
روس�يه، اي�ران، چي�ن و اياالت متح�ده در 
ص�در كش�ورهاي پيش�رو در جنگ ه�اي 
س�ايبري ق�رار دارن�د. آنه�ا ب�ا روش ه�اي 
مختلف ه�ك ت�اش مي كنن�د تا ب�ه مزيت 
راهب�ردي و نظامي اختال يا ناب�ودي داده ها 
ي�ا زيرس�اخت هاي فيزيك�ي دس�ت بزنند. 
برخالف نب��رد با گلول��ه و بم��ب، در جنگ هاي 
س��ايبري همه چيز در كمال س��كوت و مخفيانه 
انجام مي شود، بنابراين يافتن اينكه اين حمالت 
در چه زماني و چگونه انجام مي ش��ود و آيا حمله 
بعدي يك جنگ سايبري همه جانبه خواهد بود يا 

خير، به سختي ممكن است. 
 مشخصه هاي جنگ سايبري چيست؟ 

يك حمله س��ايبري كه خدمات��ي ضروري نظير 
ارتباط��ات از راه دور يا ش��بكه ب��رق را غيرفعال 
كند، ممكن اس��ت يك كش��ور يا نمايندگان آن 
را به عنوان عامل حمالت معرف��ي كند، البته در 
حمالت به بخش خصوصي عموماً هدف باج گيري 

يا جاسوسي صنعتي بوده است. 
در بعض��ي از اين حمالت ن��رم، از روش انتش��ار 

اطالعات نادرس��ت همانن��د انتخابات رياس��ت 
جمهوري س��ال ۲۰۱۶ ميالدي اي��االت متحده 
استفاده مي شود. يكي از حمالت بزرگ سايبري 
كه كارشناسان در مورد ماهيت آن توافق داشتند، 
بدافزار استاكس نت بود كه در سال ۲۰۱۰ كشف 
شد و شامل كدهاي رايانه اي بود كه حدود يك هزار 
سانتريفيوژ غني سازي هسته اي را در ايران نابود 
كرد. نيويورك تايمز گزارش داد اين يك عمليات 
مشترك بين اياالت متحده و اسرائيل بوده كه با 

رمز بازي هاي المپيك انجام گرديده است. 
 انواع حمات سايبري

آلوده كردن يك سيستم رايانه اي به ويروس يا كرم 
اينترنتي، به گروگان گرفت��ن داده ها با باج افزار، 
غيرفعال كردن سيس��تم ها با ارس��ال انبوهي از 
پيام ها يا س��رقت داده ها را مي توان انواع حمالت 
سايبري دانس��ت كه وابس��تگي به نوع هدف يا 

تأثيرات مورد نظر دارد. 
هكرهاي مورد حمايت دولت روس��يه، متهم به 
دس��تكاري نرم افزار هاي شركت س��والر وايندز 
تگزاس هستند. شركت مايكروسافت اعالم كرده، 

هكرهاي م��ورد حمايت دولت چي��ن، اطالعات 
نادرستي براي مش��تريان بورس ارسال كرده اند. 
كارشناسان امنيتي معتقدند كه اين حمالت ده ها 

هزار نفر قرباني داشته است. 
 معضل بزرگ شركت هاي امريكايي

در اكثر موارد، باج افزارها براي اخاذي يا س��رقت 
پول به كار گرفته شده اند. هكرها در پرونده شركت 
خط لوله كولونيال پايپ الين به عنوان بزرگ ترين 
دارنده خطوط لوله بنزين اياالت متحده و شركت 
جي ب��ي اس، بزرگ تري��ن توليدكننده گوش��ت 
دنيا توانس��تند مصرف كنندگان امريكايي را در 
كوتاه مدت به چالش بكش��ند. در ه��ر دو  مورد، 
هكرهاي وابس��ته به روس ها نقش آفريني كرده 
بودند. كش��ور روسيه سال هاس��ت كه به بهشت 
امن هكرها تبديل ش��ده اس��ت. هرچند مسكو 
بارها هرگونه ارتباط خود با اين گروه ها را تكذيب 
كرده است، همچنين حمالت سايبري هكرهاي 
روسي به شبكه برق اوكراين در سال هاي ۲۰۱۵ 
و ۲۰۱۶ ميالدي باعث خاموشي هاي گسترده در 
اين كشور ش��د. در آن س��ال ها، عملكرد سدها و 

