
کنند کیفیت تولید  خودروسازان به جای دفاع بی مورد، خودروی با

کیفیت موافقت پلیس با واردات خودروی با

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

   رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بار دیگر انتقادات تندی را در مورد کیفیت خودروهای داخلی 
ح کرده و واردات خودرو را عاملی موثر در کاهش شمار جانباختگان حوادث رانندگی دانست.  مطر
سردار سید کمال هادیانفر درباره کیفیت خودروهای تولید داخل اظهار کرد: اصال ممکن است 

تی شده و یا حتی خطایی از وی حین رانندگی سر بزند که منجر به  یک راننده ای مرتکب بی مباال
تصادف شود اما مساله اینجاست که خودرو باید از جان او محافظت کند و در واقع از این آسیب 

  || صفحه  صفحه 33  جلوگیری کنیم. امروز کدام یک از خودروهای ما با این وضعیت ساخته می شود؟...

ک روی دست تولید کننده ماند پوشا

 دومینوی تعطیلی دومینوی تعطیلی
 واحد های صنفی واحد های صنفی

صفحه 3 
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مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز :

 ایران برنده 
 دعوای حقوقی 

با شرکت فرانسوی شد
     مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه 
گاز ایــران از رأی ۳۹ میلیــون یورویــی دیــوان 
بین المللــی داوری بــه نفــع ایــران خبــر داد و 
اعالم کرد ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت 

فرانسوی سفره گاز شده است...

وزیر امور خارجه:

 روس ها هیچ مانعی 
برای توافق نخواهند بود

     وزیــر امــور خارجــه گفــت: همچنــان بــرای 
رسیدن به توافق، عزتمند، خوب و پایدار مسیر 

دیپلماسی را ادامه می دهیم....   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 انتخابات فرانسه جهان را 
تغییر می دهد ؟

2

 آیا نفت ۱۵۰ دالری 
نزدیک است؟

4

افزایش حقوق 
مستمری بگیران در 

اردیبهشت ماه قطعی شد
3

رشد مهاجرت پزشکان
7

پیامدهای بحران در سطح ملی

دنیا پس از جنگ اوکراین
  امیرهوشنگ کریمی

دکترای تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه تهران 
اغــراق نیســت اگــر »جنــگ و منازعــه« را مهمترین و 
تأثیرگذارتریــن پدیده تاریخ قلمــداد کرد. مطالعه تاریخ 
تمــدن یعنــی مطالعه جنگ هــا و تأثیرات آن و پیامدها و 
تحوالت پس از آن. جنگ ها مبداء تاریخ شــمرده شــده و 
دوران های مهم تاریخی به قبل و بعد از جنگ ها تقســیم 
بندی می شود، مانند عصر جنگ سرد و مابعد جنگ سرد، 
دوره جنــگ هــای ناپلئونی و نمونه تاریخی آن جنگ های 
پلوپونزی و کشورگشــائی های اســکندر مقدونی. به رغم 
شــوربختی ها، تلخ کامی ها، مصائب و شــدائد حاصل از 
جنگ ها، از دل همین تضادها و تخاصم ها و کشــمکش 
هاســت که راه تحول بشــر و جوامع انسانی گشوده شده و 

مسیر تکامل پیموده شده است. 
جنگ روسیه و اوکراین نیز از قاعده کلی جنگ ها مستثنی 
نیست: یک منازعه خونبار با تلخ کامی و حسرت های بسیار و 
ادامه مسیر به سوی تحوالت تازه و افق گشائی های نو. چشم 
انداز فردای جنگ اوکراین چندان روشن و قطعی نیست و به 
عوامل و مولفه های بسیاری بستگی دارد که مسیر و چگونگی 
خاتمه آن و طرف های غالب و مغلوب را تعیین می نمایند. اما 
از همین مقطع زمانی و موقعیت مکانی نیز می توان به افق 
تحوالت پس از جنگ اوکراین نظری افکند و برخی مختصات 
و مولفه های دوران جدید روابط بین الملل را در ســه ســطح 
ملی/ کشوری، منطقه ای/ زیر سیستمی، و سیستمیک/ نظام 

بین الملل احصاء و پیش بینی کرد.
الف( در سطح بازیگران ملی/ کشوری 

منازعه نظامی تمام عیار روسیه و اوکراین که بزرگ ترین و 
مهم ترین مناقشــه نظامی دراروپای پس از جنگ عالمگیر 
دوم به شمار می آید، عالوه بر تأثیرات فراگیر در سطح نظام 
بین المللی تبعات و پیامدهای عمیقی نیز بر زوج های دوتائی 

از کشورها بر جای خواهد گذاشت.
1- روسیه - اوکراین:

همانند اغلب جنگ ها، دو طرف اصلی منازعه یعنی روسیه 
و اوکراین اولین و اصلی ترین تأثیر پذیرندگان جنگ جاری 
محسوب می شوند. با هر معیاری به ارزیابی منازعه کنونی 
بپردازیم و هر سرشــت و سرنوشــتی برای آن متصور شویم، 
فردای جنگ کنونی، روسیه و اوکراین به دو کشور از هم بیگانه 
تبدیل شده و هیچگاه به دوران »کشورهای دوست و برادر« 
رجعت نخواهند کرد. هر چند نتیجه پایانی این نبرد و نحوه 
ختم جنگ و تعیین معادله و نسبت غالب – مغلوب، نقش 
تعیین کننده ای در شــکل و محتوای مناســبات دو کشور و 

ملت روسیه و اوکراین خواهد داشت. 
سرشت و سرنوشت دولت - ملت اوکراین در فردای جنگ، 
نیز عمیقاً  به خروجی و ماحصل جنگ کنونی وابسته است 
و می تواند طیفی از فروپاشــی، تجزیه ســرزمینی، انقیاد، یا 
)با درجاتی کمتر محتمل( حفظ تمامیت ارضی و استقالل 
سیاسی و تبدیل به خاکریز اول غرب در مقابل روسیه را در 
بر گیرد. آینده اوکراین نه در فردای جنگ که با آغاز نبرد و 

تهاجم نظامی روسیه رقم خورد. 
ا دامه در صفحه 2

یادداشت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

 چرا جان مردم را 
به بهانه تولید خودروی داخلی گرفتیم؟

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به جان 
باختن ۷۵۰ نفر در تلفات جاده ای از کیفیت خودرو ایرانی 
انتقاد کرد و از پلیس راهنمایی و رانندگی خواست تا یک 
بار برای همیشه به شماره گذاری خودروهای بی کیفیت 
پایان دهد. مسلم صالحی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر حذف قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ گفت: هیئت 
عالــی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام مصوبه 
مجلس درباره ورادات خودرو را رد کرد. در اثر بی کیفیتی 
خودرو تولید داخل ۷۵۰ نفر از عزیزان در تعطیالت نوروز 
جان خود را از دست دادند. داد فرماندهی پلیس راهور باال 

رفته است تا جایی که اعالم کردند خودرهای بی کیفیت 
را شماره گذاری نمی کنند. یک بار برای همیشه حرکتی 
انقالبی انجام دهید و تا خودروسازان یک بار برای همیشه 
خود را جمع کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
ضمن درخواست از نمایندگان برای یک طرح دو فوریتی 
گفت: چرا جان ۱۰۰ میلیون نفر را به بهانه تولید داخل 
گرفتیم؟ مگر خودروسازان در این مدت چه کار کردند 
که هنوز  متوقع حمایت دولت است؟ از طرفی هم دولت 
قول داد که سهامش را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند 
اما امروز شاهد این هستیم که شرکت های زیر مجموعه 

دولت می خواهند سهم دولت را خریداری کنند.

گهی تجدید  مزایده  گهی تجدید  مزایده  آ  آ
شماره شماره 282282/ن/ن

اداره کل تدارکات و پشتیبانی  راه آهن ج.ا.ا

 نوبت اول

شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران  در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری مزایــده  ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir بــه شــرح زیــر اقــدام نمایــد . مزایــده گــران  موظفنــد بــرای شــرکت درمزایــده 
نســبت بــه ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی اقــدام نماینــد.الزم بــه ذکراســت کلیــه مراحــل 

بــور انجــام مــی گــردد.     برگــزاری مزایــده از انتشــار آگهــی تــا انتخــاب برنــده ازطریــق ســایت مز
1-شماره مزایده  :  282/ن 

2- موضــوع مزایــده : اجــاره فضــا ،محل،امکانــات و تجهیــزات خطــوط تعمیــرات ویــژه واگنهــای عبــوری راه آهــن جهــت انجــام 
تعمیــرات ویــژه واگنهــای بــاری و مســافری در محــدوده ی محــور مرکــز شــامل ایســتگاههای تشــکیاتی ، غیــر تشــکیاتی و طــول 

خــط ادارات کل راه آهــن یزد،اصفهــان و فــارس . 
 3- مهلت خرید اسناد : حداکثر تا ساعت 12  ظهر روز پنجشنبه مورخ 1401/2/1

4-مهلــت بارگــذاری اســناد و  محــل تحویــل پیشــنهاد : حداکثــر تــا ســاعت 8:30 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/2/17بــه نشــانی میــدان 
ژانتیــن- ابتــدای بلــوار نلســون مانــدال- ســاختمان شــهدای راه آهــن- طبقــه دوم شــرقی- اداره کل تدارکات و پشــتیبانی آر

 5-میزان سپرده شرکت در مزایده  به مبلغ  ) 7.130.000.000( ریال می باشد .
6-ضمانتنامــه هــای شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مــی بایســت ســه مــاه از تاریــخ تحویــل اســناد اعتبــار داشــته و بــرای مــدت 

ســه مــاه نیــز قابــل تمدیــد باشــد . 
7-زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/17 بنشانی فوق الذکر

ــماره 4  را  ــد ش ــل گری ــوده وحداق ــام نم ــت ن ــن ثب ــی راه آه ــه فن ــام نام ــامانه نظ ــد درس ــده بای ــرکت در مزای ــی ش 8- متقاض
جهــت واگــذاری محــور اخــذ نمــوده باشــد. 

9-  فراخوان مزایده  فوق از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir اطاع رسانی می گردد.
شــایان ذکراســت دریافــت اســناد صرفــًا میبایســت ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) ســتاد( صــورت پذیــرد. در 

صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا شــماره 1456 ) پشــتیبانی ســامانه ســتاد ( تمــاس حاصــل نماینــد.
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روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی اداره کل  راه و شهرسازی شرق استان سمنان- شاهرود 

اداره کل راه و شهرســازی شــرق اســتان ســمنان )شــاهرود( در نظــر دارد مناقصــه  عمومــی ذیــل را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار کند.کلیــه مراحــل برگــزاری تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی 
پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( http://www.setadiran.ir/ انجــام 

خواهــد شــد

ف
شماره فراخوانعنوان فراخوانردی

سامانه ستاد
مبلغ برآورد

)ریال(

مهلت 
دریافت 

اسناد 

آخرین 
مهلت ارسال 

پیشنهاد

تاریخ 
گشایی باز

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای 1
200100319900000194,018,777,9991401/01/161401/01/271401/01/28بهسازی و آسفالت محور فرومد - شفیع آباد

2

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای 
عملیات تکمیلی مسیر دسترسی حسین آباد کالپوش،عملیات 

 روسازی و تکمیلی محور دشت شاد - لوه و مرمت 
و روکش آسفالت

2001003199000002107,117,773,3371401/01/161401/01/271401/01/28

 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت 3
20010031990000036,843,772,6231401/01/171401/01/281401/01/29محور زرگر - قهج

4
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسفالت 
 تقویتی و حفاظتی ) تکمیل ، بهسازی ، مرمت و اصالح ( 

محور بیارجمند - بردسکن
200100319900000431,400,978,1981401/01/171401/01/281401/01/29

 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم 5
200100319900000517,132,751,9491401/01/171401/01/281401/01/29محور رویان - یونس آباد - قلعه نو خالصه

6
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای 
تعمیرات پل ابریشم واقع در محور مشهد - تهران - بهسازی 

لرزه ای و تعمیرات ستون های پل ابریشم
200100319900000625,886,747,5741401/01/181401/01/291401/01/30

7
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای 

 تکمیل عملیات اجرایی احداث باند جدید و پل روگذر 
راه آهن در محور تهران - مشهد

2001003199000007113,431,987,8391401/01/181401/01/291401/01/30
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سیاست 2
یادداشت

ویرانه های جنگ در اوکراین/ 
رویترز

انتخابات ریاست جمهوری 
2022 فرانسه/ رویترز

گزارش تصویری

نگرانی آمریکا از پیروزی یار پوتین در پاریس

انتخابات فرانسه جهان را تغییر می دهد؟
کاخ ســفید نگران است که پیروزی بعدی 
پوتین در پاریس باشد بدان معنا که »مارین 
لوپن« نامزدی که گرایش به پوتین دارد در 

انتخابات فرانسه پیروز شود.
به نقــل از پولیتیکو، نگرانــی فزاینده ای 
در دولــت »جــو بایــدن« رئیس جمهور 
امریــکا درباره نزدیک شــدن نامزد ها در 
نظرســنجی های پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری فرانســه وجود دارد که نشــان 
دهنــده رقابت تنگاتنگ میــان »امانوئل 
مکــرون« رئیس جمهــور فعلی و »مارین 

لوپن« رقیب راست افراطی او است.
به گفته ســه مقام ارشــد دولــت بایدن 
کــه اجــازه ندارند جزئیــات گفتگو های 
خصوصــی اعضای دولت را فاش ســازند 
پیــروزی احتمالی لوپــن یکی از حامیان 
پوتین می تواند ائتالف غربی علیه مســکو 
را بی ثبات ساخته و نقش فرانسه را به عنوان 
یک قدرت پیشــروی اروپایی تغییر دهد و 
بــه احتمال زیاد دیگر رهبران ناتو را برای 

ماندن در ائتالف دلسرد سازد.
مقام های ارشــد ایاالت متحده با احتیاط 
هرگونــه نشــانه ای از دخالــت احتمالی 
روسیه در دور اول انتخابات فرانسه که روز 
یکشــنبه برگزار می شود را رصد می کنند. 
نظرســنجی ها نشان می دهند که مکرون 
و لوپــن احتمــاال در ۲۴ آوریل رویاروی 
یکدیگــر قــرار خواهند گرفــت. رقابت 

احتمالی دو نفره نزدیک است.
لوپن در ســومین تالش خود برای ریاست 
جمهوری طی دو هفته گذشــته با افزایش 
اقبــال عمومی رای دهندگان مواجه بوده، 
زیــرا او برخی از لفاظی های تند خود را به 
نفع تمرکز بر مسائل مربوط به هزینه های 
زندگی شهروندان فرانسوی کنار گذاشته 
اســت. میلیون ها نفر در فرانســه پس از 
افزایش ۳۵ درصدی قیمت بنزین در سال 
گذشــته در تالش هستند تا معیشت خود 

را تامین کنند.
پیشینه لوپن به شدت کاخ سفید را نگران 
کــرده اســت. اگرچه لوپن خــود را یک 
پوپولیســت خوش خیم می داند، اما برنامه 
کارزار انتخاباتی او در مورد مهاجرت و اسالم 
همچنان رادیکال است و حاوی موضوعاتی، 
چون طرح هایــی برای ممنوعیت حجاب 
در تمــام اماکــن عمومــی و جلوگیری از 
برخــورداری خارجی ها از حقوق مشــابه 

شهروندان فرانسوی است.
نــام خانوادگی او در محافل خاص مترادف 
بــا نژادپرســتی و بیگانه هراســی قلمداد 
می شــود. او اکنــون رهبر حزب راســت 
افراطی و ضد مهاجرتی محسوب می شود 
که پدرش تاســیس کرده بــود. او یکی از 
تحســین کنندگان پوتین بوده است و در 
سال ۲۰۱۷ میالدی در مسکو با او مالقات 
کــرد. اگرچه او از زمان حمله روســیه به 
اوکراین تا حدودی از رئیس جمهور روسیه 
فاصله گرفته، اما با ابراز همدردی از منطق 
پوتین درباره جنگ اوکراین صحبت کرده 

و از تشکیل ائتالف غربی برای اقدام سخت 
گیرانه علیه روسیه انتقاد کرده است.

او در یک مناظره تلویزیونی تازه در پاســخ 
به این پرسش که »آیا فرانسه باید واردات 
نفت و گاز از روسیه را متوقف کند« پاسخ 
داده بــود: »آیا می خواهیم بمیریم؟ از نظر 
اقتصادی در آن صورت ما می میریم! ما باید 

به فکر مردم خود باشیم«.
پیــروزی لوپن که زمانــی غیرقابل تصور 
محســوب قلمداد می شد در صورت تحقق 
یافتــن اتحادیه اروپا را با بزرگترین بحران 
خــود از زمان برگزیــت )خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا( مواجه می ســازد که به طور 
بالقــوه باعث مرگ آهســته آن اتحادیه و 
واژگونی قاره اروپا می شود. در کوتاه مدت، 
در صــورت پیــروزی لوپن ائتالف طرفدار 
اوکراین که از ورشــو تا واشنگتن گسترش 

یافته عمیقا متزلزل خواهد شد.
بــه گفتــه مقام های کاخ ســفید بدترین 
ســناریو ایــن خواهد بود کــه لوپن پیروز 
شــود و ســپس فرانسه را از ائتالفی که در 
حال حاضر در کنار کی یف در برابر مسکو 

ایستاده خارج کند.
دولت مکرون پیش تر خط خوبی را با مسکو 
طی کرده بود. رئیس جمهور فرانسه تالش 
کرده بود نقش میانجی را در روز های پیش 
از حملــه پوتین به اوکراین ایفا کند. از آن 
زمان به این ســو، فرانســه از اوکراینی ها از 
طریق ارســال تسلیحات و کمک حمایت 
می کند، اما پاریس در این مورد ســکوت 
کرده و از ارائه جزئیات درباره نوع تسلیحات 
ارسالی و میزان آن خودداری ورزیده است.

واشنگتن نگران است که لوپن در الیزه این 
توازن قوای ظریف را به هم بزند. ســپس 
پیروزی او می تواند رهبران اروپایی دیگر را 
که برخی از آنان پیش تر درباره سختگیری 
در برابر روســیه نگران بودند از همکاری با 

ائتالف ضد روسیه دلسرد سازد.
این ترس زمانی تشدید می شود که جنگ 
بین روســیه و اوکراین بــه یک درگیری 
طوالنی مدت تبدیل شود و ماه ها به طول 

انجامد و منجر به افزایش قیمت انرژی در 
سراسر اروپا شود قاره ای که برای انرژی به 

مسکو وابسته است.
»بنجامین حداد« مدیر ارشــد مرکز اروپا 
در شــورای آتالنتیک می گوید: »انتخاب 
لوپن برای اروپا و جبهه فرا آتالنتیک برای 
حمایــت از اوکراین فاجعه بار خواهد بود. 
او با تحریم روســیه و تحویل تسلیحات به 
اوکراین مخالف اســت و همیشــه با نقطه 
نظــرات کرملیــن درباره اوکرایــن یا ناتو 
هماهنگ بوده اســت. برنامه او شامل ترک 
فرماندهــی نظامی ناتــو و مجموعه ای از 
اقدامات مســدود کننده ضد اتحادیه اروپا 
است که در عمل به معنای فرگزیت )خروج 
فرانسه از اتحادیه اروپا( است اگرچه او این 
بار فرگزیت را از برنامه خود حذف کرده تا 

رای دهندگان را نترساند«.
»آنــگال مرکل« صدراعظم ســابق آلمان 
زمانی به عنوان فرســتاده اروپا نزد پوتین 
تلقی می شد ردایی که اکنون پس از کناره 
گیری او از قدرت بر دوش مکرون قرار گرفته 
است. در آســتانه جنگ اوکراین، مکرون 
پشت میز بلند معروف پوتین نشست تا از 
تهاجم روسیه به اوکراین جلوگیری کند. دو 
رهبر از آن زمان تاکنون چندین بار تلفنی 
صحبــت کرده اند. مکرون به خاطر تعامل 
بــا پوتین به ویژه از ســوی رئیس جمهور 
و نخســت وزیر لهســتان مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
در فرانسه، برخی نارضایتی ها از مکرون که 
لوپن را در سال ۲۰۱۷ میالدی شکست داد 
بیش تر به دلیل نگرانی های داخلی و مسائل 
مربوط به معیشت و اقتصاد کشوری است 
که پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن 
با بیماری کرونا خسته به نظر می رسد و بر 
دیپلماسی بین المللی متمرکز بوده است.

