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آزادی صدها هزار تُن میکروب 
ناشناخته با ذوب شدن یخچال ها

دانشمندان هشــدار می دهند که با ادامه روند گرمایش جهانی زمین 
صدها هزار تن میکروب ناشناخته می توانند با ذوب شدن یخچال های 
طبیعی زمین آزاد شوند و برخی از آنها می توانند اکوسیستم ها را بارور 
کنند، در حالی که برخی دیگر می توانند پتانسیل بیماری زایی داشته 
باشــند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، با ادامه گرم شدن زمین، 
یخچال های طبیعی بیشــتری در حال ذوب شدن هستند و خطرات 
زیادی را برای بشــریت به همراه دارند. سرعت بی سابقه ای که در آن 
ورقه های یخ جهان در حال ذوب شــدن هســتند، از باال آمدن سطح 
آب دریاها گرفته تا افزایش فرســایش سواحل، این موضوع پتانسیل 
ایجاد اختالل در جوامع در ســطح جهان را دارد.اکنون دانشــمندان 
دانشــگاه آبریستویث)Aberystwyth( هشدار می دهند که با ذوب شدن 
یخچال هــای طبیعی جهان به دلیل تغییرات آب و هوایی، صدها هزار 
تن میکروب ممکن است به دریاچه ها و رودخانه ها وارد شوند.»آروین 
ادواردز«، میکروبیولوژیســت و نویســنده ایــن مطالعه از دانشــگاه 
آبریســتویث بریتانیا می گوید: ما یخچال هــا را ذخیره عظیمی از آب 
یخ زده می دانیم، اما درس کلیدی از این پژوهش این اســت که آنها به 

تنهایی اکوسیستم هستند.

یک اکوسیستم کامل در دل یخچال ها
یک اکوسیستم کامل درون یخچال های طبیعی به دام افتاده است. از 
آنجایی که برف سال به سال در سردترین مکان های زمین می بارد، به 
آرامی فشــرده می شود و یخ تشکیل می دهد و میکروارگانیسم ها را به 
دام می اندازد و آنها را در حالت خاموش نگه می دارد. اما با ادامه افزایش 
دمای زمین، یخ ها شــروع به ذوب شــدن کرده اند و این میکروب های 
باســتانی را آزاد می کنند کــه در نهایت به دریاچه هــا و رودخانه ها 
می ریزند.پژوهشــگران در این مطالعه، آب های ذوب شده سطحی را از 
هشت مکان در سراســر اروپا، آمریکای شمالی و دو مکان در کالهک 
یخی گرینلنــد جمع آوری کردند و در هر میلی لیتــر آب، ده ها هزار 
میکروب پیدا کردند.این گروه پژوهشی تخمین زد که بدون احتساب 
یخچال های طبیعــی واقع در منطقه هیمالیا در آســیا، این وضعیت 
می تواند منجر بــه خروج بیش از صد هزار تن باکتری از یخچال ها به 

آب ها در ۸۰ سال آینده شود.
این رقم بســته به ســرعت ذوب یخچال ها و اینکه آیا انسان می تواند 
تغییرات آب و هوایــی را مهار کند، تقریبا معادل ۶۵۰ هزار تن کربن 
است که در سال در محیط زیســت آزاد می شود.محاسبات این گروه 
پژوهشی بر اساس سناریوی گرم شدن زمین به میزان متوسط است، 
جایی که انتظار می رود دمای جهانی تا ســال ۲۱۰۰ به طور متوسط   

بین دو درجه ســانتیگراد تا سه درجه سانتیگراد افزایش یابد.بنابراین 
اگر انتشــار کربن و گرمایش جهانی و ذوب یخ هــا کاهش یابد، جرم 
میکروب های آزاد شــده نیز حدود یک ســوم کاهــش می یابد.تعداد 
میکروب های آزاد شده وابستگی زیادی به سرعت ذوب یخچال ها و این 
که ما چقدر به گرم کردن سیاره خود ادامه می دهیم، دارد.البته ادواردز 
می گوید: توده میکروب های قابل آزاد شدن حتی با گرم شدن متوسط 

زمین نیز   بسیار زیاد است.

پاتوژنی که قیامت برپا خواهد کرد
اولین ویروسی که از خاک منجمد)permafrost( جدا و دوباره فعال شد، 
در سال ۲۰۱۴ بود. این ویروس از یک جنس از ویروس های غول پیکر 
به نام پیتوویروس بود. این ویروس در یک هســته یخی ۳۰ هزار ساله 
که از خاک منجمد دائمی ســیبری گرفته شده بود، زنده بیرون آمد.از 
آن زمان، پژوهشگران میکروب های مختلفی را جدا کرده اند که برخی 
از آنها پتانسیل بیماری زایی دارند. با این حال، احتمال تبدیل شدن این 
میکروارگانیسم ها به بیماری همه گیر بعدی مانند بیماری کووید، نسبتاً 
کم اســت.ادوارد می گوید: احتماالً چنین خطری بسیار کم است، اما 
نیاز به ارزیابی دقیق دارد.به زمیِن دائم یخ بسته و الیه همیشه منجمد 
خاک که معموالً در نواحی قطبی و نیمه قطبی یافت می شود، »خاک 
منجمد« گفته می شــود. بنا بر تعریفی دقیق تــر، اگر خاک ناحیه ای 
برای دو سال یا بیشتر به حالت یخ بسته بماند، به آن »خاک منجمد« 
می گویند. به جز مناطق قطبی، در برخی مناطق کوهستانی نیز به خاک 
دائماً منجمد برمی خوریم. در حــدود ۱۵ درصد از زمین های نیم کره 

شمالی خاک منجمد است.

چگونه این میکروب ها می توانند اکوسیستم را تغییر دهند؟
پژوهشــگران خاطرنشــان می کنند که برخی از میکروب ها می توانند 
تأثیرات مثبتی مانند بارور کردن اکوسیستم هایی که با آنها در تماس 
هســتند، داشته باشــند. در عین حال، ســایرین نیز می توانند منبع 
آنتی بیوتیک های جدید باشــند که موضوعی امیدوارکننده است.برای 
درک این که چگونه چندین هزار تن میکروب آزاد شده بر اکوسیستم 
ما تأثیر می گذارد، به پژوهش های بیشتری نیاز است.»تریسترام اروین 
فین« یخچال شــناس و یکی از پژوهشــگران این مطالعه از دانشگاه 
آبریســتویث می گوید: در دهه های آینــده، پیش بینی اوج ذوب آب از 
یخچال های طبیعی کوهســتانی زمین به این معنی است که ما باید 
درک خود را از وضعیت و سرنوشــت اکوسیســتم های روی ســطح 
 Communications Earth یخچال ها بهبود دهیم.این مطالعه در مجلــه

Environment & منتشر شده است.

نگـــاه

آمار جدید از مبتالیان سرخک در کشور
 واکسیناسیون سرخک و فلج اطفال اتباع از دی 

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به افزایش موارد ابتال به سرخک 
در کشور، در عین حال از برنامه این وزارتخانه برای واکسیناسیون سرخک و فلج اطفال اتباع غیرایرانی زیر 
۱۵ ســال در ۲۷ دانشــگاه علوم پزشکی و از ابتدای دی ماه خبر داد.دکتر سید محسن زهرایی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره آخرین وضعیت شیوع سرخک در کشــور، گفت: از ابتدای سال جاری میالدی )اوایل دی 
۱۴۰۰( تاکنون ۲۰۲ مورد تایید شــده آزمایشــگاهی سرخک در کشور داشتیم که حدود ۵۳ درصد آنها را 
اتباع تشکیل می دهند و تقریبا می توان گفت از این آمار ۹۵ درصد مبتالیان، اتباع افغانستان بودند و ۴ یا ۵ 
مورد مبتال به سرخک پاکستانی و یک مورد هم عراقی داشته ایم.وی افزود: موارد مبتالیی که از کشورهای 
همسایه وارد ایران می شوند طبیعتا می توانند سبب سرایت بیماری به ایرانیان هم شوند؛ به شکلی که کمتر 
از نصف آمار کلی، مبتالیان ایرانی بودند و این نشــان دهنده این اســت که ما در معرض خطر باالی انتشار 
بیماری سرخک هستیم؛ زیرا کشورهای همسایه بویژه همسایگان شرقی و افغانستان در زمینه واکسیناسیون 
سرخک وضعیت مناسبی ندارند.وی با اشاره به اینکه در نتیجه رایج بودن بیماری سرخک در این کشورها  
هر از چندگاهی همه گیری های سنگین سرخک در آنها رخ  می دهد، تاکید کرد: به شکلی که در سال جاری 
میالدی سنگین ترین همه گیری سرخک در ۱۰ سال گذشته در افغانستان رخ داده است و این طبیعی است 
که افرادی که از این کشــور به ایران سفر می کنند اگر مبتال باشند، بتوانند بیماری را به ساکنین ایران هم 
انتقال دهند و همین امر ســبب شــد تا موارد مبتالی به سرخک ما نیز نسبت به سال قبل افزایش یابد.او 
درباره آمار بروز سرخک در ایران در سال گذشته میالدی،   اظهار کرد: سال گذشته میالدی )سال ۲۰۲۱( 
تعداد ۱۰۳ مورد تایید شــده آزمایشگاهی سرخک در کشور داشتیم اما امسال با افزایش شدت همه گیری 
در افغانســتان تعداد موارد تاکنون به ۲۰۲ نفر افزایش یافته است.وی با تاکید بر اینکه راه محافظت جامعه 
در مقابل سرخک، پوشش واکسیناسیون کامل است،   بیان کرد: در کشور ما واکسن در دو نوبت ۱۲ و ۱۸ 
ماهگی به اطفال تزریق می شــود. درخصوص تزریق واکســن هیچ تفاوتی میان کودکان ایرانی و اتباع قائل 
نمی شــویم و این واکسن به شکل رایگان برای همه کودکان مشــمول در شبکه بهداشتی تزریق می شود. 
مطالعات به ما نشان داده است که پوشش واکسیناسیون کودکان اتباع معموال از ایرانیان پایین تر بوده است 
و این یک ریســک برای گسترش بیماری اســت.رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون طی یک برنامه واکسیناسیون تکمیلی حدود ۶۵۰ هزار تبعه غیر 
ایرانی بویژه کسانی که جدیدتر وارد کشور شده بودند، تحت تزریق واکسن سرخک قرار گرفتند و اکنون هم 
یک برنامه  دیگر در دســت اقدام است که از ابتدای دی ماه مجددا در خدمت اتباع باشیم و در ۲۷ دانشگاه 
علوم پزشکی که جمعیت اتباع باالتری تحت پوشش خود دارند، برنامه واکسیناسیون سرخک و فلج اطفال 
گروه ســنی زیر ۱۵ ســال اتباع غیر ایرانی را انجام دهیم. جزئیات این برنامه طی روزهای آتی اعالم خواهد 
شــد.او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است به دنبال بازی های جام جهانی در قطر که از اکثر کشورها 
مردم در آنجا حضور دارند،  آمار ابتال به بیماری واگیرداری نظیر سرخک افزایش یابد؟، به ایسنا گفت: احتمال 
افزایش موارد سرخک را نمی توان به شکل قطعی رد کرد؛ زیرا هر اجتماعی می تواند باعث این ریسک باشد اما 
باتوجه به اینکه ایران در مواجهه مستمر ورود بیماری از یک یا دو کشوری که باالترین موارد بروز سرخک را 
دارند،   قرار دارد، می توان گفت ما همواره در ریسک ورود سرخک به ایران هستیم و این یک خطر همیشگی 
است؛ اما با توجه به اجتماعی که شکل می گیرد، به طور علمی و تئوریک احتمال افزایش موارد سرخک پس 

از بازی های جام جهانی هم می تواند وجود داشته باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛
توزیع رایگان داروهای بیماران SMA آغاز شد

رئیس ســازمان غذا و دارو، از آغاز توزیع رایگان داروهای بیماران SMA از روز پنجشــنبه ۳ آذر خبر داد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، گفت: واردات داروی بیماران SMA با دستور رئیس جمهور به 
منظور بررســی اثربخشــی آنها در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت و با پیگیری سازمان غذا و دارو در 
مرداد ماه ســال جاری وارد کشور شد.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این داروها برای اولین بار وارد کشور 
می شــدند، باید پروتکل های درمانی تدوین و پس از آن دســتورالعمل های الزم به منظور بررسی اثربخشی 
توسط معاونت تحقیقات اعالم می شد، بنابراین علت تأخیر در توزیع این داروها عالوه بر تعیین تکلیف منابع 
مالی و پوشــش بیمه ای، تدوین پروتکل های درمانی بود.رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه لیست 
بیماران از ســوی معاونت درمان اعالم و دارو با ثبت در ســامانه RDA یا سامانه بیماری های نادر در اختیار 

بیماران قرار خواهد گرفت.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از موارد مهم که در دنیا 
انجام شــده،مالیات بر عایدی سرمایه اســت که اساسا جنس ان تنظیم 
گری در اقتصاد است.به گزارش خبرنگار مهر؛ رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: یکی از موارد مهم که در دنیا انجام شده، مالیات بر عایدی 
ســرمایه است که اساساً جنس ان تنظیم گری در اقتصاد است. با وجود 
پیگیری های انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در غالب الیحه 
در دولــت نیومد بلکه در دو الیحه ی قبل نیز با مخالفت دولت یازدهم و 
دوازدهم مواجه شدیم.رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی در برنامه این هفته »پایش« با عنوان »بررســی قانون اخذ 
مالیات از عایدی ســرمایه« گفت: مالیات بر عایدی ســرمایه به عبارت 
راحت تر همــان مالیات بر داللی و سوداگریســت، این مالیات در واقع 
همان مالیات بر مابه التفاوت قیمت فروش از خرید است. عده ای متقاضی 
سرمایه ای در بازار مسکن اگر کنترل نشوند صدمات جبران ناپذیری برای 
اقتصاد کشــور به همراه دارند، در سال ۵۵ الی ۶۵، بیست و دو درصد از 
حجم نقدینگی معطوف به تقاضای ســرمایه ای مسکن بود و ۸۰ درصد 
مربــوط به تقاضای مصرفی آن بود.مهدی موحــد بکنظر در ادامه بیان 
کرد: در حــال حاضر به دلیل فقدان مالیات بر عایدی ســرمایه، تقریباً 
می توان گفت جای اعداد یاد شده عوض شده یعنی در سال ۱۴۰۱ حدود 
۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مســکن معطوف به تقاضای 

سرمایه ای شده است.
وی در ادامه متذکر شــد: باید به دو نکتــه در این خصوص توجه کرد، 
یکی ایــن که مردم عادی که یک خانه دارند مشــمول این نوع مالیات 
نمی شوند و دیگری اینکه فقدان مالیات بر عایدی سرمایه یکی از عوامل 
وجود تورم های دو رقمی مزمن ۵۰ ساله در کشور است. افزایش تقاضای 
سرمایه ای مسکن یک اثر منفی بر قیمت بخشی بازار آن دارد، از طرفی 
افزایــش قیمت، موجب افزایــش انگیزه افراد برای ورود بــه این بازار و 
تقاضای سرمایه ای می شود.این مقام مســئول در ادامه افزود: همچنین 
با افزایش قیمت بخشــی بازار مســکن، هزینه ی آن در سبد خانوار زیاد 
می شود این موضوع اثر منفی خود را بر تورم می گذارد. افرایش سرمایه ای 
مســکن سبب افزایش نقدینگی می شود، عموماً گفته می شود نقدینگی 
به واســطه ی کسری بودجه دولت، کاهش منابع آن و… به وجود می آید 
اما معموالً بانک یه یکی از عوامل مهم ایجاد نقدینگی اســت را در نظر 
نمی گیرند و اگر هم این عامل دیده شود عامل تقاضای سرمایه ای مسکن 
و دیگــر دارایی ها که بر بانک اثر گذار اســت، دیده نمی شــود.در ادامه 
برنامه، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شــورای اسالمی در ادامه بیان 

کرد: طی سال های گذشــته اقدام مهمی که در مجلس شورای اسالمی 
صورت گرفت، تصویب قانونی تحت عنوان قانون ســامانه ی مودیان که 
یک زیرســاخت مهم اقتصادی کشور به شمار می رود، بود. اولین نکته ی 
مهم شــفافیت نظام اطالعاتی در حوزه ی اقتصاد ملی است، در صورت 
عدم وجود این شفافیت ســازوکارهایی که برای مدیریت اقتصاد کشور 
انجام می شــود ناکارآمد خواهد بود.محمد رضا پور ابراهیمی همچنین 
افــزود: یکی از موارد مهم که در دنیا نیز انجام شــده، مالیات بر عایدی 
ســرمایه است که اساساً جنس ان تنظیم گری در اقتصاد است. عالرغم 
پیگیری های انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در غالب الیحه 
در دولــت نیومد بلکه در دو الیحه ی قبل نیز با مخالفت دولت یازدهم و 
دوازدهم مواجه شــدیم.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، 
مجلس یازدهم شــورای اسالمی در این خصوص کار خود را در روزهای 
اول آغاز کرد و خوشــبختانه در این حوزه بــا موافقت و همراهی دولت 
سیزدهم مواجه شد.این مقام مسئول در خصوص پایه های مالیاتی تعریف 
شده نیز بیان کرد: در حال حاضر در این طرح چهار پایه ی مالیاتی تعریف 
شده که شامل حوزه ی امالک )مهم ترین بخش(، خودرو، طال و جواهر و 
ارز می شود، در سایر کسور ها در حوزه های مختلفی مانند سهام و… این 
موضوع مطرح است اما در کشور ما به دلیل ویژگی بازار سرمایه و جهت 
گیری حوزه ی نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی و تقویا بازار سرمایه، این 
چهار پایه تعریف شده است.دیدگاه در کمیسیون اقتصادی به این صورت 
بود که پایه ی مالیاتی به آسان ترین روش ممکن در غالب قانون تصویب 
و اجرا شود و سپس متناسب با نتایج اجرا تعدیالت مربوط به آن صورت 
گیرد. گاهی ایراداتی بر ما وارد می شــود که معافیت های در نظر گرفته 
شــده زیاد است اما در حال حاضر هدف کسانی است که به عنوان مثال 
در بازار مسکونی در پی داللی و سفته بازی هستند، مالکیت چهار واحد 
مسکونی بالمانع است.وی در ادامه افزود: اگر مجموعه اقدامات آغاز شده 
با همین روند موجود سهل گیری و ایجاد شرایط اجرا شود، ه اعتقاد بنده 
بخشی از تنظیم گری مهم بازار در بحث سوداگری ساماندهی خواهد شد. 
دغدغه هایی نیز در این زمین وجود دارد برای مثال قانون فعلی سامانه ی 
مودیان باید به صورت کامل اجرایی شود اما این قانون بدون سامانه قطعاً 
عملیاتی نخواهد شــد.پور ابراهیمی در ادامه متذکر شد: در صورتی که 
سازمان مالیاتی به تکالیف و تعهدات خود عمل نکند، قانون یاد شده ابتر 
خواهد ماند و مالیات بر عایدی سرمایه که یک امر مهم در تنظیم گری 

اقتصاد ملی است قطعاً تحت تأثیر قرار می گیرد.

