رو بازار متعادل 
معامــالت خــود را تا بعد از تعطیالت نوروز 
دنبال می کند و احتماال بعد از عید به ویژه 
در زمان نزدیک شــدن به مجامع نقدینگی 
وارد نمادهای با ســود باال می شود و کمک 
می کند تا اهرمی برای رشــد شــاخص کل 

بورس قله قبلی شود.

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو اعالم شد

افزایش قیمت خودرو قطعی است
  مریم فکری/ گروه اقتصاد

در حالی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در یک نشست خبری، 
از احتمال افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در ســال آینده خبر 
داده که بالفاصله پس از این نشســت، وزارت صنعت در اطالعیه ای، این 
موضوع را رد کرد. براساس اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتساب 
تصویــب افزایــش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کامال 

نادرست است.
در این اطالعیه آمده است: آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر 
کرده، این بوده که براســاس قانون، شــورای رقابت مسوول تعیین قیمت 
خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است 

و وزارت صمت نیز منتظر اعالم نظر شورای رقابت است.
وزارت صمت در اطالعیه خود تصریح کرده اســت: معاون وزیر صمت در 
این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت 
خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این 
به معنای تصویب چنین ارقامی نیست؛ ضمن اینکه وزارت صمت مسئول 

تعیین قیمت خودرو نیست و این مساله بر عهده شورای رقابت است.

فرمول افزایش قیمت ها
این در شرایطی است که معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت در نشست 
خبــری در مــورد میزان افزایش قیمت خودرو اعالم کرد: محدوده افزایش 
قیمت خودرو در سال آینده ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود که آخر فروردین 

اعالم می شود.
آن طــور کــه منوچهر منطقی درباره ورود مجدد شــورای رقابت به بحث 
قیمت گــذاری خــودرو گفته، با توجه بــه وضعیت فعلی خودرو و تقاضای 
بیشــتر آن در مقایســه با عرضه، از نظر شــورای رقابت خودرو دارایی بازار 
انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت گذاری آن ورود می کند.

وی عنوان کرده، شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت 
قرار می دهد و قیمت های پیشنهادی سازمان حمایت را )که آن هم بر مبنای 

صورت های مالی شرکت ها است( دریافت و مصوب می کند.
منطقی متذکر شــده؛ بر این اســاس اگر افزایش در قیمت خودروها داشته 
باشیم، برمبنای صورت های مالی شرکت های تولیدکننده است و شورای 

رقابت این قیمت ها را صحت سنجی می کند.
معاون وزیر صنعت یادآور شده؛ با توجه به اینکه از سال ۹۹ قیمت کارخانه ای 

خودروها تغییری نداشته و با توجه به تورم موجود، به احتمال زیاد افزایش 
قیمت خودرو را شــاهد خواهیم بود. در این راســتا محاســبات در انتهای 
فروردین ماه انجام خواهد شد و در نهایت قیمت های جدید اعالم می شود.

فاصله با قیمت واقعی بازار
پیش از این نیز در هفته گذشــته مازیار بیگلو، عضو هیات مدیره انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در یک نشســت خبری، خبر از 

رشد احتمالی ۳۰ تا ۸۰درصدی قیمت ها داده بود.
وی با اشــاره فرمول جدید شــورای رقابت برای محاسبه قطعات گفته بود: 
با این که قیمت ها در فرمول جدید که در بورس قیمت گذاری می شــود و 
در بورس قطعه عرضه شود، بهتر شده، اما تعدیالت قیمتی سه ماهه شده 
ولی با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل 
مالحظه ای دارد.وی تصریح کرده بود: اگر مســیر شــورای رقابت در زمینه 
مصوبه مجلس در زمینه عرضه در بورس کاال، وضع نقدینگی قطعه سازان 
را بهتر می کند. بنابر تصمیم شــورای رقابت قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ 

درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.

ک « از بازار بدون مشتری پوشا گار گزارش »روز

ک در سبد نوروزی هزینه خانوار جای خالی پوشا
  احمدرضا صباغی/ گروه اقتصاد

 در آســتانه ســال نو و با نزدیک شدن به عید 
باســتانی نوروز یکــی از بازارهای مهمی که 
مردم برای خریدن اقالم و کاالهای موردنظر 
خود به آن مراجعه می کنند، بازار پوشــاک 
است. در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان پوشاک 
ایرانی شــرایط مناســبی را به لحاظ تامین 
مواد اولیه ونوســانات نرخ ارز تجربه نکردند 
امــا، بــا این حال برای فروش ویژه در شــب 
عید برنامه های گسترده ای تدارک دیدند که 

متاسفانه با سردی بازار مواجه شدند.
حضور کم رنگ مردم برای خرید انواع پوشاک 
در بازار مشهود است هرچند نباید از شلوغی 
و ازدحام در بازار پوشــاک شــب عید غفلت 
کرد. به راستی مهمترین علت کم رونقی بازار 
پوشــاک در شــب عید امسالچه بوده است؟ 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه پوشاک 
بــر این موضوع مهم اعتقاد دارند که کمبود 
نقدینگی مردم و گرانی بیش از حد پوشاک در 
بازار موجب شده است تا شاهد سردی خرید 
از سوی اقشار مختلف مردم در بازار پوشاک 
باشیم.به منظور بررسی علل سردی شب عید 
فروشندگان پوشاک با دوتن از کارشناسان و 
فعاالن این حوزه گفتگو کرده ایم، تا نظر آنها 

را درباره این موضوع جویا شویم.

فشارهای سنگین مالیاتی و بیمه ای روی 
ک ایرانی دوش تولیدکنندگان پوشا

مجیــد افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه 
نســاجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه در 
بازار پوشــاک شــب عید شاهد رکود فروش 
هســتیم، گفت: افزایش قیمت ۴۰ درصدی 
پوشاک در بازار نسبت به سال گذشته، برای 
تولیدکنندگان و فروشــندگان به نوعی زیان 

محسوب می شود ولی با این همه میزان خرید 
پوشاک توسط مردم به شدت کاهش داشته 
است.وی با بیان اینکه تامین مواد اولیه برای 
تولیدکنندگان پوشــاک ایرانی بسیار سخت 
و دشــوار شده اســت، تصریح کرد: تا قبل از 
تشکیل تاالر معامالت ارزی مواد اولیه با نرخ 
نیمایی به دست تولیدکنندگان می رسید ولی 
با تشــکیل این تاالر، در شــرایط کنونی مواد 
اولیه و موردنیاز تولیدکنندگان پوشاک ایرانی 
با نرخ آزاد به دست آنها می رسد که باید این 
شــرایط را تغییر داد.افتخاری با بیان اینکه 
شــرایط اقتصادی مردم نسبت به سال های 
گذشــته سخت تر شده اســت، اضافه کرد: با 
توجه به اینکه خرید اقالم خوراکی در اولویت 
اقتصادی بســیاری از مردم است باید به این 
موضوع مهم اشاره کرد که خرید پوشاک برای 
بســیاری از اقشارهای مختلف مردم جامعه 

چندان اهمیت ندارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی و پوشاک 
ایران اضافه کرد: اخذ مالیات های سنگین به 
همراه مشکالت متعددی بیمه و هزینه های 
افسارگســیخته حقوق کارگران، کارمندان 
و تامیــن انرژی بســیاری از تولیدکنندگان 
پوشاک در ایران را با مشکالت متعددی مواجه 
کرده است به طوری که شاهد تعطیلی بخش 
بزرگی از واحدهای تولیدی پوشاک در نقاط 
مختلف کشــور بوده ایم.وی حوزه پوشاک را 
از قدیمی تریــن صنایــع تولیــدی در ایران 
برشــمرد و افزود: نباید از ذکر این نکته مهم 
غافل شویم که در اعطای تسهیالت تشویقی 
بــه تولیدکنندگان پوشــاک ایرانی، کمبود 
شــدیدی حس می شــود و از طرف دیگر تا 
زمانی که انگیزه الزم برای تولیدکننده نباشد 
تا تولید را با قدرت ادامه دهد نمی توان به رونق 

بازار پوشاک امیدوار بود.افتخاری اضافه  کرد: 
تشویق تولیدکننده پوشاک به تنوع در تولید 
از یــک طرف و ایجاد تخفیف های ویژه برای 
خرید پوشاک توسط مردم از طرف دیگر باید از 
سوی دولت های مختلف به عنوان یک موضوع 
مهم دنبال شــود که متاســفانه در سال های 

اخیر شاهد آن نبودیم.

 عدم وجود فضای سالم رقابتی 
بین تولیدکننده ایرانی و خارجی

حســین آقا کوچکی، رییس اتحادیه صنف 
پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران با بیان 
اینکه کســادی کامل از اوایل اســفند سال 
جاری بر بازار پوشــاک به صورت محسوس 
حاکم بود، گفت: متاســفانه شرایط نامطلوب 
اقتصادی مردم را به ســوی تامین کاالهای 
اساســی وخوراکــی برای عید نوروز ســوق 

داده اســت و به نوعی جای پوشــاک در سبد 
معیشتی نوروزی خالی است.وی اضافه کرد: 
تغییر مد وتنوع انواع لباس در بازار هم به نوعی 
تولیدکنندگان پوشاک ایرانی را با مشکالت 
مختلف روبرو کرده است. با توجه به تغییر مد 
و رنگ لباس با شروع هر سال باید به این نکته 
مهم اشاره کرد که تولیدکنندگان پوشاک اگر 
نتواننــد محصوالت تولیدی خود را در همان 
ســال به فروش برسانند، در سال آینده دیگر 
توانایــی فروش محصــوالت خود را به دلیل 

تغییر در مد و رنگ لباس نخواهند داشت.
آقاکوچکی تاکیدکرد: دستفروشــان بازار 
بســیاری از مغــازه داران کــه محصوالت 
تولیــدی پوشــاک ایرانــی را به فــروش 
می رســانند به نوعی کساد کرده اند. وقتی 
دستفروشــان پوشاک در شهرهای بزرگ 
و بــه خصــوص در پایتخت اقدام به فروش 
پوشــاکی می کنند که برند آنها خارجی و 
به صورت قاچاق وارد کشــور شــده است 
نمی تــوان به تولیدکننده ایرانی انگیزه داد 
که پوشــاک تولیــدی وی حتما در بازار با 

قیمت مناسب فروخته خواهد شد.
وی افزود: قاچاق پوشاک با وجود ممنوعیت 
همچنان به کشور در برخی از مبادی و حتی 
از طریق کولبری انجام می شود که برای مقابله 
با آن باید راهکارهای اساسی را در نظر گرفت. 
از طرف دیگر ایجاد فضای سالم رقابتی بین 
تولیدکننده و واردکننده پوشاک چندسالی 
است که به عنوان یک شعار مطرح شده است 
ولی در عمل شاهد وقوع آن نیستیم. واردات 
پوشــاک به کشور به دلیل سود هنگفتی که 
برای واردکننده دارد موجب شده تا پررنگ تر 
از ســال های گذشته حتی به صورت قاچاق 

رونق بگیرد.

خبر ویژه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشــترکات ما در شــورای عالی کار 
باالســت چند مبحث هســت که به کارگروه های تخصصی واگذار شــد تا 
پایــان هفتــه اقدامات الزم را انجام می دهند و امیدوارم تا اوایل هفته آینده 
حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص شود. صولت مرتضوی در رابطه 
با آخرین وضعیت پرداخت عیدی و حقوق و دســتمزدهای عنوان کرد: در 
فرصت مناسب و وقت مقرر حقوق اسفندماه را هم پرداخت خواهیم کرد.وی 
با اشاره به آخرین وضعیت کاالبرگ گفت: در خصوص کاالبرگ مستحضر 
هســتید که فرآیند اســتانی را طی کردیم تا اکنون در سراســر کشور بالغ بر 

۳۰ هزار فروشگاه به این سامانه وصل شدند. مردم می توانند یک ماه قبل از 
واریزی یارانه نقدی چنانچه نیاز دارند به صورت اعتباری از این فروشگاه ها 
استفاده کنند که این فروشگاه ها هم زنجیره ای هستند و هم سایر فروشگاه ها. 
تراکنش آن ها هم سراســری اســت و در نقاط مختلف کشــور این ۳۰ هزار 
فروشگاه فعال هستند و هر روز هم تعداد قابل توجهی ثبت سامانه می کنند 

و از این سامانه استفاده می کنند.
مرتضوی  در رابطه با حداقل حقوق و دستمزد جامعه کارگری عنوان کرد: 
خوشبختانه هم در کمیته تعیین مصادیق و حداقل حقوق و دستمزد جلسات 

مختلفی برگزار شــد و هم در شــورای عالی کار در هفته جاری در خدمت 
شرکای محترم اجتماعی خود بودیم. به حمداهلل مشترکات ما باالست چند 
مبحث هست که به کارگروه های تخصصی واگذار شد تا پایان هفته اقدامات 
الزم را انجام می دهند و امیدوارم تا اوایل هفته آینده حداقل حقوق و دستمزد 
کارگران مشــخص شــود.وی افزود: تاکید موکد ما بر این است که تبعیضی 
را قائل نشــویم و تفاوتی بین کارمندان دولت و کارگران در شــرایط مساوی 
ایجاد نشود و به حداقلی که برای کارکنان دولت پیش بینی شده است اخالقا 

باید برای کارگران هم ملزم باشیم.

وزیر کار:

امیدوارم اوایل هفته آینده دستمزد کارگران مشخص شود

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده:

گوشت مهندسی شده بود  افزایش قیمت 
رییــس مجمــع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: قرار اســت ۲۵۰ هزار تن 
گوشــت )معادل ۶.۵ میلیون راس دام ســبک ۴۰ کیلویی( وارد کشور کنیم و 
این بدان معناست که ریشه کل دام سبک کشور را بدون اینکه برنامه ای برای 
تولید داخل داشته باشیم، می زنیم.منصور پوریان  با اشاره به واردات گوشت و 
تاثیر آن بر تولید داخل دام اظهار داشت: اکنون میزان زیادی گوشت در حال 
ورود به کشــور اســت در حالی که ما قبال در بخش تولید طی ۶ ماه اول ســال 
مازاد دام داشــتیم و تولید به گونه ای بود که به دلیل اینکه زایش ها در برخی 
مناطق یکسان بود به صورت حجمی وارد بازار می شد. وی افزود: روزانه ۱۱ تا 
۱۱.۵ هزار الشه گوسفندی و حدود ۱۳۰۰ راس گوساله کشتار می شود و در 
باالترین سطح در کشور کل کشتار ساالنه به ۴ میلیون راس می رسد. در حالی 
که میزان بره تولیدی کشتاری در طول سال در محدوده های ۷.۵ تا ۸ میلیون 

راس است، یعنی با یک حجمی از دام بره روبرو هستیم. البته در کنار آن حدود 
۸۰۰ تا یک میلیون راس میش هم در سال کشتار داریم. عمال جمعیت دامی 
که باید وارد کشــتار شــود در محدوده ۱۰ میلیون راس بوده و این رقم خیلی 
زیاد است، حال بدون برنامه ریزی برای تولید داخل؛ قرار است ۲۵۰ هزار تن 
گوشــت )معادل ۶.۵ میلیون راس دام ســبک ۴۰ کیلویی( وارد کشور کنیم و 
این بدان معناست که ریشه کل دام سبک کشور را بدون اینکه برنامه ای برای 
تولید داخل داشته باشیم، می زنیم.پوریان تاکید کرد: ما کمبود گوشت نداریم 
و مشکالت قیمتی هم ارتباطی به تولید و دامدار ندارد، مشکالت قیمتی ناشی 
از مسائل موجود در دل بازار و قیمت سایر کاالها است، ما به جای حمایت از 
دامدار و تولید و بازار مصرف هدف و برنامه را مســتقیما روی واردات متمرکز 
کرده ایم و خیلی هم افتخار می کنیم. وی با اشاره به واردات گوشت با ارز ۲۸۵۰۰ 

تومانی خاطرنشان کرد: با این اقدام سرمایه ملت خرج بازار استرالیا و رومانی 
می شــود و به جای حمایت از تولید داخل صنعت دامپروی را تحت تاثیر قرار 

دادیم و تنها نتیجه آن به حاشیه بردن تولید داخل است. 
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه حتی اگر قرار اســت 
واردات داشته باشیم باید به اندازه ای باشد که تولید داخل متضرر نشود، گفت: 
بدون اینکه برنامه ای برای تولید داخل داشته باشیم در برنامه مهندسی شده 
یک روز قیمت گوشت را باال می بریم و روز بعد به بهانه افزایش قیمت اقدام به 
واردات به میزان باال می کنیم این نشان می دهد که برای این حجم از واردات 
بیش از ۵ تا ۶ ماه برنامه ریزی شده است و این در حالی است که جلوی صادرات 
را هم می گیریم به طوری که کل صادراتی که در طول ســال انجام شــد ۳۵۰ 

هزار راس بیشتر نبوده است.
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نفت و انرژی 4

کند  کشور را تهدید می  آینده نه چندان دور  گسترده در  خاموشی های 

شبکه برق کشور  اوضاع خوبی ندارد

کوتاه از انرژی

بین الملل

 چشم انداز مثبت چین 
به نفت جان دوباره داد

قیمــت نفت در معامــالت بازار، تحت 
تاثیــر خوش بینــی اوپــک به رشــد 
بیشــتر تقاضای چین برای سوخت که 
بدبینی ســرمایه گذاران جهانی در پی 
ورشکستگی اخیر چند بانک آمریکایی 
را تحت الشــعاع قــرار داد، بیش از یک 
درصد افزایش یافت.بهای معامالت نفت 
برنت با ۹۳ ســنت معــادل ۱.۲ درصد 
افزایش، به ۷۸ دالر و ۳۸ ســنت در هر 
بشــکه رســید. بهای معامالت تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا بــا ۹۶ معادل ۱.۴ 
درصد افزایش، به ۷۲ دالر و ۲۹ ســنت 
در هر بشــکه رسید. هر دو شاخص روز 
سه شــنبه بیش از چهــار درصد نزول 
کــرده و بــه پایین ترین رکورد در ســه 
ماه گذشــته عقب نشینی کرده بودند.به 
گفته توشی تاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت 
"فوجیتومی سکیوریتیز"، بازار نفت پس 
از زیان شدیدی که در نخستین روزهای 
معامالت هفته جاری متحمل شد، بهبود 
پیدا کرده و بعضی از سرمایه گذاران، از 
این کاهش به عنوان فرصتی برای خرید 
ارزان اســتفاده کردند. اوپک، دورنمای 
تقاضای چین برای نفت را ارتقاء داد که 
این موضوع از قیمت ها پشــتیبانی کرد. 
بــا این حال، ســرمایه گذاران همچنان 
نگــران ســرایت بحران مالــی پس از 
فروپاشــی و شکستگی اخیر بانک های 
آمریکایی هستند. وی خاطر نشان کرد 
این که وست تگزاس اینترمدیت بتواند 
باالی ۷۰ دالر در هر بشکه بماند، به دقت 
دنبــال می شــود.اوپک در جدیدترین 
گــزارش ماهانه خود که روز سه شــنبه 
منتشــر شــد، پیش بینی خود از رشد 
تقاضای چین برای نفت در سال ۲۰۲۳ 
را بــه دلیــل تســهیل محدودیت های 
کوویــد ۱۹ در این کشــور بــاال برد اما 
برآوردش از تقاضای جهانی را با اشــاره 
به ریسک های نزولی احتمالی برای رشد 
اقتصاد جهانی، بدون تغییر نگه داشــت.

