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سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت مطرح 
کرد

سیر نزولی پیک اولیه آنفلوآنزا 
به دنبال بروز ســالیانه بیماری آنفلوآنزا که از اواخر مهر ماه ســال 
جاری شــروع و در اواســط آبان ماه به اوج موج اولیه خود رسید، 
هم اکنون در ســیر نزولی پیک بروز اولیه قــرار داریم.به گزارش 
ایسنا، دکتر شهنام عرشــی با بیان این مطلب، گفت: بروز سالیانه 
آنفلوآنزا به طور معمول دارای ســه موج اســت که موج اولیه بروز 
بیمــاری معموالً در ابتدای فصل پاییز، موج دوم معموال با شــدت 
کمتر از موج اولیه در طی ماه های بهمن و اســفند و موج سوم در 
اردیبهشــت ماه سال بعد رخ می دهد.عرشی افزود: با توجه به گذر 
از پیک بزرگ موج اولیه و روند کاهشی فعلی آن، از هم اکنون باید 
آمادگی جهت بروز موج دوم در بهمن ماه سال جاری داشته باشیم. 
در این راســتا آموزش های بهداشت فردی و اجتماعی با تاکید بر 
استفاده از ماسک خصوصاً در اماکن بسته و بدون تهویه، شستشوی 
مرتب دســت ها، تهویه مناســب اماکن باالخص اماکن تجمعی و 
انجام واکسیناسیون آنفلوانزا در گروه های هدف و اولویت دار بسیار 
ضروری است.سرپرســت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت اظهار داشــت: به دلیل احتمال ابتال به بیماری در تمام 
فصول سال، انجام واکسیناسیون آنفلوانزای سالیانه منوط به انجام 
آن فقط در اوایل مهر ماه نیســت و در هر زمانی از طول ســال و 
برای گروه های اولویت دار، با توجه به دسترسی به واکسن آنفلوانزا، 
الزامی و ضروری است.بنابر اعالم وزارت بهداشت، عرشی اظهار کرد: 
همچنین الزم است در صورت عالمت دار بودن، نسبت به مراجعه به 
پزشک اقدام کرده و از مصرف خودسرانه دارو و خود درمانی پرهیز 
کرده و توصیه می شود تا رفع عالمت های حاد بیماری، از حضور در 

محل کار و مدرسه اجتناب شود.

 اما و اگرهای تولد دو توله یوز
 در پاییز

کارشناس پســتانداران گوشتخوار دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش ســازمان حفاظت محیط زیســت همزمان بــا روز جهانی 
یوزپلنگ با اشاره به پیدا شدن دو توله یوز گفت: باید بررسی شود 
کــه آیا تغییرات اقلیمی باعث تاخیر در زادآوری یوزپلنگ ماده در 
فصل پاییز شده است یا این اتفاق دالیل دیگری نیز دارد.به گزارش 
ایسنا، در حالی) ۱۳ آذرماه( روز »جهانی یوزپلنگ« نامگذاری شده 
است که در حال حاضر یوزپلنگ آسیایی گونه ای در معرض خطر 
انقراض به شمار می رود و در ایران کمتر از ۳۰ فرد از آن باقی مانده 
است این در حالیست که رسانه ای شدن کشف دو توله یوز از یک 
چوپان در توران به عنوان زیســتگاه مهم یوز آسیایی انتقاداتی را 
نسبت به عملکرد ســازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از 
این منطقه و نحوه اطالع رسانی درباره یوزهای پیدا شده برانگیخته 
اســت.مرضیه موسوی در گفت و گو با ایسنا، به علت تولد دو توله 
یوز تازه مشــاهده شده در توران که توسط چوپانی از طبیعت جدا 
شــده اند، اشــاره کرد و گفت: از طرفی به دنیا آمدن آن ها در این 
فصل و از طرف دیگر جدا شدن آن ها از طبیعت باعث شده تا اتفاق 
خوبی برای این دو توله یک ماهه رخ ندهد. به نظر می رســد شاید 
علت تاخیر در زادآوری بــا توجه به فاصله طوالنی بین فصل بهار 
تا پاییز تغییر اقلیم باشــد. تغییر اقلیم و خشکسالی در پدیده های 
زیست شناختی گونه ها مانند تولید مثل حیات وحش یا گل دهی 
گیاهان بی تاثیر نیســت اما باید بررســی کرد که آیا می توان این 
تاخیر در زادآوری را تنها به پای تغییر اقلیم گذاشت یا خیر؟موسوی 
همچنین احتمال رخ دادن دوبــاره این پدیده در چنین فصلی را 

ممکن دانست.

اما و اگرهای آموزش جوامع محلی
این کارشــناس حیات وحش درباره جدا شــدن دو توله یوز از 
طبیعت توســط چوپان اظهار کرد: در توران اقدامات بســیاری 
درجهت آموزش جوامع محلی انجام شده است. این اتفاق نشان 
می دهد که ما هنوز برای آموزش و آگاه سازی جوامع محلی عقب 
هســتیم و به حد کافی این کار درست انجام نشده است. تالش 
بیشــتری باید در جهت آموزش جوامع محلی مانند دامداران و 
چوپانان - که جامعه هدف ما هستند - صورت بگیرد.وی افزود: 
تنها منطقه باقیمانده و دارای اهمیت به لحاظ زادآوری یوزپلنگ 
»توران« اســت. چوپان کار اشتباهی در جداکردن توله یوزها در 
طیعت انجام داده است. در صورت مشاهده آن ها بدون مادر باید 
به محیط زیســت گزارش می کرد، نه اینکه به برداشــتن آن ها 
اقدام کند. احتمال آن وجود داشــت که مــادر توله ها به دنبال 
غذا رفته باشــد، بدین جهت محیط بانــان از دور به رصد توله ها 
می پرداختند و در صورت نیامدن مادر چاره ای می اندیشــیدند.

موسوی خاطرنشان کرد: اکنون این توله ها از طبیعت جدا شده اند 
چراکه دست انسان به آن ها خورده و بوی انسان گرفته اند، بدین 
جهت مادرشــان دیگر آن ها را قبول نخواهد کرد و نمی توان در 
طبیعت رهایشان کرد. اکنون با دو چالش تولدشان در این فصل 
و جدا شدن از طبیعت مواجه هســتند.وی درباره احتمال زنده 
ماندن ایــن دو توله توضیح داد: این توله ها یک ماهه و بســیار 
نابالغ هســتند. به عبارتی جداشدن از مادر برای آن ها خیلی زود 
بوده است. سازمان تمام تالش خود را در جهت زنده ماندن آن ها 
انجام می دهد. اکنون در پاســگاه محیط بانی منطقه هســتند و 
هنوز مشــخص نیســت که آیا به تهران منتقل خواهند شد یا 
نه؟موسوی در پایان تاکید کرد: بسیار باید برای موضوع  آموزش 
تالش کنیم. صداوســیما خیلی می تواند در این زمینه با سازمان 
حفاظت محیط زیســت همکاری  کند. به عنوان نمونه در فصل 
بهار که فصل طبیعت گردی و همزمــان زادآوری حیات وحش 
اســت به صورت زیرنویس در برنامه های پرمخاطب به افرادی که 
در تماس مستقیم با محیط زیست هستند، هشدار دهند که به 

نوزادان حیات وحش دست نزنند.