نيروگاه هاي هسته اي اوكراين به شدت مختل و در 
حمله اي ديگر، سامانه هاي هدف گيري و راداري 

جنگنده هاي اوكراين مختل گرديد. 
در جنگ هاي نظامي قواعد مشخصي وجود دارد 
و تالش مي شود تا شهروندان از آسيب هاي جنگ 
دور بمانند، اما در حمالت س��ايبري، شهروندان 
عادي از قرباني��ان پيامدهاي آن هس��تند. مثاًل 
صف هاي چن��د كيلومتري خودروه��ا در مقابل 
پمپ بنزين های  تعطيل امري��كا پس از اختالل 
در عملكرد خط لوله هاي انتقال بنزين ش��ركت 
كولونيال در بهار امسال تا سال ها فراموش نخواهد 
شد. از س��وي ديگر، ناتو در سال ۲۰۱۳ ميالدي 
دس��تورالعملي براي مقابله با حمالت س��ايبري 

منتشر كرد. 
 هكرها چه كساني هستند؟

ش��وراي روابط خارج��ي امريكا اع��الم كرده كه 
۳۴ كشور از س��ال ۲۰۰۵ ميالدي تاكنون متهم 
به حمايت از حمله كنندگان س��ايبري هستند. 
دولت هاي چين، روسيه، كره ش��مالي و ايران در 
۷۵ درصد اين حمالت نقش آفريني داش��ته اند. 
اياالت متحده نيز با فاصله زياد، مهم ترين هدف 
هكرها بوده است. سازمان هاي دولتي، پيمانكاران 
دفاعي و با شركت هاي داراي فناوري هاي پيشرفته 
امريكايي مهم ترين قربانيان اين حمالت بوده اند. 
كشورهاي انگلس��تان و هند نيز براساس گزارش 
مركز مطالعات راهبردي و بين المللي در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند. 
در چند كش��ور، ارتش واحد هاي جنگ سايبري 
ايجاد كرده ت��ا عمليات جم��ع آوري اطالعات و 
پشتيباني از عمليات هاي نظامي را انجام دهند. 
يك گروه هكر روسي مظنون به هك سامانه هاي 
دولتي اي��االت متحده در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي 
اس��ت. كارشناس��ان دولت هاي امريكا، كانادا و 
انگليس اعالم كردند به احتمال زياد، سرويس هاي 

اطالعاتي روسيه مسئول اين حمله بوده اند. 
ارتش هكرهاي كره ش��مالي تخصص زيادي در 
خرابكاري هاي سايبري و دريافت پول براي رژيم 
حاكم اين كش��ور دارد. گفته مي شود ارتش اين 

كشور داراي واحد هاي سايبري است. 
جو بايدن در اوايل دوره رياس��ت جمهوري خود 
اعالم كرد: امنيت شبكه برق اياالت متحده بايد 
ارتقا يابد. وي مشوق هايي براي باال بردن امنيت 
نيروگاه هاي اياالت متحده تعيين كرده بود. كاخ 
سفيد براي بهبود امنيت رايانه هاي صنعت آب و 
ش��بكه خط لوله انتقال گاز طبيعي برنامه ريزي 

كرده است. اين بازي ادامه دارد. 
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صدور مجوز شاليكاري و انتقال تصميم گيري 
در ارتب�اط ب�ا ص�دور مجوز س�االنه كاش�ت 
برن�ج ب�ه نهاده�اي منطق�ه اي از س�وی 
هيئت وزيران، دولت را به باني اصلي تش�ديد 
بح�ران آب در خوزس�تان تبدي�ل مي كن�د. 
به گزارش فارس، همراه با شدت گرفتن بحران آبي 
خوزستان واكاوي علت كمبود اين مايه حيات در 
جنوب غربي كشور شدت گرفت. در اين ميان يكي 
از مواردي كه از سوي دستگاه هاي اجرايي كشور 
به خصوص وزارت نيرو به عنوان متهم رديف اول 
ش��دت گرفتن خشكس��الي در خوزستان مطرح 

