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 زوایای پیدا و پنهان حمایت از کسب 
و  کارهای اینترنتی

یک کارشناس معتقد است بعد از محدود شدن دو پلتفرم خارجی، اگر 
کســب و کاری بخواهد دوباره فعالیت خود را در یک فضای جدید آغاز 
کند، ممکن اســت هزینه بر و طوالنی باشد.به گزارش ایسنا، با محدود 
شدن دو پلتفرم خارجی طی دو ماه گذشته، حمایت از کسب و کارهایی 
که در آن پلتفرم ها فعالیت می کردند و به نوعی آســیب دیدند مورد 
توجه قرار گرفت، در همین راســتا اخیرا آیین نامه ای جهت حمایت از 
کسب و کارها و سکوهای داخلی تصویب و رونمایی شد.درباره جزیات 
این آیین نامه می توان گفت که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت های 
دولتــی بوده و به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گام بســیار 
بزرگ و بلندی برای حمایت از کسب وکارهای اینترنتی به شمار میرود 
و اگر این مصوبه به شــکل کامل اجرا شود حتما اتفاق بزرگی در کشور 
خواهد افتاد.در همین راستا کیوان نقره کار- کارشناس حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات- در گفت و گو با ایســنا درباره آیین نامه حمایت از 
کسب و کارهای دیجیتال اظهار کرد:  اساسا آیین نامه های حمایتی در 
هر حوزه  اعــم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کمک می کند 
و نیاز اســت دولت در سطح کالن هم این حمایت ها را از بدنه جامعه 
انجام دهد.وی افزود: در یکی از بخشهای این آیین نامه به تسهیل صدور 
مجوز اشاره شده است و افرادی که به سکوهای داخلی می روند دارای 
مجوز هم می شــوند، این مســئله کار را کمی سخت می کند زیرا در 
فرآیند دریافت مجوز باید صالحیت ســنجی انجام شود و اینکه صرفا 
هرکســی با قرار گرفتن در پلتفرمی صاحب مجوز آن کسب و کار هم 
شــود، به نظر می رســد که در آینده می تواند تبعاتی داشته باشد.این 
کارشــناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است که یکی از 
شاخص های دریافت مجوز بررسی صالحیت فردی و شغلی مجموعه 
حقیقی و حقوقی اســت که سبب می شــود این اتفاق رخ ندهد و در 
نتیجه تعداد زیادی شرکت داشته باشیم که ممکن است از هویت واقعی 
برخوردار نباشند.نقره کار تشریح کرد: از دیگر مواردی که در این آیین 
نامه به آن اشاره شده ارائه خدمات پستی در کنار سرویس دهنده های 
مجازی است. در این زمینه باید توجه کرد مقداری خدمات پستی کشور 
ما فرســوده است و ناوگان پستی هم نیاز به بازسازی دارد، بنابراین این 
ســوال وجود دارد که آیا پست میتواند با اضافه شدن این مقدار کسب 
و کار، به تنهایی پاســخگو باشد؟ اگر نباشد به نوعی لجستیک ما دچار 
مشکل می شــود و در نتیجه نارضایتی هم نزد مردم به عنوان مصرف 
کننده و شــرکت های مجازی به عنوان سرویس دهنده و ارائه کاال به 
وجود می آید.وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر حفظ حریم خصوصی 
است، تصریح کرد: ماده ۱۱ این آیین نامه به بحث حفظ حریم خصوصی 
اشاره کرده است، ما باید این مسئله را درنظر بگیریم زمانی که کاربران 
به پلتفرمهای داخلی می روند، مشــخصات شخصی شرکت و کاربران 
روی آن قرار می گیرد و متأســفانه برخی از کاربران و کسب و کارها به 
سرویس دهنده های دولتی اعتمادی ندارند که بخواهند اطالعات خود را 
در آن قرار دهند و به هرحال به نوعی از حریم خصوصی آنها نه صرفا از 
دید امنیتی بلکه از نظر اقتصادی هم مطرح میشود.این کارشناس حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کــرد: زمانی که کاربران در فضای 
پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند، فضا عمومی است 
و بعدهــا کاربر می تواند طبق مقررات ارائه خدمات مالیات را داشــته 
باشند ولی زمانی که کاربران در یک فضای پلتفرم داخلی فعالیت کنند، 
ممکن است، حریم خصوصی کسب و کار از بین  برود.نقره کار در ادامه 
سخنانش با بیان اینکه حفظ حریم و عدم دسترسی به اطالعات کاربران 
جزو  ماهیت و اساس کار پلتفرمها است، تصریح کرد: نکته ای که دولت 
بایــد بر روی آن کار کند و بپذیرد این اســت که اگر زمانی محدودیت 
پلتفرمهای خارجی برداشــته شود، ممکن است بخشــی از کاربران از 
سکوهای داخلی با وجود ارائه امکانات خوب خارج شوند.وی ادامه داد: 
در بخش دیگری از آیین نامه الزام شده که پلتفرم باید فضایی را ایجاد 
کند که آن مجموعه و کسب و کار تا ۷۰ درصد فالورهای خود را در آنجا 
داشته باشند؛ این سوال وجود دارد که چگونه می شود یک کاربر به طور 
مثال با یک میلیون دنبال کننده حدود ۷۰۰ هزار نفر از آنها را در پلتفرم 
داخلی داشته باشد؛ چنین مسئله ای نگران کننده است که یا کسب و 
کارها را به سمت و سوی تبلیغات سوق می دهد یا ممکن است از فالور 
و دنبال کننده فیک و جعلی اســتفاده کند. بنابراین درباره این بند می 
توان گفت که عمال شدنی نیست.به اعتقاد وی در کل می توان گفت اگر 
همزمان فرهنگ سازی برای مردم ترویج شود و هزینه بسیاری که برای 
تشویق مردم به حضور و استفاده از پلتفرمهای داخلی انجام می شود، به 
سمت و سویی برود که مزایا و معایب پلتفرمهای داخلی و خارجی بیان 
شود و مردم خود تصمیم بگیرند که در کدام فضا باشند، قطعا استقبال 
بیشتر می شود.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه تخفیف و معافیت های مالی و مالیاتی برای هر کسب و کاری 
به عنوان تشــویق باعث ترغیب به گسترش آن می شود، گفت: در این 
زمینــه هم نکته ای وجــود دارد و باید توجه کرد چقدر اطالعات مالی 
خود را به پلتفرم ارائه کنیــم یا اطالعات مالی جدا از پلتفرم به ادارات 
مالیات داده شود. مسئله دیگر این است که این نوع معافیتها و تخفیف 
ها سبب می شود شاهد شرکتهای نو پدیدی باشیم که صرفا ایجاد شوند 
و دربازه زمانی دو ساله از خدماتی استفاده کنند و پس از این بازه بسته 
شوند و مشخص نشود که به چه چیزی رسیده اند و صرفا خواسته اند 
از این خدمات اســتفاده کنند. بنابراین باید نظارتی که دست و پاگیر و 
طوالنی نیست وجود داشته باشد و از سوی دیگر عدم نظارت هم نباید 
ســبب هرج و مرج شود.نقره کار درباره تأثیر این آیین نامه در ایجاد و 
توسعه اشتغال، اظهار کرد: در این زمینه باید دید کسب و کارهایی که 
در فضای دیگر فعالیت می کند، چقدر در فضای پلتفرمهای داخلی می 
توانند فعالیت کنند. بنابراین به عقیده شخصی تأثیرگذار است اما نه در 
کوتاه مدت.وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: پیشنهاد من برای 
تدوین این نوع آیین نامه ها این است که خوب است که بخش خصوصی 
و بخش فعالی که قرار است بعدا از این از آیین نامه منتفع شود در تدوین 
آن ها حضور داشته یا حداقل از آنها مشاوره گرفته شود.یا نظرسنجی در 
این زمینه از کسب وکارها در سطح کشور داشتیم که مشخص می شد 
آنها چه نیازهایی در پلتفرمهای خارجی دارند و اکنون تمایل دارند در 
یک فضای دیگر برای آنها برطرف شود و به نظرم تصمیم گیریها باید با 

حضور خود کسب و کارها، تشکل ها و اصناف انجام شود.

مخالفت پرستاران با تصمیم عجوالنه وزارت بهداشت
نحوه پرداخت علی الحســاب کارانه پرستاری، آن هم بعد از ۱۵ سال انتظار برای اجرای قانون تعرفه 
گذاری خدمات پرســتاری، با واکنش پرستاران مواجه شده است.به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری را، تنها قانون مجلس شورای اسالمی در دو دهه اخیر دانست 
که به رغم اکثریت قاطع آرای نمایندگان، همچنان بر زمین مانده بود.این قانون در تابستان ۱۳۸۶ به 
تصویب رسید و از آن روز تا سال ۱۴۰۰، به انحای مختلف امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. هر 
کدام از وزرای بهداشت که از سال ۸۶ بر مسند کار قرار داشته اند، وعده پرداخت تعرفه های پرستاری 
را می دادند؛ اما هیچ خبری نمی شــد و در نهایت، وزیر دیگری بر مســند کار قرار می گرفت و همین 
داســتان تکرار می شد.قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را می توان ام المطالبات جامعه پرستاری 
کشور دانست که در این سال ها برای اجرایی شدن آن، لحظه شماری می کردند.نیروهای پرستاری در 
بیمارستان ها، خدماتی را به بیماران ارائه می دهند که متأسفانه پول این خدمات به جیب آنها نمی رود و 
همین موضوع، محل انتقاد و شکایت پرستاران بوده است.در واقع، نیروهای پرستاری معتقدند چرا باید 
پاســخگوی کم و کیف خدماتی باشند که بابت آنها پولی نمی گیرند. از همین رو، قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری آمد تا حق و حقوق پرستاران از خدماتی که به بیماران ارائه می دهند، وجاهت قانونی 
بگیرد.ســرانجام و بعد از سال ها انتظار برای اجرایی شــدن قانون خاک خورده تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری، مقرر شد از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰، شــرایط پرداخت تعرفه های پرستاری فراهم شود 
و بــرای آن نیز اعتبار جداگانه ای تخصیص یافت. اما، باز هم خبری از پرداخت تعرفه ها نشــد.محمد 
میرزابیگی رئیس کل ســازمان نظام پرستاری، با بیان اینکه تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۵ سال 
پیگیری شد و االن به ابالغ و اعتبارات آن رسیده ایم، گفت: االن باید به خوب اجرا شدن آن توجه کنیم. 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری یک ستون هویتی است؛ ما تا پیش از این می گفتیم در بیمارستان ها 
همه خدمات به جز خدمات پرســتاران تعرفه دارد و بنابراین اجرای تعرفه گذاری خدمات پرســتاری 
به بحث هویت شــغلی کمک می کند؛ بحث دیگر استقالل شغلی است که در حال حاضر پول برخی 
خدماتی که پرستار انجام می دهد را به خودش نمی دهند و بنابراین باید پول خدماتی که پرستاران ارائه 
می دهند، برای خود آنها لحاظ شود.به نظر می رسد برخی ها دوست ندارند که پرستاران بابت خدماتی 
که ارائه می دهند، پولی دریافت کنند. از همین رو، به دنبال بهانه تراشــی و ســنگ اندازی در مسیر 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند. به طوری که هر بار که شرایط پرداخت تعرفه های 
پرستاری فراهم می شود، به یکباره همه معادالت به هم می ریزد. درست مثل همین مورد آخر که قرار 
شد کارانه پرستاران به صورت علی الحساب پرداخت شود تا شرایط اجرای کامل آن در سراسر کشور 
فراهم شود. اما، جامعه پرستاری نسبت به خلف وعده وزارت بهداشت، به شدت دلخور و رنجور است.

جامعه پرســتاری معتقد است که وزارت بهداشت می خواهد در آستانه روز پرستار، هر طور شده روند 
اجرای پرداخت کارانه پرستاران آغاز شود. اما، جامعه پرستاری از نحوه اجرای قانون گالیه مند است.

رئیس کل ســازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که پرداخت های اخیر وزارت بهداشت به هیچ 
وجه مورد تأیید ما نیست، گفت: پرداختی های اخیر و علی الحساب وزارت بهداشت، بسیار ناچیز است 
و نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه واریزی انجام شده برای سطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز 
است.وی افزود: این رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از اجتهادات شخصی و خلق الساعه برخی از 
مدیران است. عدم عمل به مشورت های توافق شده، فقط سبب نارضایتی بیشتر پرستاران و عدم اعتماد 
آنها به قول و عمل مسئوالن شده است.رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اظهار تأسف از اینکه وزارت 
بهداشت حتی به دستورالعمل های ابالغی خود هم پایبند نیست، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید 
هر چه زودتر اصل قانون را طبق توافقات و مستندات قانونی اجرا کند و نباید پرداخت علی الحساب هر 
پرستار در ماه کمتر از سه میلیون تومان باشد.میرزابیگی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه تعرفه های 
پرستاری در مسیر خودش هزینه شود، گفت: از پرستارانی که ماهانه کمتر از سه میلیون تومان دریافت 
کرده اند، می خواهیم این مبالغ را قبول نکنند تا اصالح شــود.در همین حال، شــمس الدین شمسی 
رئیس شورای عالی نظام پرستاری، گفت: برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بودجه در 
نظر گرفته شده اما سازمان برنامه و بودجه اعالم می کند که بودجه ندارد و آن را تخصیص نمی دهد. 
مســئولیت عدم اجرای قوانین در حوزه پرســتاری، برعهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و 
ســازمان امور اداری و استخدامی است و این دستگاه ها باید پاسخگوی نارضایتی پرستاران از وضعیت 
موجود باشند.وی افزود: اگر التهاب و اعتراضی در جامعه پرستاری رخ بدهد مسئولین این سه دستگاه 
باید پاســخگوی این اعتراضات باشند.رئیس شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: ما خواستار 
اجرای ســریع، کامل و بدون چون و چرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری هستیم زیرا جامعه 

پرستاری از وعده هایی که شنیده، خسته است.

قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین 
اجتماعی منعقد و سقف تعهدات قرارداد مذکور 
۶۷ درصد افزایش یافت.به گزارش ایســنا، علی 
خســروی، مدیر عامل شــرکت بیمه تکمیلی 
آتیه سازان حافظ درباره جزئیات قرارداد جدید 
بیمــه تکمیلی بازنشســتگان تامین اجتماعی 
گفت: مبلغ بیمــه تکمیلی در قرارداد جدید به 
ازای هر نفر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است. 
در قرارداد جدید ســقف تعهدات بیمه تکمیلی 
۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت 
به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است.

خسروی ادامه داد: بیمه شــدگانی که تاکنون، 
تحت پوشش بیمه آتیه ســازان حافظ بوده اند 
می تواننــد از تاریــخ اول آذر ۱۴۰۱ با مراجعه 
به مراکز درمانی طرف قرارداد با این شــرکت، 
به صورت آنالیــن از خدمات بیمه ای برخوردار 
شــوند.وی با بیان اینکه مشخصات افراد تحت 
پوشــش که تاکنون از این خدمــات بهره مند 
بوده اند در ســامانه وجود دارد و قراردادشان به 
صورت خودکار در ســامانه تمدید خواهد شد 
گفت: این افراد نیــازی به مراجعه حضوری به 
کانون ها ندارند. اما افــرادی که تاکنون، تحت 

پوشــش بیمه تکمیلی نبوده اند و مایل هستند 
از مزایای بیمه تکمیلی اســتفاده کنند، سه ماه 
فرصت دارند با مراجعه به دفاتر کانون ها نسبت 
به ثبت مشــخصات خود و افــراد تحت تکفل 
اقدام کنند.مدیر عامل شــرکت بیمه تکمیلی 
آتیه سازان حافظ افزود: همچنین برای افرادی 
که درخواســت لغو عضویــت در بیمه تکمیلی 
دارند مهلت ســه ماهه ای در نظر گرفته شــده 
اســت و چنانچه حق بیمه ای از مستمری آنها 
کسر شده باشد عیناً به حساب ایشان برگشت 

داده خواهد شد.

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش سقف تعهدات

دبیر انجمن صنفی شــرکت های حمل ونقل ریلی اظهار داشــت: هر چند 
که سرعت بازرگانی حمل بار ترانزیت در ایران نسبت به برخی از کشورها 
بهتر اســت اما سرعت حمل بار داخلی در حال حاضر در ایران حدود ۳.۵ 
کیلومتر در ساعت است یعنی ســرعتی نزدیک به سرعت حرکت انسان 
پیاده که علت این ســرعت بسیار پایین هم عمدتا توقفات بین ایستگاهی 
در مسیر است.سبحان نظری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
انتقادات وزیر ســابق راه و شهرسازی درباره سرعت پایین سیر قطار باری 
)۱۰ کیلومتر در ســاعت( اظهار داشت: موضوع ســرعت در راه آهن یک 
مفهوم پیچیده اســت سرعت ۱۰ کیلومتر در ســاعت در بخش باری به 
عنوان متوسط سرعت ســفر قطار در بازه زمانی بلندمدت عدد نامناسبی 
محسوب نمی شود البته نمی توان این سرعت را با استانداردهای بین المللی 
در سرعت های بازرگانی قابل مقایسه دانست. وی ادامه داد: هرچند سرعت 
ریلی بازرگانی در ایران از کشورهای روسیه، چین و آلمان و ... بسیار کمتر 
است اما باید توجه داشــته باشیم که همین سرعت از سرعت قطار باری 
در ترکیه باالتر اســت.دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی با 
اشاره به دالیل پایین بود ســرعت بازرگانی قطار در ایران گفت: هر چند 
که سرعت بازرگانی حمل بار ترانزیت در ایران نسبت به برخی از کشورها 
بهتر اســت اما سرعت حمل بار داخلی در حال حاضر در ایران حدود ۳.۵ 

کیلومتر در ساعت است یعنی ســرعتی نزدیک به سرعت حرکت انسان 
پیاده که علت این سرعت بسیار پایین هم عمدتا توقفات بین ایستگاهی در 
مســیر است. وی افزود: یک قطار با بار داخلی از مبدا تا مقصد  به دالیلی 
در ایستگاه های طول مسیر متوقف می شود و هر چند سرعت سیر آن در 
نقاطی از مســیر باال می رود اما این توقفات باعث می شود متوسط سرعت 
بازرگانی کاهش پیدا کند. از دالیلی که باعث این توقفات می شود می توان 
به کمبود لکوموتیو، اولویت داشتن عبور قطارهای مسافری، ظرفیت پایین 
تخلیه و بارگیری در برخی از نقاط اشاره کرد و تمام این موارد در کاهش 
سرعت قطار اثرگذار هستند.نظری با بیان اینکه اما آنچه که نگران کننده 
اســت، اینکه این میزان سرعت نسبت به چند سال گذشته به طور مداوم 
در حال کاهش است، تاکید کرد: در حالی که راه آهن در اوج عملکرد خود 
یعنی اواخر ســال ٩۷ این ســرعت را به ۵ کیلومتر در ساعت رسانده بود 
امروز به ۳.۵ کیلومتر در ساعت رسیده است. البته باید توجه داشت که در 
ســال های بعد از ٩۳ در دولت یازدهم یک جریان خوب رشد بهره وری در 
راه آهن شــروع شد و راه آهن رشد متوازنی را تجربه کرد، یعنی اگر واگن 
اضافه می شد متناسب با آن لکوموتیو هم به ناوگان اضافه می شد و متناسب 
با آن رویکردهای بازرگانی هم بهبود پیدا می کرد و همین عوامل باعث به 

رشد بهره وری در این مجموعه شد.

دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی:
سرعت قطارهای باری داخلی نزدیک به سرعت انسان پیاده رسید

متهم را در جای دیگری شناسایی کنید!

سهم نیروگاه ها از آلودگی هوای پایتخت چقدر است؟
رفتار عجیب در بازار اجاره

 چرا اجاره خانه دائما گران می شود؟
یک کارشناس مســکن درباره وضعیت کنونی بازار اجاره می گوید: با توجه به این که قیمت مسکن افزایش پیدا 
کرده، گروهی که قبال قصد خرید مسکن را داشتند، به سمت بازار اجاره رفته و به همین دلیل در فصل غیراجاره 
شاهد رشد اجاره بها هستیم.مریم فکری: نرخ اجاره بها متاثر از تورم موجود در بازار مسکن روند رو به رشدی داشته 
اســت. آمارهای رسمی چنین شرایطی را تایید می کند؛ به طوری که آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به 
مهرماه امســال است، نشان می دهد که در شهر تهران اجاره بها رشد ۴۰.٩ درصدی داشته است.این وضعیت در 
خصوص تمام مناطق شــهری کشور نیز صدق می کند و رشد ۴۶.۸ درصدی نسبت به مهر سال گذشته داشته 
است. البته گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه اجاره بها در اردیبهشت ۱.٩ درصد، خرداد ۲.۷ 
درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد و شــهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد بوده اســت.منحنی کرایه خانه در 
شرایطی رو به باال حرکت می کند که درآمد بسیاری از اقشار اجاره نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. 

از سوی دیگر، انتظار می رفت با ورود ....

ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( :

 اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند، گرفتار 
ابرتورم می شویم

شورای رقابت: 

مخابرات همچنان مبلغ اضافی از قبوض 
تلفن ثابت اخذ می کند

از تارا تا 207 اتوماتیک

۲۱۷۴ خودرو در راه بورس
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اعتبار نسخه های الکترونیک تامین اجتماعی چقدراست؟
رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره مدت زمان اعتبار نسخ الکترونیک گفت: اعتبار نسخ تجویز 
شده پزشکان جهت دریافت دارو و پاراکلینیک از زمان تجویز نسخه به مدت دو ماه تعیین شده است.سلیمه رحیمی مقدم در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این 
پرسش که »در حال حاضر مدت اعتبار نسخه ای که به صورت الکترونیک نوشته می شود، چند روز است؟ آیا تفاوتی با نسخ کاغذی دارد یا خیر؟« اظهار کرد: 
بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان های بیمه گر پایه، اعتبار نسخ تجویز شده پزشکان جهت دریافت دارو و پاراکلینیک از زمان تجویز نسخه به مدت دو ماه 
تعیین شده است.وی افزود: در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که چنانچه پزشک، دوره تکرار دریافت خدمت را برای بیمار تعیین کرده باشد، نسخه 
در موعد مقرر که توسط پزشک تعیین شده می تواند از طریق داروخانه یا مرکز پاراکلینیک ارائه شود و نیازی به مراجعه مجدد بیمار جهت دریافت نسخه جدید 
نیست.رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه براین اساس بیمارانی که دچار بیماری های مزمن 
بوده و قباًل هر ماهه برای دریافت نسخه به پزشک مراجعه می کردند، نیازی به مراجعات مکرر ندارند گفت: چنانچه پزشک معالج دوره تکرار را مشخص کند، 

بیماران می توانند برای چندین دوره نسخه خود را بدون مراجعه به پزشک دریافت کنند.
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گزیده خبر
پاکآیین:

 قطعنامه شورای حکام بی اعتمادی ایران به 
آژانس را افزایش می دهد

تهران-ایرنا-کارشــناسارشدمسائلسیاســتخارجی،قطعنامهشورای
حکامراموجبافزایشبیاعتمادیایراننســبتبهآژانسخواندوگفت:
قطعنامهایکهباانگیزههایسیاســیوفشارکشورهایآمریکاوتروئیکای
اروپاعلیهایرانصادرشــدهیچگونهارزشفنینداردواقدامکامالسیاسی
وفاقــدوجاهتقانونیاست.محســنپاکآییندرگفتوگــوباخبرنگار
سیاســتخارجیایرنادربارهاقدامآژانسبینالمللیانرژیاتمیوآمریکا
وتروئیکایاروپادرقطعنامهعلیهایراناظهارکرد:زمانیکهشورایحکام
آژانسبینالمللیانرژیهســتهایبرگزارمیشودکشورهایغربیازجمله
آمریکاوتروئیکایاروپایعنیکشــورهایفرانســه،انگلیسوآلمانسعی
میکنندبااعمالفشارهایحداکثریبهایرانخواستههایغیربرجامیرابه
کشــورمانتحمیلکنندوایرانراتحتفشارقراردهندتابهخواستههای
اینکشورهاپاسخمثبتبدهد.اینکارشناسارشدمسائلراهبردیافزود:
تروئیکایاروپادرشورایحکامبیانیهایدادندتاباصدوراینبیانیهوتکرار
اتهاماتخودشانعلیهایرانسعیکنندبررایشورایحکامتاثیربگذارندو
قطعنامهایعلیهایرانصادرشود.هرگونهاقداممنفیشورایحکامسازمان
بینالمللیانرژیاتمیعلیهایراناقدامغیرســازندهاستوموجبافزایش
بیاعتمادیایراننسبتبهآژانسمیشــود.پاکآیینعنوانکرد:چنانچه
آژانسبینالمللیانرژیاتمیبخواهدحرکتغیرمتعارفوغیرسازندهعلیه
جمهوریاســالمیایرانانجامدهددیدگاهایراننسبتبهآژانسمبنیبر
اینکهآژانسبهجایپرداختنبهمسائلفنیفقطبهمسائلسیاسیتوجه

دارداینادعاثابتشدهوخواهدشد.

انرژی هسته ای را برای پیشرفت کشور ضروری می دانیم
ویتصریــحکرد:ماهموارهبههمکاریبــاآژانسپایبندبودهایمومتعهد
هستیمکهازمسیراستفادهازانرژیهستهایبرایمصارفصلحآمیزخارج
نشــویم.بههیچعنوانبهدنبالاستفادهنظامیازانرژیهستهاینیستیمو
انرژیهســتهایراضرورتیبرایپیشرفتکشوردرحوزههایصلحآمیزاز
جملهحوزههایبهداشتیوکشــاورزیوداروییمیدانیمودراینمسیر
حرکــتخودراادامهمیدهیموتحتفشــارکشــورهایغربیازاهداف
بلندخودمانبرایتوســعهکشوردستنمیکشیم.کارشناسارشدمسائل
سیاستخارجیادامهداد:همهطرفهابایدبهمفادیکهدربرجامآمدهو
بهعنوانسندبینالمللیدرشورایامنیتسازمانمللمتحدذیلقطعنامه
۲۲۳۱تصویبشــدهپایبندباشند.پاکآیینعنوانکرد:ایاالتمتحدههم
اگرعالقهمنداستکهبهبرجامبرگرددموظفاستتحریمهایجمهوری
اسالمیایرانرالغوکند.کشورهایاروپاییهمبایدتعهداتخودرادرقبال

ایراندرچارچوبمذاکراتوتوافقاتبرجامانجامبدهند.

جمهوری اسالمی ایران معتقد به تعهد در قبال تعهد است
ویخاطرنشانکرد:جمهوریاسالمیایرانمعتقدبهتعهددرمقابلتعهد
است.چنانچهآنهاتعهداتخودراانجامدهندماهمتعهداتخودراانجام
میدهیموچیزیبیشترازتوافقاتیکهدربرجامبودهرانمیپذیریمبهویژه
درحوزههایهســتهایهرتصمیمیکهباعثُکندیپیشــرفتجمهوری
اسالمیایرانشــودرانمیپذیریم.سفیرپیشینایراندرازبکستان،تایلند
وجمهــوریآذربایجاناظهارکرد:جمهوریاســالمیایراندرعینحال
همکاریخودمــانراباآژانسادامهمیدهد.مــااطالعاتراهمانطورکه
مســئولینهماعالمکردنددراختیارآژانسگذاشتهوخواهیمگذاشتو
سعیمیکنیمبرخوردمانباآژانسبرخوردسازندهباشداماچنانچهآژانس
بینالمللیانرژیاتمیغیرازاینبامابرخوردکندمســئولینذیربطپاسخ

الزمرامیدهند.

ایران با قاطعیت و جدیت به دنبال خنثی ســازی تحریم ها از مسیر 
مقاوم سازی اقتصاد باشد

پاکآییندربارهآیندهمذاکــراتلغوتحریمهاگفت:باتوجهبهخصومتی
کــهآمریکاعلیهایرانازخودنشــاندادهبهخصــوصدربحثحمایتاز
اغتشاشــگراندرایرانوهدایتگروههایتروریستیبرایاقدامعلیهملت
ایراناســتوباتوجهبهسکوتکشــورهایاروپاییدرارتباطبااقدامات
تروریســتیدرکشورودخالتهایمکرردرامورداخلیایرانبهاعتقادمن
درمقطعفعلیامیدیبهتواقبرایرسیدنبهمذاکراتنرسیدگرچهایران

هموارهاعالمکردهاستکهبرایرسیدنبهتوافقپایدارآمادگیدارد.

بررسی اقدام متقابل ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام

۱۰ برابر شدن ضریب امنیت و تولید سوخت در »فردو«
درحالیکهآمریکاوســهکشــوراروپاییباصدورقطعنامهایدرشورایحکام
تالشداشــتندامتیازاتیراازایراندربرخیمســایلفنیوسیاســیبگیرند،
اقداممتقابلایران،اینفشــاروتهدیدرابهفرصتــیبرایافزایشتوانفنیو
امنیتیاوتبدیلکرد.انتقالدوآبشــارازســانتریفیوژهایIR-۶بهسایتفردو
وتولیــداورانیوم۶۰درصــدیدرآن،ضریبامنیتفردوراارتقاوازســویی
ذخایــراورانیومباغنایباالیایــرانرادرکوتاهترینزمانافزایشخواهدداد.
بهگزارشایســنا،ســازمانانرژیاتمیدرواکنشبهقطعنامهشورایحکامدر
نشســتفصلیاخیر،تولیداورانیومتاغنای۶۰درصددرســایتفردورابرای
اولینبارکلیدزد.شــورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیروزپنجشــنبه
۲۶آبان،تحتفشــارشدیدسیاسیکشورهایآمریکا،انگلیس،فرانسهوآلمان
قطعنامهایعلیهفعالیتهایصلحآمیزهستهایکشورمانبهتصویبرساند.این
ســومینقطعنامهشــورایحکامعلیهایرانپسازاجراییشدنبرجاموبسته
شــدنپروندهمسائلادعاییپادمانیاستکهبافشاررژیمصهیونیستیدراین
شــوراصادرمیشود.سیامخرداد۱۳۹۹وهجدهمخرداد۱۴۰۱همقطعنامه
مشابهیتوســطسهکشــوراروپاییعضوبرجاموباحمایتآمریکاپیشنهادو
تصویبشــدهبود،اماتفاوتقطعنامهسومنسبتبهدوقطعنامهقبلیایناست
کهاینبارلحنتاکیدیوتندتریعلیهایرانبهکارگرفتهشــدهاست.تصمیم
تهرانبرایافزایشمیزانغنیســازی۶۰درصدی،پاسخیقابلپیشبینیبه
تــالشتروئیکایاروپاوآمریکابرایافزایشتنشهادریکیدوهفتهگذشــته
درشــورایحکامودرســطحمناسباتسیاســیبود.ایراندرسطوحمختلف
اعــالمکردهبودکهصــدورقطعنامهدیگرعلیهایــراندرحالیکهباآژانسدر
حالمذاکرهورایزنیهســتندپاســخیجدیدرپیخواهدداشت،اماباهمه
هشــدارها،سهکشوراروپاییوآمریکاتصمیمخودبرایصدورقطعنامهراکهاز
مدتهاقبلگرفتهبودندعملیکردندورافائلگروسی،مدیرکلآژانسشرایط
وزمینهالزمراباگزارشدهیهایجهَتداردربارهفعالیتهایهســتهایایران
فراهمکرد.آمریکاوسهکشوراروپاییدرهفتههایاخیرفشارعلیهایرانرادر
زمینههایمختلفسیاسیـبینالمللی،حقوقبشریبهلحاظتحوالتسیاسی
اخیردرایرانوفعالیتهایهســتهایدرچارچوبسیاســتفشارحداکثریبا
جدیتدنبالکردهاندبااینامیدکهایراندربرخیمســایلازجملهدررابطه
بامذاکراتبرجامکوتاهبیاید.بنابراعالمرییسســازمانانرژیاتمی،مهندسان
ســایتفردوصبحروزدوشــنبه)۳۰آبان(درتولیداورانیومتاغنای۶۰درصد
کهبااســتفادهازســانتریفیوژهایIR-۶انجامشدهاست،بهمرحله»پایداری«
درتولیداینمیزانغنادســتیافتند.پیشازاین،غنیسازی۶۰درصدیدر
مجتمعشــهیداحمدیروشن)نطنز(انجاممیشدودرسایتفردوغنیسازی
۲۰درصدیانجاممیشد،امابهنظرمیآیدایرانبرایسایتفردوبرنامههای

ویژهتریدرمیانمدتوبلندمدتدرنظردارد.
عــالوهبرآغازتولیداورانیومتاغنای۶۰درصددرفردو،اقداماتدیگریدراین

سایتهفتهگذشتهانجامشدازجمله؛
-آغازروندتعویضماشــینهایسانتریفیوژنســلاولباماشینهایپیشرفته

IR-۶دراینمجتمعکهباعثافزایشچشمگیرظرفیتتولیدمیشود
-آغازروندتجهیزسالنB)واحدیک(باظرفیت۸زنجیرهجدیدکهباتوجهبه

ضرورتایجادزیرساختبهشکلمرحلهایصورتخواهدگرفت.

همچنیندرسایتنطنز؛
-دوآبشــار۲m-IRوIR-۴بازبینیوگازدهیودوآبشاردیگرازاینماشینها

برایگازدهیدرحالآمادهشدناستو
-شــروعپاسیواســیوندوزنجیرهدیگرازهمیننوع)۲m-IRوIR-۴(کهدر

روزهایآیندهبهمرحلهگازدهیخواهدرسیدو
-آغازروندراهاندازیواحدB۱۰۰۰باظرفیت۸واحدبهشــکلمرحلهایانجام

خواهدگرفت.
همچنینگفتهمیشــود،ایرانبرنامهواطالعاتتفصیلیخودبرایجایگزینی
سانتریفیوژهایIR-۶بهجایماشینهایIR-۱رابهآژانسارایهکردهاستاما

کارجایگزینیهنوزآغازنشدهاست.
بهگزارشایســنا،اقدامایرانبرایانتقالتولیداورانیوم۶۰درصدیبهســایت
فردودرواکنشبهقطعنامهشــورایحکامکهدرردهسایتهایاستراتژیکبه

لحاظایمنیوامنیتهستهایمحسوبمیشود،قابلتوجهاست.
تولیداورانیومباالی۲۰درصدبــرایاولینباردرفروردین۱۴۰۰کلیدخورد.
درادامهاقداماتایراندرپیخروجآمریکاازبرجاموبراساسقانونراهبردی
مجلسشــورایاســالمیبرایلغوتحریمها،ســازمانانرژیاتمیموظفبه
راهانــدازیخطتولیداورانیوم۶۰درصدیبــهمقدارموردنیازدرقانونمذکور
شد.براساسبرجامایرانتاپایانسالهشتمودربخشهاییتاپایانسالدهم
نبایدنســبتبهتولیداورانیومتاغنای۲۰درصدیاباالترازآناقداممیکرداما
درچارچوباقدامــاتمتقابل،تهراننهتنهابهتولیداورانیومباغنایباالاقدام
کردکهسانتریفیوژهایپیشرفتهازجمله۲m،IR-IR-۴وIR-۶رانیزدرسطح

تحقیقاتیوتولیدانبوهتولیدوراهاندازیکرد.
براســاساعالممقاماتکشــورمانیکیازاســتفادههایمهماورانیومتاغنای
۶۰درصــد،درتولیــدعنصــرمولیبدنجهتبــهکارگیریدرســاختانواع

رادیوداروهاست.
تولیداورانیوم۶۰درصدیازابتداتاکنوندرســایتنطنزانجامگرفتهاســت،
اماانتقالاینفرایندبهســایتفردودرظرفیتدوآبشارمیتواندابعادمختلف

ومهمیداشتهباشد.
تأسیساتهستهایشهیدعلیمحمدی)فردو(،یکیازتاسیساتهستهایایران
اســتکهباهدفغنیســازیاورانیومدرعمقیبیــشاز۷۰متردرنزدیکی
شــهرقمدراواخردهههشــتادشمسیساختهشدهاســت.ایراندرسال۸۷

اعــالمکردکهبــرای»ایمنیمردم«وبیماز»حملــههوایینظامیاحتمالی«
تعدادیازدســتگاههایسانتریفیوژخودرابهتأسیساتزیرزمینیمنتقلکرده
است.ســانتریفیوژهایحاضردرسایتفردوازهمانجنسونوعماشینهای
IR-۱کهدرســایتنطنزمستقربودند،بود.ازآنجاییکهفردو،سایتپشتیبان
وآلترناتیوبرایسایتنطنزبود،ازظرفیتپایینیبرایتولیداورانیومواستقرار
ســانتریفیوژهابرخــورداربودهاســت.درعینحالآنچهاینســایترامهمو
راهبردیمیکند،ساختمانویژهومستحکمآندرعمق۷۰متریزمیناست
کهموجبمیشودبخشقابلتوجهیازسالحهاوبمبافکنهاییکهدشمنان
ایرانبهویژهآمریکاواســراییلدراختیاردارند،نتواننداینمرکزهســتهایرا
هدفقــراردهند.آمریکاورژیماســراییلدردودههاخیربــهدفعاتتهدید
علیهایرانوتاسیســاتهســتهایاشرابهطورعلنیمطرحکردهاندودراین
راســتاحمایتوسکوتبرخینهادهایبینالمللیوکشورهایمختلفازجمله
کشورهایباتوانمندیهستهایراهمراهخوددارند.استحکامومقاومتسایت
فردووخطراتناشیازحملهنظامیبهاینسایتهستهایآنقدراستکهاین
کشــورهادراینســالهابااســتفادهازنفوذواقداماتخرابکارانهنرمافزاریو
سختافزاریسعیکردندتادرروندفعالیتاینسایتتاخیروخللواردکنند.
اکنونباانتقالماشــینهایپیشرفتهIR-۶بهفردووافزایشاینماشینهادر
آینده،ظرفیتوتوانتولیداورانیوم۶۰درصدییا۳.۵درصدیدهبرابربیشتر
ازقبلخواهدشــدکهظرفیتذخیرهموادهســتهایبرایایراندرکوتاهترین

زمانافزایشچشمگیریخواهدداشت.
بنابهگفتهمقاماتکشورمان،سانتریفیوژهایIR-۶درکنارماشینهاپیشرفته
۲m-IRوIR-۴بهمرحلهصحهگذاریرسیدهاندوایرانمیتواندهرسهماشین

پیشرفتهخودرابرایتولیدسوختصنعتیاستفادهکند.
مقاماتایرانبارهااعالمکردندکهاولویتشانبرایصنعتیسازیسانتریفیوژها
وتولیدسوختانبوهبهلحاظاقتصادیوفنیاستفادهازماشینهاینسلششم
اســت.اگربرنامهبلندمدتایرانبراینمبناقرارگیردکهتمامیماشــینهای
IR-۱خــوددرنطنزراباIR-۶جایگزینکند،بــهیکبارهظرفیتعظیمیدر
تولیدسوختوذخایراورانیومغنیشدهبرایایرانایجادمیشود.اینحجماز

سوختهستهایمیتواندیکعاملبازدارندهمهممحسوبشود.
شــایدازصدورقطعنامهشــورایحکامباحمایتورهبریسهکشوراروپاییو
آمریکاوزمینهســازیمدیرکلآژانساینهدفدنبالمیشدکهایراندربحث
مسایلباقیماندهیادرموضوعاتباقیماندهدررابطهباتوافقبرجامامتیازاتی
دهداماایناقدامومتقابالاقدامایراندرواکنشبهصدورقطعنامهباعثشــد،
ابعاداستراتژیکسایتفردوبیشتروبیشتروازسوییامنیتاینسایتباانتقال
سانتریفیوژهاینسلششوغنیسازی۶۰درصدیبیشترازگذشتهشود.البته
گفتنیاســتکهصدورقطعنامهمذکوربدونشکفضایسیاسیودیپلماتیک

میانایرانوکشورهایعضوبرجاموآمریکاراتاریکترومبهمترساخت.
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گزیده خبر

رفتار عجیب در بازار اجاره
چرااجارهخانهدائماگرانمیشود؟

یک کارشــناس مســکن درباره وضعیت کنونی بازار اجاره می گوید: با توجه به 
این که قیمت مســکن افزایش پیدا کرده، گروهی که قبال قصد خرید مسکن را 
داشتند، به سمت بازار اجاره رفته و به همین دلیل در فصل غیراجاره شاهد رشد 
اجاره بها هســتیم.مریم فکری: نرخ اجاره بها متاثر از تورم موجود در بازار مسکن 
روند رو به رشدی داشته است. آمارهای رسمی چنین شرایطی را تایید می کند؛ 
به طوری که آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به مهرماه امســال اســت، 
نشــان می دهد که در شهر تهران اجاره بها رشد ۴۰.۹ درصدی داشته است.این 
وضعیت در خصوص تمام مناطق شــهری کشور نیز صدق می کند و رشد ۴۶.۸ 
درصدی نسبت به مهر سال گذشته داشته است. البته گزارش های بانک مرکزی 
نشــان می دهد که رشد ماهانه اجاره بها در اردیبهشــت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ 
درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد و شــهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد 
بوده اســت.منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به باال حرکت می کند که درآمد 
بسیاری از اقشــار اجاره نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی 
دیگر، انتظار می رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه جایی، بازار اجاره 
فروکــش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب ماندگی در 
مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.فعاالن بازار 
درباره شرایط کنونی بازار اجاره می گویند: به طور معمول هر ساله در نیمه دوم 
ســال که حجم معامالت و قراردادهای اجــاره کاهش پیدا می کند، قراردادها با 
همان قیمت های تابستان که پیک نقل و انتقاالت مسکن است، منعقد می شود، 
اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش 
نرخ اجاره شد.بنا به گفته عبداله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران امالک، هم بازار 
خرید و فروش مسکن و هم بازار اجاره، نیمه دوم سال را با افزایش قیمت البته 
شیب مالیم صعودی آغاز کرده اند.بیت اله ستاریان، کارشناس مسکن در گفت وگو 
با خبرگزاری خبرآنالین با اشاره به وضعیت بازار اجاره می گوید: زمانی که قیمت 
مســکن یک بــاره افزایش پیدا می کنــد، گروهی که قبال قصد خرید مســکن 
را داشــتند، به ســمت بازار اجاره می روند و به همین دلیل در فصل غیراجاره 
هم نرخ اجاره باال می رود.وی می افزاید: در واقع گروهی که قصد خرید مســکن 
داشتند و در برنامه ریزی خرید مسکن بودند، به دلیل افزایش شدید قیمت ملک، 
دیگر نمی توانند خانه بخرند و به ســمت اجاره و رهن کامل هجوم می آورند.این 
کارشناس مسکن تصریح با اشاره به این که تعداد خانوارهای اجاره نشین کشور 
در حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا ۸ میلیون نفر است، تصریح می کند: تقریبا 
یک سوم خانوارهای کشور اجاره نشین هستند.ستاریان با اشاره به سیاست های 
دولت در بخش اجاره، عنوان می کند: هیچ یک از سیاست های کنترلی و پلیسی 
در بخش مسکن جواب نمی دهد. ما باید برای تولید برنامه ریزی کنیم؛ یعنی کاال 
به اندازه کافی در اختیار باشــد تا قیمت هــا کاهش پیدا کند.وی با بیان این که 
ما هیچ سیاســت و برنامه ای در دنیا نداریم که بشــود به صورت دســتوری در 
مسکن دخالت کرد، متذکر شد: مسکن کاالیی است که دست بخش خصوصی 
است، یعنی هم تولیدکننده اش و هم خریدار آن و هم تامین کننده مصالح و هم 
ســازندگان و هم تامین منابع مالی اش، عموما در اختیار بخش خصوصی است. 
حاال چطــور دولت می تواند در این بخش دخالت کنــد و برای آن برنامه ریزی 
کند؟ امکان چنین چیزی اصال وجود ندارد.این کارشناس بخش مسکن یادآور 
می شود: سیاست ها در حد چند روزه یا یکی دو ماهه امکان دارد که جواب دهد، 
ولی امکان ندارد به عنوان برنامه ریزی درازمدت بتوانیم روی آن حســاب کنیم.

ستاریان با پیش بینی بازار اجاره در ماه های آینده می گوید: به طور قطع باز هم 
قیمت اجاره افزایش پیدا می کند و این باعث می شود که شاهد کوچ اجاره نشینی 
از محالت باال به ســمت مناطق پایین شهر باشیم. در عین حال، حاشیه نشینی 
افزایش پیدا کند.وی با اشاره به سیاست های تولید مسکن دولت، عنوان می کند: 
بخش دولتی نمی تواند خیلی در تولید مســکن دخالت کند، زیرا تولید مسکن 
دست بخش خصوصی است؛ مگر این که بسترسازی کند که متاسفانه در بخش 

بسترسازی حداقل کارها را انجام داده است.