انتشار ابالغیه سازمان امور دانشجویان در ارتباط با نرخ »آزادسازی 
مدرک  تحصیلی« حاکی از آن اســت که هزینه آزادسازی مدرک 
تحصیلی دانشــجویان، چندین برابر افزایش یافته است. افزایش 
نرخ هزینه ها به این معنی اســت که یک دانشجو برای آزادسازی 
مدرک تحصیلی خــود باید چندین میلیون تومــان بپردازند.به 
گزارش ایسنا، دانشجویان دانشگاه های دولتی برای ادامه تحصیل 
و یا کار به خارج از کشــور، باید مدرک تحصیلی خود را در وهله 
نخست ترخیص کنند. آنها باید مدرکشان که در ِگرو دانشگاه است 
را آزاد کــرده و به اصطالح »تعهــد خدمت آموزش رایگان« خود 
را لغــو کنند. تمامی افرادی که در دانشــگاه های دولتِی زیر نظر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده اند، مشــمول این 
امر می شوند.دانشجویان روزانه دولتی به دلیل تحصیل رایگان در 
دانشگاه، متعهد می شوند که پس از فارغ التحصیلی، دوره خدمت 
را سپری کنند. تعهد به سپری کردن دوره خدمت، قانونی است که 
در همان بدو ثبت نام به امضای دانشجویان می رسد. دانشجویان با 
امضای این قانون متعهد می شوند بعد از فارغ التحصیلی برای دوره 
خدمت اقدام کنند و تا آن زمان مدرکش در گرو دانشــگاه خواهد 
ماند. دانشــجویان دوره شبانه دانشــگاه های دولتی مشمول این 
طــرح نبوده و تعهدی برای گذراندن دوره خدمت ندارند.برخی از 
دانش آموختگان دانشگاه ها بنا به دالیل مختلف تصمیم می گیرند 
که کوله بار سفر ببندند و راهی کشور دیگری شوند؛ به همین دلیل 
ناچار به پرداخت هزینه ترخیص مدرک تحصیلی خود هســتند 
که از سوی سازمان امور دانشجویان کشور تعیین می شود.بررسی 
جدول نرخ ترخیص مدارک سال های گذشته حاکی از آن است که 
گذر زمــان تاثیر چندانی بر افزایش قیمت ها ندارد اما جدولی که 
به تازگی در فضای مجازی در ارتباط با ترخیص مدرک تحصیلی 
منتشر شده، حاکی از افزایش قیمت چند میلیون تومانی است به 
طوری که چهارشــنبه هفته گذشــته ۹ آذر ماه، ابالغیه  و جدول 
پیوســت آن در ارتباط با هزینه های هر نیم ســال تحصیلی برای 
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای ســال های ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با 
امضای دکتر هاشم  داداش پور، ریئس سازمان امور دانشجویان که 
خطاب به روسای دانشگاه های کشور بود در فضای مجازی منتشر 
شد. این در حالی است که آخرین جدول ترخیص مدرک تحصیلی 
برای ســال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود که توســط دکتر محمدحسن 

یوسفی، مدیرکل وقت امور دانشجویان داخل به امضا رسیده بود.
بررسی سیر تاریخی جدول نرخ ترخیص مدرک دانشگاخی نشان 
می دهد، هزینه ترخیص مدرک تحصیلی از ســال ۵۳ تا ۶۶ ثابت 
بــود. پس از این تاریخ، نرخ نامه جدید صادر و  تا ســال ۸۱ اجرا 
می شــود. ۱۷ آذر ماه ســال ۸۱، مصوبه و نرخ نامه ای جدید برای 
ترم دوم سال تحصیلی ۸۲-۸۱ صادر و به دانشگاه ها ابالغ می شود.

با آغاز ســال ۸۳، رویکرد سازمان امور دانشجویان تغییر می کند؛ 
چرا که از ســال ۸۳ تا ۸۸، لیست ترخیص مدرک تحصیلی را به 
صورت ساالنه اعالم می کند. به طور مثال، هزینه هر ترم تحصیلی 
در مقطع کارشناسی برای رشته های علوم انسانی مبلغ ۶۹۰ هزار 
ریال و هزینه هر واحد درسی نیز ۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال بود. هزینه 
ترخیص مدرک هــر ترم تحصیلی مقطع کارشناســی نیز برای 
رشته های علوم انسانی در سال ۸۸ با افزایش ۶۹۰ هزارو ۸۳۰ ریال 

به مرز ۱ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۸۳۰ ریال رسید. همچنین هزینه 
هر واحد درسی نیز معادل ۱۱۵ هزار و ۶۵۰ ریال بود.

ابالغیه جدید سازمان امور دانشجویان
در ابالغیه ســازمان امور دانشجویان که روز چهارشنبه شب هفته 
گذشته ۹ آذر در فضای مجازی منتشر شد، آمده است: بر اساس 
دســتورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره 
۲۵۴۴۰۷/و  مورخ ۲ بهمن ماه سال ۹۶، جدول لغو تعهد خدمت 
آموزش رایگان به شــرح پیوســت جهت اجرا از تاریخ ۷ آذر ماه 
۱۴۰۱ ابالغ می شــود. الزم به ذکر است که مفاد این نامه شامل 
تمام دانشــجویان و دانش آموختگان گذشــته که قصد لغو تعهد 

خدمت آموزش رایگان را از تاریخ فوق دارند، می شود.

نحوه محاسبه پرداخت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی 
چگونه است؟

شهریه هر نیمسال تحصیلی به ازای ۱۲ واحد درسی در دوره های 
کاردانی و کارشناســی، ۸ واحد درسی در دوره  کارشناسی ارشد، 
۶ واحــد درســی در دوره دکتــری تخصصی و بــرای دوره های 
کارشناسی ارشد پیوســته و دکتری حرفه ای نیز ۱۲ واحد درسی 
درنظر گرفته شده است.اگر دانشجو در هر نیم سال تحصیلی بیش 
از این حد نصاب واحد اخذ  کنند، شــهریه نیمســال تحصیلی به 
عنوان بدهکاری وی محسوب می شــود. اگر تعداد واحدهای آنها 
کمتر از حد نصاب باشــد، شهریه نیمسال با ضرب تعداد واحد در 
شهریه هر واحد درسی محاسبه می شود. هنگام محاسبه باید توجه 
داشته باشید که بعضی ترم ها در هزینه مدرک وارد نمی شوند. به 
طور مثال، دانش آموختگان دکتری رشته های فنی مهندسی، فارغ 
از مــدت زمان تحصیل آنها، معموالً مدت زمان تحصیل ۷ ترم در 
نظر گرفته می شــود؛ ۳ ترم برای واحدهای درســی و ۴ ترم برای 

رساله است.

نظر دانشجویان چیست؟
انتشــار تصویر  ابالغیه ســازمان امور دانشجیوان حاکی از آن که 
ســازمان امور دانشجویان چنین دستوری را به روسای دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی کشور ابالغ کرده و آنها از ۷ آذر موظف 
به اجرای آن هســتند. اگرچه این ابالغیه هنوز به طور رسمی در 
وبسایت سازمان امور دانشجویان قرار نگرفته اما با واکنش های منفی 
فراوانی مواجه شده است.»ش. ف« یکی از دانشجویان دانشگاه های 
سراســری در گفت وگو با ایسنا درباره تصمیم جدید سازمان امور 
دانشــجویان درباره هزینه های لغو تعهد خدمت گفت: »عطف به 
ماسبق کردن قانون« مجاز نیست و این تصمیم غیرقانونی است. 
سطر آخر بخش نامه سازمان امور دانشجویان به این موضوع “شامل 
تمــام ورودی های قبلی که بعد از تاریخ صدور بخش نامه خواهان 
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان” هســتند، می شــود. امیدوارم 
کــه این خبر یک شــایعه در فضای مجازی باشــد.یکی دیگر از 
فارغ التحصیالن دانشــگاه های ایران درباره تصمیم جدید سازمان 
امور دانشجویان به ایسنا اظهار کرد: من نمی توانم منطق و معیار 
این بخش نامه را درک کنم. من در یکی از دانشــگاه های اصفهان 

با تالش فراوان پذیرفته شــدم و حــاال به هر دلیلی می خواهم به 
خارج از کشور مهاجرت کنم. چرا باید برای چنین تصمیمی هزینه 
چندین میلیونی پرداخت کنم؟!»ص. الف« درباره ابالغیه سازمان 
امور دانشجویان نیز توضیح داد: تصمیم سازمان امور دانشجویان 
حاکی از آن اســت که هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی برای هر 
ترم معادل ۷ میلیون تومان است. سال گذشته، مدرک تحصیلی ام 
را با ۲ ســال سابقه کاری به مبلغ ۶ میلیون تومان آزاد کردم. من 
در اواخر دهه ۸۰ درس در دانشــگاه تحصیل می کردم؛ دوستانم 
که در گذشــته مدرک خــود را آزاد کرده بودند؛ ۲ میلیون تومان 
پرداخت کردند.»م.د« نیز درباره تصمیم سازمان امور دانشجویان 
برای آزادســازی مدرک تحصیلی به خبرگزاری دانشجویان ایران 
گفت: بر اساس قانون، عطف به سابق مجاز نیست. منظور این است 
که سازمان امور دانشجویان نمی تواند در سال جاری از دانشجویانی 
که به طور مثال یک ترم تحصیلی که در ســال ۹۵ سپری کرده، 

مبلغ چند میلیون تومانی مطالبه کند.