مي شود، مسئله كاشت برنج است. 
به اس��تناد اطالعات اعالم شده از س��وي معاون 
آب و آبفا وزير نيرو، در س��ال آبي جاري بيشتر از 
۳/۵ ميليارد متر مكعب آب به مزارع ش��اليكاري 
اختصاص پيدا كرده است كه معادل ۲۱درصد از 
متوسط ۶۰ ساله آورد ساالنه رودخانه كرخه است.  
در همين راستا، رضا اردكانيان وزير نيرو با اشاره به 
مسئله حجم شاليكاري در استان خوزستان گفت: 
»براساس آخرين آمار 9۰ هزار هكتار از زمين هاي 

خوزستان زيركشت برنج است.«
نكته قابل توجه در مسئله حجم شاليكاري استان 
خوزس��تان و تأثير اين مس��ئله در شدت گرفتن 
خشكسالي اين اس��تان، اختالف آماري معنادار 
بيان ش��ده مابين وزارت نيرو و وزارت جهاد است. 
در شرايطي كه وزير نيرو از كشت 9۰هزار هكتاري 
برنج در خوزس��تان خبر مي دهد، رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي اس��تان خوزستان از كشت برنج 
در ۶۸ ه��زار هكتار از اراضي خوزس��تان صحبت 

مي كند. 
فارغ از مسئله اختالف آماري قابل توجه وزارت نيرو 
و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان دو دستگاه دولتي 
كه مي تواند منشأ اختالفات مديريتي گسترده  نيز 
باش��د، حجم آب مصرف��ي براي ش��اليكاري آن 
هم در ش��رايطي كه متوس��ط بارش در باالدست 
رودخانه هاي خوزستان بين ۳۰تا ۴۰درصد كاهش 
پيدا كرده كه نقش مؤثري در ش��دت گرفتن آثار 

خشكسالي در جنوب غرب كشور دارد. 
در نگاه اول به نظر مي رسد، كشاورزان خوزستاني 
با كش��ت برنج در ش��دت گرفتن بحران آب اين 
استان سهيم هستند، اما نگاهي دقيق تر به شواهد 
موجود بيانگر آن اس��ت كه دولت و ساير متوليان 
تصميم گيري در اي��ن حوزه بان��ي وضع موجود 

هستند. 
تا پيش از سال 9۸ كشت برنج در همه استان هاي 

كشور به جز استان هاي شمالي ممنوع اعالم شده 
بود، زيرا ش��رايط آب و هوايي بخش گسترده اي از 
كشور به نحوي اس��ت كه مصرف آب شاليكاري 
۲/۵ برابر مصرف آب كاش��ت برنج نسبت به ساير 

مناطق دنياست. 
ممنوعيت كشت برنج در س��اير مناطق كشور به 
ويژه استان خوزستان تا فروردين سال 9۸ ادامه 
داش��ت، اما پ��س از بارش هاي سيل آس��اي بهار 
درسال 9۸، شاهد رفع ممنوعيت كشت برنج در 

استان خوزستان بوديم. 
پ��س از س��يالب س��ال 9۸، حس��ن روحان��ي 
رئيس جمهور كنوني در جلس��ه هيئت دولت كه 
با پخش از رس��انه ملي همراه ش��د، از كشاورزان 
خواس��ت تا اجازه عب��ور س��يالب از زمين هاي 
كشاورزي خود به سمت دريا را بدهند و تأكيد كرد، 
دولت خسارت آبگرفتگي زمين هاي كشاورزي را 

پرداخت مي كند. 
مردم محلي و كشاورزان با اصرار دولت نسبت به 
عبور آب از زمين هاي خود اقدام كردند، اما دولت 
هيچ گاه خسارت متناسبي به كشاورزان پرداخت 
نكرد و سيالب نيز به دليل شيب و نفوذپذيري كم 
زمين تا مدت ها در زمين كشاورزي مردم باقي ماند. 
در اين شرايط كشاورزان كه امكان كاشت گندم در 
زمين خود را به دليل آبگرفتگي را نداشتند، نسبت 
به كاشت برنج اقدام كردند و اعتماد خود نسبت به 

وعده هاي دولت را از دست دادند. 
پس از اقدام كش��اورزان نس��بت به كاشت برنج، 
هيئت وزيران در قالب مصوبه اي كه خرداد سال 99 
به تصويب رسيد، اجازه كاشت برنج در خوزستان را 
صادر كرد. از سوي ديگر در قالب اين مصوبه، اجازه 
كاشت برنج در هر سال منوط به تصميم نهادهاي 

منطقه اي شد. 