مکرون با معترضــان به اصطالح »جلیقه 
زردها« درگیر شــد اعتراضاتی که در ابتدا 
به دلیل مالیات بر گاز آغاز شد و سپس در 
فاصله ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میالدی 
به جنبش گســترده تری تبدیل شــد. هم 

چنیــن، او هرگــز نتوانســت جلوی انگ 
خوردن به عنوان رهبر »پاریس« و نه کل 
فرانسه بودن را بگیرد. منتقدانش می گویند 
او در حل مشــکالت نواحی غیر از پاریس 
نــاکام بوده و توجه کافی را به این موضوع 
نداشته است. اکثر تحلیلگران معتقدند که 

پیروزی لوپن بعید به نظر می رسد.
در انتخابــات پنــج ســال پیــش او در 
نظرســنجی ها برای مدتی پیشــتاز بود تا 
اینکه رقابت به پیروزی قابل توجه مکرون 
تبدیــل شــد. زمانــی که میــدان رقابت 
انتخاباتــی به دو نفر محدود شــود ممکن 
اســت بــرای بســیاری از رای دهندگان 
پیروزی لوپن ناخوشــایند به نظر برســد. 
بــا این وجود، اگر مکــرون این بار از لوپن 
متحمل شکست شود این موضوع می تواند 
شکاف بزرگی را در دیوار فرا آتالنتیک که 
توسط بایدن و همتایان اروپایی اش ساخته 

شده ایجاد کند.
پس از چهار ســال پر فراز و نشــیب دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ در امریکا 
که اتحاد ســنتی امریکا و اروپا را به شدت 
متشــنج کرد بایــدن ماموریت محوری را 
در نظــر گرفت تا به اروپــا اطمینان دهد 
کــه می تواند دوبــاره روی ایاالت متحده 

حساب کند.
او در دوران ریاست جمهوری خود سه سفر 
به اروپا داشته است از جمله ماه گذشته که 
به بروکسل و لهستان سفر کرد تا بر روابط 
میــان امریــکا و اروپا تاکید کرده و مجددا 
ایاالت متحده را به ائتالف ناتو که به عنوان 
ســنگری در برابر تجاوزات مسکو طراحی 
شــده است متعهد ساخت. به نظر می رسد 
که در حال حاضر ســر و صدای پاریس و 
واشنگتن بر سر قرارداد اوکوس که فرانسه 
را از قرارداد ســودآور زیردریایی با استرالیا 
کنار گذاشته تا حد زیادی به عنوان سایه ای 

پشت سر بایدن و مکرون قرار دارد.
به گفتــه مقام های امریکایی واشــنگتن 
انتخابات فرانســه را رصد کرده و اطالعاتی 
را در مــورد مداخلــه احتمالی روســیه از 

ربات هــا گرفته تا حســاب های جعلی به 
اشــتراک گذاشته اســت اگرچه بیش تر 
تالش های ســایبری مسکو در حال حاضر 
بــر به اشــتراک گذاری تبلیغات به منظور 
حمایت از تالش های جنگی آن کشــور در 

اوکراین متمرکز هستند.
متحدان غربی امریکا تا حد زیادی در مورد 
اعمال تحریم های اقتصادی مشابه بر مسکو 
و تامین تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین 
کار کــرده اند. تهاجم روســیه در روز های 
اخیر به شــدت با مشکل مواجه شده است 
و پوتین مجبور شــده به طور چشمگیری 
از اهداف جنگی خود عقب نشینی کند. با 
ایــن وجود، با پیروزی لوپن موضع پوتین 

تقویت خواهد شد.
او این بار بی وقفه بر روی مسائل اقتصادی 
تمرکــز کــرده و وعده کاهش قیمت گاز و 
برق و اعمال مالیات بر اســتخدام کارکنان 
خارجی به جای اســتخدام اتباع فرانسوی 
را داده اســت. با این وجود، در حالی که او 
لفاظی و شــعار دادن هایش را در مقایســه 
با گذشــته کاهش یافته برنامه اش با تغییر 
چندانی همراه نبوده است از جمله اقداماتی 
مانند حذف بسیاری از مزایا برای مهاجران، 
انکار تقدم قوانین اتحادیه اروپا و حمایت از 

بستن در ها بر روی اکثر پناهجویان.
»لورن اسپرانزا« مدیر برنامه دفاع و امنیت 
فراآتالنتیک در مرکز تحلیل سیاست اروپا 
می گوید: »لوپــن تهدیدی تاریخی برای 
یکــی از مهم ترین دموکراســی های اروپا 
است. او از پوتین که یک جنایتکار جنگی 
اســت تمجید می کند و به پول روســیه 
وابســته است. اگر او فرانسه را رهبری کند 
حفظ وحدت نسبی که جامعه فراآتالنتیک 
تاکنــون در جنگ اوکراین از خود نشــان 
داده بســیار دشــوار خواهد بود. انتخاب 
او مســتقیما با هدف پوتین برای تشــدید 

شکاف ها در اتحاد ناتو همخوانی دارد«.
لوپن نمی تواند از تمجید های پیشین خود 
از پوتین طفره رود. مکرون بار ها بر این نکته 
تاکید کرده است و این هفته به خبرنگاران 
گفت که او نامزدی در رقابت نیســت که از 
خود »رضایتی نسبت به والدیمیر پوتین« 
نشــان داده باشــد که کنایه ای به تحسین 

پوتین توسط لوپن بود.
لوپن در سال ۲۰۱۷ میالدی حمایت خود 
را از حمله پوتین به کریمه و مخالفت خود 
را با تحریم های اتحادیه اروپا در پاســخ به 
الحاق کریمه به فدراســیون روسیه اعالم 
کــرد. اگــر او در آن زمان پیروز شــده بود 
متعهد به لغو تحریم های وضع شــده علیه 
روسیه بود. تنها دو هفته پیش بود که او به 
کانال ۲ تلویزیون فرانسه گفت که »پوتین 
می تواند دوباره پس از پایان جنگ اوکراین 

متحد فرانسه شود«.
او افــزوده بود: »روســیه جایی نمی رود و 
پابرجاســت. من همیشــه گفته ام که یک 
قــدرت بزرگ می توانــد در موقعیت های 

مختلف متحد ما باشد«.
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که نگاه ها نباید معطوف به وین باشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: ما با سه کشور اروپایی در مباحث فنی به نتایجی رسیدیم.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: ما همزمان مخالفت خود را با جنگ و اعمال تحریم های یکجانبه اعالم کردیم. راهکار را در 
اوکراین جنگ نمی دانیم و راهکار را سیاسی می دانیم. در سفری که به مسکو داشتم توافق ما با طرف روس این شد اگر 

در موضوع مذاکرات وین خطوط قرمز ما رعایت شد و به نقطه توافق رسیدیم روسیه هیچ مانعی نخواهد بود.
وی ادامه داد: طرف آمریکایی در دو سه هفته گذشته زیاده خواهی ها را مطرح کرد که در تعارض با برخی بند های متن 
است. در حوزه لغو تحریم ها خارج از مذاکرات عالقه مندند شروط جدیدی را مطرح و اعمال کنند. نفعی در مذاکرات 
مستقیم با آمریکا ندیدیم. بار ها آن ها بر مذاکره اصرار کردند گفتیم اگر حسن نیت دارید یکی دو مورد اقدامات عملی 

را انجام دهید.
وی همچنین گفت: به صراحت به طرف آمریکایی گفتیم سنگ اندازی نکنید.

وزیر خارجه اظهار داشــت: مســیر دیپلماســی همچنان باز اســت. سه کشور اروپایی و چین و روسیه انتقاداتی به زیاده 
خواهی آمریکا دارند.

وزیر امور خارجه:

روس ها هیچ مانعی برای توافق نخواهند بود

قالیباف: 

کره خوب  امیدواریم با مذا
توافقی خوب برای انتفاع اقتصادی 

مردم رقم بخورد
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: امیدواریم که 
ســرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشــرفته هسته ای 
همــراه بــا مذاکره خوب، توافقی خــوب را برای انتفاع 

اقتصادی مردم ایران رقم بزند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: فرا رسیدن روز 
ملی فناوری هسته ای را به ملت شریف و سرافراز ایران و 
به تمامی دانشمندان پرتالش، مجاهد و خستگی ناپذیر 

صنعت هسته ای کشور تبریک و تهنیت می گوییم.
قالیباف افزود: خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی سازی 
صنعت هسته ای ایجاد شده بود در فاصله کوتاهی دست 
دیپلمات های ایران در مذاکرات پر شد. اکنون امیدواریم 
که ســرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشــرفته هسته 
ای همــراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع 

اقتصادی مردم ایران رقم بزند.
وی در پایان تاکید کرد: پیشرفت های هسته ای کشور 
پشــتوانه ای محکم برای مردم و انتفاع اقتصادی ملت 
ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشته بر این اصل 
تاکید دارد که مذاکرات هسته ای باید به حصول منافع 
تضمین شده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت 

شریف ایران ان شاءاهلل منجر شود. 

بیانیه 250 نماینده مجلس خطاب به 
کرات وین رئیس جمهور درباره مذا

یک عضو هیات رئیسه مجلس نامه بیش از ۲۵۰ نماینده 
مجلــس خطــاب به رئیس جمهــور پیرامون موضوع 

مذاکرات پیش رو را قرائت کرد.
بخشی از بیانه ای که سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی 

مجلس شورای اسالمی قرائت کرد به شرح زیر است:
به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و 
براساس تکالیف و وظایف قانونی و نظارتی و در چارچوب 
اصل عزت، حکمت و مصلحت و نظر به تجارب سال های 

گذشته، موارد زیر را یادآور می شویم:
۱-  تجربه مذاکرات قبلی نشان می دهد که عدم تمایل 
آمریکا و طرف های مذاکره کننده برای ارائه تضمین های 
الزم، عمال نه تنها منافع ملی کشور را تامین نکرد، بلکه به 
دلیل خروج آمریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی 
و شکست توافق گردید، لذا در مذاکرات جدید الزم است 
آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی شود و 
به شکل کامال قانونی موضوع در نهادهای تصمیم ساز و 
تصمیم گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب گرددکه 

در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند.
 ۲- یکی از شرایط اصلی مذاکره فقدان تهدید بعد از توافق 
است و وجود مکانیسم ماشه عمال به معنای حفظ تهدید 
و شکست مذاکره است، لذا الزم است تضمین های الزم 
به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، 
مکانیسم ماشه به بهانه های مختلف اعمال نخواهد شد.

۳- متاسفانه در حین مذاکرات، آمریکا تحریم های جدید 
را علیه اشخاص، نهادها و دستگاه های کشور تصویب می 
کند که بیانگر نیت تخریبی در مسیر مذاکرات است، لذا 
الزم است مشخصا در مذاکرات تصویب و اعمال تحریم 
های جدید ممنوع گردد و قید شــود که تحریم های 

برداشته شده مجددا وضع نخواهد شد.
۴- جمهــوری اســالمی ایران حــق دارد در چارچوب 
سهمیه تعیین شده توسط اوپک قبل از اعمال تحریم 
ها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران، 
به هر کشــوری و به هر میزانی که مورد توافق طرفین 
قرار می گیرد نفت صادر کند و از طریق سیستم بانکی 

مبالغ مربوطه را دریافت نماید.
۵- انتقال منابع و منافع مالی جمهوری اسالمی ایران از 
جمله منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه شده و 
مسدود شده از همه کشورها حق جمهوری اسالمی است 
و کشورهای طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسیر 
را رفع نمایند و در این راستا هرگونه مانع ایجاد در تبدیل 
ارز و همچنین ممانعت در جذب  ســرمایه گذاری در 
جمهوری اسالمی ممنوع است و مورد پذیرش ملت ایران 
نیست و حق راستی آزمایی در اختیار دولت ایران است .

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، ضمن حمایت از 
دولت انقالبی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون 
شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند 
و ضمن رعیات خطوط قرمز تعیین شــده و نیز قانون 
مجلس، صیانت خواهد کرد. مجلس شــورای اسالمی 
از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط 
قرمز ترسیم شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند 

حمایت خواهدکرد.

درخواست جنجالی بایدن از پوتین 
کرات با ایران درباره مذا

تد کروز ســناتور جمهوری خواه تگزاس در مصاحبه با 
رسانه سعودی ایران اینترنشنال مدعی شد دلیل اینکه 
دولت آمریکا نمی خواهد جزئیات این مذاکرات آشکار 
شــود این اســت که نتیجه این مذاکــرات یک توافق 

وحشتناک برای آمریکا است.
وی افــزود: جو بایدن از والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه خواسته است که از طرف آمریکا مذاکره کند و 
روسیه هم اکنون در وین در حال مذاکره با ایران است.

کــروز ادعا کرد: این توافق یک اشــتباه فاجعه بار 
اســت و به همین دلیل اســت که دولت بایدن به 
شــدت تالش می کند تــا جزئیات آن را از اعضای 

کنگره پنهان کند.
این ســناتور آمریکایــی همچنین درباره گزینه های 
دولــت آمریکا در صورت شکســت مذاکرات، گفت: 
آن ها باید به سیاست فشار حداکثری ]دونالد ترامپ[

بازگردند. 

پیامدهای بحران در سطح ملی

دنیا پس از جنگ اوکراین
 ادامه از صفحه اول:

2. آمریکا و انگلیس:
جدای از طرفین منازعه، جنگ ها همواره از طرف سومی 
نیز تأثیر می پذیرند. حتی اگر به نظریه توطئه پیرامون 
نقش مرموز و مزورانه آمریکا – انگلیس در کشاندن روسیه 
تردیدی نیست  به آوردگاه اوکراین باورمند نباشیم، تقریبا ً
که ائتالف آنگلوساکسونی به مثابه بازیگر »غایب همیشه 
حاضر«  نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای تا اینجای 
جنگ اوکراین ایفاء کرده و در سرشت و سرنوشت آتی 
جنگ نیز پارامتر تعیین کننده ای خواهند بود. مدیریت 
عرصه مقابله سیاسی، اقتصادی، روانی و رسانه ای در برابر 
تهاجم روسیه در سطح بین المللی و کمک های بسیار مهم 
اطالعاتی، امنیتی، لجستیکی و تسلیحاتی به اوکراین از 
عمــده ترین مؤلفه های نقش آفرینی آمریکا - انگلیس 

در جنگ اوکراین هستند.  
3. آلمان و فرانسه:

آلمان و فرانسه به عنوان موتور محرکه روندهای همگرائی 
سیاسی و اقتصادی در اروپا از بحران و جنگ اوکراین تأثیر 
عمیقی پذیرفته و در مقابل از نقش آفرینی سنتی آن ها 
به عنوان نیروی فعال در دو جبهه غرب و شــرق کاســته 
شده است. در این میان تأثیرات منفی جنگ اوکراین بر 
فرانســه بیش تر بنظر می رســد. کاهش قدرت و فضای 
مانور سیاســی فرانسه، تضعیف ایده آل های اروپائی به 
خصوص در عرصه استقالل نظامی و امنیتی، تقویت نقش 
و موقعیت رقیب ســنتی یعنی انگلیس به بهای کاهش 
اعتبار و جایگاه فرانسه به عنوان رهبر سیاسی اروپا از جمله 
پیامدهای احتمالی جنگ اوکراین می توان بر شمرد. با 
این حال، به نظر می رسد پیامد و ماحصل جنگ روسیه 
و اوکراین بیش از هر بازیگر اروپائی دیگر بر سرشــت و 
سرنوشــت سیاسی آلمان تأثیرگذار بوده است. نظامی 
شــدن آلمان پس از هفتاد ســال و سه برابر شدن بودجه 
دفاعی این کشور، بیش از همه زنگ خطر را برای پروژه 
همگرائی اروپائی و نقش رهبری فرانسه در اروپا به صدا 
درآورده است. خارج شدن غول خفته آلمان از چراغ جادو 
بهای است که اروپا بابت جنگ اوکراین خواهد پرداخت.  

4. چین و ژاپن:
این دو کشور نیز متأثر از جنگ اوکراین و سرنوشت آن به 
ویژه جایگاه و موقعیت روسیه در فردای جنگ و نسبت 
آن با غرب، با وضعیت و شرایط متفاوتی در ورای جنگ 
اوکراین مواجه خواهند شــد. ژاپن نیز همانند آلمان در 
حال پوست اندازی و بازگشت به دوره اقتدار نظامی است. 
کشور چین نیز تجربه و شرایط غامض و دشواری را در 
پرتو جنگ روسیه و اوکراین تجربه می کند و مصرانه در 
تالش است با حفظ فاصله مطمئنه از هرگونه سوگیری و 
صف بندی در این جنگ اجتناب ورزد و ضمن حراست از 
دستاوردهای بزرگ اقتصادی اش در تعامل با نظم لیبرالی 
غربی، اتحاد راهبردی خود با روسی را نیز محفوظ بدارد.

5. ترکیه و ایران:
بحران ناشی از جنگ اوکراین، دامنه تأثیراتش محدود 
به حوزه ژئوپلیتیکی اروپا نبوده و منطقه غرب آسیا نیز 
متأثر از سمت و سوی بحران و سرشت و سرنوشت غائی 
آن دســتخوش تغییرات و تحوالتی خواهد بود. بحران 
اوکرایــن و بــه خصوص نتیجه و محصول نهائی آن می 
تواند معادالت سیاسی و موازنه قدرت میان کشورهای 
منطقه در سه جبهه عربی، ترکی و ایرانی و  بازیگر مستقل 
از این سه ولی مؤثر بر همه آنها یعنی اسرائیل؛ دچار تغییر 
و تحول اساسی کند. در این میان به نظر می رسد ایران 
و ترکیه به عنوان دو بازیگر مهم منطقه غرب آسیا، بیش 
از باقی کشــورها از میدان تحوالت جاری در اوکراین و 
آینده بحران تأثیر پذیرفته و متقابال ً بر روند تحوالت آن 
تأثیر گذارند. میزان و درجه تأثیرگذاری بر/ تأثیرپذیری از 
بحران اوکراین، بستگی زیادی به نوع بازیگری، کنشگری 

و سمت گیری راهبردی این کشورها دارد.
درحال حاضر و تا این مرحله از جنگ، ترکیه سیاســت 
خارجی فعالی را در قبال جنگ اوکراین اتخاذ کرده و با 
نقش آفرینی فعاالنه در تالش اســت تا بر سیر تحوالت 
مربوطه اثر گذاشته و در تعیین سرنوشت نهائی جنگ 
سهم داشته باشد تا از تبعات و پیامدهای منفی و مخرب 
احتمالــی آن در امــان بماند. در واقع نوعی»همه طرفی 
فعال« به جای »بیطرفی منفعل«  در کنش های ترکیه در 
قبال جنگ اوکراین مشهود است. آنکارا از یکسو با فروش 
پهپادهای پیشرفته بایراکتار در توفیقات ارتش اوکراین 
در زمینگیر کردن ماشــین جنگی روســیه سهیم بوده، 
از سوی دیگر از تحریم اقتصادی و محکومیت سیاسی 
مسکو اجتناب می ورزد. با هر دو کشور دیپلماسی فعاالنه 
و مبتکرانــه ای در پیــش گرفته و میزبان گفت وگوهای 

وزاری امور خارجه دو کشور متخاصم شده است. 
 در نقطه مقابل، کنشگری ایران در عرصه بحران اوکراین 
را شاید بتوان در یک کلمه  »بیطرفی ظاهری منفعالنه« 
نامید که در آن نشانی از تحرک، ابتکار و نوآوری به چشم 
نمی خورد و بنظر می رسد روی اسب روسی شرط بندی 
شده و روسیه را در این نبرد حق مدار و مشروع و پیروزی 
آن را مسجل و قطعی فرض کرده است. لذا به نظر می رسد 
رویکرد، راهبرد و سیاســت ایران در قبال جگ اوکراین 
متناســب با این برداشــت از منازعه جاری در اوکراین 
طراحی و تنظیم شــده اســت. در شرایط فتنه و بحران، 
عقالنیت سیاسی حکم می کند همه تخم مرغ ها را در 
ســبد یک طرف منازعه قرار نداده و برای همه وضعیت 
هــای احتمالی طرح بدیــل و راهبرد جایگزین در نظر 
گرفت. جنگ روســیه – اوکراین منظومه ای کم نظیر 
 از تهدیدات و فرصت ها را فراروی دولت – ملت ها قرار 

داده است.   
منبع: دیپلماسی ایرانی

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

رشد قیمت خودروهای صفر 
لحظه ای شد 

محاســبات برمبنای آمارهای منتشر شده 
در سامانه کدال نشان می دهد تولید خودرو 
نه  تنها در ماه پایانی ســال گذشــته کمتر از 
بهمن ماه بوده بلکه کل تولید خودرو کشور 
در سال  ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن 

۳.۵ درصد کاهش داشته است.
تقاضا در بازار خودرو به طور سنتی در ماه های 
پایانی سال افزایش می یابد و این عامل خود 
محرکی برای رشــد قیمت هــا در این بازه 
زمانی است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران با اشــاره به 
تأثیــر این عامل بر نرخ هــای کنونی بازار، 
بیشــتربودن تقاضا برای مدل های  ۱۴۰۱ از 
آغاز امســال را یکی از دالیل رشــد بیشتر 
قیمت این خودروها اعالم کرد و افزود: خرید 
خــودرو در بازار به دلیل ناکافی بودن عرضه 
بسیار سخت شده و این عامل به خودی خود 
بر نرخ ها تأثیرگذار اســت اما از ســوی دیگر 
افزایــش نرخ ارز نیز فاکتوری اســت که در 
بــازار خودرو به طور لحظــه ای قیمت ها را 

تغییر می دهد.
سعید مؤتمنی تغییر کانال قیمتی ارز از ۲۵ 
هزار تومان قبل از عید به نرخ ۲۷.۵۰۰ تومان 
را یکی از دالیل نوسان قیمت در بازار خودرو 
عنــوان کرد و افــزود: به رغم وجود تقاضای 
زیاد، با گذشــت یک  هفته از شــروع کاری 
بازارهــا، آنچنان کــه باید خودرویی عرضه 
نشــده و نمایندگی های فــروش از کمبود 

عرضه می گویند.
تولید افزایش می یابد

گفته های رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران درباره کاهش 
عرضه خودرو در حالی است که خودروسازها 
در روزهای اخیر از افزایش عرضه محصوالت 

خود خبر داده اند.
مدیرعامــل ســایپا از افزایش ۴۵درصدی 
تولیــد خــودرو در ســال جاری خبر داد و 
گفت: از آغاز امســال این شــرکت توانسته 
تولید خودرو را از یک هزار و ۱۰۰ دســتگاه 

در روز به یک هزار و ۶۰۰ دستگاه برساند.
ســخنگوی ایران خــودرو نیز در گفت وگو 
با خبرگزاری ها از تســریع در روند تکمیل 
خودروهای ناقص و افزایش تعداد عرضه به 

بازار گفته است.
بابــک رحمانی البته آمــار تولید و عرضه 
محصــول در ایران خــودرو طی ماه های 
پایانی ســال گذشــته را نیز بیشتر از قبل 
اعالم کرده است. به گفته او، حمل و تحویل 
خودرو در این شرکت طی ۲ماه پایانی سال 
گذشــته، نســبت به ۱۰ ماه قبل از آن به 
میزان ۱۷ درصد رشد داشته که این میزان 
افزایش عرضه، مانع رشد قیمت محصوالت 
ایران خودرو در بازار شــده و حتی قیمت 
برخــی محصوالت را کاهش داده اســت؛ 
چیــزی که قیمت هــای بازار خالف آن را 
نشــان می دهد. با این حال، نابســامانی و 
آشــفتگی در بازار خــودرو حرف امروز و 
دیروز نیست و ۳ سال است که عرضه کم، 
فاصله قیمتی را بین بازار و کارخانه افزایش 

داده است.
 فاصله 200 هزار دستگاهی تقاضا 

تا عرضه
آمار ســال  ۹۹ و ۱۴۰۰ خودروسازها نشان 
می دهد تیراژ تولید، زیر ۸۰۰ هزار دستگاه 
بوده در حالی که به باور کارشناسان با توجه 
بــه میزان تقاضا عرضه ســاالنه خودرو باید 
بــاالی یــک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و 
۴۰۰ دســتگاه باشد تا نیاز بازار تامین شود 
و در شــرایط ممنوعیت واردات، افت عرضه 
محصــوالت تولید داخل شــکاف قیمتی را 

بیش از این افزایش خواهد داد.
مؤتمنــی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
معتقد اســت: همین شــکاف میان عرضه 
و تقاضــا باعــث می شــود ۲۰۶تیپ۲ که 
۱۴۹میلیون تومان فاکتور می شود، در بازار 
۲۸۰میلیون تومان معامله  شود. درحالی که 
همیــن خودرو پیش از عید به ۲۶۲میلیون 
تومــان رســیده بود و تــداوم عرضه کم در 
بــازار امروز قیمــت آن را ۱۸میلیون تومان 

باال برده است.
 کمبود عرضه واسطه گری را 

افزایش می دهد
مؤتمنــی در پیش بینــی آینده بازار خودرو 
با اشــاره به ضرورت تامین نیاز بازار اضافه 
کرد: به واسطه عرضه کم خودرو واسطه گری 
بیشتر می شود و همه تالش می کنند از این 
رانت اســتفاده کنند. اگــر خودرو به اندازه 
کافی تولید و روانه بازار شــود، واسطه گری 
به خودی خود حذف می شود. در نتیجه تنها 
راه دسترسی آسان مصرف کننده به خودرو 
و کاهــش فاصله قیمتی با کارخانه افزایش 
تولید و عرضه به باالی یک میلیون دستگاه 
اســت. در غیراین صــورت مصرف کننــده 
همچنان ناچار اســت خودرو مورد نیاز خود 
را دوبرابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند و این 
مابه التفــاوت ۱۰۰میلیون تومانی از جیب 

مردم می رود.