آماری که روز چهارشــنبه منتشر شد، 
نشــان داد پاالیشــگاه های چین در دو 
ماه نخســت ســال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۳ 
درصد، نفت بیشتری در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته پاالیش کردند که 
این رشــد تحت تاثیر سیاست صادرات 
سوخت روی داده است و پاالیشگاه های 
خصوصی در واکنش به بهبود حاشــیه 
سود سوخت های حمل و نقل پس از رفع 
محدودیت های کرونایی، نفت بیشتری 
پاالیــش می کنند.اســتفانو گراســو 
اظهارکــرد: بهبــود تقاضای چین برای 
ســوخت، عامل مثبتی برای قیمت های 
نفت اســت. این انتظــار وجود دارد که 
تــوازن میان عرضــه و تقاضای نفت در 
نیمه دوم سال تحت تاثیر بهبود تقاضای 
چین، فاصله کمتری پیدا کند مگر اینکه 
رکود جهانی شدیدی روی دهد.تعطیلی 
ناگهانی بانک "اس وی بی فایننشــیال" 
نگرانی هایی را نســبت به ریســک ها و 
مخاطراتــی که برای بانک های دیگر در 
نتیجه افزایش چشمگیر نرخ بهره توسط 
بانک مرکزی آمریکا در یک سال گذشته 

به وجود آمده، برانگیخته است. 

کشف یک ذخیره نفت و گاز 
در نروژ

شرکت اکینور نروژ از کشف یک ذخیره 
تازه نفت و گاز در دریای شمال خبر داد.

شرکت انرژی اکینور نروژ اعالم کرد یک 
ذخیــره نفت و گاز جدید نزدیک میدان 
گازی ترول در دریای شمال کشف کرده 
است و پیش بینی می کند این ذخیره از 
۲۴ تــا ۸۴ میلیون بشــکه معادل نفت 
برخوردار باشــد.به گفته این شــرکت، 
محتــوای نفتــی این اکتشــاف جدید 
اندکی بیشــتر از گاز آن است و به دلیل 
آنکه می توان از زیرســاخت های موجود 
متصل به ســکوی فرآوری و مســکونی 
شــناور میدان ترول-ب استفاده کرد، 

ارزش تجاری دارد.
بــا ایــن حال، بــه یک چــاه مطالعاتی 
به منظــور برآورد اندازه این اکتشــاف 
جدیــد و حجم قابل  برداشــت آن نیاز 
است.این اکتشاف جدید که هاینزبرگ 
نامگذاری شده است، هشتمین اکتشاف 
شــرکت اکوینور در میدان ترول از سال 
۲۰۱۹ میالدی تاکنون به شمار می رود.

به گفته اداره نفت نروژ، شــرکت انرژی 
اکوینور و شــرکت اجرایــی نفت و گاز 
دی ان او به ترتیب ۵۱ درصد و  ۴۹ درصد 

از مجوز این طرح را در اختیار دارند.

وزیر نفت : 

مجتمع پاالیشگاهی با ظرفیت 
۲۱۰هزار بشکه  افتتاح می شود

 وزیــر نفــت گفت: در چنــد روز آینده یک 
مجتمع پاالیشــگاهی به ظرفیت ۲۱۰ هزار 
بشــکه  افتتاح می شــود که با بهره برداری از 
آن میزان تولید بنزین در پاالیشــگاه آبادان 
روزانــه به ۱۴ میلیون لیتر و تولید گازوئیل 
بــه ۱۸ میلیون لیتــر افزایش می یابد.جواد 
اوجی در حاشــیه جلســه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران ارزش این پاالیشــگاه نفتی 
را ۱.۱ میلیــارد دالر بــرآورد کرد و گفت: با 
بهره برداری از آن تولید بنزین از ۱۰ میلیون 
لیتر به ۱۴ میلیون لیتر افزایش می یابد.وی 
با یادآوری اینکه ظرفیت این پترو پاالیشگاه 
حدود ۲۱۰ هزار بشکه نفت خام سبک و نفت 
خام سنگین است، گفت: این پتروپاالیشگاه 
در فاز ۲ پاالیشگاه آبادان قرار دارد که در آغاز 
دولت سیزدهم ۶۴ درصد پیشرفت داشت و 
بقیه آن در دولت سیزدهم تکمیل شد.اوجی 
خاطر نشان کرد: این پتروپاالیشگاه عالوه بر 
تولید سوخت، گازوئیل و بنزین، محصوالت 
خوراک پتروشیمی ها را هم تامین می کند و 
۱۰۰ درصد دولتی است.به گفته وزیر نفت، 
در این پروژه ۷ هزار نفر مشغول به کار بودند، 
ادامه داد: با افتتاح این پتروپاالیشگان میزان 
تولیــد گازوئیــل نیــز از ۱۵ میلیون لیتر به 
۱۸ میلیون لیتر خواهد رســید ضمن آنکه 
تولیــد نفت کوره یا مازوت کاهش یافته و به 
۳۸ درصد می رســد. اوجی با بیان اینکه دو 
هفته پیش افتتاح فاز ۱۴ پاالیشــگاه پارس 
جنوبی که ظرفیت پاالیش گاز کشور را ۵۰ 
میلیــون متر افزایــش داد، همچنین گفت: 
خــط لوله انتقال گاز از ایرانشــهر به چابهار 
و ســواحل مکران تا چنــد روز آیند به بهره 
برداری می رسد که طول این خط لوله ۲۷۰ 
کیلومتر است.وزیر نفت این نکته را گفت که 
در دولت ســیزدهم تاکنون ۳۱ پروژه نیمه 
تمــام بــه ارزش ۱۲ میلیــارد دالر به اتمام 

رسیده و افتتاح شده است.

پس از انجام یک دوره آبگیری آزمایشی؛

 تراز آب در سد چمشیر 
به 538 متر از سطح دریا رسید

پس از انجام یک دوره آبگیری آزمایشــی در 
سد چمشیر که تا روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه 
ادامه داشــت، تراز آب ذخیره شــده در سد 
به ۵۳۸ متر از ســطح دریا رسید. همچنین 
بررســی ها نشــان داد میزان EC آب مخزن 
پس از آبگیری آزمایشی به شکل چشمگیری 
کاهش یافته است.محمود محضرنیا، مجری 
سد و نیروگاه سد چمشیر در رابطه با آخرین 
وضعیت سد گفت: به رغم اخذ مجوز کمیته 
آبگیری از آذرماه امسال، با توجه به اهمیت 
پروژه مقرر شد آبگیری به صورت مرحله ای 
و کنترل شــده انجام گیــرد که مرحله اول 
آبگیری شــامل پالک کردن تونل انحراف، 
تســت دریچه های تخلیه کننده و کنترل و 
تنظیم میزان رها سازی آب، با موفقیت انجام 
شد.وی با اشاره به اینکه هم اکنون آبگیری 
سد وارد مرحله بعد شده است، بیان کرد: در 
این مرحله امکان ذخیره سازی آب تا ارتفاع  
نرمال سد همراه با پایش و کنترل لحظه ای 
خواهــد بــود. البته الزم به ذکر اســت که با 
توجــه به تمهیداتی کــه در این طرح برای 
کنترل کیفیت با ایجاد چند مجرا در بدنه سد 
پیش بینی شده این امکان را به طرح خواهد 
داد که در هر زمان نسبت به تنظیم آب داخل 
مخزن یا تخلیه آن اقدام شــود.محضرنیا در 
مورد نتیجه مرحله آزمایشــی آبگیری روی 
کیفیــت آب رودخانــه زهره اضافه کرد: هم 
اینک میزان EC آب در مخزن ســد نزدیک 
به ۱۲۰۰ اســت که عدد مطلوبی اســت، در 
حالی که ســابق بر این، در شــرایط نبود سد 
در ایــن ایــام میــزان EC آب از ۱۸۰۰ نیز 
فراتر می رفت.مجری ســد چمشــیر ضمن 
اشــاره به اینکه در حال حاضر تراز ســد به 
۵۳۸ متر از ســطح دریا رســیده است، ادامه 
داد: با وارد شــدن به مرحله جدید آبگیری 
طــرح و ذخیره مناســب آب، این نوید را به 
کشاورزان پایین دست مخصوصا کشاورزان 
عزیز دشت های زیدون و هندیجان می توان 
داد که در تابســتان و پاییز که با آب بســیار 
اندک و در عین حال بی کیفیت روبرو بودند، 
از ســد چمشــیر آب مناسبی را چه به لحاظ 
کیفــی و چه به لحاظ کمی دریافت خواهند 
کرد.محضرنیــا همچنین از حضور احتمالی 
رئیس جمهور و ســایر مقامات ارشد اجرایی 
کشــور برای افتتــاح نیروگاه این ســد در 
اردیبهشــت ســال آینده خبر داد و در این 
باره افزود: نیروگاه ســد چمشــیر قادر است 
ساالنه ۴۸۰ گیگاوات ساعت انرژی برق آبی 
تولیــد کند.گفتنی اســت، هدف از احداث 
سد چمشیر ذخیره ۲.۳ میلیارد متر مکعب 
آب رودخانه زهره به منظور بهبود کیفیت و 
کنترل سیالب ها و تولید برق بوده است که 
پیش بینی می شــود نقش موثری در توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاشــیه سد 

داشته باشد.

با شــروع شــدن فصل گرما نگرانی ها در مورد 
تامیــن برق در روزهای پیک تابســتان هم آغاز 
شــده است. بسیاری از کارشناسان ناترازی بین 
تولیــد و مصرف را عامل اصلی خاموشــی های 
احتمالــی مــی دانند. ناترازی کــه رقم به باالی 
۱۵ هزار مگاوات رســیده اســت. صالحی رییس 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره 
به بازار می گوید: برخالف آنچه وعده داده شــده 
بــود قراردادهای خرید برق به درســتی اصالح 
نشــد و توجیه اقتصادی الزم در صنعت نیروگاه 

سازی ایجاد نشد. 
جدای از این مطالبات معوق پیمانکاران صنعت 
برق همچنان پرداخت نشــده و در عمل فعالین 
ایــن صنعت از تغییر قیمت ها بی نصیب ماندند.

اما علیرضا کالهی رییس اســبق سندیکای برق 
و رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
بیش از اینکه نگران تولید برق باشــد، از خطری 
جدی که شبکه توزیع و انتقال برق را تهدید می 
کنند، می گوید. به گفته او، در سال های گذشته 
نقریبا سرمایه گذاری در این حوزه صورت نگرفته 
و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ 
اســت. در آن ســال ها نه جمعیت تــا این انداز 
افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم 
شــده بود و نه مصرف تا این حد رشــد پیدا کرده 
بــود. در این میان محمدنژاد رییس کمیته برق 
مجلس نبود نهاد تنظیم گر و رگالتوری را عاملی 
برای فرار سرمایه گذاران از این صنعت می داند.

مدیریت یا قطعی برق صنایع
کسری برق در امسال از مرز ۱۵ هزار مگاوات هم 
گذر کرد. دولت مدعی است که با وجود کسری 
ها اما توانســته تا حد زیادی جلوی خاموشــی ها 
را بگیرد. اما صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران خیلی دل خوشی از مدیریت دولت 
در گــذر از ایــام پیک ندارد. او با بیان اینکه دولت 
نتوانســته مانع قطعی های برق شود، می گوید: 
دولت قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید 

و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام 
نداده است.او در ادامه صحبت های خود به تکرار 
سیاست گذاری های اشتباه دولت قبلی در دولت 
سیزدهم، گفت: سرمایه گذاری در بخش نیروگاه 
ســازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی 
ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف 

هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.

سرمایه گذاری در شبکه انتقال در کاغذ هم 
توجیه اقتصادی ندارد

اما نگرانی ها در صنعت برق تنها به مساله کمبود 
نیروگاه ها ختم نمی شود. علیرضا کالهی رییس 
اسبق سندیکای برق در اینباره به بازار می گوید: 
در بخش هایی همچون نیروگاه ســازی سرمایه 
گذاریی هرچند اندک صورت گرفته اما در شبکه 
انتقال و توزیع ما در طول ســال های گذشــته 
سرمایه گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر 
فروپاشــی جدی در این حوزه مواجه هســتیم. 
اگر فکر جدی به حال شــبکه زیر ســاخت های 
انتقــال و توزیع نکنیم صورت نگیرد، پیش بینی 
می شــود که خاموشــی های گسترده و طوالنی 
خواهیم داشت.او ادامه داد: درست که بدعهدی 

های وزارت نیرو بســیاری از صاحبان نیروگاه ها 
را ورشکســته کرده و زیان ســنگینی را به آنها 
وارد کرده اســت اما حداقل ســرمایه گذاری در 
حوزه نیروگاهی حداقل در کاغذ توجیه اقتصادی 
داشــت. اما ســرمایه گذاری در زیرساخت های 
توزیع و انتقال حتی در کاغذ هم توجیه اقتصادی 
نداشته و کامال وابسته به بوجه های عمومی است.
او با بیان اینکه بودجه های عمومی کشور معموال 
محقق نمی شــود، افزود: منابع مالی الزم برای 
اصالح و نوســازی شبکه برق از محل این بودجه 
باید تامین شود که در عمل به دلیل عدم تحقق 
آنها شدنی نیست.جالب است که بدانید طرح های 
تفضیلی شبکه انتقال و توزیع برق شهر تهران به 

سال ۵۲ برمی گردد. 

میل به حکمرانی مطلق در وزارت نیرو
ســال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید اما بازهم خبری 
از الیحه رگالتوری برق نشــد این در حالی است 
که به باور بســیاری از کارشناســان تشکیل نهاد 
رگالتور می تواند بازار برق را سامان دهی کرده، 
تصــدی گــری دولت را کاهش و ورود ســرمایه 
گذاران به این حوزه را جذاب تر کند. کار به جایی 

رسیده که محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس 
در اینباره به بازار می گوید: توســعه زیرساختی 
صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه 
یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که 
اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار 

دارد، شدنی نیست.
این نماینده مردم بر این باور اســت که نبود نهاد 
تنظیــم گر در صنعت برق در شــرایطی موجب 
فرار ســرمایه گــذاران از این صنعت شــده که 
آمار ســرعت رشــد مصرف برق حالتی شبیه به 
افسارگســیختگی پیدا کرده است. شاهد بودیم 
که در تابستان امسال پیک مصرف برق به حدود 
۶۸ هزار مگاوات هم رسید که در طول سال های 
گذشته بی سابقه بوده است.او با بیان اینکه میل به 
حکمرانی مطلق باعث کوتاهی در برون سپاری و 
کاهش تصدی گری ها شــده است، افزود: دولت 
دوســت دارد که در این صنعت حکمران مطلق 
باشــد. از تولید گرفته تا صادرات و حتی قیمت 
گذاری توســط دولت انجام می شود و این دولت 
است که قیمت ها را به بازار دیکته می کند. این در 
حالی است که در هیچ جای دنیا چنین رویه ای 
حاکم نیست. دولت در این صنعت نوعی انحصار 
ایجاد کرده و به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده 
اســت. غافل از اینکه توسعه زیرساختی صنعت 
برق در شــرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک 
رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا 
امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، 

شدنی نیست.
محمد نژاد معتقد اســت که اگر رگالتوری برق 
سالها پیش در صنعت برق شکل گرفته بود امروز 
شــاهد  خاموشــی صنایع برای تامین نیاز بخش 
خانگــی نبودیــم. اگر یک نهاد تنظیم گر در این 
حوزه داشتیم ناچار نبودیم امنیت انرژی خود را 
به کشورهای همسایه گره بزنیم و دست به دامن 
واردات شویم. بدون شک اگر دخالت های دولت 
دربرق نبود، بازار کشورهای همسایه را دو دستی 

به رقبایمان واگذار نمی کردیم.