در شرايطي كه تصميم براي كشت برنج به نهادهاي 
منطقه اي واگذار ش��د، طبيعي است كه پشتوانه 
تصميم براي ممنوعيت كشت برنج نسبت به زماني 
كه ممنوعيت از طرف هيئت وزيران يا وزارتخانه 

عنوان مي شود، تضعيف ش��ده و شاهد گسترش 
مزارع شاليكاري در سال هاي خشكسالي باشيم. 

براس��اس جزئيات ارائه ش��ده، اقدامات دولت در 
سال هاي گذشته، زمينه بي اعتمادي كشاورزان 
نسب به تصميمات و وعده هاي عنوان شده را مهيا 
كرده و از طرفي مجوز كاش��ت برنج نيز ازس��وی   
عالي رتبه ترين نهاد اجرايي كشور در سال 99 صادر 
شده بود. همين مسئله زمينه گسترده شدن كشت 
برنج را ايجاد كرد و مسئوليت شاليكاري را از مردم 
سلب مي كند، چراكه دولت بدون توجه به كمبود 

بارش، اين مجوز را صادر كرده بود. 
از سوي ديگر تضعيف پشتوانه تصميم گيري درباره 
كشت برنج در هر س��ال با تفويض اين وظيفه به 
نهادهاي منطقه اي نيز عامل ديگري است كه دولت 
و ساير متوليان اين حوزه را به عنوان باني تشديد 
خشكسالي خوزستان به دليل كشت وسيع برنج 

معرفي مي كند. 
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زیرساخت کشورها نقطه هدف در جنگ سایبری

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,540-48,340توريستي ورفاهي آبادگران ايران
25,650510البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,5200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

23,600960كاشي  الوند
62-3,804داروسازي  امين 

1,660-39,140معدني  امالح  ايران 
36,9401,750آبسال 

1,83753بيمه آسيا
11,05070سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

70-8,490آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
4,93540سرمايه گذاري پرديس

38-1,323صنايع  آذرآب 
179-3,414سايپاآذين 
37,910670معادن  بافق 

23,4901,110مس  شهيدباهنر
104-4,100سرمايه گذاري بوعلي 

12,340330باما
8,060380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

920-27,210گروه  صنعتي  بارز
160-5,550بيمه دانا

69-2,171بهساز كاشانه تهران
66,1902,580بهنوش  ايران 

550-24,100فجر انرژي خليج فارس
1,80344سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

17,080280بين  المللي  محصوالت  پارس 
53,0902,520پتروشيمي بوعلي سينا

51,9801,680گروه صنعتي بوتان 
106-2,728بانك پارسيان 

15,36070بانك پاسارگاد
1,150-21,890پست بانك ايران

1,540-39,080گروه دارويي بركت
2,399114بين المللي توسعه ساختمان

100-7,860بيمه ما
220-10,700چرخشگر

18,810890كشت  و صنعت  چين  چين
26,6001,180معدني وصنعتي چادرملو

120-6,750سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
3,860-97,000كربن  ايران 

1,220-23,500داده پردازي ايران 
13,69010البرزدارو

120-12,800داروسازي زاگرس فارمد پارس
25,7901,220داروپخش  )هلدينگ 

26,1701,240شيمي  داروئي  داروپخش 
13,840340داروسازي  جابرابن حيان 

42,9502,040دارويي  لقمان 
182,5308,690معدني  دماوند

21,1301,000دوده  صنعتي  پارس 
30,6701,460داروسازي  اسوه 

800-24,000كارخانجات داروپخش 
130-25,190درخشان  تهران 

410-18,590سبحان دارو
22,030820داروسازي  سينا

300-15,910گروه دارويي سبحان
20,180960سرمايه گذاري دارويي تامين

230-6,640داروسازي زهراوي 
6,1500تجارت الكترونيك پارسيان

550-33,150داروسازي  اكسير
1,810-34,540فوالد اميركبيركاشان

22,3900فوالد خراسان
15,890630فوالد خوزستان

20,540970فنرسازي زر
10,710220فوالد مباركه اصفهان

220-5,360فروسيليس  ايران 
430-29,760فرآوري موادمعدني ايران 

980-29,680غلتك سازان سپاهان
370-25,600فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

5,580260گروه صنايع بهشهرايران 
3,677175گلوكوزان 

13,040110سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
116-2,285قطعات  اتومبيل  ايران 