در برنامه »پایش« مطرح شد

مالیات بر عایدی سرمایه از جنس تنظیم گری اقتصاد

براســاس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، دیروز )۴ آذرماه( با 
شاخص ۱۳۶ در شرایط ناســالم برای گروه های حساس قرار دارد.به گزارش 
ایســنا، بنا بر پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر 
تهران، با توجه به عدم وزش باد مؤثر و انباشت آالینده ها طی ساعات گذشته 
کیفیت هوا در صبح امروز)۴ آذر( در بیشــتر مناطق در محدوده ناسالم برای 
گروه های حســاس قرار خواهد گرفت. حاکمیت جو نسبتاً آرام در طول روز 
پراکندگی آالینده ها را محدود خواهد کرد.با تداوم این شرایط جوی و افزایش 

ترافیک شــامگاهی تا اواخر وقت جمعــه افزایش غلظت آالینده ها و برقراری 
وضعیت ناســالم برای گروه های حساس در برخی مناطق پرتردد پیش بینی 
می شود.رشد ناپایداری جوی و احتمال بارش پراکنده همراه با افزایش نسبی 
تندی باد تا صبح فردا )۵ آذر( کاهش غلظت ذرات معلق و بهبود کیفیت هوا 
در بیشتر مناطق را به دنبال خواهد داشت.تداوم ناپایداری جوی در طول روز 
شــرایط مناسب برای پراکندگی آالینده ها را تسهیل خواهد کرد. شایان ذکر 
اســت با افزایش تندی باد تا ســاعات پایانی شنبه از میزان غلظت آالینده ها 
کاســته خواهد شد و کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت قابل قبول قرار 
می گیرد.بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آالینده 

»ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون« با میزان شــاخص ۱۳۶ در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس قرار دارد همچنین آالینده شاخص هوای پایتخت طی 
۲۴ ســاعت گذشته »ذرات  معلق کمتر از ۲.۵ میکرون« با میانگین ۱۶۳ بود 
و کیفیت هوای پایتخت در شــرایط ناسالم قرار داشت.بر اساس دستورالعمل 
احتیاطی صادره از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، مبتالیان به 
بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان جزو گروه های حساس محسوب 
می شوند و باید فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. 
فعالیت طوالنی عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد به طور 

متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می دهند.

برنامه هفتم توسعه رویاپردازانه است

بااینروندشرایطسختترمیشود
جزئیات تهاتر نفت با بدهی های برقی

 60 درصد از مطالبات نیروگاه های 
تجدیدپذیر تسویه شد

همه چیز در هاله ای در ابهام

چه کسی می تواند نفت ایران را بفروشد؟

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد: طبق آخرین اطالعات ۶۰ درصد از مطالبات نیروگاه های تجدیدپذیر 
از طریق حواله های ســوخت تسویه شد.مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره تهاتر بدهی های برقی با نفت اظهار داشــت: فعال تنها چیزی که توانستیم استفاده کنیم تسویه 
مطالبات انرژی های تجدیدپذیر از طریق حواله های سوخت انرژی است که با همکاری شرکت ملی گاز 
و مجلــس صورت گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان ســال هم تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این 
بخش را می توانیم تســویه کنیم. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: طبق آخرین اطالعات ۶۰ درصد 
از مطالبات نیروگاه های تجدیدپذیر از طریق حواله های ســوخت تســویه شد.وی توضیح داد: حواله ها 

به این شکل است....

چراافزایشنرخاجاربهابهنیمهدومسالسرایتکرد؟

عبور تراکنش های گذرگاه عمومی خدمات 
دولت از مرز دو میلیارد

 بیانیه وزارت امور خارجه در پاسخ به قطعنامه
 ضد ایرانی شورای حقوق بشر
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هوای تهران هنوز آلوده است
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تهران- ایرنا- معاون سیاســی وزارت خارجه همکاری هــای دوجانبه ایران و هند را 
ضرورتی انکارناپذیر برای تامین منابع ملی دو کشــور و موجب تحکیم صلح و ثبات 
در منطقه و مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله کشورهای فرامنطقه ای در امور منطقه 
دانســت.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت 

امور خارجه ایران و هیات همراه که برای مشــورت های سیاسی معاونین وزرای امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران و هند به دهلی نو ســفر کرده است، روز پنجشنبه 
- ســوم آذر- با وینای موهان کواتــرا Vinay Mohan Kwatra، قائم مقام وزیر خارجه 
هند دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار مهمترین موضوعات مورد عاقه دو کشــور 
در عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد رایزنی و بررســی قرار گرفت و 
طرفین پیرامون راه های توسعه و گسترش مناسبات سیاسی فیمابین از جمله تبادل 
هیات های عالیرتبه، نشســت آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و هند و شــورای تجاری دو کشــور با هدف ارتقا سطح مبادالت تجاری و همچنین 
ســرمایه گذاری هند در چابهار تبــادل نظر کردند.طرفیــن همچنین در خصوص 
موضوعات منطقه ای از جمله اوضاع افغانســتان، مبارزه با تروریســم و مواد مخدر، 

کریدور شمال جنوب و راههای تقویت همکاری های چندجانبه از جمله در چارچوب 
سازمان همکاری شانگهای به گفت وگو پرداختند.باقری در این ماقات همکاری های 
دوجانبه و چندجانبه جمهوری اســامی ایران و هند را موجب تحکیم صلح و ثبات 
در منطقه و مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله کشورهای فرامنطقه ای در امور منطقه 
خواند و گفت: رایزنی پیوسته و مستمر ایران و هند در موضوعات مختلف و همکاری 
دوطرف در زمینه های مورد عاقه به ویژه در موضوعات منطقه ای یک انتخاب نیست، 
بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تامین منافع ملی دو کشور است و در عمل فرصت 
را از بیگانگان خواهد گرفت تا با بهره برداری از خا همکاری میان کشورهای منطقه، 
ترتیبات منطقه ای را براســاس منافع نامشروع و سیاست های زیاده خواهانه خود بر 

کشورهای منطقه تحمیل کنند.

گزیده خبر

سردار فدوی:
آمریکایی ها حتی یک پیروزی هم در مقابل 

ایران نداشتند
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: آمریکایی ها در این 
۴۴ ســال نتوانستند حی یک پیروزی را برای خود رقم بزنند و اگر یک پیروزی 
داشتند، همه جهان را پر می کردند.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست سراسری فرماندهان بسیج بنیاد 
مستضعفان با اشاره به سخنان بنیانگذار انقاب اسامی در خصوص بسیج، اظهار 
داشت: یکی از ابتکارات خاص حضرت امام )ره(، تشکیل سپاه پاسداران و بسیج 
بود و نقصی که در طول تاریخ بعد از ائمه وجود داشــت، نبود تشــکیاتی مثل 
بســیج و سپاه بود.سردار فدوی با بیان اینکه امروز ۴۴ سال است که جنگ بین 
حق و باطل ادامه دارد، گفت: در این جنگ دائمی، یک سو آمریکا بعنوان شیطان 
بزرگ و خبیثان دنباله رو آن قرار گرفته اند و در این سو، جبهه انقاب اسامی 
است که در خط مقدم آن سپاه و بسیج قرار دارد و با تاش آن ها است که امروز 
شــاهد پیروزی جبهه حق بر باطل هستیم.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی با بیان اینکه آمریکایی ها در این ۴۴ سال نتوانستند یک پیروزی 
را برای خود رقم بزنند و اگر یک پیروزی داشــتند همه جهان را پر می کردند، 
ولی آن ها حتی یک نمونه را هم نمی توانند نام ببرند، ادامه داد: شــما نگاه کنید 
چطور می شود که یک جبهه، همه چیز مادی را در اختیار داشته باشد و در این 
جنگ، نتایج ۱۸۰ درجه برعکس شود؛ ما در هیچیک از توانمندی های اقتصادی، 
علمی، نظامی، رســانه ای و خاصه توانمندی های مادی و دنیایی، احتماالً حتی 
یک نمره باالتر از امریکایی ها نداریم و توان نظامی، اقتصادی و رسانه ای آن ها با 
ما قابل مقایسه نیست، ولی چرا نتایج مواجهه غرب با ما طی این سال ها با این 
توانمندی ها ۱۸۰ درجه متفاوت است؟ســردار فدوی ادامه داد: این موفقیت ما 
و شکست آن ها از این رو است که خدا می فرماید من کار می کنم نه شما؛ شما 
فقط وظیفه دارید به تکلیفتان عمل کنید و نتیجه را خدا رقم می زند؛ لذا، چون 
ما در این سال ها به میزان قابل قبول خداوند، به تکالیف عمل کردیم، خدا نیز به 
وعده خود عمل کرد و این انقاب را نگه داشت.وی با بیان اینکه هجمه غرب به 
انقاب از سپیده ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ شروع شد، گفت: در آن روز ایادی دست چندم 
دشمنان به صورت سازمان یافته در کردستان به ما حمله کردند و بعد از آن نیز 
جنگ ۸ ساله ای را به ما تحمیل کردند که ۷۸ کشور شامل دو ابرقدرت، در مقابل 
ما قرار گرفتند.جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی اضافه کرد: 
خداوند می فرماید دو حزب بیشتر در جهان نیست؛ حزب خدا و حزب شیطان و 
همه مردم عالم یا در این حزب قرار دارند یا در آن دیگری؛ ولی خداوند خودش 
اراده کرده تا حزب اهلل پیروز باشد؛ لذا ما تنها باید مراقب باشیم که خودمان را 
در حزب خدا قرار دهیم و به تکالیفمان عمل کنیم و بدانیم که در صورت عمل 
به تکلیفمان، نتیجه را خداوند رقم می زند.سردار فدوی با اشاره به سخنان امام 
راحل که فرمودند ملت ما از ملت زمان رســول اهلل و امیرالمومنین )ع( باالترند 
گفت: در همه این ســال ها، ملت ما به میزان قابل قبول خداوند، به تکالیفشان 
عمل کردند و خدا نیز به وعده خود عمل کرد و این انقاب را نگه داشت.وی با 
بیان اینکه دشــمنی امریکایی تا امروز، شکلی سینوسی داشته، گفت: طی همه 
ســال های پس از انقاب در چند حالت شاهد شدت دشمنی های آمریکایی ها 
هســتیم، یکی اینکه دشمنی ها زمانی اوج می گیرد که آمریکا با شکست بزرگی 
مواجه شــده باشــد؛ یک حالت دیگر آن اســت که ما با پیروزی بزرگی مواجه 
شــده ایم و حالت دیگر، قرار گرفتن این دو شــرایط در یک زمان؛ امروز هم هر 
دو این اتفاق با همدیگر افتاده است.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی ادامه داد: شما نگاه کنید حداقل ۵ قرن است که کشورهای غربی، دنیا را 
استعمار کردند؛ اما آن ها امروز در چه وضعی هستند؟ آن ها بر خاف تعهداتشان 
که قرار نبود ناتو را به ســمت شــرق ببرند، به شرق رفتند و روسیه به اوکراین 
حمله کرد و به دنبال حمایت های غرب از اوکراین، روســیه گاز را بر روی غرب 
بســت؛ حاال نگاه کنید غربی ها به چــه روزی افتادند؛ امروز چوب و ذغال جمع 
می کنند و بدتر از این ها خطاب به مردمشــان نوشته اند تاپاله گاو جمع کنید؛ 
این شکســت بزرگی برای غرب است، ولی متأســفانه رسانه ما نمی تواند از این 
شکست ها و خفت های دشــمن استفاده کند.سردار فدوی اضافه کرد: از طرفی 
امریکایی هــا دیدند با روی کار آمدن دولت جدید در ایران احتمال دارد روندی 
که آن ها داشــتند تغییر کند چرا که این دولت بنا دارد در ایران بر مدار قانون 
اساســی و انقاب اسامی عمل کند و آن ها می دانند اگر دولت ها بر اساس این 
۲ اصل عمل کنند، مشــکات ایران حل می شود.وی با اشاره به حوادث اخیر با 
تاکید بر اینکه شــهادت مطلوب پاسداران و بسیجیان است و وقتی این مطلوب 
حاصل شود، جای غصه خوردن نیست، گفت: در این حوادث اصًا نگران نباشید؛ 
این اتفاقات مثل این است که وقتی یک پشه آدمی را که همیشه سامت بوده، 
می گزد، آن پشه گزیدگی به چشم می آید؛ لذا شما برای اینکه ابعاد این اتفاقات 
را متوجه شوید ببنید امروز چند نفر شیطنت کردند و شعار دادند؟ در بیشترین 
حالت تعدادشــان آنقدر کم است که آدم رویش نمی شــود اعام کند، ولی در 
مقابل وقتی یکی از مدافعان امنیت شهید می شود، میلیون ها نفر برای تشییع این 
شهید به خیابان می آیند؛ لذا این شیطنت رسانه های آن ها است که این اقدامات 
کوچک را به نوعی نشان می دهند که انگار انقاب تمام شد و رفت و آن ها تاش 
می کنند که ذهن مردم را مغشوش کنند.جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به 
شــرایط مســلمانان در جنگ احزاب گفت: در جنگ احزاب دشمنان قطعنامه 
صــادر کردند و در یک بند آن گفتند حتماً حضرت محمد )ص( و حضرت علی 
)ع( را می کشــیم حتی اگر کافر شوند؛ در این جنگ، وقتی مسلمانان در حالی 
که مشــغول حفر خندق دور شهر بودند، کلنگی به سنگ خورد و جرقه ای بلند 
شد، پیامبر فرمود ما روم را می گیریم؛ کلنگ دیگری خورد و جرقه دیگری زد و 
باز پیامبر فرمودند ما ایران را می گیریم؛ این در حالی بود که مسلمین برای در 
امان ماندن از هجوم دشمن در حال حفر خندق دور شهر بودند و هیچکس شاید 

نمی توانست لحظه ای این سخن پیامبر را تصور هم کند.

سرلشکر سامی:
تمام سیاست های دشمن شکست 

خورده و فروپاشیده است
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی گفت: دشمن به 
شدت زخمی و عصبانی است چون تمام سیاست هایش متوقف، 
ناکارآمد، شکست خورده و فروپاشیده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، سرلشکر حسین سامی« فرمانده کل سپاه پاسداران عصر 
)پنجشــنبه ۳ آذر ماه( در اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری 
مالک اشتر بسیج، گفت: بسیج سپر بای تمام حوادث سهمگین 
و خطرناک برای ملت ایران و متوقف کننده سیاست های دشمنان 
بوده و هست.سردار سامی با اشاره به اینکه اندیشه تشکیل نهاد 
بسیج یک الهام الهی بر قلب امام راحل بود، افزود: بسیج هم خدا 
را عبادت کرد و هم به همه عالم اجتناب از عبادت طاغوت را یاد 
داد. فرمول غلبه بر مستکبران را ساخت و در کارگاه بزرگ جنگ 
اثبات کرد. هفته های گذشته همیشه هفته بسیج بود. این روزها 
روزهای بســیج است. چون یک فتنه عظیم جهانی شبیه جنگ 
احزاب، یک آرایش عظیم سیاســی در جهان شکل گرفته است. 
یک ائتافی از تمام شیاطین و اشرار عالم. همه آمده اند به صحنه 
از اشــرار، شیاطین، مســتکبران، بدخواهان، شکست خوردگان 
سابق، حتی محتضران سیاسی.فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید 
بر اینکه بسیج همواره متوقف کننده حرکت دشمنان بوده است، 
تصریح کرد: دشــمن به شدت زخمی و عصبانی است چون تمام 
سیاست هایش متوقف و ناکارآمد و شکست خورده و فروپاشیده 
اســت. تحریم نسخه تســلیم بود ولی ملت ایران به جای تسلیم 
شــدن در برابر فشارهای جهانی، با مدیریت آمریکا و متحدانش، 
فرصتی بزرگ برای قطع وابستگی به جهان را ساخت.وی گفت: 
سعودی در برابر انصاراهلل التماس آتش بس می کند. نخست وزیران 
امروز انگلیس ادامه چرچیل هستند و چیزی عوض نشده است. 

بیانیه وزارت امور خارجه در پاسخ به قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر
وزارت امور خارجه ایران در خصوص نشست ویژه شورای حقوق 
بشــر که در روز پنچ شنبه »ســوم آذرماه «در مورد تحوالت 
داخلی ایران برگزار شــد ،بیانیه ای را منتشــر کرد .به گزارش 
اقتصاد آناین، براســاس اعام وزارت امور خارجه در متن این 
بیانیه آمده است :» وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشــورهای غربی در تحمیل 
قطعنامه ای ضدایرانی به شــورای حقوق بشــر را قویا محکوم 
می کند.مایه تأسف بسیار اســت که شورای حقوق بشر برای 
تأمیــن منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشــورها یک بار 
دیگر مورد سوء اســتفاده قرار گرفته است.وزارت امور خارجه 
با ابراز تأســف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، 
یادآوری می نماید که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی 
رتبه جمهوری اسامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی 
به حقوق بشــر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی 
جمهوری اسامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی 
مســئوالنه را در خصوص این اتفــاق ناگوار در پیش گرفتند و 
دولت نیز با تشــکیل کمیته هــای تحقیقاتی متعدد و مکمل 
توســط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج 
بررسی ها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده 
است.همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسامی 
ایران از همان ابتدا بصورت منظم و در مراحل مختلف، گزارش 
های مســتند متعددی را برای سازوکارهای بین المللی حقوق 
بشــری در ژنو و نیویورک و همچنین کلیه اعضای جامعه بین 
المللی ارسال کرده اســت.این رویکرد جمهوری اسامی ایران 
بیانگر دغدغه مندی و مسئولیت پذیری مسئوالن عالی کشور، 
ارکان ذیربط و نهادهای مربوطه است، مضافا آنکه این رویکرد 
بر مبنای مســؤلیت پذیری ملی، قوانین داخلی، اصول انسانی 
و نیز احترام و پایبندی به تعهدات عضویت در ســازوکارهای 
بین المللی اتخاذ شد.برغم توسل برخی معترضان به رفتارهای 
خشونت آمیز و ایجاد اغتشــاش مبتنی بر سوء استفاده و نیز 
تحریکات و مداخات سازماندهی شده خارجی در دو ماه اخیر 
و مبادرت برخی افراد و گروه های مسلح به اقدامات تروریستی 

در اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر 
خویشــتنداری با آشــوبگران برخورد نموده و در این راه دهها 
نفــر از نیروهــای پلیس و حافظان امنیت شــهید و چندهزار 
نفر مجروح شــده اند.بی تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان 
نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از 
اهداف سیاسی چند بعدی بوده است.یادآور می شود که مبنای 
کار شورای حقوق بشــر بر همکاری، گفتگو و کمک به دولت 
ها برای ارتقاء حقوق بشــر است و جمهوری اسامی ایران نیز 
در مدت شانزده ســال اخیر از زمان تشکیل این شورا و برغم 
بســیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه و حتی مغرضانه 
گروهی از کشــورها در شورا، همواره بر مشارکت سازنده تاکید 
داشــته و عمیقا معتقد است اعضای جامعه بین المللی تنها با 

گفتگو، همکاری و تبادل تجربه می توانند به ارتقای حقوق بشر 
کمک کنند.جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه و 
ســوء استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر توسط گروه خاصی 
از کشــورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب بندی کرده و به 
تنش ها دامن زده است و بی شک این رویکرد نه تنها به ارتقاء 
حقوق بشــر کمک نمی کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی 
و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می 
کند.دولــت آلمان و برخی از دولت های غربی ســهیم در ارائه 
این قطعنامه، بر مبنای محاســبات اشتباه و تحت فشار البی 
های سیاســی خاص و خبرســازی های دروغین برخی رسانه 
های معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و  گذر 
زمان نشــان خواهد داد این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع 

آنها تمام خواهد شد.متأسفانه هم زمان با اغتشاشات اخیر علیه 
جمهوری اســامی ایران، دروغ پردازی ها، اطاعات نادرست و 
فضاسازی های رسانه ای  توسط رسانه های خارجی دروغ پرداز 
و مروج اغتشــاش و ترور نیز، بصورت بی ســابقه و هدفمندی 
شــکل گرفت و به قطعه ای مهم از جنگ ترکیبی علیه ایران 
تبدیل شد.قطعنامه ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، 
نتیجه مســتقیم بکارگیری اطاعات نادرست برای پیش بردن 
اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی 
است.در حالیکه مراجع ذیربط جمهوری اسامی ایران حداکثر 
مماشات با معترضان و رأفت اسامی و انسانی را با اغتشاشگران 
بازداشــت شده و بویژه نهایت تســامح را با زنان بخرج دادند، 
اما رژیم آلمان و دولت های همســوی آن بــا اهداف و انگیزه 
های سیاسی، ادعاهای دروغین و تحریک آمیزی را در ارتباط با 
نقض حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان در ایران مطرح 
کردنــد و در این رابطه حتی اقدامــات هدفمند و برنامه ریزی 
شــده گروههای خشــونت طلب و تروریستی در کشته سازی 
را، به حســاب نیروهای حافظ نظم و امنیت جمهوری اسامی 
ایران منظور کردند، ادعاهایی که بارها توسط نهادهای ذیربط 
ایرانی بطور مستدل تکذیب گردیده است.در خصوص قطعنامه 
نشست ویژه و تشکیل ســازوکاری توسط شورای حقوق بشر 
در خصوص تحوالت اخیر ایران نیز، جمهوری اســامی ایران 
با نشســت ویــژه مخالف بود و آنرا بر اســاس زمینه ها و علل 
برگزاری ۳۴ نشست ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف 
طی سالهای گذشته، کاما ناسازگار و غیر عادی و غیرضروری 
می دانســت، فلذا قطعنامه این نشست را نیز کاما مردود می 
داند.جمهوری اسامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی 
تحقیق فوت خانم مهســا امینی و همچنین وجود کمیته ملی 
تحقیق متشکل از حقوق دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل 
در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحوالت اخیر کشور، تشکیل 
هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته 
در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشــور دانسته و 

مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی شناسد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف، 
گفت: این نظام ظرفیت اصاح خود را دارد و معتقدیم اعتراضات باید شــنیده شود و 
این شــنیدن هم نباید صوری باشد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و 
روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، صبح پنجشنبه )سوم آذر ماه ۱۴۰۱( 
جمعی از دانشــجویان دانشگاه شریف و نمایندگان تشکل های سیاسی این دانشگاه با 
آیت اهلل آملی الریجانی دیدار کردند و به بیان سواالت، ابهامات، برداشت ها، دیدگاه ها و 
نظرات خود پرداختند.در ابتدای این دیدار، آیت اهلل آملی الریجانی با قرائت آیه نور از 
قرآن مجید، گفت: خداوند ما را از کسانی قرار بدهد که به نور الهی هدایت می شوند. از 
اینکه در خدمت شما جوانان دانشجو هستم، بسیار مسرورم و از اینکه امروز این توفیق 
حاصل شــده است، خداوند را شــاکرم و آماده ام صحبت های شما که مانند فرزندانم 
هســتید را بشنوم و اگر نکته ای بود، خدمت شــما طرح کنم.در ادامه نمایندگانی از 

انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه شریف، بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، جامعه 
اســامی دانشجویان، شورای صنفی دانشگاه شریف، نماینده انجمن اسامی مستقل، 
هیئت دانشجویان دانشگاه شریف و جمعی از دانشجویان در فضایی صمیمانه به ارائه 
دیدگاه های خود پرداختند.آیت اهلل آملی الریجانی پس از شنیدن نظرات و دیدگاه های 
دانشجویان دانشگاه شریف با تاکید بر اینکه ما دنبال شنیدن حرف ها هستیم و در این 
دیدار از جانب خودم صحبت می کنم، گفت: این مرزبندی با مســئوالن را قبول ندارم. 
اشــکالی در روش کار شما و روش قضاوت و نتیجه گیری برخی از شما دیدم.آیت اهلل 
آملی الریجانی با اشــاره به اینکه حجاب در کشور قانون است، گفت: در لیبرال ترین 
کشورها هم باید التزام به قانون داشت، در غیر این صورت سنگ روی سنگ نمی ماند. 
باید قانون را رعایت کرد. آیا شما توهین را جرم می دانید یا نه؟ در همه دنیا جرم است. 
آیــا نباید با مجرم برخورد کرد؟ چه فرقی می کند که یک دانشــجو جرمی را مرتکب 
شــود یا یک فرد غیر دانشجو؟ نباید بین دانشــجو و غیر دانشجو در این جهت فرق 
گذاشت.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دانشجویان، گفت: این حرف 
شما که اعتراضات باید شنیده شود، حرف صحیحی است. اینکه شنیدن صوری نباشد 
هم درســت است. شما تحرکات دشــمن بیرونی را دشمن تراشی ندانید. آمریکایی ها 

در تســلیح گروه های تروریســت در آن سوی 
مرزهای کردستان نقش دارند. شما دانشجویان 
در شناخت نقش دشمن خارجی و پایگاه های 
منافقین و برخی کشورهای منطقه چقدر تاش 
کــرده اید؟وی گفت: معقول تریــن راه، اصاح 
اشکاالت و خرابی ها است. آینده امیدوار کننده 
است. شما در یکی از بهترین دانشگاه های دنیا 
درس می خوانید. مطالبات شــما که در یکی از 

بهترین دانشگاه های جهان تحصیل می کنید، باید باالتر از سلف سرویس مختلط باشد. 
ایــن نظام ظرفیت اصاح خــود را دارد.آیت اهلل آملی الریجانی بــا دعوت جوانان به 
خودســازی، گفت: شما جوان هستید. در سن ساختن خود و شخصیت معنوی خود 
هســتید. در ارتقای شخصیت معنوی، باید برنامه ساختن داشت، زیرا که مسیری بی 
نهایت در پیشــگاه انسان وجود دارد. این هستی در دنیایی دیگر، با نحو حیاتی دیگر 
ادامه می یابد. ما انســان ها، تمام کارها و حرف هایمان اگــر در چارچوب معنوی قرار 

گرفت، در مسیر بی نهایت و بدون مرگ، رنگی دیگر پیدا می کند. 

آیت اهلل آملی الریجانی:

آینده امیدوارکننده است

باقری:
همکاری  ایران و هند موجب تحکیم 
صلح و ثبات در منطقه است
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پس از حاشیه های روز چهارشنبه؛
اسکندری، مدیر عامل صندوق بازنشستگی عزل شد / موالیی سرپرست شد

در پی اعتراض کارمندان صندوق بازنشستگی محمد اسکندری مدیر عامل این صندوق عزل شد.به گزارش اقتصادآنالین، پس از آنکه روز گذشته پرسنل صندوق بازنشستگی 
در اعتراض به ناکارآمدی و ضعف مدیریتی اسکندری تجمع کردند که در انتها به برخورد فیزیکی میان پرسنل و مدیر صندوق ختم و با حضور نماینده وزیر این تجمع به 
پایان رسید. شنیده ها حاکی از آن است که موالیی به عنوان سرپرست این صندوق انتخاب شده است. به گزارش اقتصادآنالین، دیروز چهارشنبه )دوم آذر( کارمندان صندوق 
بازنشستگی کشوری در اعتراض به شرایط کاری و حقوق خود مقابل ساختمان این صندوق در میدان جهاد تجمع کردند و خواستار دیدار با محمد اسکندری،  مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی بودند که اسکندری حاضر به دیدار با کارمندان معترض نبود.در نهایت با حضور نیروی انتظامی و درخواست آن ها، اسکندری در جمع معترضان حاضر 
می شود که این موضوع همراه با تشدید تنش میان کارمندان معترض و مدیرعامل صندوق و برخورد فیزیکی می شود. کارمندان صندوق بازنشستگی در این تجمع بیان کردند 

در صورت عدم رسیدگی به شرایط و ادامه فعالیت اسکندری به عنوان مدیر عامل در روز شنبه، دست از کار خواهند کشید.

گزیده خبر

رئیس سازمان خصوصی سازی :
سود سهام عدالت دو برابر می شود

رئیس سازمان خصوصی ســازی گفت: امسال با تدبیری که وزیر اقتصاد و 
شــورای عالی بورس داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت واریز می شود 
که پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد.به گزارش ایلنا از 
وزارت اقتصاد، قربانزاده اظهار کرد، در سه نشستی که با حضور فعاالن بخش 
خصوصی صنعت و اســاتید دانشگاه برگزار شــد در چند حوزه نکاتی بیان 
شد.وی افزود: حوزه نخست، مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت در 
جایگاه تنظیم گری چه ورود و ظهوری دارد، حوزه دوم مبحث اهلیت سنجی 
و صالحیت خریداران بود و حوزه ســوم بحث باز شدن قفل سهامداری این 
خودروســازان بود که با توجه به سهام چرخشی و تودلی که هر دو شرکت 
دارند حتماً برای اینکه کارایی و بهره وری بیشتر شود و مداخله دولت کاهش 

و به صفر نزدیک شود الزم است حتما واگذار شود.
 رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: همچنین در خصوص قیمت گذاری 
این دو خودروســاز حتماً باید تا انتهای ســال به ســمتی برویم که شاهد 
شــیب نزولی باشیم و به تدریج شاهد کاهش قیمت گذاری در مورد قیمت 
خودروهای پرتیراژ باشــیم.قربانزاده ادامه داد:  در حال حاضر زیان انباشته 
خودروســازان بین 130 تا 150 هزار میلیارد تومان است که در نتیجه این 
اقدامات عماًل خودروســازان از زیان خارج می شــوند و به سمتی خواهیم 
رفت که جذابیت برای سهام ایجاد خواهد شدمعاون وزیر اقتصاد بیان کرد: 
البته ســهم دولت در ایران خودرو 5 درصد و در سایپا 1۷ درصد است که 
مالک نیست بلکه باید نگاه جامع تری به این داشت و زیرمجموعه های کل 
این دو شرکت به نحوی واگذار شود که هم نقدینگی داخل شرکت بیاید و 
همین شــرکت ها به بهره وری و کارایی برسند.وی ادامه داد: جلسات نهایی 
بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشــکیل می شود و یک سند مشترکی 
را به صورت شــفاف اعالم می کنند تا تعهدی برای دولت سیزدهم در حوزه 
خودروســاز ها و شرکت های ایران خودرو و سایپا باشد و پس از کشاکشی 
ســالیان طوالنی که درباره واگذاری این دو خودروســاز داشتیم از این پس 
اقدام عملی را شاهد باشیم.رئیس سازمان خصوصی سازی درباره آزادسازی 
ســهام وثیقه گفت: در شورای عالی اصل ۴۴ در ماه گذشته با دستوری که 
از ســوی رئیس جمهور ابالغ شد که شــرکت هایی که در لیست واگذاری 
هستند سهام آنها آزاد شود و ظرف یک ماه باید این کار را انجام شود و اگر 
این کار صورت نگیرد این اجازه به وزارت اقتصاد داده شده است که از محل 
سایر سهام در لیست واگذاری آنها جایگزین شوند.قربانزاده درباره واریز سود 
شرکت های غیربورسی هم اظهار کرد: این سود بعد از افزایش سرمایه ای که 
شرکت های غیر بورسی می دهند به حساب سهامداران واریز می شود.معاون 
وزیر اقتصاد افزود: طبق موضوع بند 5 مصوبه شــورای عالی بورس، افزایش 
ســرمایه این شرکت ها در کارگروه ســهام عدالت قرار دارد است و در این 
کارگروه شرکت به شرکت مستقاًل مطرح و افزایش سرمایه آنها به تصویب 
می رسد از محل سود کم شده و مابقی واریز می شود.وی بیان کرد: با توجه 
به اینکه سود امسال هم در حال جمع آوری است با آن ترکیب خواهد شد 
و با سود سهام عدالت پرداخت می شــود.قربانزاده درباره سهام عدالت هم 
افزود: امسال با تدبیری که وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند در دو 
مرحله سود سهام عدالت واریز می شود که پیش بینی می شود ارقام آن دو 

برابر سال گذشته باشد.

چرا افزایش نرخ اجاربها به نیمه دوم سال 
سرایت کرد؟

عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران  امالک گفت: در این فصل از سال با 
کمبود عرضه مواجه هستیم و نه تنها در این مدت ساخت و ساز افزایش 
پیدا نکرده بلکه خبری از وعده های دولت درباره نهضت ملی مســکن هم 
نیســت و از آنجایی که در کنار انتظارات تورمی، عرضه به حداقل رسیده 
شــاهد ادامه روند افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال هستیم .به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، بازار مســکن و اجاره بها ســال 1۴01 را با تالطم 
قیمتی شــروع کرد و این افزایش قیمت ها در تابســتان و در فصل جابه 
جایی مستاجران به اوج خود رسید. اما نکته حائز اهمیت این است که این 
افزایش قیمت ها به ویژه در بخش اجاره معموال محدود به یک بازه زمانی 
مشخص یعنی اواخر بهار تا اواسط شهریورماه می شد و به نیمه دوم سال 
سرایت پیدا نمی کرد.برخالف روال معمول سال های گذشته افزایش نرخ 
اجاره در دو ماه نیمه دوم ســال هم ادامه دار بود و مستاجران را غافلگیر 
کرد. بطوریکه گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد، رشد ماهیانه اجاره 
بها در اردیبهشت 1.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.5 درصد، مرداد ۴.۶ 
درصد، شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد بوده است.عبداهلل اوتادی،  عضو 
هیات مدیره اتحادیه مشــاوران  امالک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا با اشاره به ادامه روند افزایش نرخ اجاره اظهار داشت: معموال در نیمه 
دوم ســال که حجم معامالت و قراردادهای اجــاره کاهش پیدا می کند، 
قراردادها با همان قیمت های تابســتان که پیک نقل و انتقاالت مســکن 
است، منعقد می شود اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش 
نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد.وی ادامه داد:  یکی از عوامل 
موثر در تعیین نرخ اجاره، نرخ ارز اســت و نرخ اجاره همســو با نوسانات 
بازار ارز حرکت می کند و همین افزایش نرخ دالر باعث افزایش انتظارات 
تورمی می شود که به افزایش نرخ اجاره هم دامن می زند. عضو هیات مدیره 
اتحادیه مشاوران  امالک  گفت: در کنار این عوامل اثرگذار در تعیین نرخ 
اجاره، در این فصل از ســال با کمبود عرضه مواجه هســتیم و نه تنها در 
این مدت ساخت و ساز افزایش پیدا نکرده بلکه خبری از وعده های دولت 
درباره نهضت ملی مســکن هم نیســت و از آنجایی که در کنار انتظارات 
تورمی، عرضه به حداقل رسیده شاهد ادامه روند افزایش اجاره بها در نیمه 
دوم ســال هستیم .اوتادی گفت: امســال هم بازار خرید و فروش مسکن 
و هم بازار اجاره، نیمه دوم ســال را با افزایش قیمت البته شــیب مالیم 
صعودی آغاز کردند و این از اقدامات دولت سیزدهم است که قیمت ها در 

بازار مسکن ماهانه افزایش پیدا می کنند.  

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:
انتظار می رود قانون جهش تولید مسکن در دوره 

جدید وزارت راه به سرانجام برسد
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با توجه به عمر باقی 
مانده از دولت انتظار می رود اهتمام جدی برای ســاخت مسکن در دوره جدید وزارت 
راه و شهرســازی به کار بسته شود و موانع موجود در مسیر ساخت مسکن کنار برود.

اســماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت راه 
و شهرســازی، بیان کرد: در وهله اول از زحمات آقای رستم قاسمی تشکر می کنیم. 
وزارت راه و شهرســازی یکی از وزارتخانه های کلیدی کشور است که مسئولیت های 
مختلفی بر عهده دارد. با توجه به اینکه حدود یک دهه از بازار مســکن غافل شده ایم 

حوزه مسکن یکی از اولویت هایی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود.

انتظار مجلس اراده جدی برای ساخت مسکن است
وی در ادامه اظهار کرد: از ســوی دیگر بر اســاس قانون جهش تولید مســکن که در 
مجلس یازدهم به تصویب رســید دولت موظف است ساالنه بالغ بر یک میلیون واحد 
مســکونی بسازد. ما انتظار داریم  وزارت راه و شهرسازی در ادامه راه جدیت بیشتری 
در حوزه ساخت مسکن داشته باشد. یکی از معضالتی که این روزها گریبان گیر مردم 
شــده است بحث مسکن است. انتظار می رود وزیر جدید راه و شهرسازی اراده جدی 
برای ساخت مسکن داشته باشد.نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: انتظار می رود وزیری که تصدی وزارت راه و شهرســازی را بر عهده می گیرد با 
تعاملی که با نمایندگان مجلس دارد قانون جهش تولید مسکن را به سرانجام برساند. 
حدود یکسال و نیم از عمر دولت گذشته و تنها حدود دو سال و نیم فرصت باقی مانده 
اما هنوز در برخی از اســتان ها پروژه های ســاخت مسکن کلید نخورده است. انتظار 

می رود اهتمام جدی برای ساخت مسکن در دوره جدید این وزارتخانه شکل بگیرد.

در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعل هایی صورت گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: در مســیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعل هایی 
صورت گرفته که الزم است وزیر بعدی با جدیت به این موضوع رسیدگی کند. مسئله 
بعدی که باید به آن پرداخته شــود حوزه راه اســت. باید در توسعه راه ها عدالت بین 
استان ها رعایت شــود. امروز در برخی از استان ها بزرگراه داشته و به سمت ساخت 
آزاد راه رفته ایم، اما در برخی از استان ها هنوز 5 کیلومتر نیز بزرگراه نساخته ایم. باید 
عدالت در توســعه راه ها رعایت شود. توجه به خانه های روستایی از دیگر موضوعاتی 
اســت که باید از سوی وزارت راه و شهرســازی به آن پرداخته شود. استان هایی که 
کم برخوردار هستند باید از اعتبارات بیشتری در این حوزه بهره مند شوند.وی افزود: 
در حوزه بنادر و راه آهن نیز باید گام های جدی تری برداشــته شود. راه آهن چابهار 
به خراســان نیز از خطوط حائز اهمیت است. به پروژه ها کلیدی در سطح کشور باید 
پرداخته شــود و اهتمام الزم برای تکمیل آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی به کار 

بسته شود.

برنامه هفتم توسعه رویاپردازانه است

بااینروندشرایطسختترمیشود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: 
اگــر دولت بخواهد با همین سیاســت ها اقتصاد را جلو ببرد 
نمی توان چندان به آینده خوش بین بود و ممکن اســت در 
آینده شــرایط موجود سخت تر شود. دولت سیزدهم جراحی 
اقتصــادی را به میان آورد این در حالیســت که برای برون 
رفت از شــرایط فعلی مــا نیاز به یک سلســله اصالحات و 
تغییرات در سیاســت های پولــی و ارزی داریم.مهراد عباد 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیش بینی رشــد 8 
درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توســعه را بلندپروازانه تلقی 
کرد و افزود: بلندپروازی باید در برنامه ها توسعه ای لحاظ شود 
اما مشروط به اینکه الزامات آن در کشور وجود داشته باشد به 
نظر می رسد که برنامه هفتم توسعه بیشتر رویاپردازانه است.

وی بــا انتقاد از توجه نکردن بــه تغییرات اقلیمی در تدوین 
برنامه  هفتم توسعه، اذعان کرد: نمی توان تغییرات اقلیمی را 
در نظر نگرفت اما از سوی دیگر برنامه توسعه ای ترسیم کنیم؛ 
در حال حاضر کشــور با چالش تامین آب مواجه هســت و 
نمی توانیم امیدوار به تحقق توســعه در کشور باشیم اما در 
احکام نوشته شده از برنامه توسعه به این موضوع نپردازیم. هر 
چند شنیده ها حاکی از این است که در برنامه هفتم توسعه 
دو یا سه بند به صورت مختصر به موضوع آب و تغییر اصالح 
سیستم های آبیاری پرداخته شده است.عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: گفته می شود که قرار است که 
برنامه هفتم توسعه برنامه محور باشد؛ به این معنا که هر کدام 

از احکام برنامه جداگانه خود را داشــته باشــد که امیدواریم 
که این مهم عملیاتی شــود.عباد بی ثباتی اقتصادی را عامل 
تعویق انداختن روند توسعه در کشور معرفی کرد و افزود: در 
سال های اخیر به واسطه تحریم ها و روابط بین الملل اقتصاد 
به ســمت بی ثبات حرکت کرد که باید برای آنها راهکارهای 

مناســبی در نظر بگیریم.این فعال اقتصــادی با بیان اینکه 
افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی است، گفت: 
امروز چوب سیاست هایی که در چند دهه اخیر برای کم نگه 
داشتن نرخ ارز دنبال کردیم را می خوریم؛ سالیان سال است 
که ما با مسائل بین المللی مقابله می کنیم و تالش کردیم که 

نرخ ارز را پاییــن نگه داریم که از این طریق بتوانیم منافعی 
را نصیب خــود کنیم اما در چند برهه بــرای جبران برخی 
کسری های مالی مجبور شــدیم که نرخ ارز را واقعی کنیم.