مدیر اسبق امور بازرگانی و بین الملل وزارت نفت گفت: بر خالف 
چین که در حوزه تجارت مکمل ایران است و در بسیاری حوزه ها 
می توانیم از سرمایه و تکنولوژی آنها بهره ببریم؛ ما با روسیه رقیب 
هستیم در نتیجه بعید است در زمینه انرژی بتوانند کمک زیادی 
به ایران داشته و برنامه های توسعه ای را بتوانیم با این کشور پیش 
ببریم.علــی ماجــدی ، در ارزیابی همکاری نفتی و گازی ایران 
با روســیه اظهار داشــت: حقیقت اینکه ایران و روسیه در زمینه 
انرژی بیش از آنکه مکمل هم باشند رقیب هستند، مثال بعد از 
تحریم روســیه؛ بازار نفت ایران در کشــوری مثل چین کوچک 
شــده و اکنون روســیه در این بازار حضور فعالی دارد، بنابراین 

هر دو کشور در بازارهای مشابهی بدنبال کسب درآمد ارزی در 
زمینه صادرات انرژی هســتند. ما هر دو تحریم هســتیم و بازار 
کشورهای اروپایی روی هم روسیه و هم ایران بسته است بنابراین 
تنها جایی که باقی می ماند شــرق آســیا یعنی هند، پاکستان، 
چین و تا حدی کره و ژاپن اســت.وی تاکید کرد: اکنون رقابت 
بین کشورها در بازارهای نفت فشرده است؛ به طوری که روسیه 
تخفیف های مفصلی برای چین قائل است و این موضوع حضور 
ایران را ســخت کرده اســت.وی درباره برنامه توسعه ال ان جی 
ایران با همکاری شرکت های روس گفت: موضوع ایران ال ان جی 
طوالنی شده و بیش از هر چیز سرمایه گذاری سنگین اولیه مانع 

اصلی اســت، ضمن اینکه طراحی اولیه توسط کشورهای غربی 
و امریکایی صورت گرفته است و روس ها تجربه چندانی در این 
زمینه ندارند. ماجدی ادامه داد: بیشــتر صادرات گاز روســیه از 
مسیر خط لوله است که به اروپا و بویژه آلمان ارسال می کنند و 
در زمینه ال ان جی کار عمده ای انجام نداده اند.وی تاکید کرد: بر 
خالف چین که در حوزه تجارت مکمل ایران است و در بسیاری 
حوزه ها می توانیم از ســرمایه و تکنولوژی آنها بهره ببریم؛ ما با 
روسیه رقیب هستیم در نتیجه بعید است در زمینه انرژی بتوانند 
کمک زیادی به ایران داشــته و برنامه های توســعه ای را بتوانیم 

با این کشور پیش ببریم.

مدیر اسبق امور بازرگانی و بین الملل وزارت نفت پاسخ داد؛

روسیه با ال ان جِی ایران چه می کند؟

خبر  ویژه

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 مجلس نقشی در تعیین تعرفه های 
گاز نداشته است قبوض 

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت که اقدام دولــت درباره بحث 
تعرفــه هــا و پلکان های قبــوض گاز مصوبه 
هیات وزیران بود و مجلس نقشــی در تعیین 
پلــه ها و تعرفه ها نداشــت.مالک شــریعتی 
در جلســه علنــی  مجلــس در تذکری گفت: 
کمیسیون انرژی در راستای ماموریت رییس 
مجلس جلسه ای درباره قبوض گاز با مسئوالن 
مربوطه در وزارت نفت و شرکت ملی گاز برگزار 
کــرد.وی توضیح داد: اقدام دولت درباره بحث 
تعرفه ها و پلکانی شدن، مصوبه هیات وزیران 
بود و مجلس نقشــی در تعیین پله ها و تعرفه 
ها نداشــت. مجلس سیاستگذاری را تصویب 
کــرده بــود که به موجب آن بخش عمده ای از 
مصــرف کنندگان طبقاتی زیر الگوی مصرف 
هســتند که افراد خوش مصرف و کم مصرف 
بوده و باید کم مصرف ها تحت پوشش رایگان 
باشند. بخش اندکی نیز باالتر از الگو هستند که 
تعرفه آنها باید به عنوان غیریارانه ای حســاب 
می شد.شــریعتی با بیان اینکه تعیین میزان 

الگــو نیز در دســت دولت بــود، افزود: به نظر 
کمیسیون انرژی در حوزه برق، الگو ۷۵ درصد 
درست تعریف شد اما در حوزه گاز میزان الگو 
۶۴ درصد نادرست بود و شامل همه افراد خوش 
مصرف نمی شــد و باید اصالح شود؛ پله های 
مصرف نیز توســط دولت تغییر کرد و در آن 
طبقات مختلف مردم نمی توانند مصرف دوره 
گذشــته خود را با مصرف دوره جدید مقایسه 
کنند و ۱۲ پله انطباقی با دوره قبل نداشت و این 
نیز به نظر ما نادرست بود.سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس خاطرنشان کرد: قانون تاکید می 
کرد که نظام افزایش تعرفه ها افزایش پلکانی 
باشــد یعنی پرمصرف ها در پله بعدی درصد 
افزایش تعرفه شــان افزایشی شود اما در عمل 
پله های میانی با افزایش بسیار زیادی مواجه 
شــد مثال از پله ۱۰ به ۱۱ حدود ۳۰۰ درصد 
افزایش داشت اما پله ۱۱ به ۱۲ که پرمصرف 
تر بودند، درصد افزایش بســیار کمتر بود؛ این 
میــزان افزایش در پله های باالتر با روح قانون 

و نیت قانونگذار مغایرت داشت .

تحلیلگران بررسی کردند؛

 توافق ایران و عربستان چه معنایی 
برای قیمت نفت دارد؟

بازارهای انرژی هفته جاری را با کاهش قیمت 
آغاز کردند و نفت روز دوشــنبه، درســت چند 
روز پس از اعالم توافق ایران و عربستان و پایان 
یافتن اختالف هفت ســاله دو طرف، افت قابل 
توجهی پیدا کرد.اما این کاهش قیمت ارتباطی 
به احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان 
نداشت و ناشی از نگرانی ها نسبت به ورشکستگی 
بانک سیلیکون ولی و بروز یک بحران مالی جدید 
بود.با این حال، تحلیلگران پیش بینی کردند که 
ترمیم روابط میان دو کشور، می تواند با تحکیم 
ثبــات در منطقه، نرخ پریمیوم ژئوپلیتیکی که 
گاهــی در بازار نفــت به دلیل تنش میان ایران 
و عربســتان ایجاد می شــد را مالیم کند. جان 
کربی، ســخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا 
هــم از این توافق اســتقبال کرد.توافق ایران و 
عربستان، جدیدترین مورد از سلسله توافق های 
ژئوپلیتیکی اســت که این اواخر در خاورمیانه 
در جریان بوده اســت. بیش از یک ســال است 
که ترکیه و عربســتان ســعودی بی سر و صدا، 
سرگرم مذاکره برای عادی سازی روابط دو کشور 

هستند که پس از واقعه قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار ســعودی منتقد برجســته ریاض 
در اســتانبول، تیره شــده بود. قطر هم اختالف 
پنج ســاله با همسایگان خود در خلیج فارس را 
پشت سر گذاشت. همزمان، رژیم صهیونیستی 
روابــط عربــی خود را در شــرایطی که منازعه 
با فلســطینی ها تشدید شــده است، عمیق تر 
می کند.صادرات نفت ایران ســال گذشــته به 
باالترین رکورد از زمان وضع تحریم های آمریکا 
در سال ۲۰۱۸ رسید. به گفته جواد اوجی، وزیر 
نفت، ایران ۸۱ میلیون بشــکه نفت بیشتری از 
۲۱ مارس ۲۰۲۲ )سال ۱۴۰۱( صادر کرده که 
بیشتر از مدت ۱۲ ماه قبل و ۱۹۰ میلیون بشکه 
بیشتر از هر یک از دو سال قبل است. صادرات 
گاز ایران هم بر مبنای سال به سال، ۱۵ درصد 
رشد کرده است.هر چند افزایش صادرات نفت 
ایران، ممکن است تعادل بازارهای نفت که هم 
اکنون شاهد توازن ظریفی است را برهم بزند اما 
رشد صادرات ایران به عواملی نظیر رفع تحریم ها 

نیاز دارد تا روند پایداری پیدا کند.
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55استانها
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

هال احمر آماده خدمت رسانی 
در ایام نوروز خواهد بود 

اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر اصفهان  گفت: برای نوروز امســال همچون 
سال های گذشته اقدام و فعالیت جدی و گسترده 
خواهیم داشــت.متقی ادامه داد: برای ایام پیش رو 
۴۵ پایگاه امداد و نجات جاده ای و ۱۶ پایگاه راهنمای 
مسافران نوروزی در ورودی های مختلف استان با 
مشارکت نیروهای داوطلب و جوان فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد از حوادث رانندگی 
در ۳۵ کیلومتری شهرها و مقاصد رخ می دهد که 
پایــگاه های مــا می تواند رانندگان را برای دقایقی 
هم شده از خودرو پیاده کند که برای سالمت آنان 
مفیــد خواهد بود.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اصفهان افزود: این نهاد در تعطیالت پیش رو آماده 
خدمت رسانی خواهد بود و تعطیلی نخواهد داشت 
تا مسافران نوروزی و گردشگران شرایط مناسبی را 
داشته باشند.وی اظهارداشت: خدمات هالل احمر 
در طول ایام سال نو فقط به امداد و نجات خالصه 
نمی شود بلکه انواع خدمات فرهنگی، گردشگری، 
پزشکی و مشاوره را در بر می گیرد.متقی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح هالل رحمت 
گفت: در قالب این طرح هر نوع اقدام خیرخواهانه 
نقدی، غیرنقدی و خدماتی جلب و برای نیازمندان 

اختصاص داده می شود.

شهردار اردبیل:

بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی 
شهرداری اردبیل تصویب شد  

اردبیل / گروه استان ها: شهردار اردبیل از تصویب 
بودجه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی ۱۴۰۲ شــهرداری 
اردبیل توسط اعضای شورای اسالمی شهر اردبیل 
خبر داد.محمود صفری در جلســه تصویب بودجه 
ســال ۱۴۰۲ شــهرداری اردبیل با اشاره به این که 
ســعی کردیم توسعه متوازن شهری و آماده سازی 
زیرســاخت ها در برنامه  باشــد، اظهار کرد: بودجه 
۲۰۰۰ میلیارد تومان  ۱۴۰۲ شــهرداری اردبیل 
توســط اعضای شورای اســالمی شهر تصویب و 
اقدامــات در تمامــی حوزه ها با برنامه ریزی ها آغاز 
می شــود.وی از اختصاص بیشترین بودجه ۱۴۰۲ 
شهرداری اردبیل به فعالیت های عمرانی خبر داد، 
افزود: حوزه عمران ســهم ۶۷ درصدی در بودجه 
ســال آتی خواهد داشــت و تخصیص این مقدار از 
بودجه به بخش عمران، اقدامی بزرگ و شــاخص 
است.شــهردار اردبیــل با بیان این کــه در بودجه 
ســال آتی به مناطــق کم برخوردار هم توجه ویژه 
شــده است، تصریح کرد: بودجه شهرداری اردبیل 
بــا رویکــرد مردمی و با تمرکز بــر روی پروژه های 
بزرگ عمرانی، آماده ســازی زیرساخت ها شهری، 
توسعه متوازن و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار 
تنظیم شــده اســت که با تصویب آن اقدامات آغاز 
می شود.صفری اتمام پروژه های نیمه تمام را یکی از 
اولویت ها عنوان کرد و گفت: در کنار اتمام پروژه های 
نیمه تمام، آغاز و اجرای پروژه های دیگر نیز با جدیت 
تمام  در دستور کار است که یکی از پروژه های مهم 
احداث پل بســیج در راستای روان سازی ترافیک 
است که عملیات حفاری پل آغاز و به زودی پروژه 
به طور رسمی وارد عملیات اجرایی خواهد شد.وی، 
تملک باغ شریعت، ساماندهی ۴ ورودی های شهر، 
ایجاد پارک های متعدد در مناطق مختلف شهری 
از جمله پارک بزرگ شــهید ســردار ســلیمانی، 
انتقال بازار آهن فروشان به خارج از محدوده شهر، 
تکمیل فاز ۳ خشکبار اردبیل با پارکینگ، احداث 
مجتمع خدماتی رفاهی رز، احداث مجتمع تجاری 
مسکونی دوقلوی دکوسنتر و چندین پروژه  دیگر را از 
پروژه های اولویت دار شهرداری عنوان کرد. شهردار 
اردبیل از ایجاد ۲ ایســتگاه آتش نشــانی، احداث 
فرهنگسرا و ایستگاه کار برای کارگران ساختمانی 
و فصلی، افتتاح پل نیایش، تامین زیرساخت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد شهرداری 
الکترونیک و اخذ پروانه ســاختمانی بصورت غیر 
حضــوری و اینترنتی نیز خبر داد.در ادامه انصاری 
رئیس شورای اسالمی شهر اردبیل از تصویب نهایی 
الیحــه بودجه ۱۴۰۲ شــهرداری اردبیل خبر داد 
و گفت: بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی شــهرداری 
اردبیل برای سال ۱۴۰۲،  با نگاه آینده نگری و توسعه 
و عمرانی شهر با رای موافق اکثر اعضای شورای شهر 
تصویب و مجوز آن برای اجرا به شهرداری صادر شد.