گزارش

ک روی دست تولید کننده ماند پوشا

 دومینوی تعطیلی
 واحد های صنفی

رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان و پیراهــن 
فروشــان تهران از شرایط بد واحد های صنفی 
تحت مجموعه اتحادیه خبر داد و معتقد است؛ 
امروز وضعیت اقتصادی مردم به گونه ای شده 
که توان خرید یک پیراهن حتی برای شب عید 
خــود ندارند و تــا زمانی که دولت عزمی برای 
حمایت و تقویت تولید داخلی نداشــته باشد، 
مــردم مصرف کننده و تولید کننده باید تاوان 
سیاســت های اشتباه مدیران اقتصادی کشور 

را پرداخت کنند.
 سال ۱۴۰۰ با تمام سختی ها به پایان رسید و 
مردم با امید به اینکه در ســال ۱۴۰۱ وضعیت 
اقتصــادی کشــور با تحقــق وعده های دولت 
ســیزدهم بهبود می یابد، ســال خــود را آغاز 

کردند.
زیر پوســت پُرهیاهوی شــهرها، مردم نگران 
وضعیت معیشت و اقتصاد زندگی خود هستند 
و راه تأمیــن نیاز هــای اولیه زندگی برای آن ها 
بسیار سخت شده است. از این رو خرید لباس، 
کیف و کفش و سایر ملزومات فردی علی رغم 

نیاز، بسیار کاهش یافته است.
در همیــن رابطه حســین آقاکوچکی، رئیس 
اتحادیــه پیراهــن دوزان و پیراهن فروشــان 
تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: متاســفانه 
شــرایط اقتصادی خوبی بر بازار حاکم نیســت 
و واحد هــای صنفی تحت مجموعه اتحادیه در 
وضعیت خوبی به ســر نمی برند. ۱۴۰۰ ســال 
ســختی برای واحد های صنفی و تولید کننده 
پوشــاک بود و در ســال جاری ریزش خرید 
پوشــاک به ویژه پیراهــن مردانه ادامه خواهد 

داشت.
به گفته آقا کوچکی؛ سال ۱۴۰۰ در شرایطی به 
پایان رسید که مردم برای خرید پیراهن مردانه 
اســتقبالی نکردند و پیراهن های مردانه تولید 
داخل روی دست تولید کنندگان مانده است.

این فعال صنفی یادآور شد: دیگرطبقه حقوق 
بگیــر و کارگــری جامعه تــوان خرید لباس را 
ندارنــد و تأمین پوشــاک خــود را به حداقل 

رسانده اند.
وی تصریح داشــت: هرچند لباس زیر مردانه و 
زنانه، جوراب و لباس زنانه، بازار نســبتاً بهتری 
داشــته اند، اما در مقایســه با سال های ۱۳۹۸ 
بــه قبل وضعیــت خیلی بحرانی تری را تجربه 
می کنند. تولید کنندگان پوشــاک این روز ها 
نــه تــوان تولید دارند و نه قدرت نگه داشــتن 

واحد های صنفی خود!
وی ادامــه داد: نبود قــدرت خرید مردم باعث 
شــده که بخش تولید نتواند به راحتی ســر پا 

به ایستد و چرخه اقتصاد کشور لنگ می زند.
آقا کوچکی با اشــاره به اینکه واحد های صنفی 
و تولیدی پوشاک یکی پس از دیگری در حال 
تعطیل شــدن هســت، گفت: حدود یکسال از 
مذاکرات برجام می گذرد و تمام اقتصاد کشور 
را به واسطه نرخ ارز به نتایج این نشست گره زده 
اند. در صورتی که هنوز هیچ ســیگنال امیدوار 
کننده ای به ســمت اقتصاد ایران نیامده و تنها 
معیشــت و اقتصاد مردم هدف تنش و نگرانی 

به دلیل عدم اجرای برجام قرار گرفته است.
این فعال صنفی با اشاره به فرسودگی دستگاه ها 
و تجهیــزات دربنگاه هــا و کارخانه های تولید 
پوشــاک گفــت: مردم به دلیل رکــود و تورم 
اقتصادی، توان خرید پوشاک راندارند، اما تولید 
کنندگان نیز برای جلب نظر مشــتریان قدرت 
رقابت ندارند.وی تأکید داشت: گرانی و کمبود 
مــواد اولیه، عــدم تجهیز واحد های تولیدی به 
تکنولــوژی روز دنیا و درنهایت گرانی تولید به 
دلیــل تحریم ها و نبود حمایــت دولت از این 
بخش، شرایط تولید کنندگان در سال ۱۴۰۱ 
را وخیم تر کرده اســت.آقا کوچکی با تأکید بر 
اینکه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی 
در کشور فعال هستند، گفت: ۳ میلیون و نیم 
کســبه در سراســر کشور فعال هستند که این 
تعداد جمعیتی بزرگی را اشــتغالزایی می کند. 
ایــن بخش بزرگ از اقتصاد به تنهایی می تواند 
تولیــد، توزیــع و صادرات کاال هــای تولیدی 
خود را داشــته باشــند، اما همواره دولت ها با 
ســنگ اندازی مانع حرکت این ســیل عظیم 
توســعه شده اند.رئیس اتحادیه پیراهن دوزان 
و پیراهن فروشان تهران ادامه داد: دولت طبق 
وعــده خود باید فقــر را از جامعه دور کند. در 
ایــن صورت می توان امید داشــت که رکود و 
تورم کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش 
می یابد.وی تصریح داشت: باید سرنوشت برجام 
برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف شــود. در این 
زمــان چرخ تولیــد به درســتی می چرخد و 
انتظاربرای افزایش تولید و صادرات پوشــاک 
محقق خواهد شــد.اگر دولت برای سال جاری 
سیاســت ها حمایتی نداشته باشد و برنامه ای 
هــم برای کاهش نرخ تــورم و افزایش قدرت 
خریــد مردم اجرایی نکند، سرنوشــت جامعه 
تولید کننده و مصرف کننده درســال ۱۴۰۱ 

متفاوت تر و خطرناک تر خواهد شد.

کیفیت تولید کنند خودروسازان به جای دفاع بی مورد، خودروی با

کیفیت موافقت پلیس با واردات خودروی با
رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگی بار 
دیگر انتقادات تندی را در مورد کیفیت 
خودروهای داخلی مطرح کرده و واردات 
خودرو را عاملی موثر در کاهش شــمار 

جانباختگان حوادث رانندگی دانست.
سردار سید کمال هادیانفر درباره کیفیت 
خودروهــای تولید داخــل اظهار کرد: 
اصال ممکن اســت یک راننده ای مرتکب 
بی مباالتی شــده و یا حتــی خطایی از 
وی حیــن رانندگی ســر بزند که منجر 
به تصادف شــود اما مساله اینجاست که 
خــودرو بایــد از جان او محافظت کند و 
در واقع از این آســیب جلوگیری کنیم. 
امــروز کدام یک از خودروهای ما با این 

وضعیت ساخته می شود؟.
وی ادامــه داد: امروز قطعات و آلیاژهای 
خودرو، امکاناتی که در ســاخت خودرو 
وجود دارد، کیسه هوا، ترمز ای بی اس، 
کمربند ایمنی و ... همه و همه باید نجات 
دهنده راننده و سرنشینان خودرو باشد 
اما در واقعیت این امکانات در خودروهای 
تولید داخل دچار مشــکل اســت و من 
نمی دانم تا کی باید شــاهد تکرار چنین 
حوادث هایی باشــیم. همین چند وقت 
پیش فیلمی منتشــر شــد که دنا پالس 
تصادف کرده و کابینش کامل جمع شد 
اما کیســه هوایش باز نشده؛ خوب اینها 

اشکاالتی است که باید رفع شود.
خودروهــای داخلــی ۴ مزیت اصلی را 

ندارند
هادیانفــر با بیــان این که یک خودروی 
مناســب بایــد دارای چهار مزیت اصلی 
باشــد اظهار کرد: یــک خودرو باید زیبا 
بوده و تمایل به خرید در آن ایجاد شود. 
دوم کیفیت آن اســت. سوم ایمنی آن و 
چهارم ارزانقیمت بودن آن اســت؛ حاال 
باید ببینیم که آیا واقعا این چهار مزیت 
در خودروهای تولید داخل وجود دارد؟.

رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی با 
بیان این که آنچه که پلیس طرح می کند 
تاکیداتی است که مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور نیز بر آن تاکید داشــتند، 
ادامــه داد: همه ما بایــد از تولید داخل 
حمایت کنیم اما تولید داخل باید کیفی 
و ایمن باشد. این خودروهای تولید داخل 
ما که اتفاقا همگی وابســتگی ارزی هم 
دارند در برخی از قطعات دچار مشــکل 
هســتند و مصداق همــان ضرب المثل 
»هرچقدر پــول می دهی همانقدر آش 
می خوری« است، قطعات این خودروها 

دچار مشکل است.
وی اضافه کرد: خوب چه کســی باید بر 
قطعات ایــن خودروها نظارت کند؟ آیا 
نظارت ۱۰ سال پیش سازمان استاندارد 
آن هم یکی از شــرکت های تابعه آن، بر 
قطعات خودروها کافی اســت؟ آیا دیگر 
نبایــد نظارت شــود؟ آیا نباید بعد از هر 
حادثــه خودروســازان برایــن موضوع 
نظارت کنند؟ ما تا کی باید شــاهد این 

تصادفات باشیم.
نامه هادیانفر به رئیس جمهور و 

دادستانی درباره کیفیت خودروها
وی از ارســال نامه بــه رئیس جمهور و 
دادســتان کشــور دربــاره خودروهای 
تولید داخل خبر داد و گفت: من در این 
نامه تاکید کردم که همه خودروســازان 
مسئولند و ما باید بر تولید خودروی ایمن 
و باکیفیت نظارت داشته باشیم. سازمان 
استاندارد، سازمان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ... در این حوزه مصون هستند؛ 
اینها باید بروند و ببینند چرا کیســه هوا 
باز نمی شــود؟ چرا ترمز ای بی اس کار 
نمی کنــد؟ چرا با یک تصادف، ماشــین 
منفجر می شــود؟ چرا ماشــین مچاله 
می شــود که سرنشینان آن حتی امکان 
خروج از خودرو را نداشــته باشــند؟ ما 
از خودروسازان می خواهیم پیشگام این 

موضوع شوند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اضافه 
کرد: من نمی دانم خودروســازان از چه 

چیزی دفاع می کنند. امروز مقام معظم 
رهبــری، رئیس جمهــور، مردم و غیره 
همــه مطالباتی را از آنها مطرح کرده اند، 
دیگر جای دفاع نیست. وقتی می گوییم 
آلیاژ خودرویی مشکل دارد خوب بروید 
آن را درســت کنیــد از چه چیزی دفاع 

می کنید؟
وی ادامه داد: برابر قانون شماره گذاری 
خودروها با مجوز محیط زیست، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت و ســازمان 
اســتاندارد انجام می شود و پلیس هم 
تابــع این مقررات اســت امــا اگر این 
ســازمان ها و دستگاه ها به وظایف خود 
عمــل نکنند ما بــه خودروهای ناایمن 

پالک نخواهیم داد.
تاثیر واردات خودرو بر کاهش 

قربانیان تصادفات
وی بــه تاثیر واردات خودرو نیز اشــاره 
کرد و گفت: قطعا تاکید ما براین اســت 
که کشــور به ســمت خودکفایی برود و 
ما بتوانیم تولیدات با کیفیت را داشــته 

باشیم اما در شرایط فعلی و بنابر آمارهای 
مســتند ســال های ۸۴ تــا ۸۶ یکی از 
شــاخص های مهمی که ســبب شده تا 
تعــداد جانباختگان حوادث رانندگی از 
۲۷ هزار کشته به زیر ۱۷ هزار نفر برسد 
همین واردات خودروی استاندارد و ایمن 

به کشور بود.
هادیانفر افزود: ما نیازمند استفاده مردم 
از خودروی ایمن و با کیفیت هســتیم. 
ایــن با اســتفاده از خودروهای لوکس و 
فخرفروختــن به آن فــرق دارد. واردات 
خــودروی باکیفیت بــه داخل حتی در 
ایجــاد بــازار رقابتی کــه مدنظر رئیس 
جمهور اســت، موثر و ســبب می شود تا 

کیفیت خودروها ارتقاء یابد.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
همچنین از تعیین ســهم دستگاه ها در 
تصادفات خبر داد و گفت: ما در تصادف 
بهبهــان، تصادف نورآباد و غیره ســهم 
خودروســاز را مشــخص کردیم و قطعا 
اگر خودروســازان به وظایف خود عمل 
نکنند ما نهادهای باالدســتی آنها را به 

عنوان مقصر اعالم خواهیم کرد.
وی درباره  اولویت های پلیس در ســال 
۱۴۰۱ نیــز گفــت: طرح هایی نظیر 
شــماره گذاری از درب منــزل و پالک 
ســوم از جملــه مواردی اســت که از 
ســال جدید پیش بینی شده است. ما 
امیدواریم که خدمات بیشــتری را به 

مردم ارائه کنیم.
هادیانفر با بیان این که در ســال ۱۴۰۱ 
ساماندهی موتورسیکلت ها ادامه خواهد 
داشت، اظهار کرد: تالش داریم تا در سال 
جــاری کیفیت خدمات، نحوه خدمات و 
امکانات پلیــس افزایش یابد. همچنین 
بازرســان نامحســوس تقویت شــده و 
نرم افــزار آنها برای جریمه بروزرســانی 

خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت ماه قطعی شد
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی از اعمال ماده ۹۶ و 
۱۱۱ قانون ســازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق 
بازنشســتگان خبر داد. »میر هاشــم موســوی« رئیس 
ســازمان تامین اجتماعی جلســه ای که با حضور رئیس 
و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و 
مســتمری بگیر و همچنین رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری  از اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان 
تأمین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان در 

اردیبهشت ماه خبر داد. موسوی با اعالم این خبر گفت: 
بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی 
که حداقلی بگیر محسوب می شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ 
قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات 
ادامه دارد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: 
در مــورد افزایــش، رویکرد راهبردی ما این اســت که با 
همفکری شــرکا و نمایندگان بازنشســتگان و براساس 
الزامات قانونی و مقدورات ســازمان، بهترین تصمیم در 

زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.
با اینکه سازمان تامین اجتماعی نوید بسته شدن پرونده 
افزایش مســتمری های سال ۱۴۰۱ این سازمان را برای 
اردیبهشت ماه داده است اما خیال بخش قابل توجهی از 

کارگران بازنشسته از این بابت راحت نیست.
در حالــت عــادی صحبت هایی از این دســت را می توان 
خبری خوش تلقی کرد، چراکه در ســال های گذشــته 
همیشــه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری 

افزایش مســتمری های کارگران بازنشســته با چند ماه 
فاصله اتفاق می افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان 
تامین اجتماعی بابت ماه های طی شده مبالغی را به عنوان 
مابه التفاوت افزایش ساالنه مستمری ها پرداخت می کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مســتمری های 
ساالنه روشن شود، خیال مستمری بگیران هم آسوده تر 
خواهــد بود؛ اما ایــن بار به صحبت های اخیر مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

نان سهمیه بندی می شود؛

 هر نفر یک عدد سنگک!
عالوه بر یارانه نقدی و معیشتی، دولت رئیسی قرار است یارانه های دیگری هم 
به مردم پرداخت کند. از جمله یارانه نان که قرار است از ابتدای تابستان پرداخت 
شود. اما ماجرای یارانه نان چیست؟ چند روز قبل استاندار زنجان از اجرای طرح 
آزمایشی پرداخت یارانه نان خبر داده وگفته قرار است تا دو ماه آینده طرح پرداخت 
یارانه نان در چند استان اجرا شود. احتماال بعد از اجرای طرح پایلوت یارانه نان، 

این طرح در کل کشور اجرا می شود. اما جزئیات پرداخت یارانه نان چیست؟
یارانه 4 هزار تومانی برای نان؟

هنوز هیچ جزئیاتی از پرداخت یارانه نان شامل مشموالن این یارانه و مبلغ آن 
منتشر نشده است. اما با توجه به بودجه سال جاری می توان گمانه هایی را درباره 

مبلغ یارانه نان اعالم کرد.
در بودجه سال جاری، چهار هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نان در نظر گرفته 
شده است. اگر قرار باشد این یارانه به کل جمعیت پرداخت شود، مبلغ این یارانه 

در سال برای هر فرد ۴۷ هزار تومان و در ماه حدود چهار هزار تومان است. این 
یعنی به هر نفر ماهانه فقط یک نان سنگک یارانه ای یا ۵ عدد نان لواش می رسد!
اما برخی از گمانه ها می گوید احتماال یارانه نان شــامل شــش یا هفت دهک 
درآمدی جامعه می شــود. با این حســاب یارانه هر فرد ماهانه فقط پنج هزار و 
۵۰۰ تومان می شود. به عبارتی یک خانوار چهار نفره ماهانه تنها ۲۲ هزار تومان 
یارانه نان دریافت می کند. معادل قیمت۳۰ عدد نان!بر این اساس یا دولت باید 
تعداد مشموالن یارانه نان را کاهش بدهد یا اینکه اعتبار پرداخت این یارانه را 

افزایش دهد.
یارانه 100 هزار تومانی نان؟

پرداخت یارانه چهار یا پنج هزار تومانی برای نان نمی تواند توحیه اقتصادی داشته 
باشد و بعید است دولت چنین کاری انجام دهد. یعنی طرحی را اجرا کند که 
در آن به هر خانوار ماهانه چند عدد نان یارانه ای بدهد. برخی معتقدند که دولت 

احتماال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه جدیدی به مردم پرداخت می کند که 
شامل یارانه نان و یارانه گوشت و دیگر اقالم می شود. در این حالت با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، دولت وعده پرداخت یارانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی را داده بود.

شیوه پرداخت یارانه نان
اســتاندار زنجان در توضیح یارانه نان گفته در این طرح مردم با نرخ پایین نان 
خود را از نانوایی ها تهیه می کنند و قیمت این نان با یارانه حساب می شود. به 
نظر می رسد هدف این طرح این است که قیمت نان افزایش پیدا نکند و نان با 

قیمت فعلی خود به دست مردم برسد.
از طرف دیگر، در این طرح، سهمیه آرد نانوایی ها حذف می شود و آنها باید آرد 
را با قیمت آزاد تامین کنند. ســپس نانوایی ها نان را با قیمت یارانه ای به مردم 
می فروشــند و دولت مابه التفاوت قیمت نان آزاد و یارانه ای را به نانوا پرداخت 

می کند.

خبر ویژه

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با طرح این 
پرسش که راز انفجار قیمت ها چیست؟ گفت: مردم شب عید سختی 
را ســپری کردند و اکنون نیز در ماه مبارک رمضان با گرانی غیرقابل 

تحمل مواد غذایی به شدت تحت فشار هستند.
 حجت االســالم ســید ناصر موســوی الرگانی در جلسه علنی امروز 
)یکشنبه(مجلس در تذکری شفاهی گفت: راه اندازی پروژه بن- بروجن 
تصمیمی غیرعقالنی، غیرشــرعی و غیرقانونی اســت، براساس کدام 
عقلی آب را از حوزه فقیر زاینده رود به حوزه غنی کارون منتقل می 

کنید؟ این تصمیمات مدیران باید در گینس ثبت شود.

وی ادامه داد: پروژه بن- بروجن پروژه ای اســت به نام آب آشــامیدنی 
مردم محروم چهارمحال و بختیاری ولی به کام فوالد چهارمحال، فوالد 
سفیددشت، سیمان شهرکرد و شهرک صنعتی؛ در مسیر خط لوله نیز 
خالف مصوبه شورای عالی آب و با رانت و فشار عده ای معدود با جار 
و جنجال، ۵۰ میلیون مترمکعب از زاینده روند اصفهان قرار است به 
یغما برده شــود. الزم اســت که هر چه سریعتر این پروژه فسخ شود تا 

اسیر خشم مردم اصفهان نشوید.
این عضو کیمســیون اقتصادی مجلس در تذکر دیگری گفت: حدود 
۸ ماه از رفتن حسن روحانی و دولتش می گذرد، اما درد گرانی هنوز 

درمان نشده است، مردم شب عید سختی را سپری کردند، اکنون نیز 
در ماه مبارک رمضان با گرانی غیرقابل تحمل مواد غذایی به شــدت 

تحت فشار  هستند.
موسوی الرگانی در پایان گفت: وزیر جهاد کشاورزی به همراه سازمان 
حمایت وزارت صمت نیز نقش تماشاچی بازار را به خوبی ایفا می کنند، 
مقادیر تولید گوشت، تخم مرغ و شیر نسبت به سال گذشته رشد کرده 
و اتفاق جدیدی هم در رشد جمعیت صورت نگرفته است، همچنین 
مصرف نیز به دلیل گرانی ها کاهش یافته، اقتصاددانان دولت به این 

سوال پاسخ دهند که راز انفجار قیمت ها چیست؟

پرسش یک نماینده مجلس ! 