هزینه ترخیص مدرک برای رشته های علوم انسانی
بنابر اطالعات ابالغیه ســازمان امور دانشجویان، هزینه هر ترم به 
منظور آزادســازی مدرک تحصیلی برای رشــته های علوم انسانی 
در مقطــع کاردانی، ۵۹ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۰۰ ریال اســت. 
همچنین هزینه هر یک واحد مبلغ ۴ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۶۳۳ 
ریال در نظر گرفته  شده است.هزینه ترخیص مدرک در رشته های 
علوم انسانی برای مقطع کارشناسی، مبلغ ۵۹ میلیون و ۷۴۳ هزار 
و ۶۰۰ ریال و هزینه هر واحد برای این مقطع تحصیلی، ۴ میلیون 
و ۹۷۸ هــزار و ۶۳۳ ریــال اســت.دانش آموختگانی که متقاضی 
ترخیص مدرک خود در مقطع کارشناسی ارشد هستند، می بایست 
مبلــغ ۱۰۶ میلیون ۸۰۶ هزار و ۴۰۰ ریال بابت هر ترم تحصیلی 
بپردازند. هزینه هر واحد نیز ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۸۰۰ ریال 
اســت. همچنین مبلغ آزادسازی مدرک تحصیلی مقطع دکتری، 
۱۷۴ میلیون و ۷۱۶ هزار ریال اســت. ســازمان امور دانشجویان، 
مبلغ هر واحد دکتری برای رشته های علوم انسانی را ۲۹ میلیون و 

۱۱۹ هزار و ۳۳ زیال اعالم کرده است.

هزینه ترخیص برای رشته های علوم پایه
فارغ التحصیالنی رشته های علوم پایه که متقاضی ترخیص مدرک 
خود در مقطع کاردانی هستند، باید مبلغ ۶۳ میلیون و ۷۴۸ هزار 
و ۸۰۰ ریال بایت هر ترم تحصیلی پرداخت کنند. همچنین قیمت 
هــر یک واحد در این مقطع تحصیلی معــادل ۵ میلیون و ۳۱۲ 
هزار و ۴۰۰ ریال است.هزینه ترخیص مدرک تحصیلی در مقطع 
کارشناسی برای این رشته های تحصیلی، ۶۳ میلیون و ۷۴۸ هزار 
و ۸۰۰ ریال اســت. همچنین هزینه هر واحد درســی، معادل ۵ 
میلیون و ۳۱۲ هزار و ۴۰۰ ریال است.براساس ابالغیه سازمان امور 
دانشجویان، دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه 
باید برای هرم ترم تحصیلی مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۲۰۰ 
ریال و بابت هر واحد درســی نیز مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و 

۶۵۰ ریال بپردازند.
هزینــه ترخیص مدرک دکتری نیــز ۲۲۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و 

۲۰۰ ریال اســت. همچنین هزینه هر واحد درسی در این مقطع 
تحصیلی، مبلــغ ۳۷ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۲۰۰ ریال از ســوی 

سازمان امور دانشجویان اعالم شده است.

هزینه ترخیص مدرک رشته های گروه هنر
هزینه آزادسازی هر ترم تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی 
معادل ۸۶ میلیون و ۹۶ هزار و ۸۰۰ ریال اســت. همچنین هزینه 
هر واحد درســی برای این دو مقطع تحصیلی، مبلغ ۷ میلیون و 
۱۷۴ هزار ۷۳۳ ریال اعالم شده است.هزینه ترخیص مدرک برای 
هر ترم تحصیلی در رشته های گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد 
معــادل ۱۴۸ میلیــون و ۵۹۷ هزار و ۲۰۰ ریــال و مبلغ هر یک 
واحد درسی نیز ۱۸ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۵۰ ریال است. هزینه 
آزادسازی مدرک دکتری نیز ۲۴۸ میلیون و ۹۲ هزار و ۴۰۰ ریال 
برای هر ترم تحصیلی و هزینه هر یک واحد درسی نیز ۴۱ میلیون 

و ۳۴۸ هزار و ۷۳۳ ریال است.

هزینه ترخیص مدرک رشته های گروه فنی مهندسی
فارغ التحصیالنــی که متقاضــی ترخیص مــدرک کاردانی یا 
کارشناسی خود در رشته های فنی مهندسی هستند، باید مبلغ 
۷۰ میلیــون و ۲۶۵ هزار و ۶۰۰ ریال بــرای هر ترم تحصیلی 
پرداخت کنند. همچنین هزینه هر واحد درسی در این مقاطع 
برای این دست از رشته های تحصیلی معادل ۵ میلیون و ۸۵۵ 
هزار و ۴۶۷ ریال اســت.هزینه ترخیص مدرک کارشناسی ارشد 
رشــته های فنی مهندســی برای هر ترم تحصیلی معادل ۱۲۵ 
میلیون و ۳۷۷ هزار و ۶۰۰ ریال اســت. همچنین سازمان امور 
دانشــجویاُن مبلغ هر واحد درســی را ۱۵ میلیون و ۶۷۲ هزار 
و ۲۰۰ ریال اعالم کرده اســت.هزینه ترخیص مدرک برای هر 
تــرم تحصیلی در مقطع دکتری، معــادل ۲۲۴ میلیون و ۶۷۱ 
هزار و ۲۰۰ ریال اســت. همچنین هزینه هر واحد درســی نیز 
۳۷ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۲۰۰ ریال اعالم شده است.به گزارش 
ایسنا، آزادســازی مدارک تحصیلی همواره یک چالش اساسی 
برای دوران دانش آموختگی به حســاب می آیــد؛ اما این روزها 
با افزایش نرخ آزادســازی مدرک تحصیلی و مشــکالت عدیده 
اقتصادی دانشــجویان، به هفت خان رســتم تبدیل می شــود. 
افزایــش چند برابری نرخ آزادســازی مدرک تحصیلی می تواند 
موجب نارضایتی خیل عظیمی از دانش آموختگان دانشــگاه ها 
باشد که در دوره روزانه مشغول به تحصیل بودند. پرسش هایی 
در ارتباط با افزایش نرخ هزینه های تحصیلی مطرح می شــود 
که به یک عالمت ســوال بزرگ تبدیل شــده است. اینطور به 
نظر می رسد که ابالغیه جدید ســازمان امور دانشجویان ریشه 
در چند علت داشته باشد؛ نخست اینکه می تواند یکی از منابع 
درآمدی برای وزارت علوم باشــد، چرا که مسئوالن وزارت علوم 
همواره ناچیز بــودن بودجه این وزارتخانــه را مطرح کرده اند. 
دیگر اینکه، این تصمیم می تواند راهکاری برای منصرف کردن 
دانش آموختگان دانشــگاه ها از تصمیم به خروج از کشور باشد. 
با تمام این تفاســیر انتظار می رود که سازمان امور دانشجویان 
به عنوان متولی اصلی، در ارتباط با این مســئله پاسخگو باشد. 
خبرنگار ایسنا در ارتباط با این موضوع با مسئوالن سازمان امور 
دانشــجویان تماس گرفته است اما علی رغم پیگیری ها تاکنون 
پاسخی در ارتباط با این موضوع دریافت نکرده است. ایسنا آماده 
است که توضیح مسئوالن امر در ارتباط با سازوکار تعیین تعرفه 

آزاد سازی مدرک دانشجویان را منتشر کند.

چند میگیری مدرک تحصیلی رو آزاد کنی؟!

دانشجو و بار گرانی به نام »هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی«

گاز؛ بحرانی بزرگ تر از آب

 قطر در سودای تسخیر پارس جنوبی، ایران در آستانه واردات
جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

 هر جامانده 10 میلیون تومان

سخنگوی وزارت صمت خبر داد

تعدادی از خودروهای وارداتی به پشت مرز رسیدند

طبق تصویب نامه هیات وزیران با معرفی افرادی که به عنوان جامانده ســهام عدالت شناســایی شده اند، میزان 
ســهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شــرکت هایی که ســهام خود را به جاماندگان تخصیص 
می دهند، مشخص شد.به گزارش ایسنا، طبق تصویب نامه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان 
خصوصی سازی( مکلف است در مرحله اول از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری 
به شــرح جدول زیر نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند:براین اساس، افراد مشمول این 
تصویب نامه توسط نهادهای ذیربط شناسایی و معرفی خواهند شد. احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان )در 
مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵( برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از 

مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال....

حریری:

تکلیفمان با چین مشخص نیست

ردپای دالرهای طالبان در جام جهانی قطر!