مشکالتشهروندانصدرادرحوزهفعالیت
شهرداریبررسیشد

در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط 
مســتقیم و چهره به چهره با شــهروندان جلســه 
مالقات مردمی با شــهردار صدرا امروز )سه شنبه( 
برگزار شــد.به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع 
رسانی شــهرداری و شورای اسالمی صدرا:  با توجه 

به نیاز برقراري ارتباطي پویا و دوســویه بین شهروندان با مدیریت شهري 
برنامه مالقات هفتگي دکتر پرنیان شهردار صدرا با حضور مهندس عزیزی 
رئیس شــورای اســالمی، مهندس زارع رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و 
گردشگری،مهندس انصاری معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردید.در 
این جلسه ضمن آگاهی از مشکالت و معضالت شهروندان در زمینه مسائل 
مرتبط به حوزه کاری شــهرداري، دستورات مقتضي به منظور رسیدگي به 
دغدغه های شهروندان در کوتاه ترین زمان و همچنین در چارچوب قوانین 
شهرداري صادر شــد.  با توجه به اینکه مشکالت شهروندان عموما مرتبط 
به حوزه شهرســازي است، تالش مي شــود با همفکري و اهتمام ویژه، در 
راستاي رفع چالش هاي پیش روي شهروندان گام هاي موثري برداشته شود 
.جلسات مالقات مردمی هفتگی شهردار با شهروندان روزهای سه شنبه هر 

هفته در محل ساختمان مرکزی شهرداری صدرا برگزار می شود،

شورای رقابت: 
مخابراتهمچنانمبلغاضافیازقبوضتلفنثابت

اخذمیکند
مدیر روابط عمومی شــورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط 
شــرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم 
رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپهر دادجوی توکلی 
افزود: در پانصد و نوزدهمین جلســه شــورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو 
وصول شــکایات در خصوص اجرا نشــدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج 
مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشــترکین، رأی به محکومیت شــرکت 
مخابــرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از 
قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.او گفت: علی رغم 
این موضوع، متأســفانه تاکنون مقابله ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات 
صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.وی افزود: موضوع جلسه ۵۰۹ 
شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت 
مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشــترکین 
بود.  توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلســه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع »دستورالعمل 
نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت« شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار 
نظام حســابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصالح کند که هزینه تمام شده 
هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی 
حسابرسی شده این شــرکت درج گردد.مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای 
رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه 
ضدرقابتی محکوم کرد.شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابالغی از سوی ستاد 
تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ۲۰ 
هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشــترک با پرداخت 
آن می تواند از ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شــهری رایگان یا ۵۹۲ دقیقه مکالمه بین استانی یا 
3۱۷ دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور 
متغیر است.این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب های تلفن ثابت منظور 
شده است.بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( :

اگردولتباهمیندستفرمانحرکتکند،گرفتارابرتورممیشویم
یــک کارشــناس اقتصادی گفــت: احتمال این کــه ما در 
میان مدت یا کوتاه مدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین 
است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند و به 
همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این که 
گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.مریم فکری: ابرتورم در راه 
است و آیا اقتصاد امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ این 
ســوالی است که در نگاهی به شاخص های کالن اقتصادی، 
محل ســوال بسیاری از مردم اســت. آخرین گزارش بانک 
مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در مهرماه امسال 
به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رســیده که نسبت به 
پایان سال گذشته رشد 3۴.۱۷.۵ درصدی را نشان می دهد. 
همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه ســال ۱۴۰۱ به 
۷۱۲ هزار میلیارد تومان رســیده که نسبت به پایان سال 
۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همین آمار 
به اعتقاد کارشناســان و تحلیلگران اقتصادی، نشان از موج 

تورمی جدید در بلندمدت خواهد بود.

نقدینگی در بلندمدت نرخ تورم را چقدر باال می برد؟
در همین رابطه، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام صادق)ع(در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با اشاره 
به اثر متغیر نقدینگی روی نرخ تورم، می گوید: رشد نقدینگی 
یک عامل کلیدی در ایجاد تورم است، اما به این معنا نیست 
که اگــر در مهرماه ۱.۵ درصد رشــد نقدینگی داشــتیم، 
بالفاصله بخواهد روی نرخ تورم تاثیر بگذارد.وی می افزاید: 
رابطه بین نقدینگی و تورم، یک رابطه بلندمدت است. یعنی 
در بلندمدت نرخ تورم نمی تواند کمتر از نرخ رشد نقدینگی 
باشد. بنابراین نرخ رشــد نقدینگی در بلندمدت یک عامل 
کلیدی اســت.این کارشــناس اقتصادی عنوان می کند: در 
کوتاه مدت عوامل متعددی روی تورم اثر می گذارند و خیلی 
از این عوامل نیز قابل پیش بینی نیستند. برای مثال، دولت 
تصمیم بگیرد قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد و اصالح 
کند. ما نمی دانیم دولت این تصمیم را می گیرد یا خیر، اما 
اگــر این تصمیم را بگیرد که قیمت را تغییر دهد، می تواند 
روی تورم تاثیر معناداری در کوتاه مدت داشــته باشد.ندری 
تصریح می کند: به عبارتی، زمانی که دولت تصمیم می گیرد، 
ما اثر آن را روی قیمت ها با یک فاصله خیلی اندکی مشاهده 

می کنیم.

ندری: اگر دولت با همین دســت فرمان حرکت کند، 

گرفتار ابرتورم می شویم
وی همچنین با اشــاره به توافق احتمالی بین ایران و غرب 
در رابطه با برنامه هســته ای، متذکر می شود: ما نمی دانیم 
این اتفاق هم می افتد یا خیــر، اما اگر این اتفاق بیفتد، در 
کوتاه مــدت روی نرخ تورم تاثیر می گذارد.این کارشــناس 
اقتصادی تاکید می کند: در کوتاه مدت عوامل تصادفی خیلی 
زیادی هســت که روی نرخ تورم تاثیــر می گذارد و امکان 
دارد این تاثیر مثبت باشــد و باعث افزایش نرخ تورم شود. 
همچنین ممکن اســت تاثیر منفی داشته باشد و نرخ تورم 
را کاهشی کند. این عوامل در کل قابل پیش بینی نیستند و 

این که به چه شکل بروز می کنند.
ندری با بیان این که نرخ رشــد نقدینگــی به طور قطع در 
بلندمدت یــک عامل کلیدی و تعیین کننده روی نرخ تورم 
است، می گوید: اگر دولت نتواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل 
و مهار کند، به این معناست که در بلندمدت تورمی برابر با 

میانگین نقدینگی در طی سال را خواهیم داشت.

چرا مردم کاهش تورم را حس نمی کنند؟
این اقتصاددان در عین حال در رابطه با آمار مرکز آمار ایران 

در رابطه با کاهش ۰.۹ درصــد نرخ تورم ماهانه و نقطه به 
نقطه و رســیدن این نرخ به ۲.۱ درصــد و این که این آمار 
چرا با آنچه مردم از بازار می بینند، متفاوت است، می گوید: 
نرخ تورمی که توسط مرکز آمار ایران اعالم می شود، افزایش 
قیمت یک سبدی از کاالهاســت که الزاما ما آن را مصرف 
نمی کنیم. یعنی سبد کاالیی که من مصرف می کنم یا سبد 
کاالیی که شما مصرف می کنید یا سبد کاالیی که مرکز آمار 
در نظر می گیرد، متفاوت اســت. بر این اساس، هر کدام از 

ماها درک متفاوتی از نرخ تورم داریم.
ندری می افزاید: حس مردم بستگی به سبد کاالیی دارد که 
در آن ماه مصرف می کنند. به همین خاطر، تورم را متفاوت 
از آن چیــزی حس می کننــد که مرکز آمــار اندازه گیری 
می کند.وی تصریح می کند: مرکز آمــار ایران در واقع یک 
ســبدی را اندازه گیری می کند که در آن بیش از ۴۰۰ قلم 
کاال وجود دارد که ممکن است ما آنها را مصرف نکنیم.این 
کارشناس درباره شفافیت آمارهای تورمی عنوان می کند: ما 
اگر روی تورم خوراکی ها تمرکز کنیم، مشاهده می کنیم که 
این تورم از تورم کل آن ســبد بیشتر باشد. این ها مشکالت 
اندازه گیری است، یعنی اگر این که نرخ تورم دقیقا آن چیزی 

که ما حس می کنیم را نشــان نمی دهــد، یک امر طبیعی 
اســت و ناشی از مشکالتی است که در رابطه با اندازه گیری 
داریم. ولی تحلیل های اقتصادی برپایه نرخی انجام می شود 
که مرکــز آمار اعالم می کند.ندری در عین حال درباره نرخ 
تورم ماهانه متذکر می شود: درست است که نرخ تورم نقطه 
به نقطه کاهش ۰.۹ درصدی داشــته، امــا باز هم نرخ ۲.۱ 
درصدی نشان می دهد که نرخ تورم در اقتصاد ما یک عدد 
خیلی باالیی اســت. ۲.۱ درصد ماهانه ما شــاهد در برخی 
از کشورها شاید نرخ تورم ساالنه شــان باشد. بنابراین ۲.۱ 
درصد نرخ تــورم ماهانه در واقع رقم خیلی بزرگی اســت 
و نشــان دهنده این اســت که کل اقتصاد با یک تورم قابل 

مالحظه ای مواجه است.

ابرتورم در راه است؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران با 
ابرتورم روبه رو خواهد شد؟ می گوید: ابرتورم تعریف دارد. اگر 
همین شاخص هایی که به آن اشاره کردیم مثل تورم ماهانه، 
اگر در ماه بیشــتر از ۵۰ درصد افزایــش پیدا کند، ابرتورم 
خواهیم داشــت.ندری می افزاید: ما تا عدد ۵۰ درصد خیلی 
فاصله داریم. باالترین نرخ تورم ماهانه ای که امسال داشتیم، 
مربوط به خردادمــاه بود که البته باالترین نرخ تورم ماهانه 
در کل تاریخ اقتصاد کشــور بود که نزدیک به ۱۱.۵ درصد 
بود.وی عنوان می کند: بر این اســاس، احتمال این که ما در 
میان مدت یا کوتاه مدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین 
است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند و به 
همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این که 
گرفتار ابرتورم شــویم، وجود دارد.این کارشناس اقتصادی 
تصریح می کند: در یک کالم باید بگوییم این شیوه حکمرانی 
که در اقتصاد ما اعمال می شود، مثل نحوه انتخاب مدیران 
و شــیوه مدیریت نهادهای پولی و مالی باید تغییر کند که 
کار ســاده و آسانی نیست.ندری متذکر می شود: در اقتصاد 
ما سیاســت گذاری پولی و مالی به درستی انجام نمی شود 
و مدیران حوزه پولی و بانکی به درستی انتخاب نمی شوند. 
البتــه نه فقط در حوزه پولی و بانکی، بلکه در کل اقتصاد با 
این چالش مواجه هســتیم که کسانی که اهلیت بیشتری 
دارند، ایزوله شدند و خارج از گود قرار گرفتند و آن هایی که 
اهلیت کمتری دارند، امور مملکت را به دست گرفتند. نتیجه 
همه این ها چیزی شــده است که ما مشاهده می کنیم. نوع 

حکمرانی باید تغییر پیدا کند.

آگهي مناقصه  عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرزشناسه اگهی: 1417358

 شــماره فراخــوان مناقصــه در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس
2001090407000184  www.setadiran.ir 

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز- معاونت غذا و دارو  
 موضــوع :  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشــتیبانی ایاب و ذهاب 

) خودروسواری(
تاریخ توزیع اســناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  از ســاعت 08:00  مورخ 1401/09/07 الی 

ساعت 19:00مورخ 1401/09/12
 آخرین مهلت ارســال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  ساعت 15:30 مورخ 1401/09/26 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 1401/09/28 راس ساعت 8:00 
در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 

میزان سپرده تضمین شــركت در مناقصه  678/240/000 ریال  به صورت فیش 
 )IR 930130100000000218126438 واریزي به حساب جاری 218126438 )شبا
نزد بانک رفاه شــعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت¬نامه بانکی بنام دانشــگاه علوم 

پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

تذكــر: در صورت دریافت اخطــار کتبی قطعی  بابت طرف قرارداد بودن با دانشــگاه و 
واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

• پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
• کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –
ساختمان مركزی

شماره تماس:   026-32563369 
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گزیده خبر

بازار ۱۰ میلیارد یورویی برای صادرات 
تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته در کل بازار تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی در آمریکای جنوبی، آسیای 
میانه، آسیای شــرق، خاورمیانه یک بازار ۱۰ میلیارد یورویی را متصور هستیم 
که اکنون اســتارت ورود به این بازار زده شــده و طی سه سال آینده می توانیم 
به این عدد دســت یابیم.احسان ثقفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت 
صادرات تجهیزات صنعت نفت ایران، اظهار کرد: در بالروس، روسیه، تاجیکستان 
ظرفیت صادرات تجهیزات وجود دارد البته در روســیه تا کنون صادرات انجام 
شده، بالروس به شکل خیلی جدی نه، ولی ظرفیت ایجاد و اقدامات الزم انجام 
شده و به زودی صورت استارت آن زده می شود، صادرات تجهیزات به  ازبکستان 
نیز درحال مطالعه جدی بوده اما هنوز عملیاتی نشــده اســت.وی با بیان اینکه 
تاجیکستان جز بازارهایی است که باتوجه به نزدیکی فرهنگی و نیازمندی این 
کشور  به خدمات مهندســی و تجهیزات ایرانی این پتانسیل در آن وجود دارد 
و اکنون صادرات تجهیزات به این کشــور در حال بررسی و مطالعه است، گفت: 
به بازار ونزوئال راه یافته ایم، اقداماتی صورت گرفته، تعدادی از اعضا توافقنامه و 
قراردادهایی را با این کشور به امضا رسانده اند.رئیس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت با اشــاره به پتانســیل  موجود در حوزه صادرات تجهیزات صنعت 
نفت، گفت: یک بازار پنج میلیارد یورویی طی سال های آتی پیش بینی می شود، 
عملیات آن آغاز شــده و طی ۶ و هفت ماه آینده حجم آن بیشتر خواهد شد و 
اوایل سال ۱۴۰۲ شاهد پررنگ تر شدن حضورمان در بازارهای مختلف خواهیم 
بــود و آنچــه تا کنون رخ داده نزدیک پنج درصد اســت.ثقفی افــزود: در بازار 
تجهیزات این پنج میلیارد برای بازار ونزوئال پیش بینی می شــود و اگر بخواهیم 
فراتر برویم اگر تمام تجهیزات نفت، گاز و پتروشــیمی را در نظر بگیریم بالغ بر 
هشت تا ۱۰ میلیارد یورو را می توان پیش بینی کرد، استارت این مساله زده شده 
و تا سال ۱۴۰۲ پررنگ تر می شود و تا سه سال آینده می توان تحقق آن را شاهد 
باشیم. زمانی که گردش اقتصاد صنعتی پررنگ و تقویت شود، بازار به وجود می 
آید درواقع هر بازاری یک توسعه بازار را به دنبال خود دارد. این موضوع می توانند 
بازار را توســعه دهد و حجم صادرات ما افزایش یابد.وی با بیان اینکه این مساله 
پارامترهای مختلفی دارد، گفت: شــرایط ارزی، تبادل ارزی، شرایط روابط بین 
الملل روی این موضوع تاثیرگذار است و نمی توان این ها را نادیده گرفت، اظهار 
کرد: اینکه تا کنون پنج درصد محقق شــده عدد کمی نیست باتوجه به شرایط 
فعلی برای شروع مطلوب است، بسیاری از این بازارها را تا کنون نداشتیم و ظرف 

یک سال اخیر فعالیت در آن ها آغاز شده است.

 فوالد خراسان میزبان سومین
 »همایش استانی کمیته بومی سازی زنجیره 

آهن و فوالد کشور«
ســومین همایش اســتانی »کمیته بومی ســازی و 
توســعه تکنولوژی زنجیره آهن و فوالد کشــور« با 
میزبانی »شرکت مجتمع فوالد خراسان و پارک علم و 
فناوری خراسان رضوی« و همراهی »سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(« و 
»انجمن تولید کنندگان فوالد ایران« برگزار شــد.در این رویداد که قائم مقام 
شــرکت مجتمع فوالد خراسان و معاون برنامه ریزی و فناوری این شرکت و 
جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان حضور داشتند، دبیرانجمن تولید 
کنندگان فوالد و رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی سخنرانی کردند.

صالح محمدزاده، قائم مقام مدیرعامل فوالد خراســان روزچهارشنبه دوم آذر 
ماه ۱۴۰۱ در آیین گشایش این همایش در محل پارک علم و فناوری استان، 
گزارشــی از توانمندی ها و قابلیت های شــرکت و نیز اقدامات حوزه بومی 
ســازی ارایه کرد.دبیر انجمن تولید کنندگان فــوالد ایران در این همایش با 
بیان این که خوشبختانه موضوع مهم در برگزاری این جشنواره، بومی سازی 
و توســعه تکنولوژی بوده اســت، افزود: کمیته بومی سازی زنجیره فوالد در 
دو محور »ایجاد سامانه جامع هم رسانی )سامانه کارلینگ( تامین کنندگان 
و تولید کنندگان« و نیز »تشــکیل صندوق پژوهــش و فناوری فوالد« قدم 
های حرفه ای برداشــته است.خلیفه سلطان افزود: »سامانه جامع هم رسانی 
و تامین و تولید کننده« عماًل به ســامانه ای برای کسب و کار صنعتی مبدل 
شــده که هر چند پایه آن صنعت فوالد بود، اما اکنون کل صنایع معدنی را 
در برگفته و امید اســت که به یک سامانه جامع صنعتی برای کشور تبدیل 
شود.رئیس »پارک علم و فناوری خراسان رضوی« هم با بیان این که از 8۰۰ 
شرکت فناور استان بیش از ۴۰۰شرکت در پارک علم و فناوری فعال هستند 
افزود:پارک علم و فناوری خراسان رضوی در کشور به موضوعات ICT و انرژی 
شهره است.مسعود میرزایی افزود: در زمینه صنایع معدنی و فوالدی در پارک 
استان فعالیت های مهمی برای جذب شرکت ها و فعاالن انجام شده و پیش 
بینی می شود در حوزه صنایع معدنی و فوالدی بتوانیم سهم »اقتصاد دانش 
بنیان« را در تولید ناخالص داخلی ارتقا دهیم.گفتنی است، فوالد خراسان در 
این همایش تفاهم نامه ای در خصوص فرایند بومی سازی با محوریت حوزه 
های دانش بنیان با شرکت سیما طراحان مبتکر طوس به امضا رساند.در بخش 
جنبی این همایش، شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه پارک علم و فناوری 

به معرفی توانمندی های خود در حوزه صنایع فوالدی پرداختند.

۱۵ پارک محله ای تا پایان سال به بهره برداری می رسد
تالش برای توزیع عادالنه سرانه فضای 

سبز در مناطق دهگانه
سرپرست سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج، از تکمیل عملیات نصب و جانمایی 
مبلمان در پنــج پارک محله ای خبــرداد. رمضانعلی 
پوررســتمی در گفت وگو با پایگاه خبــری کرج امروز 
اظهار کرد: این پروژه ها شامل پارک ندا، شهید رجایی، 
الزهرا  و حاشیه پرستار در مناطق ۴، ۶ و 8 بوده که با پایان عملیات عمرانی و 
فضای سبز و استقرار انواع مبلمان پارکی نظیر نیمکت، سطل و آبخوری ها و ست 
تندرســتی انجام شده است.وی با بیان اینکه روند تجهیز مبلمان این پروژه ها از 
مهر ماه آغاز شــده بود، اظهار داشت: امیدواریم با تسریع در امور و پیگیری ها و 
تالش بی وقفه کارشناســان و سبزبانان این سازمان بتوانیم باقیمانده پارک های 
محله ای را که بیش از ۱۵ مورد اســت تا پایان ســال به بهره برداری  برسانیم.

این مســئول احداث این پارک ها را ارمغان آور نشاط اجتماعی، کاهش آلودگی 
هوا و توجه مثبت به مطالبات شهروندان از مدیریت شهری ارزیابی کرد و افزود: 
رسیدگی به مناطق کم  برخوردار با هدف عدالت محوری در رأس امور و پروژهای 
جدید اســت و با  محرومیت زدایی از مناطق محروم و کــم برخوردار به دنبال 

پاسخگویی به دغدغه ها و مطالبات به حق شهروندان هستیم.

 تحریم خط لوله نفتی روسیه برای فرار
 از جریمه!

لهســتان به دنبال جلب حمایت آلمان برای وضع تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
بخش لهســتانی-آلمانی خط لوله نفتی دروژبا است تا بتواند قرارداد برای خرید 
نفت روســیه در سال آینده را بدون پرداخت جریمه ترک کند.به گزارش ایسنا، 
دو منبع آگاه به رویترز گفتند: این دو کشور به توافقی نزدیک شده اند تا لهستان 
عرضه نفت دریابرد به آلمان از طریق بندر گدانسک و بخشی از خط لوله دروژبا 
را هماهنگ کند و خرید پاالیشگاه نفت شودت روسیه در آلمان توسط لهستان 
تسهیل شود.اتحادیه اروپا متعهد شده است خرید نفت روسیه از مسیرهای دریایی 
را از پنجم دسامبر متوقف کند اما واردات از طریق خط لوله دروژبا از تحریمهای 
این بلوک معاف اســت. این موضوع به مشکلی برای شرکت »پی کی ان اورلن« 
لهســتان تبدیل شده که قرارداد بلندمدتی برای خرید نفت روسیه از طریق این 
خط لوله دارد و در صــورت نقض قرارداد، باید جریمه پرداخت کند.اگر اتحادیه 
اروپا علیه خط لوله نفتی دروژبا یا حداقل بخش شمالی آن که نفت به لهستان و 
آلمان می رساند، تحریم اعمال کند، هر دو کشور از تعهداتشان برای واردات نفت 
روسیه بدون این که جریمه ای پرداخت کنند، خالص می شوند.بخش جنوبی این 
خط لوله، نفت به مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک می رساند و این کشورها 
برخالف لهستان و آلمان، به راحتی نمی توانند منابع واردات نفت را متنوع کنند.به 
گفته منابع آگاه، وزارت آب و هوای لهستان و وزارت اقتصاد آلمان در مرحله نهایی 
مذاکرات در خصوص تفاهم نامه لجستیک نفت هستند که جریان نفت غیرروسی 
را فراهم کرده و به بزرگترین پاالیشــگر نفت لهستان کمک می کند منافع خود 
در شودت را دنبال کند.سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه در برلین گفت: 
آلمان متعهد است از سال ۲۰۲۳ نفت روسیه را خریداری نکند و سرگرم کار روی 
راه کاری با لهســتان برای تضمین تامین نفت شــودت، است. وزارت آب و هوای 
لهستان اعالم کرد عمل به تعهد توقف خرید نفت روسیه توسط لهستان و آلمان، 
مستلزم مقررات در سطح اتحادیه اروپاست و هر دو کشور برای نیل به این هدف 
همکاری می کنند.آلمان بدون ملی کردن شودت، این پاالیشگاه نفت را تحت اداره 
شــش ماهه قرار داده و به دنبال راهی برای تامین نفت برای آن است.لهستان و 
آلمان در بهار قول دادند تالش کنند به واردات نفت از طریق بخش شمالی خط 
لوله دروژبا تا پایان ســال خاتمه دهند اما اورلن قراردادی با شــرکت نفت و گاز 
روسی تات نفت دارد. این پاالیشــگر نفت لهستانی قرارداد واردات از دروژبا برای 
ســال ۲۰۲۳ دارد اما اگر این خط لوله تحریم شود، خرید نفت را متوقف خواهد 
کرد.این شــرکت وابستگی به نفت روسیه را به ۳۰ درصد کاهش داده و در حال 

خرید از عربستان سعودی، نروژ و منابع دیگر است. 