راز انفجار قیمت ها چیست؟
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نفت و انرژی 4

با تحریم های مستقیم صنعت انرژی روسیه؛

آیا نفت ۱۵۰ دالری نزدیک است؟

کوتاه از انرژی

بین الملل

جایگزین جدید ایتالیا 
برای گاز روسیه

الجزایــر در توافــق جدیدی که قرار 
است روز دوشنبه امضا شود، صادرات 
گاز طبیعــی به ایتالیــا را تقریبا ۵۰ 
درصــد افزایش می دهد.این افزایش 
صــادرات احتماال کمــک می کند 
الجزایــر جــای روســیه را به عنوان 
بزرگتریــن تامین کننــده گاز برای 
ایتالیــا بگیرد.بلومبــرگ به نقل از 
منابع آگاه نوشــت: این کشور شمال 
آفریقا تا پایان سال ۲۰۲۲، صادراتش 
به ایتالیا را به میزان ۹ تا ۱۰ میلیارد 
متر مکعب در سال افزایش می دهد.
ایتالیــا در ســال ۲۰۲۱ حدود ۲۱ 
میلیــارد متر مکعــب گاز از الجزایر 
در مقایســه بــا واردات ۲۹ میلیارد 
متر مکعب از روســیه، دریافت کرد.
الجزایــر دومین تامین کننده بزرگ 
گاز ایتالیاست و خط لوله ترانس مد از 
سال ۱۹۸۳ گاز الجزایر را به سواحل 
ایتالیا منتقل می کند و ظرفیت روزانه 
بیش از ۱۱۰ میلیون متر مکعب دارد 
اما در حال حاضر کمتر از ۶۰ میلیون 
متر مکعــب منتقل می کند.افزایش 
مصــرف داخلــی، ســرمایه گذاری 
انــدک و بی ثباتی سیاســی از جمله 
تعطیلــی یک خط لوله به اســپانیا 
بر ســر اختالف با مراکش، صادرات 
الجزایــر را محدود کرده اســت. اما 
واردات ایتالیــا ســال گذشــته ۷۶ 
درصد رشــد کرد و به ۲۱.۲ میلیارد 
متر مکعب رسید.این قرارداد در سفر 
ماریو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا به 
الجزایــر و دیدار با عبدالماجد تبون، 
رئیس جمهــور الجزایر امضا خواهد 
شــد و شــامل افزایش واردات گاز از 
الجزایر و سرمایه گذاریهای مشترک 
در تجدیدپذیرهــا خواهــد بود.بــر 
اســاس گزارش بلومبرگ، ایتالیا که 
بــرای حدود ۴۰ درصد از مصرف گاز 
خود به واردات روســیه متکی است، 
همزمــان با ادامه جنگ در اوکراین و 
بررسی تدابیر تنبیهی شدیدتر علیه 
مســکو در اتحادیه اروپــا، به دنبال 
منابع تامین جایگزین اســت. ایتالیا 
اعــالم کرده اســت اگر اتحادیه اروپا 
در خصــوص ممنوعیت واردات گاز 
روسیه متحد شود، از این ممنوعیت 
حمایــت خواهد کرد. واردات ایتالیا 
ســال گذشته ۷۶ درصد رشد کرد و 
به ۲۱.۲ میلیارد متر مکعب رســید.
ایــن قرارداد در ســفر ماریو دراگی، 
نخست وزیر ایتالیا به الجزایر و دیدار 
بــا عبدالماجد تبون، رئیس جمهور 

الجزایر امضا خواهد شد.

کاهش وابستگی جمهوری 
چک به انرژی روسیه

نخســت وزیر جمهــوری چک اعالم 
کرد که این کشور باید وابستگی خود 
به انرژی روســیه را ظرف پنج ســال 
کاهــش دهد.پتر فیاال اعالم کرد که 
جمهوری چک باید ظرف پنج ســال 
وابستگی خود به منابع انرژی روسیه را 
کاهش دهد و شرایط کنونی را یکی از 
بزرگ ترین خطرات امنیتی این کشور 
نامید.این کشــور عضو اتحادیه اروپا 
تقریبــاً به طــور کامل نیاز گاز خود را 
از طریــق محموله های مســتقیم یا 
غیرمســتقیم روسیه تأمین می کند و 
حدود نیمی از واردات نفت خام خود 
را هم از این کشــور برآورده می سازد.

نخست وزیر چک گفت: بخش انرژی 
کشــور باید به طور کامل تغییر کند.

فیاال افزود: وابستگی ما به سوخت های 
فسیلی روسیه که سال ها نادیده گرفته 
شد، از بزرگ ترین خطرات امنیتی برای 
کشــور ما است. هدفمان این است که 
در پنج ســال آینده به طــور کامل از 
این حلقه انرژی روســیه خارج شویم.

وی تصریــح کرد که دولتش باید این 
پروژه پنج ســاله را در هفته های آینده 
آماده کند.اتحادیه اروپا متعهد شــده 
اســت که واردات سوخت از روسیه را 
تا سال ۲۰۲۷ کنار بگذارد و در ماه مه 
از طرح مفصلی برای این کار رونمایی 
خواهــد کرد.اتحادیه اروپا پلتفرمی را 
برای کشــورهای عضو خود راه اندازی 
کرد تا به طور مشترک گاز و گاز طبیعی 
مایع شده را خریداری کنند، زیرا اعضای 
این اتحادیه به دنبال کاهش وابستگی 
به سوخت های روسیه و ایجاد حائلی در 

برابر شوک های عرضه هستند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز :

 ایران برنده دعوای حقوقی 
با شرکت فرانسوی شد

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایــران از رأی ۳۹ میلیــون یورویی دیوان 
بین المللــی داوری بــه نفع ایران خبر داد 
و اعــالم کرد ایــران برنده دعوای حقوقی 
با شــرکت فرانسوی سفره گاز شده است.

رضا نوشــادی  گفت: همه در این ســال ها 
از دکل گم شــده ای صحبــت کردنــد که 
۴۰ میلیــون یورو قیمت داشــت که برای 
وزارت نفت هم نبود و به شرکتی خصولتی 
تعلق داشــت، اما به نام نفتی ها نوشــتند.

وی ادامه داد: پس از بازگشــت تحریم ها، 
شــرکت فرانسوی سفره گاز قرارداد خود با 
ایران را اجرایی نکرد. آن قرارداد با شرکت 
ذخیره سازی گاز امضا و پس از انحالل این 
شــرکت، به شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران منتقل شــده بود.مدیرعامل شرکت 
مهندســی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: 
شــرکت فرانســوی ســفره گاز در دیوان 
بین المللــی داوری ۲۶ میلیون یورو علیه 
ایــران ادعــا کرد و در حالی که ما بیشــتر 
بــا باخت در داوری های بین المللی آشــنا 
هســتیم و رسانه ها و مطبوعات هم مفصل 
بــه آنهــا می پردازند، اما ایــن بار ما از آنها 
مدعــی شــدیم و ادعای تقابــل را مطرح 
کردیم.نوشادی تأکید کرد: نتیجه پیگیری 
در رأی اولیــه دیوان بین المللی داوری که 
بهمن ماه پارســال ابالغ شد نه تنها آن ۲۶ 
میلیون یورو تأیید نشــد، بلکه ۱۳ میلیون 
یــورو هم باید به مــا پرداخت کند، یعنی 
رقمی نزدیک به دکل گم شــده.وی با بیان 
اینکه کل این پرونده را هم یک وکیل ایرانی 
پیش برد، گفت: آنها فقط ۱.۵ میلیون یورو 
صورت وضعیت نزد ما داشــتند که آن را 
بلوکــه کرده بودیم تا وضع دعوای حقوقی 
مشخص شود و همان داده شد که خودمان 

هم قبول داشتیم. 

سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق 
فرآورده های نفتی خبر داد؛

سهمیه سوخت ادوات 
ک   کشاورزی فاقد پال

در یک قدمی قطع شدن
سرپرســت دفتــر پیشــگیری از قاچــاق 
فرآورده هــای نفتی ســتاد مرکزی مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز گفت: طرح  تســجیل  
ماشین آالت کشاورزی در کشور اجرا شد و 
با همکاری بســیار خوبی که از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی و پلیس راهور ناجا صورت 
گرفته، ماشین آالت کشاورزی فعال معرفی 
و برای آن ها پالک صادر می شــود.به گفته 
امیرمحمد پرهام فر ، سهمیه سوخت ماشین 
آالت کشــاورزی فاقد پالک قطع می شود 
و امکان فعال ســازی ندارنــد؛ در برخی از 
اســتان هایی که به دالیلی ماشــین آالت 
کشاورزی فاقد هویت و بدون پالک زیادی 
وجود دارد، مهلت داده شــده که به سرعت 
پالک دار شوند. پرهام فر گفت: درخواست 
ما از کشاورزان این است که خودشان هرچه 
سریعتر برای دریافت پالک و تشکیل پرونده 
اقدام کنند تا در فصل بهار که کشاورزی آغاز 
می شود و نیاز به وسایل نقلیه دارند، با مشکل 
مواجه نشوند.آمار های ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نشــان می دهد، ســهمیه سوخت 
ادوات کشــاورزی فاقد پالک در ۲۲ استان 
به صورت کامل قطع شــده و برای ۹ استان 
باقی مانده نیز، باید ظرف چند ماه آینده این 
اتفاق بیفتد. علی اصغر عباسی مدیر عملیات 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
هم گفته بود: پالک گذاری ادوات کشاورزی 

برای تخصیص سوخت الزامی شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

دیپلماسی انرژی و استفاده از 
توان دانش بنیان ها تقویت شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: وزارت نفت دولت 
ســیزدهم تاکنون کارهای بسیار مثبتی در 
حوزه نفت و فرآورده های نفتی، دیپلماســی 
انرژی، رشــد شــرکت های دانش بنیان در 
حوزه انرژی و صیانت از مخازن و نگهداشت 
تولید انجام داده است.حســین حسین زاده ، 
بــا بیان اینکه فــروش نفت بیش از دو و نیم 
برابــر شــده و به همین مقــدار درآمدهای 
دولت از این محل نیز افزایش یافته اســت، 
گفــت: دولت با پیگیری دیپلماســی انرژی 
در فروش نفت، تالش دارد ســهم ایران را در 
بــازار نفت تثبیــت و امنیت انرژی را محقق 
کند، این موضوع از کلیدواژه های مهم دولت 
ســیزدهم در حوزه نفت و انرژی است.وی با 
بیان اینکه سوآپ گازی در حوزه دیپلماسی 
انرژی یکی از اقدام های ستودنی وزارت نفت 
بــود، افزود: امیدواریــم چنین قراردادهایی 
 توسعه یابد تا صنعت نفت و گاز بیش از این 

نقش آفرین شود.

 بــه نظــر می رســد اتحادیه اروپا به پیشــنهاد 
تحریم های مســتقیم صنعت انرژی روسیه روی 
خوش نشــان داده و برای شــروع، واردات زغال 
سنگ را ممنوع کرده است. آمریکا ۱۸۰ میلیون 
بشــکه و چندین عضو آژانس بین المللی انرژی 
۶۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک آزاد 
می کنند. عربســتان سعودی هم قیمت فروش 
نفت برای همه خریداران را افزایش داده اســت. 
قیمت های بســیار باالتر ممکن است خیلی زود 

اتفاق بیافتد.
هنگامی که چند ماه پیش تحلیلگران پیش بینی 
خود از قیمت نفت را باالتر بردند، اکثرا به عواملی 
نظیر عدم تمایل اوپک پالس برای افزایش بیشتر 
تولید و ادامه رشــد قوی تقاضا برای نفت اشــاره 
کردند.اکنون به نظر می رسد همه اخبار، پیرامون 
جنگ در اوکراین است و عامل مثبت برای نفت، 
پیش بینی ادامه کاهش صادرات نفت روســیه 
اســت. این کشــور بزرگترین صادرکننده نفت 
و فــرآورده های نفتــی و صادرکننده بزرگ به 
اتحادیه اروپاست که عدم تمایل این بلوک برای 
هدف گرفتن مســتقیم صنعت انرژی روسیه را 
توضیــح مــی دهد. با این حال فشــارهای رو به 
رشــدی روی بروکســل برای اقدام وجود دارد و 
اکنون که زغال سنگ در فهرست تحریم ها وارد 
شــده است، شاید زمان چندانی نبرد که نفت به 
هدف بعدی تبدیل شود، اگر چنین اتفاقی روی 
دهد، نفت برنت ممکن است به باالی ۱۲۰ دالر در 
هر بشکه صعود کند و باالی این قیمت بماند.در 
این بین، آمریکا واردات نفت و فرآورده های نفتی 
روسیه را ممنوع کرده است اما این ممنوعیت در 
۲۲ آوریل اجرایی می شود و در این فاصله، آمریکا 
نفت و فرآورده های نفتی روســیه را انبارســازی 
می کند.طبــق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
در هفتــه منتهی به ۲۵ مــارس، آمریکا به طور 
میانگین ۱۰۰ هزار بشــکه نفت و فرآورده های 
نفتی روسیه را وارد کرد که ۷۰ هزار بشکه در روز 
باالتــر از هفتــه پیش و واردات صفر در ماه پیش 

از آن بــود.در حالی که همه این موارد اتفاق می 
افتد، قیمت های نفت پس از اعالم آزادسازی نفت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک سقوط کردند و حتی 
وست تگزاس اینترمدیت به پایین ۱۰۰ دالر در 
هر بشکه نزول کرد. با این حال این کاهش موقتی 
بود و پس از واکنش اولیه بازار به تصمیم دولت 
بایدن برای آزادســازی نفت از ذخایر اضطراری، 
قیمت ها دوباره به باالی ۱۰۰ دالر صعود کردند.
اکنون قیمت ها احتماال درســت مانند نخستین 
دور آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا 
در سال میالدی گذشته، به صعود ادامه خواهند 
داد. در آن زمــان قیمت هــا پس از انتشــار این 
خبر فورا ریزش کرده بودند و ســپس با فروکش 
کردن هیجان بازار، دوباره بهبود پیدا کرده بودند.

این برداشــت شامل گریدهای نفتی می شود که 
از ذخایر اســتراتژیک آزاد می شــوند اما شامل 
گریدهــای نفتی مورد نیاز پاالیشــگاهها برای 
تولید ســوخت نیســتند و نفت آزاد شــده تنها 
تاثیر موقتی خواهد شــد، بــدون این که بتواند 
مشــکل عرضه را واقعا حل کند.برداشــت اخیر 
نفت از ذخایر نفت استراتژیک در مقایسه با دور 

قبلی، عظیم خواهد بود و به حدود یک میلیون 
بشکه در روز به مدت شش ماه بالغ می شود. این 
حجم نفت بیش از یک سوم کاهش صادرات نفت 
روسیه که از سوی آژانس بین المللی انرژی پیش 
بینی شده است را جبران می کند. در واقع شاید 
معامله گــران این نگرانی را پیدا کنند که پس از 
آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری، ذخایر مذکور 
چگونه جایگزین خواهند شد و چه تاثیری روی 
قیمت های نفت خواهند داشــت.در این بین، در 
اروپا قیمت های زغال ســنگ پس از انتشار خبر 
ممنوعیت واردات زغال ســنگ روسیه، جهش 
یافت. اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون 
اروپا گفت: ما ممنوعیتی روی واردات زغال سنگ 
از روســیه به ارزش چهار میلیارد یورو در ســال 
اعمال می کنیم. این اقدام منبع درآمد مهمی را 
برای روسیه قطع می کند.اما این اقدام هزینه های 
انرژی اروپا را بیشتر افزایش می دهد و این بحث 
که "تحریم های ضد روسیه در واقع به چه کسی 
ضربــه می زند: روســیه یــا اتحادیه اروپا؟ " داغ 
اســت. طبق آمار کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا 
۴۵ درصد از زغال ســنگی که مصرف می کند را 

از روســیه تامین می کند. این میزان برابر با ۴۵ 
درصد واردات زغال سنگ است که باید جایگزین 
شــود اما کاهش چشــمگیر واردات زغال سنگ 
ساده نیست.اندونزی که بزرگترین صادرکننده 
زغال ســنگ جهان است، تصادفا قیمت ها برای 
تحویــل در آوریل را ۴۲ درصد افزایش داد. این 
دقیقا همان اقدامی اســت که عربستان سعودی 
در خصــوص نفت انجام داد و احتماال به معنای 
آن است که خریداران گزینه های کمتری دارند.

اما قیمت های زغال سنگ هم رشد بیشتری پیدا 
خواهد کرد زیرا روسیه حداکثر ۷۰ درصد از زغال 
سنگ حرارتی اروپا که برای تولید نیرو و گرمایش 
استفاده می شود را تامین می کند. طبق گزارش 
شرکت ریستاد انرژی، آنچه این وضعیت را حادتر 
می کند، محدود شدن ذخایر جهانی زغال سنگ 
حرارتی است.این چه معنایی برای نفت دارد؟ بر 
مبنای قیمت های گاز و زغال سنگ اروپا در سال 
میالدی گذشته، قیمت همه سوختهای فسیلی 
به یکدیگر مرتبط است. وقتی یکی گران می شود، 
تقاضا برای سوختهای دیگر افزایش پیدا می کند. 
به همین دلیل قیمت زغال ســنگ سال گذشته 
افزایش پیدا کرد زیرا نیروگاه ها در جست و جو 
برای منابع انرژی ارزان، از گاز به زغال ســنگ 

روی آوردند.
در ایــن وضعیــت حتــی قاعده عــادی "عالج 
قیمت های باالتر نفت، قیمت های باالتر اســت" 
هم کامال جواب نمی دهد. مهار تقاضا برای انرژی 
فــارغ از هزینه آن به خصوص در مناطقی مانند 
اتحادیه اروپا که برای نســلهای متمادی، افراد 
در راحتی و امنیت کامل انرژی زندگی می کند، 
دشــوار اســت.بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
قیمت هــای نفت احتماال بعد از ممنوعیت زغال 
سنگ روسیه از سوی اتحادیه اروپا افزایش پیدا 
می کند و اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد پا را فراتر 
گذاشــته و خود نفت را هدف بگیرند، مشــاهده 
اوضاع از نظر قیمت و در خیابانهای شــهرهای 

اروپایی جالب خواهد شد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اهمیت بکارگیری منابع 
انرژی نوین تجدیدپذیر در برنامه توســعه پایدار گفت: امروزه 
لجن حاصل در تصفیه خانه های فاضالب به عنوان یک منبع 
بیولوژیکــی مهــم برای تامین انرژی و مواد آلی در نظر گرفته 
می شود و تصفیه خانه های فاضالب باید از مصرف کننده انرژی 
به تصفیه خانه های خودکفا از نظر تولید انرژی تبدیل شــوند.
گاگیــک بدلیانــس قلی کندی، درباره طرح های جمع آوری و 
دفع بهداشتی فاضالب در شهرها اظهار کرد: اجرای طرح های 
جمع آوری، تصفیه، همچنین بازیابی و استفاده مجدد با توجه 
به اهداف برنامه توســعه پایدار از جمله مدیریت بهینه آب و 
فاضالب، کشــاورزی پایدار، به کارگیــری منابع انرژی نوین 

تجدیدپذیــر، پایــدار و مقرون بــه صرفه، حفظ و احیای تنوع 
زیستی، توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، شهری و صنعتی، 
همچنین حفاظت و احیای محیط زیست و مقابله با مشکالت 
کم آبی از اهمیت بسزایی برخوردار است. استاد دانشگاه شهید 
بهشــتی افزود: در این راســتا، نقشه راه تصفیه فاضالب و لجن 
حاصل در تصفیه خانه ها بر پایه سه محور بازیافت آب، بازیافت 
مواد مغذی و با ارزش و بازیابی انرژی پیگیری می شــود. در 
تهران و برخی شــهرهای دیگر، فعالیت های موثر و گســترده 
ای در این زمینه انجام شده، الزم است با کسب حمایت های 
الزم و توجه بیشــتر به راهکارهای نوآورانه کارآمد در جهت 
گســترش این فعالیت ها و شــتاب بخشیدن به انجام پروژه ها 

کوشا باشیم.این استاد دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط 
زیســت، دانشگاه شهید بهشتی درباره تحقیقات کاربردی در 
زمینه تصفیه لجن به چند محور اساسی اشاره کرد و گفت: در 
خصوص کاربرد لجن چند محور اساسی وجود دارد، از جمله 
بررسی به کارگیری مواد معدنی و پسماندهای کشاورزی )در 
برخی موارد اصالح شده( به عنوان مواد حالت دهی لجن مازاد 
بیولوژیکی، همچنین راهبری راکتور اکسیداســیون پیشرفته 
الکتروشیمیایی با هدف ارتقای فنی-اقتصادی مراحل تغلیظ 
و آبگیری، بررســی کارآمدی تولید مســتقیم برق از لجن در 
سل های سوخت میکروبی، بازیافت مواد مغذی با ارزش مانند 

فسفر با استفاده از روش های کارآمد مقرون به صرفه.

استاد دانشگاه شهید بهشتی خبر داد ؛ 

لجن تصفیه خانه های فاضالب؛ منبعی برای تامین انرژی

خبر  ویژه

مدیرعامل نخستین  شهرک تخصصی رمز ارز  ایران:

 برق شهرک تخصصی رمز ارز  
از انرژی خورشیدی تامین می شود

مدیرعامل نخستین  شهرک تخصصی رمز ارز  
کشور در شهرستان فریدن استان اصفهان گفت: 
بــا امضای تفاهمنامه برای احداث و راه اندازی 
چند نیروگاه برق خورشیدی، تمامی برق مورد 
نیاز این مجموعه صنعتی از انرژی خورشیدی 
تامین می شود.امین خانجانی با بیان اینکه بهره 
گیــری از انــرژی پاک همزمان با آغاز عملیات 
اجرایی احداث شــهرک صنعتی)اردیبهشت 
۱۴۰۰(، در دســتور کار قرار گرفته بود اظهار 
داشــت: این مجموعــه با اســتفاده بهینه از 
انرژی خورشــیدی، از برق شــبکه سراسری و 
برق شــهری بی نیــاز خواهد بود، فعالیت این 
شــهرک هیچگونه اختالل و افتی در برق مدار 
بوجود نخواهد آورد.وی با اشــاره به اینکه در 
زمان حاضر وزارت نیرو، ارائه مجوز اســتخراج 
ارز دیجیتال در سراســر کشور را به استفاده از 
برق حاصــل از انرژی های تجدید پذیر منوط 
کرده اســت گفت: با دوراندیشی و آینده نگری 
و با برنامه ریزی صورت گرفته در سال گذشته، 
تامین برق شــهرک تخصصی رمز ارز از طریق 
صفحات)پَنل( خورشــیدی در دستور کار قرار 
گرفت و در این مدت قراردادهای مربوط به آن 

با یک شرکت تخصصی تولید برق خورشیدی 
منعقد شده است.مدیرعامل نخستین  شهرک 
تخصصی رمز ارز  کشــور در شهرستان فریدن 
استان اصفهان تصریح کرد: در زمان حاضر بر 
اساس تفاهمنامه فیمابین با شرکت تخصصی 
در زمینه تولید برق خورشــیدی و با اقدامات 
انجام شده، ۱۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی 
اولیه راه اندازی شــهرک، تامین شــده است 
بــه ایــن معنا که آغاز بــکار مجموعه حتی از 
همــان لحظات ابتدایی بی نیاز از برق شــبکه 
سراسری و شهری خواهد بود و در قدم بعدی 
۲۰ مگاوات دیگر برق به مجموعه اضافه خواهد 
شــد.خانجانی اضافه کرد: اتصال ســه نیروگاه 
دیگــر هر یک با توان ۱۰ مگاوات و در مجموع 
۳۰ مگاوات، گام بعدی شــهرک تخصصی رمز 
ارز بــرای بهره گیری از برق انرژی تجدیدپذیر 
خواهد بود.وی ادامه داد: تامین ۶۰ مگاوات برق 
خورشیدی از جمله اصلی ترین طرح های اجرا 
شده در عملیات احداث و راه اندازی نخستین 
شــهرک تخصصی رمز ارز کشور در شهرستان 
فریدن محســوب می شــود که تاکنون روند 

خوبی داشته است.