بر اساس گزارش بانک مرکزی

قیمت هر متر خانه در تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان شد

3

5

5

7

4

3

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 14 آذر 1401  10 جمادی االول 1444  5 دسامبر 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5063 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
علی باقری در مسکو:

روابط ایران با همسایگان در مسیر توسعه و 
تحکیم است

معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان، روابط ایران با همسایگان، ازجمله 
مناسبات همه جانبه با روسیه را در مسیر تحکیم و توسعه ارزیابی کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علی باقری کنی که برای دیدار و رایزنی با همتای روسی خود به 
مسکو سفر کرده است، سیاست دولت سیزدهم را توسعه همکاری با همسایگان 
عنوان کرد و گفت: این مناسبات در زمینه های گوناگون در مسیر رشد و توسعه 
قرار گرفته اســت.علی باقری کنی با اشاره به اینکه طی یک هفته اخیر به هند، 
قطر و روســیه سفر کرده است افزود: این ســفرها در راستای تحکیم سیاست 
همسایگی و منطقه ای انجام شده است.وی به رایزنی های فشرده با مقامات هند، 
قطر و روســیه اشــاره و تاکید کرد: رایزنی درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی، بازیابی مناسبات و برقراری نشست های مشورتی با مقامات ذیربط این 
کشورها، هدف اصلی این سفرها بود.باقری کنی با بیان اینکه وزارت امور خارجه 
به عنوان مدیر روابط خارجی، نگاهی ویژه به سیاســت تحکیم همسایگی دارد 
افزود: نگاه دولت این است که روابط با همسایگان توسعه پیدا کند و آمار و ارقام 
نیز نشان می دهد در بیش از یکسال اخیر روابط با همسایگان و ازجمله روسیه، 
در همه عرصه ها و به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی توسعه قابل مالحظه ای 
پیدا کرده است.معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به ظرفیت های فراوان 
باقیمانده اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم دامنه این مناسبات را گسترش 
دهیم، الزم اســت از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.باقری کنی گفت: ارتقا روابط 
ایران با کشورهای همسایه و منطقه ای می تواند مؤلفه های قدرتمندی را شکل 
دهد که در این بین جمهوری اسالمی ایران نقشی محوری دارد.معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: در چنین شرایطی از یک سو منافع ملی 
تضمین و نیازهای اقتصادی کشــور تأمین می شود و از سوی دیگر زمینه های 

توسعه اقتصادی به طور جدی تر فراهم خواهد شد.

موسوی به مهر خبر داد؛
یکشنبه هفته آینده جلسه رأی اعتماد 

»بذرپاش« برگزار می شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: یکشنبه هفته آینده جلسه رأی اعتماد به 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن مجلس برگزار خواهد شد.
سیدنظام الدین موســوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقایقی پیش 
نامه معرفی مهرداد بذرپاش به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
واصل شد.وی گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی امروز در نوبت عصر 
هم جلسه علنی دارد، نامه معرفی گزینه پیشنهادی راه و شهرسازی عصر امروز 
در صحن مجلس اعالم وصول خواهد شد.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح 
کرد: یکشــنبه هفته آینده )۲۰ آذر ماه( جلسه رأی اعتماد به مهرداد بذرپاش، 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسالمی برگزار 

خواهد شد.

موسوی تشریح کرد

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس و دولت
سخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هم 
دولت و هم مجلس تاکید دارند که بهترین راه مقابله با اغتشاشات 
اخیر و بهترین راه برای رسیدن به ثبات توجه به مطالبات واقعی 
مردم اســت.به گزارش ایسنا، سید نظام الدین موسوی در حاشیه 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به نشســت مشترک صبح دیروز مجلس و دولت بیان کرد: امروز 
در ادامه جلســات مشترک بین مسئوالن قوای کشور در مجلس 
شورای اسالمی میزبان اعضای هیات دولت و مسئوالن عالی قوه 
مجریه بودیم. از ابتدای شــکل گیری مجلس یازدهم جلســات 
متعددی با مسئوالن قوه مجریه به ویژه در دولت جدید که اهتمام 
بیشــتری برای برگزاری جلسات بود شکل گرفته است. عالوه بر 
جلسات متعددی که بین روسای قوا و همچنین کمیسیون های 
مجلس و وزرا تشکیل می شود این اهتمام وجود دارد که در صحن 
مجلس نیز این جلســات برگزار گردد.وی در ادامه اظهار کرد: در 
این جلسه پیرامون مباحث مهم کشور به ویژه مسائل اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی در این جلســه بحث شــد، عالوه بر روسای 
قوای مجریه و مقننه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند وزرای 
اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
مطالبــی را مطرح و گزارش هایی را پیرامون حوزه های تخصصی 
خود به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبودهایی که در حوزه دارو وجود 
داشت ارائه کردند.سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در ادامــه تصریح کرد: همچنین در این نشســت گزارش خوبی 
پیرامون سفرهای استانی صورت گرفته و شاخص های اقتصادی 
در حوزه بازرگانی و خدماتی ارائه شــد. در این نشست پیرامون 
آخرین وضعیــت برنامه هفتم و الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ نیز 
صحبت هایــی صورت گرفت. رئیس جمهور در صحبت های خود 
مجددا تاکید داشتند که هم مجلس شورای اسالمی و هم دولت 
خادمان مردم بوده و باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکالت مردم 
در حوزه معیشتی تالش کنند.موسوی ادامه داد: همچنین عالوه 
بر تاکید به تعامل بین مجلس و دولت به حوزه های مشورت دهی 
مجلس به دولت نیز نگاهی داشتند. پیرامون الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
عالوه بر بازخوانی مسائلی که در الیحه بودجه سال گذشته به آن 
پرداخته شد مباحثی را الزم دانستند که در بودجه سال آینده به 
آنها توجه شود. تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری در سطح 
اســتان ها و توجه به سیاست های حوزه ابالغیه رهبری در برنامه 
هفتم از جمله مسائلی بود که رئیس جمهور بر آن تاکید داشتند.

وی در ادامه تاکید کرد: از ســوی مجلس شــورای اسالمی نیز 
روسای کمیسیون فرهنگی، برنامه و بودجه و 6 نفر از نمایندگان 

به نمایندگی از ســایر وزرا به تشــریح دیدگاه هــای نمایندگان 
پرداختند. بخش عمده مســائل به حوزه معیشت و اقتصاد مردم 
باز می گشت. مجلس شورای اسالمی بر حل مشکالت معیشتی 
مردم تاکید دارد. پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت از دیگر 
مواردی بود که نمایندگان به آن اشاره داشتند. توجه به تنش های 
جاری از جمله تنش آب از دیگر مواردی بود که نمایندگان بر آن 
تاکید کردند. مبارزه با فســاد در بخش هایی که فسادانگیز است 
و تاکیــد بر مدیران کارمند و متعهــد از دیگر مواردی بود که به 
آن اشاره داشتند.سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: رئیس مجلس شــورای اســالمی نیز عالوه بر تاکید بر 
ضرورت تعامل و همکاری بیشــتر بین مجلس و دولت برای حل 
مشکالت مردم تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی ارائه کردند و 
به نقاط ضعف و نقاط قوت اشاره ای داشتند. رئیس مجلس تاکید 
داشــتند که بخش عمده ای از مسائل از طریق ارتقای کارآمدی 
و باالبردن ســطح همکاری بین مجلس و دولت قابل حل است. 
تاکید بر ضرورت توجه مساله محور به مسائل و همچنین مساله 
محوری در برنامه هفتــم و الیحه بودجه ۱۴۰۲ در صحبت های 
رئیس مجلس شورای اسالمی بود. رئیس مجلس تاکید داشتند 

ما باید بتوانیم با مســاله محوری به سمت حل مسائل کشور گام 
برداریم.وی ادامه داد: همچنین در این نشســت نسبت به مسائل 
روز نیز تحلیلی صورت گرفت پیرامون اعتراضات و اغتشاش هایی 
که در این مدت شــاهد بودیم هم دولت و هم مجلس شــورای 
اســالمی تاکید داشتند که بهترین راه مقابله با این اغتشاش ها و 
بهترین راه برای رســیدن به ثبات توجه به مطالبات واقعی مردم 
است که عمده آن به حوزه معیشت و اقتصاد باز می گردد. در این 
نشست تاکید شد که مردم همراه با انقالب هستند و توجه جدی 
به توطئه های دشمن ندارند. دشمن در جنگ نرم و ترکیبی همه 
جانبه و گسترده علیه جمهوری اســالمی ایران تا حدود زیادی 
شکســت خورده اســت اما این بدان معنا نیست که اعتراض به 
عملکردها وجود ندارد. مردم ضمن این که همراه با انقالب بوده و 
معتقد به رهبری هســتند گالیه و اعتراض های درستی دارند که 
باید به آن پاسخ داده شود.سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در ادامه تاکید کرد: در این نشست تاکید شد که علی رغم 
تحریم ها و سنگ اندازی های متعدد دشمنان در یک سال گذشته 
روند شاخص ها رو به رشد بوده و برآورد بر این است تا سال آینده 
شــاخص های پولی اقتصادی رو به بهبود برود و وضعیت خنثی 

کردن تحریم ها بهبود پیدا کند. مجلس شورای اسالمی و دولت 
تاکید دارند که الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به نحوی تنظیم و 
تصویب شود که در آن نوعی تمرکززدایی صورت گرفته و شاهد 