 هیچ کمبودی در تأمین سوخت کشور
 وجود ندارد

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران در اطالعیــه ای اعالم کرد: هیچ 
کمبودی در تأمین سوخت کشور در هیچ یک از مناطق و نواحی زیرپوشش وجود 
ندارد و توزیع نفت گاز نیز روند مطلوب و روال عادی دارد.به گزارش  ایلنا به نقل از 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در این اطالعیه آمده است: »به مردم عزیز 
کشورمان این اطمینان خاطر را می دهیم با ذخیره سازی مناسب، در حوزه توزیع 
سوخت به دوردست ترین نقاط و روستاهای کشور نیز هیچ مشکلی وجود ندارد 
و تمام تالش کارکنان شــرکت ملی پخش برای توزیع فرآورده به نحو احسن در 
حال انجام است، ضمن اینکه توازن تولید و مصرف نفت گاز در کشور روال عادی 
دارد و رانندگان خودروهای ســنگین همانند سایر مصرف کنندگان فرآورده های 
نفتی مطابق با روال همیشگی و مبتنی بر میزان عملکرد خود که از سوی سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم می شود.

برق ایران در راه اروپا
از گذشــته ترکیه یکی از مقاصد صادراتی برق ایران و قرار بود 
که ایران از این طریق به بازار اروپا نیز متصل شــود؛ هرچند در 
ســال های اخیر این موضوع با وقفه مواجه شد اما اکنون مسیر 
رســیدن برق ایران از طریق ترکیه به اروپا هموار شده است.به 
گزارش ایسنا،  به تازگی مســووالن از آغاز تبادل ۶۰۰ مگاوات 
برق با ترکیه خبر داده اند؛ موضوعی که می تواند به آرزوی دیرینه 
ایران برای تبدیل شــدن به هاب منطقه و رسیدن برق ایران به 
اروپا رنگ واقعیت ببخشد.مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی 
صنعت برق، روز چهارشــنبه در نشســتی خبری در خصوص 
جزییات این موضوع به ایسنا گفت: اکنون سنکرون انجام شده، 
۶۰۰ مگاوات را به طور آزمایشــی وارد تبادل کردیم و در حال 
حاضر معادل ۳.۵ روز بــرق را از ترکیه دریافت و ۳.۵ روز صادر 
می کنیم. این کار با آخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پست 
بک تو بک انجام می شود و با این تکنولوژی از اختالالت فرکانسی 
جلوکیری می شــود.به گفته وی صادرات ۶۰۰ مگاوات در این 
مرحله انجام شده و امیدواریم بتوانیم تبادالت را گسترده تر کنیم. 
یکی ازمســیرها اروپا اســت که از طریق ترکیه می توانیم به آن 
راه پیدا کنیم.وی به تازگی در گفت گویی دیگر با ایسنا، درباره 
اینکه چه میزان می توان از طریق ترکیه برق به اروپا صادر کرد؟ 
گفته بود که این موضوع بستگی به محدودیت هایی که ترکیه با 
کشورهای اروپایی دارد مربوط می شود. اکنون این ظرفیت برای 
ایران فراهم شــده که از طریق ترکیه تــا ۶۰۰ مگاوات صادرات 

برق داشــته باشیم.اخیرا آرش کردی - مدیرعامل توانیر، نیز در 
نشســتی خبری در این رابطه گفته بود که در شمال کشور نیاز 

به مســیرهای زیردریایی وجود ندارد و از طریق خطوط موجود 
می توانیم به روســیه متصل شویم. همچنین از طریق ترکیه نیز 

می توانیــم برق را به اروپا صادر کنیم اما به دلیل این که این کار 
می بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود، با مسائلی مواجه 
هســتیم.وی افزوده بود که زمینه ارتباطی با کشــورهای خلیج 
فارس، کشــورهای شمالی و بحث  افزایش صادرات به پاکستان 
نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که به دلیل 
شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمی توان اظهارنظر قطعی 
کرد. نکته اساسی این اســت که ما با محدودیت مصرف مواجه 
هســتیم اما با این حال نسبت به قراردادهایی که برای صادرات 
منعقد کرده ایم، از نظر حقوقی و بین المللی پایبند خواهیم بود 
ولی ارجحیت تامین نیازهای داخل است.به گزارش ایسنا، توان 
صادراتی ایران اکنون به صورت قراردادی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
مگاوات اســت و این قابلیت وجود دارد که این عدد به ۲۰۰۰ تا 
۲۱۰۰ مگاوات ارتقا یابد. بررسی داده های صادرات و واردات برق 
نشــان می دهد که تراز انرژی ایران در حال حاضر مثبت است؛ 
بــه طوری که 8۰ درصد صادرات و کمتــر از ۲۰ درصد واردات 
صورت می گیرد. ایران هدف تبدیل شدن به  هاب برق منطقه را 
با جدیت در دستور کار دارد و در این راستا با کشورهای همسایه 
طی یک ســال اخیر توافق یا مذاکره داشــته است.خطوط برق 
ایران به افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، 
ارمنســتان، ترکیه و عراق متصل است. همچنین سنکرون اولیه 
شبکه برق با روسیه نیز انجام شــده است. با قطر نیز قرار شده 
کــه از طریق کابــل دریایی این تبادل برقرار شــود و این طرح 
اکنون در مرحله مطالعاتی قرار دارد.به نظر می رســد که ایران 
عــزم جدی برای تبادالت برقی خود در پیش گرفته اســت که 
باتوجه به پتانسیل های موجود در این حوزه هدفی بی سرانجام 
نخواهد بود. همچنین باتوجه بــه محدودیت هایی که بعضا در 
زمان پیک )اوج مصرف( با آن مواجه می شــود این تبادالت می 

تواند راهگشای اساسی باشد.

نیروگاه های تهران در طول سال های 
اخیــر یکی از متهمــان آلودگی هوا 
شــناخته می شــده اند، این در حالی 
اســت که هیچکــدام از نیروگاه های 
تهران به جز بعثت قابلیت اســتفاده 
از ســوخت مازوت را ندارند و نیروگاه 
بعثت نیز بیش از ۱۰ ســال است که 
مهر پلمپ بــر مخازن مازوت آن زده 
شده اســت.به گزارش ایسنا، هرسال 
با رســیدن به فصل ســرما و تشدید 
آلودگی های تهران، بخشــی از سیل 
انتقادات به ســمت نیروگاه ها نشانه 
آن طور  کــه  نیروگاه هایی  مــی رود، 
که مدیران صنعت بــرق می گویند، 
قابلیتی برای مصرف مازوت ندارند و 
شــاید بهانه ای باشند تا عامالن مهم 
آلودگی، پشــت نیروگاه هــا و تصور 
عمومــی از آالینده بودن آن ها پنهان 
شوند.تهران دارای پنج نیروگاه است، 
نیروگاه طرشت بیش از ۴۰ سال است 
که هیچ مازوتی را در خود جای نداده 
و حتی بخش مازوت سوز این نیروگاه 
به زمین فوتبال تبدیل شــده است. 
سیستم مهندســی نیروگاه به تاکید 
مســووالنش، به صورتی تعبیه شده 
که امکان اســتفاده از سوخت مازوت 
در آن وجود نــدارد، در این نیروگاه 
به صورت فصلی تعمیــرات دوره ای 
و فصلی انجام می شــود تا شــرایط 
بهره بــرداری از نیروگاه آماده شــود 
و اگــر این تعمیرات صــورت نگیرد، 
این بهره برداری ۶۰ ســاله نیز محقق 
به همین دلیل تعمیرات  نمی شــد، 
دقیقی صورت می گیرد. بر این اساس، 
سال های زیادی است که این نیروگاه 
در فصول ســرد به دلیل افت فشــار 
گاز و قــرار گرفتن نیروگاه در منطقه 
شــهری از مدار خــارج و وارد دوره 
تعمیرات می شود.واحد مازوت نیروگاه 
برق بعثت نیز به طور کامل پلمب شده 
و در ســاختار فعلی این نیروگاه نیز 
خبری از مازوت نیست، این نیروگاه 
از دو ســوخت اصلــی گاز طبیعــی 
و مــازوت تولید بــرق می کند که از 
سال ۱۳۹۲ به دلیل محدودیت های 
زیســت محیطی ســوخت مازوت در 

این نیروگاه مصرف نمی شــود و تمام 
مخازن مازوت پلمب شــده اســت. 
مصــرف گاز نیروگاه یــک میلیون و 
۶۰۰ مترمکعب در شــبانه روز است 
و هــر زمان که فشــار گاز افت کند، 
تولیــد را کاهش می دهند و به تاکید 
مســووالن، به هیچ عنوان از سوخت 
دوم اســتفاده نمی شــود و سوخت 
مایع در این نیروگاه منســوخ شــده 
است.نیروگاه شــهدای پاکدشت نیز 
نیروگاه سیکل ترکیبی  بزرگترین  که 
محسوب می شود، از سال ۱۳8۲ وارد 
چرخه بهره برداری شد و در غالب دو 
فاز ابتدا فــاز گازی و در مرحله دوم 
به صــورت ســیکل ترکیبی تا کنون 
مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ در 
خصوص سوخت مصرفی این نیروگاه 
باید گفت سوخت اصلی این نیروگاه 
مطابق مدارک ســازنده سوخت گاز 
طبیعی است و از ســوخت گازوئیل 
در صــورت نیاز به عنوان ســوخت 
دوم و کمکی اســتفاده می شود.نکته 
قابل توجه این اســت که این نیروگاه 
به هیچ عنــوان به لحاظ فنی قابلیت 
استفاده از سوخت مازت را ندارد و از 
تاریخ ساخت نیروگاه تاکنون همواره 
از سوخت گاز طبیعی در این نیروگاه 
استفاده شده و در مواقعی از سال که 
محدودیت سوخت گاز مطرح شده بر 
حسب نیاز شبکه به صورت موردی از 
سوخت گازوئیل استفاده شده است. 
راندمان این نیروگاه در حالت سیکل  
ترکیبی در حدود ۴۶.۵ درصد است 
که جزو راندمان های باال در کشــور 
به حســاب می آید. سوخت گازوئیلی 
که در ایــن نیروگاه مورد اســتفاده 
قرار می گیرد، به گفته مســووالنش، 

بر اساس استانداردهای شرکت نفت 
اســت و آنالیزهای الزم هم توســط 
نیروگاه صــورت می گیرد و به لحاظ 
کیفیتی دارای استانداردهایی بوده که 
در حد مجاز اســت.در نهایت نیروگاه 
ری نیــز کــه یکــی از قدیمی ترین 
طراحی  می شود،  شناخته  نیروگاه ها 
واحدهای تولیدی آن به گونه ای است 
که به هیچ عنوان قابلیت اســتفاده از 
ســوخت مازوت را ندارند، ســوخت 
اول و اصلی ایــن نیروگاه گازطبیعی 
بوده و تنها ســوخت جایگزین دراین 
نیروگاه ســوخت مایع گازوئیل است 
که درمواقع عدم تخصیص ســهمیه 
گاز، این مجموعه بــرای تامین برق 
مورد نیاز شبکه از سوخت جایگزین 
یعنی گازوئیل اســتفاده خواهدکرد. 
اســتفاده از ســوخت مایع گازوئیل 
آثار مخرب بیشــتری روی تجهیزات 
توربین خواهد داشت و هرگز اولویت 
مصرفی نیســت.اما جالب این جاست 
که  به تازگی کارگروه اضطرار آلودگی 
هــوا تصویب کرده ممنوعیت مصرف 
نفت کوره و مازوت در همه واحد های 
معدنی  تولیدی،  نیروگاهی، صنعتی، 
و خدماتی اســتان تهران باید ادامه 
داشته باشــد، که به نظر تاکید دوباره 
بر عدم استفاده مازوت در نیروگاه های 
تهران اســت، البته باتوجه به اینکه 
چندین سال اســت که هیچ کدام از 
نیروگاه های تهران از مازوت استفاده 
نمی کننــد بهتر اســت توجــه این 
کارگروه روی بخش های دیگر باشد.

اما مشکل آلودگی هوای تهران از کجا 
نشات می گیرد؟ درواقع پنج شاخص 
تعیین آلودگی در کشــور وجود دارد 
که اگر یکی از این شاخص ها رعایت 

نشود آلودگی اتفاق می افتد، براساس 
مطالعات صورت گرفته در طول ۱۰ 
ســال گذشته شــاخص ذرات عامل 
آلودگــی بوده اســت، زمانی که این 
شــاخص افزایش یابد میزان آلودگی 

افزایش پیدا می کند.
مــازوت انتشــار ترکیبات اکســید 
گوگــردی را دارد که اگر شــاخص 
محلــول ترکیب اکســید گوگرد باال 
رود ایــن موضوع مورد بررســی قرار 
می گیرد، در تمام کالنشهرها آلودگی 
ذرات بیشتر است و براساس ترازنامه 
انرژی نیز ســهم آلودگی ذرات معلق 
8۰.8 درصد مربــوط به حوزه حمل 
و نقل اســت. آنطور که عبدالرسول 
پیش آهنگ مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی نیروگاه هــای برق حرارتی 
در آخرین نشســت خبــری خود به 
ایسنا پاسخ داده در تهران از سال 88 
تاکنــون در هیچ کدام از نیروگاه ها از 
مازوت استفاده نشــده، تنها نیروگاه  
بعث قابلیت استفاده از مازوت را دارد 
که آن هم از سال ۱۳88 تاکنون هیچ 
گونه مازوتی را استفاده نکرده است.به 
گفته وی، زمانی که نیروگاه ها از گاز 
استفاده می کنند ضمن این که مشکل 
آلودگــی آنها کمتر می شــود هزینه 
تعمیــر و نگهداری نیــروگاه کاهش 
می یابد به همین دلیل تمایل بخش 
برق اســتفاده از گاز است.در مجموع 
درحال حاضر از ۱۳۲ نیروگاه موجود 
در کشور، ســوخت دوم ۱۴ نیروگاه 
مازوت اســت و مابقــی نیروگاه ها از 
سوخت دوم گازوئیل استفاده می کنند  
کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور 
قابلیت اســتفاده از مــازوت را دارند. 
براســاس آمار روزانه ۷۷ میلیون متر 
مکعب گاز در نیروگاه ها مصرف شده، 
هفــت میلیون لیتــر گازوئیل و ۲۰ 
میلیــون لیتر مازوت مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت اکنون نســبت به 
سال گذشته مقدار گازی که تحویل 
نیروگاه  می شود بیشتر است، در سال 
۹۰ درصــد گاز و حــدود ۱۰ درصد 
ســوخت مایع بــه نیروگاه ها به طور 

میانگین تحویل داده می شود.

متهم را در جای دیگری شناسایی کنید!

سهم نیروگاه ها از آلودگی هوای پایتخت چقدر است؟

کرملین سرگرم تدوین فرمان ریاست جمهوری است که فروش نفت از سوی شرکت های 
روسی و معامله گران به کسانی که در مکانیزم سقف قیمت برای صادرات دریابرد روسیه 
مشارکت می کنند را ممنوع خواهد کرد.به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از یک منبع 
آگاه نوشــت: این فرمان، معامله با شرکت ها و کشورهایی که به مکانیزم سقف قیمت 
ملحق می شــوند را ممنوع خواهد کرد. این فرمان هرگونه اشــاره به سقف قیمت در 
قراردادهای مربوط به نفت یا فرآورده های نفتی روسیه را ممنوع خواهد کرد و بارگیری 
به مقصد کشــورهایی که از این محدودیت ها حمایــت کرده اند را قدغن می کند.هنوز 
معلوم نیست ســقف قیمت یا فرمان روســیه در این خصوص، چه تاثیری بر تجارت 
نفت روســیه خواهد داشت زیرا حامیان رسمی این طرح، همین حاال هم نفت روسیه 
را نمی خرند. این سیاســت در واقع مصرف کنندگان بــزرگ دیگر نظیر هند را هدف 
گرفته که در صورت پرداخت به قیمت باالتر از ســقف تعیین شــده، امکان دسترسی 
به خدمات بیمه یا کشــتیرانی غربی برای نفت روسیه را نخواهد داشت.رئیس جمهور 
روســیه و چند مقام دیگر این کشــور به دفعات متعدد اعالم کرده اند به کسانی که از 

سقف قیمت حمایت کنند، انرژی عرضه نخواهند کرد. الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روسیه هفته گذشته گفت: این کشور در صورت اعمال سقف قیمت از سوی غرب، 
یا نفت را به شــرکای دیگرش خواهد فروخت یا تولید را کاهش می دهد.هند، ترکیه و 
خریداران بزرگ دیگر از این مکانیزم حمایت نکرده اند؛ در مقطع فعلی، به نظر می رسد 
این کشورها مشکلی برای ادامه خرید نفت از روسیه ندارند چرا که سطح پیشنهاد شده 
برای سقف قیمت باالتر از قیمت بازار است.در همین حال، دیپلمات هایی اروپایی از به 
تاخیر افتادن مذاکرات نمایندگان دولت های اتحادیه اروپا درباره پیشــنهاد گروه هفت 
برای سقف قیمت نفت روسیه خبر دادند.دیپلمات های اتحادیه اروپا اعالم کردند دیدار 
نماینــدگان دولت های این بلوک که قرار بــود بعدازظهر جمعه برای گفت و گو درباره 
پیشــنهاد گروه هفت برای سقف قیمت نفت دریابرد روسیه برگزار شود، لغو شد. یک 
دیپلمــات گفت: دیدگاه ها به حد کافی به هم نزدیک نبود.دولت های اتحادیه اروپا پنج 
شنبه گذشته درباره سطح قیمتی که می خواهند برای فروش نفت دریابرد روسیه تعیین 
کنند بدون این که بازارهای نفت جهان با شوک عرضه روبرو شود، دچار چند دستگی 

شــدند. این سقف قیمت قرار اســت از پنجم 
دسامبر اجرایی شود.هدف از اعمال سقف قیمت 
برای نفت روســیه، ممنوع کردن شرکت های 
کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی از فراهم کردن 
خدمات برای صادرات نفت روســیه اســت که 
باالتر از قیمت تعیین شــده توسط کشورهای 
گروه هفت و هم پیمانانشان فروخته می شود.از 
آنجا که بزرگترین شرکت های کشتیرانی و بیمه 

جهان در کشــورهای گروه هفت مستقر هســتند، تعیین سقف قیمت، فروش نفت را 
برای روسیه بسیار دشوار خواهد کرد. نفت، بزرگترین صادرات روسیه است و این کشور 
حدود ۱۰ درصد از نفت مورد نیاز جهان را تامین می کند.لهســتان، استونی و لیتوانی 
خواستار سقف قیمت پایین تر از ۶۵ تا ۷۰ دالر در هر بشکه هستند که از سوی گروه 
هفت پیشنهاد شده است اما یونان، قبرس و مالت خواستار سقف قیمت باالتر یا شکلی 
از جبران برای ضرری هستند که صنعت کشتیرانی این کشورها احتماال متحمل خواهد 

شد. 

اقدام روسیه برای ممنوعیت فروش نفت به حامیان سقف قیمت
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گزیده خبر

قائم مقام مهندسی گروه بهمن  :
سومین خط ساخت بدنه در بهمن موتور به 

سواری سدان ریسپکت اختصاص یافته است
قائم مقام مهندســی گروه بهمن  علــی پور ابراهیم در 
نشست خبری در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه خودرو 
اصفهان گفت: توســعه این گروه در دو شرکت بهمن 
دیزل و بهمن موتور با جدیت پیگیری می شود.وی در 
خصوص افزایش داخلی سازی محصوالت بهمن موتور 

یادآور شــد: خط ساخت بدنه فیدلیتی با ظرفیت تولید 200 دستگاه در روز راه 
اندازی شده است و خط ساخت بدنه دیگنیتی نیز نصب شده و در مرحله تولید 
آزمایشی و تنظیمات نهایی اســت.پورابراهیم در خصوص ظرفیت تولیدی این 
خطوط گفت: این خطوط توانایی تولید 100 دستگاه در شیفت را دارند بنابراین 
از این پس ما نیازی به واردات بدنه ســاخته شده نخواهیم داشت.پورابراهیم با 
نوید راه اندازی خط ســاخت بدنه ســواری سدان ریسپکت گفت: سومین خط 
ساخت بدنه در بهمن موتور به سواری سدان ریسپکت اختصاص یافته است که 
تا انتهای آذر ماه به مرحله پیش تولید می رســد و به نحوی برنامه ریزی شــده 
که تا پایان بهمن ماه بدنه این خودرو تماما در بهمن موتور ساخته شود.وی در 
رابطه با توسعه خطوط ســاخت بدنه یادآور شد: سالن توسعه خط بدنه شماره 
دوم کلنگ زنی شده و تا پایان امسال با هشت هزار متر زیربنا به اتمام می رسد. 
وی افــزود: بهمن موتور برنامه تولید چند خودروی دیگر را دارد که جزئیات آن 
اطالع رسانی خواهد شد اما در بین این محصوالت خودروهای اقتصادی نیز در 
نظر گرفته شده است.وی در خصوص توسعه زیرساخت های بهمن موتور گفت: 
سال آینده زیرساخت های بهمن موتور با هدف افزایش ظرفیت تولید به 60هزار 
دســتگاه تکمیل خواهد یافت که این زیرســاخت ها برای سالیان متمادی قابل 

بهره برداری خواهند بود.

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خبر داد:
 ثبت رکورد تولید هفتگی سه سال

 گذشته در سایپا
معاون برنامه ریزی جامع تولید ســایپا گفت: گروه خودرو سازی سایپا در ادامه 
روند افزایشی خود توانست تولید محصوالت را در سال جاری و طی هفته گذشته 
از مرز 11 هزار دســتگاه عبور دهد و با تولید 11 هزار و 264 دســتگاه خودرو، 
رکورد سه سال اخیر خود را بشکند.به گزارش سایپانیوز، مسعود پروین با بیان 
مطلب فوق افزود: گروه خودروســازی سایپا در آبان ماه سال جاری با تولید 47 
هزار و 38 دســتگاه خودرو، بیشترین تولید ماهیانه در طول 4 سال گذشته را 
رقم زده و این تیراژ تولید از خرداد ماه ســال 97 تاکنون بی ســابقه بوده است.

او تصریح کرد: در ادامه روند افزایشی تولید، در ابتدای آذر ماه سال جاری و در 
مدت 8 ماه از ابتدای ســال تاکنون، تولید تجمعی ســایپا از 300 هزار دستگاه 
خودرو عبور کرده که آخرین بار این تعداد تولید ســایپا در سال 97 انجام شده 
اســت. این در حالی است که در سال 97 و در مدت زمان مشابه، بیش از 100 
هزار دستگاه از تولیدات آن سال، از محصوالت با قطعات منفصله شرکاي تجاري 
)CKD( بوده است.معاون برنامه ریزی جامع تولید سایپا گفت: خوشبختانه این 
گروه خودروســاز در آبان ماه از میانگین تولید روزانه هزار و 880 دستگاه عبور 
کرده و در اول آذر ماه موفق به ثبت رکورد تولید هزار و 993 دســتگاه شد که 
بر اساس آمار موجود این رکورد طی دو سال اخیر بی سابقه است.او تاکید کرد: 
تمامی روند افزایشی تولید در گروه خودروسازی سایپا درحالی انجام شده است 
که این گروه سه محصول پرتیراژ تیبا، تیبا2 و ساینا را به تدریج از خطوط تولید 
خود خارج کرده و با برنامه ریزی دقیق و مدون توانسته با سایر محصوالت خود 

به این رشد تولید دست یابد.