وی برداشــتن ارز ۴۲00 تومانی را به صالح اقتصاد ندانست 
و افزود: حــذف ارز ۴۲00 تومانی در نهایت به واقعی کردن 
نــرخ ارز در بازار کمک نکرد و باید نرخ واقعی شــود چراکه 
همچنــان ارز در بازار ایران چند نرخی اســت. بی ثباتی نرخ 
ارز تاثیر زیادی در حوزه واردات و صادرات گذاشــته است و 
واردکننده نمی تواند پیش بینی کند که کاالی سفارشــی را 
باید به چه نرخی بفروشــد و در حد 10 درصد نوســات نرخ 
ارز قیمت ها را تغییر می دهد و ممکن اســت نوسان ها باعث 
شود ارزی که برمی گرداند ریال متفاوت دریافت کند.به گفته 
عباد؛ صادرکنندگان بیش از  ۲ روز نمی توانند اعتبار و پرفروما 
بدهیم این در حالیست که در کشورهای دیگر حداقل یک ماه 
پرفروما می دهند.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ 
به این پرسش که آیا نسبت به آینده اقتصاد ایران خوشبین 
هســتید؟ گفت: من همواره انسان امیدواری بودم اما به نظر 
می رسد اگر دولت بخواهد با همین سیاست ها اقتصاد را جلو 
ببرد نمی توان چندان به آینده خوش بین بود و ممکن اســت 
در آینده شرایط موجود سخت تر شود. دولت سیزدهم جراحی 
اقتصادی را به میان آورد این در حالیست که برای برون رفت 
از شرایط فعلی ما نیاز به یک سلسله اصالحات و تغییرات در 

سیاست های پولی و ارزی داریم.

تازه تریــن گزارش عملکرد یارانه دســتمزد، از 
افزایش تعداد داوطلبان جویای کار و استقبال 
کارفرمایان از این طرح حکایت دارد.به گزارش 
ایسنا، وزارت کار طرح یارانه دستمزد را با هدف 
کاهش هزینه های اشــتغال نیروی کار جدید 
برای کارفرما و به منظور پایداری و توسعه تولید و اشتغال، افزایش فرصت های شغلی 
در بــازار کار و حمایت از بنگاه های بخش تعاونی و خصوصی دنبال می کند.به اعتقاد 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی، اجرای این طرح موثر موجب رونق بازار کار و اشتغالزایی 

برای جویندگان کار در کشــور می شــود. جامعه هدف این طرح شامل شغل اولی ها، 
فارغ التحصیالن و جوانان بیکار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار از اشتغال 
و همچنین بنگاه  های اقتصادی رسمی فعال در شهرستان های کم برخوردار است و به 
موجب آن 30 درصد مبلغ دســتمزد نیروی کار به صــورت یارانه از طرف دولت و به 
مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت می شود که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه 

جذب کنند.

افزایش استقبال جویندگان کار از یارانه دستمزد

تازه تریــن نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دســتمزد از افزایــش تعداد داوطلبان و 
استقبال کارفرمایان از این طرح حکایت دارد، به نحوی که طبق آمار وزارت کار تاکنون 
3۹ هزار و ۲۲۹ نفر از متقاضیان کار در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد 33 
هزار و 555 نفر موفق به انعقاد قرارداد کار شده و به بازار کار راه یافته اند.۶8۲3 کارفرما 
نیز در این طرح مشارکت کرده اند که آمارها از افزایش تعداد بنگاه های پذیرنده نسبت 
به دوماه قبل حکایت دارد.به موجب این گزارش، خوزستان بیشترین تعداد جویندگان 
کار ثبت نام کرده و جذب شده و همچنین بیشترین کارفرمای مشارکت کننده را به 
خود اختصاص داده اســت. داوطلبان متقاضی کار جهت بهره مندی از این طرح باید 
مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها از 3۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ 
شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴5 سال تعیین شده 
است.به گزارش ایسنا، داوطلبان و کارفرمایان به منظور بهره مندی از مزایای این طرح 

می توانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه و ثبت نام کنند.

افزایش استقبال جویندگان کار از یارانه دستمزد
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گزیده خبر

همه چیز در هاله ای در ابهام
چه کسی می تواند نفت ایران را بفروشد؟

یک کارشناس انرژی بر این باور است که خبر افزایش 440 درصدی درآمدهای 
نفتی با عدم شفافیت ارائه شده است که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و جای 

پرسش نداشته باشد.
نگارعلی_ تصویب نامه هیئت وزیــران درخصوص آئین نامه اجرایی جزء یک بند 
ز تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ســال ۱40۱ کل کشــور ابالغ شد، بر این 
اســاس شرکت ملی نفت ایران می تواند نســبت به فروش نفت خام به اشخاص 
معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی اقدام کند.فرزین سوادکوهی، کارشناس 
انــرژی، در گفــت و گو با خبرنگار خبرآنالین و در خصــوص این طرح، گفت:«  
این طرح در شرایطی مطرح شده اســت که ما در فروش نفت با محدودیت های 
بی سابقه ای مواجه شــده ایم، ارتباط تجاری و تعامالت اقتصادی ما با کشورهای 
مقاصد و هدف بسیار کم رنگ شده است و در نتیجه به این طرح های این چنینی 
که در گذشته بارها آزمایش شده است روی آورده ایم و یکبار از آن خاطره خیلی 
تلخی داریم و آن هم ظهور آقای ب.ز بود و مشکالتی که همچنان نفت ایران با 
آن درگیر اســت و مطالباتی که وزارت نفت هیچوقت نتوانست آن را به صورت 
تمام و کمال دریافت کند.«این کارشــناس انــرژی در ادامه افزود:« این طرح در 
شرایطی می توانست اثربخش باشد که تضامین الزم از فرد خریدار گرفته شود؛ در 
دوره قبلی که اینکار انجام شد نیز ما همواره از مسئولین می خواستیم که عنوان 
کنند چه تضامینی گرفته اند و صحت ســنجی این افراد چقدر برای مســئولین 
محرز اســت و آیا آن ها را تایید می کنید که اگــر محموله ای به آنها دادید، پول 
آن برگشــت داده شــود؟ در همان زمان نیز گفته می شد که ضمانت های سفت 
و ســخت گرفته شــده اما در عمل این اتفاق نیافتاد و علی رغم ضمانت هایی که 
گفته می شد از خریداران گرفته اند عمال در برخی از نهادها مانند نیروی انتظامی 
نفت و فراورده گرفته شــد اما پول آنها داده نشد و معلوم نشد درآمدهای نفتی 
چه شد.«ســواد کوهی در ادامه گفت:« در دولت جدید نیز کماکان این سوال ها 
مطرح اســت و حال مسئولین بیان می کنند که اینبار با دفعه قبل خیلی تفاوت 
دارد و ما یکســری ضمانت جدید گرفتیم اما این ضمانت برای اصحاب رسانه و 
افکار عمومی شــفاف سازی نشده است و افرادی که طرفدار این طرح هستند، به 
خصوص اعضای مجلس، بر این باورند که این طرح به گونه ای دور زدن تحریم ها 
است و بیان می دارند که باید با افرادی که خیلی زرنگ بازار هستند ارتباط داشته 
باشــیم چراکه این افراد می توانند با فروش نفت در شرایط تحریمی به ما کمک 
کنند اما واقعیت این اســت که چرا باید به وسیله افرادی که سابقه خوبی ندارند 
و به قول خود مجلســیان افراد زرنگی هستند یک تجربه تلخ دوباره تکرار شود 
و از آن انتظار یک نتیجه متفاوت را داشــت.«او در ادامه گفت:« تنها راه به نظر 
بنده بیشــتر کردن تعامالت با کشورهای مقصد و مشتریان است، نزدیک به 80 
میلیون بشــکه نفت بر روی آب ها داریم که قیمت نفت برای ما حداقل ۱2 دالر 
کمتر شده است و به 78 دالر در هر بشکه رسیده است که با این قیمت نیز ما نمی 
توانیم نفت خود را بفروشیم چراکه تحریم ها منجر می شوند ما نفت خود را بسیار 
ارزان تر بفروشیم و در چنین شرایطی دلیل نمی شود که یک تجربه تلخ را تکرار 
کنیم و مشکلی به مشکالت اضفه کنیم.«در چنین شرایطی که فروش نفت ایران 
به واسطه تحریم ها با مشکالت بی سابقه ای مواجه شده است؛ بررسی گزارش تفریغ 
شش ماهه بودجه ۱40۱ از افزایش 440 درصدی فروش نفت حکایت دارد. فرزین 
ســوادکوهی در پاسخ به این پرسش که این عدد چقدر به واقعیت نزدیک است؛ 
گفت:« اینکه این عدد به ریال حساب شده است و یا به دالر مشخص نیست و تنها 
گفته شده است که 5 برابر گذشته نفت فروخته شده است که نه تنها سندی از آن 
رونمایی شده است و نه اینکه میزان آن عنوان شده است و حتی گفته نشده است 
که این آمار در نسبت با چه زمانی است و نفت را با چه قیمتی فروخته اند، گفتنی 
است که شرایط فروش نفت ما اصال خوب نیست.«او در ادامه گفت:« سوال هایی 
از قبلی اینکه نفت سنگین را فروخته اند و یا نفت سبک و یا اینکه این درصدگیری 
بر تناژ و یا بشــکه محاسبه شده است و با چه دالری فروخته شده است بی جواب 
مانده است؛ اما بنده در نهایت زیاد خوشبین نیستیم و گمان می کنم که دولت در 
اطالع رسانی ضعیف و مبهم عمل می کند و نقاطی را باقی می گذارد تا ما نتوانیم 
پرسش کنیم و اگر کامال شفاف سازی کنند نمی توانند با استفاده از این آمارها به 
تبلیغات بپردازند.«این کارشناس انرژی در آخر گفت:« به نظر می رسد که بیشتر 
برد رسانه ای ماجرا برایشان حائز اهمیت است تا مقداری فضا را تلطیف کنند و 
بگویند ارتباط آنها در حال تقویت شدن است اما واقعیت این است که با تجارت 

بازار سیاهی و چمدانی و ثبت شرکت های کاغذی ما به جایی نمی رسیم.«

تالش غول نفتی چین برای فروش دارایی های 
آمریکایی

شرکت ملی نفت فراساحلی چین )CNOOC( در پرتو نگرانی نسبت به تحریم های 
احتمالی غرب و درخواست پکن برای سرمایه گذاری داخلی، تالش برای خروج از 
کشورهای غربی را مضاعف کرده و به دنبال خریدارانی برای منافعش در میادین 
نفتی آمریکایی است. به گزارش ایسنا، رویترز در ماه آوریل گزارش کرده بود که 
شــرکت CNOOC در پی نگرانی پکن نسبت به احتمال قرار گرفتن دارایی های 
چینی در معرض تحریم های غرب به دلیل امتناع چین از محکومیت حمله نظامی 
روســیه به اوکراین، در حال بررسی فروش دارایی های خود در انگلیس، کانادا و 
آمریکا است.همچنین پکن اقدامات برای تقویت امنیت انرژی را مضاعف کرده و از 
شرکت CNOOC و شرکت های نفتی دیگر خواسته است تولید داخلی را افزایش 
داده و در منابع جدید پرهزینه و چالش برانگیز سرمایه گذاری کند تا افت سریع 
ذخایر فعلی در میادین نفتی مرســوم جبران شــود.به گفته منابع آگاه، شرکت 
CNOOC، جی پی مورگان را برای مشورت در خصوص خروج احتمالی از منافع 

خود در دارایی های گاز شیل آمریکا که می تواند حدود دو میلیارد دالر برای این 
شرکت جمع کند، استخدام کرده است. 

رئیس انجمن صنفی سی ان جی اعالم کرد
عراق گزینه دریافت سی ان جی از ایران

رئیس انجمن صنفی ســی ان جی کشــور با تاکید بر اینکه پتانســیل باالیی 
برای ورود به کشــورهای دیگر در حوزه ســی ان جی وجود دارد، گفت: یکی 
از کشــورهایی که در دولت قبل در مورد آن بحث می شد، عراق بود، مذاکرات 
برای احداث 5 جایگاه نیز در آنجا صورت گرفت ، اما به دلیل اینکه این کشور در 
اکثر نقاط خط لوله گاز ندارد این موضوع معطل ماند و اجرایی نشد، اما همچنان 
عــراق می تواند یک گزینه قابل بحث باشد.محســن جوهری در گفت و گو با 
ایسنا، با بیان اینکه روسیه از سی ان جی به عنوان سوخت خودروهای سبک و 
سنگین استفاده می کند و در حال حاضر صادرات مخازن سی ان جی از  ایران 
به این کشور و کشورهای اطراف انجام می شود، اظهار کرد: اگر دولت از شرکت 
های داخلی حمایت کند و موانع برداشــته شود، تاثیر بسیار خوبی در افزایش 
تولید و درآمدهای صادراتی کشــور خواهد داشت.وی با بیان اینکه با توجه به 
حضور شرکت های توانمند داخلی در حوزه صنعت سی ان جی، پتانسیل باالیی 
برای صادرات تجهیزات ســی ان جی به کشورهای دیگر وجود دارد، اما آنطور 
که باید به آن توجه نشده است، گفت: اکنون نیجریه در این حوزه مطرح است، 
تاکنون به نتیجه خاصی در نیجریه نرسیده ایم، اما احتمال عقد قرارداد در این 
رابطه زیاد اســت.رئیس انجمن صنفی ســی ان جی کشور در خصوص میزان 
ارزآوری صادرات تجهیزات ســی ان جی در نیجریه، گفت: این مساله بستگی 
به این دارد که نیجریه چه میزان تمایل به سرمایه گذاری در این بخش داشته 
باشد و چه تعداد جایگاه احداث و چه تعدادخودرو دوگانه سوز شود، اگر تعداد 
جایگاه ها و خودروها زیاد باشــد، این مســاله می تواند ارزآوری خوبی برای ما 
داشته باشد.جوهری تاکید کرد: پتانسیل صادرات تجهیزات صنعت سی ان جی 
ایران به کشورهای دیگر وجود دارد اما اینکه چرا تاکنون اتفاق نیفتاده دو دلیل 
دارد، اول اینکه در کشورهایی که رابطه اقتصادی خوبی با آن ها داریم معموال 
خط لوله گاز طبیعی وجود ندارد و یا تمایلی برای ورود به این بخش نیســت 
و ســبد ســوخت آن ها عمدتا ال پی جی و بنزین و یا خودروهای برقی است.

وی افزود: مشــکل دیگر تحریم ها است، شرکت های خصوصی برای اینکه در 
کشورهای دیگر کار کنند باید بتوانند مراودات مالی را با اطمینان خاطر انجام 

دهند که تحریم ها مانع می شود و این مساله ریسک باالیی برای آن ها دارد.

استقبال بازار از قیمت پیشنهادی برای 
صادرات روسیه و سقوط نفت

قیمت نفت در پی ســقف قیمت پیشنهادی کشــورهای گروه هفت برای نفت 
روسیه که باالتر از ســطح قیمت معامالت جاری است و رفع نگرانی ها نسبت 
به کمبود احتمالی عرضه، به ریزش شــب گذشــته ادامه داد و روز پنج شنبه 
کاهش بیشتری پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 2۱ سنت 
معادل 0.۳ درصد کاهش یافت و به 85 دالر و 20 ســنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز چهارشــنبه با دو دالر و ۹5 ســنت معــادل ۳.۳ درصد کاهش 
قیمت، بســته شده بود.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶ 
ســنت معادل 0.2 درصد کاهش، به 77 دالر و 78 ســنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا شب گذشته با ســه دالر و یک سنت معادل ۳.7 درصد 
کاهش، بسته شــده بود.سقوط هر دو شاخص پس از انتشار این خبر روی داد 
که سقف قیمت برنامه ریزی شده برای نفت روسیه ممکن است باالتر از سطح 

قیمت فعلی بازار باشد.

آمار ٧ ماهه نشان می دهد

رکوردشکنی پی در پی صنعت پتروشیمی در صادرات
آمار هفت ماه نخســت صادرات محصوالت پتروشــیمی امسال 
در قیاس با ســال گذشــته حکایت از رشــد ۱۳ درصدی دارد، 
رشــدی که تا ماه هشتم نیز ادامه داشــته و وزیر نفت از آن به 
عنــوان ثبت رکورد یاد می کند.به گزارش ایســنا، در هفت ماه 
نخســت سال گذشــته ۱5 میلیون و 500 هزار تن صادرات در 
حوزه محصوالت پتروشــیمی صورت گرفت که امسال این عدد 
به ۱7 میلیون و 500 هزار تن رسید، همچنین ارزآوری صنعت 
پتروشیمی نیز از 8 میلیارد و ۳00 میلیون دالر به ۱0.8 میلیارد 
دالر رسیده و ۳0 درصد رشد داشته است.سهم پتروشیمی ها از 
صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال ۳۹.۶ درصد بوده و این 
درحالی اســت که تنها۶.۹50 میلیارد دالر از 2۱.4 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست پارسال متعلق به پتروشیمی ها 
بوده است و امسال ۹.۶05 میلیارد دالر از 24.25۱ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی به این صنعت تعلق دارد.همچنین تولید صنعت 
پتروشیمی در 7 ماه نخست پارسال ۳8 میلیون و ۶۶0 میلیون 
تــن بوده که امســال در همین بازه بــه 4۱ میلیون تن و 550 
هزار تن با 7 درصد افزایش رســیده است و پیش بینی می شود 
پتروشیمی ها امســال حدود ۱5 میلیارد دالر ارز به سامانه نیما 
عرضه کنند و حدود ۱7 تا ۱7.5 میلیارد دالر صادرات داشــته 
باشــند.عالوه بر این در هفت ماه نخســت امسال 7.۹۱ میلیارد 
دالر ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما تزریق شد امسال در این بازه 
زمانی بیش از 8.7۳ میلیارد دالر، 2۳ درصد بیشتر از پارسال به 
سامانه نیما ارز عرضه شده است. که این رقم تا 22 آبان ماه امسال 

به ۹.۶04 میلیارد دالر رسیده است.

ثبت باالترین رکورد صادرات محصوالت پتروشیمی در 
آبان 

جــواد اوجی وزیر نفت  نیز به تازگــی از ثبت باالترین رکورد 
صــادرات نفت  خام، میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی 

ایران در آبان ماه امســال خبر داد و گفت: این باالترین رکورد 
از سال ۱۳۹7 )شــروع تحریم های ظالمانه ترامپ علیه ایران( 
تاکنون است.مرتضی شــاهمیرزایی - مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی - نیز در همین رابطه اخیرا ارزش محصوالت 

پتروشــیمی را 2۳ میلیارد دالر در ســال گذشته اعالم کرد و 
گفت: از این مقدار ۱5 میلیارد دالر صادر شــد که 2.5میلیارد 
آن صرف خرید بخشــی از کاال و تجهیزات و محصوالتی شــد 
که هنوز در داخل تولید نمی شــوند و ۱2.7 میلیارد دالر آن به 
سامانه نیما عرضه شد.وی به تأمین 70 درصد کاال و تجهیزات 
صنعت پتروشــیمی از داخل اشــاره کرد و افزود: سیاست ما 
تکمیل زنجیره ارزش و تأمین همه کاالهای مورد نیاز در داخل 
کشور بوده که در این مســیر نیاز به حمایت است.وی با بیان 
اینکه ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در ابتدای انقالب 
اسالمی ۳ میلیون تن بود که هم اکنون این مقدار به ساالنه ۹0 
میلیون تن رســیده اســت، اظهار کرد: در دنیا به طور تقریبی 
هر 20 سال صنعت پتروشــیمی 2 برابر می شود در حالی که 
براساس برنامه ریزی انجام شده صنعت پتروشیمی ایران تا ۱0 
تا ۱2 ســال آینده به همت متخصصان کشــور به حدود 200 
میلیون تن در ســال می رسد یعنی هر ۱0ســال در ایران این 
صنعت 2 برابر می شود.در حال حاضر بیش از 540 گرید انواع 
محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی در کشور تولید می شود  و 
۱۱0 طرح بزرگ و کوچک پتروشــیمی در حال فعالیت است 
که برنامه ریزی انجام شــده برای تکمیل زنجیره ارزش 2۱ تا 

22 محصول راهبردی پتروشیمی در کشور تولید خواهد شد.
صنعت پتروشــیمی ایران در اوج تحریم ها بیش از 54 میلیارد 
دالر برای کشــور ارزآوری داشته  و به طور میانگین ساالنه 80 
درصد درآمــد صادراتی این صنعت از طریق ســامانه نیما به 

چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.