کاغذ پاره ای بیش نیستند؛ وقتی تحریم ها 

 صادرات میلیون ها بشکه نفت از ایران
ونزوئال و روسیه به سراسر جهان

تانکرهای نفتی کشــورهای ایران، روسیه 
و ونزوئــال هر روزه در حــال بارگیری نفت 
خام بیشــتری برای مقاصد صادراتی خود 
هســتند که این امر نشــان دهنده بی تأثیر 
بودن تحریم های نفتی این کشورهاســت.

بــه نظر می رســد دیگــر دوران اثرگذاری 
تحریم هــای نفتی کشــورهای مختلف به 
ســر رسیده اســت به طوری که کشورهای 
مختلف با کمبود شــدید نفت در بازارهای 
جهانی روبرو هســتند، از طرف دیگر ذخایر 
نفت آمریکا به شــدت کاسته شده و حمله 
روســیه به اوکرایــن و فروآمدن پهپادهای 
یمنی ها در آرامکوی عربســتان و یمن نیز 
قیمت نفت را به شدت تحت تأثیر قرار داده 
است.از طرف دیگر گسترش واکسیناسیون 
در دیگر کشورها و نزدیک شدن به ریشه کن 
شــدن بیماری کرونا در سراسر جهان نیاز 
صنایع به نفت را افزایش داده، به همین دلیل 
کشــورهای مختلف به دنبال خرید بیشتر 
نفت در جهان است.هم اکنون نفتکش های 
حامل ۲۲ میلیون بشکه نفت از ایران، روسیه 
و ونزوئــال در حال تخلیــه بار خود در کنار 

آب هــای دریای چین هســتند ولی با این 
حــال به دلیل شــیوع دوباره ویروس کرونا 
در چین و مبارزه این کشــور با این بیماری 
اخیــراً تقاضای چینی ها برای واردات نفت 
کم شــده است و به نظر می رسد مشکالت 
لجستیکی نیز بر سر راه واردات نفت بیشتر 
نفت وجود دارد.چین یکی از خریداران نفت 
تحریم شــده ایران و ونزوئال در چند ســال 
گذشــته بوده است. بزرگ ترین واردکننده 
نفــت خام جهان نیز همچنین برای تأمین 
نیــاز صنایــع خود از ذخایر نفتی روســیه 
اســتفاده می کنــد، ذخایر کــه حاال دیگر 
بســیاری از کشــورها از واردات آن به دلیل 
حمله روس ها به اوکراین خودداری می کنند.

واردات نفت با ارائه تخفیف های زیاد به مشتریان 
در حال حاضر به دلیل تشدید شیوع ویروس در 
چین مختل شده است و زمان انتظار برای تخلیه 
کشتی ها نفتی افزایش یافته است.به گفته جین 
زی، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت داده و تجزیه 
و تحلیل نفتی سنگاپور، تخمین زده می شود که 
تقاضای روزانه نفت در ماه آوریل حداقل ۴۵۰ 

هزار بشکه کاهش خواهد یافت .
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55بانک و بیمه
توجه ویژه بانک قرض الحسنه 

مهر ایران به استان های 
کم برخوردارتر شایسته تقدیر است

سرتیپ دوم پاسدار »حمید خرم دل« فرمانده 
ســپاه فتح اســتان کهگیلویــه و بویراحمد از 
خدمات بانک قرض الحســنه مهر ایران در این 

استان تقدیر کرد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران همواره توجه ویژه ای 
نسبت به استان ها و اقشار کمتر برخوردار داشته 
است. این بانک افزون بر تسهیالت تکلیفی که 
در حوزه حمایتی پرداخت می کند، ضمن انعقاد 
تفاهم نامه با نهادهایی همچون کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، بنیاد برکت، بنیاد مســکن و... به 
توانمندســازی مددجویان نهادهای حمایتی و 
همچنین حمایت از توسعه کسب وکارهای خرد 

پرداخته است.
عالوه بر این، بانک قرض الحسنه مهر ایران همواره 
پیشــگام فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی 
در شبکه بانکی کشور بوده است. پرداخت وام، 
ســاخت و بازسازی مراکز بهداشت روستایی و 
پرداخت کمک بالعوض به زلزله زدگان شــهر 
سی ســخت )واقــع در کهگیلویه و بویراحمد( 
تنهــا یکــی از اقدامات بانــک در این حوزه به 

شمار می رود.
قرض الحســنه تجلی حاکمیت مبانی عقیدتی 

بر سودجویی های اقتصادی است
در لوح تقدیر فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه 
و بویراحمــد خطاب به دکتر »ســید ســعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه 

مهر ایران آمده است:
»نظــام بانکی یکــی از اصلی ترین محورهای 
توســعه است. مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد 
ملی بانک ها هستند و اگر همه ظرفیت های نظام 
بانکی عملیاتی شود گام های محکم تر، بلندتر و 
حساب شده تری برخواهیم داشت و دیدگاه های 
کالن توســعه ای کشور نیز متحول خواهد شد. 
یقین داریم که قرض الحســنه سنتی اسالمی 
است که اقتصاد را در خدمت عقیده قرار می دهد 
و تجلــی حاکمیت ارزش های اخالقی و مبانی 

عقیدتی بر سودجویی های اقتصادی است.
فعالیت چشــمگیر، کوشــش پیگیــر همراه با 
صداقــت و اهتمــام در جهت رفع مشــکالت و 
مســائل مردم اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
نشــان از حســن تدبیر، سازماندهی مؤثر، نگاه 
ویژه به اســتان های کم برخوردارتر و مدیریت 

ارزشمند جناب عالی دارد.
به پاس ســپاس از تــالش مجدانه جناب عالی 
در همدلــی و همزبانــی بــا این اســتان و نیل 
به اهــداف مقدس جمهوری اســالمی ایران، 
صمیمانه تشــکر و قدردانــی نموده و این لوح 
تقدیر، پیشکش حضور پر لطفتان می گردد.«

خدمت به مردم از طریق کاهش 
مراجعه به شعبه های بانک

دکتر ســید سعید شمســی نژاد، در بازدیدی 
ســرزده، ضمن حضور در ستاد مدیریت شعب 
استان تهران با همکاران این استان به گفت وگو 

پرداخت.
در این دیدار شمسی نژاد با اشاره به نقش ارزنده 
استان تهران در تحقق اهداف عالیه بانک، تالش 
هر چه بیشــتر همکاران در دستیابی و رسیدن 

به این مهم را خواستار شد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران 
در اســتان تهران، ابراز امیدواری کرد با حضور 
نیروهــای توانمنــد و جــوان بتوانیم شــاهد 
 شــکوفایی هر چه بیشــتر مدیریت شعب این 

استان باشیم.
وی در انتها ضمن آرزوی توفیق و ســربلندی 
بــرای کارکنــان و خانواده هــای آن ها ابراز 
امیدواری کرد در سال جدید بتوانیم گام های 
بلندی در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبــری )مد ظله العالــی( و خدمت به مردم 
از طریق کاهش مراجعه آن ها به شــعبه های 

بانک برداریم.

اخبار

مدیریت امور نظارت و حقوقی 
پست بانک ایران

مدیریــت امور نظــارت و 
حقوقی پست بانک ایران از 
ارجــاع ارزیابــی و فرآیند 
کارشناســی به کارشناسان رســمی مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

از طریق سامانه الکترونیکی ۱۵۱۵ خبر داد.
اداره کل مقــررات، مجوزهــای بانکــی و مبارزه با 
پولشــویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
با ارســال نامه شماره ۳۶۵۱۲۵/۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/ 
۱۴۰۰ از پست بانک ایران خواست تا از اتخاذ رویه 
دوگانه در ارجاع کار کارشناســی به کارشناســان 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان 
مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 

قوه قضائیه خودداری کند.
بر اســاس این گزارش، پیش از این با هدف اجرای 
ســند تحول قوه قضائیه راه اندازی ســامانه ۱۵۱۵ 
طی نامــه ۹۲۳/۴۰۰/ش مــورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ 
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
توســط بانک مرکزی ج.ا. ا  به شــبکه بانکی کشور 

اعالم شده بود.
در این سامانه تمام فرآیندهای کارشناسی به صورت 
کامال الکترونیک اعم از دریافت پیش پرداخت حق 
الزحمه، گزارش کارشناسی، امضا، ممیزی و نظارت 

بر امور مربوطه انجام می شود.

 اعتمادسازی
چشم انداز صنعت بیمه در 1401

دکتر ناصرالدین اســالمی فرد مدیر روابط عمومی 
و امــور بیــن الملل بیمه رازی، اعتماد را نقطه ثقل 
صنعت بیمه در بحران  های فراگیر مانند کووید ۱۹ 
دانست و همچنین روابط عمومی را بازوی اجرایی 

این مهم دانست.
متن کامل این یادداشــت که در خبرگزاری فارس 

منتشر شد به شرح زیر است:
صنعت بیمه به طور معمول اولین پاسخ دهنده مالی 
در شرایط بحران و آسیب اقتصادی است. کووید۱۹ 
شرایط جدیدی را برای جامعه بشری رقم زده  است. 
شــرایطی که همراه با تغییرات سریع و تنش های 

شدید اقتصادی بوده  است.
شــرکت های بیمه در زمان بحران بیش از همه با 
چالش تغییرات تقاضا و خسارت های متفاوت مواجه 
بوده اند. به نظر می رســد اعتمادســازی در چنین 
شرایطی کلید واژه اصلی این صنعت است. تحقیقات 
ثابت کرده که شــرکت هایی که اعتماد را در خط 
مقدم برنامه ریزی، اســتراتژی و هدف گذاری قرار 
داده اند و از این طریق اعتماد مشتریان، رگوالتورها، 
ســرمایه گذاران، کانال فروش و کارمندان خود را 
جذب کرده اند، در زمینه ایجاد وفاداری و عملکرد 
مالی شــرکت در میدان رقابت بهتر از رقبای خود 

ظاهر شده اند.
در نتیجه آنچه به عنوان چشم انداز صنعت بیمه در 
سال ۱۴۰۱ مهمترین دارایی شرکت ها به حساب 
می آید، اعتماد افرادی است که با شرکت در تعاملند.
نقش روابط عمومی در این دوره بیش از قبل مهم 
و حیاتی اســت، چرا که بازوی اجرای شرکت برای 
ایجاد اعتماد، این بخش در سازمان است. باید توجه 
کرد که تجارب اجرایی و مطالعات این عرصه نشان 
می دهد، بازنگری در استراتژی ها با توجه به تغییرات 
بنیادی در ترجیحات مشتری، امری ضروری است 
و چابکی عنصر الینفک رویکرد مدیریتی در بخش 

روابط عمومی به حساب می آید.
روابط عمومی با ایجاد فضای رسانه ای و شفاف سازی، 
ایجاد بستری برای افزایش یا کاهش اعتماد به برند 
را ممکن می سازد. انتشار به موقع اخبار و پاسخگویی 
مناسب به مشتری و عموم جامعه یکی از مهم ترین 
رویکردهایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد 
برای پیاده ســازی این تفکر نیز بســتر اینترنت و 
شبکه های اجتماعی با توجه به تسلط آن بر فضای 

ذهنی مشتری، پیشنهاد می گردد.
به طور خالصه می توان گفت بهره برداری از بستر 
مجــازی جهت ایجاد شــفافیت و افزایش آگاهی 
مشــتریان و عموم جامعه و پاسخگوئی به نیازها و 
ابهامات امری اجتناب ناپذیر در اعتمادســازی به 

عنوان عنصر کلیدی و چشم انداز آتی است.

مدیرعامل بانک ایران زمین:

تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه کسب و کار در کشور
چند ســالی هست که همه ما با کلماتی 
همچــون فناوری اطالعــات، دیجیتال، 
شــبکه هــای اجتماعی، کانــال های 
الکترونیــک، فضای مجازی و مفاهیمی 
از این قبیل آشنا شده ایم و با آنها سر و کار 
داریــم. در این میان بانکداری دیجیتال 
و اقتصاد دیجیتال مباحثی هســتند که 
خصوصاً در سال های اخیر به دلیل شیوع 
بیمــاری کرونــا و ایجاد محدودیت های 
مختلــف و از همه مهمتر تغییر ســبک 
زندگی همه مردم، مورد توجه و استقبال 
قرار گرفت و بیش از پیش نیاز آن احساس 

شد.
اقتصــاد دیجیتال در کشــور ما نیز چند 
ســالی است که جزو اولویت های بخش 
هــای مختلف دولتــی و خصوصی قرار 
گرفته اســت و زیرســاخت های آن بنا 
شــده اســت. یکی از ارگان هایی که به 
طور مســتقیم با این موضوع ســر و کار 
دارد، نظام بانکی کشور است. نظام بانکی 
جزو مولدهای موثر در پیشــرفت چرخه 
اقتصادی هر کشــور است که در جامعه 
امروزی این نهاد باید بیشترین تغییرات 
و به روز رسانی را در ارائه خدمات بانکی 

و اقتصادی داشته باشند.
بانــک ایران زمین جزو اولین بانک هایی 
بوده اســت که در ســه ســال گذشته به 
وضوح ایــن تغییرات را در ارائه خدمات 

بانکی به مشتریان خود نشان داده است. 
مــی توان گفت این بانک در مفهوم کلی 
تــر با ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به 
مشــتریان توانســته است گامی موثر در 

تحقق شعار بانکداری دیجیتال بردارد.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران 
زمین در این خصوص می گوید: کلید ارائه 
خدمــات بانکداری دیجیتال از ســال ها 
پیش در این بانک زده شد. با تشکیل تیم 
هــای متخصص از همکاران فعال در بانک 

و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و 
همچنین سفر به کشورهایی که در زمینه 
ارائــه خدمات بانکداری دیجیتال صاحب 
نظر بودند و بررسی عملکرد آنان، توانستیم 
نیاز مشتریان را بسنجیم و خدماتی درخور 

شأن آنان ارائه بدهیم.
پورســعید تقویت اقتصــاد دیجیتال در 
کشــور را عامل اصلی توسعه کسب و کار 
در کشــور دانست و افزود: در عصری که 
کســب و کارها فارغ از هیچ خط کشی و 

مرزی در کل دنیا در حال فعالیت هست، 
مــا به عنوان یــک نهاد مالی تمام تالش 
خــود را کــرده ایم تا در جهت حمایت از 
این کسب و کارها که بیشترین قشر فعال 
در این زمینه جوانان کشورمان هستند، 

قدم برداریم.
مدیرعامل بانک ایران زمین خاطرنشان 
کــرد: با راه اندازی اولین نئوبانک واقعی 
در کشور که با همکاری شرکت های وب 
و این بانک پایه ریزی شده است، جامعه 

وسیعی از کسب و کارهای نوپا می توانند 
با خیالی آســوده در فضایی امن سرمایه 

گذاری و فعالیت کنند.
پورســعید در خصــوص نئوبانک گفت: 
نئوبانــک ایــران زمین اولیــن نئوبانک 
واقعی کشــور خواهد بود. زیرا در تعریف 
این خدمت می توان گفت که بانک ایران 
زمین بســتری را برای مشتریان شرکت 
هایی همچون های وب فراهم کرده است 
که آنها بتوانند در این فضا خدمت مورد نیاز 
خود را دریافت کنند. اینکه صرفاً بخواهیم 
چند خدمت بانکی که همه مشــتریان در 
طول روز از آن اســتفاده می کنند را ارائه 

کنیم تعریف کاملی از نئوبانک نیست.
در پایــان مدیرعامــل بانک ایران زمین 
فعالیــت اقتصادی امــروزی را مبتنی بر 
شــبکه های مجازی بیــان کرد و افزود: 
کســب وکار ها در حال تغییر و تبدیل به 
یک فضای دیجیتالی هســتند. در نتیجه 
اقتصاد امروز اقتصادی دیجیتالی اســت 
کــه از طریق شــــبکه هــای اجتماعی 
ایــن امــکان را به کســــب وکارها می 
دهــد تا ارتباط مســــتقیم بین بانک و 
مشــتریان برقرار کنند و این یک امتیاز 
مثبــت بــرای دو طرف خواهد بود که در 
محیطی متفاوت و جذاب فعالیت کنند و 
به سمت پیشرفت و رونق بیشتر اقتصادی 

کشور قدم برداشته شود.

گانه  ابالغ راهبردهای هفت 
کننده خط مشی بانک توسعه تعاون در سال 1401 است تعیین 

مدیــر عامل بانک توســعه تعاون راهبردهــای هفت گانه بانک را 
به عنوان خط مشی مجموعه بانک در سال ۱۴۰۱ اعالم نمود.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون اظهار داشــت: 
راهبردهای هفتگانه همواره تعیین کننده خط مشــی بانک برای 
 ارائه خدمات با کیفیت به جامعه هدف و عموم مشــتریان اســت.

وی افزود: بانک توســعه تعاون به عنوان بانکی دولتی و توســعه 
ای عهــده دار تکالیــف متعــدد توســعه ای اســت و راهبردهای 
ابالغــی مــی توانــد اجزای ســازمان را در مســیری هدایت کند 
 تــا نقــش توســعه ای بانــک بــه نحو مناســبی اجرایی شــود.

مهدیــان با یادآوری شــعار ابالغی از ســوی مقــام معظم رهبری 
تحت عنوان »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین گفت: نخستین 
راهبرد ســال جاری بانک معطوف بر این شــعار مهم است و از این 
رو برنامه هــای متنوعــی برای تامین مالی و تقویت شــرکت های 
 دانش بنیــان بــا اولویت تعاونی های دانش بنیان به اجرا در می آید.
وی روان ســازی و تســهیل اعطــای تســهیالت خــرد بــه ویژه 
تســهیالت ازدواج جوانان، قرض الحســنه و تسهیالت عمومی به 
صورت غیر حضوری و مبتنی بر اعتبار ســنجی دقیق و ســهولت 
در اخــذ تضامیــن را به عنــوان راهبرد دوم اعــالم نمود و گفت: 
آســان گیری پرداخت تســهیالت خرد که مورد نظر مقامات ارشد 
اقتصادی کشــور قرار گرفته اســت همواره مورد تاکید اینجانب 
بوده و در همه دیدارها با همکاران شــعب بر اهمیت رعایت حال 
 متقاضیان و ســهل گیری در تســهیالت عمومی اصرار ورزیده ام.

مهدیــان گفــت: انضبــاط مالــی و بودجه ای بخشــی از راهبرد 

ســوم بانک توســعه تعاون در ســال جاری اســت که با رعایت 
این امر مهم بانک طی ســالهای اخیر توانســته اســت عالوه بر 
 انجــام تکالیــف متعــدد، کارنامه مالی مناســبی را رقــم بزند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون رعایت بهداشت اعتباری پرونده ها 
را به عنوان بخشی دیگر از راهبرد سوم اعالم نمود و گفت: عملیات 
اعتباری از مهمترین اجزای عملیاتی بانک اســت و بســیاری از 
وظایف بانک در این بخش قابل انجام اســت و رعایت بهداشــت 
اعتبــاری پرونده هــا مــی توانــد در تداوم مســیر حرکتی بانک 
 درراســتای قبول نقش های جدید توســعه ای موثر واقع گردد.
تمرکــز بر اعطای تســهیالت به صورت هدفمنــد به بخش های 
تولیــدی به عنــوان چهارمین راهبرد بانک از ســوی مدیر عامل 
مطــرح گردیــد که دراین زمینه خاطرنشــان کــرد : بخش های 

تولیدی در سراسر کشور مجموعا نمایش دهنده قدرت اقتصادی 
کشــور به شــمار می آیند و ایجاد ارزش افزوده در ســطح ملی 
عمدتــا بــا تقویــت بخش های تولیدی امکان پذیر اســت، از این 
رو شــبکه بانکــی از جمله بانک توســعه تعــاون اولویت ویژه ای 
 برای ارائه تســهیالت به بخش های تولیدی در نظر گرفته اســت.

مهدیــان خاطــر نشــان کــرد: راهبــرد پنجــم معطــوف بــه 
شــرکت هــای تابعه بانک اســت که با تاســیس آنهــا ماموریت 
 هــای ویــژه ای از ســوی بانــک بــه آنها محول شــده اســت.
وی افزود: فعالیت شرکت های تابعه در تکمیل فعالیت بانک است و 
مشتریان و تعاونگران از مجموع خدمات شرکت ها منتفع می گردند 
که با توجه به روند رو به رشد شرکت ها طی سالیان اخیر، توسعه 
 بازار و مشتریان آنها و نیز بهبود عملکرد آنها ضروری به نظر می رسد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: حضور توانمندانه در اجرای 
طرحهای ملی از جمله اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری، 
تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه، مــاده ۵۲ و مــاده ۵۶ قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت بســیار مهم اســت که در ششمین 
 راهبــرد بانک توســعه تعــاون مورد تدقیق واقع گردیده اســت.
مهدیان افزایش عزم و انگیزه در میان پرسنل و سازماندهی مناسب 
نیروهای بانک و شرکت به منظور ارائه خدمات شایسته به مشتریان 
و متقاضیان را به عنوان بخشی از راهبرد هفتم اعالم نمود و گفت: 
سرمایه انسانی بانک مهمترین سرمایه بانک به شمار می رود و کلیه 
برنامه های مهم بانک و پیشبرد تکالیف ملی و اقدامات توسعه ای 

از طریق نیروی انسانی قابلیت تحقق می یابد.