تحقق عدالت در سطح استان ها باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها دغدغه مشــترک 
مجلس شــورای اسالمی و دولت به ویژه رئیس جمهور است که 
در بودجه ســال ۱۴۰۲ مدنظر قرار خواهد گرفت. براساس آنچه 
کــه رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد بعــد از تدوین و 
ارائه الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ بالفاصلــه برنامه هفتم تدوین و 
به مجلس می آید و قطعا هر دو مســاله محور خواهد بود. مشکل 
عمده کشــور در حوزه برنامه های توســعه ای این بوده که بعضا 
شــعاری نوشته شده و مســاله محور نبوده است و این امر سبب 
شده تا براســاس گزارش های دستگاه های نظارتی درصد زیادی 
از برنامه های توسعه ای محقق نشود اما مجلس شورای اسالمی و 
دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه باید با نگاه مساله محوری 
تدوین شده تا به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یابد و در بدبینانه ترین 
حالت حداقل ۸۰ درصد محقق شود.موسوی در ادامه در پاسخ به 
پرسشی پیرامون زمان ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید الیحه 
بودجه به مجلس ارائه شود و پیش بینی می شود در همین حدود 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شــورای اسالمی ارائه 
گردد.وی در ادامه در پاســخ به پرسشــی پیرامون زمان معرفی 
وزیر راه و شهرســازی به مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: در 
نشست مشترک مجلس و دولت صحبتی پیرامون معرفی وزیر راه 
و شهرســازی نشد اما روز گذشته سخنگوی دولت اعالم کرد که 
آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرســازی به مجلس شورای 
اســالمی معرفی می شــود. هنوز نامه رســمی به دست مجلس 
نرسیده اســت قطعا بالفاصله بعد از ارائه نامه در صحن مجلس 
اعالم وصول شده و طبق آیین نامه هفته آینده جلسه رای اعتماد 
به وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص 
زمان برنامه هفتم توسعه و الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اکنــون دولت در حال تکمیل الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ بوده و 
سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه می شود اما براساس قانون ابتدا 
باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن الیحه 
بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید 

مجوز الزم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.
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گزیده خبر
مدیرعامل ایرانسل: 

گسترش ارتباط با دانشگاه، یکی از مهمترین 
الزامات اپراتور دیجیتال است

به گزارش روابط عمومی ایرانســل، مراسم امضای این تفاهم نامه، بعدازظهر روز 
شــنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱، بــا حضور دکتر بیژن عباســی آرند مدیرعامل و جمعی 
از مدیران ارشــد ایرانســل و دکتر منصــور انبیاء رئیس و جمعــی از معاونان، 
اعضای هیأت علمی و دانشــجویان دانشــگاه علم و صنعت ایران، طی مراسمی 
در تاالر امــام خمینی )ره( این دانشــگاه برگزار شــد.این تفاهم نامه، با هدف 
تعامل، همکاری و هم افزایی در زمینه های علمی، پژوهشــی و آزمایشــگاهی و 
با چهار موضوع »راه اندازی آزمایشــگاه پژوهشی )انستیتو( هوش مصنوعی در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات«، »راه اندازی آزمایشــگاه پژوهشی )انستیتو( 
ســامانه های خودران هوشــمند«، »برنامه ریــزی برای بهره برداری از ســایت 
ارتباطی 5G ایرانسل در دانشــگاه« و »پشتیبانی از پروژه های کارشناسی ارشد 
و دکتری«، بین دو طرف منعقد شــده است.مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، 
با ابراز خرســندی از امضای این تفاهم نامه، با اشاره به سابقه حضور یا تحصیل 
بسیاری از مدیران ارشد کشور دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه را یک دانشگاه 
»مدیرپرور« دانست و تأکید کرد: به عنوان یک فرد دانشگاهی، علم و صنعت را تا 

حد خوبی می شناسم و از توانمندی های این دانشگاه آگاه هستم.
وی با اشاره به سابقه تأسیس ایرانسل و رقابتی که پس از تولد ایرانسل در حوزه 
ارتباطات شکل گرفت و باعث رفع انحصار در این صنعت شد، رسالت و سیاست 
اصلی ایرانســل را پیشــرو بودن در ارائه فناوری های نوین از جمله نســل پنج 
تلفن همراه )5G( به مردم دانست و با بیان اینکه ایرانسل، هم اکنون تنها اپراتوری 
است که خدمات نسل پنج تلفن همراه را به صورت تجاری عرضه کرده و تا امروز، 
موفق به بهره برداری از ۲۷۶ سایت تجاری نسل پنج در تهران و شهرهای مختلف 
کشور، در قالب پروژه »توسعه فراگیر 5G برای بهره برداری از ۴۶۰ سایت« شده 
اســت، ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم نامه و راه اندازی سایت ارتباطی 
نسل پنج ایرانسل در دانشگاه علم و صنعت، به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
و اجرای هر چه بیشــتر پروژه های پژوهشــی مرتبط، کمک کند.عباسی آرند با 
اشــاره به ظرفیت های ممتاز موجود در فضای دانشگاهی کشور، با بیان اینکه 
متأسفانه در حل مسائل کالن کشور، از ظرفیت های دانشگاهی به خوبی استفاده 
نشده است، تأکید کرد: دانشگاه ها باید بیش از پیش، درگیر مسائل کالن کشور 
باشند و برای حل آنها، راه حل ارائه کنند.وی با بیان اینکه ما در ایرانسل آمادگی 
داریم که میزبان گروه های دانشجویی برای بازدید از زیرساخت ها و فرصت ها و 
ظرفیت های موجود باشــیم و از این طریق، بتوانیم فرصت های جدید همکاری 
را شناســایی کنیم، افزود: آماده حمایت از پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری 
دانشگاه ها در زمینه های مورد نیاز ایرانسل، با هدف استفاده از ظرفیت دانشگاه در 
حل مسائل خود هستیم.عباسی آرند با اشاره به تأسیس مجموعه »ایرانسل لبز« 
در سال ۱۳۹۸، به عنوان بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل برای ارتباط با دانشگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر بومی سازی، تولید مودم های بومی اینترنت 
همراه و ثابت را به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای راه اندازی این مجموعه، 

قابل توجه دانست.

تخصص، تجربه و تعهد مبنای انتخاب 
مدیران شهری است

شــهردار کرج گفت: عمر مسئولیت ها 
کوتاه اســت و باید از آنچــه در اختیار 
داریم برای توسعه شهر و جلب رضایت 
کیانی  کنیم.مهرداد  استفاده  شهروندان 
در برنامه رادیویی« در جستجوی فردا« 
که با حضور رییس  و رییس کمیسیون 
فرهنگی شورای شــهر کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه در کمتر از 
یک ماهی که افتخار مسئولیت مدیریت شهری کرج و خدمتگزاری به 
مردم را به عهده گرفته ام، شــاهد همدلی و مشارکت ویژه ای از سوی 
اعضای شورای شهر و همکارانم در بدنه شهرداری بوده ام، اظهار کرد: 
امیدوارم فضای ایجاد شــده در نحوه خدمت رسانی به مردم تسری 
پیدا کند.وی ادامه داد: امروز عالوه بر ۱۳عضو شــورای شــهر کرج، 
همه مدیران ارشــد استان در کنار بنده قرار دارند و همه با هم تالش 
می کنیم که شرایط بهتری برای توسعه و آبادانی ایران کوچک فراهم 
کنیم.کیانی با بیان اینکه برای اینکه اهداف و برنامه های پیش بینی 
شده محقق شود باید از حواشی دوری کنیم، توضیح داد: خوشبختانه 
امروز فضای مجموعه مدیریت شــهری چالشی نیست و شرایط کار 
کردن فراهم است.شــهردار کرج با تاکید بر اینکه در چالش هایی که 
رنگ و بوی سیاســی دارد مردم متضرر می شــوند، افزود: با خدمت 
خالصانه و صادقانه است که مردم از مجموعه مدیریت شهری رضایت 
پیدا می کنند.این مسئول ابراز کرد: ما مردم را از خود می دانیم و ابایی 
از این ندارم که بگویم ممکن اســت افرادی باشند که تالش دارند در 
فرایند انتصاب مدیران شــهری دخالت کنند و می خواهند مدیریت 
شــهری را به ســمتی هدایت کنند که خروجی قابل دفاعی نداشته 
باشد.شهردار کرج توضیح داد: خوشبختانه نگاه ولی فقیه به مجموعه 

مدیریت شهری مثبت است .