1,900-36,250قندهكمتان 
950-18,070شهد

1,640-31,310قند لرستان 
6,110-146,500گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

26,070330قند مرودشت 
3,020-59,730قند نيشابور

19,740940معدني و صنعتي گل گهر
109-2,667گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

130-8,000فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
30,3601,440گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

380-7,900گلتاش 
217-3,620حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-50,510حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

340-6,520حفاري شمال
1,060-20,320حمل ونقل توكا

9,080430داده گسترعصرنوين-هاي وب
20-16,270ايران ارقام 

8,400130سرمايه گذاري اعتبار ايران
6,050280سرمايه گذاري خوارزمي

17,400210كمك فنرايندامين 
320-6,250خدمات انفورماتيك 

9,11080بيمه پارسيان
9,540240گروه پتروشيمي س. ايرانيان

900-17,270ايران دارو
17,050-324,080صنايع جوشكاب يزد

84,8204,030پلي پروپيلن جم - جم پيلن
22,690670بورس كاالي ايران

2,450-46,730كابل  البرز
35,260540صنايع خاك چيني ايران 

19,170-364,280خوراك  دام  پارس 
6,870320فنرسازي خاور

2,7918كارخانجات توليدي شهيد قندي
128,8706,130پارس  خزر

30-9,530كاشي  وسراميك  حافظ 
980-24,600سيمان خوزستان

390-11,850الكتريك  خودرو شرق 
21,7201,030كيميدارو

18,740880سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
120-3,200بانك  كارآفرين 

41,4101,970صنعت غذايي كورش
510-75,900پتروشيمي خراسان

اختالف آماري ميان گمرك  و بانك مرکزي
داس�تان تأمي�ن ارز 6/5 ميلي�ون تن كاالي اساس�ي ب�ه جايي 
رس�يده كه در حال حاض�ر اخت�اف 2/1ميلي�ارد دالري تأمين 
ارز اي�ن كاال ها مي�ان گم�رك و بانك مرك�زي باال گرفته اس�ت. 
به گزارش فارس، براس��اس اظهارات مس��ئوالن بانك مركزي تا ۱۵ 
تير س��ال جاري بالغ بر ۴/۶ ميليارد دالر كاالي اساسي تأمين ارز شده 
اس��ت. در حالي كه گمرك اعتقاد دارد در اين مدت ۳/۲ ميليارد دالر 
كاالي اساسي ترخيص شده و بالغ بر ۳/۵ ميليارد دالر نيز از اين اقالم 
در گمرك موجود اس��ت.  كاالهاي اساسي مش��مول ارز ترحيجي يا 
همان دولتي ش��امل جو، دانه هاي روغني، ذرت، كنجاله سويا، روغن 
خام، گندم و س��اير مي ش��ود.  بنابر آمار ۱/۲ ميليارد دالر براي ذرت، 
يك ميليارد دالر روغن خام  و دانه هاي روغني ۸۸۳ ميليون دالر ارز از 
سوي بانك مركزي تأمين شد.  بيشترين كاالي اساسي ترخيص شده از 

گمرك مربوط به ذرت، روغن خام و دانه هاي روغني است. 
طبق آمار ۱/۴ ميليارد دالر ارز تأمين شده، اما كااليي از گمرك خارج 
نشده است. مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك گفت: بانك مركزي 
معتقد اس��ت ۴/۶ميليارد دالر ارز براي كاالهاي اساس��ي تا ۱۵ تيرماه 
تأمين كرده است كه مربوط به شش قلم كاالي اساسي مي شود و يك 
قلم ساير كاالها نيز ۱۳۰ ميليون دالر ارز تأمين شده كه معلوم نيست 
شامل چه كاالهايي مي شود و مسئوالن بانك مركزي بايد در اين زمينه 
شفاف سازي كنند.  معاون فني گمرك با بيان اينكه در حال حاضر ۶/۵ 
ميليون تن كاالي اساسي در بنادر و گمركات موجود است، بيان داشت: 
حداقل يك ميليارد دالر از تأمين ارزي ك��ه بانك مركزي مطرح كرده 
مربوط به ترخيص اعتباري كاالي اساسي در سال گذشته است كه بعد 
از سه ماه ارز آن را در س��ال جاري تأمين كرده و جزو آمار سال جاري 
محاسبه كرده است.  وي تأكيد كرد: بنا به آمار بالغ بر ۲/۱ميليارد دالر 
كاال و نهاده هاي دام و طيور تأمين ارز نش��ده اس��ت. همچنين بيش از 

۳ميليارد دالر كاالي اساسي نيز در بنادر و گمركات موجود است. 
---------------------------------------------------

تورم زیرسؤال
مديركل دفتر ش�اخص قيمت ه�اي مركز آم�ار اي�ران گفت: در 
كش�ورهاي نفت�ي نوس�انات قيمت�ي بس�يار باالس�ت و همين 
موضوع عامل متفاوت ش�دن احس�اس م�ردم از واقعيت اس�ت.