اخبار

کز دانش بنیان فعال در حوزه ایثارگری آمادگی بانک دی برای حمایت از مرا
مدیرعامــل بانــک دی در دیدار بــا رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی مراکز دانش بنیان کشــور به ارائه رویکردهای این بانک 
در حمایت از مجموعه های دانش بنیان و تحقق شــعار ســال 

۱۴۰۱ پرداخت.
»علیرضــا قیطاســی« در دیــدار بــا ایمان مصــدری، رییس 
هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز دانش بنیان کشور با اشاره به 
شعار سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به این که مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( سال ۱۴۰۱ را سال》تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین》نامگذاری کردند، رسالت نظام بانکی در عملیاتی سازی 
این شعار بسیار حساس است و بانک دی از ابتدای سال جاری، 
تحقق شعار سال را در برنامه های عملیاتی و سیاست  اعتباری 

خود قرار داده است. 
وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های بانک دی در حمایت 

از شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: بانک دی آمادگی دارد 
در قالــب انعقــاد تفاهم نامه با انجمن صنفی مراکز دانش بنیان 
کشور از ایثارگران  فعال در حوزه های دانش بنیان حمایت کند.
وی افــزود: همچنیــن بانــک دی ایــن آمادگــی را دارد تا از 

مجموعه هــای دانش بنیانــی کــه دارای خدمات و محصوالت 
دانش بنیــان خالقانــه برای ایثارگران و جانبازان دارند حمایت 

همه جانبه داشته باشد.
در ادامه این نشست ایمان مصدری، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی مراکز دانش بنیان کشور، ضمن قدردانی از رویکرد بانک 
دی در حمایت از مراکز دانش بنیان به تشــریح اقدامات انجام 
شــده در این انجمن پرداخت و گفت: مهم ترین رســالت این 
انجمن تدوین راهبرد و حمایت همه جانبه از ایده ها و ابتکارات 

شرکت ها، موسسات و مراکز دانش بنیان است.
وی افزود: انجمن صنفی مراکز دانش بنیان کشــور در راســتای 
نیل به اهداف خود آماده انعقاد تفاهم نامه با بانک دی اســت تا 
در مســیر توسعه زمینه های دانش بنیان و تحقق شعار سال در 

کنار این مجموعه معظم باشد.

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

برابــر رای شــماره 140060318021001189 مــورخ 1400/11/19 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی 
ــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
متقاضــی آقــای غامرضــا محســن پوررودبارکــی فرزنــد گداعلــی بــه شــماره شناســنامه 2010 صــادره ازرشــت در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 564.99 مترمربــع پــاك 555 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 17 
فرعــی از 43 اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی پردســر خریــداری از مالــك رســمی آقــای گداعلــی محســن پــور محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت 
ــاه  ــدت دوم ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/22 دوشــنبه ونوبــت دوم:1401/02/06 ســه شــنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

برابــر رای شــماره 140060318603012060 مــورخ 1400/10/29 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقای 
ســعید خانجانــی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 63 صــادره ازلنگــرود درقریــه پیلــه داربــن درشــش دانــگ یــك قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 634.72 مترمربــع پــاك فرعــی2512 از اصلــی58 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاك 30 باقیمانــده از اصلــی 58 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی خانــم کلثــوم رجــب زاده محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت 
ــاه  ــدت دوم ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/22 ونوبــت دوم:1401/02/06
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140060318603013478 مــورخ 1400/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای خلیــل 
یونســی فرزنــد غــام بــه شــماره شناســنامه 59 صــادره ازصومعــه ســرا درقریه آجی بیشــه درشــش دانگ یك قطعه زمین مشــتمل 
بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 20.52 مترمربــع پــاك فرعــی2405 از اصلــی91 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 86 از اصلــی 91 واقــع در 
بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای صفرعلــی محمــدی مژدهــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/22  ــراض طب مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت

ونوبــت دوم:1401/02/06
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو 405 تیــپ جــی ال ایکــس  
پــاک  شــماره  بــه   1393 مــدل  متالیــک  ای  نقــره  رنــگ  بــه 
 124k0562772 موتــور  شــماره  بــه  23-ایــران36  م   316
بــه  متعلــق   NAAM01CA2EK092265 شاســی  شــماره  بــه 
مرتضــی فغانــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه:

کاهش یافت آبی در زرندیه  تنش 
مرکزی / گروه اســتان ها: حمید رضا کاووسی 
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان زرندیه از 
اقدامات گســترده بــرای کاهش تنش آبی در 
شــهرها و روســتاهای این شهرستان در سال 
گذشــته خبر داد.وی در این رابطه به حفر ۷ 
حلقــه چاه و اجــرای ۱۷ کیلومتر خط انتقال 

و شــبکه توزیع آب  و ســاخت ۳ باب مخزن 
ذخیره آب اشاره نمود.مدیر امور آب و فاضالب 
شهرســتان زرندیه در ادامه اظهار داشــت : به 
منظور تامین آب شرب شهرهای زاویه و پرندک 
، چاه شماره دو  مجتمع بزرگ آبرسانی زاویه و 
پرندک حفر و تجهیز گردید و مشــکل کمبود 

آب در این دو شــهر بر طرف شــد.وی از حفر 
چاه شــماره دو ، شهر مامونیه در سال گذشته 
خبر داد و عنوان کرد : در روســتاهای مالرد ، 
آزادگین ، ورامه ، امیر آباد ، الویر  و ازبیزان به 
منظور تامین و برطرف نمودن کمبود فشار آب 
در ایــن مناطــق ، چاه های جدید حفر گردید.

حمید رضا کاووســی با بیان اینکه دو چاه در 
روســتاهای قاسم آباد سفلی و هبران در سال 
گذشته تجهیز و راه اندازی شد افزود : با الیروبی 
قنوات شهر رازقان ، روستای علیشار و مجتمع 
بیدلو توسط این امور، منابع آبی مناطق مذکور 

تقویت شد.

؛ به نمایندگی از سوی رئیس جمهور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ساوجبالغ حضور یافت
البــرز / گروه اســتان ها: با پیشــنهاد 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
هشــتگرد و موافقــت نماینده رئیس 
جمهــور ، طرح احداث بیمارســتان 
۱۰۰۰ تختخوابی ســردار دلها در این 
شهر با مشــارکت شهرداری هشتگرد 
کلید خــورد .دکتر ســالجقه معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت کشور و هیئت همراه با 
حضور در شهرســتان ساوجبالغ پس 
از ادای احترام به مقام شــامخ شهدای 
شــهر هشــتگرد در شهرک ینگی امام 
بــه دیدار خانواده معظم شــهدا رفتند 
. مهندس یعقوبی شــهردار هشــتگرد 
، مهنــدس افشــاری رئیس شــورای 
اســالمی شــهر ، فرماندار ، امام جمعه 
و مســئولین شهرستان ساوجبالغ در 
معیت نماینــده رئیس جمهور پس از 
دیدار با خانواده معظم شهدا از شرکت 
دانش بنیان کاوش و پس از آن از تصفیه 
خانه شهر جدید بازدید نمودند .معاون 
رئیس جمهور در مسیر بازگشت به شهر 
هشتگرد از محل پیشنهادی شهرداری 
این شهر برای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ 
تختخوابــی بازدید و پس از حضور در 
شــرکت زرنام در جلسه شورای اداری 
در فرمانداری ســاوجبالغ حضور یافته 
و مســئولین شهرســتان نیز در جلسه 
شــورای اداری بــه بیان مشــکالت و 
معضالت و درخواســت هــای خود از 
دولــت مردمــی پرداختند . وی گفت : 
خوشــبختانه با حضور دکتر عبداللهی 
به عنوان نماینده عالی دولت در استان 
البرز بخشی از مشکالت و موانع برطرف 

شده و برنامه های دولت مردمی به ویژه 
در حوزه مســئولیت های شهرداری ها 
به خوبی در حال پیگیری و پیشــرفت 
اســت .یعقوبی مهمترین درخواست 
مدیریت شهری هشتگرد و شهرستان 
ســاوجبالغ از هیئــت دولت را احداث 
بیمارســتان مجهز ۱۰۰۰ تختخوابی 
سردار دلها شــهید سلیمانی در مرکز 
این شهرستان خواند و گفت : شهرداری 
هشتگرد آمادگی دارد تا در زمینه احداث  
این بیمارستان مشارکت نموده و زمین 
مــورد نیاز را در اختیار دســتگاه های 
متولــی قــرار دهــد .وی تصریح کرد 
: بدون شــک احــداث بیمارســتان 
که یکی از درخواســت های اساســی 
غرب اســتان البرز ، مردم شهرســتان 

ســاوجبالغ و همچنین شهرستان ها 
و اســتان همجوار می باشــد می تواند 
در زمینــه های خدمات درمانی مثمر 
واقع شــده و مرکزیت شهر هشتگرد از 
لحــاظ جغرافیایی موجب می گردد تا 
این بیمارســتان بتواند به بخش عمده 
ای از البرز نشــینان و حتی اســتانهای 
دیگــر خدمات بهینــه ارائه نماید. وی 
بیان کرد : مدیریت شــهری هشتگرد 
پس از رایزنی با مسئولین شهرستان و 
استان این پیشنهاد را به صورت مکتوب 
از نماینده محترم رئیس جمهور در سفر 
اســتانی درخواست می نماید و انتظار 
می رود با رویکرد خدمات رسانی دولت 
مردمی دکتر رئیسی این خواسته بحق 
شــهروندان با نگاه ویژه دولت محترم 

بررســی و مــورد تایید قرار گیرد . وی 
در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
پروژه ســاماندهی بالغ بر ۲۰۰ هکتار 
بافت فرســوده شــهری به عنوان یکی 
دیگر از خواســته های مدیریت شهری 
هشــتگرد اشاره کرد و تخصیص اعتبار 
الزم برای مطالعه و پیشــبرد این پروژه 
را خواستار شد .مهندس افشاری رئیس 
شــورای اسالمی شــهر هشتگرد نیز با 
اشــاره به رویکرد مدیریت شــهری در 
رفع مشــکالت و انجام اقدامات بزرگ 
و اساســی در پیشــرفت و آبادانی این 
خطه از ایران اسالمی ، به مشکل صدور 
مجــوز برای اراضی قولنامه ای اشــاره 
کرد .افشــاری گفــت : با توجه به رای 
دیوان عدالت اداری طی چند سال اخیر 

صدور مجوز بــرای اراضی قولنامه ای 
از ســوی شهرداری ها با مشکل مواجه 
شده و با توجه به اینکه بخش عمده ای 
از اراضی شــهر هشــتگرد و شهرهای 
دیگر به صورت قولنامه ای می باشــند 
ایــن موضوع موجــب گردیده تا عالوه 
بر کاهش درآمد شــهرداری ها ، تالش 
برای احداث ساختمانهای غیر اصولی 
و ساخت و ساز غیرمجاز افزایش یابد و 
رفع این مشــکل در سطح کالن و ملی 
می تواند عالوه بر ســاماندهی ساخت و 
سازها در شــهرها موجب درآمدزایی 
برای شــهرداری هــا و در نتیجه ارائه 
خدمات بهتر به شــهروندان باشد و در 
راستای اهداف دولت محترم در زمینه 
نهضت ســاخت مســکن باشد . دکتر 
سالجقه معاون رییس جمهور و رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
نیز با استقبال از پیشنهادات شهرداری 
برای احداث بیمارستان به عنوان یکی 
از پروژه های زیرســاختی مهم موافقت 
و قول مســاعد ایشــان برای پیگیری 
موضــوع و اخــذ موافقت از ریاســت 
محتــرم جمهور برای احداث آن پایان 
بخش جلسه شورای اداری بود. حضور 
دکتــر رئیســی  رئیس جمهور محترم 
بــه اســتان البرز و همچنین بررســی 
مشــکالت توســط نمایندگان وی در 
شهرستان های مختلف می تواند نوید 
بخش پیشــرفت و تعالی اســتان البرز 
باشد و امیدواریم این اقدامات در سال 
اول شــروع به کار دولت مردمی بتواند 
چهره محرومیت از شهرستان های این 

استان بزداید .

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
توسط مشاور وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛

 دیدار با خانواده شهدای 
استان بوشهر

بوشــهر / گروه اســتان ها: مشــاور وزیر راه و 
شهرســازی در امور ایثارگران در حاشیه سفر 
به بوشــهر با خانواده شــهدای مدافع حرم و 
کارکنــان ایثارگر اداره کل راه و شهرســازی 
بوشــهر و دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه 
و شهرســازی در این استان دیدار کرد.حمید 
مردانیان،  مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور 
ایثارگران با بیان اینکه از مواردی که در اسالم 
بســیار بر آن تاکید شــده و از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت احترام و تکریم خانواده های 
شــهدا و ایثارگران اســت، اظهار داشت: عزت، 
سربلندی و عظمت امروز ایران اسالمی مرهون 
ایثار، صبرو از خودگذشتگی خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگران است.وی ادامه داد: جامعه 
امروز باید بداند این قشــر ارزشمند برای دفاع 
از آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی عزیزترین 
افراد خود را تقدیم کردند تا ایران اســالمی در 
مســیر سرافرازی قرار بگیرد بنابراین تکریم و 
تعظیم خانواده شــهدا رســالتی انکارناپذیر بر 
عهده همگان است.مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در امور ایثار گران تصریح کرد: امروز کشور ما 
در اوج پیشرفت و آرامش و امنیت است و این 
به برکت سلحشــوری شــهدا و رزمندگان و از 
خودگذشــتگی خانواده ایشان به دست آمده 
است.مردانیان با بیان اینکه خدمت به خانواده 
شــهدا که با صبر و گذشــت خود درس ایثار و 
فداکاری به ما دادند، باعث افتخار است، گفت: 
شهدا با گذشت از بزرگترین دارایی زندگی خود 
یعنی جانشان پایه های نظام و انقالب اسالمی 
را استوار کردند.وی خاطر نشان کرد: رسیدگی 
به مشکالت خانواده های شهدا و ایثارگران در 
اولویت کاری وزارت راه و شهرسازی قرار دارد 
و در این مســیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد 
کرد.گفتنی است مهندس دستغیبی مدیر کل 
راه و شهرسازی استان بوشهر،  انصاری معاون 
توســعه منابع و مشــاور در امور ایثارگران راه 
و شهرســازی  و جمعی از مســئوالن استانی 
در این دیدارها مشــاور وزیر راه و شهرســازی 
در امور ایثــار گران را همراهی کردند.گفتنی 
اســت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
دو شــهید و و مجموعــا ً ۱۷ رزمنده، جانباز و 

فرزند شهید  دارد .

در تعطیالت 1۶ روزه نوروز رقم خورد؛

افزایش 37.60 درصدی مصرف 
بنزین در استان اصفهان

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتــی منطقه اصفهان از 
افزایــش ۳۷.۶۰ درصدی مصــرف بنزین در 
تعطیالت نوروز امســال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته خبر داد.عبدا... گیتی منش با 
اشاره به وضعیت مصرف فراورده های سوختنی 
در ۱۶ روز نخست تعطیالت نوروز ۴۰۱، اظهار 
کرد: از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین 
۱۴۰۱، میزان مصرف بنزین معمولی نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته، ۳۷.۶۰ درصد 
افزایش داشــته است.وی با بیان اینکه مصرف 
بنزین ســوپر در این مدت۲.۹۱ درصد کاهش 
داشته است، ادامه داد: همچنین در این مدت 
مصرف بنزین یورو ۱۹.۲۲ درصد افزایش و نفت 
گاز یورو ۴ حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است.
مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقــه اصفهان افــزود: در این مدت مصرف 
نفــت ســفید ۲.۶۸ درصــد افزایش داشــته 
همچنین مصرف نفت گاز ۶.۶۵ درصد و نفت 
کوره ۸۷.۷۸ درصد کاهش داشــته است.وی 
در ادامــه از کالیبره بــودن بیش از ۹۸ درصد 
از نازل های جایگاه های عرضه ســوخت مایع 
منطقــه اصفهــان خبر داد و افزود: این منطقه 
دارای حدود ۳۶۰ جایگاه و فروشــندگی فعال 
عرضه ســوخت مایع در سطح استان به همراه 
چهــار هزار و ۲۰۶ نــازل عرضه فرآورده های 
نفتی اســت که صحت عملکرد این تعداد نازل 
از نظــر کمی به صــورت دوره ای )یک الی دو 
ماهه( از ســوی کارشناســان واحد مهندسی 
منطقــه مورد آزمایش و ارزیابی قرار می گیرد.
گیتی منش همچنین افزود: کارشناسان اداره 
استاندارد نیز با هماهنگی این شرکت به صورت 
دوره ای )شــش ماهه(، عملکرد این نازل ها را 
مورد بررســی قرار می دهند.وی تصریح کرد: 
بر اســاس آخرین گزارش اداره اســتاندارد در 
آخرین بازدید این اداره از جایگاه های منطقه، 
ایــن مقــدار از نازل ها کالیبره بوده که این آمار 
حاکــی از نظارت دقیــق و همچنین عملکرد 

صحیح دیسپنسرها است.

مدیرعامل برق غرب خبر داد؛
پیشرفت 98 درصدی پروژه احداث 

خط 63 کیلوولت کامیاران به دهکانان 
کردســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای غرب در بازدید استاندار کردستان از روند 
اجرای پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت کامیاران به 
دهکانان از پیشــرفت ۹۸ درصدی این پروژه خبر 
داد.مهندس  علی اســدی  مدیرعامل این شــرکت 
در مراســم بازدید استاندار کردستان از پروژه های 
بــرق غرب در شهرســتان کامیاران، از پیشــرفت 
خوب ۹۸ درصدی پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت 
کامیاران به دهکانان در اســتان کردستان خبر داد 
و افــزود: بارهــای موجود منطقه دهکانان از طریق 
شبکه ۲۰ کیلوولت تغذیه می گردند اما برای تأمین 
برق ایستگاه های پمپاژ آب دهکانان، زمان گریوه و 
ســیروان که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردستان در دست احداث هستند، انرژی معادل ۱۵ 
مگاوات برآورد شده است و همچنین تأمین بار صنایع 
وابسته با آن، با توجه به فاصله زیاد منطقه دهکانان 
از پست های مجاور نیاز به احداث پست فوق توزیع 
می باشد.مهندس اسدی گفت: با توجه به موقعیت 
مکانی و میزان بار ایستگاه های پمپاژ و بررسی های 
انجام شده توسط این شرکت، تأمین بارهای جدید 
منطقه دهکانان از طریق شــبکه توزیع امکان پذیر 
نیست و به احداث پست فوق توزیع ۲۰/۶۳ کیلوولت 
بــا ظرفیت ۶۰ مگاولت آمپر در این منطقه نیازمند 
هستیم.مدیرعامل برق غرب در ادامه افزود: با بررسی 
شبکه ۲۰ کیلوولت منطقه دهکانان، با احداث پست 
فوق توزیع دهکانان عالوه بر تأمین بار ایستگاه های 
دهکانان و صنایع وابسته به آن، بار شبکه ۲۰ کیلوولت 
دهستان های ژاورود )کامیاران(، پایگالن، بیساران و 
ژریژه)مریوان( قابل انتقال به این پست است.دکتر 
زارعی کوشا اســتاندار کردستان ضمن قدردانی از 
خدمات و زحمات شــبانه روزی مهندس اســدی و 
شــرکت برق منطقه ای غرب در استان کردستان از 
روند اجرای این پروژه ابراز رضایت کرد.شایان ذکر 
است مشخصات فنی این خط شامل: ۴۳ کیلومتر 
خط دومداره، ۱۷۷ پایه برج از نوع مشبک فلزی به 
وزن ۷۸۸ تن، نوع هادی لینکس به وزن ۲۲۸ تن و 
نوع مقره کامپوزیت به تعداد ۱۴۳۰ شاخه می باشد.

گفتنی اســت این پروژه دارای چالش هایی بود که 
هم موقعیت جغرافیایی پروژه در مسیر کامیاران به 
دهکانــان از لحاظ عوارض طبیعی، مناطقی صعب 
العبور بوده و از نظر کشاورزی و باغداری منطقه ای 
بســیار حاصل خیز اســت و این موضوع مشکالت 
حقوقی معارضین را در پی داشت که با پیگیری های 
دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای غرب و شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان کردستان و بهره گیری از 
کارشناســان رسمی دادگستری مشکالت مذکور 
مرتفع شــده و در حال حاضر مشــکل معارض در 
اجــرای پروژه وجود ندارد.این پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۸۳۰ میلیارد ریال و با پیشــرفت ۹۸ درصدی در 

آینده ای نزدیک آماده بهره برداری خواهد بود.

 مدیر کل غله و خدمات بازرگانی 
استان گلستان عنوان کرد؛

خرید نزدیک به 4 هزار ُتن گندم خود 
مصرفی از کشاورزان

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی اســتان گلستان گفت: خرید گندم مازاد بر 
مصرف کشــاورزان تا پانزده اردیبهشــت ادامه دارد 
.محمدرضا افشــار مدیر کل غلــه و خدات بازرگانی 
گلستان گفت: با آغاز صدور مجوز خرید گندم تاکنون 
سه هزار و ۷۵۰ تُن گندم از کشاورزان خریداری شده 
است.افشار  افزود: گندم خریداری شده شامل بذر های 
فرآوری نشــده و گندم خودمصرفی کشاورزان است 
از طریق دو مرکز ســیلوی شهدای گالیکش و فاضل 
آباد خریداری اســت.او افزود: خرید گندم های بذری 
فرآوری نشــده تا پایان فروردین و خرید گندم مازاد 
بر نیاز کشاورزان نیز تا ۱۵ اردیبهشت انجام می شود.