ســخنگوی صنعت برق اعالم کرد: 
طبــق آخرین اطالعــات ۶0 درصد 
نیروگاه های تجدیدپذیر  از مطالبات 
از طریق حواله های ســوخت تسویه 
در  رجبی مشــهدی  شــد.مصطفی 
ایلنا،  اقتصادی  با خبرنگار  گفت وگو 
درباره تهاتر بدهی های برقی با نفت 
اظهار داشــت: فعال تنها چیزی که 
تسویه  کنیم  اســتفاده  توانســتیم 
تجدیدپذیر  انرژی هــای  مطالبــات 
از طریق حواله های ســوخت انرژی 
اســت که با همکاری شــرکت ملی 
گاز و مجلــس صــورت گرفت. وی 
ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 
هم تــا 4500 میلیارد تومان از این 
بخــش را می توانیم تســویه کنیم. 
کرد:  تصریح  برق  سخنگوی صنعت 
طبــق آخرین اطالعــات ۶0 درصد 
نیروگاه های تجدیدپذیر  از مطالبات 
از طریق حواله های ســوخت تسویه 
شد.وی توضیح داد: حواله ها به این 
شــکل است که اگر کســی نیروگاه 
ســیکل ترکیبی و یــا تجدیدپذیر 

بســازد که مصرف ســوخت ندارد؛ 
می تواند ســوخت صرفه جویی شده 
ناشــی از احداث این نیروگاه ها را از 
این طریق دریافت کند، یعنی معادل 
آن را حواله هــای نفتی یا ســوخت 
دریافــت می کنند. رجبی مشــهدی 
تاکید کــرد: قطعا ســرمایه گذاران 
بخــش نیروگاهــی از ایــن بابــت 
کــه می توانند مطالبــات احداث و 
ســرمایه گذاری در نیروگاه هــا را با 
سرعت بیشــتری دریافت و تسویه 
اســتقبال  روش  ایــن  از  کننــد، 
می کننــد. به گــزارش ایلنا، هیات 
وزیران در اجرای بنــد )ی( تبصره 
)۱5( قانون بودجه سال ۱400 کل 
کشــور مبنی بر تکلیف دولت برای 
یا  تحویل سوخت صرفه جویی شده 
حواله آن در نیروگاه های تجدیدپذیر 
به ســرمایه گذاران با تأیید سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهره  وری 
انرژی بــرق برای فروش و عرضه در 
بورس انرژی، دســتورالعمل اجرایی 
مربوط به این بند از قانون را تصویب 

کرده بود.بر این اساس ساتبا موظف 
اســت در پایان هر فصل گزارش سه 
ماهه میــزان تولید برق نیروگاه های 
تجدیدپذیر برحسب کیلووات ساعت، 
صرفه جویی  ســوخت  مقدار  معادل 
شده و مبلغ بدهی )ریال( به تفکیک 
هر یک از سرمایه گذاران را تهیه و به 
ســازمان برنامه و بودجه کشور ارائه 
کند.همچنیــن وزارت نفت از طریق 
شــرکت  های تابعــه خــود حداکثر 
تا پانــزده )۱5( روز پــس از اعالم 
ســازمان برنامه و بودجه، نسبت به 
واگذاری ســوخت صرفه جویی شده 
قابــل تحویل به ســرمایه گذاران در 
ســقف میزان )حجــم( مجوز صادر 
شــده از سوی ســازمان و با ارزشی 
مطالبات  رقم  میزان  معادل  حداکثر 
سرمایه گذار از دولت )اعالمی توسط 
سازمان برنامه( اقدام و معادل آن را 
به حســاب بدهکار دولــت منظور و 
مراتب را به ســازمان، ساتبا و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اعالم می کند.

ســاتبا مجاز اســت با تأیید سازمان 

نسبت به تســویه بدهی های قطعی 
خــود تا پایــان ســال ۱۳۹۹ که با 
توجه به ماده )20( قانون محاسبات 
عمومی کشــور تســجیل شده و به 
از  باشد،  تأیید ذیحســاب رســیده 
محل ایــن قانون و بــا رعایت مفاد 
این دســتورالعمل اقدام کند.وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی نیز موظف 
است نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز 
و کارهای الزم برای تســهیل عرضه 
سوخت یا اوراق توسط سرمایه گذار، 
مطابــق روش های متداول در بورس 
انــرژی، حداکثر ظــرف مدت یک 
ماه پس از ابالغ این دســتورالعمل، 
اقدام کند.طبــق پیگیری های انجام 
شــده توســط ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق 
با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی 
گاز ایران و همچنین کمیسیون های 
ویژه  به  اســالمی  شــورای  مجلس 
کمیسیون انرژی، حواله های سوخت 
صرفه جویــی شــده در نیروگاه های 

تجدیدپذیر پرداخت خواهد شد.

جزئیات تهاتر نفت با بدهی های برقی
 60 درصد از مطالبات نیروگاه های تجدیدپذیر تسویه شد

قیمت نفت روز جمعه، در آخرین روز معامالت هفته جاری که تحت تاثیر نگرانیها 
نســبت به تقاضای چین برای سوخت و سقف قیمت غرب برای نفت روسیه قرار 
داشت، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 28 سنت معادل 
0.۳۳ درصد افزایش یافت و به 85 دالر و ۶2 ســنت در هر بشــکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 4۹ سنت معادل 0.4۹ درصد افزایش 
نسبت به قیمت نهایی روز چهارشنبه، به 78 دالر و 4۳ سنت در هر بشکه رسید. 
وســت تگزاس اینترمدیت روز پنج شــنبه به دلیل تعطیالت روز شکرگزاری در 
آمریکا، قیمت نهایی نداشــت.هر دو شاخص از ابتدای هفته جاری تاکنون پس از 
اینکه نگرانیها نسبت به محدود شدن عرضه در بازار جهانی تخفیف پیدا کرد، حدود 
دو درصد کاهش پیدا کرده اند و در مســیر ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی 
قرار دارند.استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی »اس پی آی« در یادداشتی برای 
مشتریان این شرکت نوشــت: نفت احتماال از نرخ بهره پایین تر جهانی حمایت 

یافته و اندکی باالتر معامله می شود.گروه هفت و دیپلماتهای اتحادیه اروپا با هدف 
محدود کردن درآمد نفتی برای روسیه بدون مختل کردن بازارهای نفت جهانی، 
درباره تعیین سقف قیمت نفت روسیه در محدوده بین ۶5 تا 70 دالر در هر بشکه، 
ســرگرم گفتگو هستند. تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ Research در یادداشتی 
اعالم کردند: بازار این سقف قیمت را بسیار باال می داند که ریسک تالفی کردن از 
سوی مسکو را کاهش می دهد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تهدید کرده 
است مسکو به کشورهایی که به سقف قیمت ملحق می شوند، نفت و گاز عرضه 
نخواهد کرد .کرملین روز پنجشنبه این هشدار را مجددا تکرار کرد.انتظار می رود 
معامالت نفت در آستانه توافق درباره سقف قیمت که قرار است از پنجم دسامبر 
همزمان با آغاز تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه اجرا شود و همچنین 
در آســتانه نشست آینده وزیران اوپک پالس که چهارم دسامبر برگزار می شود، 
محتاطانه انجام شود.وزیران اوپک پالس در اکتبر؛ با کاهش هدف تولید به میزان 
دو میلیون بشکه در روز تا پایان سال 202۳ موافقت کردند و شاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان ســعودی، هفته جاری اظهار کرد: اوپک پالس 
آماده اســت در صورت لزوم، تولید نفت را به میزان بیشتری کاهش دهد.در این 

بین، نشانه های رو به رشدی 
از افزایش موارد ابتال به کووید 
۱۹ در چین کــه بزرگترین 
وارد کننده نفت جهان است 
و متاثر شــدن تقاضــا برای 
ســوخت در این کشور، دیده 
می شــود. چین روز جمعه 
رکورد بــاالی جدید دیگری 
در آمار روزانه ابتال به کووید 
۱۹ گزارش کرد. شــهرهای 

این کشور همچنان تدابیر ســختگیرانه برای رفت و آمد و محدودیتهای دیگر را 
برای کنترل شیوع بیماری اجرا می کنند.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران گروه 
ANZ در یادداشــت دیگری اعالم کردند این مسئله مانعی برای تقاضا برای نفت 

خواهــد بود و به همراه افت ارزش دالر آمریکا، زمینه منفی برای قیمت های نفت 
ایجاد می کند.

قیمت نفت افزایش یافت

 شــرکت نمایشگاه  بین المللی استان اصفهان در نظر دارد چهار باب مغازه در مجتمع اداری- 
تجــاری حکیم واقع در خیابان حکیــم، بازار حکیم را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مزایده از تاریخ 1401/08/29 لغایت 1401/09/09 به 
واحد مالی و قراردادهای شرکت واقع در اصفهان، خیابان عالمه امینی شرقی، روبروی خیابان فردوس 

ساختمان مرکزی شرکت نمایشگاه، طبقه دوم مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مزایده به واحد حراست مرکزی شرکت:  1401/09/12

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

آگهــی مزایــده اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های سند رسمی

برابر رأی شــماره ۱40۱۶0۳۱۶0۱400۱208 مورخ ۱40۱/7/۱۹ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی اســتان کرمانشاه به شناســه ملی ۱0۶۶0057۳۶2 در ششدانگ ساختمان )یک واحد 
انباری و ساختمان های احداثی در آن و اراضی متصل به آن( به مساحت ۶4۱۶8۶/4۶ متر مربع 
در قســمتی از پــالک قطعه دو تفکیکی از پالک ۱4 فرعــی از ۳ و 5 تا ۱۱ فرعی از 5- اصلی و 
۳0۱- بخش دو حومه اصلی واقع در کرمانشاه که احراز مالکیت متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/8/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/۹/5

1969/م/الف/12
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اقتصاد آلمان بر لبه پرتگاه سقوط
بانک فدرال آلمان در گزارش ماهانه خود اعالم کرد که رشد اقتصادی آلمان در دو فصل آینده کاهش می یابد.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بانک فدرال آلمان در گزارش خود اعالم 
کرد که انتظار می رود اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و وارد رکود شود.بانک اظهار کرد که این کاهش همچنین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ مشاهده خواهد 
شد.بانک فدرال تاکید کرد که »میزان رکود به شدت نامشخص است«.بر اساس این گزارش، عدم اطمینان در مورد عرضه انرژی همچنین قیمت باالی مصرف کننده بر اقتصاد تاثیر گذاشته 
است. با این حال، بانک فدرال آلمان اشاره کرد که احتماال می توان از کمبود گاز جلوگیری کرد.در این گزارش اشاره شد که تورم همچنان در حال افزایش است و هشدار داد که تورم دو 
رقمی در کشــور ممکن اســت حتی تا سال جدید ادامه یابد.بانک خاطرنشان کرد که نرخ تورم را می توان با ترمز قیمت گاز کاهش داد که در آن خانوارها سهمیه پایه ۸۰ درصدی مصرف 

گاز سال قبل خود را خواهند داشت.

گزیده خبر

طرح امحاء استاندارد داروها
  »فعال« داروهای بی مصرف را در خانه

 نگه دارید
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های ســالمت سازمان غذا و دارو 
از اجرای طرح امحاء اســتاندارد داروها در پایان ســال جاری خبر داد و گفت: 
پایلوت این طرح در ســال گذشته انجام شــد و امیدواریم بتوانیم این برنامه را 
در اســفند ماه امسال مجددا اجرا کنیم تا مردم داروهای مازادشان را جمع اوری 
کرده و به داروخانه های منتخب تحویل دهند.دکتر نوشــین محمدحسینی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره نحوه امحاء داروهای بــدون مصرف یا تاریخ مصرف 
گذشــته، گفت: طرحی در زمینه تحویل داروهای بدون مصرف یا تاریخ مصرف 
گذشته به داروخانه ها داشتیم که از سوی ۱۰۰ داروخانه  منتخب در شهر تهران 
و به صورت پایلوت انجام شد. البته داروخانه ها به نحوی انتخاب شده بودند که 
از نظر جغرافیایی تمام تهران را پوشــش دهند. با اجرای این طرح، حجم بسیار 
زیادی دارو جمع آوری شد.وی ادامه داد: به این ترتیب عالوه بر اینکه از ورود این 
داروها به طبیعت جلوگیری شد، این داروها به شرکت هایی که آن ها را بی خطر 
کرده و با روش صحیح امحاء می کنند، ارســال و به صورت رایگان این اقدامات 
انجام شــد و از همه دست اندرکاران آن تشکر می کنیم.وی افزود: نتایج پایلوت 
این طرح آماده انتشــار اســت، اما باید توجه کرد که کشوری شدن آن نیازمند 
همراهی افراد بسیاری است. در پایلوت این طرح، شرکت ها تقبل کرده بودند که 
تا پنج تن زباله دارویی را به صورت رایگان بی خطرسازی کنند، اما ادامه این کار 
مستلزم پرداخت هزینه امحاء و حمل و نقل است. باید توجه کرد که شرکت های 
امحاءکننده در ســه شهر قزوین، ساوه و اصفهان قرار دارند که زباله های دارویی 
باید به آنجا حمل و امحاء شوند. طبیعتا این اقدام هزینه های بزرگی را می طلبد 
که باید از کمک خیرین و دوستداران محیط زیست استفاده کنیم.محمدحسینی 
تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم این برنامه را در اســفند ماه امســال مجددا اجرا 
کنیــم تا در زمانی که مردم در حال خانه تکانی هســتند، داروهایشــان را هم 
جمــع آوری کرده و به داروخانه های منتخب تحویل دهند. بر این اســاس ما از 
طریق داروخانه های منتخبی که اعالم می کنیم، داروهای بدون مصرف و تاریخ 
مصرف گذشته را جمع آوری کرده و به صورت درست امحاء کنیم. بنابراین مردم 
فعال داروهایشــان را نگه دارند تا مجددا داروخانه های منتخب را اعالم کنیم. در 
عین حال مردم داروهایشان را در دو بخش مایع و جامد جداسازی کنند تا نشت 

و شکستگی اتفاق نیفتد.

 سوئیس تحریم های اروپا علیه ایران
 را اجرا نمی کند

سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس اعالم کرد که این کشور مانند گذشته از اعمال 
تحریم علیه ایــران به تبعیت از اتحادیه اروپا در خصوص ناآرامی های جاری در 
این کشور خودداری می کند.به گزارش ایلنا، »فابیان ماینفیش« سخنگوی وزارت 
اقتصاد سوئیس اعالم کرد که این کشور مانند گذشته از اعمال تحریم علیه ایران 
به تبعیت از اتحادیه اروپا در خصوص ناآرامی های جاری در این کشور خودداری 
می کند.وی افزود که سوئیس همچون گذشته به موضع عدم اعمال تحریم علیه 
ایران به تبعیت از اتحادیه اروپا ، پایبند است تا به سیاست »خدمات نیک« خللی 
وارد نشــود. به گزارش اسپوتنیک، ماینفیش تصریح کرد که موضع سوئیس در 
رابطه با ایران تغییری نکرده است: دپارتمان فدرال اقتصاد، تشکالت و تحقیقات 
و دپارتمان ذی صالح در مسائل تحریم ها، به صورت مشترک با دپارتمان فدرال 
امور خارجه تصمیم گرفتند تحریم های اعمال شــده توسط اتحادیه اروپا علیه 
ایران به دلیل ارســال پهپاد به روســیه را اجرا کنند. هر دو نهاد از طرف دیگر 
تصمیم گرفتند که تحریم های اعمال شــده توســط اتحادیه اروپا علیه ایران به 
دلیــل ناآرامی های جاری در این کشــور را اجرا نکنند.ماینفیش تاکید کرد که 
این تصمیم تمامی منافع سوئیس در حوزه سیاست داخلی و خارجی و از جمله 
سیاســت »خدمات نیک« سوئیس در خصوص ایران را در نظر دارد.سوئیس به 
عنوان حافظ منافع ایران در عربستان و منافع عربستان در ایران فعالیت می کند.

با برنامه ۴۳ میلیارد یورویی
اتحادیه اروپا قطب نیمه رسانا می شود

کشورهای اتحادیه اروپا در راستای تقویت صنعت های تِک، با پیگیری طرح ۴۳ 
میلیارد یورویی )۴۴.۴ میلیارد دالر( برای آغاز تولید نیمه رســانا در این بلوک 
موافقت کردند.به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این توافق 
از سوی سفرای اتحادیه اروپا حمایت شد. این توافق، دامنه کارخانه های تراشه 
که نخســت در نوع خود به شمار می روند و واجد دریافت کمک دولتی هستند 
را گسترش می دهد اما برخالف درخواستی که بعضی از کشورها در اوایل پاییز 
داشتند، به همه کارخانه های سازنده تراشه های خودرو، اجازه نمی دهد از این 
کمک برخوردار شوند.همچنین تهمیدات بیشتری برای زمانی که کمیسیون اروپا 
می تواند وضعیت اضطراری اعالم کرده و در زنجیره تامین شرکتها مداخله کند، 
اضافه می کند.یکی از جنجالی ترین مسائل، استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا 
بوده است. پس از این که صنایع تراشه کوچک این موضوع را مطرح کردند که 
تنها کشــورهای بزرگی مانند  آلمان که فعالیتهای بزرگتری دارد، از این بودجه 
منفعت خواهد برد، کشــورهای اتحادیه اروپا موافقت کردند ۴۰۰ میلیون یورو 
بودجه پژوهش را به بخش نیمه رســانا منتقل نکنند. سفرای اتحادیه اروپا می 
خواهند کمیســیون این پول را از محل دیگری تامین کند.انتظار می رود توافق 
اخیر در نشســت ماه آینده وزیران اتحادیه اروپا تصویب شود. پارلمان اروپا باید 
طرح خود را تصویب کند تا این سه نهاد بتواند درباره توافق نهایی مذاکره کنند.

اتحادیه اروپا تولید ۲۰ درصد از نیمه رســاناهای جهان تا سال ۲۰۳۰ را هدف 
گذاری کرده است. کمیسیون اروپا این طرح را که قانون تراشه های اتحادیه اروپا 
نام دارد، اوایل امسال اعالم و حدود ۳۲ میلیارد یورو برای صنعت نیمه رسانا در 
این منطقه شامل پژوهش و تولید، پیش بینی کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
این طرح تا ســال آینده نهایی نخواهد شد اما شماری از شرکتها شامل اینتل، 
گلوبال فوندریز، اس تی ام الکترونیکس ان وی و اینفینئون تکنولوژیز، ســاخت 

کارخانه های جدید تولید نیمه رسانا را اعالم کردند.

سومین اقتصاد بزرگ جهان زیرسوال رفت
فعالیت کارخانه نوامبر ژاپن با ســریعترین ســرعت در ۲ سال اخیر کاهش 
یافته است.به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی تجاری)پنجشنبه( نشان داد که 
فعالیت های تولیدی ژاپن در ماه نوامبر با بدتر شدن تقاضا به دلیل فشارهای 
تورمی قوی، با سریع ترین سرعت در دو سال اخیر کاهش یافت.انقباض در 
فعالیت کارخانه ها همچنین اولین کاهش ماهانه در ۲۲ ماه گذشــته را رقم 
زد و چشم انداز اقتصادی ژاپن را به عنوان عالمت سوال برانگیخت زیرا این 

کشور برای رشد به شدت به تجارت با چین و سایر کشورها متکی است.
شــاخص مدیران خرید در نوامبر از ۵۰.۷ نهایــی ماه قبل به ۴۹.۴ تعدیل 
فصلی کاهش یافت. این بدان معناست که فعالیت شدیدترین انقباض را از 

زمان ثبت ۴۹ در نوامبر ۲۰۲۰ ثبت کرد.