اخبار

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
سمنان اظهار کرد:

 فعالیت ۱9 پایگاه هال احمر 
در نوروز ۱۴۰۲

سمنان / گروه استان ها: مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان سمنان گفت: ۱۶ پایگاه 
ثابت و ســه پایگاه ســیار امداد و نجات این 
جمعیت به مسافران و گردشگران نوروزی 
۱۴۰۲ در ایــن اســتان خدمت رســانی 
می کند.وی افــزود: ۹۳ امدادگر عملیاتی 
هالل احمــر در قالب طــرح امداد و نجات 
آمــاده ارایه خدمات به مســافران نوروزی 
۱۴۰۲ در نقاط مختلف اســتان ســمنان 
مســتقر هستند.مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان سمنان اظهار کرد: روزانه ۲۵ 
آمبوالنــس و ۱۳ خودروی امداد و نجات، 
یــک فروند بالگرد و ۲۰ خودروی کمک دار 
بــه منظــور خدمت رســانی در حــوادث 
احتمالی آماده به کار اســت.وی ادامه داد: 
دوره های آموزشی تخصصی اقدامات پیش 
بیمارستانی، آموزش تخصصی جست وجو 
و نجات در حادثه های حمل و نقل جاده ای و 
دوره آموزش جست وجو و نجات کوهستان 
به منظــور آماده ســازی امدادگران برای 
نوروز برگزار شــد.محمدخانی با اشــاره به 
گســتردگی و تنــوع خدمات در تعطیالت 
نوروزی در استان سمنان ابراز کرد: جمعیت 
هالل احمر استان آمادگی امدادرسانی در 
حادثه هــای جاده ای و غیرمترقبه از جمله 
ســیل، مفقــودی، بــرف و کــوالک را در 
نوروز ۱۴۰۲ دارد. شــهروندان در صورت 
قرارگرفتــن در وضعیت های اضطراری و 
پیچیده انواع حوادث و ســوانح جاده ای و 
کوهستانی می توانند با شماره ۱۱۲ مرکز 
پاسخگویی به انواع حوادث سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر در سراسر کشور 
تماس بگیرند.برپایه گزارش ها، ساالنه بیش 
از ۱۵ میلیون مســافر با عبور از شــهرهای 
استان سمنان خود را به مشهد مقدس می 
رسانند و نوروز اوج عبور مسافران نوروزی 

از جاده های استان سمنان است.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی:

خانواده شهدا نقش بی بدیلی 
 در انتقال فرهنگ ایثار 

به جامعه دارند
مرکزی / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان مرکزی گفت: 
خانواده شــهدا نقــش بی بدیلی در انتقال 
فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه به ویژه 
نســل امروز دارند.محمــود محمودی در 
مراسم تجلیل از فداکاری ها و رشادت های 
خانواده های معظم شــهدا شــرکت توزیع 
برق اســتان مرکزی به مناسبت ۲۲اسفند 
گرامیداشــت مقام واالی شــهدا،از شهدا  
به عنوان عزت آفرین ملت ایران در هشــت 
ســال جنگ تحمیلی یــاد کرد و افزود: ما 
همه مدیون جان فشانی شهدای گران قدر 
هســتیم.وی بیان کرد: عزت و ســربلندی 
جامعه اســالمی ما در عرصه های داخلی و 
خارجی در ســایه ازخودگذشتگی و خون 
پاک شــهدا حاصل شــده است.محمودی 
گفت: این آرامشی را که امروز در آن به سر 
می بریم، مدیون جان فشانی شهدا هستیم.
در پایان این مراســم از خانواده های معظم 
شــهدای شرکت توزیع برق استان مرکزی 
با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

آیین اختتامیه جشنواره منطقه ای: مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در 

ضرورت ایجاد امنیت شغلی برای خبرنگاران
 ملیحه عبدالعلی زاده / روزگار:

 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بر لزوم حمایت و ایجاد امنیت شــغلی 

برای خبرنگاران تاکید کرد.
ایمان شمســایی در مراسم اختتامیه 
جشــنواره منطقــه ای مطبوعــات، 
خبرگــزاری ها و پایــگاه های خبری 
شــمالغرب کشور اظهار داشت: استان 
آذربایجان شرقی از جمله استان های 
با تعداد باالی رســانه است که ارتقای 
محتوایــی آن ها می تواند نقطه قوتی 
برای اســتان باشــد.  وی افــزود: در 
ســال آینــده قصد داریــم آیین نامه 
هــای حمایتی ماننــد یارانه و آگهی 
دولتی را متناســب با کیفیت رسانه ها 
تنظیــم کنیم و کمیت مالک نباشــد. 
البته ســاختار تحریریه و اســتفاده از 
خبرنــگاران خبره ضروری اســت اما 

محوریت با محتوا خواهد بود.
مدیــرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلــی ، تعّدد انجمــن های صنفی را 
یکی از مســائل حوزه مطبوعات و رسانه 
دانســته و گفت: عدم وجود نظام واحد 
صنفی و ارزیابی خبرنگاران و نبود مولفه 
های مشخص برای شناسایی فعاالن این 

صنف از دیگر مشکالت موجود است.
شمسایی با بیان اینکه باید به فکر حفظ 
امنیت شغلی خبرنگاران باشیم، گفت: از 
سوی دیگر حمایت های مالی و معنوی 
از رســانه ها در دستور کار قرار دارد. وی 
ادامه داد: رســانه باید به عنوان یک نهاد 
اجتماعی و شغلی پایدار برای فعاالن این 
رشته محسوب شود و الزام رعایت ماده 
۴۶ قانــون مطبوعــات و ماده ۳۱ آیین 
نامــه اجرایی آن که حمایت های مادی 
و معنوی وزارت ارشــاد را منوط به بیمه 
کردن نیروی انسانی از سوی رسانه می 
داند از جمله اقدامات در این عرصه است.

شمســایی با بیان اینکه به دنبال توجه 
بیشــتر به حوزه رســانه در شهرستان 
ها هســتیم، گفت: نبایــد تنها به فکر 
توزیع امکانات و توجه بیشتر به رسانه 
های پایتخت باشیم بلکه ظرفیت های 
رســانه ای بسیار خوبی در شهرستان 
هــا وجود دارد که باید مورد توجه قرار 

گیرند. وی ادامه داد: اتحاد بسیار خوبی 
بین تشکل های رسانه ای استان وجود 
دارد که وزارت ارشــاد نیز از وجود این 
همدلی و هر اتفاق و جشــنواره حرفه 
ای در سطح رسانه ها استقبال می کند.

مدیــرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی افزود: اصحاب رسانه در اتفاقات 
اخیر  کشور خوب درخشیده و همواره 
پای کار بودند که باید از اهتمام این افراد 
در شــرایط سخت قدردانی کرد. ایمان 
شمسایی همچنین عمل به جهاد تبیین 
مــورد تاکید مقام معظم رهبری گفت: 
رهبر فرزانه انقالب، در حقیقت ماده ۲ 
قانون مطبوعات را که رســالت رسانه را 
تعیین می کند به ما یادآوری فرمودند  
و اگر به این ماده قانونی عمل کنیم، به 

فرمایش ایشان عمل کرده ایم.

 تعالی بخشی، مطالبه گری
 و امیدآفرینی

سه مولفه مهم کار رسانه ای
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجــان شــرقی، تعالی بخشــی، 
مطالبــه گــری و امیدآفرینی را ســه 

مولفه مهم کار رسانه ای عنوان کرد.
ســید محمدحســین بالغــی نیــز در 

مراســم اختتامیه جشنواره منطقه ای 
مطبوعــات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری شــمالغرب کشور اظهار داشت: 
امســال با مســائل اجتماعی فراوانی در 
کشــور روبــرو بودیم که هــر یک از آن 
هــا را مــی توان محکی بــرای اصحاب 
رســانه کشور دانســت که خوشبختانه 
قاطبه فعاالن رسانه ای توانستند از این 
محک، ســربلند بیرون آمده و با روحی 
بلند در راستای شفافیت و مطالبه گری 

به پیش بروند .
وی ادامه داد: در این شــرایط مطبوعات 
ما با کمترین لغزش و به دور از جوسازی 
های موجود، به رسالت خود عمل کرده و 
در خصوص مســائل روز جامعه به انجام 

وظیفه پرداختند.
بالغی با اســتقبال از هر گونه نقد رسانه 
ای گفت: قطعا این نقدها یک نوع مطالبه 
گری و تذکر برای مسئولین محسوب می 
شــود که خوشبختانه از سوی مدیریت 
ارشد استان نیز به حوزه فرهنگ و رسانه، 

نگاهی باز و مثبت وجود دارد.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجان شــرقی   با اشاره به ضرورت 
وجود ســه مولفه مهم در کار رســانه ای 
گفت: موضوع اول، تعالی بخشی است به 

گونه ای که نباید از کنار مسائل اجتماعی 
به ســادگی رد شویم. باید توجه ویژه به 
مســائلی که با مولفه های دینی، هویتی 
و انقالبــی ما پیوند خورده اند، داشــته 

باشیم.
بالغــی، امیدآفرینی را دیگر مولفه مهم 
در کار رســانه ای دانست و گفت: امروز 
توفیقات زیادی در  بخش های مختلف 
اســتان داریم که باید نســبت به اطالع 
رســانی آن ها و ایجــاد امیدآفرینی در 
بیــن مردم تالش کنیــم. وی، مطالبه 
گری را مولفه ســوم بخش رســانه ای 
دانســته و گفت: حتــی در بخش های 
مرتبط با فرهنگ و هنر استان نیز از هر 
گونه مطالبه گری اســتقبال می کنیم 
تــا بتوانیم امور را به بهترین شــکل به 

سرانجام برسانیم.
بالغــی در خصــوص ایــن جشــنواره 
نیــز گفــت: ۹۰۰ اثر از چهار اســتان 
آذربایجان شــرقی، آذربایجــان غربی، 
اردبیل و زنجان به دبیرخانه جشــنواره 
ارســال شده است که نشان از استقبال 

اهالی رسانه از این جشنواره دارد.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجان شــرقی ، اولویــت این اداره 
کل را برون سپاری بخشی از امورات به 

تشکل های مردمی  عنوان کرد.

 رســانه ها در کنار تنویر افکار به دنبال 
روایت صحیح از وقایع باشند

استاندار آذربایجان شرقی گفت: رسانه ها 
باید در کنار تنویر افکار عمومی به دنبال 
روایــت صحیح و دقیق از وقایع باشــند. 
عابدیــن خّرم عصر نیز در این اختتامیه 
با اشــاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ رســانه 
در اســتان گفت: این تعداد اثر حکایت از 
وسع نظر انقالب، نظام و مسئولین داشته 
و نمایانگر آزادی بیان اســت. وی با بیان 
اینکه دولت از رسانه و مطبوعات مختلف 
اســتقبال می کند، گفت: اهالی رسانه، 
افــرادی دغدغه مند بوده و در پی انتقال 
این دغدغه ها هستند و هر مجموعه ای 
که از این جریان اســتقبال نکند، خود را 
سانسور کرده و از این موهبت فکری بی 

بهره شده است.
استاندار آذربایجان شرقی ، طرح انتقاد، 
دغدغه منــدی و تنویر افکار عمومی را 
ضروری دانسته و گفت: در شرایط کنونی 
با جنگ رســانه ای روبرو هســتیم که 
بســیار اغواکننده است و اصحاب رسانه 
در مقابل این هجمه ها، وظیفه بســیار 

سنگینی دارند.
عابدین خرم افزود: اصحاب فکر و اندیشه 
باید به فکر عظمت ملت ایران بوده و به 
دنبــال صیانت از ملّیت و باورهای مردم 
باشــند. وی با اشــاره به اینکه در مقابل 
جنــگ نرم، باید تولید قدرت و محتوای 
نــرم کــرد، گفت: اگر در این موقعیت به 
فکر تولید قدرت نرم نباشــیم، قطعا در 
مقابل آیندگان مسئول خواهیم بود. وی، 
نقش رســانه ها را در عین تنویر افکار، 
روایت صحیح و به موقع دانسته و گفت: 
آنچه امروز از رســانه ها انتظار می رود، 
امیدآفرینــی و اعتمادآفرینی برای ملت 
ایــران و دوری از هر گونه ســیاه نمایی 
اســت که امیدواریم رسانه های استان 
توجه ویژه ای به این اصل داشته باشند.

گفتنــی اســت در ایــن مراســم که با 
حضور شمســایی، مدیرکل مطبوعات 
و خبرگــزاری های داخلی برگزار شــد، 
از برگزیــدگان در بخــش های مختلف 

رسانه ای تجلیل به عمل آمد.

اخبار

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه آقــای رحمــن قاســمی فرزنــد غالمرضــا به شناســنامه شــماره 2 و متولــد ١٣٢٦ و شــماره ملی 
٦٥197٦٠٥٦٠ بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و تقاضــای کتبــی شــماره 10/1401/4399  
مــورخ 1401/09/06  جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی 
مــی باشــد ســند مالکیــت تمامــی ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ پــالک 119 فرعــی از ٥١ فرعــی از 2٦ اصلــی 
بخــش ســه کاشــمر بــه آدرس : کاشــمر روســتای عــارف آبــاد بــه نــام حســین نخعــی قلعــه بــاال در دفتــر 
18٤ صفحــه 80 بــه شــماره ثبــت 27958 و شــماره چاپــی ٧٦٦٠١٧ صــادرو تســلیم گردیــده ســپس برابــر 
ــر ٤٣ کاشــمر تمامــی ششــدانگ بــه آقایــان رحمــن و رســول و  ســند 130276 مــورخ 1385/07/29  دفت
محمــد رضــا و اکــرم قاســمی بــه والیــت پــدرش نســبت بــه رحمــن دو دانــگ مشــاع و رســول و محمــد رضــا 
و اکــرم نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و خانــم مریــم گوهــری نســبت بــه دو دانــگ مشــاع انتقــال قطعــی 
گردیــده ســپس برابــر ســند شــماره ١٣٥٠٥٤ مــورخ 1386/05/07  دفتــر ٤٣ کاشــمر مریــم گوهــری تمامــی 
دو دانــگ مشــاع خــود را انتقــال قطعــی داده بــه آقــای رحمــن قاســمی کــه ســند اولیــه بــه علــت ســهل 
انــگاری گــم شــده اســت و آقــای رحمــن قاســمی نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع خــود تقاضــای ســند 
المثنــی نمــوده اســت و دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لذابــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره 
یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت امــالک متذکــر میگــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد 
آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نزدخــود میباشــد بایــد ظــرف مــدت 10 روز 
ــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یاســند  پــس از انتشــاراگهی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعت
ــراض  ر عــدم ارســال اعت ــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــر ــه رســمی تســلیم نمایــد در غی معامل

ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد.
کاشمر احمدجهانگیر - رئیس اداره ثبت اسناد و امایی 
کاشمر اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسامی 
کاشمر ک  احمد جهانگیر رئیس- اداره ثبت اسناد و اما
م / الف ۲3۱

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

برابــر رای شــماره 140160318021001822 مــورخ 1401/09/29 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
محمــود مالــداری فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 75  صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل برمحوطــه 
بــه مســاحت 973.26 مترمربــع پــالک 1223  مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 199 فرعــی از 39 اصلــی واقــع در قریــه ابراهیــم ســرا 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حبیــب الــه رضائــی ابراهیــم ســرائی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک 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 انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۱۲/۲5
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد واما

GLX-NUT مــدل  پــژو 405  بــرگ ســبز خــودروی ســواری 
شــماره   124K1681897 موتــور  شــماره  زرد  رنــگ  بــه   1401
شاســی NAAM11VE3NK881239 شــماره پــالک ایــران 36 
– 799 ع 13 بــه مالکیــت امیــد مالــدار کوشــه مفقــود گردیــده 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب و از درج
م / الف ۲3۰

ح کرد؛ فرمانده انتظامی استان ایالم مطر

اجرای طرح نوروزی پلیس راه در جاده ها
ایالم / گروه استان ها: فرمانده انتظامی ایالم از اجرای طرح نوروزی پلیس در جاده های استان با استقرار ۵۰ واحد گشت پلیس راه و ۲۰ واحد گشت 
تلفیقی با دیگر ارگان های خدمات رســان در محورهای مواصالتی خبر داد.ســردار دالور القاصی مهر با حضور در رزمایش طرح نوروزی ســال ۱۴۰۲ 
اظهار داشــت: این طرح با هدف ایجاد رفاه و آرامش برای شــهروندان و مســافران نوروزی به مرحله اجراءگذاشــته خواهد شد.وی به شعار نوروزی پلیس 
راه با عنوان نشاط بهاری، پرهیز از خطر، آرمش در سفر اشاره کرد و افزود: پلیس در اجرای این طرح با رانندگان هنجارشکنی که بخواهند جان خود 
و دیگران را به خطر بیندازند به شــدت برخورد خواهد کرد.فرمانده انتظامی اســتان ایالم تصریح کرد: در اجرای این طرح خودروهای متخلف تا پایان 
تعطیالت نوروز در توقیف پلیس خواهند بود و اجازه ترخیص به آنان داده نخواهد شــد.القاصی مهر با اشــاره به اینکه در بررســی های بعمل آمده اکثر 
تصادفات در ۳۰ کیلومتری نرســیده به شــهرها رخ می دهد، اضافه کرد: از رانندگان و اهالی ســاکن در شــهرها می خواهیم که در این خصوص با رعایت 
مالحظات الزم از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری کنند.وی با تاکید بر اینکه پلیس با اجرای این طرح بدنبال کاهش میزان تصادفات و تلفات انسانی 
در تعطیالت نوروز اســت، خاطرنشــان ســاخت: رضایتمندی مردم از پلیس هدفی اســت که بدنبال آن هســتیم و در این راستا با قانون شکنان به شدت 
برخورد خواهیم کرد.فرمانده انتظامی اســتان ایالم در پایان یادآور شــد: طرح نوروزی پلیس از تاریخ ۲۴ اســفند تا پایان روز ۱۴ فروردین با بهره گیری 

از تمامی امکانات و نیروها و با همکاری سایر ارگان های خدمات رسان به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

البرز / گروه استان ها: نشست خبری مهندس صفرخانلو 
شهردار مشکین دشت و دکتر نیک مرام رییس شورای 
اســالمی ، اعضا ی شــورای اسالمی مشکین دشت و 
معاونین شــهردار با حضور اصحاب رســانه در محل 
سالن جلسات شورای اسالمی شهر برگزار شد.  رییس 
شورای اسالمی شهر مشکین دشت در خصوص متمم 
بودجه سال ۱۴۰۱ گفت : متمم بودجه ۲۰۱ میلیارد 
بسته شد و از این مبلغ ۶۱ درصد معادل ۱۲۳ میلیارد 
تومــان در حــوزه عمرانی و ۳۹ درصد درحوزه جاری 
هزینه شــده اســت .  مهدی نیک مرام تصریح کرد  : 
بودجه سال ۱۴۰۲ با مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان تصویب 
گردیده که از این مبغ ۶۱/۳۳ درصد عمرانی و ۶۷/۳۸ 
درصد  به هزینه های جاری اختصاص داده شده است .    
وی با اشاره به اهم فعالیت شورا گفت : در سال جاری 
بیش از ۱۱۰ جلسه رسمی در شورا برگزار شد که در 
مجموع ۲۱۰ الیحه از شهرداری به شورا ارسال شده که 
بیشتر لوایه در خصوص عمرانی بوده و خروجی مثبتی 
داشــته اســت . نیک مرام تاکید کرد : بیشتر اعتبارات 
بودجه برای مناطق کم برخورداردر نظر گرفته شــده 
و تمرکز مدیریت شهری در این راستا بر شهرک بعثت 