هم اندیشی و هم افزایی پژوهش و توسعه 
فناوری ایمیدرو

منطقه ویژه اقتصادی المرد میزبان نشست 
هم اندیشــی و هم افزایی پژوهش و توسعه 
فناوری ایمیدرو و بنگاه های منتخب بخش 
معدن و صنایع معدنی جلسه هم اندیشی و 

هم افزایی پژوهش و توســعه فناوری ایمیدرو و بنگاه های منتخب بخش معدن 
و صنایــع معدنی ایران با حضور غالمرضا مالطاهــری مدیر آموزش، پژوهش و 
فناوری ایمیدرو در شرکت منطقه ویژه اقتصادی المرد برگزار گردید.به گزارش 
روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، این نشســت که به  صورت حضوری 
و مجــازی برگزار گردید، موضوعاتی از جمله ارایه گزارش عملکرد و برنامه های 
ایمیدرو در زمینه فعالیت های دانش بنیان، تدوین نظامنامه توسعه فناوری در 
ایمیدرو و شــرکت ها و مجتمع های تابعه، ارایه نتایج پروژه پژوهشی ” تهیه و 
تدوین راهنمای کاربرد سرباره فوالد در خاکریزهای مهندسی راه و راه آهن ” و 
ارایه گزارش عملکرد و فعالیت های پژوهشــی ایمیدرو و مجموعه تابعه و بنگاه 

های منتخب را در بر داشته است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد:
 برنامه ریزی برای تولید سوخت کم سولفور 

در بنادر
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: هم اکنون 72 درصد 
تعمیرات ادواری شناور های گروه کشتیرانی در داخل 
انجام می شود که می تواند در بحث آمایش سرزمینی 
مؤثر باشــد.به گــزارش خبرنگار مانــا؛ محمدرضا 

مدرس خیابانی که در اولین همایش ملی آمایش ســرزمین با تأکید بر دریا، 
سواحل و بنادر به میزبانی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد 
سخن می گفت با اشاره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هم اکنون 
72 درصد تعمیرات ادواری شناور های خود را در داخل انجام می دهد؛ تصریح 
کرد: این امر می تواند در بحث آمایش ســرزمینی مؤثر باشــد و امیدواریم با 
ایجاد زیرساخت های منطقی تعمیرات تمامی شناور ها را در داخل کشور انجام 
دهیم.وی در ادامه با ارائه گزارشــی با موضوع آخرین وضعیت تجارت دریابُرد 
و همچنین دســتاورد های گروه کشتیرانی به همایش یاد شده، با بیان اینکه 
ستون فقرات توســعه کشور حمل و نقل است، افزود: کل تجارت دریابُرد در 
جهان 12 میلیارد تن است که هر ساله حدود 1.6 میلیارد تن رشد دارد و هر 
ماهه حدود یک میلیارد تن  جابه جایی کاال  سراسر دنیا اتفاق می افتد.مدرس 
خیابانی ادامه داد: با توجه به اینکه چندین سال است جابه جایی کاال از طریق 
کانتینر صورت می گیرد در ســال حدود 200 میلیون تی ای یو کاال از طریق 

کانتینر جابه جا می شود.

رئیس سازمان شیالت در گفت وگو با ایلنا:
آغاز مذاکرات برای صادرات میگو به چین

رئیس سازمان شیالت خاطر نشــان کرد: امیدواریم که در سال جاری صادرات 
میگو به چین رشــد قابل توجهی داشته باشــد. در حال حاضر میگو به روسیه، 
امارات، قطر، عمان و بخشی به چین صادر شده است.حسین حسینی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که سازمان شیالت از توافق های 
اولیه برای صادرات میگو به چین خبر داد آیا در سال جاری توانستیم میگو به این 
کشور صادر کنیم؟ گفت: سال گذشته از 57 هزار تن میگو تولید شده در کشور 
32 هزار تن آن به چین صادر شد؛ از آنجایی که میگو تولید شده  سایر کشورها در 
بازار چین موجود است ما منتظر هستیم که قیمت این محصول به نرخ مطلوب 
نزدیک شود سپس میگوهای تولیدی را به چین صادر کنیم.معاون وزیر کشاورزی 
از مذاکرات تجار چینی با تولیدکننــدگان ایرانی خبر داد و افزود: امیدواریم که 
صادرات میگو به چین هر چه ســریع تر انجام شود. برنامه صادرات میگو در افق 
1404 حدود 160 هزار تن است که امسال حدود 68 هزار تن میگو تولید کردیم.

وی در پاســخ به این پرسش که آیا بازارها خارجی بیشتر متمایل به خرید میگو 
صیدی هستند یا میگو پرورشی؟ اذهان کرد: میگوی صیدی ایران محدود است 
و محصوالت صادراتی ما بیشتر از نوع پرورشی هستند.حسینی با بیان اینکه در 
ماه های پایانی ســال میگو به چین صادر می شــود، گفت: امیدواریم که در سال 
جاری صادرات میگو به چین رشــد قابل توجهی داشــته باشد. در حال حاضر 
میگو به روســیه، امارات، قطر، عمان و بخشی به چین صادر شده است.این مقام 
مســئول با اشاره به حمایت های سازمان شیالت ایران بعد از حذف ارز ترجیحی 
از تولیدکنندگان، اضافه کرد: سازمان شیالت در غالب تسهیالت ارزان  قیمت به 
خصوص طرح شیالت کارت از تولیدکنندگان حمایت کرد؛ بنا به این طرح دولت 
به تولیدکنندگان ســود 12 و 15 درصد اعطا کرد. خوشبختانه تولیدکنندگان از 
این تسهیالت استقبال کردند. همچنین شیالت کاران می توانند از تسهیالت بند 
الف تبصره 18 با سود 18 درصد بهره بگیرند تا بتوانند تولید پایداری داشته باشند.

رئیس سازمان شیالت تیالپیا را محصول قابل تولید و ارزان قیمتی دانست و افزود: 
سازمان شیالت مقدمات دریافت مجوز تولید تیالپیا در 4 استانی که آب های آنها 
دسترسی به آب های آزاد ندارند را صادر کرده است و به صورت پایلوت مزرعه آب 
گردشــی در یزد کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم با برطرف شدن حواشی 
اطراف تولید این محصول تا 3 ســال آینده 80 هزار تن تیالپیا در کشــور تولید 
کنیم.معاون وزیر کشاورزی در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان تن ماهی 
از موافقت ســازمان شیالت برای افزایش نرخ تن ماهی خبر دادند آیا قیمت این 

محصول افزایش پیدا خواهد کرد؟ 

از تارا تا 207 اتوماتیک

۲۱۷۴ خودرو در راه بورس
قطار عرضه خودرو در بورس کاال همچنان در حرکت است و در 
هفته جاری ایــن بازار میزبان خودروهای مختلفی خواهد بود.به 
گزارش ایســنا، بورس کاال از هفتم تا نهم آذرماه میزبان 2174 
دســتگاه خودرو شــامل هایما S7 و S5، تارا دستی و اتوماتیک، 
پژو 207 اتوماتیک و همچنین الماری ایما خواهد بود که شرایط 

خرید و زمان تحویل هرکدام از این خودروها متفاوت است.

جزییات عرضه و شرایط خرید هایما
قرار است هفتم آذرماه  900 دستگاه هایما S7 و هایما S5 توسط 
گروه صنعتی ایران خودرو روی تابلوی معامالت برود.از این میزان 
400 دســتگاه هایما S7 ســفید، 200 دستگاه هایما S7 مشکی 
آبنوس سفارشی، 200 دستگاه هایما S5 سفید، 50 دستگاه هایما 
S5 قرمز ونیزی و 50 دســتگاه هایما S5 نقره ای تیتانیوم است. 
هایما S7 ســفید با قیمت810 میلیون تومان و هایما S7 مشکی 
آبنوس سفارشــی با قیمت  833 میلیون و 500 هزار تومان در 
بورس عرضه خواهند شــد. ایران خــودرو همچنین قیمت 705 
میلیون و 500 هزار تومان را برای هایما S5 سفید و 720 میلیون 
تومــان را برای هایما S5 قرمز ونیزی و نقــره ای تیتانیوم اعالم 
کرده است.هر کد ملی )خریداران حقیقی( مجاز به ثبت سفارش 
بر روی یکی از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه و صرفا برای 
یک خودرو بوده و خریداران باید شرایط سنی 18 سال را داشته 
و همانند عرضه های قبلی اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق 
به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.خریداران جهت 
ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس 
)حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس( با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو  اقدام به ایجاد و تکمیل 
پروفایل شــخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل 
وجه هزینه های متعلقات قانونی( اطالع رســانی می شود عالوه 
بــر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود 
را در ســایت انتخاب و نســبت به واریز وجه هزینه های جانبی 
اقدام کنند.هزینه های جانبی در کلیه این خودروها شامل بیمه 
و شــماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ 43 میلیون و 713 
هزار و 100ریال است و 12 درصد مالیات و عوارض قانونی برای 
 S7 و 13 درصد مالیات و عــوارض قانونی برای هایما S5 هایمــا
افزوده می شود که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار 

باید پرداخت شود. پیش پرداخت هایما 25 درصد و تاریخ تحویل 
آن 6 اسفند ماه اســت.هایما S7 مشکی آبنوس سفارشی مجهز 
به جک برقی صندوق عقب و با پوشــش نانو ســرامیکی است و 
هایما S7 نقره ای تیتانیوم و S5 قرمز ونیزی نیز دارای پوشــش 

نانو سرامیکی است.

عرضه 1100 دستگاه تارا و پژو 207 برای نخستین مرتبه
همچنین هشتم آذر برای نخســتین مرتبه  1100 دستگاه تارا 
دســتی و اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیــک در بورس کاال عرضه 
خواهد شــد که از این میزان 500 دســتگاه تارا و 600 دستگاه 
پژو 207 اســت.  250 دســتگاه تارا دستی شامل 100 دستگاه 
تارا دســتی نقره ای تیتانیوم، 100 دســتگاه تارا دستی مشکی 
آبنوس و 50 دستگاه تارا دستی سبز کله غازی و همچنین 250 
دستگاه تارا اتوماتیک شامل 100 دستگاه تارا اتوماتیک نقره ای 
تیتانیوم، 100 دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس و 50 دستگاه 

تارا اتوماتیک سبز کله غازی است.ایران خودرو، تارا دستی نقره ای 
تیتانیوم و ســبز کله غازی را 267 میلیــون و 800 هزار تومان، 
تارا دســتی مشــکی آبنوس را 256 میلیون و 400 هزار تومان، 
تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم و ســبز کله غازی را 379 میلیون 
تومان و تارا اتوماتیک مشکی آبنوس را 367 میلیون و 600 هزار 
تومان عرضه خواهد کرد.ایران خودرو در این روز همچنین 600 
دستگاه پژو 207 اتوماتیک را روی تابلو معامالت می برد که 300 
دســتگاه آن پژو 207 اتوماتیک ســفید، 200 دستگاه پژو 207 
اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس، 50 دستگاه پژو 207 
سقف شیشه ای نقره ای تیتانیوم و 50 دستگاه پژو 207 اتوماتیک 
سقف شیشه ای سبز کله غازی را عرضه می کند که قیمت پایه 
برای پژوه 207 سقف شیشه ای 285 میلیون و 400 هزار تومان 
و برای اتوماتیک ســفید 279 میلیــون و 600 هزار تومان اعالم 
شده است.این خودروها ششم اسفند به مشتریان تحویل می شود 

و پیش پرداخت در نظر گرفته شده برای آنها 100 درصد است.

شرایط ثبت سفارش
هــر کد ملی )خریداران حقیقی( مجاز به ثبت ســفارش بر روی 
یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه صرفا برای یک خودرو 
اســت و خریداران باید سن 18 ســال تمام را داشته و اشخاصی 
که درعرضه های قبلی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش 
ندارند.خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه 
مبلــغ معامله در بورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز تســویه در 
بورس( با مراجعه به ســایت :esale.ikco.ir اقدام به ایجاد و تکمیل 
پروفایل شــخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل 
وجه هزینه های متعلقات قانونی( اطالع رســانی می شود عالوه 
برانتخاب یکی از نمایندگی های مجــاز، بیمه گر مورد نظرخود 
را در ســایت انتخاب و نســبت به واریز وجه هزینه های جانبی 
اقدام کنند.هزینه ها شــامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت 
جمعــا به مبلغ 43 میلیون و 713 هزار و 100 ریال به عالوه 13 
درصد بابت مالیات و عوارض قانونی برای تارا دســتی و 12 درصد 
برای تارا اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک که براساس مبلغ معامله 
محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.در صورت عدم واریز 
هزینه های فوق حداکثر تا 5 روز تقویمی پس از ارســال پیامک 
)تکمیل وجه متعلقات قانونی( به نســبت زمان تاخیر خریدار در 
واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد و رعایت 
مفاداعالمی درفایل پیوست )شرایط عمومی عرضه ایران خودرو( 

الزامی است.

جزییات عرضه الماری ایما
نهم آذرماه نیز 174 دســتگاه المــاری ایما متعلق به مجتمع 
صنعتی آرین پارس موتور نیز شــامل 68 دستگاه مشکی، 68 
دستگاه سفید و 38 دستگاه خاکســتری 9 آذر ماه روی تابلو 
معامالت می رود. تحویل ایــن خودروها 70 روزه و 19 بهمن 
ماه به مشتریان تحویل می شود و قیمت پایه آن 981 میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده است.پیش پرداخت سفارش خرید 
ایــن محصول 25 درصــد و هر کد ملی صرفــاً مجاز به ثبت 
ســفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه 
و برای یک دســتگاه خودرو است.صدور سند و شماره گذاری 
خودرو فقط به اســم شــخص خریدار خواهد بود و خریداران 
جهت تحویل خودرو باید یکــی از نمایندگی های مجاز آرین 
پارس موتور را مطابق لیست پیوست انتخاب کننند.همچنین 
خریداران ملزم به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی و واریز وجه 
هزینه های جانبی همزمان با تســویه اصل مبلغ از طریق وب 
گاه ســامانه فروش آنالین الماری هستند.این هزینه ها شامل 
9 درصــد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و 
247 میلیون و 282 هزار و 265 ریال جهت بیمه شخص ثالث، 
پالک، مالیات و عوارض شــماره گذاری و عوارض شــهرداری 

می شود.

معاون توســعه تجارت قزاقســتان ضمن اشاره به 
بازخــورد مثبت مصــرف کنندگان قزاق نســبت 
به کاالهــای ایرانی، گفت: یکــی از اهداف دولت 
قزاقســتان استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران است.

به گــزارش ایلنا و به نقل از اتــاق بازرگانی ایران، 
نشســت مشــترک هیــأت تجــاری و حمل ونقل 
قزاقستان که به سرپرســتی معاون وزارت توسعه 
تجارت این کشــور به ایران آمده اســت، با معاون 
بین الملل اتاق ایــران، مدیر حمل ونقل و کارنه تیر 
اتاق و جمعی از فعالین اقتصادی حوزه حمل ونقل 
ایران برگزار شد.در این نشست نورالن کولباتیروف 
معاون توســعه تجارت قزاقســتان با اشاره به سفر 
رئیس جمهور این کشــور به ایــران گفت: یکی از 
اهداف مهم دولت قزاقســتان اســتفاده از ظرفیت 
تراتزیتی ایران اســت.وی با اشاره به تعیین چشم 
انداز تجاری سه میلیارد دالر در سال میان ایران و 
قزاقستان از سوی مقامات عالی دو کشور بیان کرد: 
اگرچه ظرفیت صادراتی ایران به قزاقســتان بسیار 
باالســت، اما حجم پایینــی از کاالهای ایرانی وارد 
قزاقستان می شــود. با این حال همین میزان کاال 
نیــز بازخورد مثبتی میان مصــرف کنندگان قزاق 
داشــته اســت.کولباتیروف با تاکید بر اینکه هدف 
اصلی این هیأت از ســفر به ایران، بررسی امکانات 
تجاری ایران و شــناخت مشکالت و یافتن راه حل 
مناسب برای آنهاســت، افزود: ایران کشور مهمی 
برای قزاقستان است و ما برای توسعه روابط تجاری 
مشترک دو کشور مصمم هستیم.در ادامه علیرضا 
یــاوری معاون بین الملل اتاق ایــران با بیان اینکه 
قزاقســتان یکی از اولویت های ایران برای توســعه 
همکاری هــای تجاری به حســاب می آید بر روابط 
بســیار نزدیک دو کشــور تاکید کرده و گفت: بعد 
از سفر مقامات قزاقستانی به ایران در ماه گذشته، 
قرار اســت امکانات و اماکنی در بنادر جنوبی ایران 

از جمله بندر شــهید رجایی در اختیار قزاقســتان 
قرار بگیرد تا این کشور از این ظرفیت برای توسعه 
صادرات خود به کشورهای شرق دور استفاده کند. 
چنین مناســباتی قطعاً به توســعه روابط تجاری 
کشــور می انجامد.بهنام فرامرزیان مدیر حمل ونقل 
بین المللــی و کارنــه تیر اتاق بازرگانــی ایران نیز 
در این نشســت با بیان اینکه ایران و قزاقستان از 
اعضای قدیمی کنوانســیون تیر هســتند، گفت: با 
این وجود حجم فعالیت های کارنه تیر دو کشــور 
کشور بسیار پایین است. در سال 2022 از مجموع 
ســه هزار و 700 مورد حمــل و نقل جاده ای فقط 
119 عملیات حمــل و نقل جاده ای را تحت کارنه 
تیر داشتیم.وی افزود: فعالیت های حمل و نقلی در 
صورتی موفق هســتند که هــم منافع گمرک، هم 
شرکت حمل و نقل و هم منافع صادرکننده تأمین 
شــود. رویه های غیرمتعارف نه تنها برای ما هزینه 
بر، بلکه زمانبر هم خواهد بود و توجیه اقتصادی را 
برای بنگاه های اقتصادی دو کشور نخواهد داشت.

فرامرزیان با اشاره به سرمایه گذاری های قابل توجه 
قزاقســتان در کریدورهای شمالی و میانی از شرق 
تا غرب بیان کرد: جنگ روســیه و اوکراین مسیر 
فعالیت کریدور شــمالی را مســدود کرده اســت. 
اگرچه در مســیر کریدور میانی هــم بنادر اکتائو، 
کوئیک و ترکمن باشــی فعال هستند، اما ترافیک 
در بندر باکو و مرز ســامور خیلی زیاد اســت؛ لذا 
این مسیر نیز مزیت رقابت پذیری خود را از دست 
داده است.وی تاکید کرد: لذا با این شرایط کریدور 
جنوبی که از مرزهای ایران تردد می کند، می تواند 
جایگزین بسیار مناســبی برای صادرات، واردات و 
ترانزیت کاالهای قزاقستان باشد.مدیر حمل و نقل 
و کارنه تیر اتاق ایران خطاب به نورالن کولباتیروف 
گفت: شما کاماًل در جریان هستید که بنادر جنوبی 
ما از زیرســاخت های الزم برخوردار بوده و امکانات 

الزم برای »صادرات از« و »واردات به« قزاقســتان 
را دارند. با توجه به اینکه قزاقستان هم به بازارهای 
هدفی همچون عراق، امارت، پاکستان، هند، ترکیه 
و ترکمنســتان متمرکز شده اســت، مسیر ایران 
می تواند به شــکل حمل و نقــل ترکیبی برای دو 
طرف مزایای زیادی داشــته باشد.فرامرزیان تاکید 
کرد: اتاق ایران برای تأســیس کنسرسیوم حمل و 
نقلی با طرف قــزاق آمادگی کامل دارد. اتاق ایران 
همچنیــن برای راه اندازی ســرویس رو-رو منظم 
بین بنــادر اکتائو و کوییک با بنادر شــمالی ایران 
آماده اســت.وی ادامه داد: خوشــبختانه در بحث 
گمرکی هــم توافقات خوبی با گمرک قزاقســتان 
داشــتیم و به زودی این امــکان را فراهم خواهیم 
کرد که با ســند الکترونیک، حمل و نقل جاده ای 
و ترکیبی را داشــته باشیم.فرامرزیان با بیان اینکه 
اگرچه رانندگان ما با قزاقستان مشکل ویزا ندارند، 
ولی ما تمایل به حذف ویزا برای رانندگان دو کشور 
را داریــم، گفت: در بحث مجوز تردد هم مشــکلی 
نداریــم، اما ما مایل هســتیم مجوز تردد دو طرف 
هم برداشته شــود.نورالن کولباتیروف هم در ادامه 
گفت: ترانزیت از ایران برای قزاقســتان از اهمیت 
باالیی برخوردار است. چرا که به خاورمیانه، هند و 
پاکستان دسترسی خوبی خواهیم داشت. همانطور 
که گفتید کریدور میانی از ترافیک باالیی برخوردار 
اســت و ما به دنبال کریدورهای جایگزین هستیم. 
اساســاً هدف ما از این ســفر نیز حل این مشکل 
است.وی با اشاره به بازدید ســرمایه گذاران قزاق 
از بنادر جنوبی ایران ادامه داد: در این راستا آماده 
دریافت مشــاوره های اتاق ایــران و همکاری های 
مشترک بعدی هســتیم. همچنین ما می توانیم به 
فعاالن تجاری ایران برای ورود به اوراســیا و بازار 
آســیای میانه مشــاوره بدهیم. قزاقستان می تواند 

نقطه ورود ایران به بازار منطقه باشد.