صادرات لوازم خانگی به کشورهای 
همسایه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: 
کشورهای همسایه، به ویژه عراق و افغانستان، مهم ترین بازارهای 
صادراتی لوازم خانگی است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صداو سیما، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی کوچک گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶ هزار تن لوازم 
خانگی به ارزش ۳۷۶ میلیون دالر از کشور صادر شده، که سهم 
آن از کل صادرات غیرنفتی ۰.۷ درصد بوده است.ابوالقاسم شانه 
ساز افزود: در حال حاضر بیشترین صادرات لوازم خانگی مربوط 
به یخچال و کولر آبی است. کولر آبی بیشتر به عراق، افغانستان 
و ســایر کشــورهای با آب و هوای خشک صادر می شود.وی با 
اشاره به اینکه صادرات لوازم خانگی کوچک مبلغ ناچیزی است، 
بیان کرد: رقم مشــخصی از میزان صادرات لوازم خانگی وجود 
ندارد، چرا که لوازم خانگی کوچک بیشــتر به شکل مسافری 
صادر می شود. برای مثال صادرات ســاالنه اتو حدود ۲۰ هزار 

دالر است، که بیشتر هم به کشورهای همسایه صادر می شود.

این خودرو ۳۸۰ میلیون تومان گران شد
 شیب تند افزایش قیمت خودرو 

در بازار
بررســی روند یک ماه گذشته قیمت ها حاکی از آن است که 
شیب افزایش قیمت ها در میان خودروهای خارجی تندتر بوده 
است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در بررسی قیمت ها در 
میان مدل های هیوندای، قیمت هیوندای اکســنت در طول 
یک ماه گذشته با رشد حدود ۴۰ میلیون تومانی مواجه شده، 
به طوری کــه از یک میلیارد و ۶۰ میلیــون تومان در حال 
حاضر در بازار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا 
کرده است.بنا به این گزارش، قیمت هیوندای آزرا )گرنجور( 
۴ ســیلندر مدل ۲۰۱۹ با افزایش ۳۸۰ میلیون تومانی، از ۳ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومــان به ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون 
تومان تغییر قیمت داده است.همچنین قیمت هیوندای النترا 
مــدل ۲۰۱۸ از یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان، با افزایش 
۲۳۰ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده 
اســت.در این میان، قیمت هیوندای i۲۰ از یک میلیارد و ۹۰ 
میلیــون تومان به یک میلیــارد و ۱۳۰ تومان افزایش یافته 
است.گزارش ها نشان می دهد که قیمت هیوندای سانتافه مدل 
۲۰۱۸ با افزایــش ۲۵۰ میلیون تومانی، هم اکنون در بازار ۴ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت مدل ۲۰۱۷ 
این خودرو هم ۲۰۰ میلیون تومان گران شــده و در بازار ۳ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.هیوندای 
سوناتا هیبرید تیپ ۳ نیز رشد ۳۳۰ میلیون تومانی را در یک 
ماه گذشته تجربه کرده و هم اکنون در بازار ۳ میلیارد و ۱۳۰ 
میلیون تومان قیمت دارد.قیمت هیوندای توسان هم افزایش 
افزایش ۲۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و در بازار با قیمت 

۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رود.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

سهاموثیقهخودروسازهاطیهفتههایآیندهجایگزینمیشود
وزیــر اقتصاد گفــت: طی هفته هــای آینده ســهام وثیقه 
خودروسازها با ســهام های دیگر از سوی دولت که در نوبت 
واگذاری های فــوری وجود ندارد جایگزین خواهد شــد.به 
گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در جمع 
خبرنگاران درباره جمع بندی ســه جلســه ای که با فعاالن 
دانشــگاه و صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو 
و ســایپا برگزار شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صمت 
پیش از این که بخواهند الگوی واگذاری دو خودروساز بزرگ 
کشور را نهایی کنند توافق کردند تا در سه نشست نخبگانی 
که در دانشگاه شریف، دانشگاه شهید عالمه و امیرکبیر برگزار 
شــد نظر صاحب نظران اندیشــکده ها و مدیران بخش های 
مختلف صنعت را ابتدا اخذ و با کســب نظر و پیشنهاد های 
جایگزین مدل را نهایی کنیم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات 
همگرایی خوبی داشت و تقریباً در مورد اکثر مسیرها به یک 
اجماع کارشناسی رسیدیم افزود: نکته مهم این است که همه 
بر لزوم تغییر مدیریت به سمت کارایی بخش خصوصی اتفاق 
نظر دارند همچنین بر مسئله لزوم تغییر نظام قیمت گذاری 
های غلطی که در بخش خودرو وجود داشته و حرکت کردن 
به سمت شفافیت و رقابت و حذف داللی ها و واسطه ها اجماع 
نظر دارند.وی ادامه داد: همچنین بر مســئله اصالح نقشــه 
تنظیم گری وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی کشور 
و چشم انداز بلند مدت سیاست صنعتی اجماع نظر داشتند که 
به چه ترتیب قرار است با خودروسازی و فعاالن زیرمجموعه 

بخش خودرو عمل شــود.خاندوزی گفت: حل مسئله سهام 
تودلی که گره در حــوزه مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو 
ایجــاد کرده باید در اولویت قــرار بگیرد نیز مورد اجماع نظر 

بود بر اســاس چارچوبی که در این سه نشست مورد بررسی 
قرار گرفــت امیدوارم ظرف هفته هــای آینده وزارت صمت 
مدل نهایی پیشنهادی خود را قطعی بکند و ورود به واگذاری 

سهام دولت خودروسازی ها، یک ورود دوراندیشانه تخصصی 
و بلندمدت با دل نگرانی نســبت به سرنوشت این بنگاه ها و 
صنعت در آینده باشد تا برخی از تجدید نظر ها و بازگشت ها 
مسیر معکوسی که در برخی واگذاری ها در سال های گذشته 

رخ داد در این مورد و در دولت سیزدهم شاهد نباشیم.
وزیر اقتصاد درباره سهام وثیقه خودروسازان هم گفت: با توجه 
به دســتوری که به رئیس سازمان خصوصی سازی دادم طی  
هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام های دیگر 
از ســوی دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد 
جایگزین خواهد شد و مانعی از این پس برخورد نخواهد کرد.

وی درباره محل هزینه وجه دریافتی ســهام هلدینگ خلیج 
فارس اظهار کرد: در قانــون بودجه ۱۴۰۱ ، تقریبا مبلغ ۷۰ 
هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ســهام دولت دیده شده 
است که مهمترین و ارز ترین بخش آن مربوط به واگذاری ۱۲ 
درصد از سهام بلوک هلدینگ خلیج فارس بود که معامله در 
حالت رقابتی با یک خریدار دارای اهلیت انجام شــد و حصه 
نقــدی آن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیروز و امروز تامین 
شــده و بخش زیادی از آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی 
واریز شــده و با نهایی شدن این مقدار در هفته آینده معامله 
نهایی خواهد شد و بزرگترین واگذاری خصوصی سازی کشور 
این بار با اهلیت سنجی انجام شده که با رقابت ۳۲ درصد باالتر 
از قیمت پایه صورت گرفت را به شکل موفقیت آمیزی در هفته 

آینده قطعی خواهیم کرد.

آمار واردات زنجیره فوالد از شــمش فوالد 
تا انــواع مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن 
اسفنجی نشــان می دهد که عالوه بر صفر 
شــدن واردات آهن اســفنجی و اسلب به 
کشور، در هفت ماهه امسال میزان واردات 
مقاطع طویل فوالدی بیشترین میزان افت 
واردات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ 
را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان 
واردات اقالمی فوالد مختص شمش فوالد 
است که معادل میزان وارداتی سال گذشته 
آن است.بر اساس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایسنا 
قرار گرفت، از ابتدای ســال جاری تا پایان 
مهر مــاه، میــزان واردات مجموع مقاطع 
طویل شــش درصد کمتر شده اما واردات 
مقاطــع تخــت و محصوالت فــوالدی به  
ترتیب یک و دو درصد نســبت به واردات 
در هفت ماهه ۱۴۰۰، بیشــتر شده است. 

میزان واردات شمش فوالد تغییری نداشته 
و واردات آهن اسفنجی همچنان صفر است.

بیشــترین میزان واردات فوالدی در  مدت 
مذکور ســال جاری مختــص محصوالت 
فوالدی معــادل ۴۸۵ هزار تن اســت که 

نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه 
ســال گذشته معادل ۴۷۹ هزار تن، بیشتر 
)یک درصد( شــده اســت.میزان واردات 
مقاطــع تخت فوالدی نیز در شــش ماهه 
ابتدایی ســال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته دو درصد بیشتر شده و از ۴۲۵ 
هزار تن در مجموع واردات طی هفت ماهه 
۱۴۰۰ بــه ۴۳۴ هزار تن در مدت مشــابه 
امسال رســیده است. در مقابل اما مجموع 
مقاطع طویل فوالدی وارد شده ظرف هفت 
ماهه ۱۴۰۱ نسبت به همین مدت در سال 
گذشــته شش درصد کمتر شــده و از ۵۴ 
هزار تن به ۵۱ هزار تن رسیده است.طبق 
آمار، در واردات شمش فوالدی، طبق روال، 
همچنان میزان واردات اســلب صفر ثبت 
شده اســت اما ۳۰۰۰ تن بیلت وبلوم وارد 
کشور شده و مجموع واردات شمش فوالد 
را در مجموع همین ۳۰۰۰ تن ثبت کرده 
است. بنابراین مجموع واردات فوالد میانی 
به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
)۳۰۰۰ تن( تغییری نداشته است.در نهایت 
نیز همچنــان طی روال ســال های اخیر، 

واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

نگاهی به واردات محصوالت 
فوالدی در ۷ ماهه امسال

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت 
خاطر نشــان کرد: صید ترال از ۹۹ به این سو 
متوقف شده است و خارجیان مجوز ترال زدن 
در آب های ایران را ندارند اما برخی شناورهای 
داخلی ســنتی اقدام به صید ترال می کنند و ما نمی توانیم آن را نفی کنیم.مصطفی 
بهشتیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تعیین تاریخ صید  ماهیان 
استخوانی در شمال کشور، گفت: بر اساس پایش هایی موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی 
و سنجش و ارزیابی میزان ذخایر دریایی، تاریخ صید در دریای شمال هر ساله مشخص 
می شــود و با مجوز کمیته مدیریت صید شیالت، شروع فعالیت صید در شمال کشور 
در حوزه ماهیان استخوانی توسط شرکت تعاونی  پره انجام می شود.وی ادامه داد: دوره 
نخســت صید ماهیان استخوانی در شمال کشور انجام شــده است و تاریخ دوره دوم 

آن مشــخص خواهد شد و صیادان طبق روال هر سال دریاروی خواهند کرد.این مقام 
مسئول در پاسخ به این پرسش که صیادان در جنوب کشور نسبت به نحوه تخصیص 
ســوخت یارانه ای اعتراض دارند آیا در زمینه حل مشــکل آنها اقدامی صورت گرفته 
اســت؟ گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه ســوخت یارانه ای در آب های داخلی 
نداریم اما سازمان شیالت تالش دارد برای صیدگاه های خارج از آب های داخلی )خارج 
از محدودهای آب های اختصاصی( سوخت یارانه ای به آنها تخصیص داده می شود این 
موضوع را از دســتگاه های مربوط چون شورای عالی دریانوردی پیگیری کردیم و آنها 
متقاعد شــدند که این کشتی ها زمانی که به آب های بیرونی می روند سوخت یارانه ای 
تعلق بگیرد.این مقام مسئول ادامه داد: صیادان ما در رقابت با کشورهای هستند که از 
این آب ها برای صیادی استفاده می کنند؛ و اعطای سوخت یارانه ای به صیادان می تواند 
در این رقابت به صیادان کمک کند.وی با اشــاره به اقدامات معاونت صید ســازمان 

شیالت برای ساماندهی صیادان زن در جزایر جنوبی کشور، گفت: سازمان شیالت به 
تعدادی از صیادان زن در جزیره هنگام مجوز صید داده است اما به یکی از این بانوان 
مجوز ندادیم چرا که وی نتوانســت بومی بودن خود را در جزیره هنگام ثابت کند و از 
آنجایی که ما سیاســت اعطای مجوز به افراد بومی را دنبال می کردیم به آن شــخص 
مجــوز ندادیم، چراکه این احتمال وجود دارد که بعد از دریافت مجوز اقدام به فروش 
آن کند و ما با ندادن مجوز جلوی اعتراضی های احتمالی بعدی را گرفتیم.معاون صید 
و بنادر ماهیگیری ســازمان شیالت در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی از فعالیت 
صیادان خارجی در آب های ایرانی به دســت شما رسیده است؟ گفت: صید ترال از ۹۹ 
به این سو متوقف شده است و خارجیان مجوز ترال زدن در آب های ایران را ندارند اما 
برخی شناورهای داخلی سنتی اقدام به صید ترال می کنند و ما نمی توانیم آن را نفی 
کنیم، اما از نظر ما غیرمجاز است و با آنها مقابله می کنیم.بهشتیان در پایان بیان کرد: 
ممکن است برخی نیروهای خارجی و اتباع بیگانه در مناطق ساحلی ما حضور داشته 
باشند؛ این افراد به دلیل تخصص های الزمی که در زمینه روش های صید مانند النگ 
الین و روش های صید انتخابی دارند، از آنها کمک گرفته شود که قاعدتا آنها باتوجه به 

قوانین مربوط به کار مجوزهای الزم را دریافت کرده اند.

یک مقام مسئول:

تخصیص سوخت یارانه ای به صیدگاه های خارجی
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گزیده خبر
کارنامه بورس در شش ماهه ۱۴۰۱

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماهه سال جاری شـاخص های تعـداد 
و ارزش سـهام معامله شده نسبت به دوره مشابه سـال قبل از لحـاظ تعداد ۱۱ 
درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده 
در بورس پرداخته است که طبق آن، در شهریورماه امسال بالغ بر ۹۰.۴ میلیارد 
ســهم به ارزشــی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران 
معامله شــد.همچنین، در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده 
به ترتیب به اعداد ۴۲۹.۵ و ۱۰۱۷.۵ رســید که در مقایســه با ماه قبل از لحاظ 
تعداد ۳۰ درصد و از لحاظ ارزش ۹.۷ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل شاخص های مذکور بـه ترتیب ۵۹ درصـد و ۷۱.۳ درصد کاهش نشان 
می دهد.عالوه بر این، در شش ماه اول سال جاری بالغ بر ۸۷۵.۵ میلیارد سهم به 
ارزشی حدود ۳۹۵.۷ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

معامله شده به ترتیب به اعداد ۶۹۳.۳ و ۱۴۷۱.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه 
سـال قبل از لحـاظ تعداد ۱۱ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد کاهش 

نشان می دهد.

طالی جهانی باال رفت
قیمت طال امروز پنجشنبه باالتر از سطح کلیدی ۱۷۵۰ دالر در هر اونس بود و 
پس از صورت جلســه آخرین جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو آمریکا که نشان 
از افزایش آهسته تر نرخ بهره داشت، تثبیت شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ساعت ۷ و ۲۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۵.۷ درصد افزایش به ۱۷۵۵ 
دالر و ۸۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۳۳ درصد 
افزایش به ۱۷۵۶ دالر و ۸۰ سنت رسید.اکثریت قابل توجهی از سیاست گذاران 
فدرال رزرو توافق کردند که احتماالً به زودی ســرعت افزایش نرخ بهره کاهش 
یابد.بر اساس گزارش رویترز، تقاضای فیزیکی طال در آسیا در این هفته با کاهش 
بیشــتر قیمت ها در مرکز اصلی چین پایین ماند، زیــرا محدودیت های جدید 
کوویــد- ۱۹ فعالیت را کاهش داد، در حالی که قیمت های داخلی باالتر، خرید 

بیشتر خریداران در هند را به تعویق انداخت.

عبور تراکنش های گذرگاه عمومی خدمات دولت از مرز دو میلیارد
طبق اعالم سازمان فناوری اطالعات ایران تعداد تراکنش های 
گذرگاه عمومــی خدمات دولت در ســال جــاری از مرز دو 
میلیارد تراکنش عبور کرده اســت.به گزارش ایسنا، گذرگاه 
عمومی خدمات دولت یا به اختصار ) PGSB( بســتری برای 
ارائه خدمات سازمان های دولتی و بنگاه های بخش خصوصی 
به یکدیگر برای اینترنت است. ســال ۱۳۹۸ بود که سازمان 
فناوری اطالعات ایران به اســتناد مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه 
ششم توســعه، گذرگاه عمومی خدمات دولت را راه اندازی و 
در راستای برون ســپاری و بهره گیری حداکثری از ظرفیت 
بخش خصوصی پروژه PGSB را با مشارکت بخش خصوصی در 
قالب طرح )PPP ( و به شــکل )BOT( اجرا کرد.بر این اساس، 
ســازمان فناوری اطالعات ایران از طریــق فراخوان و رقابت 
عمومی پروژه گذرگاه عمومی خدمات دولت را طی برنامه ای 
هفت ســاله به بخش خصوصی واگذار کرد و در انتهای پروژه 
تمامی زیرساخت ها، دست آوردها، امتیازات و حقوق مادی و 
معنوی ناشی از اجرای این طرح به سازمان فناوری اطالعات 
ایران منتقل خواهد شــد؛ در این پــروژه دریافت خدمات و 
استعالمات مرکز ملی تبادل اطالعات از طریق ارائه تعدادی از 
رابط های برنامه نویسی )API ( فراهم می شود.در همین رابطه 
عضو هیات مدیره یکی از شرکت های مجری پروژه گفته بود 
هدف ما بــه عنوان اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت 
تســهیل در ارائه این )API(ها در کسب و کارها البته با نگاه 
ویژه به حفظ امنیت ســازمان های سرویس دهنده و گیرنده، 
حفظ حریم خصوصی کاربران و داده های حساس است.اهداف 
اصلی در این پروژه تســهیل خدمات و سرویس های دولتی و 
عمومی به کسب و کار ها و شرکت ها اعالم شده بود. همچنین 
در نظر گرفته شــده بود که سرویس های دولت در یک قالب 
یکپارچه به مردم ارائه شود و از طریق ایجاد بازارچه خدمات 

دولت الکترونیکی بتوان که این استفاده را گسترش داد.بنا بر 
اعالم مســئوالن پروژه، طی ماه های گذشته عمده تمرکز این 
شــرکت بر طراحی، تدوین و نهایی سازی معماری مورد نیاز 
در ایــن طرح )PGSB( بوده و به طبع تأمین زیرســاخت ها و 
نیازمندی های سخت افزاری جهت نصب در دیتا سنتر سازمان 
فناوری اطالعات اســت. این پروژه در ابتدا با چهار دســتگاه 
سرویس دهنده  و ۶۸ کسب و کار و دستگاه سرویس گیرنده 
شــروع به کار کرد، اندکی بیش از یک و نیم میلیون تراکنش 
داشت، در سال ۱۳۹۹ با ۱۶ دستگاه سرویس دهنده و ۲۷۲ 
کسب و کار و دستگاه ســرویس گیرنده به تعداد چشم گیر 
۱۹۳ میلیون تراکنش رســید.تعداد تراکنش های این گذرگاه 
در ســال گذشــته بالغ بر ۳۹۴ میلیون تراکنش اعالم شد و 
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم از ۵۵۰ میلیون 

تراکنش گذر کند که این امر نشــان دهنده رشــد روز افزون 
اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال کشور با توجه به این خدمات و 
بازار رو به توســعه آن اســت.  اما طبق اعالم سازمان فناوری 
اطالعات، براســاس جدیدترین گزاش منتشــر شده از سوی 
مرکز ملی تبادل اطالعات ســازمان فناوری اطالعات درباره 
آخریــن وضعیت گذرگاه عمومی خدمــات دولت مرکز ملی 
تبادل اطالعات آمارها حاکی از آن هســتند که  در نخستین 
ماه فصل پاییز با انجام بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش، مجموع 
تراکنش ها در این گــذرگاه از ابتدای راه اندازی تا کنون از دو 
میلیارد و ۳۳۵ میلیون عبور کرده است. این در حالی است که 
این رقم در فروردین ماه در حدود ۱۲۰ میلیون تراکنش بود.