و مهندســی زراعی اســت که فاقد اعتبارات  دهیاری 
هســتند و تا این لحظه ۴۰ میلیارد تومان و طی چند 
روز آینده در مجموع  ۶۰ میلیارد تومان هزینه خواهد 
شــد . نیک مرام با اشــاره به جمعیت شهر و فاصله ای 
که مشکین دشت با مرکز استان دارد گفت : با توجه 
به نیاز شهر به منظور احداث پایگاه  اورژانس ۳ میلیارد 
تومان اعتبار دیده شــده و همچنین  پوشــش کانال 
شهرک بعثت ، تکمیل فرهنگسرای مهندسی زراعی 
که سالها بال تکلیف بوده و خوشبختانه در دوره ششم 
شورا ۵ میلیارد تامین اعتبار شده و در حال انجام می 
باشــد .وی ادامه داد : کانال اتحاد با اعتبار ۲ میلیارد ، 
بهســازی پارک گلها و میدان آالله ، اصالح هندســی 
برخی از معابر ســطح شــهر ، احداث فضای فرهنگی 
ورزشی در ابراهیم آباد با مساحت ۴۸۰۰ متر و اعتبار 
۵ میلیــارد تومــان که فاز اول شــامل زمین چمن و 
بخشــی فرهنگی و ورزشــی است ،در محله کریم آباد 
فضای فرهنگی با اعتبار ۳ میلیارد تومان ، روشــنایی 
معابر رضوران ، پایانه حمل و نقل کریم آباد در حوزه 
های اتوبوســرانی و تاکســیرانی ،جدولگذاری و پیاده 
رو ســازی محله حسن آباد و شبکه آب رسانی حسن 

آباد از جمله اقدامات مدیریت شــهری اســت . نیک 
مرام تصریح کرد : اعضای شــورای شــهر و شهرداری 
ســعی دارند  به مناطق کم برخوردار بیشــتر خدمات 
رســانی کنند و شــهر را به سمت و سوی آبادانی سوق 
دهند .  شهردار مشکین دشت در ادامه نشست گفت 
: به جهت محدودیت های درآمدی که شــهرداری به 
ســبب عدم صدور پروانه ساخت برای امالک قولنامه 
ای دارد مدیریت شــهری با مشــکالت فراوانی روبرو 
است . صفرخانلو تصریح کرد : بیشتر شهرهای استان 
البرز ۲۰ الی ۳۰ درصد امالک قولنامه ای است ولی در 
مشکین دشت بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد امالک قولنامه 
ای هستند که این امر باعث کاهش درآمد شهرداری 
می باشد . شهردار مشکین دشت ادامه داد: نسبت به 
ســال قبل ۶۲ درصد افزایش بودجه داشــتیم ، هدف 
مدیریت شهری اتمام پروژه های نیمه تمام است که 
در بحث فرهنگی و عمرانی هســتند .صفرخانلو افزود 
: بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری که با اعتبار 
۱۴ میلیارد عملیاتی شد وپروژه نیمه تمام خانه کشتی 
که سال آینده مورد بهره برداری قرار میگیرد . وی در 
خصوص دیگر اقدامات مدیریت شهری در سال جاری 

گفــت : پروژه کمربنــدی جهاد به طول ۱۸۰۰ متر و 
اعتبار ۷ میلیارد تومان شامل زیر سازی دیوار ساحلی ، 
جدولگذاری ، روشنایی و آسفالت معابر بوده که در حال 
حاضر ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد .صفرخانلو 
گفت : در حوزه جدولگذاری معابر اعتبار خوبی پیش 
بینی شد و توانستیم معابر قابل توجهی را ساماندهی 
و جدولگذاری کنیم ، پیاده روسازی معابر های اصلی 
شهر ، معبر دکتر حسابی و محور اصلی جاده آرامستان 
و خیابان رضوی ۳ میلیارد تومان تخصیص داده شــد  
و بخشی از این پروژه انجام شده بخشی نیز از ابتدای 
ســال آینده انجام خواهد شــد . شهردار اظهارداشت : 
پس از کرج و فردیس مشکین دشت تنها شهری است 
که توانســت ۶ دستگاه اتوبوس شهری خریداری و به 
ناوگان حمل و نقل شهری اضافه کند و همچین خرید 
ماشین آالت عمرانی با اعتبار ۳ میلیارد  تومان ، دیوار 
کشــی پارکینگ آرامســتان شهر ، حفر چاه  آب برای 
آبیاری فضای سبز،در نظر گرفتن زمینی به مساحت 
یک هکتارو نیم بابت ساماندهی دست فروشان ، تجهیز 
دفتر تســهیلگری که با همکاری ثبت و اســناد و بنیاد 

مسکن  از دیگر اقدامات مدیریت شهری است.

طی نشستی اعام شد؛

افزایش 6۲ درصدی بودجه مشکین دشت در سال ۱۴۰۲ 
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رئیس دانشگاه ایام:

درآمدهای دانشگاه ایالم به ۲۲ میلیارد تومان افزایش یافت
ایالم / گروه اســتان ها: رییس دانشگاه 
ایــالم بــا بیان اینکه این دانشــگاه ۷۱ 
درصد رشــد درآمد اختصاصی داشته 
اســت، گفت: ۱۷ میلیارد تومان ســهم 
درآمــد بود کــه این رقم به ۲۲ میلیارد 
تومان افزایش یافت.طاهر علیمحمدی  
در نشســت با خبرنگاران اظهار داشت: 
هــدف دانشــگاه ایــالم افزایش منابع 
درآمــدی و درآمدهای حاصله از تولید 
این منابع است.وی با بیان اینکه دانشگاه 
ایالم دارای هفت دانشــکده است، ادامه 
داد: احــداث واحد بیتومین با توجه به 
ظرفیت معادن اســتان در این زمینه و 
مجوز ایجاد پژوهشــکده پتروشیمی در 
حال انجام اســت.رییس دانشگاه ایالم 
با اشــاره به اینکه دانشــگاه های استان 
ســهمی در پژوهش های نفتی ندارند، 
ادامــه داد: رایزنــی هایی با وزارت نفت 
در خصــوص ورود دانشــگاه ایالم برای 
انجــام پژوهش های نفتی انجام شــده 
و در صــورت توافــق و امضــای تفاهم 
نامــه بیــن وزارتخانه های نفت و علوم، 
تحقیقات و فناوری دانشــگاه ایالم نیز 
به جمع دانشــگاه های پژوهشگر حوزه 
نفــت اضافه خواهد شــد.علیمحمدی 
یادآور شد: رایزنی های الزم برای جذب 
دانشجویان ممتاز، نخبه و دارندگان رتبه 
های برتر به دانشگاه ایالم برای مهرماه 
سال آینده انجام شده و از سال آینده با 
هدف افزایش رتبه علمی دانشــگاه این 
دانشــجویان به دانشــگاه ایالم بورسیه 
می شوند و دانشگاه از محل درآمدهای 

اختصاصی و کمک خیرین ســهمی از 
هزینــه ایــن دانشــجویان را پرداخت 
خواهد کرد.رییس دانشگاه ایالم اضافه 
کرد: این دانشگاه دارای هشت هزار نفر 
دانشجوی ایرانی در مقاطع کارشناسی 
تــا دکترا و ۳۵۰ نفر دانشــجو خارجی 
در مقاطع ارشــد و کارشناســی است و 
افزایش جذب دانشــجویان خارجی به 
ویژه عراقی برای سال تحصیلی آتی در 
دســتور کار است.وی با بیان اینکه رتبه 
علمی دانشــگاه ایالم در ســطح کشور 
۳۳ اســت، گفت: آزمایشــگاه مرکزی 
دانشــگاه ایالم جزء ۱۰ آزمایشگاه برتر 
کشور است.علیمحمدی کسری بودجه 

دانشــگاه مربوط به سنوات گذشته را از 
مهمترین چالش ها برشــمرد و توضیح 
داد: ایــن دانشــگاه ۱۱ میلیارد تومان 
کســری بودجه داشــت که با رایزنی و 
مکاتبــات متعــدد ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان بودجه برای دانشگاه ایالم 
اخذ و کســری بودجه جبران شــد.وی 
افــزود: دانشــکده علوم پایه و توســعه 
دانشــکده علوم انســانی از مهمترین 
نیازهای عمرانی دانشگاه ایالم است که 
در سفر اول ریاست جمهوری به استان 
ایالم هیچ مصوبه و اعتباری برای تکمیل 
این طرح ها انجام نشد که با رایزنی های 
انجام گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و استانداری ایالم برای دانشکده 
علوم پایه ۲۰ میلیارد تومان مصوب شد 
که هفت میلیارد تومان آن تخصص یافت.
وی ادامه داد: برای توسعه دانشکده علوم 
انسانی از محل اعتبارات استانی با وجود 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی اما این پروزه 
نیمه تمام مانده اســت و در حال رایزنی 
برای اخذ اعتبار از محل متمم دوم سفر 
اول ریاســت جمهوری هســتیم و برای 
دور دوم ســفر مصوبــه هــای جدیدی 
تدوین شــده است.رییس دانشگاه ایالم 
یادآور شــد: برای فاز اول این پروژه ۱۵ 
میلیارد تومان از وزارتخانه و ۱۰ میلیارد 
تومان از منابع استانی و متمم دوم سفر 

ریاست جمهوری برای توسعه دانشکده 
علوم انســانی مصوب شده است و برای 
تکمیل کل پروژه ۴۵ میلیارد تومان مورد 
نیــاز دارد.به گفته علیمحمدی مجتمع 
خوابگاهی جاده مهران برای نوســازی و 
بهســازی به ۱۰ میلیــارد تومان اعتبار 
نیاز داشــت که روند بهسازی این طرح 
شــروع شده و بعد از تکمیل برای اقامت 
مهمانان و دانشجویان خارجی استفاده 
خواهد شد.وی تعمیر و بهسازی بخشی 
از انشــعابات دانشکده ادبیات و تربیت 
بدنی با ۲ میلیارد تومان، تکمیل فضای 
اداری اســاتید بــا ۹۰۰ میلیون تومان، 
بهســازی بلوک های سه و پنج خوابگاه 
شــهید چمران با اعتبــار ۸۵۰ میلیون 
تومان، ثبت ۲ اختراع، صنعتی ســازی 
آشپزخانه با اختصاص یک و نیم میلیارد 
تومان و بازسازی و نوسازی خوابگاه های 
اندیشــه و الغدیر با چهار میلیارد تومان 
از دیگر اقدامات دانشــگاه ایالم طی ماه 
های اخیر اســت.رییس دانشــگاه ایالم 
ایجاد خوابگاه متاهلی ویژه دانشجویان 
را از اولویت های دانشگاه ایالم برشمرد 
و افزود: در این راســتا طراحی خوابگاه 
هــای متاهلی با ۳۰۰ میلیون تومان در 
حال انجام است.علیمحمدی به افزایش 
۵۰ درصدی بودجه دانشــگاه اشاره کرد 
و اظهار داشــت: هرچند افزایش بودجه 
دانشــکاه ایالم امری بی ســابقه در بین 
دانشــگاه های کشور است اما با توجه به 
حجم نیازهای دانشــگاه این رقم کفاف 

نمی دهد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل گمرک استان اصفهان خبر داد؛

رشد ۱8۴ درصدی درآمد گمرکات 
استان اصفهان، در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ 

اصفهان / گروه استان ها: دکتر رسول کوهستانی 
پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان  میزان 
درآمــد گمرکات اســتان اصفهان را ۲۲ هزار و 
۲۹۱ میلیارد ریال برشمرد  و اظهار داشت  : در 
۱۱  ماهه ۱۴۰۱ درآمد گمرکات استان اصفهان  
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۴ درصد رشد 
داشته است .وی در خصوص واردات کاالاز طریق 
گمرکات استان اصفهان  اظهار داشت: دریازده  
ماهــه  امســال  ۱۳۹ هــزار و ۶۰۹  تــن کاال به 
ارزش ۶۶۷ میلیــون و ۶۲۲ هــزار دالر از طریق 
گمرکات استان  اصفهان ترخیص گردیده است 
که در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل از نظر 
وزن ۳۴ درصد رشد و از حیث ارزش ۱۶ درصد 
افزایش داشته   است .مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان اذعان داشت : طی این مدت تشریفات 
واردات از طریــق گمرک اصفهان ۷۲ هزار تن و 
به ارزش ۴۳۵ میلیون و ۸۷۵ هزار دالر بوده که 
۶۵ درصد از کل واردات گمرکات اســتان را به 
خود اختصاص داده اســت و در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۰ و از لحاظ ارزش 
۱۷ درصد رشد داشته است .وی در ادامه تصریح 
کرد : در۱۱ ماهه امســال تشــریفات واردات از 
طریق  گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه 
۵۱ هــزار تــن و به ارزش ۲۰۷ میلیون دالر و در 
مقایســه با مدت مشــابه سال قبل از نظر وزنی 
۳۴ و از لحاظ ارزش ۹ درصد رشد داشته است 
. مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت: 
در ایــن مدت صادرات گمرک اختصاصی ذوب 
آهــن ۱۶ هزار تن و بــه ارزش ۲۵ میلیون دالر 
بوده اســت . و در مقایســه با مدت مشــابه سال 
قبــل از نظــر وزنــی ۱۹۲ و از لحاظ ارزش ۷۸ 
درصد افزایش داشــته است .وی عمده کاالهای 
وارداتی گمرکات استان اصفهان را ماشین آالت 
خطــوط تولید،اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای تولیدی  برشــمرد و بیان داشت: 
در ۱۱ ماهــه ســال۱۴۰۱ ؛ ۱۷۸ میلیون دالر 
ماشــین آالت و دســتگاه های مکانیکی باسهم 
۲۷ درصــد ، ۱۰۵ میلیــون دالر ماشــین آالت 
برقــی با ســهم ۱۶ درصــد  ، ۱۰۴ میلیون دالر 
چدن و آهن و فوالد با ســهم ۱۶ درصد ،الیاف 
ســنتینک  ۱۸ میلیون دالر  با ســهم ۳ درصد و  
مواد پالســتیکی ۱۶  میلیون دالر  با ســهم ۲ از 
طریق گمرکات اســتان اصفهان درصد ترخیص 
گردیده است .مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
درخصوص مهمترین کشورهای مبدا واردات به  
گمرکات استان  اصفهان  تصریح کرد: طی این 
مدت  امارات متحده عربی  ۱۶۷ میلیون دالر با  
سهم ۲۵ درصد، چین ۱۰۹ میلیون دالر باسهم 
۱۶ درصد،  ترکیه ۱۰۷ میلیون دالر با سهم ۱۶ 
درصد  ،  کره جنوبی  ۴۷ میلیون دالر  باســهم 
۷ درصــد  و آلمــان ۳۹ میلیون دالر با ســهم ۶ 
درصــد ، مبــدا واردات کاال به مقصد گمرکات 

استان اصفهان بوده اند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایالم عنوان کرد؛

 صدور بیش از 6 هزار پروانه 
 ساختمانی مسکن ملی 

در استان ایام  
ایالم / گروه استان ها: مدیرکل راه و شهرسازی 
ایالم گفت: برای احداث مســکن ملی در استان 
ایالم تا کنون ۶۰۱۴ پروانه ســاختمانی از طرف 
شــهرداریهای استان صادر شــده است.فرشاد 
دوســتی در جلسه شورای تأمین مسکن استان 
با تشــریح آخرین وضعیت نهضت ملی مســکن 
استان اظهار داشت: تاکنون با تأمین زمین مورد 
نیاز تفاهم برای احداث ۷۲۹۶ واحد مســکونی 
نهضت ملی مسکن در استان ایالم با کارگزاران 
منعقد شــده اســت.وی افــزود: اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان ایالم با تأمین ۱۱۸ هکتار 
زمیــن تا کنون تفاهم برای احداث ۷۲۹۶ واحد 
مســکونی نهضت ملی مسکن در استان ایالم با 
کارگــزاران منعقدنموده که در قالب ۵۲ پروژه 
واحدهــای مذکور در حال احداث می باشــند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم خاطر نشان کرد: 
عمــده تفاهم نامــه های مذکور ) ۷۸۰۱ واحد( 
با بنیاد مســکن انقالب اســالمی منعقد شده و 
اکثر این واحدها نیز درمرکز اســتان احداث می 
شوند.دوستی با اشاره به اخذ پروانه ساختمانی از 
طرف شهرداریهای استان ادامه داد: برای احداث 
مسکن ملی در استان ایالم تا کنون ۶۰۱۴ پروانه 
ســاختمانی از طرف شهرداریهای استان صادر 
شــده که بخش عمده این پروانه ها با توجه به 
حجم درخواســت برای مســکن ملی مربوط به 
مرکز استان می باشد.وی تعداد کل ثبت نامهای 
نهضت ملی مســکن در اســتان ایالم را ۴۰۶۶۷ 
مــورد عنــوان کرد و گفت: از این تعداد ۱۰۶۷۹ 
نفر حائز شــرایط اولیــه و تا کنون ۷۹۲۶ مورد 
تأیید نهایی شــده اند.مدیرکل راه و شهرسازی 
ایالم در پایان بیان داشــت: تعداد تعداد افرادی 
که تا کنون ۴۰ میلیون و بیشــتر ســهم آورده را 

واریز نموده اند ۲۸۷۹ مورد هستند.