قزاقستان به دنبال استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران است

مدیرکل دفتر غرب آســیای ســازمان توسعه 
تجارت خاطر نشان کرد: در 7 ماه نخست سال 
جاری 80 میلیون دالر کاال به قطر صادر کردیم 
اما این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود 6 درصد کاهش پیدا کرده است؛ چراکه صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی 
مانند ســیمان، قیر، میله از ایران به قطر به دلیل پایان یافتن پروژه های ساختمانی در 
قطر به پایان رسیده است.فرزاد پیلتن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به 
افزایش صادرات مواد غذایی به قطر، گفت: در دوره بازگشت تحریم ها علیه ایران و شیوع 
بیماری کرونا روابط تجاری ما با قطر کمرنگ شد به عنوان مثال در سال 1399 ایران 
به قطر  167 میلیون دالر کاال صادر و 8 میلیون دالر کاال از این کشــور وارد می کرد و 
این عدد در سال 1400 به 134 میلیون دالر صادرات و 10 میلیون واردات رسید.وی با 
بیان اینکه موانع توسعه تجارت بین تهران و دوحه رفع شده است، گفت: دولت سیزدهم 

رویکرد توســعه تجارت با کشورهای همســایه را دنبال می کند و سفر رئیس جمهور 
ایران به قطر و از سوی دیگر سفر امیر قطر به تهران و برگزاری کمیسیون مشترک در 
دوحه زمینه ها برای توســعه تجارت بین این دو کشور را فراهم کرد.به گفته این مقام 
مسئول؛ سازمان توسعه تجارت ایران برای تقویت تجارت این دو کشور، زیرساخت های 
حمل ونقل را توســعه و موانع پیشروی مبادالت پولی را رفع کردند. همچنین برگزاری 
نمایشگاه  اختصاصی ایران در دوحه که هفته های پیش با حضور معاون اقتصادی رئیس 
جمهور برگزار شد به توسعه صادرات بین این دو کشور ختم شد و  تهران در روزهایی 
که جام جهانی در قطر برگزار می شود روزانه 250 تن محصوالت غذایی و کشاورزی به 
دوحه صادر خواهد کرد. صادرات ما در دوره کرونا و در دوره بازگشــت تحریم روزانه به 
30 کانتینــر تقلیل کرده بود اما امروز روزانه 80 تا 90 کانتینر از ایران به قطر می رود.

پیلتن با اشــاره با مذاکرات وزیر صمت و رئیس ســازمان توسعه تجارت با طرف های 
قطری، تصریح کرد: مذاکرات در نهایت زمینه های افزایش مبادالت تجاری را فراهم کرد 

پیگیری هایی در زمینه تجهیز بندر دیر به عنوان مبدا صادرات ایران به قطر انجام شد 
و این بندر مجهز به دستگاه ایکس ری شده و زمینه های روند صادرات ما به این کشور 
افزایشی شده است؛ به گونه ای که در 7 ماه نخست سال جاری 80 میلیون کاال به قطر 
صادر کردیم اما این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 درصد کاهش پیدا 
کرده است؛ چراکه صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی مانند سیمان، قیر، میله از 
ایران به قطر به دلیل پایان یافتن پروژه های ساختمانی در قطر به پایان رسیده است و 
امیدواریم که بعد از دوره جام  جهانی صادرات محصوالت غذایی و مواد معدنی و صنعتی 
به قطر افزایش پیدا کند.مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه 
پیگیر صادرات دام زنده به قطر هستیم، افزود: سازمان توسعه تجارت به دنبال صادرات 
مجدد و همکاری های صنعتی با قطر اســت همچنین ما سرمایه گذاری مشترک برای 
تولیدات مشترک و صادرات آنها به بازارهای ثالث را در دستور کار خود قرار داده ایم.این 
مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که قطر برای پیوستن به توافق عشق آباد ابراز تمایل 
کرد آیا در نهایت توانست به این قرارداد بپیوندد؟ گفت: این قرارداد اکنون فعال است و 
همچنین کریدور ترانزیتی ترکیه-ایران-قطر که در زمان تحریم ها علیه قطر ایجادشده 
بود هم اکنون نیز فعال اســت واین خط ترانزیت کاالهای مورد نیاز قطر از ترکیه را از 

طریق جمهوری اسالمی ایران تامین می کند.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت:

کاهش ۶ درصدی صادرات ایران به دوحه
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گزیده خبر

سید ضیاء ایمانی در دیدار با خودرو سازان اعالم کرد
حمایت تمام قد بانک صادرات ایران از 

صنعت خودروسازی
 مدیرعامــل بانک صادرات ایران اعــالم کرد برای حمایت از تولید و اشــتغال 
در صنعت خودروســازی، از تمام ظرفیت ها اســتفاده خواهد شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســیدضیاء ایمانی که در دیدار با مدیرعامل 
و مدیران ارشــد ایران خودرو ســخن می گفت، با بیان ایــن که بانک صادرات 
ایران به عنوان حامی بزرگ تولید داخلی، در صنعت خودروســازی باقی خواهد 
ماند، اظهار کرد: خودروســازی صنعت برتر کشور اســت و بانک صادرات ایران 
بــه منظور حمایت از تولید و اشــتغال در این صنعــت از تمامی ظرفیت های 
خود اســتفاده خواهد کرد.وی در این دیدار که به همراه ایرج نیک اختر معاون 
اعتباری، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، مهدی اقبالی راد سرپرست 
معاونت بانکداری جامع و عزیز اسکندری مدیر شعب غرب تهران انجام شد، برای 
حمایت از طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت تولید در ایران خودرو با استفاده 
از خدمــات نوین و ابزارهای تامین مالی نوین بانک صادرات ایران اعالم آمادگی 
و بر لــزوم افزایش همکاری های دوجانبه توافق کرد.مهدی خطیبی، مدیرعامل 
ایران خــودرو نیز در این دیدار با قدردانــی از حمایت و همکاری بانک صادرات 
ایران، خواستار توسعه همکاری بانک با ایران خودرو و شرکت های تابعه به ویژه 
ساپکو شــد.وی با مطلوب ارزیابی کردن همکاری این شرکت با بانک صادرات 

ایران، از تالش همکارانش برای توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها خبر داد.

نقش بانک توسعه تعاون در احیا و بهسازی 
بافت  فرسوده تهران 

تفاهم نامه مشــترک شــهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
محوریت تعاونی ها از طریق تشکیل تعاونی ها برای نوسازی بافتهای فرسوده با 
نقش آفرینی بانک توسعه تعاون منعقد گردید.صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در مراسم انعقاد تفاهم نامه مشترک بین این وزارتخانه و شهرداری 
تهران اظهار داشت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه توسعه  بخش تعاون است. طبق 
هدفگذاری، ۲۵ درصد از اقتصاد کشــور باید مشــمول بخش تعاون شود و این 
تفاهم نامه برای تشکیل تعاونی های مسکن در محالت کم برخوردار و بافت های 
فرسوده و ناکارآمد کالنشهر تهران است که حدود ۳۵۴ محله مشمول این طرح 
می شوند و به این منظور ۳۵۴ شرکت تعاونی تشکیل خواهد شد.وی تاکید کرد: 
بحث نوســازی و تغییر کاربری و تراکم و معابر بر عهده شــهرداری تهران است 
و تســهیالت الزم نیز از طریق منابع نهضت ملی مسکن و از سوی بانک توسعه 
تعاون و ســایر بانکها تامین خواهد شــد و پیش بینی اولیه احداث حدود ۵هزار 
واحد است .مرتضوی در خصوص آورده ی مردم برای این طرح گفت: متقاضیان 
عالوه بر آورده نقدی خود به صورت مرحله ای از تسهیالت ۴۵00 میلیون ریالی 

بهره مند می شوند.

در جهت توسعه مناطق کم برخوردار صورت می گیرد
اعتبار 12 هزار میلیارد ریالی بانک سپه برای 

حمایت از ایجاد نیروگاه های خورشیدی
در راســتای توسعه مناطق کم برخوردار کشور، بانک سپه با اختصاص 1۲ هزار 
میلیــارد ریال، از احداث و ایجاد  نیروگاه های خورشــیدی حمایت می کند.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه؛ دکتر آیت اله ابراهیمی در دومین روز 
از ســفر کاری خود به استان قم ، ضمن افتتاح نیروگاه خورشیدی خانگی که با 
حضور سردار زهرایی رئیس ســازمان بسیج سازندگی کشور صورت گرفت ، از 
اختصاص 1۲ هزار میلیارد ریال اعتبار توســط بانک سپه برای ایجاد و احداث 
نیروگاه های خورشــیدی خبر داد.دکتر ابراهیمی گفت: بانک ســپه همچون 
گذشــته به عنوان بازوی توانمند دولت در اجرای پــروژه ها و طرح های ملی، 
ضمن همکاری با ســازمان بسیج سازندگی،در ساخت نیروگاه های خورشیدی 

پنج کیلوواتی در اقصی نقاط کشور مشارکت می کند.

با دستور و تاکید وزیر اقتصاد بررسی دو پیشنهاد مهم در بیمه مرکزی انجام 
می شود؛

 تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه 
موتورسیکلت ها

به گــزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارت های بدنی، صندوق این دو 
پیشنهاد را در راستای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از اقشار 
کم درآمــد به ویژه دارندگان موتورســیکلت و در چارچوب اختیارات و ظرفیت 
قانون بیمه اجباری شــخص ثالث ارائه داده است.هدف اصلی این دو پیشنهاد، 
ایجاد پوشش همگانی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری و همچنین حمایت 
از اقشــار کم برخوردار جامعه اعالم شــده است.پیشــنهاد اول به بیمه مرکزی 
بــا اختیار حاصــل از حکم مقرر در تبصره )۴( ماده )18( قانون بیمه شــخص 
ثالث، ارائه حداقل ۵ درصد تخفیف اختصاصی و مســتمر برای موتورســیکلت 
ها اســت.همچنین با توجه به رواج موتورســیکلت های برقی درسطح کشور و 
بمنظور حمایت از محیط زیســت و رانندگی ایمن و کم خطر، صندوق تامین 
خسارت های بدنی پیشنهاد کرده است نرخ حق بیمه موتورسیکلت های برقی، 

مشابه و همسان با موتورسیکلت های گازی محاسبه و ابالغ شود.

دعوت شرکت گردشگری شهرآئین برای 
ارسال طرح و پیشنهادهای تجاری

شــرکت توسعه گردشگری شــهرآئین با انتشــار فراخوانی از صاحبان ایده، 
کارآفرینان، شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال برای ارسال طرح 
و پیشنهادهای تجاری دعوت به همکاری کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
شــهر، در این فراخوان آمده اســت: شرکت توســعه گردشگری شهرآئین از 
شرکت های زیر مجموعه بانک شهر، فعال درحوزه های گردشگری، سالمت و 
تبلیغات با مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و جهانگردی، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
راستای هدف بهبود خدمات کارآفرینانه در حوزه های فعالیتی خود با گرایش 
ترجیحــی به طرح های نوآورانه در عرصه تجــارت الکترونیک درنظر دارد از 
صاحبان ایده، کارآفرینان، شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال در 
کشور دعوت به عمل آورده و از بهترین و برترین ایده ها و پیشنهادهای کسب 
و کار در قالب شیوه های بازارسازی و سرمایه  گذاری حمایت مادی، معنوی و 
مشارکتی نماید.بدین منظور کلیه فعاالن و توانمندان در حوزه های مختلف یا 
صاحبان ایده های نوآورانه می توانند خالصه ایده، کسب و کار، بوم کاره یا طرح 
و پیشــنهاد تجاری خود را به آدرس ایمیل res@shahrtdc.com جهت 

بررسی ارسال نمایند.

همایش مدیران و شبکه فروش بیمه 
تعاون در استان البرز برگزار شد

مدیران ســتادی، شــعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه تعاون برای 
بررســی عملکرد و برنامه ریزی برای تحقق اهداف چهار ماهه باقی 
مانده از سال 1۴01 نشست مشترک برگزار کردند.به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون، در این همایش که با حضور تمام مدیران ستادی، 
شعبه البرز، نمایندگان و کارگزاران در استان البرز برگزار شد، گزارشی 
از عملکرد شعبه و فعالیت نمایندگان و کارگزاران ارائه شد.در ادامه، 
یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیان داشت: »با عنایت به شرایط 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، نمی توانیم صرفاً به یک رشته 
بیمه ای، یک بیمه گذار خاص، یک نماینده یا کارگزار و... وابستگی 
داشــته باشیم و بر این اساس نیاز است تا استراتژی تنوع را به جای 
تمرکز به کار بگیریم«.مظلومی در ادامه تأکید کرد: »سرعت پرداخت 
خســارت نیز برای ما بسیار مهم اســت و اگر حتی یک نفر گزارش 
شکایتی را در شرکت ثبت کند، سریعاً واحد امور مشتریان نسبت به 
شناسایی دالیل شکایت و برطرف کردن آن اقدام کرده و تالش می 
کنیم که دلیلی برای تأخیر در روند پرداخت خسارت باقی نگذاریم«.
مدیرعامل بیمه تعاون افزود: »برای تقویت ارتباط ســتاد با شــعبه، 
تمــاس ها را اندازه گیــری کردیم و ضرورت دارد کــه این روند در 
شعب نیز فعال سازی شود تا بتوانیم ضریب پاسخگویی را به مراتب 

افزایش دهیم«.

عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در پرداخت وام ازدواج به 

دانشجویان بوشهری
دانشــگاه خلیج فارس از عملکرد مدیریت شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان بوشــهر در زمینه ازدواج دانشجویی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در جلسه ای 
با حضور رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه خلیج فارس، از مدیریت 
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان بوشهر به پاس همکاری 
بــا نهاد مقام معظم رهبری دانشــگاه در زمینه ازدواج دانشــجویی 
تقدیر شــد.در این جلسه دکتر »محمد مدرســی« رئیس دانشگاه، 
حجت االسالم و المســلمین »رضا جمالی« مسئول دفتر نهاد مقام 
معظم رهبری در دانشگاه، دکتر »ســید اسماعیل موسوی« معاون 
منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و دکتر »عبدالکریم حسین پور« معاون 

برنامه ریزی و توسعه دانشگاه حضور داشتند.

ئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور 

۴ میلیارد وام اشتغال زایی مددجویان
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به بند ب تبصـــره 1۶ قانون بودجه سال 1۴01 که 
براســاس آن مبلغ 10 هزار میلیـــارد تومان برای تسهیالت 
اشــتغال به جامعه هدف سازمان بهزیســتی اختصاص داده 
شــده است، شرایط پرداخت وام های اشتغال به مددجویان را 
تشریح کرد.سید محمد حســن صافی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به بند ب تبصـــره 1۶ قانون بودجه سال 1۴01 که 
براســاس آن مبلغ 10 هزار میلیـــارد تومان برای تسهیالت 
اشــتغال به جامعه هدف سازمان بهزیســتی اختصاص داده 
شده اســت، اظهار کرد: مطابق با قانون مذکور میزان این وام 
در ســال جاری از 100 میلیون تومان به 1۵0 میلیون تومان 
برای هر فرد افزایش پیدا کــرده و همچنین کارفرمایانی که 
به دلیل به کارگیری جامعه هدف ســازمان در مراکز خود تا 
سقف اعتباری ۲ میلیاردتومان امکان دریافت وام داشتند، این 
اعتبــار برای آنها به ۴ میلیاردتومان ارتقاء یافته اســت.وی با 
بیان اینکه سازمان بهزیستی درخصوص مشوق های بیمه ای 
نیز در حال انجام اقداماتی است، گفت: سال گذشته برای ۳0 
هزار فرد دارای معلولیت و زنان سرپرســت خانوار حق بیمه 
کارفرمایی و خویش فرمایی توسط سازمان بهزیستی پرداخت 
شد تا تثبیت شــغلی برای افراد ایجاد شود که سرانه هر فرد 
معادل ۶ میلیون و ۴00 هزارتومان بود، این درحالیســت که 
باتوجه به افزایش ۵۲ درصدی دستمزدها در سال جاری، این 
رقم به حدود 1۴ میلیون تومان رسیده است.رئیس دبیرخانه 
اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: امید 
است تا منابع بیشــتری در این زمینه وجود داشته باشد که 
بهزیستی بتواند افرادی که به کار مشغول هستند را به لحاظ 
بیمه ای تامین کند و کارفرمایان نیز تمایل بیشتری برای ایجاد 

اشتغال افراد تحت پوشــش سازمان بهزیستی داشته باشند.
صافی در بخش دیگری از این گفت وگو به تشــریح شــرایط 
پرداخت وام های اشتغال به مددجویان پرداخت و با بیان اینکه 
شــرایط ارائه وام به مددجویان تحت پوشــش به طور شفاف 
نیز به اســتان ها ابالغ شده است، خاطرنشان کرد: طبق آنچه 
بانک مرکزی درخصوص شرایط ارائه وام اشتغال 1۵0 میلیون 
تومانی به مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیستی اعالم 

کرده »اعتبارســنجی متقاضی« به همراه »ســفته« یا »یک 
ضامن معتبر« اســت.وی با بیان اینکه شرایط ارائه وام نسبت 
به سال گذشــته تسهیل شده است، افزود: البته ممکن است 
معتادان بهبودیافته از اعتیاد شــرایط اعتبارسنجی را نداشته 
باشند؛ ســازمان بهزیســتی برای این موضوع اقداماتی را در 
دســتور کار خود قرار داده، به طوریکه به دنبــال راه اندازی 
صندوق ضمانت اســت تا بخشــی از مســائل اعتبارسنجی 

مددجویان برطرف شود.رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی 
سازمان بهزیســتی کشور با بیان اینکه در برنامه بودجه سال 
1۴01 به سازمان بهزیســتی و کمیته امداد اجازه راه اندازی 
صندوق ضمانت داده شده و براین اساس پیگیر راه اندازی این 
صندوق هستیم، گفت: صندوق ضمانت تعهدات را از مددجو 
می گیرد و واســط بین بانک و مددجو خواهد بود و به عبارتی 
این صندوق دریافت وام را از بانکها برای مددجوی سازمان از 
طریق ایجاد ضمانت  تســهیل کند؛ هرچند که بنابر آمارهای 
رســمی بیش از ۹0 درصد بازپرداخــت مددجویان در حال 
انجام اســت و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد اما با این 
وجود صندوق ضمانت برای افرادی که اعتبارســنجی پایینی 
دارند یا زنان سرپرست خانواری که در تامین ضمانت مشکل 
دارند می تواند کمک کننده باشد.صافی ادامه داد: همچنین از 
مسیر صندوق ضمانت تعاون برای تسهیل ضمانت مددجویان 
نیز در حال پیگیری هســتیم. البته ســال گذشته با صندوق 
ضمانت تعاون وارد مذاکره شدیم اما به دلیل نوع برنامه ریزی 
این صندوق امکان ضمانت برای وام های خرد وجود نداشــت. 
امــا با این وجود در حال حاضر باتوجه به تکلیفی که برعهده 
این صندوق گذاشته شده است سازمان بهزیستی به دنبال این 
است که از طریق این صندوق نیز اقدامی انجام داده و موضوع 

ضمانت برای جامعه هدف را تسهیل کند.
وی در ادامه به ارائه آماری از میزان اشــتغال های ایجاد شده 
برای زنان سرپرســت خانوار، افراد دارای معلولیت و معتادان 
بهبودیافته از اعتیاد پرداخت و گفت: طی سال جاری، تاکنون 
برای 1۲ هزار زن سرپرست خانوار، ۲۳ هزار و ۶00 فرد دارای 
معلولیت و ۶1۷۲ فرد دارای اعتیاد بهبودیافته از اعتیاد اشتغال 

ایجاد شده است.

در این یادداشت تفاهم که بین خانی معاون 
وزیر اقتصــاد و رییس مرکز اطالعات مالی 
جمهوری اســالمی ایران و دلشــاد معاون 
دادســتان کل و مدیر واحد اطالعات مالی 
ازبکستان و با حضور سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، 
طرفین بر توســعه تعامالت کاری و بسیج 
ظرفیت های موجود در مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم تاکید کردند.به گزارش 
ایلنــا از وزارت اقتصاد، این 1۶ امین تفاهم 
نامه همکاری بین مرکز اطالعات مالی ایران 
و واحد اطالعات مالی ســایر کشورهاست و 
خانی در حاشیه اجالس منطقه ای اوراسیا 

بر توســعه تعامالت و همــکاری های دو و 
چند جانبه با کشــورهای دوست و همسو 
با جمهوری اســالمی ایــران تاکید نمود.
همچنین در حاشــیه اجــالس منطقه ای 
اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی 
و تامین مالی تروریسم کشــورمان با وزیر 
مالیه کشــور تاجیکستان دیدار کرد.در این 
مالقات که با حضور سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در تاجیکستان صورت پذیرفت، خانی 
ســالم گرم دکتر خانــدوزی وزیر محترم 
امــور اقتصادی ایران را ابــالغ و بر افزایش 
تعامــالت فی مابین به ویژه در امر مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.

در این دیدار، وزیر مالیه تاجیکستان ضمن 
تشــکر از همکاری هــای فنی و تخصصی 
جمهوری اســالمی ایــران در تعامالت فی 
مابین، بر توسعه هرچه بیشتر این همکاری 
ها تاکید و از وزیــر امور اقتصادی و دارایی 
جمهوری اسالمی ایران برای سفر به کشور 
تاجیکستان دعوت به عمل آورد.. بر اساس 
این گزارش در نشست دوستانه خانی رییس 
مرکز اطالعات مالی جمهوری اســالمی و 
چیخانچین معاون رییس جمهور و رییس 
واحد اطالعات مالی روســیه در حاشــیه 
اجــالس ۳۷ ام EAG نیز بر لــزوم افزایش 
تعامالت فی مابین با هــدف مبارزه جدی 

تر با پولشــویی و تامین مالی تروریسم به 
خصوص مبــارزه با تامین مالی قاچاقچیان 
مواد مخدر تأکید شد.در این نشست طرف 
روسی که ریاست کارگروه منطقه ای اورسیا 
در فاتف را برعهده دارد از اقدامات جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریســم تقدیر و اعالم نمود گزارش 
توفیقات جمهوری اســالمی ایران را توسط 
دبیرخانه اوراسیا به فاتف اعالم و تمام تالش 
خود را برای خارج شــدن ایران از لیســت 
ســیاه معطوف می نماید.همچنین در این 
نشســت بازنگری و تقویت تفاهم نامه فی 
مابین جمهوری اســالمی ایران و کشــور 
روســیه با هدف تقویت تعامالت فی مابین 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد 
تشکیل ائتالف شرقی مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم با محوریت دو کشور 

به صورت جدی پیگیری شود.

با امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

نستله در دهه آینده 1.۹ میلیارد دالر در عربستان سعودی سرمایه گذاری 
می کند.به گزارش ایسنا، شرکت صنایع غذایی سوئیسی نستله در 10 

سال آینده ۷ میلیارد ریال سعودی )۲.۵۵ میلیارد دالر سنگاپور( در عربستان سعودی سرمایه گذاری خواهد کرد 
زیرا این کشور به دنبال جذب سرمایه های خارجی بیشتر برای تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته نفت خود است و 
شروع با کارخانه تولید محصوالت نوزاد و قهوه فوری خواهد بود.غول موادغذایی سوئیسی در بیانیه ای اعالم کرد 
این کارخانه قرار است در سال ۲0۲۵ با سرمایه گذاری اولیه ۳۷۵ میلیون ریال افتتاح شود و به عربستان سعودی 
و بازارهای صادراتی در خاورمیانه و شمال آفریقا خدمت خواهد کرد. پیش بینی می شود که سرمایه گذاری های 
انجام شده طی دهه آینده ۳۵00 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان 
سعودی در این بیانیه گفت: سرمایه گذاری های نستله به امنیت غذایی و توسعه مشاغل محلی کمک، نوآوری های 
محلی را تقویت و برای جوانان و متخصصان شغل ایجاد می کند.عربستان سعودی هدف خود را برای جذب حدود 
100 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال، تا سال ۲0۳0 در نظر گرفته است زیرا به دنبال تنوع 
بخشیدن به اقتصاد خود است. با این حال، بیشترین سرمایه گذاری خارجی در کشور در صنعت نفت بوده است.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، حدود 1۲ میلیارد دالر از حدود ۲0 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 

گذشته، مربوط به قرارداد خط لوله نفتی توسط شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی بود.