 سرویس دهنده های برتر گذرگاه عمومی خدمات دولت

در این ماه، مرکز توســعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات 
و آمار وزارت کشــور با بیش از ۵۰۰ هــزار تراکنش برترین 
ســرویس دهنده   ایــن گــذرگاه  بود و  بیــش از ۹۷ درصد 
از  تراکنش هــا را بــه خود اختصــاص داد. از ابتدای ســال 
جــاری تاکنون به طــور معمول صدر برترین دســتگاه های 
سرویس دهنده از میان ۴۳ دستگاه سرویس دهنده به ترتیب 
وزارت کشور )مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات 
و آمار(، ســازمان اداری و اســتخدامی کشور، سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی بوده اند.

سرویس گیرنده های برتر گذرگاه عمومی  خدمات دولت
در خصوص دریافت ســرویس های الکترونیکــی، در مهرماه 
از میان کســب وکارها و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی 
تبــادل اطالعات به ترتیب وزارت آمــوزش و پرورش، وزارت 
کشــور )مرکز توســعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و 
آمار(، شــرکت پیشــگامان فناوری و دانش آرامیس )تپسی( 
بیش ترین تعداد تراکنش ها را به خــود  اختصاص داده اند.از 
ابتدای ســال جاری نیز بیش ترین تعداد تراکنش استفاده از 
خدمات الکترونیکی از میان ۶۵۳ کسب وکار و دستگاه اجرایی 
متصل به مرکز ملی تبادل اطالعات به ترتیب مربوط به وزارت 
آموزش و پرورش، شرکت اسنپ و شرکت ملی پست جمهوری 
اســالمی ایران بوده اســت. از مجموع  ۵۲۰ میلیون تراکنش  
گــذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطالعات در 
مهرماه ســال ۱۴۰۱، سرویس استعالم بیماری کرونا سکوی 
ایران من، سرویس ثبت زائر، سرویس امور استخدامی سامانه 
امید وزارت کشور و سرویس ارسال پیامک نظرسنجی سازمان 
امور اداری و استخدامی در فهرست پرکاربردترین خدمات قرار 

داشته اند.

ســازمان امور مالیاتی اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی کرده و مودیان مکلف شدند 
از یکم مهر سال جاری برای فعالیت های اقتصادی خود از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.به گزارش ایسنا، 
طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مســتقیم اشــخاص حقوقی و صاحبان مشــاغل موضوع این قانون که حسب 
اعالم ســازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود 
صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج 
و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.طبق این قانون عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره 
اقتصادی خود و طرف معامله یا اســتفاده از شــماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی 

دیگران برای معامالت خود، حسب  مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد  مبلغ مورد معامله  می  شود. همچنین 
عدم ارائه فهرســت معامالت انجام شــده به سازمان امور مالیاتی کشــور از طریق روش هایی که تعیین می شود 
مشــمول جریمه ای معادل یک درصد معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می شود.بر این اساس، سازمان 
امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره 
برداری از شماره اقتصادی و ماده )۶( آئین نامه اجرایی تبصره )۳( ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به 
تخصیص شــماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی کرده اســت. در این راستا مؤدیان مالیاتی مکلفند از تاریخ 
یکم مهر ســال جاری برای صدور صورتحساب های فروش کاال و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از 
شــماره اقتصادی جدید استفاده کنند.بنابراین برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل 
کرده باشند شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص می یابد. البته شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه 
ملی این اشخاص است که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای 

اشخاص حقیقی نیز به ازای هر ثبت نام و پرونده 
مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر می شود.فعاالن 
اقتصــادی می تواننــد با مراجعه بــه درگاه ملی 
خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی 
my.tax.gov.ir  شماره  اقتصادی صادره برای خود 
را مشاهده کنند.  پیش از این داوود منظور، رئیس 
ســازمان امور مالیاتی در مورد کارکرد این کد به 
ایسنا گفته بود که زمانی فردی حقیقی یا حقوقی 
کاالیی را خریــداری می کند و به نام او ثبت می 

شود او را با کد اقتصادی می شناسیم.

چگونه شماره اقتصادی دریافت کنیم؟
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گزیده خبر

حمله سایبری وب سایت پارلمان اروپا را از 
کار انداخت

وب ســایت پارلمان اروپا در پی یک حمله ســایبری 
پیشرفته، از کار افتاد.به گزارش ایسنا، روبرتا متسوال، 
رئیس پارلمان اروپا در توییتی اعالم کرد کارشناسان 
آی تی این پارلمان در حال محافظت از سیســتم ها و 
مقابله با این حمله هستند که یک گروه هکری طرفدار 

کرملین مسئولیت آن را برعهده گرفته است. این وب سایت اواخر روز چهارشنبه 
با قطعی متناوب روبرو بود.گروه هکری کیلنت در کانال تلگرام خود مســئولیت 
این حمله را برعهده گرفت و از طرفدارانش خواســت وب ســایت پارلمان را با 
سرازیر کردن حجم باالی ترافیک شبکه خارجی، از کار بیاندازند. این شیوه حمله 
ســایبری، به انکار سرویس توزیع شده یا داس معروف است.پارلمان روسیه روز 
چهارشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که روسیه را به جنایات جنگی متهم کرد 
و این کشور را به دلیل حمالت عامدانه و جنایت علیه غیرنظامیان، کشور حامی 
تروریســم خواند. این بیانیه در وب سایت پارلمان اروپا روز چهارشنبه غیرقابل 
دسترس بود.اوا کایلی، نایب رئیس پارلمان اروپا گفت: تنها مشکلی که بر اثر این 
حمله سایبری ایجاد شد، دسترسی خارجی به وب سایت بود. امیدواریم حمله 
دیگری نباشد.بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق اظهارات محققان امنیت سایبری 
و خود این گروه هکری، کیلنت در ماههای اخیر، سلسله حمالت سایبری علیه 
اهداف غربی انجام داده که شــامل از کار انداختن وب سایت های فرودگاه و وب 

سایت های دولتی آمریکا بوده است.

آزمایش پدافند هوایی ناتو در رومانی با 
شبیه سازی حمله

متحدان ناتو روز چهارشــنبه یک مانــور نظامی برای 
آزمایش دفاع هوایی و موشکی در رومانی انجام دادند. 
این اقدامات حدود یک هفته پس از سقوط یک موشک 
سرگردان در خاک لهســتان و آشکار شدن شکاف در 
سپر این ائتالف برای آسمان ها انجام می شود.به گزارش 

ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، فرماندهی هوایی متحدان ناتو در رامشتاین 
در غرب آلمان گفت: یک سیستم دفاع هوایی فرانسوی مستقر در رومانی، یک 
حمله شبیه سازی شده توسط جت های جنگنده متحدان را دفع کرد.در این بیانیه 
آمده اســت: جنگنده های اف-۱۶ ترکیه، یوروفایترهای اسپانیایی، هواپیماهای 
آمریکایی که برای جنگ الکترونیک طراحی شده اند و جت های رافال فرانسوی 
که از ناو هواپیمابر شــارل دوگل پرواز می کنند، در این مانور شرکت کردند.در 
همین حال ســخنگوی ناتو گفت: در پاسخ به جنگ روسیه علیه اوکراین، ما به 
تقویت بازدارندگی و دفاع خود در بخش شرقی این ائتالف ادامه می دهیم.او گفت 
که ائتالف ناتو جت های جنگنده و هواپیماهای تجسســی بیشتری را به همراه 
دفاع هوایی مســتقر در زمین و کشتی هایی با قابلیت دفاع هوایی در دریا اضافه 
کرده اســت. چنین مانورهایی تضمین می کند که نیروهای ناتو می توانند با هم 
عمل کنند و آماده پاســخگویی به هر تهدیدی از هر جهت باشند.فرانسه از ماه 
مه سامانه دفاع هوایی SAMP/T خود را در رومانی مستقر کرده است. این سامانه 
برای محافظت از میدان های جنگ و مکان های حساس مانند فرودگاه ها و بنادر 
در برابر موشک های کروز، هواپیماها، پهپادها و موشک های بالستیک تاکتیکی 
طراحی شده است.چندین متحد دیگر ناتو هم پس از حمله روسیه به اوکراین در 
فوریه، چنین تسلیحاتی را به جناح شرقی ناتو منتقل کرده اند؛ واحدهای آتش 

پاتریوت آلمان در اسلواکی مستقر شده اند، .

حاشیه های سفر پوتین به ارمنستان
رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه در سفر به ارمنستان با استقبال صدها معترض مواجه شد که مشعل روشن، بنرهایی با نوشته 
»نه به جنگ« و پرچم های ارمنستان، اوکراین و ایاالت متحده به دست داشتند.به گزارش ایسنا، به گزارش مسکو تایمز، معترضان 
ارمنستانی در »میدان روسیه« و »میدان نژده« واقع در ایروان تجمع کردند و از ارمنستان خواستند از روسیه فاصله بگیرد.همچنین 
به نظر می رســد نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنســتان چهارشنبه در مراسم عکاسی در حاشیه نشست سازمان پیمان امنیت 

جمعی در ایروان سعی می کرد از پوتین فاصله بگیرد. به نظر می رسد این رفتار با آخرین سفر پوتین به ارمنستان در سال ۲۰۱۹، زمانی که پاشینیان با پوتین سلفی 
گرفت، فاصله زیادی داشته باشد.پاشینیان البته دالیل دیگری برای فاصله گرفتن از پوتین دارد. نخست وزیر ارمنستان در گذشته از نحوه مدیریت سازمان پیمان امنیت 
جمعی به رهبری روسیه با افزایش جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در پاییز امسال ابراز نارضایتی کرده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، پاشینیان روز 
چهارشنبه در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی هم ناخشنودی خود را ابراز کرد. پاشینیان گفت: مایه تأسف است که عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت 
جمعی، جمهوری آذربایجان را از اقدامات تهاجمی اش منصرف نکرد.پوتین فقط اذعان کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی »مشکالتی« دارد، اما مشخص نکرد که 

این مشکالت چیست.

بازگشت طالبان دهه ۹۰ ، شالق زدن 
مجرمان در ورزشگاه

گروه طالبان افغانستان در یک ورزشگاه و در مقابل چشمان صدها تماشاگر، 
ســه زن و ۹ مرد را شــالق زد و این نشانگر از سرگیری مجدد رویکردهای 
این گروه است که مشخصه ای از حکومت آنها در دهه ۱۹۹۰ بود.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر فرماندار والیت لوگر واقع 
در جنوب کابل، پایتخت افغانســتان، »محققان محترم، مجاهدین، بزرگان، 
رهبران قبایل و مردم محلی« را به اســتادیوم شــهر پل علم دعوت کرد و 
دعوت نامه برای رویدادی در ســاعت ۹ صبح از طریق رسانه های اجتماعی 
منتشر شد.یک مقام در دفتر فرمانداری لوگر که نخواست نامش فاش شود، 
گفت هر یک از مجرمان که بابت ســرقت و اقدام خالف عنف محکوم شده 
بودند، بین ۲۱ تا ۳۹ ضربه شــالق خوردنــد. این مقام گفت که صدها تن 
در زمان اجرای حکم حضور داشــتند و اجازه فیلــم یا عکس گرفتن داده 
نشــد.عنایت اهلل شجاع، معاون فرماندار لوگر بعد از اجرای حکم این افراد در 
بیانیه ای گفت: قانون شــریعت تنها راه مشکالت در افغانستان است و باید 

اجرا شود.

با 25 رأی موافق و 6 رأی مخالف؛

شورای حقوق بشر قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره 
آنچه »وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده شده را به تصویب 
رساند.به گزارش اقتصاد آنالین، شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه »وضعیت حقوق بشر در 
ایران« خوانده شــده را به تصویب رساند.تصویب این قطعنامه 
به معنای موافقت این شــورا با ایجاد یک »هیأت حقیقت یاب« 
درباره ادعاها در خصوص »نقض حقوق بشــر توسط ایران« در 
اغتشاشــات اخیر اســت.این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی 
مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رســید. چین، پاکســتان، 
اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنســتان ۶ کشــوری بودند که به این 
قطعنامه رأی منفی دادند.کشــورهای بولیوی، برزیل، کامرون، 
ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، مالزی، موریتانی، 
نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی 
ممتنع داده اند.از اتهامات حقوق بشری کشورهای غربی به دلیل 
روش شناسی نادرست، اتخاذ استانداردهای دوگانه، غرض ورزی و 
عدم رعایت اصل بی طرفی، نادیده گرفتن فرهنگ بومی و سبک 
زندگی سایر اجتماعات و مداخله جویی  در امور داخلی کشورها 
انتقاد به عمل آمده است.  این اتهامات در حالی مطرح می شوند 

که کشــورهای غربی خود به دلیل بــه راه انداختن جنگ های 
غیرقانونی در ســایر کشــورها، تحریم ملت ها با سوءاستفاده از 
سلطه خود بر نظام های مالی دنیا، عدم اندیشیدن راهکاری های 
برای توزیع عادالنه ثروت،  تجاوز به حاکمیت و استقالل کشورها، 
کودتا در سایر کشورها برای روی کار آوردن حاکمان مستبد و 
بسیاری موارد دیگر با انتقادهای جدی در زمینه حقوق بشر رو 
به رو هستند.این اتهامات در حالی مطرح می شوند که کشورهای 
غربی خود به دلیل به راه انداختن جنگ های غیرقانونی در سایر 
کشورها، تحریم ملت ها با سوءاستفاده از سلطه خود بر نظام های 
مالی دنیا، عدم اندیشــیدن راهکاری های بــرای توزیع عادالنه 
ثروت،  تجاوز به حاکمیت و اســتقالل کشورها، کودتا در سایر 
کشورها برای روی کار آوردن حاکمان مستبد و بسیاری موارد 
دیگر با انتقادهای جدی در زمینه حقوق بشر رو به رو هستند.

چین قبل از رأی گیری متممی را برای اصالح متن قطعنامه ضد 
ایرانی شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که 
رأی نیاورد. این متمم خواســتار حذف بخشی از متن قطعنامه 
بود که خواستار تشکیل یک »هیئت حقیقت یاب« برای تحقیق 

درباره حوادث داخل ایران بود.

وزیر اطالع رســانی پاکستان در توییتر 
نوشت: شهباز شریف، نخست وزیر روز 
پنجشنبه ژنرال عاصم منیر را به عنوان 
رئیــس جدید ارتش قدرتمند کشــور 
معرفی کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
هندوستان تایمز، مریم اورنگ زیب، وزیر 
اطالع رســانی در توییتر گفت: رئیس 
جدیــد هدایت ارتــش را از ژنرال قمر 
جاوید باجوا که اواخر این ماه پس از یک 
دوره شش ساله بازنشسته خواهد شد، 
برعهده خواهد گرفت.باجوا، ۶۱ ســاله، 
قرار است در ۲۹ نوامبر بازنشسته شود. 
ژنرال سهیر شمشاد میرزا هم به عنوان 
رئیس کمیته مشــترک ســتاد ارتش 
)CJCSC( انتخاب شــد. انتخاب ها باید 
به تایید رئیس جمهور برســد.ارتش در 
طول تاریخ از نفوذ سیاسی عظیمی در 
پاکستان برخوردار بوده و نیمی از تاریخ 
۷۵ ساله خود را بر آن حکومت کرده و 
همچنین بر برنامه هسته ای این کشور 
نظارت داشــته است.مانند چین و هند، 
هسته ای  زرادخانه های  دارای  پاکستان 

و سیستم موشکی است که عمدتاً هند 
را هدف قرار می دهد. منیر نقش جدید 
خود را در بحبوحه اختالفات شدید بین 
شریف و نخست وزیر سابق عمران خان 
آغاز می کند. هیــچ اظهارنظری فوری 
از ســوی خان در مورد منیر، مدیرکل 
اطالعات ارتش زمانی که خان روی کار 
بود، وجود نداشــت. خان بدون توضیح 

منیــر را اخراج کرد. انتصــاب منیر به 
احتماالً  ارتــش  رئیــس جدید  عنوان 
برای نخســت وزیر سابق  یک شکست 
خواهد بود، و بــه اختالفات بین ارتش 
و خــان، کــه ارتش را بــه ایفای نقش 
در برکناری او در اوایل امســال مقصر 
می دانــد، دامــن می زند.خواجه آصف، 
وزیر دفاع پــس از اعالم منیر به عنوان 

رئیس جدید به خبرنگاران گفت: این بر 
اساس شایستگی، قانون و مطابق قانون 
اساسی اســت.ارتش پاکستان در طول 
تاریخ نقش بزرگی در سیاســت داخلی 
و خارجــی ایفا کرده اســت و انتصاب 
منیر می تواند بر دموکراســی شکننده 
پاکستان، روابط آن با هند و افغانستان 
تحت حاکمیت طالبان و همچنین محور 
آن به ســمت چین یا ایــاالت متحده 
فرمانده  چهارشــنبه،  بگذارد.روز  تأثیر 
مســتعفی ارتش، باجوا، گفت که ارتش 
در آینده هیچ نقشــی در سیاست ملی 
نخواهد داشت و ادعاهای خان مبنی بر 
اینکه توطئه ای با حمایت ایاالت متحده 
دعلیه دولت او جریان داشته را »جعلی 
و نادرست« خواند.خان که در اوایل ماه 
جاری در جریــان تظاهرات ضد دولتی 
در یک حمله مســلحانه زخمی شــد، 
قول داده اســت که به درخواست برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام ادامه دهد و 
قصد دارد روز شنبه در راولپندی، محل 

مقر ارتش، تظاهرات را رهبری کند.

رئیس جدید ارتش پاکستان 
معرفی شد

چین و کشورهای عربی اوایل ماه آینده میالدی نشستی 
را در عربســتان ســعودی برگزار می کنند و این احتمال 
وجود دارد که شــی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای 
اولین بار در نزدیک به هفت ســال گذشته به این کشور 
ســفر کند.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، بر اساس 
بیانیــه ای که در وب ســایت کنســولگری چین در دبی 
منتشر شد، لی ژوانگ، سرکنســول چین در دبی، گفت 
که این گردهمایی در اوایل دســامبر برگزار خواهد شد. 
در این بیانیه جزئیات دیگری ارائه نشــده است.بر اساس 
بیانیه جداگانــه وزارت خارجه چین در مورخه 4 نوامبر، 
این نماینده به یک روزنامه در امارات متحده عربی گفته 
اســت که این اجالس شامل تبادالت چهره به چهره بین 
رهبران چین و کشورهای عربی خواهد بود. شی احتماالً 
از سفر به عربستان ســعودی برای تقویت روابط استفاده 

خواهد کرد، آخرین سفر او در ژانویه ۲۰۱۶ بود. بر اساس 
داده هــای گمرکــی از دومین اقتصاد جهان، عربســتان 
سعودی در ماه اکتبر بزرگترین منبع نفت خارجی چین 
بود.گزارش هایی در ماه مارس منتشر شد مبنی بر اینکه 

چین و عربستان سعودی دوباره در حال مذاکره برای حل 
و فصل قراردادهای نفتی به یوان هســتند، موضوعی که 
دو کشــور به مدت شش سال در مورد آن بحث کرده اند. 
این تغییــر، ارزش دالر را که مدت ها ارز پیش فرض برای 
قیمت گذاری قراردادهای انرژی در سراســر جهان بوده، 
کاهش می دهد و اهمیت دالر آمریکا را افزایش می دهد و 
نفوذ ژئوپلیتیک واشنگتن را تقویت می کند. تحلیلگران ارز 
در آن زمان گفتند که توافق بین پکن و ریاض احتماالً تا 
حدودی دور از ذهن است.شی در ماه آوریل طی تماسی 
تلفنی به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفت که پکن 
تعمیق روابط با ریاض را در اولویت قرار می دهد و خواهان 
همکاری »ســطح باال« در زمینه انرژی، تجارت و صنایع 
با فناوری پیشرفته اســت.پکن به دنبال تعمیق روابط با 

کشورهای خاورمیانه بوده است،.