بازدید فرماندار رامیان از اداره گاز 
شهرستان

  فرماندار رامیان به منظور بررســی عملکرد دســتگاه های اجرایی 
شهرستان به صورت هفتگی به بازدید از ادارات شهرستان می پردازد 
که در همین راستا از اداره گاز منطقه بازدید به عمل آورد.در این بازدید 
محل مانی ضمن بررسی عملکرد و خدمات دهی اداره گاز شهرستان  
بــر تکریم ارباب رجوع تاکید نموده و افــزود: انجام کار صحیح و در 
کوتاه ترین زمان برای مردم مد نظر ماست و باید از سردرگمی ارباب 
رجوع در ادارات به شدت جلوگیری شود.وی همچنین در این بازدید 
با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما، به ضرورت خدمت رسانی شایسته 
به مردم شهرســتان در گازرســانی و جلوگیری از قطع آن خصوصا 
روستاهای کوهستانی دهستان قلعه میران تاکید کرد و خواستار گاز 
کشــی به نقاط جمعیتی که در مسیر لوله گاز هستند شدند.در این 
رابطه جرجانی رئیس اداره گاز رامیان ضمن تشکر از حضور فرماندار 
، خدمات رســانی به مردم   بویژه در طول ایام سردبسیار مهم و حائز 
اهمیت دانســته و افزودند :به منظور پایداری و اســتمرار جریان گاز 
اقدامات مهمی در سطح شهرستان و استان انجام شده است ، ضمن 
اینکه کارکنان این شرکت نیز جهت خدمات رسانی مناسب به مردم و 

توسعه روند گازرسانی در آمادگی کامل به سر می برند .

وزیر اقتصاد:
باید به سمت بیمه گری هوشمند حرکت کرد

هرچنــد اقداماتــی در بحث 
تحــول دیجیتــال در صنعت 
بیمه انجام شــده اما هنوز راه 
زیادی وجــود دارد و هر چند 
که جهت گیری های درســتی 
اما ســرعت  شــکل گرفتــه 
تحــوالت با آنچه کــه جامعه 
نخبگانی انتظار دارند و با آنچه 
که در صدر برنامه های مردمی 
رییس جمهوری در نظر گرفته شده فاصله بسیار زیادی وجود دارد و از این 
رو باید به این تحوالت ســرعت ببخشیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
احســان خاندوزی  در پیام ویدیویی به مناسبت روز بیمه و بیست و نهمین 
همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با اشاره به ضرورت 
تحول دیجیتال در صنعت بیمه اظهار داشت: یکی از جهت گیری های عمده 
صنعت بیمه باید به ســمت تحول دیجیتال باشد و همانطور که در همایش 
ســال گذشــته گفتم، این صنعت باید به سمت بیمه گری هوشمند حرکت 
کند و ابعاد آن به جامعه و مخاطب توضیح داده شود. وی تاکید کرد: هرچند 
اقداماتی در بحث تحول دیجیتال در صنعت بیمه انجام شــده اما هنوز راه 
زیادی وجود دارد و هر چند که جهت گیری های درســتی شــکل گرفته اما 
ســرعت تحوالت با آنچه که جامعه نخبگانی انتظــار دارند و با آنچه که در 
صدر برنامه های مردمی رییس جمهوری در نظر گرفته شــده فاصله بسیار 
زیادی وجود دارد و از این رو باید به این تحوالت سرعت ببخشیم.وزیر اقتصاد 
با اشــاره بــه برنامه های و اقدامات مد نظر گرفته شــده در تحول دیجیتال 
صنعت بیمه گفت: کروکی آنالین، پرداخت آنالین  خسارت ها، اتصال برخط 
دســتگاه ها و نهادهای مرتبط با بحث بیمه با یکدیگر از جمله اقدامات برای 
ایجاد تحول دیجیتال اســت که در تحقــق این برنامه ها عقب ماندگی قابل 
توجهی وجود دارد و این اقدامات باید متناسب و هم جهت مطالبات به حق 
سیاست گذاران و اسناد باال دستی به اجرا برسد تا بخشی از عقب ماندگی های 
جبران شــود. خاندوزی تاکید کرد: معتقدم باید با چشم فرصت به تحوالت 

فناوری نگاه کرد.

درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد
آخرین آمار حاکی از آن اســت که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای 
خروج از کشور اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر 
است.به گزارش ایســنا، عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای 
دولت اســت که میزان آن هر سال در الیحه بودجه تعیین می شود. البته در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ بر خالف سال های گذشته میزان عوارض خروج 
از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط  به طور کلی در بخش درامدهای 
دولت در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای 
کشــور هزار و 5۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.در این راستا، بررسی 
آمارهای عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی نشان داد که در شش ماهه 
نخست ســال جاری بیش از  ۱۰۸5 میلیارد تومان عوارض خروج از کشور 
دریافت شــده اســت. این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در 
هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است.این درحالی 
است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰، میزان 

عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.

جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

 هر جامانده ۱۰ میلیون تومان
طبــق تصویب نامه هیات وزیران با معرفــی افرادی که به عنوان 
جامانده سهام عدالت شناسایی شده اند، میزان سهامی که به این 
افراد اختصاص خواهد یافت و نام شــرکت هایی که سهام خود را 
به جاماندگان تخصیص می دهند، مشخص شد.به گزارش ایسنا، 
طبق تصویب نامه هیات وزیــران، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
)ســازمان خصوصی سازی( مکلف اســت در مرحله اول از محل 
باقی مانده ســهام متعلق به دولت در بنگاه هــای قابل واگذاری 
به شــرح جدول زیر نسبت به واگذاری مســتقیم سهام به افراد 
فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند:
براین اساس، افراد مشمول این تصویب نامه توسط نهادهای ذیربط 
شناسایی و معرفی خواهند شد. احراز عدم تخصیص سهام عدالت 
به آنان )در مقطع واگذاری سال ۱۳۸5( برعهده سازمان خصوصی 

سازی خواهد بود.
مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولین معادل حداکثر 
یکصد میلیون ریال با اعمال 5۰ درصد تخفیف به صورت اقساط 
ســاالنه و به مدت ۱۰ سال است.براین اساس، سازمان خصوصی 
ســازی مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت 
به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولین این تصویب 

وضعیت سهام بعد از واگذارینامه اقدام کند.
شــرکت های این تصویب نامه نیز موظف هستند در طول مدت 

قرارداد و به منظور تادیه اقســاط سود ســهام واگذار شده را به 
حســاب سازمان خصوصی سازی نزد خزانه داری کل کشور واریز 

کنند.همچنین اعمال ســایر حقوق مالکانه توســط سهامداران 
براســاس اطالعات ارســالی آنان از ســوی ســازمان بورس به 

شرکت های سرمایه  پذیر صورت خواهد گرفت.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی 
سازی قرار خواهد گرفت و آزاد سازی سهام موصوف پس از تسویه 
کامل اقســاط و به صورت مرحله ای انجام خواهد شد. همچنین 
سهامداران پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد 
و آزاد ســازی سهام خود اقدام کنند.در صورت عدم تسویه بهای 
ســهام واگذار شده در پایان مدت اقســاط هر یک از سهامداران 
موظف هستند باقی مانده بقیه سهام را ظرف مدت شش ماه پس 
از پایان مهلت مقرر نقدا به حساب دولت واریز کنند. در غیر این 
صورت ســازمان خصوصی سازی مجاز است پس از پایان مهلت 
فوق به میزان سهام تسویه شده سهام در وثیقه را آزاد و مابقی را 

به مالکیت دولت برگرداند.

قیمت سهام چگونه تعیین می شود؟
قیمت سهام جدول مذکور این تصویب نامه توسط هیات واگذاری 
و بر مبنای میانگین قیمت پایانی ســهام هر شرکت از اولین روز 
کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه/ منتهی 
به تاریخ جلسه هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم 
کفاف ســهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر 
فرد سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تامین کسری 
سهام از محل باقی مانده سهام دولت در شرکت های مذکور اقدام 
کنند.واگذاری ســهام موضوع این تصویب  نامه به موجب قرارداد 
منعقد بین ســازمان خصوصی  سازی و فرد مشمول خواهد بود. 
نقل و انتقال ســهام موضوع این تصویب  نامه خارج از ســاعات 
معامالت و خارج از اتاق پایاپای انجام خواهد گرفت. کلیه کارمزد، 
هزینه های نقل و انتقال و توثیق سهام برعهده انتقال دهنده بوده 

و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.