  به گزارش مهر، به نقل از صداوسيما، سيدمهدي حسيني نژاد، مديركل 
دفتر ش��اخص قيمت هاي مركز آمار ايران در توضيح اينكه تورم اعالم 
ش��ده ۴۴درصدي چه ميزان با واقعيت جامعه همخواني دارد، گفت: 
طبق آخرين اطالعات جمع آوري شده از استان هاي كشور ميزان تورم 
ماهانه تيرماه ۳/۵ درصد بود كه نس��بت به ماه قب��ل يك واحد درصد 
افزايش داشت و ميزان تورم نقطه اي كه درصد تغييرات شاخص قيمت 
را در تيرماه ۱۴۰۰ نس��بت به تيرماه سال گذش��ته بيان مي كند كه با 

۴درصد به ۴۳/۶درصد رسيد. 
وي افزود: همچنين ميزان تورم ساالنه ۴۴/۲ درصد بود كه ۱/۲ درصد 
افزايش داش��ت. گفتني اس��ت كه ميزان تورم س��االنه شهري ۴۳/۷ 

روستايي ۴۷/۳و كل كشور ۴۴/۲درصد بوده است. 
مديركل دفتر ش��اخص قيمت ه��اي مركز آم��ار ايران ادام��ه داد: در 
كشورهاي نفتي نوسانات قيمتي بسيار باالست و همين موضوع عامل 
متفاوت شدن احساس مردم از واقعيت است. در كشور ما نيز به دليل 
پراكندگي گسترده جغرافيايي و همچنين نوسانات شديد قيمتي، بازه 
قيمتي يعني س��قف و كف قيمت ها بسيار گس��ترده است و زماني كه 
۴۷۵ قلم كاال و ۵۰۰ هزار قيمت را در قالب يك رقم به عنوان نرخ تورم 

گزارش كنيم، اين احساس متفاوت خواهد بود. 

وحید حاجی پور
  گزارش یک

صدور مجوز شالیکاری در خوزستان بانی اصلی بحران آبی شد
  گزارش 2

احتمال وقوع خاموشي ها در زمستان
معاون هماهنگي توزي�ع توانير گفت: احتمال وقوع خاموش�ي ها 
در زمس�تان ه�م وج�ود دارد، ام�ا از ه�م اكن�ون در ت�اش 
هس�تيم تا با اعم�ال مديري�ت از اين موض�وع فاصل�ه بگيريم. 
غالمعلي رخش��اني مهر، در گفت و گو با ايس��نا، با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفته براي تأمين برق سال آينده اظهار كرد: برنامه ريزي براي 
تأمين برقي يك مسئله پيوس��ته بوده و از هم اكنون بحث تأمين برق 
و پيش بيني مصرف براي س��ال آينده و س��ال هاي آتي در حال انجام 
است، همين طور براي زمستان امسال نيز برنامه ريزي تأمين برق را از 
هم اكنون آغاز كرده ايم، چراكه ممكن است مصرف گاز در بخش خانگي 
محدوديت هاي سال گذشته در صنعت برق را منجر شود كه در حال 
برنامه ريزي براي اين مسئله هس��تيم.  وي با بيان اينكه با وزارت نفت 
در حال مذاكره هستيم، اظهار كرد: سوخت هاي مايع درحال بارگيري 
هستند و اين ظرفيت ها تكميل مي ش��ود. اين مسئله جزو برنامه هاي 
وزارت نيرو بوده كه از سمت شركت مادر تخصصي برق حرارتي در حال 