بازار طال، قیمت 1۷۵0 دالر در هر اونس خود را حفظ کرده است اما تحلیلگران به سرمایه گذاران هشدار 
می دهند که به این زودی ها انتظار حرکت ناگهانی را نداشــته باشــند زیرا این فلز گرانبها به شــدت به 
یک محــرک جدید برای افزایش قیمت ها نیاز دارد.به گزارش ایســنا، تحلیلگــران کاال اظهار کردند که 
موضع سیاســت پولی تهاجمی فدرال رزرو همچنان مهمترین عامل برای بازار طالست. در حالی که بانک 
مرکزی ایاالت متحده متعهد شــده اســت که می تواند سرعت افزایش نرخ بهره را در دسامبر کاهش دهد، 
ســرمایه گذاران همچنان تمایلی به ورود به بازار ندارند.نیکالس فراپل، مدیر کل جهانی ABC Bullion در استرالیا افزود که افزایش قیمت طال 
از ابتدای ماه عمدتاً کوتاه بوده اســت و سرمایه گذاران برای پوشش معامالت کوتاه مدت طال خریداری می کنند. وی افزود: سرمایه گذاران نیز 
محصوالتی را که دارای پشتوانه طال هستند، خریداری نمی کنند. او گفت که به نظر نمی رسد در شرایط فعلی هیچ حرکت صعودی دوام بیاورد. 
خریداران انگیزه ندارند و عالوه بر این، پیام فدرال رزرو این است که اگر چیزی باشد، نرخ ها برای مدت طوالنی تری باال می مانند و این به دالر 
و نرخ ها کمک می کند، به نظر می رسد طال در مسیری کندتر به سمت باال و طوالنی صعود کرده است.اگر چه بازارها به دنبال این هستند که 
فدرال رزرو ســرعت افزایش نرخ خود را تا ۵0 واحد در ماه آینده کاهش دهد، برخی از تحلیلگران گفته اند که هنوز برای نشــان دادن هرگونه 
تغییر در بازار خیلی زود است. تحلیلگران کاال در TD Securities انتظار دارند که اظهارات تندروانه پاول بر طال تاثیر بگذارد زیرا حرکت صعودی 
آن روند خود را طی کرده است.در کنار اظهارات پاول، پیش بینی می شود که تقویم داده های اقتصادی شلوغ تر در هفته آینده نیز نوسانات را به 
بازار بیافزاید. اقتصاددانان گفته اند که داده های اشتغال هفته آینده می تواند انتظارات بازار را بر سیاست پولی فدرال رزرو تحت تاثیر قرار دهد.

اقتصاددانان پیش بینی می کنند که حدود ۲00 هزار شغل در ماه نوامبر ایجاد شده است. آوری شنفلد، اقتصاددان ارشد در CIBC گفت: احتمال 
این است که افزایش شغل نسبت به تعدیل مورد نظر ما بسیار باال باشد.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران همچنین عنوان کردند که هرگونه 

ضعف در دالر آمریکا می تواند منجر به بازگشت قیمت طال به باالی 1800 دالر در هر اونس شود.

در دهه آینده انجام خواهد شد

سرمایه گذاری میلیاردی 
نستله در عربستان سعودی

محرک صعود بازار طالی جهانی چیست؟
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گزیده خبر

 انفجار تروریستی استانبول کار چه 
گروهی بود؟

دمشــق – ایرنا –  انفجار تروریستی 
۲۲ آبان ماه گذشته استانبول که ۶ 
کشته و ۸۱ زخمی  به همراه داشت، 
در حالــی رخ داده کــه هنوز هیچ 
گروهی مســئولیت آن را نپذیرفته 
اســت.به گــزارش ایرنا از دمشــق، 
مقامات ترکیه چند ســاعت پس از 

انفجار استانبول اعالم کردند که یک زن را بازداشت کرده اند که وی عامل این 
بمبگذاری است. پس از آن برخی منابع رسانه ای ترکیه با انتشار عکس هایی 
از او، وی را »احالم البشــیر« معرفی و اعالم کردند که تابعیت ســوری دارد و 
مدعی شدند که وی از گروه تروریستی پ.  ک.  ک )حزب کارگران کردستان( 
دســتور گرفته است، همین موضوع هم موجب شد تا ترکیه اقدام به بمباران 
و گلوله باران شــدید خاک دو کشور سوریه و عراق کند.در گزارش های اولیه 
منابع ترکیه ای ادعا شــده بود که این زن در سوریه توسط پ. ک.ک آموزش 
دیده و از طریق عفرین وارد ترکیه شــده است.به دنبال این اقدام تروریستی، 
در چند روز گذشــته ارتش ترکیه بارها مناطقی در شمال سوریه و عراق را به 
بهانه انفجار تروریستی استانبول بمباران و با توپخانه گلوله کرده است.»خلوصی 
آکار« وزیر دفاع ترکیه چهارشنبه شب گذشته اعالم کرد که از ابتدای حمالت 
هوایی و زمینی آنکارا در قالب عملیات »پنجه-شمشــیر« که در شمال عراق 
و سوریه در حال انجام اســت، ۲۵۴ نفر تروریست« کشته شده اند.وی بدون 
اشــاره به کشته شدن شــماری از مردم عادی و نظامیان ارتش سوریه در این 
عملیات گفت که در نتیجه عملیات پنجه شمشیر توسط نیروهای هوایی ترکیه 
تاکنون ۴۷۱ هدف مورد حمله قرار گرفته و ۲۵۴ تروریســت از پای درآمدند.
آکار تاکید کرد که عملیات پنجه شمشــیر، جامع و موثرترین عملیات هوایی 
دوره اخیر است.»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه نیز درخصوص 
ادامه حمالت به خاک سوریه که به بهانه بمب گذاری تروریستی استانبول در 
حال انجام است، گفته است که ترکیه اجرای عملیات زمینی به خاک سوریه 
را نیز در حال بررسی دار و این بمباران ها صرفا سرآغاز است و عملیات زمینی 
نیز در زمان مناســب اجرا خواهد شــد.در حالی عملیات هوایی و توپخانه ای 
ارتش ترکیه در چند روز گذشــته به خاک ســوریه و عــراق برای هدف قرار 
دادن تروریست ها آغاز شده که هنوز هیچ گروهی مسئولیت اقدام تروریستی 
استانبول را به عهده نگرفته است.اما با موضوع گیری »مظلوم عبدی« سرکرده 
»قســد« که اعالم کرد، عامل انفجار استانبول داعشی است، شرایط پیچیده 
شد.سرکرده شبه نظامیان ســوریه دموکراتیک )قسد( که زیر نظر تروریست 
های آمریکایی در ســوریه فعالیت می کند، با ارائه اطالعات جدیدی از هویت 
عامل انفجار اســتانبول اعالم کرد که وی وابسته به داعش است و ارتباطی با 
ُکردهای سوریه ندارد.عبدی اعالم کرده، اطالعاتی را برای اولین بار در اختیار 
رســانه ها قرار می دهم که ثابت می کند، زنی که به اتهام کار گذاشتن بمب در 
اســتانبول دستگیر شــد از خانواده ای مرتبط با داعش است.وی افزود که سه 
برادر این زن در جریان جنگ در صفوف داعش کشــته شده اند؛ یکی در رقه، 
دیگری در منبج و ســومی در عراق کشته شده است. برادر دیگر او نیز یکی از 
فرماندهان مخالفان سوری تحت حمایت ترکیه در عفرین است. این زن با سه 
نفر از عناصر داعش ازدواج کرده و خانواده او اهل حلب است. ما به هیچ وجه 
ارتباطی با این انفجار نداریم و در واقع چنین سیاســتی نداریم.در هر صورت 
باید گفت، حمالت ترکیه به ســوریه در حالی انجام می شود که دولت دمشق 
نه تنها هیچگونه ربطی به انفجار تروریستی استانبول نداشته، بلکه وزیر خارجه 
ســوریه در اقدامی انسان دوستانه انفجار تروریستی استانبول را محکوم کرده 
اســت.اگر انفجار تروریستی استابول کار داعش باشد که احتمال آن بیشتر از 
اقدام تروریست های ُکرد سوری می باشد، سران آنکارا نباید به کسی جز خود 
خرده بگیرند، چرا که تجهیز و پشتیبانی از گروه تروریستی داعش که در سال 
۲۰۱۲ در ســوریه تشکیل شد و جنایات فراونی در سال های اخیر در سوریه 
و عراق انجام داد، تماما به عهده آنکارا بوده است و باید گفت که این بار چاقو 

دسته خود را بریده است.

اتحادیه اروپا یک مرکز تامین تجهیزات 
انرژی برای اوکراین در لهستان می سازد

تهران - ایرنا- اورســوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا روز جمعه پس 
از گفــت و گو با ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکرایــن، این موضوع را 
اعالم کرد: اتحادیه اروپا یک مرکز در لهســتان بــرای تامین تجهیزات انرژی 
به کی یف تاســیس می کند.به گزارش ایرنا، فون در الین گفت: کمیســیون 
اروپا همچنین در تالش اســت تا یک مرکز انرژی در لهستان ایجاد کند تا از 
جمع آوری کمک های مالی از طرف های ثالث، بویژه از شرکای کشورهای گروه 
هفت از ارسال هماهنگ کمک ها به اوکراین اطمینان حاصل کند.اتحادیه اروپا 
همچنین ژنراتورها و ترانســفورماتورها را به کی ف فرستاد.فون در الین گفت 
که کمیسیون اروپا »به شرکت های انرژی در کشورهای مختلف نزدیک شده 
است تا تجهیزات ولتاژ باال از جمله ترانسفورماتورهای خودکار بیشتری را ارائه 
کنند و در حال هماهنگی با شــرکای خود هستند تا آنها را در اسرع وقت به 
اوکراین بیاورند«.روز چهارشنبه در سراســر اوکراین هشدار هوایی اعالم شد 
که بیش از دو ســاعت به طول انجامید.به گفته وزارت نیرو، به دلیل آسیب به 
زیرساخت های انرژی، اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان بدون برق مانده 
اند.همچنین، هر سه نیروگاه هسته ای تحت کنترل کی یف - خملنیتسکی، 
اوکراین جنوبی و ریون به طور اضطراری از سیســتم برق قطع شدند.عالوه بر 

این، بیشتر نیروگاه های حرارتی و برق آبی به طور موقت قطع شد.

 پوتین: صادرات تسلیحات روسیه 
به ۸ میلیارد دالر رسید

تهــران- ایرنــا- والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه گفــت که صادرات 
تسلیحاتی این کشور در سال ۲۰۲۲ به رغم شرایط دشوار جهانی به ۸ میلیارد 
دالر رســیده اســت.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، پوتین جمعه در 
سخنانی به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس شرکت »روس تک« گفت: امروز 
آشــکار شده است که بخش قابل توجهی از تســلیحات برای مصارف داخلی و 
تامین نیازهای ارتش تولید می شود اما در چنین شرایط ۸ میلیارد دالر به بازار 
تسلیحات جهانی فروخته ایم.وی افزود که قراردادهای دیگری که حجم و ارزش 
صادرات تا پاان سال از این میزان باالتر می رود، امضا شده است.رئیس جمهوری 
روســیه گفت: فعال در این باره صحبت نمی کنم.پوتیــن افزود: ما در حوزه های 
از جمله تســلیحات مافوق صوت و قطعات سامانه نظامی مهم همواره یک گام 
جلوتر بوده ایم.از ســوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که با تداوم حمایت 
تسلیحاتی دولت های اروپای شرقی از کی یف در برابر مسکو، صنعت تسلیحات 
اروپای شــرقی از آغاز جنگ در اوکراین با رشدی روبرو شده که از دوران جنگ 
سرد تاکنون بی سابقه بوده است.اندیشکده کیل مستقر در آلمان براساس نتایج 
یک پژوهش اعالم کرده اســت که آمریکا و انگلیس بیشترین کمک نظامی را از 
تاریخ ۲۴ ژانویه تا ۳ اکتبر )۴ بهمن تا ۱۱ مهر( به اوکراین ارسال کرده اند و پس 

از آن لهستان رتبه سوم و جمهوری چک در در رده نهم قرار دارند.

ترکیه:
 عادی سازی روابط با مصر ادامه می یابد

تهــران- ایرنا- معاون رئیس جمهوری ترکیه جمعه شــب اعالم کرد که عادی 
سازی روابط با مصر در چارچوب اراده مشترک دو طرف، منافع و احترام متقابل 
ادامه می یابد.به گزارش ایرنا از خبرگزاری »آناتولی«، فؤاد اوکتای این سخنان را 
در کمیسیون بودجه در پارلمان ترکیه بیان کرده است.وی اضافه کرد: تحوالت 
ژئوپلتیک اخیر در خاورمیانه موجب همگرایی و نزدیک تر شــدن کشــورهای 
منطقه شــده اســت.اوکتای خاطرنشــان کرد:موضع ترکیه در اولویت دادن به 
همکاری های منطقه ای منجر به گشــایش دوره جدیدی در روابط دوجانبه با 
امارات، عربستان و اسرائیل شده است.وی افزود: به تمام اقداماتی که در راستای 
منافع کشــور و ملت ترکیه اســت، ادامه خواهیم دادیم.رجب طیب اردوغان و 
عبدالفتاح السیسی یکشنبه گذشته و در حاشیه افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در دوحــه با یکدیگر دیدار کردند.اردوغان یک روز پس از آن در ارتباط با دیدار 
روز یکشنبه خود در قطر با السیسی گفت: این یک گام برای آغاز این مسیر بود.
اردوغان بیان کرد: امیدوارم که مذاکراتی که میان وزیران ما آغاز شــده است به 
نقطه خوبی برسد.ســخنگوی ریاست جمهوری مصر نیز گفت: دیدار السیسی و 
اردوغان در دوحه قطر انجام شد و دو طرف بر عمق روابط تاریخی دو کشور و دو 
ملت مصر و ترکیه تاکید کردند.روابط میان ترکیه و مصر از زمان سرنگونی دولت 
محمد مرســی در کودتای ســال ۲۰۱۳ با تنش روبرو شد و مسئوالن ترکیه از 
جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بارها عبدالفتاح السیسی را 
مورد حمله قرار دادند و او را قاتل و کودتاچی نامیدند.اردوغان در تاریخ ۴ اسفند 
۹۷ در یک نطق تلویزیونی گفت: السیسی از زمان به حکومت رسیدن ۴۲ نفر را 
اعدام کرده است.وی افزود: پاسخ من به کسانی که درباره دیدار با السیسی سوال 
می کنند این است که ما با چنین شخصی دیدار نخواهم کرد.اردوغان اضافه کرد: 
غرب به جای اینکه اقدام السیســی را کودتا بخواند برای او فرش قرمز پهن می 
کند.البته اردوغان در چند سال گذشته با همین شیوه به بسیاری دیگر از سران 
کشــورها حمله کرده بود که پس از مدتی مجبور به از سرگیری روابط با آن ها 
شده بود.حمله به سران عربستان پس از قتل جمال خاشقچی و قطع ارتباط با 
این کشــور و امارات و سپس عقب نشینی و از سرگیری روابط با آن ها از دیگر 

نمونه های این رفتار رئیس جمهوری ترکیه در سال های گذشته است.

رابرت مالی:

 قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران اقدام غرب نبود
نماینده دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد، قطعنامه شورای 
حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ایران، اقدام غرب علیه ایران 
نبوده است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، رابرت مالی 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران طی پیامی در حســاب 
کاربری خود در توئیتر مدعی شــد که قطعنامه روز پنج شــنبه 
شــورای حقوق بشــر علیه ایران اقدام غرب نبوده است.وی در 
پیام ادعایی خود شــت: قطعنامه شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل علیه ایران از ســوی بیش از دو جین کشور از سراسر دنیا 
مورد حمایت قرار گرفــت و برخالف ادعای ایران، اقدامی غربی 
نبوده است.درحالی که آمریکا کماکان به تحریم های غیرقانونی و 
ظالمانــه خود علیه مردم ایران ادامه می دهد، راب مالی در ادامه 
مدعی شد: این قطعنامه، علیه ایران نیست بلکه قطعنامه ای در 
حمایت از مردم ایران و پاســخگو کردن کسانی است که حقوق 
اساسی شان را از آنها ســلب می کنند.راب مالی روز گذشته نیز 
با اســتقبال از صدور این قطعنامه در صفحه توییترش نوشــت: 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل اولین جلسه ویژه اش را درباره 
ایران برای رســیدگی بــه وضعیت رو به وخامت حقوق بشــر 
تشکیل داد. سرسختانه به تشکیل یک هیات حقیقت یاب برای 
مستندســازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری پاسخگو شدن 
مرتکبــان آن رای داد.نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه 

اظهاراتش علیه کشورمان نوشت: همان طور که نماینده آمریکا 
در این کمیسیون گفت، »مقامات ایران قادر نخواهند بود بدون 
این که شناخته شــوند، مرتکب این سرکوب خشونت بار شوند. 
جامعه بین المللی نظاره گر است.اظهارات مالی در پی این مطرح 
می شــود که شب گذشــته و در پی تشکیل جلسه ویژه شورای 
حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی »وضعیت حقوق بشر« در 
ایران، قطعنامه ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با 
۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. 
تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شــورا با ایجاد یک 
»هیأت حقیقت یاب« درباره ادعاها در خصوص »نقض حقوق بشر 
توسط ایران« در اغتشاشات اخیر است.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، سومالی، اوکراین، انگلیس 
و آمریــکا به قطعنامــه ضدایرانی رای مثبت دادند.کشــورهای 
بولیوی، برزیل، کامرون، ســاحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، 
ماالوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، ســنگال، سودان، امارات 
متحده عربی و ازبســکتان رای ممتنع به این قطعنامه دادند و 
ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئال مخالفت خود با 

این قطعنامه را ابراز کردند.

تهران- ایرنا- »ایالن ماسک« میلیاردر 
آمریکایی در توییتی اعالم کرد که در 
جمهوری ۲۰۲۴  ریاســت  انتخابات 
آمریکا از »ران دســانتیس« فرماندار 
فلوریــدا حمایــت  جمهوری خــواه 
می کند.به گزارش روز شــنبه ایرنا از 
رویتــرز، مدیرعامل اســپیس ایکس 
و تســال در توییتی در پاسخ به یک 
کاربر دربــاره نامزد مورد حمایت وی 
برای انتخابات آتی آمریکا نوشت: برای 
انتخابات ۲۰۲۴ یک نامزد میانه رو و 
معقول را ترجیــح می دهم و امیدوار 
بودم که دولت بایدن اینگونه باشد اما 
تاکنون که ناامیدکننده بوده است.وی 
در ادامه وقتی از او پرســیده شد که 
آیا از دســانتیس در انتخابات ریاست 
جمهــوری ۲۰۲۴ آمریــکا حمایت 
خواهد کرد، نوشت: بله.دسانتیس در 

اوایل ماه جاری و در جریان انتخابات 
میان دوره ای کنگره، با شکست رقیب 
دموکــرات خود با اختالف ۲۰ درصد 
رای بیشتر، بار دیگر به عنوان فرماندار 
فلوریدا انتخاب شــد و جایگاه خود 
را بــه عنوان ســتاره رو به اوج حزب 
جمهوریخواه آمریکا تثبیت کرد.مدیر 
شرکت توییتر همچنین خاطر نشان 

کرد که او یکی از حامیان اصلی باراک 
اوباما برای رییــس جمهوری آمریکا 
بوده و در انتخابات گذشته نیز میان 
جو بایــدن و دونالد ترامپ، به بایدن 
رای داده اســت.بر این اســاس، پس 
از پیــروزی دســانتیس در انتخابات 
فلوریدا، بســیاری احتمال رویارویی 
وی با ترامپ برای تعیین نامزد حزب 

جمهوریخــواه در انتخابــات ۲۰۲۴ 
بســیار زیاد می دانند.درحالی اســت 
که دونالد ترامپ رییس جمهور سابق 
آمریکا حــدود ۱۰ روز پیش از قصد 
خود برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ 
آمریکا خبر داد، نتایج نظرسنجی ها از 
محبوبیت روز افزون دسانتیس میان 
جمهوریخوان آمریــکا حکایت دارد.
گفتنی است که ماسک پیشتر نیز از 
تمایل خود برای حمایت از دسانتیس 
گفته و تاکید کــرده بود که فرماندار 
فلوریدا به راحتی بایدن را در انتخابات 
پیش  داد.همچنین،  خواهد  شکست 
از آغاز انتخابات میان دوره ای کنگره 
در آبــان ماه این میلیارد آمریکایی از 
مردم خواسته بود که در انتخابات به 
نامزدهای جمهوری خواه رای دهند تا 
تعادل میان دو جزب ایجاد شــود. با 
این حال، دموکرات ها کنترل ســنا را 
حفظ کردند و در مجلس نمایندگان 
نیز جمهوری خواهان تعداد کرســی 
اندکی بیشــتر از دموکرات ها کسب 

کردند.