بانــک  اعــالم  طبــق 
مرکــزی، در آبــان ماه 
امســال متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در 
شــهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل و مدت مشــابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴5.۹ درصد 
افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن 
در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این 
است که در آبان ماه تعداد معامالت انجام شده ۸۰۰۰ فقره بود 
که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۴۷.۸ 

و ۹.۶ درصد افزایش را نشــان می دهد و بررســی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 

۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 

گران ترین خانه در تهران متری ۹5 میلیون 
این در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران 
بیشــترین قیمت هر متر خانه ۹5 میلیون و ۱۱۰ هزار تومان 
در منطقــه یک و کمترین آن با ۲۳ میلیون و ۹ هزار تومان در 
منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۳۰.۷ درصدی 

در منطقــه یک و 5۹ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه امسال نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲5 تا ۳۰ میلیون تومان 
به ازای هر مترمربع بنا با ســهم ۱۱.۷ درصد بیشترین سهم از 
تعداد معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتی ۳۰ تــا ۳5 و ۳5 تا ۴۰  میلیون تومان با ۱۱.5 و ۱۰.۷ 
درصد ســهم در رتبه بعدی قرار دارد.   از سوی دیگر، در آبان 
ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
بر اساس ارزش هر واحد نشــان دهنده آن است که واحدهای 

مســکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان با اختصاص سهم ۱۴.۱ درصد بیشترین سهم از معامالت 

انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق 
شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 5 با ۱۴.۲ درصد 
از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت شهر تهران را به خود 
اختصاص داده است.عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه امسال 
نشــان دهنده رشــدی معادل ۳۹.۸ و ۴5 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته است.البته رشد شاخص مذکور در آبان ماه 
در شــهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و 5 

درصد است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی

قیمت هر متر خانه در تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد
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نگـــاه

 اروپا از قطب تجارت گاز در ترکیه 
استقبال می کند؟

تحلیلگران و منابع آگاه می گویند برنامه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
برای تبدیل ترکیه به قطبی برای گاز روســیه در واقع به مســکو اجازه می دهد 
صادرات خود را تحت لوای ســوخت منابع دیگر انجام دهد اما این اقدام ممکن 
است برای اینکه اروپایی ها را به خرید مجاب کند، کافی نباشد.به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، روسیه پیش از جنگ در اوکراین، ۴۰ درصد از بازار گاز اتحادیه 
اروپا را در اختیار داشــت اما از آن زمان، غرب تحریم های گسترده ای که شامل 
تحریم علیه نفت و گاز روســیه بوده اســت، معرفی کرده و خرید سوخت ها از 
روســیه را کاهش داده و منابع تامین دیگری را جســت وجو کرده است. پس از 
وقوع انفجارهای متعدد در خطوط لوله گازی نورد استریم که دلیل آن همچنان 
تحت تحقیقات قرار دارد و باعث صدمه دیدن خطوط لوله گازی روسیه به اروپا 
شد، پوتین در اکتبر پیشنهاد کرد با استفاده از یک مسیر جنوبی برای صادرات،  
یک قطب گازی در ترکیه ایجاد شود.پوتین بدون این که توضیح چندانی دهد، 
اعالم کرد قطب گازی می تواند در ترکیه نسبتا سریع ایجاد شود و پیش بینی کرد 
مشــتریان در اروپا خواهان امضای قراردادها خواهند بود. اما تاکنون هیچ تعهد 
عمومی برای انجام این کار داده نشــده و تحلیلگران می گویند سرمایه گذاری و 
زمان نیاز است.الکســی گروموف از بنیاد انرژی و فاینانس که در مسکو مستقر 
است، در این باره گفت: با توجه به عزم کشورهای اتحادیه اروپا برای قطع واردات 
گاز از روســیه در آینده نزدیک، آیا اروپا بــه این پروژه نیاز دارد؟ وی همچنین 
خاطرنشان کرد تغییر مسیرهای صادرات گاز در داخل اتحادیه اروپا غیر ممکن 
خواهد بود زیرا هیچ خطوطی وجود ندارد که از شمال غربی اروپا که سابق بر این 
گاز مورد نیازش را از طریق نورد اســتریم ۱ دریافت می کرد، به قطب پیشنهاد 

شده متصل شود.

ظرفیت اضافی گاز
با این حال، ظرفیت خط لوله و گاز موجود است. صادرات روسیه به اروپا امسال به 
میزان ۴۳.۴ درصد کاهش پیدا کرده و خط لوله ترک استریم به ترکیه پایین تر 
از ظرفیت ســاالنه ۳۱.۵ میلیارد مترمکعب فعالیت می کند.زونگ کیانگ لوئو، 
تحلیلگر ارشــد شرکت ریســتاد انرژی برآورد کرد پس از صادرات حدود ۱۰.۶ 
میلیــارد مترمکعب گاز تا ۲۱ نوامبر، حدود ۶۰ درصد از ظرفیت این خط لوله، 
بال اســتفاده مانده است. این تحلیلگر برآورد کرد حداقل سه تا چهار سال طول 
می کشد تا زیرساخت جدید پرهزینه مورد نیاز ساخته شود. اما حتی اگر خط لوله 
جدیدی بتواند ساخته شود، چه کسی این گاز را خریداری خواهد کرد؟سایرین 
بر این باورند که خریدار پیدا خواهد شــد. یک منبع یک منبع آگاه در شرکت 
دولتــی گازپروم اظهار کرد: تصور می رود این قطب جدید، فروش را تســهیل 
خواهد کرد. این گاز روسیه نخواهد بود بلکه گاز از این قطب صادرات خواهد بود.
یک منبع تجاری در اروپا اظهار کرد: چین که سال ۲۰۲۱ از ژاپن سبقت گرفت 
و بزرگترین وارد کننده گاز طبیعی مایع )ال ان جی( شد، در حال حاضر ال ان جی 
روسیه که برچسب تولید مسکو نخورده است را مجددا می فروشد. ممکن است 
خریداران در جنوب و شرق اروپا اهمیتی ندهند منبع اصلی ال ان جی کجاست.

الکساندر گریازنوف، مدیر آژانس اعتبارسنجی اس اند پی گلوبال ریتینگز با اشاره 
به این که اروپا، گاز روسیه را بر خالف نفت هدف تحریم قرار نداده است، اظهار 
کرد: اروپا ممکن است تمایل داشته باشد از طریق واسطه ها از مسکو خرید کند. 
بعید است اروپا بخواهد وارد تماس مستقیم با فدراسیون روسیه شود و حجم آزاد 
خرید در بازار نقدی در ترکیه، از نظر سیاسی قابل قبول خواهد بود؛ وی در عین 

حال افزود:  زمان و پول برای ایجاد چنین قطبی نیاز خواهد بود.

روابط روسیه و ترکیه
با وجود حوادثی نظیر قتل سفیر روسیه در آنکارا در سال ۲۰۱۶ و ساقط شدن 
یک جنگنده روسی توسط ترکیه، پوتین و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه، در ســال های اخیر روابط حسنه ای پیدا کرده اند.ترکیه اعالم کرده است 
اســتفاده از خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی که گاز طبیعی آذربایجان را به 
مرز ترکیه می رســاند، امکان پذیر خواهد بود.ترکیه و جمهوری آذربایجان ماه 
گذشــته توافق کردند ظرفیــت این خط لولــه را از ۱۶ میلیون متر مکعب در 
کوتاه مدت دو برابر کنند و ۲۳ نوامبر، الکســی میلر و روشــان نجف، مدیران 
شــرکت های گازپروم روسیه و ســوکار آذربایجان در مسکو دیدار کردند. هیچ 
کدام از این دو شــرکت درباره جزئیات این دیدار توضیحی ندادند اما ماه جاری 
روسیه موافقت کرد یک میلیارد متر مکعب گاز تحت قرارداد کوتاه مدت جدیدی 
برای جمهوری آذربایجان فراهم کند.به گفته تحلیلگر شرکت ریستاد انرژی، این 
توافق، نگرانی هایی را از ســوی بازار درباره احتمال توافق سواپ گازی با روسیه 
برای صادرات گاز بیشتر به اروپا برانگیخت.با پیشنهاد قطب گازی ترکیه، روسیه 
به ایده قدیمی افزودن دو الین به خط لوله فعلی ترک استریم و دو برابر کردن 
ظرفیت ســاالنه آن به ۶۳ میلیارد مترمکعب بازگشــت.طبق آمار گازپروم، این 
حجم دقیقا مشابه مجموع حجم گازی است که روسیه از مسیرهای مختلف به 
اتریش، بلغارستان، مجارستان، ایتالیا، صربستان، اسلوونی و ترکیه در سال ۲۰۲۰ 
فروخت.روسیه گاز از طریق خط لوله به اروپا از طریق اوکراین با نرخ بیش از ۴۰ 
میلیون متر مکعب در روز فراهم می کند که کمتر از نصف میزان گازی است که 

سابق بر این به اتحادیه اروپا می فروخت. 