 مدیر عامل عامل جمعیت هالل احمر 
استان خراسان رضوی اظهار کرد:

 استان خراسان رضوی 
به ۲7 پایگاه جدید امداد و نجات 

نیازمند است
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر عامل عامل جمعیت هالل احمر خراســان 
رضــوی گفت: ۲۷ پایگاه ثابت امداد و نجات در 
خراسان رضوی فعال است که نیازمند ۲ برابری  
این تعداد در اســتان هستیم  .محسن ذاکریان 
در نشست خبری با  اصحاب رسانه افزود: برای 
ایجاد ۲۷ پایگاه جدید امداد و نجات در خراسان 
رضوی به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 
در حال پیگیری برای تحقق این مهم  هستیم.
وی ادامه  داد: این در حالی اســت که برای ایام 
نوروز امســال تعــداد پایگاههای امداد و نجات 
در خراســان رضوی از ۲۷ به ۴۵ پایگاه به طور 
موقت افزایش یافته است تا امکان خدمت رسانی 
و امداد رســانی مطلوب در ایام پیک ســفر برای 
مســافران جاده ای را داشــته باشیم.ذاکریان با 
بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد زائران به مشــهد 
از طریق جاده ســفر می کننــد، بیان کرد: این 
امــر در حجم و شــمار بــه روز حوادث جاده ای 
تاثیر گذار اســت .وی خاطر نشــان کرد: اکنون 
کلیــه نیروهــای امدادی در حالــت آماده باش 
کامل هســتند و تمامی مرخصی ها در این ایام 
لغو می شــود .مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیست 
و ســومین سال اجرای طرح راهنمایان ایمنی و 
سالمت مسافران نوروزی است که در این قالب 
۱۶ پایگاه در اســتان مستقر می شود.وی گفت : 
در قالب این طرح ۲ هزار و ۱۶۰ نفر روز در پایگاه 
های پنج نفره فعالیت خواهند داشــت و هر روز 
۱۲۰ نفر نیرو به مسافران خدمات ارایه می کنند.

ذاکریان با اشــاره به سفر مقام معظم رهبری در 
نخستین روز نوروز امسال، افزود: هم برای زمان 
سال تحویل و هم سخنرانی مقام معظم رهبری 
نــاوگان امداد هوایی در حرم رضوی مســتقر و 
تعداد ۲۰۰ نیروی خواهر و برادر در حرم مطهر 
رضوی استقرار دارند.وی بیان داشت: در حاشیه 
حرم رضوی نیز ۱۰۰ نیروی امدادی دیگر جهت 
امدادرسانی به حادثه دیدگان حوادث احتمالی 
مستقر هستند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
خراسان رضوی با بیان اینکه نوروز سال آینده با 
نخستین نوروز پر مسافرت و همزمانی آن با ماه 
مبارک رمضان روبرو هستیم، ادامه داد: وظیفه 
ما آمادگی کامل برای خدمات دهی اســت که 
با توجه به تجربه هشــت میلیون زائر در مشهد، 
در این جهت حرکت شــده است.وی با اشاره به 
حوزه اســکان اضطراری هــالل احمر به عنوان 
یک اقدام جدید در ســال جاری گفت: در این 
راســتا فرآیندها تعریف شده و کمک به اسکان 
اضطراری با تامین چادر، موکت و غیره از سوی 
این جمعیت محقق می شود که تاکنون آمادگی 
برای اســکان اضطراری ۱۰۰ هزار نفر را داریم.

ذاکریان با بیان اینکه ۲۴ اســفند ماه آغاز طرح 
امداد و نجات نوروزی اســت که تا ۱۴ فروردین 
ماه ادامه دارد، گفت: در این طرح ۱۰۲ دستگاه 
انواع خودروهای امدادی بکارگیری خواهد شد.

 فرمانده نیروی انتظامی 
استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

فعالیت ۱۱۰گشت نیروی انتظامی 
در ایام نوروز

چهارمحال و بختیاری / گروه استان ها: فرمانده 
نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
بــه اینکه کل نیروهای کمکی از مراکز آموزش و 
همچنیــن یگان ویژه در ایام نوروز برای برقراری 
هرچه بهتر نظم و امنیت بسیج شده اند گفت : ۱۱۰ 
گشت نیروی انتظامی در ایام نوروز فعال هستند 
و ســه ایســتگاه پلیس جدید نیز اضافه می شود.
ســردار امان اللهی در نشســت  خبری با اصحاب 
رسانه گفت:از ابتدای سال تا کنون در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر میزان کشفیات ۱۱ درصد افزایش 
داشته و به سه هزار و ۹۰۰ کیلوگرم رسیده است.

طی این مدت ۲۳۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق 
کشــف شــد و ارزش کاالهای مکشوفه نسبت به 
سال گذشته ۹۳ درصد افزایش یافته است.ایشان 
در ادامه اضافه کردند که روند کاهشــی ســرقت 
در اســتان با آمار یک درصد نســبت به سال قبل 
بوده است.دوهزار و ۹۰۱ سارق دستگیر و ۳۳باند 
سرقت شناسایی و متالشی شد.سردار امان الهی 
ضمن اشاره به وقوع چهارهزار و ۸۳۶ مورد تصادف 
در استان و افزایش ۱۱درصدی آن نسبت به سال 
پیش اظهار کرد:در مجموع ۱۹۸مورد فوتی ناشی 
از تصادفات داشتیم که این میزان نسبت به سال 
گذشــته ۶ درصد کاهش یافته است.امان اللهی 
خاطر نشان کرد در ایام نوروز خانواده ها تدارک 
سفر دارند و تردد جاده ای افزایش می یابد بنابراین 
پلیس با تمام توان پای کار می آید و یگان ویژه به 
طور کامل پای کار می آیند و تالش میکنند که با 
حضور پر رنگ انتظامی مراقبتها و کنترل صورت 
گیرد.فرمانده نیرو انتظامی چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد:در تفرجگاه ها،پارک ها و مراکز مهمان 
پذیــر حضور نیروهــای انتظامی پر رنگ خواهد 
بود و با اضافه شدن تعداد گشت به صورت روزانه 
فعال اســت.وی بیان داشت جابه جایی و اسباب 
کشــی در ایام نــوروز باید با هماهنگی کالنتری 

محل صورت گیرد.

استانها 6

اســتاد رحیم شــاکرمی با بیان اینگه هر قلم به دســتی روزی 
نوشــته هایــش مورد نقد قرار می گیــرد افزود: هر تعریفی که 
از تاریخ داشــته باشــیم روزی برمال خواهد شــد، طوایف و ایل 
ها نیز از این قضیه اســتثناء نیســتند نویســندگان باید با بیان 
واقعیت دنبال جدا کردن ســره از ناســره باشند.وی افزود: این 
کتاب با هدف گسترش نقد نوشته شده است زیرا معتقدیم در 
جامعه ای که بســتر مناســب برای نقد و بررسی وجود نداشته 
باشد جامعه ای بسته وبی هدف خواهد بود. ایجاد فضای نقد و 
بررســی یسترشکوفایی و پیشرفت را فراهم می سازد.شاکرمی 
خاطــر نشــان کرد:در آینده جوانانــی میخواهند مطالبی را به 
رشــته تحریر دربیاورند وقلم در دســت بگیرند، آنها باید به علم 
به امانت داری و احتیاط همچنین دقت نظر بیشــتر به معرفی 
موضوع بپردازندوقلم را در مسیر درست حرکت دهند.وی گفت: 

ایــن کتاب به نقد وبررســی اجمالــی کتاب های مختلف چاپ 
شــده ، از زمان ســربداران و صفویان تا  کنون در خصوص " ایل 
بزرگ چگنی" پرداخته وچون گاها نویســندگان این کتب به 
علت عدم آگاهی و نداشــتن تحقیقات میدانی وســیع و مستند 
به بیان مطالبی ناثواب وبدور از اســناد تاریخی در مورد چگنی 
پرداخته اند بر خود الزم دیدیم با همت وتالش برادران عزیزم 
رضــا جــوادی، مراد محمودی، علی حســین بداق، وعلی اکبر 
خادمی به تهیه و تدوین این کتاب اقدام نماییم.شاکرمی افزود: 
این کتاب درهزار نسخه و سایز رقعی نقدی بر کتب نویسندگان 
معاصر برای روشنگری خوانندگان است. تا ابتدا تاریخ چگنی را 
از زمان ســربداران تا کنون بشناســند و تفهیم نقد برای ایشان 
آســانتر باشــد.وی در پایان گفت: این کتاب ۲۶۳صفحه است 

که از این تعداد ۶۰ صفحه به مقدمه اختصاص یافته است.

کتاب »نقد های بر تواریخ معاصر چگنی« رونمایی شد از 

خبر  ویژه

ج: شهردار کر

ج است کر کردن  آغاز نهضت زیبا  نگارخانه هنر سر 
البرز / گروه استان ها: شهردار کرج با اشاره به اهمیت زیباسازی بصری 
در سطح شهر گفت:نگارخانه هنر، سرآغاز نهضت زیبا کردن شهر کرج 
است.مهرداد کیانی در مراسم افتتاحیه نگارخانه هنر که در محل باشگاه 
میالد شــهرداری کرج و همزمان با برپایی نمایشــگاهی از نقاشی های 
هنرمندان کرجی و البرزی برگزار شد، با اشاره به دغدغه ویژه مجموعه 
مدیریت شهری کرج عنوان کرد:افتتاح این نگارخانه نقطه آغاز نهضت 
زیبا کردن شهر کرج است.همکاران من در شهرداری و عزیزان شورای 
اسالمی شهر کرج تالش فراوانی کردند که با وجود برخی مخالفت ها 
این محل که در نقطه ای مناســب از شــهر هم قرار دارد تبدیل به این 
نگارخانه بشود.شــهردار مرکزاســتان البرز با اشاره به برخی کمبودها 
در زیرســاخت فرهنگی و هنری شــهر کرج اظهارداشت:هنر می تواند 
زینت بخش محیط شهری و نشانه ای از هنرمندی مردمان یک شهر و 
هنردوستی مسئوالن آن باشد. به طور مثال؛ شهرهای اصفهان، شیراز، 
مشــهد و تبریز نشــانه ها و المان های مناسب فضای هنری شهرهای 
خودشان را دارند. این در حالی است که در کرج ما در این زمینه هنوز 
جــای کار بســیاری داریم ودر این فرصــت از همه هنرمندان دعوت 
می کنم که پیشــنهادات خود را به من به عنوان خادم و شــهردار شهر 

ارائه دهند.کیانی با اشــاره به افزایش چندین برابری بودجه فرهنگی 
و هنری مدیریت شــهری برای ســال آینده اذعان کرد:تالش ما این 
است که حمایت ویژه ای از هنرمندان شهرمان داشته باشیم و فرصت 
نمایش آثار فاخر آنان را در گوشــه گوشــه شــهر فراهم کنیم.شهردار 
کالنشهرکرج خاطرنشان شد:درب دفتر من در محل ساختمان مرکزی 
شهرداری کرج به روی تمامی هنرمندان همیشه باز است.هنرمندان 

عزیز می توانند پیشنهادات خود را برای دمیدن روح فرهنگ و هنر در 
کالبد شهر کرج ارائه کنند. در واقع باید همه با هم نهضت زیبا کردن 

شهر کرج را از همین نقطه آغاز کنیم.

ج به مانیتورینگ شهری متصل می شود آتش نشانی کر
شــهردار کالنشــهرکرج گفت:ســتاد عملیات آتش نشانی کرج به 
سیســتم مانیتورینگ شهری متصل می شــود.کیانی در بازدید از 
ســتاد فرماندهی عملیاتی آتش نشــانی کرج در شــب چهارشنبه 
ســوری عنوان کرد:دسترسی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری به مانیتورینگ ترافیک شــهری باعث 
افزایش ســرعت خودروهای عملیاتی و ســهولت دسترسی آنان به 
محل حادثه می شود بنابراین اقدامات الزم برای دسترسی این ستاد 
به مانیتورینگ شــهری انجام خواهد شد.شهردار مرکز استان البرز 
تصریح کرد:آتش نشانان در تمام ایام سال درخدمت مردم هستند 
و به صورت ۲۴ ســاعته فعالیت دارند.کیانی بیان داشــت:با حمایت 
اعضای شــورای اسالمی شهر کرج اقدامات خوبی در زمینه ارتقای 

معیشت آتش نشانان انجام شده است.

روسیه یک فرصت ویژه برای افزایش صادرات ایران است
به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی طاهری روز چهارشــنبه در نشســت 
با هیات رییســه اتحادیه صادرکنندگان اســتان زنجان با اشاره به بازار 
برخی از کشورهای همسایه برای محصوالت تولیدی ایران، ابراز کرد: 
بازار این کشورها فرصت هایی است که باید به بهترین نحو و با باالترین 

ظرفیت ممکن صادرات محصوالت خود را به آنها داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی از قطعه ها و کاال ها که در کشور ما تولید 
می شــود به ویژه در کشــور روســیه مورد نیاز است و از این طریق می 

توان در مسیر افزایش اقالم صادراتی از ایران حرکت کرد.
طاهری با بیان اینکه سبد کاالهای صادراتی استان زنجان باید متنوع 
باشد و در بخش هایی چون حوزه دانش بنیان نیز دیده شود، خاطرنشان 
کــرد: فعاالن اســتان زنجان در حوزه فنــاوری و دانش بنیان از جمله 

ســرآمدان کشــور هستند که این موضوع خود می تواند فرصتی برای 
افزایش صادرات باشد. وی با بیان اینکه حوزه لجستیک و حمل و نقل 
از نیازهای اصلی حوزه صادرات است که باید به آن توجه جدی کرد، 
گفت: در شمال کشور در حوزه حمل و نقل صادراتی کمبودهایی وجود 
دارد که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. طاهری استفاده 
از ظرفیــت هــای ریلی برای صادرات را مهم و فرصت مطلوبی خواند و 
گفت: تکمیل برخی از مسیرهای ریلی به کشورهای همسایه می تواند 

در توسعه صادرات استان زنجان و ایران نقش موثری را ایفا نماید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان اســتان زنجان نیز با اشــاره به برخی از 
اقالم صادراتی استان زنجان طی ادوار گذشته به کشورهای مختلف، 
اظهار کرد: محصوالت مختلفی در سبد صادراتی استان زنجان قرار دارد 

که در بخش های مختلفی همچون معدن، صنعت و کشاورزی است.
مهــدی رنگ رونا با بیان اینکه شــمش روی بــه عنوان یک محصول 
صادارتی به صورت سنتی در سبد صادرات استان زنجان وجود دارد، 
افزود: طی ســالهای گذشــته برخی از اقالم جدید همچون کاغذ نیز به 
اقالم صادراتی اضافه شــده اســت، اما جای کار برای حضور محصوالت 

دیگر نیز وجود دارد.
وی بــر لزوم تجاری ســازی برخــی از کاالها و محصوالت و خدمات به 
ویــژه در حــوزه دانش بنیان تاکید کرد و افزود: برخی از شــرکت های 
حــوزه دانــش بنیان کار صادرات را آغاز کردند اما نیاز به آموزش های 
بیشــتر برای برندســازی، بازارسازی و حضور در بازار کشورهای هدف 

صادرات دارند.
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گر در نوروز قصد مسافرت دارید ،بخوانید ا

سفر به خیر
  سارا فهیم / روزگار

فرا رســیدن ایام نوروز فرصت مناسبی 
اســت تا خانواده ها در کنار هم روزهایی 
را به دور از درگیری های روزمره زندگی 
سپری کنند. با آغاز تعطیالت ایام نوروز 
دید و بازدید ها  شــروع می شود. سنتی 
زیبا که هر ســاله توســط خانواده ها به 
جا آورده می شــود. رســم اســت که در 
نوروز، نخســت به دیدن بزرگان فامیل 
و شــخصیت های علمی و اجتماعی می 
رونــد، البته تعطیالت نوروز بهانه خوبی 
هم هست برای سفرهای نوروزی خصوصا 
برای آنها که در طول سال مشغله بسیار 
دارنــد و تعطیالت نوروز فرصت خوبی را 
برای آنها فراهم می کند تا از این فرصت 
برای گشــت و گذار در دل طبیعت و یا 
ســفر به شــهرهای جدید و .... استفاده 
می کنند. اما خانواده هایی که قصد سفر 
دارند برای داشتن لحظاتی شاد در طول 
ســفر باید برنامه ریزی داشــته باشند و 
به نکات مربوط به ســالمت خانواده هم 
توجه کنند.برنامه ریزی برای ســفر این 
امــکان را به شــما می دهد که با در نظر 
گرفتن همه چیز، از مقصد و زمان گرفته 
تــا هزینه، به مشــکل بر نخورید و لذت 
بیشــتری از سفرتان ببرید. مسافرت در 
نــوروز با یک برنامه ریزی خوب، نه تنها 
می تواند خستگی سال گذشته را از تنتان 
بدر کند، بلکه شــما را با روحیه ای خوب 

آماده سال آینده خواهد کرد. 