»ران دسانتیس« نامزد مورد حمایت ایالن ماسک 
برای انتخابات 2024

تهران- ایرنا - کارشناســان معتقدند پس از سال ۲۰۰۱ 
چین تمایل زیادی برای ســرمایه گذاری در بخش معادن 
افغانســتان داشت و توانســت با حکومت تحت حمایت 
آمریکا قراردادهای میلیارد دالری به امضا برساند اما هیچ 
یک از این قراردادها به مرحله اجرا نرسید.به گزارش ایرنا 
از پایگاه تحلیلی تحوالت افغانستان، کارشناسان معتقدند 
علل زیادی می توان برای عدم اجرایی  شــدن پروژه های 
میلیاردی چین در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ برشمرد 
اما علت  اصلی، مخالفت آمریکا با حضور گسترده اقتصادی 
چین در افغانســتان بود.پــس از روی کار آمــدن دوباره 
حکومــت طالبان، چینی هــا بار دیگر توجــه خاصی به 
افغانستان مبذول داشتند. مقامات بلندپایه  چینی در کنار 
گسترش تعامل دوجانبه و حمایت غیر مستقیم سیاسی از 
حکومت طالبان در مجامع بین المللی، با سفرهای متعدد 
به کابل، حوزه اقتصادی افغانســتان را محور توجه خود 
قــرار دادند. چینی ها پروژه هایــی که با حکومت قبلی به 
امضاء رســانده بودند را به شدت پیگیری کردند و تمایل 
برای سرمایه گذاری  بیشتر در افغانستان نشان دادند. این 
رغبت اقتصادی چین به افغانستان جدید، سبب پیدایش 
این ذهنیت شــد که در دوران پسا آمریکا، چین در صدد 
بلعیدن افغانستان است. بروز چنین جّوی سبب شد برخی 
رسانه ها به نقل از منابع ضعیف، از استقرار نظامیان چینی 
در پایــگاه هوایی بگرام )بزرگ ترین پایــگاه هوایی مورد 
اســتفاده آمریکایی ها در چهل کیلومتری شــمال کابل( 

گزارشاتی منتشر کنند.اما در حال حاضر عکس آن تالش 
چینی ها بــرای حضور اقتصادی در افغانســتان و خالف 
هیاهوی رسانه ها، نوعی رخوت در عملکرد پکن در قبال 
افغانســتان به ویژه در حوزه اقتصادی مالحظه می شود. 
روابط اقتصادی بین دو کشور از حد متعارف و داد و ستد 
اقالم تجاری که در گذشته نیز جریان داشت، فراتر نرفته 
اســت. مهم ترین رویدادهای قابل ذکر در روابط اقتصادی 
دو کشــور نخست راه اندازی مســیر ترانزیتی ریلی بین 
چین و افغانستان و دیگری لغو مالیات کاالهای صادراتی 
افغانستان به چین است.در پاسخ به چرایی بروز بی میلی 
اقتصادی چین در افغانســتان به رغــم تمایل جدی در 
ماه های نخست حکومت طالبان می توان چند احتمال را 
مطرح کرد.احتمال نخست می تواند عدم اطمینان چینی ها 
از تحکیم ثبات در آینده افغانستان تحت حاکمیت طالبان 

باشد؛ شاید چینی ها به این جمع بندی رسیده باشند که 
طالبان فاقد توانایی ایجاد ثبات در افغانســتان با ترکیب 
و روش کنونی هســتند و تا ایجاد یک حکومت فراگیر و 
قانون مند، فعالیت های خود را متوقف کرده اند.احتمال دوم 
آن است که شاید عزم چینی ها بر ورود گسترده اقتصادی 
به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تغییری نکرده باشد 
اما این حضور را منوط به شناسایی رسمی حکومت طالبان 
توسط مجامع بین المللی به خصوص کشورها و قدرت های 
همجوار افغانســتان کرده اند.احتمال ســوم آن است که 
روابِط پنهانی بین آمریکا و طالبان، باعث شده است پکن 
تا روشن شدن کامل قضایا فعالیت های اقتصادی گسترده 
خود را در افغانستان متوقف کنند. همچنین این احتمال 
که طالبان تحت فشار امریکایی ها، فاصله معینی را با چین 
حفظ کنند نیز خارج از تصور نیســت.به هر صورت آنچه 
روشن است افغانستان کنونی در فقدان حضور آمریکا به 
عنوان یک هدیه استراتژیک برای چین قابل تعریف است. 
منابع معدنی بکر و نایاب افغانســتان برای چین به عنوان 
یک ابرقدرت اقتصادی فرصتی اســت که نمی تواند از آن 
چشم پوشــی کند. از سویی حکومت طالبان که به شدت 
در تنگنای اقتصادی قرار دارد، نیازمند سرمایه گذار کالنی 
در سطح چین است. این تمایل دو سویه در مقامات پکن 
و کابل دیده می شــود اما با این وجود، فاکتورهایی سبب 
شــده اند که این مهم تاکنون محقق نشود و حتی نوعی 

گریز چین از افغانستان را می توان پیش بینی کرد.

نگاه اقتصادی چین به افغانستاِن طالبان

صدراعظم آلمان با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هســته ای ایران، از تصمیم این کشور برای افزایش سطح 
غنی سازی اورانیوم انتقاد کرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایلنا، »اوالف شولتز« صدراعظم آلمان با تکرار برخی 
ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران، از تصمیم این کشور برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم انتقاد کرد.وی 
که در یک کنفرانس خبری به همراه نخست وزیر فرانسه صحبت می کرد، با تکرار برخی ادعاها گفت که در خصوص رویکرد ایران برای غنی سازی اورانیوم، 
این مساله بار دیگر اهمیت این موضوع را نشان داد که باید هر اقدام ممکن را برای ممانعت از دستیابی این کشور به سالح هسته ای انجام دهیم.شولتس 
در ادامه ادعاهای خود افزود که ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته ای، از »اهداف اصلی« آلمان، فرانسه و هم پیمانان دیگر از جمله آمریکا و انگلیس 
اســت. پیش از این نیز تروئیکای اروپا در ادامه مواضع ضدایرانی خود، طی بیانیه ای مشــترک، آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در سایت فردو که در 
واکنش به قطعنامه سیاســی شــورای حکام صورت گرفت را محکوم کرده بود. در این بیانیه با اشاره به واکنش ایران ادعا شده است که این اقدام، چالشی 
برای نظام جهانی منع اشاعه تسلیحات هسته ای بود و هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.در ادامه آمده است که به رایزنی با هم پیمانان بین المللی خود 

درباره بهترین روش برای رسیدگی تشدید تنش هسته ای ایران ادامه خواهیم داد.

رییــس جمهور جمهوری آذربایجان بــار دیگر علیه ایران موضع تندی اتخاذ کرد و به برگزاری رزمایش های مرزی ایران معترض شــد.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از فارس، »الهام علی اف« رییس جمهور جمهوری آذربایجان روز جمعه بار دیگر علیه ایران موضع تندی اتخاذ کرد.به گزارش 
منابع خبری، الهام علی اف، رییس جمهور جمهوری آذربایجان روز جمعه گفت:»من با ســه رییس جمهور گذشــته ایران کار کرده ام. در تمام این 
ســال ها، هرگز وضعیتی شبیه امروز به وجود نیامده اســت«.این در حالی است که آیت اهلل سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور جمهوری اسالمی 

ایران اخیرا  با تاکید بر اینکه منطقه قفقاز بخشی از تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران است و  حفظ صلح،  ثبات و آرامش در این منطقه  برای جمهوری اسالمی مهم است  خاطرنشان کرد: 
»جمهوری اسالمی ایران همواره آمادگی دارد از ظرفیت های متنوع و کارآمد خود برای برقراری و تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز استفاده کند«.الهام علی اف در ادامه گفت: »ایران 
هرگز در عرض چند ماه دو رزمایش نظامی در مرز ما برگزار نکرده است. هیچگاه بیانیه ای پر از نفرت و تهدید علیه باکو صادر نشده است. ما همیشه به هر اظهارات و اقدام ضد جمهوری 
آذربایجان پاســخ داده و خواهیم داد«.رییس جمهور جمهوری آذربایجان اخیرا نیز در مراســمی به مناسبت پیروزی این کشور در جنگ با ارمنستان در شهر »شوشا« گفت: »هیچ کس 
نمی تواند ما را بترساند.« »الهام علی اف« در این مراسم گفت: »ما در حال تقویت ارتش خود هستیم و به تقویت آن ادامه خواهیم داد. ارمنستان باید درک کند که این سیاست ماست. ما 
از هیچکس نمی ترسیم. اگر از کسی می ترسیدیم، هرگز جنگ دوم قره باغ را شروع نمی کردیم، تک تک ما آماده مرگ بودیم، ترجیح می دادیم بمیریم تا عقب نشینی، آزادی یا مرگ، حاال  
هم حاضریم برای حقوق خود بمیریم«.تحلیلگران بر این باورند که به لطف ایران در منطقه توازن شکل گرفته و جاه طلبی های  جمهوری آذربایجان و ترکیه تا حدودی مهار شده است.

انتقاد صدراعظم آلمان از افزایش سطح غنی 
سازی توسط ایران

الهام علی اف: 

چرا ایران ۲ رزمایش در مرز با ما برگزار کرده است؟
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گروهی از محققان کشــور با همکاری مرکز طبی کودکان، به روشــی 
برای درمان بیماران مبتال به ســرطان خون با ژن درمانی دست یافتند 
و به گفته آنها این روش برای درمان یک پســر بچه ۵ ســاله مقاوم به 
درمان شیمی درمانی، موفقیت آمیز بوده است.به گزارش ایسنا، یکی از 
مزایای اصلی درمان با سلول های کارتی سل CAR_T Cell این است که 
می تواند بیمارانی که ســرطان خون یا لنفوم های آنها به شیمی درمانی 
و پیوند ســلول های بنیادی خون ساز پاســخ نداده اند، درمان کند. این 
روش به عنــوان یک روش درمان موفق و طوالنی مدت برای مبتالیان 
به ســرطان  خون یا لنفوم که به هیچ درمانی پاســخ نداده اند، مطرح 
است.این ســلول ها قادر به هدف گیری طیف وسیعی از آنتی ژن های 
توموری هستند و توانایی شناسایی ســلول های بدخیمی که از دست 
سیســتم ایمنی فرار کرده انــد، دارند. عدم وقوع بیمــاری پیوند علیه 
میزبان )GVHD( در مقایســه با پیوند سلول های بنیادی، کوتاه شدن 
زمان بستری بیمار در بیمارستان و کمتر شدن محدودیت های غذایی 
و ارتباطــات اجتماعی بیمار بعد از دریافت این خدمات از دیگر مزایای 
درمان با کارتی سل ها اســت.اولین  ژن درمانی موفق در ایران به روش 
CAR_T Cell  در شــهریورماه ســال جاری در بیمارستان مرکز طبی 
کودکان وابســته به دانشگاه علوم پزشــکی تهران انجام شد. این پروژه 
با همکاری مرکز تحقیقات ســلول و ژن درمانی کودکان در پژوهشکده 
ژن، ســلول و بافت دانشگاه با همکاری یک شرکت دانش بنیان مستقر 
در مرکز جامع ســلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران انجام شد.

محققــان دانشــگاه پنســیلوانیا در جدیدترین مطالعه شــان از تولید 
یک واکســن آزمایشــی مبتنی بر آران ای پیام رســان که در برابر همه 
زیرشــاخه های ویروس آنفلوآنزا مقاوم است، خبر دادند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از تی ای، به تازگی محققان دانشــکده پزشکی پرلمن دانشگاه 
پنسیلوانیا گزارش دادند که یک واکسن جدید آنفلوآنزا مبتنی بر آران ای 
پیام رسان می تواند روزی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه کلی در برابر تمام 
همه گیری های آنفلوآنزا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در آزمایشات 
حیوانی این واکسن در برابر هر ۲۰ زیرگروه شناخته شده ویروس آنفلوآنزا 
موثر بوده اســت.همانطور که در باال ذکر شد، این واکسن چند ظرفیتی 
از همان فناوری آران ای پیام رســان استفاده شده در واکسن های فایزر و 
مدرنا)برای کروناویروس ســندرم حاد تنفسی ۲( استفاده می کند. حتی 
زمانی که حیوانات در معرض ســویه های آنفلوآنزا متفاوت از آنهایی که 
در ســاخت واکســن به کار رفته بودند، قرار گرفتند، آزمایش ها نشان 
داد که این واکســن به طور قابل توجهی عالئم را کاهش داده و از مرگ 
جلوگیری می کند.دکتر »اسکات هنسلی«)Scott Hensley( نویسنده ارشد 
این مطالعه گفت: ایده این مطالعه این است که واکسنی داشته باشیم که 
سطح پایه ای از حافظه ایمنی )immune memory( را در برابر سویه های 
مختلــف آنفلوآنزا به افراد بدهــد. در اینصورت زمانــی که همه گیری 
بعدی آنفلوآنزا رخ دهد، شــدت بیماری و مرگ بسیار کمتر خواهد بود.
دانشمندان در اینجا از یک استراتژی استفاده کردند و آن واکسیناسیون 
با اســتفاده از ایمونوژن ها)immunogens( بود. ایمونوژن ها نوعی آنتی ژن 
هستند که پاسخ های ایمنی را برای مقاومت در برابر همه زیرگروه های 

شناخته شده آنفلوآنزا و ایجاد محافظت گسترده، تحریک می کند.

درمان کودک 5 ساله مقاوم به 
شیمی درمانی با »ژن درمانی«

تولید یک واکسن جدید برای همه 
زیرشاخه های ویروس آنفلوآنزا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جمع آوری برگ های پاییزی برای استفاده از آنها به عنوان سوخت 
زمستانی در کشمیر

SWM کاستوم V1200 جدید، کپی چینی از هارلی دیویدسون!

موتورسیکلتی که مشاهده می کنید SWM کاستوم V1۲۰۰ نام دارد و کپی چینی هارلی دیویدسون به شمار می رود. هارلی دیویدسون 
طرفداران زیادی در سراســر جهان دارد و همین محبوبیت باعث می شود برخی برندهای دیگر به فکر کپی برداری از آن بیفتند تا بلکه 
خودشان نیز بتوانند یک شبه ره صد ساله را طی کنند! قباًل کپی چینی آیرون ۸۸۳ را دیده بودیم و حاال نوبت به کپی کردن از هارلی 
دیویدسون فورتی اِیت رسیده است. این موتورسیکلت که V1۲۰۰ نام گرفته در نمایشگاه EICMA حضور دارد و احتمال عرضه آن در 
اروپا وجود دارد. کاستوم V1۲۰۰ اولین موتورسیکلت SWM با حجم پیشرانه فراتر از 1 لیتر به شمار می رود و شاید بتواند از پرفورمنس 
بهتر از فورتی اِیت هم ظاهر شود.با نگاهی سریع به SWM کاستوم V1۲۰۰ جدید می توان آن را نسخه پر زرق و برق از هارلی دیویدسون 
دانست. درحالی که رینگ ها، طراحی پیشرانه و نمای کلی این موتورسیکلت از هارلی دیویدسون الهام گرفته است اما چراغ های جلوی 
LED، باک ســوخت بزرگ تر و صندلی جدا باعث شــده اند V1۲۰۰ مدرن تر از فورتی اِیت به نظر برسد. همین موضوع را می توان درباره 
پشت آمپرهای دیجیتالی SWM و مقایسه اش با پشت آمپرهای آنالوگ هارلی دیویدسون گفت. از آنجایی که با محصولی چینی طرف 

هستیم بنابراین احتمال دارد نمایشگر این موتورسیکلت دارای امکانات دیگر همچون ارتباط با گوشی هوشمند هم باشد.

 منچستر یونایتد به دنبال پر کردن خالء رونالدو
 با موسا دیابی

پایگاه خبری »تیم تاک« نوشت منچستر یونایتد به دنبال جذب موسا دیابی، وینگر فرانسوی باشگاه بایر لورکوزن است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی بی ساکر، باشگاه منچستر یونایتد به دنبال اعالم جدایی کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی از این 
تیم مجبور به یافتن یک مهاجم جدید شده است. این باشگاه انگلیسی برای پر کردن خالء رونالدو یک بازیکن را در نظر گرفته 
است. به نوشته پایگاه تیم تاک، منچستری ها به دنبال جذب موسا دیابی مهاجم بایر لورکوزن آلمان هستند.او از بازیکنان شاخص 
تیم ژابی آلونســو اســت و قبل از جام جهانی قطر، ۲۲ بازی را تجربه کرده است. عالوه بر آن او هشت گل را برای تیمش به ثمر 
رســانده اســت.قرارداد دیابی با بایرلورکوزن در سال ۲۰۲۵ به پایان می رسد و منچستر یونایتد مجبور خواهد بود برای جذب او 

قیمت قابل توجهی را پیشنهاد کند چون بر اساس این گزارش، تیم آلمانی مایل به رفتن او از این تیم نیست.

رما رس بلندی ز سودای اوست
رسی دوست دارم هک رد اپی اوست

زماج دلم رگم از آن می شود
هک رب مهر روی دالرای اوست

رما زیبد ار الف شاهی زنم
هک رد سینه گنج تمنای اوست

نیابی رد ازجای من رده ای
هک آن رذه خالی ز سودای اوست

رسم جای شور و تنم جای شوق
لبم جای ذرک و دلم جای اوست

هک زندیک لیلی خبر می ربد؟
هک: مجنون آشفته شیدای اوست

پیشنهاد

چهره روز

ارباب و بنده
کتــاب ارباب و بنده داســتانی تقریبا کوتــاه از لئو 
تولســتوی است که در ســال 1۸۹۵ منتشر شد. در 
پشــت جلد کتاب این بریده از داســتان آورده شده 
است:نیکیتا نزدیک صبح بیدار شد. سرما، که دوباره 
نیزه اش را در پشــتش فرو می برد بیــدارش کرد. به 
خواب دیده بود که از آســیاب می آیــد و گاری آرد 
اربابــش را می آورد و ضمن عبــور از نهر چرخ گاری 
از پــل لغزیده و در آب مانده بود. به خواب دید که به 
زیر گاری خزیده و آن را بر گردن گرفته بود تا بلندش 
کند اما عجیب آن بود که گاری نمی خواست حرکت 
کند و به پشِت او چسبیده بود و او نه می توانست آن را 
بلند کند و نه از زیر آن بیرون آید و بار سنگین گاری 
کمرش را خورد می کرد.این رمان داستان اربابی به نام واسیلی است که برای خرید یک جنگل از 
امالک مجاور راهی ســفر می شود. در این سفر تنها همراهِ او، نوکرش، نیکیتا است. نیکیتا مردی 
پنجاه ســاله و ســاده است. کسی که همواره خود را مطیِع اربابش دانسته و به او خدمت کرده. او 
اختیاری ندارد و برای خودش حق آزادی ای هم قائل نیست. همه او را نه تنها بخاطر خدمتگزاری 
بلکــه بخاطر اخالق و منش پاکش دوســت دارند.او همین طور ارتبــاط خیلی نزدیک و خوبی با 
طبیعت و حیوانات دارد. ما از روی همین موضوع که تولستوی به آن اشاره دارد، متوجه ذاِت پاک 
او می شویم. ذاتی که خود را با طبیعت و حیواناِت بی آزار همسو می داند. و دغدغه ای فراتر از آن در 
ذهنش نیست. او به حداقِل زندگی راضی است. در بخشی از کتاب می خوانیم:نیکیتا با همه شان 
حرف می زد. از مرغ ها معذرت می خواســت و آرام شــان می کرد و اطمینانشان می داد که دیگر به 
وحشت شان نخواهد انداخت و گوسفندان را سرزنش می کرد که اینقدر ترسویند و خود نمی دانند...

ناصر حجازی
ناصــر حجــازی )۲۳ آذر 1۳۲۸ – ۲ خــرداد 1۳۹۰( 
دروازه بان نامدار تیم ملی و استقالل و مربی فوتبال اهل 
ایران بود. حجازی یکی از بهترین دروازه بانان تاریخ ایران 
و آســیا و دومین دروازه بان برتر آسیا از نگاه فدراسیون 
بین المللی تاریخ و آمار فوتبال است و دروازه بان اول تیم 
ملــی فوتبال ایران در دهــه 1۳۵۰ بود و ۲ قهرمانی در 
جام ملت های آســیا، 1 قهرمانی در بازی های آسیایی و 
شــرکت در المپیک و جام جهانی فوتبال را در کارنامه 
دارد. او هم چنین به هم راه تیم تاج قهرمانی در جام تخت 
جمشید و جام باشگاه های آسیا را تجربه کرده است. ناصر 
حجازی همچنان ســابقه ۴ بازی با لبــاس تیم فوتبال 
منچستریونایتد را در کارنامه خود دارد ولی به دلیل عدم 
صدور رضایتنامه و انحالل فدراســیون فوتبال ایران معلول از انقالب 1۳۵۷ ،وی نتوانســت اجازه نامه 
فدراسیون منحل شده ایران را به موقع منچستر یونایتد ارائه کند و گری بیلی به جای او با این باشگاه 
انگلســتانی قرارداد بست. فدراســیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال ناصر حجازی را چهل و یکمین 
دروازه بان برتر قرن بیســتم جهان و دومین دروازه بان برتر قرن بیستم قاره آسیا پس از محمد الدعایه 
عربستانی معرفی کرده است.روزنامه نیو نیشن سنگاپور در ۲۷ فوریه 1۹۸۰ حجازی را به عنوان یکی از 
1۰ دروازه بان برتر جهان برگزید و وبسایت ای اس پی ان نام او را در فهرست »1۰ بازیکن برتر قارهٔ آسیا 
در تمامی ادوار مســابقات جام جهانی« قرار داده است.ناصر حجازی با رکورد ۸۳۷ دقیقه در بسته نگاه 
داشــتن دروازه، دارای رتبه 1۳۴ جهان و رتبه دوم ایران از نگاه فدراســیون آمار و تاریخ فوتبال جهان 
اســت.حجازی در دوران مربی گری اش تیم استقالل تهران را به عنوان نایب قهرمانی جام باشگاه های 

آسیا و قهرمانی لیگ آزادگان رساند.

فرهنگ

اسداهلل حبیب، نویسنده، شــاعر و استاد ادبیات فارسی 
دانشگاه کابل و بیدل شناس در ۸1 سالگی در هامبورگ 
آلمان درگذشت.به گزارش ایسنا، خانه ادبیات افغانستان 
با اعالم این خبر نوشــته است: اسداهلل حبیب، نویسنده، 
پژوهشگر، داستان نویس و بیدل پژوه، یکی از استوانه های 
گران سنگ زبان و ادب فارسی از میان ما رخت برکشید. 
در زمانه یورش به کیان فرهنگ و ادب فارســی، نامش، 
زنده و راهش، الگوی ماســت.او روز گذشته )چهارم آذر/ 
قوس 1۴۰1خورشــیدی( مطابق بــا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ 
میالدی در ۸1 ســالگی در آلمان از دنیا رفت.اســداهلل 
حبیب متولد 1۳۲۰، در شهر کابل بود. او دوره مکتب را 
در والیت فاریاب افغانستان سپری کرد و دوره لیسانس 
را در دانشــکده ادبیات دانشــگاه کابل و دوره دکتری را در انستیتوت زبان های شرقی دانشگاه  مسکو 
خواند. پس از پایان تحصیل به کابل برگشت و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. سال ها در این 
ســمت فعالیت کرد. او عاله بر استادی در دانشگاه کابل، مدتی سمت اتحادیه نویسندگان افغانستان و 
ریاست دانشگاه کابل را نیز بر عهده داشت. همچنین عضو آکادمی علوم افغانستان نیز بود.حبیب یکی از 
بیدل شناسان و ادبیات شناسان شناخته شده افغانستان بود و آثار پژوهشی زیادی در این عرصه از خود 
برجای گذاشته اســت. زنده یاد حبیب عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز بود. او بعد از شروع 
جنگ هــای داخلی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه هفتاد، راه مهاجرت را در پیش گرفت و تا پایان عمر 
در آلمان زیســت.»وداع با تاریکی«، »آتش در نارنج زار«، »سه  مزدور«، »آخرین آرزو« »کشف بزرگ«، 
»پایان غم بزرگ«، »ســپیداندام«، »داس ها و دســت ها«، »نظر گل«، »سواحل گنگا«، »شب ها ارواح 
می آیند«، »انفجار«، »بیدل شاعر زمانه ها«، »راه گورکی«، »ادبیات دری در نیمه نخستین سده بیستم«.

اسداهلل حبیب درگذشت
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