افشــار، با اشاره به نزدیک بودن فصل برداشت گندم 
پاییزه اســتان گفت: کشاورزان و مدیران تولید بذر با 
مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، برای به روز رسانی 
اطالعات خود در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی 
اقدام کنند.او گفت: خرید گندم امسال بر اساس سامانه 
پهنه بندی و از طریق بانک کشاورزی انجام می شود 
و باید کشــاورزان برای ثبت اطالعات خود در بانک 
کشاورزی شهرستان محل زندگی خود نیز اقدام کنند.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان خوزستان؛

مدیریت جدید توزیع برق شهرستان 
هفتکل منصوب شد

خوزســتان / گروه اســتان ها: طی حکمی از ســوی 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان و با 
حضور فرماندار شهرستان، قائم مقام، معاونت برنامه 
ریزی و مدیر حراست و امور محرمانه شرکت، مدیریت 
جدید توزیع برق هفتکل منصوب گردید.دکتر علی 
خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
؛ طــی حکمی احمــد منصوری را به عنوان مدیریت 
توزیــع بــرق هفتکل منصوب کرد.در این حکم آمده 
است: جناب آقای احمد منصوری با عنایت به دانش، 
تجربیات ارزنده ، پشــتکار و شایستگی جنابعالی به 
موجب این ابالغیه به سمت مدیریت توزیع برق هفتکل 
منصوب می گردید.امید اســت با استعانت از خداوند 
متعــال و با همدلــی و تالش کلیه همکاران ارجمند 
در راه خدمــت به نظام جمهوری اســالمی و اهداف 
شرکت موفق و موید باشید.  علی خدری / رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکتالزم به ذکر اســت پیش از 
این مصطفی احمدی نورالدین وند به عنوان مدیریت 
توزیع برق این شهرستان مشغول به کار بود که ضمن 
تقدیر، ایشان نیز در حکمی به عنوان مدیریت توزیع 

برق مسجدسلیمان منصوب شدند.

استانها 6

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان:

گواهینامه برنامه ایمنی آب شد آبفای استان اصفهان موفق به دریافت 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: با آغاز برنامه ایمنی آب از سال ۱۳۹۲ 
شناســایی و رفعرویدادهای مخاطره آمیز در تمام مراحل تامین آب 
آشامیدنی در دستور کار قرار گرفت که در نهایتآبفای استان اصفهان 
موفقشد در اسفند ماه گذشته این گواهینامه رااز سوی مرکز سالمت 

محیط و کار وزارت بهداشت دریافت کند.
فهمیه امیری اعالم کرد: با اجرای برنامه ایمنی آب به عنوان مهمترین 
اقدام برای تضمین کیفیت آب شــرب در شــهر اصفهان،ارزیابی جامع 
ریسک و مدیریت آن  در حوضهآبریز،سامانه تصفیه آب، سامانه انتقال، 
ذخیره سازی،شــبکه توزیع،شــناخت مصرف کنندگان و نوع مصارف 
آبدر دستور کار قرار گرفت.وی گفت: در اجرای برنامه ایمنی آب شهر 
اصفهان،اقدامات شاخصی نظیرنصب آشغالگیر مکانیکی در آبگیر چم 

آســمان،نصب سنسور تشخیص مواد نفتی و هیدروکربن ها در مسیر 
رودخانه و آبگیر سد چم آسمان، نصب توری و حفاظ هواکش مخازن 
و مسدود کردن کلیه درز و شکاف ها در تصفیه خانه آب باباشیخعلی 

انجام شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
هــدف از اجــرای این برنامه را بهبود کیفیت آب شــرب، ارزیابی اولیه 
و ثانویــه عوامــل مخاطــره آمیزدرکیفیت آب و در نهایت توســعه و 
ارتقاء ســامانه پایش و بهره برداری از منابع آبی عنوان کرد.اضافه می 
شودبرنامه ایمنی آب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز 
بهداشتاستان،اســتانداری اصفهان، شــرکت آب منطقه ای، سازمان 
جهاد کشــاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیســت، ســازمانصنعت، 
معدن و تجارتو شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به اجراء درآمد.

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با »محسن پاکدامن نادی« 
مجروح حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی دیدار و گفت وگو کرد.سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی با حضور در بیمارستان رضوی مشهد با »محسن پاکدامن نادی« 
مجروح حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی دیدار کرد و گفت: با شهادت دو طلبه 
جهادگر مسئولیت سایر روحانیون طلبه از قبل بیشتر شده است و روحانیون طلبه 
جهادگر باید راه این شهیدان را ادامه دهند.وی تأکید کرد: با تشکیل پرونده، مجروح 
و دو خانواده شهید این حادثه تروریستی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران 
قرار می گیرند و خدمات قانونی همانند سایر شهدای تروریستی کشور به خانواده 
ایشان ارائه می شود.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در گفت وگو با کادر 
درمانی و پزشک معالج آخرین وضعیت درمانی این طلبه جهادگر را پیگیری کرد.

محسن پاکدامن نادی نیز در این دیدار با تشکر از پیگیری های رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، گفت: این اتفاق باعث عقب نشینی من در مسیر خدمت نخواهد شد 

و قوی تر از قبل در پیروی از والیت به فعالیت خود ادامه خواهم داد.در این دیدار که 
صدیقه خدیوی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
نیز حضور داشت؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اهدای شاخه های گل و لوح 
سپاس از مجروح حادثه تروریستی حرم رضوی تجلیل کرد.گفتنی است، دیدار با 
خانواده شهید »محمدصادق دارائی بزدی« و شرکت در مراسم بزرگداشت شهید 
»حجت االسالم محمد اصالنی سناجردی« از دیگر برنامه های سفر یک روزه دکتر 
قاضی زاده به مشــهد مقدس است.شهیدان حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی 
»حجت االسالم محمد اصالنی سناجردی« فرزند محمد در ۲۰ خرداد ۱۳۴۹ در 
شهر سده از توابع شهرستان خواف و شهید »محمدصادق دارائی بزدی« در روستای 
بزد از توابع شهرستان تربت جام و مجروح این حادثه »محسن پاکدامن نادی« در 
۲۷ دی ۱۳۶۵ در روستای گرماب شهرستان قائم خراسان جنوبی چشم به جهان 
گشودند و هر سه روحانی جهادگر سه شنبه ۱۶ فروردین به دست عامل تکفیری 

مورد سوء قصد قرار گرفتند.

رئیس بنیاد شهید در دیداربا  طلبه مجروح حادثه تروریستی حرم رضوی:

روحانیون طلبه جهادگر باید راه شهیدان حادثه تروریستی حرم رضوی را ادامه دهند

خبر  ویژه
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ویژه از آموزش

ویژه از جامعه

همواره یکی از نگرانی ها در کشور مهاجرت 
نخبگان بوده اســت؛ در این میان آخرین 
آمارهای ســازمان نظام پزشکی حاکی از 
افزایش تب مهاجرت در میان پزشــکان 
ایرانی است. در روز های گذشته سخنگوی 
ســازمان نظام پزشــکی کشور از افزایش 
تــب مهاجرت در میان پزشــکان ایرانی 
خبــر داد. به گفته وی در ســال ۱۴۰۰، 
بیش از ۴ هزار پزشــک درخواســت گود 
اســتندینگ برای مهاجرت به کشور های 
دیگر در سازمان نظام پزشکی پر کرده اند. 
به گفته وی عمده افرادی که درخواســت 
گوداستندینگ کرده اند پزشکان عمومی 

هستند.

 رشد مهاجرت پزشکان 
در یک سال اخیر

آمار ارائه شــده توسط ســخنگوی نظام 
پزشکی در حالی است که در سال های ۹۲ 
و ۹۴ آمار درخواست های گوداستندینگ 
حدود ۶۰۰ نفر بوده اســت. در سال های 
۹۸ و ۹۹ ایــن آمار به یکباره افزایش پیدا 
کرد. به گونه ای که در ســال ۹۹ این آمار 
به ۳ هزار نفر رســید و در ســال ۱۴۰۰ 
بــه بیــش از چهار هزار نفر نفر رســیده و 
یــک افزایــش ۳۳ درصــدی را طی یک 
ســال نشــان می دهد. مهاجرت پزشکان 
به گفته بســیاری از مســئوالن ســابق و 
فعلی ســازمان نظام پزشکی بسیار نگران 
کننده بوده و این امکان وجود دارد که در 
آینده نظام ســالمت ایران را مورد آسیب 
قرار دهد. مهاجرت پزشکان ایرانی دالیل 
بسیاری دارد و از جمله این دالیل را شاید 
بتوان در سیاســت های کشور برای نظام 
ســالمت، جاذبه کشــور های هدف برای 
فارغ التحصیالن ایرانی و عدم رســیدگی 
به نیاز ها و مشــکالت پزشــکان به ویژه 

پزشکان جوان دانست.

مهاجرت 60 درصد درخواست 
کنندگان گوداستندینگ

محمدرضا اســدی، نایب رئیس سازمان 
نظام پزشــکی تهران بزرگ در این رابطه 

اظهار کرد: بسیاری از کشور ها که امکانات 
آموزشــی ندارند یا اینکه تربیت پزشــک 
بــرای آنها صرفه ندارد از فارغ التحصیالن 
کشــور های دیگــر اســتفاده می کنند. 
برخی از این کشــور ها ســعی می کنند با 
توجه به کیفیت آموزش علوم پزشــکی و 
تبحر پزشــکان ایرانی از فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های ایرانی اســتفاده کنند. به 
همین دلیل این کشور ها به ویژه کشور های 
حوزه خلیج فارس درب های خود را برای 
جذب این افراد با حقوق های بسیار باال باز 
کرده اند. وی افزود: در رشته های دیگر هم 
کمابیش گرایش به مهاجرت وجود دارد، 
اما برای تمامی ســطوح رشته های علوم 
پزشکی مانند پرســتاری، آزمایشگاهی، 
پزشکی توانبخشــی امکانات مناسبی را 
برای جذب این پزشکان در نظر گرفته اند 
به همین دلیل برخی پزشکان درخواست 
گوداســتندینگ بــرای مهاجرت به این 

کشور ها می دهند.
مشــاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
کشور با اشاره به درخواست بیش از ۴ هزار 
نفر از پزشکان کشور برای گوداستندینگ، 
اظهار کرد: آمار دقیقی از میزان افرادی که 
پس از دریافت گوداســتندینگ مهاجرت 
کرده انــد نداریم، امــا آمار های تخمینی 
حکایت از مهاجرت بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد 
)۲۴۰۰ نفــر( این افــراد دارد. وی افزود: 
برخی از این افراد نیز برای ادامه تحصیل 
در رشــته هایی که دوست دارند در جای 
دیگری باشد و همزمان نیاز به اشتغال در 
آن کشــور ها دارند مهاجرت کرده اند. این 
موضوع بیشــتر در گروه های توانبخشی و 
علوم آزمایشگاهی مشهود تر است. اسدی 
تأکیــد کــرد: موضوع کیفیــت آموزش 
پزشکی مورد توجه بسیاری از کشور های 
دیگر اســت و موضوع مهاجرت پزشکان و 
همزمان طرح هایی مانند افزایش ظرفیت 

دانشــگاه های علوم پزشکی زنگ خطری 
برای آموزش پزشــکی کشور است و نگاه 
جهانی به آموزش کشور تغییر پیدا کرده 
و همزمان در داخل کشــور نیز اســتقبال 
خدمــات گیرندگان یعنــی مراجعان به 

پزشکان نیز کاهش پیدا می کند.

دالیل مهاجرت پزشکان
وی در ادامــه در رابطــه با دالیل افزایش 
مهاجرت پزشکان ایرانی نیز گفت: شرایط 
استخدامی و جذب مناسب برای این افراد 
وجود ندارد از سوی دیگر شرایط اقتصادی 
مناسبی در مورد فعالیت آن ها حاکم نیست. 
اعتقاد سازمان نظام پزشکی بر این است که 
ارتباط مالی پزشک و بیمار باید قطع شود 
و بیمه در این بین قرار گیرند. درحالی که 
بیمه ها در این وســط ضعف دارند آن ها به 
جای سودآوری خود در درجه نخست باید 
به فکر خدمت گیرندگان نظام سالمت و در 

درجــه دوم به فکر خدمت دهندگان نظام 
سالمت باشند. اسدی ادامه داد: نمونه دیگر 
موضوع تعرفه ها اســت، در هر شغلی طی 
دو ســال اخیر تعرفه ها رشــد پیدا کردند، 
اما در حوزه پزشــکی خیر، این ظلم بسیار 
بزرگی به جامعه نخبه ای است که به مردم 
خدمت ارائه می دهند. نگاه جامعه به جامعه 
پزشــکی ممکن است با توجه به درصدی 
از جامعه پزشــکی که به لحاظ اقتصادی 
توانمند و متمکن هســتند اینگونه باشد 
که آن ها به لحاظ مالی مشکلی ندارند، اما 
درصد کمی از پزشکان وضعیت اقتصادی 
خوبــی دارنــد و مابقی به لحــاظ مالی و 
معیشــتی در شرایط بســیار بدی به سر 
می برند. وی ادامه داد: اگر بخواهیم جلوی 
ایــن مهاجرت ها را بگیریم باید برای آن ها 
جاذبه ایجاد کنیم، پزشــکی که به مناطق 
محــروم می رود باید با یک حقوقی که در 
شأن یک پزشک باشد به آنجا اعزام شود. 
عضو هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی 
ادامه داد: بســیاری از پزشکانی که جذب 
شهر های بزرگ می شوند از تخصص خود 
می گذرند و جذب رشته هایی مانند زیبایی 
می شوند اما اگر با یک حقوق مکفی جذب 
شوند هم تمام نیاز های ما در مناطق محروم 
حل شده و هم اینکه پزشک هم به نیازی 

به مهاجرت در خود نمی بیند.

 در مهاجرت پزشکان 
دست هایی در کار است؟

اسدی با بیان اینکه باید یک فکر اساسی 
برای استفاده از این نخبگان کرد، گفت: 
وقتی توانسته ایم با یک فکر خوب جهش 
بزرگی در آموزش علوم پزشــکی کشور 
داشته باشیم چرا نمی توانیم فکر خوبی 
در جذب و به کارگیری این افراد داشته 
باشــیم؟ وی تأکید کرد: باید ریشه یابی 
کنیــم و ببینم موانع و خلل های جذب 
این پزشــکان در داخل چیست؟ بر این 
باور هســتم که شاید دست هایی در کار 
باشــد که به نظام سالمت در این حوزه 
آســیب وارد شــود. این موضوع نگران 

کننده است.

7جامعه
ح کرد؛ رئیس جمعیت هالل احمر مطر

لزوم پوشش بیمه ای از 
خدمات توانبخشی

رئیــس جمعیــت هالل احمــر گفت: 
عدم پوشــش بیمه های پایه از خدمات 
توانبخشــی را با رئیس جمهور در میان 
می گــذارم و ایــن موضوع را به شــکل 
مــداوم پیگیری می کنم.پیرحســین 
کولیوند توضیح داد: اغلب کسانی که در 
سوانح و حوادث دچار مشکالت حرکتی 
می شوند؛ توان مالی استفاده از خدمات 
توانبخشی را ندارند و در ایران بیمه های 
پایه، ســاخت اندام مصنوعی حرکتی و 
بسیاری از خدمات توانبخشی را پوشش 

نمی دهند.
 

اوضاع پروتکل های 
 کرونایی در کشور 

چگونه است؟
با تصمیم ســتاد ملی کرونا، ساعت کار 
ادارات به شرایط قبل از کرونا بازگشت. 
همچنین مدارس و دانشگاه ها با حضور 
دانش آموزان و دانشجویان، بازگشایی 
شــد.اما، نکته ای کــه برخی از مردم از 
آن غافل شــده اند، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی اســت. زیرا، گزارش های 
وزارت بهداشت نشان می دهد که روند 
رعایت پروتکل ها، نزولی شــده است و 
این موضوع می تواند منجر به وقوع موج 
جدید بیماری شــود. طبق اعالم وزارت 
بهداشــت، در حال حاضر ۳۴ شــهر در 
وضعیت قرمز، ۶۹ شــهر نارنجی، ۲۹۱ 
شــهر زرد و ۵۴ شــهر در وضعیت آبی 
قــرار دارند. بر اســاس اعــالم معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشــت، میــزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
در هفته منتهی به ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ 
)از ۱۳ تــا ۲۰ فروردین ماه(، همچنان 
پاییــن و بالــغ بــر ۵۱.۶۲ درصد بوده 
اســت.رعایت بهداشت فردی در اماکن 
عمومی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۷ فروردین 
۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۶۰ درصد بوده است. 
در این شاخص بیشترین میزان رعایت 
در اســتان هرمزگان با ۷۰.۴۱ درصد و 
کمتریــن میزان رعایت هم در اســتان 
تهــران بــا ۴۷.۴۲ درصد بوده اســت.

همچنیــن میانگین رعایت بهداشــت 
فردی در اماکن عمومی کشــور از ۳ تا 
۱۷ فروردین ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۶۰ بوده 
اســت که دانشــگاه ها با ۹۷.۴۴ درصد 
بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی 
با ۵۰.۲۳ درصد کمترین میزان رعایت 
را این شــاخص را داشــته اند. میانگین 
استفاده از ماسک در اماکن عمومی، از 
۱۰ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸.۶۳ 
درصد بوده اســت که بیشترین میزان 
رعایت در اســتان هرمزگان با ۶۵.۸۲ 
درصــد و کمترین میزان رعایت مربوط 
به مازندران با ۴۰.۲۴ درصد بوده است. 
همچنین میانگین استفاده از ماسک در 
شاغلین و خدمت گیرندگان از ۳ تا ۱۷ 
فروردیــن ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸.۶۳ درصد 

بوده است .

ک از  خیزش گرد و خا
سه شنبه در تهران

بر اســاس بررســی داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناســی وضعیت جوی 
اســتان تهــران طی چهــار روز آینده 
آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری گاهی 
همراه با وزش باد پیش بینی می شــود 
که در بعضی ســاعات به ویژه بعدازظهر 
ســه شــنبه تا چهارشــنبه )۲۳ و ۲۴ 
فروردیــن( همراه با وزش باد شــدید 
و گردوخاک اســت. از لحاظ دمایی از 
امروز تا چهارشــنبه شاهد افزایش دما 
خواهیم بود. بر اســاس اعالم اداره کل 
هواشناسی استان تهران، ایستگاه های 
فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی 
با  بیشــینه دمای ۲۷ درجه سانتیگراد 
گرم تریــن نقطه اســتان تهران در ۲۴ 
ســاعت گذشته گزارش شــده است. 
آســمان تهران امــروز )۲۲ فروردین( 
صاف و گاهی وزش باد و در بعد از ظهر 
وزش باد شــدید بــا حداقل دمای ۱۳ 
و حداکثر دمای ۲۶ درجه ســانتیگراد 
و طی  سه شــنبه )۲۳ فروردین( صاف 
وگاهــی وزش باد و در بعد از ظهر نیمه 
ابــری و گاهی وزش باد شــدید و گرد 
وخــاک  با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر 
دمای ۲۸درجه ســانتیگراد پیش بینی 

می شود.

 ثبت نام وام های ویژه دکتری 
 و ضروری از اول اردیبهشت 

آغاز می شود
رئیس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم 
دربــاره زمان آغاز ثبت نــام وام های ضروری 
و دکتری در نیمســال دوم ســال تحصیلی 
۱۴۰۱_۱۴۰۰، گفت: ثبت نام دو وام ضروری 
و وام ویژه دکتری از اول اردیبهشــت ماه آغاز 
می شــود و امکان پرداخت وام تا قبل از پایان 
سال برای دانشگاه هایی که در موعد مقرر اقدام 
کنند وجود دارد.همچنین ثبت نام ســه وام 
تحصیلی، شــهریه و ودیعه مسکن که از اوایل 
بهمــن ماه ۱۴۰۰ آغاز شــده تا ۲۵ فروردین 
۱۴۰۱ ادامه دارد و دانشجویان متقاضی برای 
دریافــت این ۳ وام، باید تا تاریخ اعالم شــده 
نســبت به ثبت نام اقدام کنند.مسعود گنجی 
با بیان اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
مبالغ وام های دانشــجویی ۳۰ درصد رشــد 
داشته است افزود: دانشگاه هایی که با کمبود 
ظرفیت خوابگاهی مواجه می شوند می توانند 
با استفاده از ظرفیت وام ودیعه مسکن نسبت 
بــه اجــاره خوابگاه اقدام نمــوده و در اختیار 
دانشــجویان قرار دهند. وام ودیعه مســکن 
گروهی برای ســال تحصیلــی جدید، ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته اســت. این وام می تواند 
در تأمیــن خوابگاه، بخش عظیمی از کمبود 
ظرفیــت خوابگاهــی دانشــگاه ها را برطرف 
نمایــد.وی افزود: دانشــجویان برای دریافت 
وام گروهی، می توانند به ســایت صندوق رفاه 
دانشــجویان مراجعه کــرده و ثبت نام کنند، 
ســپس دانشــگاه ها این دانشجویان را دسته 
بندی کرده و بعد از تأیید، اســامی آنان را به 
صندوق ارسال می کنند، صندوق نیز به ازای 
هر دانشــجو در تهــران ۵ میلیون تومان، در 
شــهرهای بزرگ ۴ میلیون تومان و در مابقی 
شــهرها ۳ میلیون تومان به حســاب دانشگاه 

پرداخت می کند.

در مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛

 نهایی شدن پیش نویس 
ح اصالح قانون تقویم  طر

آموزشی مدارس
پیــش نویــس طرح اصــالح قانــون تقویم 
آموزشــی توســط مرکز پژوهش ها در تعامل 
با کارشناسان دستگاه های مختلف و معاونت 
قوانین مجلس آماده شد.مدیریت بهینه زمان 
آموزش یکی از عوامل مهم در کیفیت بخشی 
بــه فعالیت های آموزشــی و تربیتی مدارس 
اســت که این امر با تفویض اختیار مناســب، 
محقق خواهد شــد.بنابراین در تشریح دالیل 
توجیهی این پیش نویس بیان شده که تقویم 
آموزشی مدارس دارای مولفه های مختلفی از 
جمله شروع و پایان فعالیت مدارس در روزهای 
ســال، شروع و پایان فعالیت مدارس، ساعات 
شبانه روز و تعطیالت پیش بینی نشده است 
که اتخاذ تصمیمات متمرکز یکسان در مورد 
آنها، مشــکالت و مســائل متعددی را ایجاد 
می کند.بر همین اســاس مرکز پژوهش های 
مجلس معتقد است که با توجه به گستردگی 
شــرایط اقلیمی و جغرافیایی کشــور، تهیه 
یــک چارچوب کالن ملی برای تدوین تقویم 
آموزشی ملی و واگذاری بسیاری از اختیارات 
به شوراهای آموزش و پرورش استان، مناطق 
و مدارس بســیار ضروری است.لذا با توجه به 
اینکــه قوانین و مصوبات موجود به درســتی 
پاســخگوی نیاز و اقتضائات کنونی نیستند. 
بر همین اســاس مرکز پژوهش های مجلس 
پیش نویس طرح اصالح قانون تقویم آموزشی 
را در تعامل با معاونت حقوقی مجلس و دیگر 
دستگاه های مرتبط آماده و به رئیس مجلس 

ارائه کرده است.