نشستچینوکشورهایعربیماهآیندهدرعربستانبرگزارمیشود

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص ایران مدعی شد که واشنگتن به 
حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد.به گزارش اقتصاد آنالین، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه در توییتی نوشت: 
امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه ویژه ای برای رسیدگی به آنچه »وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده برگزار 
کرد. وزیر خارجه آمریکا مدعی شد، ما به حمایت از مردم ایران ادامه می دهیم و کسانی که به سرکوب مردم می پردازند، مواخذه 
خواهند شد.ساعاتی پیش قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.آرژانتین، بنین، 
جمهوری چک، فنالند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، 
جمهوری کره، ســومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضدایرانی رای مثبت دادند.کشــورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، 
ماالوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی و ازبسکتان رای ممتنع به این قطعنامه دادند و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و 
ونزوئال مخالفت خود با این قطعنامه را ابراز کردند.آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در توییتی با انتشار عکسی از کشورهایی که به قطعنامه ضدایرانی در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل رای داده بودند، نوشت: ما این محکومیت را در شورای حقوق بشر پیش  بردیم و حامیانی برای آن دست و پا کردیم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم 

این قطعنامه به رای اکثریت دست می یابد. حال نتیجه قطعی و مشخص است. وی مدعی شد، ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران متحد هستیم.

چین از ناتو خواست تا از حد و حدود جغرافیایی خود فراتر نرود و گفت: این ائتالف نظامی »از پایان جنگ سرد در حال گسترش دامنه 
دست اندازی خود بوده است«.به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری 
در پکن گفت: »ناتو به عنوان یک ســازمان منطقه ای باید در پارامترهای جغرافیایی خود باقی بماند و تالشــی برای تحمیل قوانینی که 
مناسب خودش است یا اعمال فشار یا حتی عبور از مرز  انجام ندهد.«او ناتو را به افزایش »مداخله در طیف گسترده ای از حوزه های مدنی 

از جمله تغییرات آب و هوا، زیرساخت ها، نوآوری های فناوری، زنجیره های تامین، سالمت و انرژی« متهم کرد.این مقام چینی افزود: ناتو بند دفاع جمعی خود را به حوزه های 
فضای ســایبری و فضای ماورای جو گســترش داده است که باید توسط سازمان ملل و نهادهای تخصصی بین المللی رسیدگی شود.سخنان ژائو پاسخی بود به اظهارات ینس 
استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در شصت و هشتمین نشست ساالنه مجمع پارلمانی ناتو )NPA( در اسپانیا در روز دوشنبه. او گفته بود: متحدان )ناتو( اکنون در حال تنوع بخشیدن 
به منابع خود هستند... این برای امنیت ما خوب است... اما ما باید مراقب باشیم که وابستگی های جدید ایجاد نکنیم؛ مهم تر از همه در مورد چین.استولتنبرگ با اشاره به مفهوم 
استراتژیک جدید ائتالف نظامی که در نشست سران ناتو در مادرید در اوایل ماه ژوئن امسال رونمایی شد، گفت: »تاب آوری، حفاظت از جوامع، زیرساخت های ما، اکنون در 
دستور کار ناتو است.او گفت: در مفهوم راهبردی کنونی، چالش هایی که چین برای امنیت، ارزش ها و منافع ما ایجاد می کند، بررسی می شود. و بخشی از آن نیز آگاهی از نحوه 

نزدیک تر شدن چین و همچنین تالش برای کنترل بخش های حیاتی جوامع ما است.«

وزیر خارجه آمریکا: 

بهحمایتازمردمایرانادامهمیدهیم
چین به ناتو هشدار داد: 

ازحدودجغرافیاییخودتجاوزنکنید

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه علی اباد عسگر خان پالک 18 اصلی بخش 4 قشالقی

606 فرعی اقا / خانم محمد رضائی خاچکی فرزند سبحان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 7. 298 متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از 
اسماعیل خزائی علی اباد، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/19

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
شناسه آگهی: 1416683

آگهی فقدان سند مالکیت 
حسن عندلیبی برابر وکالتنامه 4063 مورخ 1401/7/21 دفترخانه 109 فامنین از 
طرف ابوالفضل سهرابی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
13 همدان برابر وارده شــماره 34680/1401 مورخ 1401/8/21مدعی است که 
ســند مالکیت ششــدانگ پالک 10/47896/50255 واقع در حومه بخش یک 
همدان به شــماره مسلسل 113553 سری ج 99 شماره دفتر امالک الکترونیک 
139920326001024698 بنام ابوالفضل سهرابی )مالک( به علت نامعلوم مفقود 
گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله 
و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 
10 روز به اداره ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و 
نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند 
مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب براساس آخرین 

اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک – از طرف

 فریدون رحمانی )1390 م الف (
شناسه آگهی: 1416605

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه خداویسی برابر وکالتنامه شماره 38894 مورخ 1399/11/21 دفترخانه 29 
همدان از طرف آقای ابوالفضل حق شناس شهنا با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق 
به مهر دفترخانه 23 همدان برابر وارده شماره 34845/1401 مورخ 1401/8/22مدعی 
است که دو جلد سند مالکیت ششــدانگ پالک 4826/8 واقع در بخش یک همدان به 
شماره مسلســل 238242 و 238243 ذیل ثبت 11244 و 11245 دفاتر 68 صفحات 
455 و 458 بنام آقای ابوالفضل حق شناس شهنا )مالک( به علت نامعلوم مفقود گردیده و 
برابر نامه شماره 139905826033001257 مورخ 1399/5/8 اداره اجرای اسناد رسمی 
همدان بازداشت می باشد لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 

مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک – از طرف
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محققان دانشکده پزشکی دانشــگاه کالیفرنیا در ارواین در مطالعه 
اخیرشان اظهار کردند استرس مکرر، فرایند پیری چشم را تسریع 
می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از تــی ان، تحقیقات جدید در 
دانشــگاه کالیفرنیا در ارواین نشان می دهد که پیری جزء مهمی از 
مرگ ســلول های گانگلیونی شــبکیه در گلوکوم است و با در نظر 
گرفتن این موضوع می توان مســیرهای جدیــدی را برای طراحی 
درمان های جدید برای بیماران مبتال به گلوکوم مورد هدف قرار داد.

این مطالعه با عنوان »پیری ناشــی از اســترس در چشــم موش« 
در مجله »Aging Cell« منتشــر شــد. در این مطالعه دکتر«دوروتا 
سورونســکا کرازیک«)Dorota Skowronska-Krawczyk( اســتادیار 
گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک و چشــم پزشکی و هیئت علمی مرکز 
تحقیقات بینایی در دانشــکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، 
تغییرات رونویسی و اپی ژنتیکی را که در پیری شبکیه رخ می دهد، 
را به همراه همکارانش توضیح دادند. محققان این مطالعه نشان دادند 
که چگونه استرس، مانند افزایش فشار داخل چشم)IOP( در چشم، 
باعث می شــود بافت شبکیه تحت تغییرات اپی ژنتیکی و رونویسی 
مشابه پیری طبیعی قرار گیرد. محققان در این مطالعه اینکه چگونه 
در بافت جوان شبکیه، استرس مکرر ویژگی های پیری تسریع شده 
از جمله سن اپی ژنتیکی تسریع شده القا می کند را بررسی کردند.

پیری یک فرآیند جهانی است که بر تمام سلول های موجود در بدن 
تأثیر می گذارد. در چشــم، یک عامل خطــر اصلی برای گروهی از 

نوروپاتی ها، گلوکوم است.

سیم ها یا اصطالحا لیدهای جدیدی که برای اتصال ضربان ساز به قلب 
استفاده می شوند، توسعه یافته اند و با پلیمرهای زیستی مختلف پوشانده 
شده اند که در صورت عدم نیاز در بدن حل می شوند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نیو اطلس، سیم ها یا لیدهایی که ضربان سازها را به قلب متصل 
می کنند، به طور بالقوه چه برداشــته شوند و چه در جای خود در بدن 
رها شوند، می توانند مشکالتی را ایجاد کنند. بنابراین دانشمندان آلمانی 
در حال توسعه یک جایگزین هســتند که توسط بدن جذب می شود.

لیدها ســیم هایی هســتند که بین مولد ضربان و قلب قرار می گیرند. 
این لیدها می توانند انرژی را از ضربان ســاز بــه قلب انتقال دهند.بکار 
گرفتن ضربان ســاز برای بیمارانی که پــس از انجام عمل جراحی قلب 
دچار آریتمی )ضربان قلب نامنظم( می شــوند، غیر معمول نیست. این 
عارضه معموالً از طریق اســتفاده موقت از یک ضربان ســاز خارجی که 
از طریق لیدهای الکتریکی به قلب متصل می شود، به عنوان یک اقدام 
پیشگیرانه هنگام انجام جراحی درمان می شود.هنگامی که دیگر نیازی 
به ضربان ساز نباشد، لیدها را می توان از بدن بیرون کشید یا از دستگاه 
جــدا کرد یا در همان جا رها کرد. با این حال، اگر آنها بیرون کشــیده 
شوند، این احتمال وجود دارد که به بافتی که در اطراف آنها رشد کرده،، 
آسیب بزنند و اگر در بدن باقی بمانند نیز ممکن است موجب عفونت یا 
عوارض دیگری شوند.اینجاست که لیدهای قابل جذب زیستی به عنوان 
 RemoTe راه چاره در نظر گرفته شــده اند. آنها به عنوان بخشی از پروژه
CarE )الکترودهای قلبی موقت قابل جذب مولیبدن( توسط دانشمندانی 
از مؤسســه فناوری ساخت و مواد پیشرفته فرانهوفر و دانشگاه فناوری 

درسدن در حال توسعه هستند.

 استرس مکرر باعث
 پیر چشمی می شود

سیم های جدید ضربان سازی که 
در بدن حل می شوند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک مرکز شارژ گوشی تلفن همراه در ایستگاه مترو شهر خرسون اوکراین

شورولت FNR-XE کانسپت، سدانی جذاب و برقی 
شورولت از کانسپت جدید و برجسته FNR-XE رونمایی کرد. برنامه های برقی سازی برند بیوک که توسط جنرال موتورز دنبال می شود 
 FNR-XE اخیراً اکثر اخبار را به خود اختصاص داده بود اما شــورولت هم می خواهد با این کانســپت جدید خودی نشان دهد. شاید نام
شبیه کد لباس شویی جدید سامسونگ باشد اما قطعاً کانسپت شورولت هویت جداگانه ای دارد و از قوای محرکه برقی استفاده می کند. 
FNR-XE به صورت رسمی یک خودروی مفهومی است اما احتماالً نسخه تولیدی آن نیز در آینده نزدیک تولید خواهد شد. این خودروی 
برقی یک کوپه چهار درب و اســپرت با زوایای برجســته اســت که روی عضالنی بودن طراحی اش تأکید دارند.بخش جلوی شورولت 
FNR-XE کانسپت کاماًل تحت سلطه چراغ های بسیار نازک LED هستند. این چراغ ها به لوگوی نورانی شورولت متصل شده اند و باالی 
جلوپنجره ای نورانی قرار دارند. چراغ های عقب نیز طرح مشابهی را دنبال کرده اند. البته شاید برخی افراد نیز قرابت هایی بین این کانسپت 
و کامارو پیدا کنند. رونمایی این خودرو در رویداد مخصوص جنرال موتورز در شانگهای چین انجام شده و این خودروساز به دنبال ارسال 
پیامی ویژه بوده است. در واقع این کوپه مفهومی زبان طراحی آتی محصوالت برقی شورولت را نیز به نمایش می گذارد و نشان می دهد 

محصوالت برقی این برند با در نظر گرفتن نظرات و سالیق مشتریان چینی طراحی و مهندسی می شوند.

سربلندی تیم داوری ایرانی در بازی برزیل و صربستان
کوبل داوری ایرانی از ســخت ترین بازی دور اول مرحله گروهی ســربلند بیرون آمد.به گزارش ایســنا، تیم داوری ایران 
شــامل علیرضا فغانی، محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری قضاوت سخت ترین دیدار دور اول مرحله گروهی را بر 
عهده داشت و به زعم کارشناسان داوری از این امتحان سربلند بیرون آمد.فریدون اصفهانیان، رییس سابق کمیته داوران 
در گفت وگو با ایســنا در خصوص قضاوت فغانی و تیمش عنوان کرد: فغانی به خوبی بازی را مدیریت کرد و نگذاشــت 
جو پرشــور ورزشــگاه روی او تاثیر بگذارد. این نقطه قوت این داور ایرانی بود و در تصمیم های حساس و اخطارها بدون 
اشــتباه عمل کرد.همچنین، محمدرضا اکبریان، داور سابق لیگ برتر در خصوص داوری دیدار برزیل و صربستان گفت: 
هر دو اخطاری که به بازیکنان صربســتان داده شد، درست بود و فغانی در اعالم خطاهای میانه میدان درست سوت زد. 
فکر می کنم تنها یک خطا از چشمش به دور ماند که می توانست برای صربستان اعالم کند. کمک های ایرانی هم بسیار 
خوب بودند و ابوالفضلی روی گل نخست برزیل بسیار هوشمندانه عمل کرد. همچنین اعالم آفساید توسط ابوالفضلی در 

دقیقه ۸۴ بسیار عالی و حتی آموزشی بود.

ن شرمسارمز دستِ کوهتِ خود زریِ بارم هک از باالبلندا مگر زنجیرِ مویی گیردَم دست
یی ربآرم وگر هن سر هب شیدا هک شب ات روز اختر می شمارمز چشمِ من بپرس اوضاعِ گردون هک کرد آهگ ز رازِ روزگارمبدین شکراهن می بوسم لبِ جام هچ باشد؟ حقِّ نعمت می گزارماگر گفتم دعایِ مِی فروشان من از بازویِ خود دارم بسی شُکر
رم هک زورِ مردم آزاری ندا

پیشنهاد

چهره روز

مقصر کیست؟
آلکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، 
یکی از برجسته ترین شخصیت های اجتماعی روسیه 
در اواسط سده ی نوزدهم میالدی به شمار می آید که 
آثار و عقایدش در شکل گیری اندیشه های دموکراتیک 
و انســان گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. 
در کتاب مقصر کیســت؟ هم هرتســن دیدگاه های 
فلســفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در 
وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها 
و دغدغه های این فیلسوف و مبارز اجتماعی است و نه 
خط سیر موضوعی داستان. بخش نخست رمان مقصر 
کیست؟ بیشتر به انتقاد از نظام رعیت داری می پردازد. 
البته این پردازش در قالب عشق معلم سرخانه جوان 
به لوبونکا و ماجراهای آن ها به مخاطب ارائه می شود.در بخش دوم اما با ورود قهرمان اصلی داستان 
یعنی »والدیمیر بلتوف« قالب داســتان به لحاظ ماهوی تغییر می کند و نویسنده سراغ نقد تیپ 
ادبی مالوف آن زمان روسیه می رود، تیپ شخصیتی که به آدم زیادی شهره یافته بود و والدیمیر 
بلتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. در واقع چیزی که هدف انتقاد قرار می گیرد، شرایطی 
اســت که جوانان تشــنه کار و فعالیت را دلســرد می کند و از آنان آدم هایی بیکار و منفعل پدید 
می آورد.آدم زیادی یک نوع تیپ ادبی در تاریخ ادبیات روسیه است که آن را می توان چنین تعریف 
کرد:شــخصیتی جوان و سرشــار از نیروی درونی و فکر و ذهن پرورش یافته، که با وجود چنین 
ویژگی های مثبتی محکوم به انفعال و زندگی بی حاصل است.اگر رمان آبلوموف اثر ایوان گنچاروف 
– که کتاب بسیار خوبی است و در لیست کتاب های پیشنهادی کافه بوک نیز قرار دارد – را خوانده 

باشید به خوبی با تیپ شخصیتی آدم زیادی آشنایی دارید.

جعفــر پناهــی )زادهٔ ۲۰ تیر ۱۳۳۹ در شــهر میانهٔ 
آذربایجان شرقی( کارگردان، فیلم نامه نویس ایرانی و 
زندانی سیاسی اســت. پناهی کارش را در سینما به 
عنوان دستیار کارگردان فیلم های عباس کیارستمی 
آغاز کرد. بسیاری از فیلم های او تصویری انتقادی از 
مشکالت جامعهٔ ایرانی ارائه می دهند که این امر سبب 
اعمال محدودیت هایی برای نمایش آثارش شده است. 
پناهــی تیر ۱۴۰۱ در تهران برای اجرای حکم زندان 
خود دســتگیر و زندانی شد. از آنجا که جعفر پناهی 
به سبک نئورئالیسم فیلم می ســازد سعی در ایجاد 
ارتباط مستقیم با جامعه دارد. به همین جهت نمایش 
بیــکاری، بدبختی، فقر، فســاد و بی عدالتی در اغلب 
آثارش به طرزی روشــن موج می زند. جعفر پناهی در جشــنوارهٔ کن ۲۰۱۸ با فیلم سه رخ جایزهٔ 
بهترین فیلمنامه را دریافت کرد. آخرین فیلم جعفر پناهی با نام تاکسی برندهٔ جایزهٔ خرس طالیی 
جشــنوارهٔ فیلم برلین شــد؛ خواهرزادهٔ وی این جایزه را به نیابت از ایشان اخذ کردند. او در سال 
۲۰۰۰ میالدی، با فیلم دایره برندهٔ جایزهٔ شیر طالیی جشنوارهٔ فیلم ونیزو در ۲۰۰۶ میالدی، برندهٔ 
خرس نقره ای جشنوارهٔ بین المللی فیلم برلین برای فیلم آفساید شد.فیلم مستند »این یک فیلم 
نیســت« ساختهٔ پناهی در دسامبر ســال ۲۰۱۱، جایزهٔ اول بخش آسیا-آفریقای هشتمین دورهٔ 
جشنوارهٔ بین المللی فیلم دبی را دریافت کرد.جعفر پناهی، در نهم مارس ۲۰۱۲، برندهٔ نشان هنر 
برای آزادی از بنیاد فیر پلی در سوئیس شد. در ۱۴ آذر ۱۳۹۱، این فیلم نیست به عنوان یکی از 
۱۵ نامزد اولیه برای دریافت جایزهٔ اسکار بهترین فیلم مستند انتخاب شد.درحالی که این فیلم در 

ایران به نمایش در نیامده است.

جعفر پناهی

فرهنگ

نامزدهای ســی و هشــتمین دوره جوایز فیلم مستقل 
»اســپریت« با پیشــتازی فیلم »همه چیــز همه جا به 
یکباره« اعالم شــد.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، 
فیلم »همه چیز همه جا و به یکباره« ســاخته »دانیل 
کوان« و »دانیل شــاینرت« در ســی و هشتمین دوره 
جوایز فیلم »اســپریت« با هشت نامزدی پیشتاز شد و 
پس از آن فیلم »تار« اثر »تاد فیلد« با هفت نامزدی قرار 
گرفت.این دو فیلم در کنار »استخوان ها و همه« ساخته 
»لوکا گوادانینو«، »پدر ما: شیطان« به کارگردانی »الی 
فومبی« و »زنان صحبت می کنند« ساخته »سارا پولی« 
برای کسب جایزه بهترین فیلم این جوایز رقابت خواهند 
کرد.فیلم »همه چیز همه جا به یکباره« در شــاخه های 
بهترین کارگردانی و فیلمنامه نیز نامزد کسب جایزه شده و »میشل یئو« ستاره این فیلم نیز در شاخه 
بهترین بازیگر نقش اصلی نامزد کسب جایزه شناخته شده است. این نخستین سالی است که جوایز فیلم 
اسپریت جوایز بخش بازیگری را بدون مرزبندی جنسیتی اعطا می کند.همچنین فیلم »تار« در شاخه 
بهترین کارگردانی، فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اصلی )کیت بالنشت( نامزد شده و »نینا هوس« نیز 
برای این فیلم نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل اســت.فیلم »پس از خورشید« به کارگردانی »شارلوت 
وب« هــم در ۵ شــاخه از جمله بهترین فیلم اول، بازیگر نقش اصلــی و بهترین بازیگر نوظهور نامزد 
کسب جایزه معرفی شد.فیلم های »کورساژ« به کارگردانی »ماری کروتزر«، »جوی لند« ساخته »سعیم 
صادق«، »لئونور هرگز نمی میرد« از »مارکیتا رامیرز اسکوبار«، »بازگشت به سئول« ساخته »دیوی چو« 
و فیلم »سنت عمر« به کارگردانی »الیس دیوپ« هم در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسپریت، 

نامزد دریافت جایزه هستند.

نامزدهای جوایز فیلم مستقل اسپریت
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