چه جاهایی برای مسافرت در نوروز 
مناسب هستند؟

اولین کاری که باید بکنیم انتخاب مقصد 
اســت. همه  ما می خواهیم از ســفر لذت 
ببریم، پس باید با توجه به عالیق و البته 
بودجه، مقصد سفرمان را انتخاب کنیم. 
مشــخص کردن هدف می تواند ادامه راه 
را برایمان آسان کند. در مرحله بعد باید 
بررســی کنیم که چنــد روز زمان برای 
ســفر داریــم. اگر تعطیالتمــان تنها به 
چنــد روز محدود می شــود نباید زمان 
زیــادی را در راه هــدر دهیم؛ در نتیجه 
یا باید شهر های نزدیک را انتخاب کنیم 
یا باید با هواپیما سفر کنیم. اما اگر اکثر 
ایــام نوروز تعطیل هســتیم دســتمان 
برای انتخاب مقصد و روش ســفر بازتر 
اســت. هنگام برنامه ریزی برای سفر باید 

شــرایط آب و هوایی و شلوغی مقصدمان 
را نیز در نظر داشــته باشــیم. فراموش 
نکنیم، مهم ترین چیز در ســفر آرامش و 
خوشحالی خانواده است.پس از انتخاب 
مقصد و تعیین زمان، گزینه های موجود 
برای روش سفر را بررسی می کنیم. سفر 
با ماشــین شخصی، استفاده از اتوبوس، 
قطار یا هواپیما گزینه هایی هســتند که 
می توانیم از بین آنها انتخاب کنیم. در این 
مرحلــه حتماً باید بودجه خود را طوری 
برنامه ریــزی کنیم که در ادامه ســفر به 
مشــکل نخوریم.اگر قصد سفر با قطار یا 
هواپیما را داشتید حتماً بررسی کنید که 
فاصله ایستگاه راه آهن یا فرودگاه به محل 
اقامتتان چقدر اســت. برای انتخاب نوع 
بلیت و شرکت ارائه دهنده خدمات زمان 
بیشــتری صرف کنید تا بهترین انتخاب 
با بیشــترین صرفه جویی نصیبتان شود. 
استفاده از خودرو شخصی برای مسافرت 
در نــوروز نیز یکی از گزینه های محبوب 
مردم ما اســت. اگر قصد دارید با ماشین 
خودتان به مســافرت در نــوروز بروید 
حتماً قبل از حرکت از سالمت خودرو و 

همراه داشتن مدارک، خصوصاً بیمه نامه 
ماشــین، اطمینان حاصــل کنید. الزم 
اســت قبل از سفر ماشین خود را به یک 
تعمیرکار نشــان دهید تا خیالتان راحت 
شــود.چک کردن آب و روغن، بررســی 
کردن باد الستیک، تعویض روغن موتور، 
تست کردن عاج الستیک، تعویض فیلتر 
هوا و فیلتر کابین، شستشــوی ماشین، 
چک کردن چراغ ها و راهنما ها کارهایی 
هســتند که خودتــان می توانید انجام 

دهید.

 ملزوماتی که باید هنگام سفر 
به همراه داشته باشید 

ملزوماتی که باید هنگام سفر خانوادگی 
با خودرو شخصی به همراه داشته باشید 
عبارتند از : کیف کمک های اولیه، میان 
وعده یا غذای سالم مثل میوه و آجیل و 
خرما و... ، آب آشامیدنی و آب برای شست 
و شــو، چند اسباب بازی برای کودکان، 
لباس مناسب با توجه به آب و هوای مقصد، 
پــول نقد و شــماره تلفن های ضروری، 
ابزار های مورد نیاز برای تعمیرات جزئی 

ماشــین، الستیک زاپاس و زنجیر چرخ، 
وســایل بهداشــتی و داروهای ضروری 
همچنیــن  در انتخــاب غذا خــوری یا 
رســتوران دقت کنید و از فروشگاه های 
معتبــر خریــد کنیــد. همچنین محل 
اقامت یکی از بخش های مهم ســفر، به 
ویژه در سفر های خانوادگی است. معموالً 
بیشــتر بودجه ای که برای ســفر در نظر 
گرفته ایم صرف محل اقامت ما می شــود 
اما همیشــه می توان با کمی برنامه ریزی 
در مورد این موضوع صرفه جویی زیادی 
کرد.بسته به مدت سفر، مقصد، و حال و 
هوای خودتان می توانید بین سبک های 
مختلــف تصمیم گیری کنید. اگر آب و 
هــوای مقصدی که انتخــاب کرده اید 
خوب اســت و چادر مناســب به همراه 
دارید حتی می توانید از گذراندن شــب 
در هوای آزاد و زیر آســمان پرســتاره 
لــذت ببرید.اما اگر قصد دارید به هتل یا 
اقامتگاه های مســکونی بروید باید چند 
نکته را در خاطر داشــته باشــید. اغلب 
هتل هــا و اقامتگاه های مســکونی برای 
رزرو پیــش از موعــد تخفیفاتی در نظر 

می گیرند، پس فرصت را از دست دهید. 
با توجه به بودجه ای که در اختیار دارید 
مناسب ترین اقامتگاه را رزرو کنید.حتما 
قبــل از انتخاب نظرات ثبت شــده  افراد 
دیگری که پیش از شــما به این هتل ها 
رفته اند را مطالعه کنید تا درک بهتری از 
شرایط واقعی محل اقامتتان پیدا کنید. 
پــس از انتخاب مقصد ســفر، باید کمی 
وبگردی کنید و فهرســتی از مکان های 
دیدنی مقصدتان تهیه کنید. تا حد امکان 
نظرات گردشگران دیگر را مطالعه کنید. 
فعالیت هایی که می خواهید در سفرتان 
انجــام دهید را یادداشــت کنید تا مبادا 
پس از بازگشــت از ســفر حسرت انجام 
کاری را بخورید.عالیــق اعضای خانواده 
را اولویت خود قرار دهید. سعی کنید از 
مکان هایــی بازدید کنید که مطابق میل 
همه، خصوصاً فرزندان باشند. راهنمای 
ســفر به مقصدتان را مطالعه کنید تا از 
چند و چون ســفر به شهر مورد نظرتان 

اطالعاتی بدست بیاورید.

 برآورد و مدیریت هزینه ها 
چگونه در سفر صرفه جویی کنیم؟

حاال که همه چیز مشــخص شــد باید 
بررسی کنید چه مقدار پول نیاز دارید و 
ایــن پول ها صرف چه  چیز هایی خواهند 
شــد. صرفه جویی را فرامــوش نکنید. 
منظورمان این نیســت که ریال به ریال 
هزینه هایتان را موشکافانه در نظر بگیرید؛ 
این کار مســلماً لذت ســفر را به کامتان 
تلــخ خواهد کرد.هــدف از صرفه جویی 
کاهش هزینه های غیرضروری است که 
شــاید برایتان اهمیتی نداشته باشد اما 
در یک سفر چند روزه به همراه خانواده 
قطعاً رقم باالیی خواهد بود. مثاًل ممکن 
است هزینه خرید یک آب معدنی یا غذای 
ســاده در نزدیکی یک جاذبه گردشگری 
بســیار بیشــتر از هزینه واقعیش باشد. 
پــس چه بهتر که به این مســائل توجه 
کنیم. همیشــه برای روز مبادا پول کنار 
بگذارید تا اگر اتفاقی غیرمنتظره رخ داد 
آمادگی مقابله با آن را داشــته باشــید.

بســتن چمدان ها تقریباً آخرین بخش 
برنامه ریزی برای یک سفر است. همیشه 
به یاد داشــته باشــید که ســبک سفر 
 کردن باعث راحتی شــما در طول سفر 

خواهد شد. 

7جامعه
توسط  هیات رییسه مجلس شورای اسالمی صورت گرفت ؛

تقدیر  از عبدالحسین  روح االمینی  
 نجف آبادی جهت  حضور منظم 

در  جلسات مجلس
احمــد امیرآبادی فراهانی ، هیات رییســه مجلس 
شــورای اســالمی از جنــاب آقای  عبدالحســین  
روح االمینــی  نجــف آبادی نماینده تهــران، ری ، 
شمیرانات،اسالمشهر و پردیس  تقدیر  کرد.متن نامه 
تقدیر به شــرح زیر اســت :جناب آقای  عبدالحسین  
روح االمینی  نجف آبادی نماینده محترم  تهران، ری 
، شمیرانات،اسالمشهر و پردیس ،از آنجا که بر اساس 
گزارش سامانه صحن،جنابعالی طی سال ۱۴۰۱  یکی 
از نمایندگانــی بــوده اید که منظم ترین حضور را در 
جلسات علنی  مجلس  داشته اید ،بدینوسیله مراتب  
ســپاس و قدردانی هیات رییسه مجلس را به خاطر 
نظــم و تعهــد در  خور تحســین  آن برادر ارجمند 

تقدیم می دارد.

توسط  هیات رییسه مجلس شورای اسالمی صورت گرفت ؛

تقدیر از عبدالحسین  روح االمینی  
نجف آبادی

احمد امیرآبادی فراهانی، هیات رییسه مجلس شورای 
اسالمی از جناب آقای  عبدالحسین  روح االمینی  نجف 
آبادی نماینده تهران، ری ، شمیرانات،اسالمشــهر و 
پردیــس  بــه عنوان  یکی از ناظــران  فعال مجلس 
در شــوراها و مجامــع  تقدیــر  کرد.متن نامه تقدیر 
به شــرح زیر اســت :جناب آقای  عبدالحسین  روح 
االمینــی  نجــف آبادی نماینده محترم  تهران، ری ، 
شمیرانات،اسالمشهر و پردیس برابر گزارش  معاونت 
نظارت مجلس شورای اسالمی ،جنابعالی طی سال 
۱۴۰۱ یکــی از ناظــران  فعال مجلس در شــوراها  و 
مجامع بوده اید  که منظم ترین حضور در جلسات و 
ارائه گزارش های الزم را داشته اید. بدینوسیله مراتب  
ســپاس و قدردانی هیات رییسه مجلس را به خاطر 
نظم و تعهد در  خور تحســین  شــما در » شورایعالی 

نظام پزشکی « تقدیم می دارد .

گیر   سرپرست مرکز مدیریت بیماری های وا
وزارت بهداشت تشریح کرد:

گرهای آمار کرونا   اما و ا
در تعطیات

سرپرســت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، گفت: با ورود سویه های جدید اومیکرون 
به کشــور، شــاهد افزایش موارد بســتری و مرگ و 
میر در اواســط دی ماه بودیم.شهنام عرشی با اعالم 
اینکه ســویه های جدید اومیکرون در افراد ســالم 
و کســانی واکسیناســیون را کامل انجام داده اند به 
صورت ســرماخوردگی تظاهر می کند، افزود: ابتالء 
به اومیکرون در کسانی که بیماری زمینه ای دارند و 
افراد باالی ۶۰ سال، منجر به بستری شدن و حتی 
مرگ می شود.عرشی با اشاره به فروکش موج هشتم 
در بهمــن ماه، ادامه داد: در هفته های اخیر شــاهد 
افزایش موارد ابتالء در بین افرادی هستیم که بدن 
آنها از ایمنی کافی برخوردار نیست.وی تاکید کرد: 
توصیه ما به افراد باالی ۱۸ سال این است که حتماً 
دوز ســوم را تزریق کنند. همچنین، افراد باالی ۶۵ 
سال و کسانی که بیماری زمینه ای دارند، نسبت به 
تزریق دوز چهارم اقدام کنند.وی در ادامه با اشاره به 
روزهای پایانی سال و فرا رسیدن سال نو که موجب 
افزایش ترددها شده است، در واکنش به پیش بینی 
از وضعیت بیماری در ســال جدید، گفت: با توجه 
به تعطیالت ســال نو، پیش بینی می کنیم شــاهد 
افرایش موارد ابتالء باشیم. البته امیدواریم، مرگ و 

میر آن چنانی نداشته باشیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبرداد؛

 ارائه وام عتبات عالیات 
 به دانشجویان 

تا سقف 7 میلیون تومان
رئیــس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم، از 
ارائه وام عتبات عالیات به دانشجویان دانشگاه های 
سراســر کشــور خبر داد و اظهار کرد: برای تأمین 
بودجه این وام ها، درحال رایزنی با یکی از بانک های 
عامل هســتیم. بنابراین هر زمان اســم این بانک 
مشــخص شــود، جزئیات آن هم رسانه ای خواهد 
شد.مســعود گنجی درباره مبلغ وام عتبات عالیات 
دانشــجویی عنــوان کرد: هنوز مبلــغ این وام به 
صورت قطعی مشــخص نیســت؛ امــا حداکثر ۷ 
میلیــون تومان برای ســفرهای هوایی و حدود ۳ 
میلیون تومان برای سفرهای زمینی به دانشجویان 
ارائه خواهد شــد.وی در پاســخ به این پرسش که 
»وام عتبات عالیات دانشجویی به چه دانشجویانی 
تعلــق خواهــد گرفت؟«، گفت: این وام ها شــامل 
دانشجویانی خواهد شد که توسط دفتر نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و معاونت فرهنگی 
دانشــگاه ها به صورت کاروان و گروهی به عتبات 
اعزام می شوند.وی در پایان درباره اهداف ارائه وام 
عتبات عالیات به دانشجویان خاطرنشان کرد: این 
وام ها با هدف تسهیل سفرهای زیارتی دانشجویان 
 و حمایت از فعالیت های فرهنگی و معنوی پرداخت 

خواهد شد.

 فعالیت های نوروزی 
»همیاران سامت اجتماعی« در 
ایام تعطیات نوروز چگونه است؟

معاون پیشــگیری از آسیب های اجتماعی مرکز 
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور دربــاره فعالیت های نــوروزی همیاران 
ســالمت اجتماعی در ایام تعطیالت نوروز گفت: 
امسال همانند سال های گذشته جمعیت همیاران 
سالمت اجتماعی اقدام به برگزاری طرح نوروزی 
می کنند. در همین راستا جمعیت همیار سالمت 
اجتماعــی به عنوان یکی از بخش های مردم نهاد 
و گروه های داوطلب با داشــتن نیروهای داوطلب 
محلی، با تجربه و کارآزموده در ســطح محالت، 
شهرســتان ها و استان ها اقدام به آگاهی بخشی و 
آگاهی رسانی به عموم مردم می کنند.آرزو ذکایی 
فر ادامه داد: به نظر می رسد که سفرها و تعطیالت 
نوروزی بهترین فرصت برای اطالع رسانی و آگاهی 
بخشــی عموم مردم  در خصوص پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی و تاکید بر ســالمت روانی 
اجتماعی و همچنین پیشــگیری از بســیاری از 
صدمات جسمی اســت. جمعیت همیار سالمت 
اجتماعی با داشــتن پایگاه هایی در ســطح شهر 
و همچنیــن مبادی ورودی شــهرها با همکاری 
بخش هــای مرتبــط از جمله نیــروی انتظامی 
شــهرداری ها و جمعیــت هالل احمــر اقدام به 
برپایــی چادرها و کانکس هــای موقت می کنند.