پيگيري است تا ان شاءاهلل مشكل خاصي براي زمستان ايجاد نشود. 
معاون هماهنگي توزيع توانير افزود: بحران انرژي در زمستان اختصاص به 
يك كشور و منطقه ندارد و اگر بخش هاي تأمين كننده انرژي مثل سوخت 
مايع و گاز وزارت نيرو  سنكرون عمل نكنند و مشكلي در اين زمينه به 
وجود آيد، ممكن است محدوديت هايي اعمال شود، اما در تالش هستيم 
كه اين اتفاق نيفتد.  رخشاني مهر، با بيان اينكه در حال حاضر خاموشي 
نداريم، اما مصارف ۴۸۰۰ مگاوات بيشتر از آمار و ارقامي بود كه شركت 
مديريت مصرف ايران اعالم مي كند، اظهار كرد: اي��ن ميزان عمدتاً در 
استان تهران، تهران بزرگ و البرز است. در تهران بزرگ ۸۰۰ مگاوات در 
تهران ۲۰۰ مگاوات و در البرز ۲۰۰ مگاوات بيشتر از مرز هاي تعيين شده 
مصرف برق صورت مي گيرد.  وي با تأكيد بر اينكه اين آمار نشان مي دهد  
در ايام تعطيالت برخي صنوف فعال بودند و در اين ايام چندان مديريت 
مصرف رعايت نشد، گفت: در ساير استان هاي كشور نيز به جز اصفهان، 
خراسان جنوبي، آذربايجان غربي و شرقي، كهگيلويه و بويراحمد، چهار 
محال و بختياري ساير اس��تان ها مصارف باال بوده و خواهش ما اين است 
كه مشتركان بيشتر رعايت كنند تا اين افزايش مصرف منجر به خاموشي 

خانگي نشود. 

آگهی عمومی مناقصه و مزایده عمومی یك مرحله ای)نوبت اول(
مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان در نظر دارد اماكن خود را جهت بهره برداری به اش��خاص واجد صالحيت  دارای توان مالی مناسب و امكانات  الزم برای انجام 
موضوع بهره برداری ،حسن سابقه و تجربه الزم در اين زمينه واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت می گرددبرای كسب اطالعات بيشتر  و دريافت كاربرگ 
ها و اس��ناد مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز در ساعات ۱۰ الی ۱۲ و ۱۴ الی  ۱۶ به جز روز های پنجش��نبه و جمعه به نشانی : تهران خيابان 
طالقانی نرسيده به خيابان مفتح ، مجتمع فرهنگی دانشجويی ۱۳ آبان ، ساختمان امام خمينی )ره( طبقه دوم دفتر امور قرارداد ها مراجعه و يا با شماره 

۸۸۸۴۶۰۸۲ و ۸۸۳۸۱۵۴۷ تماس حاصل نمايد.

ارائه تضمين می بايست بر اساس آئين نامه تضمين معامالت دولتی ) ارائه ضمانت نامه بانكی يا چك تضمين( باشد.
مجموعه در قبول يا رد پيشنهاد مختار بوده و ارائه اسناد مناقصه و مزايده هيچ حقی را برای اشخاص ايجاد نمی كند.

هزينه آگهی و كارشناسی ها مربوط به آن بنا بر اعالم مجريان مزايده و مناقصه بر عهده برنده مزايده و مناقصه می باشد.
در تمامی مجموعه ها اولويت با عقد قرارداد مزايده و مناقصه با يك شخص می باشد. در صورتی كه برنده مزايده و مناقصه پس از بازگشايی پاكت ها و اعالم 

برنده شدن تصميم به انصراف گيرند اسناد تضمين واگذار شده توسط و به نفع مجريان ضبط می گردد.

توضيحاتعنوان و مجموعه
حداقل ميزان تضمين )ريال(

مناقصهمزايده

آشپزخانه مركز تخصصی آموزشی سيد الشهدا ) عليه السام ( )شهر آبعلی تهران(
مساحت 180 متر مربع مجهز به 
لوازم طبخ غذا و يخچال و سرد 

خانه و سالن غذا خوری
192.000.000300.000.000

مساحت 60 متر مربع با انشعاب فروشگاه )خيابان طالقانی جنب مترو طالقانی(
ندارد192.000.000كامل

مساحت 25 متر مربع با انشعاب فروشگاه )خيابان طالقانی جنب درب مترو طالقانی(
ندارد144.000.000كامل

يك طبقه ساختمان اداری واقع در خيابان انقاب حد فاصل خ فلسطين و خ 
ندارد198.000.000مساحت 230 متر دارای اتاق  اداریابوريحان