 استمرار بازدید  از مدارس 
تا پایان سال تحصیلی

سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی 
به شکایات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 
هم زمــان با آغاز فرآیند آموزش های حضوری 
که از ۱۴فروردین ماه و براساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا، صورت گرفته اســت، طرح نظارت 
و ارزیابــی از رونــد آموزش های حضوری نیز 
درهمه اســتان ها با حضور میدانی در مدارس 
آغاز شد.ســید مجتبی هاشــمی با اشاره به 
استمرار بازدید های میدانی از مدارس، تصریح 
کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، میزان 
حضور دانش آموزان در مدارس ۸۵درصد و کادر 
آموزشی ۹۹درصد است.وی با بیان اینکه میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی از ســوی دانش 
آموزان در مدارس کشــور حدود ۹۷درصد و در 
بیــن کارکنان آموزشــی و اداری نیز ۹۸درصد 
است، گفت: اطالعات حاصل از تحلیل نتایج، پس 
از استخراج، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
شناسایی مسائل و مشکالت احتمالی برای ایجاد 
راهبرد های جدید در اختیار مراجع ذیربط قرار 
خواهــد گرفت.وی افزود: همچنان تالش برای 
آموزش حضوری ۱۰۰درصدی دانش آموزان در 
مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ 

سالمتی آنان ادامه دارد.

خبر ویژه

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور اظهار 
کرد: حسب تأکیدات رییس جمهور در خصوص 
تسهیل خدمت رسانی و تکریم هموطنان مقیم 
خارج از کشور عملیات صدور کارت هوشمند ملی 
در برخی از کنســولگری های جمهوری اسالمی 
ایران راه اندازی و وارد فاز اجرایی شــده اســت. 
هاشــم کارگر افزود: در راســتای سیاست های 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران به ویژه دولت 

خدمتگزار سیزدهم و با پیگیری های وزرای کشور 
و امور خارجه ، عملیات صدور کارت هوشــمند 
ملی با ثبت نام و اخذ مشــخصات متقاضیان در 
کنسولگری های فرانکفورت ، کواالالمپور و وین 
با صدور نمونه های اولیه حسب تقاضاهای دریافت 
شده، وارد فاز اجرایی شد.وی اظهار کرد: عملیات 
تجهیز و توسعه زیرساخت های الزم برای فرآیند 
ثبت نــام و صدور این ســند هویتی ملی، پس از 

برگزاری جلســات متعدد هماهنگی با همکاران 
وزارت امــور خارجــه و طراحی و اجرای مراحل 
مختلف پایلوت، به مرحله اجرا رســیده اســت.
کارگــر همچنین گفت: صدور کارت هوشــمند 
ملــی جهــت ایرانیان مقیم خارج از کشــور در 
ســایر کنسولگری های جمهوری اسالمی نیز به 
تدریــج، پــس از اعالم وزارت امور خارجه و ایجاد 

هماهنگی های الزم اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد؛

کشور ج از  کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خار آغاز صدور 

وزیر بهداشت:

کمبود دارو نخواهیم داشت امسال 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
بحث آلودگی هوا و نگرانی برای سالمت مردم، 
گفت: وظیفه وزارت بهداشــت در این زمینه 
کنترل نیست، بلکه ستادی در زمینه آلودگی 
هوا تشــکیل شده که وزارت  بهداشت یکی از 

اعضای آن است. 
متاسفانه افزایش آمار بیماران قلبی و تنفسی 
را داشتیم که وظیفه ما درمان آنها بوده است.
دکتــر بهرام عین اللهی درباره مباحث مربوط 
به ارز دارو هم گفت: سال قبل دو میلیارد دالر 
ارز برای دارو داشــتیم، اما امســال این عدد به 

ســه میلیارد دالر افزایش یافته است. بنابراین 
هیچ مشــکلی در رابطه با تامین دارو نداریم.

وی افزود: فضاســازی هایی کــه برخی برای 
منافع شــان انجام دادند، به هیچ وجه درست 
نیســت. ما اجازه نمی دهیــم که کوچکترین 
خدشــه ای به مردم وارد شود. البته داروهایی 
که به صورت برند و داروهای غیرضروری است، 
وضعیــت متفاوتی دارند. زیــرا اگر دارویی را 
مشــابه تولید داخلی داشته باشیم، ضرورتی 
برای مصرف نوع خارجی آن نداریم. داروهای 
خارجی قیمت های نامتعارف دارند و اصال در 

برنامه ما نیســت. ما حتما از داروهای داخلی 
حمایــت می کنیم و ۹۷ درصــد داروهایمان 
هم تولید داخلی اســت و تنها ســه درصدش 
وارداتی اســت.وی گفت: بــرای بحث داروی 
بیمــاران خاص هم مجلس اعتبار جداگانه ای 
دیده که برنامه ریزی ما به صورتی اســت که 
بیماران خاص هم به راحتی به داروهایشــان 
دسترسی داشته باشــند.وی افزود: در حوزه 
برخی داروهای نادر و داروهایی که جزو اقالم 
داروهــای فارماکوپه ما نیســت، آنها احتمال 
گرانــی دارنــد که جزو برنامه ما هم  نیســت، 

امــا داروهای بیماران خــاص، صعب العالج و 
داروهــای مــورد نیاز مردم را بــه وفور تامین 
می کنیــم.وی در عیــن حال به افــراد فاقد 
پوشــش بیمه درمانی در کشــور اشاره کرد و 
گفت: امسال قطعا همه مردم را تحت پوشش 
بیمــه همگانی قرار می دهیم؛ اعتبارش دیده 
شــده تا مردم دغدغه نداشــته باشــند.  وزیر 
بهداشت همچنین درباره افزایش قیمت دارو 
و لزوم پوشــش بیمه ای داروهای گران، اظهار 
کرد: قرار اســت در شورای عالی بیمه پوشش 

بیمه ای جدید بررسی شود.

عضو شورای شهر تهران  خبر داد؛

ح زنانه و مردانه شدن پارک ها در تهران اجرای طر
عضو شورای شهر تهران درباره اجرای طرح زنانه و مردانه شدن پارک ها 
در تهــران، گفــت: باالی ۲۰۰ پــارک مختص بانوان و مادر و کودکان 
خواهد شــد. اگر برخی پارک ها مخصوص بانوان باشــند دیگر زنان ما 
می توانند در این پارک ها به راحتی ورزش، مطالعه و یا با فرزندانشــان 
تفریح کنند. ســیدمحمد آقامیری با تاکید بر تقاضای مردم مبنی بر 
زنانه مردانه شدن پارک های تهران، گفت: دلیل اجرای چنین طرحی، 
تقاضای زیاد مردم شــهر تهران بوده و ما فقط خواســته مردم را اجرا 
کردیــم. در پارک هــا مردان غریبه و جوانان نامحرم حضور دارند و این 
به صالح بانوان نیست.وی با تاکید بر خانوادگی شدن پارک های تهران، 

گفت: بیشــتر پارک های ما باید خانوادگی شــوند، زیرا خانه ها کوچک 
و آپارتمانی اســت و مادران نمی توانند با کودکانشــان بازی کنند. اما 
وقتی پارک های مخصوص زنان داشته باشیم، مادران، کودکان و زنان 
خیلی راحت می توانند در این پارک ها حضور داشــته باشند.آقامیری 
با اشــاره به این نکته که یکســری از پارک ها برای همیشه پارک بانوان 
و مادر و کودکی می شــود، اظهار کرد: مردان که در طول روز ســرکار 
هســتند، مادرانی که بیشــتر وقت آزاد دارند می توانند به این پارک ها 
رفته و با کودکان خود وقت بگذرانند و روحیه خانواده ها شاد و سالمت 
شــود.وی ضمن تایید اجرایی شــدن این طرح اظهار کرد: این طرح به 

مرحله اجرا رســیده و در حال حاضر در بیشــتر پارک ها اجرا شده و تا 
روز های آینده در ســایر پارک ها هم اجرا خواهد شــد. ما برای امنیت 
بانوان پارک ها را زنانه - مردانه کردیم.آقامیری در پاسخ به این سوال 
کــه آیــا زنان مجرد و بدون همراه کودک هم می توانند وارد شــوند یا 
خیر، اظهار کرد: یک زنی که تنها اســت هم می تواند وارد شــود.وی با 
تاکید بر این قضیه که احتمال دزدیده شــدن کودکان توســط مردان 
کمتر از زنان اســت، گفت: اینکه یک زن بتواند یک کودک را بدزدد 
بسیار کمتر از مرد ها است. با زنانه - مردانه شدن پارک ها تا حد زیادی 

امنیت بانوان تامین می شود.

کار است؟ آیا در مهاجرت پزشکان دست هایی در 

رشد مهاجرت پزشکان 
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شهرداری ماهدشت

 شــهرداری ماهدشــت در نظــر دارد حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز و تاسیســات وابســته شــهرداری بــا اعتبــار بــرآوردی بــه مبلــغ 
گواهــی آخریــن تغییــرات در  64/741/079/566  ریــال را بــه پیمانــکار واجــد شــرایط دارای : الــف - اساســنامه و اســناد ثبــت شــرکت و 

روزنامــه رســمی
 ب- گواهی نامه صاحیت پیمانکاری در رسته فضای سبز

 ج- گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی 
د- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده معتبر .

 ه- گواهی حداقل دو سال سوابق اجرایی فضای سبز در شهرداری ها واگذار نماید.
لذا از متقاضیان  دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط تاریخ 

درج آگهــی حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/2/4 بــا ارائــه اســناد فــوق الذکــر نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه 
اقــدام و یــا جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 37309790-  026

تماس حاصل فرمایید . 
پرداخت اعتبارات بصورت نقدی از محل اعتبارت داخلی شهرداری می باشد .

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد . 

تاریخ چاپ نوبت اول 1401/1/22                                      نوبت دوم 1401/1/30  
شناسه اگهی  1299847 

 نوبت اول

بقعه مالک سنقر ؛
یادگاری مربوط به دوره ایلخانی

بقعه مالک در استان کرمانشــاه واقع در شهرستان 
ســنقر، به فاصله یک کیلومتری مرکز شهر بر روی 
تپه ای ســاخته شده اســت. این بقعه دارای بنایی 
هشت ضلعی و گنبد آجری می باشد. مردم محل در 
قدیم از روی نا آگاهی این بقعه را به مالک اشتر سردار 
معروف حضرت علی )ع( نسبت میدادند. احتمال 
دارد این بقعه محل دفن یکی از مالکین بزرگ سنقر 
در زمان های دور بوده باشد. قدمت بنا مربوط به دوره 
ایلخانیان اســت و برخی نیز به سلجوقیان نسبت 

می دهند.
در شهرستان  سنقر اســتان کرمانشاه آثار تاریخی  
متعددی وجود دارد  که مهمترین  آنها  بقعه مالک  
است. قدمت آرامگاه مالک تاکنون مشخص نشده  
است. در منابع متعددی قدمت این بنا به دوره  های 
سلجوقیان، ایلخانان و یا تیموریان نسبت داده شده 
اســت. هویت صاحب آرامگاه مالک نیز مشــخص 
نیست. برخی این فرض را مطرح کرده اند که فردی 
به نام سنقر که حاکم شهر سنقر بوده در این مکان 
دفن شده  است. بقعه مالک هر سال پذیرای مهمانان 
بسیاری از اقصی نقاط کشور است و همین مسئله 
باعث شده تا شهرستان سنقر از شهرهای مهمانپذیر 

استان کرمانشاه محسوب شود.
بقعۀ مالک به صورت برج بــر روی تپه  ای قرار دارد. 
بنای آرامگاه هشت ضلعی اســت و گنبدی آجری 
دارد. هر ضلع بنا ۵/۳ متر طول دارد. این بنا دو قسمت 
دارد. بخش تحتانی آرامگاه یعنی ســردابه با سنگ  
های تراشیده و بخش فوقانی آن با آجر ساخته شده  
اســت. در هر یک از اضالع ساختمان، طاق نمایی با 
قوس جناغی به چشم می خورد. در داخل این طاق 
 نماها تزئینات آجرکاری دیده می  شود و لچکی طاق  
نماها نیز با کاشی  های فیروزه  ای رنگ تزئین شده  
است. آرامگاه مالک هم  اکنون دارای یک در ورودی 
به طبقه فوقانی است و راهی به طبقۀ زیرین یا سردابه 
در آن مشاهده نمی شود. در سردابه از سال ۱۳۵۹ 
به بعد بســته بوده و ورود به آن امکان  پذیر نیست. 
گفته می  شود که دو طبقۀ دیگر در زیر طبقۀ فوقانی 

مقبره قرار دارد.

گردشگری

خاطره بازی با پراید و پیش 
فروش پراید های ِکشنده!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
یــادش به خیــر یک زمانی پراید برای خودش 
ساالر جاده ها بود. خود بنده اولین باری که سوار 
پراید شــدم دانشجو بودم و یکی از اساتیدمان 
مرا در راه دانشــگاه دید و ســوار کرد. باور کنید 
ماجرای پراید ســوار ی بنده ترند شــده بودم و 
تا دو هفته دانشجوها توی صف سلف سرویس 
و اتوبوس دانشــگاه و محوطه مرا با دســت به 
یکدیگر نشــان می دانند که این همون پســره 
س که پراید اســتاد ... رو ســوار شده! آن روز ها 
شایعه شده بود که بازدید از کارخانجات ایران 
خودرو و ســایپا ممنوع است؛ [عین آشپزخانه 
مرکزی والیت ما که بازدید از تاسیسات هسته 
ای آســانتر از رویت آنجاست!] اما همان روزها 
متوجه شدیم این اخبار محصول »واحد شایعه 
پراکنی کارخانجات رقیب« یعنی بنز و فورد و 
تویوتا و ... است تا در روند رو به رشد این غول 
های خودرو ســازی خدشه وارد کنند. چرا که 
در همان اثنا وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت 
بدون هیچ ممانعتی و به راحتی از خطوط تولید 
شرکت سایپا بازدید فرمود و به تمام شایعات در 
این خصوص پایان داد. تازه در جریان آخرین 
اقدامات و دســتاورد هــای تولیدی و صنعتی 
ســایپا نیز قرار گرفت! از برآیند مشــاهدات و 
مطالعــات مــا در خصوص این شــرکت های 
بــزرگ چنین بر مــی آید، مجموعه اطاق فکر 
این کارخانجات مفخم، به تنهایی یک دانشگاه 
علمی، کاربردی، اقتصادی، هنری و ... محسوب 
می شــوند و اگر قدما معتقــد بودند»هنر نزد 
ایرانیان است و بس« االن باید گفت» هنر نزد 
خودروساز است و بس!« شگرد های این شرکت 
ها در جذب منابع مالی می تواند به عنوان یکی 
از منابع و تکســت های ) متون( قابل تدریس 
در دانشــگاه های بزرگ و درســت و حســابی 
دنیا، مورد اســتفاده قرار گیرند. یکی از شگرد 
های جذب منابع مالی در این شــرکت ها، در 
آن دوران تبلیغات گسترده در خصوص پیش 
فــروش خودرو از طریق جراید و رســانه های 
مجازی و مکتوب و در نهایت صدا و سیما بود که 
با استقبال پرشور خلق اهلل همراه می شد و مردم 
خودروهای این شرکت ها روی چشم شان می 
گذاشتند. از طرفی خودروسازان هم در نهایت 
صداقت به وعده هایشــان عمل می کردند. در 
یک نمونه از این شاهکار ها شرکت سایپا اقدام 
به پیش فروش پراید با دنده اتوماتیک)!( کرده 
بود که  بعد از گذشت ۱۵ ماه مشخص شده که 
اصاًل خط تولید پراید در ســایپا آبستن چنین 
خودرویی نبوده که االن موسم زایمانش باشد.  

اصل خبر به روایت جراید...
»به گزارش تهران پرس در حالی که پیش خرید 
خودرو دنده اتوماتیک با اســتقبال گسترده ای 
از ســوی مردم در دو مرحله یکی اواخر ســال 
۹۱ و همچنین اوایل ســال ۹۲ مواجه شد ولی 
با گذشت ماه ها از موعد تحویل خودرو، شرکت 
سایپا به پیش خرید کنندگان اعالم کرده است 
که اصاًل چنین خودرویی تولید نشــده و پیش 
خریــد کنندگان در ازای خودروی مذکور می 
تواننــد وانت یا پرایــد معمولی تحویل بگیرند! 
در غیــر ایــن صورت هم می توانند ســود ۲۳ 
درصــدی دریافت کننــد.) روزنامه جوان – ۳ 

اردیبهشت ۹۳(
مالحظه فرمودید؟! باز هم خدا را شکر ... چرا آن 
روز ها این داستان پیش فروش و پیش خرید و 
خــودرو های نوظهور جوری با آب و تاب دنبال 
مــی شــد که هر آینه احتمــال می رفت پیش 
فروش خودروی پراید با ۱۶ کیســه هوا، مینی 
بــوس پرایــد با ۱۸ صندلــی و کولر آبی، پراید 
ِکشــنده جفت دیفرانســیل و ...   آغاز شــود که 
خوشــبختانه خط تولید پراید جمع شد و خطر 

از بیخ گوش خلق اهلل گذشت! 

آلودگی هوا چه بالیی بر سالمت انسان می آورد؟
رئیس مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم)ص( ضمن تشریح اثرات 
بلندمدت آلودگی هوا بر ســالمتی انســان، بر لزوم کاهش فعالیت فیزیکی 
در روزهای آلودگی هوا تأکید کرد. دکتر تقی ریاحی درباره اثرات افزایش 
آلودگی هوا در روزهای گذشــته اظهار کرد: در روزهای گذشــته به دلیل 
آلودگی هوای تهران شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی 
هستیم. بحث آلودگی هوا یک عامل تهدیدکننده برای سالمتی جامعه است 
و عالوه بر اثرات کوتاه مدت، اثرات بلندمدتی نیز بر سالمتی انسان ها دارد.

وی ادامه داد: اثرات حاد آلودگی هوا بســتگی به میزان آلودگی هوا و نوع 
آالینده ها دارد. این اثرات از احساس سوزش و خارش در چشم، گلو، بینی 
و قفســه ســینه تا ســردرد، درد قفسه سینه و ... متفاوت است و افرادی که 

ظرفیت قلبی و تنفسی ضعیف تری دارند ممکن است با این مخاطرات در 
معرض حمله قلبی یا تنفسی قرار بگیرند.

ایــن فــوق تخصص بیماری های ریه درباره اثــرات بلندمدت آلودگی هوا 
بر ســالمتی انســان افزود: آلودگی هوا عامل خطر ابتال به ســرطان است؛ 
همچنیــن ارتباط مشــخصی بــا بیماری های قلبــی – عروقی، مغزی و 

بیماری های تنفسی دارد و عامل مهمی برای تشدید آسم است.
بــه گفتــه وی، میزان تماس و مواجهه افراد با هوای آلوده و میزان حرکت 
فیزیکی و تنفســی در شــدت عالئم و مشکالت تنفسی نقش دارد و هرچه 
تنفس تند و عمیق تر باشــد فرد، میزان بیشــتری از ذرات آالینده و غبار 
را تنفس می کند و وقتی افراد بیرون از منزل فعالیت فیزیکی بیشــتری 

داشته باشند این عالئم و عوارض بیشتر خواهد شد.
ریاحی با بیان اینکه عمده آالینده های هوا شامل ترکیبات نیترات، سولفات 
و ذرات معلق است؛ گفت: احتراق ناقص سوخت های فسیلی توسط صنایع 
و خودروها و گردو غبار و طوفان ها منشــأ اصلی آلودگی هوا هســتند.وی 
با بیان این که بهترین راهکار برای کاهش مواجهه با آلودگی هوا در خانه 
ماندن اســت؛ بر پرهیز از تردد در مســیرهای شــلوغ و مناطق آلوده تأکید 
و عنــوان کــرد: وقتی هوا آلوده اســت باید فعالیت فیزیکی مانند ورزش و 
تنفس عمیق کاهش یابد. اگر فردی بیماری قلبی، ریوی یا مغزی کنترل 
نشده داشته باشد در معرض خطر بیشتری قرار دارد و باید پیگیر درمان 

بیماری خود باشد.

دریچه علم

 نسخه شهرداری تهران 
لودگی هوا! برای آ

به دنبال ادامه روند آلودگی هوا 
در شهر تهران، اکانت توییتری 
زیباسازی شهر تهران با انتشار 
مطلبی برای شهروندان نوشت: 

"یه جوری هوا آلوده است که  
اگه فکری به حال زیباسازی 
روح و روانتون نکنید، سخت 

بتونید این روزا رو دووم بیارید. 
از ما گفتن. نسخه تجویزی 
پیشنهادی:بخندید، کتاب 

بخونید، عاشق بشید." موضوعی 
که سوژه انتشار کارتونی از 

پروانه ایزدخواست در صفحه 
اینستاگرامش شد.

کارتون 

فرهنگ و هنر 

مستند »دختِر بابا« آسیب شناسی روابط پدران و دختران
 مســتند نیمه بلند »دختِر بابا« به کارگردانی مهســا احمدزاده و تهیه کنندگی مهیار عبدالملکی پس از چهار 
جلسه فیلمبرداری و پشت سر گذاشتن مراحل فنی آماده نمایش شد.در این مستند نیمه بلند، مخاطب با ۶ 
دختر که با پدرانشــان زندگی می کنند و دچار مشــکل و تنش با آن ها هســتند، روبه روست.»دختِر بابا« عالوه 
بر آسیب شناســی از ســوی دکتر روانشــناس، به روابط سالمی که هر پدر و دختر باید با یکدیگر داشته باشند، 
نیز می پردازد. در حقیقت این اثر به والدین و دختران کمک می کند تا روابط خود را بر اســاس اصول درســت 

و صحیح شکل بدهند.

ساترا محتوای صداوسیما را در اختیار نمایش خانگی قرار می دهد
با موافقت رئیس رسانه ملی، ساترا امکان پخش شبکه های صداوسیما را در اختیار رسانه های صوت و تصویر قرار 
می دهد.ســازمان تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر )ســاترا(، با موافقت دکتر پیمان جبلی رئیس 
ســازمان صدا و ســیما، محتوای شــبکه های رادیویی و تلویزیونی را به صورت رایگان در اختیار رســانه های صوت و 

تصویر فراگیر قرار می دهد.

طنز
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