وی تصریــح کــرد: این جمعیــت از طریق توزیع 
بروشورها و کتابچه های آموزشی اقدامات خود را 
در رابطه با آگاهی بخشــی و آگاهی رســانی انجام 
می دهند. در حوزه آگاهی بخشی و آگاهی رسانی 
به خانواده ها در زمینه های مختلف آســیب های 
اجتماعی و مسائل اجتماعی نیز اقدام می شود از 
جمله در زمینه خشــونت های خانگی که ممکن 
اســت در ایــن ایام افزایش پیــدا کند. همچنین 
موضوعاتی از جمله پیشگیری از سوء مصرف مواد  
و سایر موضوعات  مشابه تالش می شود اطالعات 
و آگاهــی الزم را بــه خانواده هــا، افراد و جامعه از 
طریق توزیع بروشورها و کتابچه های آموزشی ارائه 
دهند.ذکایــی فر درباره اقدامات این جمعیت در 
راستای کاهش حوادث جاده ای  ناشی از تصادفات 
گفت: هر چند مسئولیت رسیدگی به این موضوع 
در حیطه دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان 
اســت ولی از آنجا که همیاران سالمت اجتماعی 
ظرفیت مردمی است که در همه حیطه های دانش 
افزایی عموم مردم جامعه می توانند کمک کننده  
باشد، لذا در بحث حوادث جاده ای با توجه به این 
که متاسفانه هرساله شاهد افزایش آمار تصادفات 
جــاده ای در ایــن ایام هســتیم لذا  در این بخش 
نیــز جمعیت همیاران ســالمت اجتماعی تمام 
همــت و تــالش و ظرفیت خود را به کار می بندد 
تا اطالع رســانی الزم را در این بخش انجام دهد و 
تالش می شــود تا با توزیع بروشورهای فرهنگی 
نکات الزم را به رانندگان محترم و سایر سرنشینان 
خودرو  یادآوری و گوشــزد کند.درخصوص سایر 
موضوعات از جمله بهره مندی از خدمات مشاوره 
ســازمان و سایر بخش های ســازمان مانند خط 
مشــاوره تلفنی  ۱۴۸۰، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ 
و ۰۹۶۲۸خط ملی اعتیاد نیز اطالع رسانی الزم را 
انجام می دهند تا در صورت نیاز شهروندان بتوانند 

از خدمات تخصصی این مراکز بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
اعالم کرد؛

لودگی صوتی پایتخت تشدید آ
مدیرعامل شــرکت کنتــرل کیفیت هوای تهران 
از تشــدید آلودگی صوتی پایتخت با اعالم اینکه 
براساس نتایج ایستگاه های ثابت سنجش صوت این 
شرکت، بیشترین میزان افزایش آلودگی صوتی در 
بازه زمانی ساعت ۱۸ تا ۲۳ شب چهارشنبه سوری 
به ثبت رســید، اظهار کرد: براســاس مقایســه 
میانگین تراز صدای ســاعتی ایستگاه های ثابت 
ســنجش صوت در روزهای دوشــنبه و سه شنبه 
)۲۲ و ۲۳ اســفندماه( بیشــترین میزان میانگین 
تــراز صوتی در محــدوده زمانی مذکور در حدود 
۴ دسی بل بوده است.دکتر محمدمهدی میرزائی 
قمی با اشاره به اینکه با توجه به ماهیت لگاریتمی 
آلودگی صوتی، این میزان افزایش معادل صدای 
حاصل از دو برابر شدن حجم ترافیک وسایل نقلیه 
موتوری در معابر شــهری اســت، افزود: استفاده 
از مــواد محترقه به دلیل ایجــاد صدای انفجار و 
افزایش تــراز صوت به صورت لحظه ای، حداکثر 
تأثیر را روی تراز صوت بیشــینه )Lmax( برجای 
می گذارد.میرزائــی قمی با بیان اینکه بر اســاس 
نتایج به دســت آمده از ایســتگاه ها در همین بازه 
زمانــی، میزان افزایش تــراز صوت، حداکثر ۳.۷ 
دسی بل بوده و بیشینه تراز صدا در محدوده زمانی 
مذکور به ۹.۱۱۰ دســی بل رسیده است، تصریح 
کرد: آلودگی صوتی، عالوه بر تأثیر روی شنوایی، 
باعــث افزایش اســترس، بی خوابی، عدم تمرکز، 
عصبانیت و بیماری های قلبی و عروقی می شــود. 
بر اساس این گزارش، بر اساس آیین نامه اجرایی 
نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که توسط هیات 
وزیران تصویب شده است، تراز متوسط استاندارد 
روزانه آلودگی صوتی - بین ســاعت ۷ تا ۲۲ - در 
پهنه های مســکونی ۵۵ دســی بل و تراز متوسط 
اســتاندار شــبانه آن - بین ســاعت ۲۲ تا ۷ - ۴۵ 
دســی بل است، این در حالیست که در شهرهای 
بــزرگ ایران میــزان آلودگی صوتی ۲۰ برابر حد 

مجاز است. 

خبر ویژه

رئیس ســازمان اورژانس کشــور گفت: سال ۱۴۰۱ سال خیلی سختی برای 
ما بود. حوادث متعددی را داشتیم. زلزله هرمزگان تا خروج قطار از ریل در 
طبس و همچنین زلزله خوی و…، از جمله حوادث سال ۱۴۰۱ بوده است.
همچنین زلزله ترکیه در همسایگی خودمان را داشتیم که تیم فوریت های 
پزشــکی از ایران اعزام شــد. جعفر میعادفر در ادامه به حوادث چهارشــنبه 
ســوری اشــاره کرد و گفت: آمار مصدومان همچنان رصد می شود، اما رشد 
۲۲ درصدی مصدومان را داشــتیم.وی افزود: ۴۳۶۸ مصدوم از اول اســفند 
بوده اســت که ۳۵۵۷ مورد فقط مربوط به شــب چهارشــنبه آخر سال بوده 

اســت.میعادفر گفت: تعداد فوتی ها نســبت به سال گذشته ۵ مورد افزایش 
داشــته که بیشــترین موارد فوتی مربوط به ۲ حادثه در تبریز و تهران بود 
کــه ۱۳ نفــر فــوت کردند.وی با بیان اینکه ۷۹ درصد مصدومان آقا بوده اند، 
افــزود: ۴۴ درصــد مصدومان بین ۶ تا ۱۸ ســال بوده اند.میعادفر گفت: ۶۶ 
درصد مصدومان از مواد محترقه استفاده کرده اند و ۳۳ درصد عابران پیاده 
و یک درصد نیروهای امدادی بوده اند.وی افزود: ۲۲۹ نفر دچار نقص عضو 
شــده اند. آســیب به چشم ۱۶ درصد رشد داشته ایم، اما در موارد سوختگی 

۱۶ درصد کاهش داشته ایم.

رئیس سازمان اورژانس کشور اعالم کرد؛

رشد ۲۲ درصدی مصدومان حوادث چهارشنبه سوری

کوتاه از جامعه

اینفوگرافی 

توصیه های 
 کلیدی 

 برای کاهش 
فشار خون

روش های کنترل و 
درمان بیماری فشار 

خون را در اینجا 
مطالعه کنید.

توسط رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت صورت گرفت؛

 تشریح نحوه تامین داروهای 
بیماران خاص در نوروز

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشــت، درباره وضعیت 
دارو و درمــان بیمــاران خــاص در نوروز، گفت: برنامه توزیع داروهای بیماران خاص 
بر اســاس اطالعات اســتخراج شده از سامانه های مرتبط به سازمان غذا و دارو اعالم 
شــده اســت. در خصوص بیماران هموفیلی نیز مانند سال های قبل برای استان های 
پر ســفر ســهمیه دارو افزایش داشته اســت.دکتر امیرحسام علیرضایی افزود: برای 
نــوروز بــه بیماران توصیه شــده اســت که داروهای مورد نیاز خــود را از مراکز مبدا 
دریافــت کننــد. همچنین طی مکاتبه ای با کل دانشــگاه های علوم پزشــکی، مقرر 
شده است در صورت مراجعه بیماران خاص و نیاز به خدمات اورژانس، ارائه خدمت 
انجام شــده و کمک های الزم ارائه شــود.علیرضایی درباره ســهمیه اختصاص داده 
شــده داروهای بیماران خاص به اســتان ها برای تعطیالت نورزوی، گفت: باید توجه 
کرد که برای تعطیالت نوروزی ۱۴۰۲ به اســتان های پر ســفر شامل تهران، گیالن، 
مازندران، اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز سهمیه دارویی بیشتری برای بیماران 
خاص داده شــده اســت. البته توصیه هر ســاله ما به بیماران خاصی که در نوروز قصد 
مسافرت دارند، این است که داروهای مورد نیاز خود را از مراکز مبدا دریافت کنند و 
در صورت مشــخص شــدن مقصد، قبل از سفر اطالعات مربوطه و مراکز بیمارستانی 
را از انجمن های مربوطه کســب کنند. بر این اســاس این مرکز طی مکاتبه ای به کل 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم می کنند تا در صورت مراجعه بیماران خاص 
و نیاز به خدمات اورژانس، کمک الزم به آنها انجام شــود.وی، درباره فعالیت مراکز 
دیالیز و مراکز درمانی بیماران تاالسمی و ... در تعطیالت نورزی نیز گفت: در صورت 
مشــخص شــدن مقصد بیماران، قبل از ســفر اطالعات مربوط به مراکز دیالیز ارسال 
شــده و بیماران از دانشــگاه مبدا معرفی نامه دریافت می کنند تا در مقصد مشــکلی 
نداشته باشند.علیرضایی درباره نحوه ارائه خدمات دندان پزشکی در نوروز نیز گفت: 
در دانشــگاه های علوم پزشــکی در ایام تعطیالت نوروزی، مراکز اورژانس برای ارائه 

خدمات دندانپزشکی اورژانسی فعالیت دارند.
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گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای آ آ
به همراه ارزیابی کیفی و فنی به همراه ارزیابی کیفی و فنی 

ک استان آذربایجان شرقی اداره کل ثبت اسناد و امال

 نوبت دوم

ک استان آذربایجان شرقی : اداره کل ثبت اسناد و امال مناقصه گذار
موضوع مناقصه:

انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه شهرستان مراغه
حجم اقدام :  به مساحت ۲۰۰۰ هکتار 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  1401/12/25 روز پنج شنبه  لغایت 1401/12/29 روز  دوشنبه تا ساعت 14
محــل دریافــت اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد. و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــالوه بــر 

ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد.
تاریخ بارگذاری اسناد مناقصه و قیمت پیشنهادی: از تاریخ 1402/01/05 روز شنبه لغایت 1402/01/17  روز پنج شنبه تا ساعت 13 

کتها: 1402/01/19 روز شنبه  گشایی پا تاریخ باز
گــروه و رشــته شــغلی: شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری رتبــه یــک و دو از ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ پیشــنهادات قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی آنهــا مــورد تائیــد 

مناقصــه گــذار باشــد. 
تذکر-مطابــق جــزء 10 بنــد ب آئیــن نامــه مــاده 51 قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده و انجــام آن مــی توانــد تــا 3 ســال 
اســتمرار داشــته باشــد. و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد. " و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد 

تعلــق نخواهــد گرفــت.
ــه مــدارک اعــالم شــده )اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج( از طریــق ســامانه تــدارکات  کتهــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلی محــل تحویــل پا
الکترونیــک اعــالم گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل 

ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه  بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی بــه مبلــغ 700.000.000 
ریــال )معــادل هفتــاد میلیــون تومــان( مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر بــوده و پــس از آن نیــز بــا اعــالم کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد. ضمنــا بــه 
، چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و  ر پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــر

ر در آگهــی واصــل شــود. مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــر
ــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره 4054013207565490 بــه  ــد مبل همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی توانن

شناســه واریــز 939108554110070000294000233114  تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده ثبــت اســناد و امــالک تبریــز واریــز و ارائــه نماینــد.
))سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.(( 

ک اســتان آذربایجــان شــرقی: تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان  آدرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا
قی شر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/12/25

)هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

میم الف 35۲7

گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای آ آ
به همراه ارزیابی کیفی و فنی به همراه ارزیابی کیفی و فنی 

ک استان آذربایجان شرقی اداره کل ثبت اسناد و امال

 نوبت دوم

ک استان آذربایجان شرقی : اداره کل ثبت اسناد و امال مناقصه گذار
موضوع مناقصه:

انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه شهرستان مرند
حجم اقدام :  به مساحت ۲۰۰۰ هکتار 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  1401/12/25 روز پنج شنبه  لغایت 1401/12/29 روز  دوشنبه تا ساعت 14
محــل دریافــت اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد. و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــالوه 

بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد.
تاریخ بارگذاری اسناد مناقصه و قیمت پیشنهادی: از تاریخ 1402/01/05 روز شنبه لغایت 1402/01/17  روز پنج شنبه تا ساعت 13 

کتها: 1402/01/19 روز شنبه  گشایی پا تاریخ باز
گــروه و رشــته شــغلی: شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری رتبــه یــک و دو از ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ پیشــنهادات قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی آنهــا مــورد تائیــد 

مناقصــه گــذار باشــد. 
تذکر-مطابــق جــزء 10 بنــد ب آئیــن نامــه مــاده 51 قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده و انجــام آن مــی توانــد تــا 3 ســال 
اســتمرار داشــته باشــد. و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد. " و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد 

تعلــق نخواهــد گرفــت.
ــه مــدارک اعــالم شــده )اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج( از طریــق ســامانه تــدارکات  کتهــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلی محــل تحویــل پا
الکترونیــک اعــالم گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل 

ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه  بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی بــه مبلــغ 700.000.000 
ریــال )معــادل هفتــاد میلیــون تومــان( مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر بــوده و پــس از آن نیــز بــا اعــالم کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد. ضمنــا بــه 
، چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و  ر پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــر

ر در آگهــی واصــل شــود. مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــر
ــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره 4054013207565490 بــه  ــد مبل همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی توانن

شناســه واریــز 939108554110070000294000233114  تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده ثبــت اســناد و امــالک تبریــز واریــز و ارائــه نماینــد.
))سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.(( 

ک اســتان آذربایجــان شــرقی: تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان  آدرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا
قی شر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25

)هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

میم الف 35۲8

گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای آ آ
به همراه ارزیابی کیفی و فنی به همراه ارزیابی کیفی و فنی 

ک استان آذربایجان شرقی اداره کل ثبت اسناد و امال

 نوبت دوم

ک استان آذربایجان شرقی : اداره کل ثبت اسناد و امال مناقصه گذار
موضوع مناقصه:

) انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه )شهرستان تبریز
حجم اقدام :  به مساحت ۲۰۰۰۰ هکتار 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  1401/12/24 روز چهارشنبه  لغایت 1401/12/29 روز  دوشنبه تا ساعت 14
محــل دریافــت اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد. و پاکــت 

الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــالوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد.
تاریــخ بارگــذاری اســناد مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی: از تاریــخ 1402/01/05 روز شــنبه لغایــت 1402/01/17  روز پنــج شــنبه 

تــا ســاعت 13 
کتها: 1402/01/19 روز شنبه  گشایی پا تاریخ باز

گــروه و رشــته شــغلی: شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری 
رتبــه یــک از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ 

ــی آنهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد.  ــر نباشــد و پیشــنهاد فن پیشــنهادات قیمــت کمت
تذکر-مطابــق جــزء 10 بنــد ب آئیــن نامــه مــاده 51 قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده 
و انجــام آن مــی توانــد تــا 3 ســال اســتمرار داشــته باشــد. و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای 

تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد. " و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت.
کتهــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــالم شــده )اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج(  محــل تحویــل پا
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــالم گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان 
ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید 

دریافــت نماینــد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه  بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان 
شــرقی بــه مبلــغ 7.000.000.000 ریــال )معــادل هفتصــد میلیــون تومــان( مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر 
بــوده و پــس از آن نیــز بــا اعــالم کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد. ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای 
، چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و پیشــنهاداتی  ر مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــر

ر در آگهــی واصــل شــود. مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــر
همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره 
4054013207565490 بــه شناســه واریــز 939108554110070000294000233114  تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده 

ثبــت اســناد و امــالک تبریــز واریــز و ارائــه نماینــد.
))سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.(( 

آذربایجــان شــرقی: تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت  ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــا آدرس اداره 
اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
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گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای آ آ
به همراه ارزیابی کیفی و فنی به همراه ارزیابی کیفی و فنی 

ک استان آذربایجان شرقی اداره کل ثبت اسناد و امال

 نوبت دوم

ک استان آذربایجان شرقی : اداره کل ثبت اسناد و امال مناقصه گذار
موضوع مناقصه:

انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه شهرستان میانه
حجم اقدام :  به مساحت ۲۰۰۰ هکتار 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  1401/12/25 روز پنج شنبه  لغایت 1401/12/29 روز  دوشنبه تا ساعت 14
محــل دریافــت اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد. و پاکــت الــف 

حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــالوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد.
ــا  ــنبه ت ــج ش ــت 1402/01/17  روز پن ــنبه لغای ــخ 1402/01/05 روز ش ــنهادی: از تاری ــت پیش ــه و قیم ــناد مناقص ــذاری اس ــخ بارگ تاری

ــاعت 13  س
کتها: 1402/01/19 روز شنبه  گشایی پا تاریخ باز

گــروه و رشــته شــغلی: شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری رتبــه یــک و 
دو از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ پیشــنهادات 

قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی آنهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد. 
تذکر-مطابــق جــزء 10 بنــد ب آئیــن نامــه مــاده 51 قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده و 
انجــام آن مــی توانــد تــا 3 ســال اســتمرار داشــته باشــد. و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای تخصیــص 

اجرایــی خواهــد شــد. " و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت.
کتهــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــالم شــده )اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج( از  محــل تحویــل پا
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــالم گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان ســاعت 
کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید دریافــت 

نماینــد.
ــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه  بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجــان  نــوع و مبل
شــرقی بــه مبلــغ 700.000.000 ریــال )معــادل هفتــاد میلیــون تومــان( مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر بــوده و پــس 
از آن نیــز بــا اعــالم کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد. ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای مخــدوش و مشــروط و 
، چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت  ر ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــر

ر در آگهــی واصــل شــود. مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مقــر
همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره 
4054013207565490 بــه شناســه واریــز 939108554110070000294000233114  تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده ثبــت 

ــد. ــه نماین ــز و ارائ ــز واری ــالک تبری ــناد و ام اس
))سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.(( 

ک اســتان آذربایجــان شــرقی: تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت اســناد  کل ثبــت اســناد و امــا آدرس اداره 
و امــالک اســتان آذربایجــان شــرقی
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