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:
محدودیتی در تأمین گاز استان مازندران 

وجود ندارد
سرپرست شــرکت گاز مازندران گفت: با توجه به اینکه 
اســتان مازندران از زیرساخت های مناســبی در حوزه 
انتقال و توزیع گاز برخوردار اســت، پیش بینی می شود 
محدودیتی در تأمین گاز مشــترکین خانگی استان در 
فصل سرما ایجاد  نگردد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان مازندران، قاسم مایلی رستمی در جلسه آمادگی زمستانی شرکت گاز 
استان، با بیان این که در حال حاضر یک میلیون و ۵97 هزار مشترک گاز در استان 
مازندران وجود دارد، اظهار داشــت: در طی 8 ماهه نخست سال جاری، تعداد ۳۴ 
هزار اشــتراک پذیری جدید صورت گرفته است.وی با اشاره به سهم 9۲ درصدی 
مشترکین خانگی این شرکت از گاز طبیعی خاطرنشان کرد: خدمت رسانی به این 
تعداد مشــترک و برقراری جریان پایدار گاز آنها نیازمند تالشــی بی وقفه و بدون 
توقف بوده بطوریکه در زمستان سال قبل ، علیرغم باال رفتن مصرف گاز در استان، 
هیچ گونه قطع گاز در بخش خانگی صورت نگرفته، که این مهم جز با لطف الهی، 
پایداری باال شبکه در اســتان و همت خادمان مردم در شرکت گاز استان محقق 
نگردیده است.سرپرســت شرکت گاز استان در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد: از مشترکین انتظار داریم با رعایت اصول صرفه جویی و مصرف بهینه و ایمن، 

تداوم بهره مندی از این نعمت الهی را تضمین کنند.

ایتالیا برای کمک به پاالیشگاه 
روسی از آمریکا اجازه گرفت

مقامات آمریکایی به ایتالیا اطمینان دادند اگر بانک های 
این کشــور به پاالیشگاه متعلق به لوک اویل کمک کنند 
تا نفت غیرروســی خریــداری کند، با ریســک جریمه 
برای نقض تحریم ها علیه روســیه روبرو نخواهند شد.به 
 ISAB گزارش ایسنا، چراغ سبز آمریکا به پاالیشگاه نفت
در سیسیل کمک می کند پس از آغاز اجرای تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روســیه از طریق دریا، به 
فعالیتش ادامه دهد و مشــاغل محلــی و تامین داخلی 
سوخت حفظ شود.آدولفو اورسو، وزیر صنعت ایتالیا اظهار 
کــرد: ما نامه ای از مقامات آمریــکا دریافت کرده ایم که 
ضمانت می کند بانکهای همکاری کننده با پاالیشگاه نفت 
ISAB، هــدف تحریم های آمریکا قرار نمی گیرند.این نامه 
که توسط رویترز مشاهده شده است، توسط دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امضا شده 
و به وامی اشــاره کرده که توسط بعضی از بانکهای ایتالیا 
و وام دهنده دولتی صندوق ســپرده و واک فراهم شــده 
اســت.در این نامه گفته شده اســت: وام دهی نهادهای 
ایتالیایی به پاالیشــگاه ISAB، شــامل فعالیتهای ممنوع 
تحت تحریم های دفتــر کنترل دارایی های خارجی علیه 
مقامات روســیه نخواهد بود.وزیر صنعت ایتالیا این اجازه 
را یــک گام تاریخی خواند که می توانــد به بانکها اجازه 
دهد با اطمینان کامل فعالیت کنند. وی خاطرنشان کرد: 
تامین مالی با ضمانت ۱۰۰ درصدی آژانس اعتبار صادرات 
ساچه و دولت منطقه ای سیسیل، حمایت خواهد شد.پس 
از حمله نظامی روسیه به اوکراین و اقدام بانکها در توقف 
تامین مالی و فراهم کردن ضمانت مورد نیاز برای خرید 
نفت از منابع دیگر، پاالیشــگاه ISAB مجبور شد فقط به 
نفت روسیه متکی باشــد.لوک اویل هدف تحریم در اروپا 
قرار نگرفته است اما بانک های اروپایی به دلیل نگرانی از 
خطر جریمه شــدن توسط آمریکا، تمایلی به همکاری با 
یک شرکت روسی ندارند.دولت ایتالیا پنج شنبه گذشته 
 ISAB طرحی را تصویب کرد که اجازه می دهد پاالیشگاه
همزمان با مذاکرات لوک اویل برای فروش این پاالیشگاه، 
تحت اداره یک متولی قرار بگیرد. آلمان در سپتامبر اقدام 
مشــابهی انجام داد و کنترل یک پاالیشگاه نفت متعلق 
به روس نفت را به دست گرفت.وزیر صنعت ایتالیا گفت: 
ممکن اســت از گروه انرژی دولتی اِنی خواسته شود به 
اداره این پاالیشــگاه کمک کند.بر اساس گزارش رویترز، 

زیرمجموعه لوک اویل که مالک پاالیشگاه ISAB است

گاز؛ بحرانی بزرگ تر از آب

 قطر در سودای تسخیر پارس جنوبی، ایران در آستانه واردات
مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز گفت: در حال حاضر منحنی 
تولید گاز در ایران رو به نزول اســت هر قدر زمان بیشــتری 
می گذرد شدت کاهش تولید تشــدید می شود و تا چند سال 
آینده کال افت می کند.حمیدرضا عراقی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره برنامه های گازی قطر در میدان مشترک 
پارس جنوبی و سرانجام منابع گازی ایران در این میدان اظهار 
داشــت: پارس جنوبی یک مخزن مشترک است که هر کدام از 
طرفین بتوانند برداشت می کنند، البته یک معاهده بین المللی هم 
دارد که باید وارد مذاکره شوند و برداشت ها طبق نرم بین الملل 
باشــد. در هر صورت اکنون قطر در حال انعقاد قرارداد است و 
بیشتر هم برداشــت می کند و ما به دلیل عدم سرمایه گذاری 
نمی توانیم برداشــت زیادی داشته باشــیم. وی افزود: اکنون 
پارس جنوبی به مرحله ای رســیده که باید افزایش فشار اعمال 
شود که هزینه دارد و هم اینکه باید از تکنولوژی جدید استفاده 
کنیم که بتوانیم برداشت افقی داشته باشیم، در حالی که اکنون 
فاز ۱۱ کند جلو می رود، برداشــت افقی، سرمایه گذاری جدید 
و فشــارافزایی نداریم. در هر صورت روند کار ایده آل نیســت، 
قطر سرمایه گذاری می کند، تکنولوژی جدید بکار می گیرد، با 
شرکت های بزرگ قرارداد منعقد می کند، هم نیاز دنیا را برآورده 
می کند و هم اینکه در آینده گاز بیشــتری برداشــت می کند. 
اما ســمت ایران چاه ها افت می کنند، ســرمایه گذاری صورت 
نمی گیــرد و امکان واردات تکنولوژی جدید را نیز نداریم.مدیر 
عامل اسبق شرکت ملی گاز گفت: در حال حاضر منحنی تولید 
گاز در ایران رو به نزول است و هر قدر زمان بیشتری می گذرد 
شدت کاهش تولید تشــدید می شود و تا چند سال آینده کال 
افــت می کند. وزارت نفت، دولت و مجلس از هم اکنون باید به 
فکر تکنولوژی و سرمایه گذاری باشند و هم فشارافزایی صورت 
گیرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر میدان کنگان، خانگیران و 

ایالم هم در حال افت تولید هستند و باید فشارافزایی شود. باید 
تکنولوژی جدید باید وارد شود و میادین جدید را نیز اکتشاف 
کنند، مجلس و دولت باید بدانند سرمایه گذاری در پروژه های 
گازی باید اولویت اول کشــور باشد بحران آینده بدتر از بحران 
آب خواهد بود و باید به فکر باشــند، یعنی روی مخازن جدید، 
فشارافزیی مخازن موجود و هم بهینه سازی مصرف تمرکز کنند.  
عراقی با بیان اینکه بحران گاز در کشور جدی است، ادامه داد: 
مثال زمستان امسال بسیاری از صنایع باید محدود شوند که گاز 

منازل قطع نشود زیرا اگر گاز منازل قطع شود بحران اجتماعی 
بوجود می آید و این در حالی است که گاز صنایع هم قطع شود 
بحران اقتصادی بوجود می آید و پتروشیمی، فوالد و نیروگاه ها 
به مشکل برمی خورند و مجبورند روی سوخت دوم بروند و هوا 
آلوده تر شود.وی بیان داشت: در گذشته فازهای مختلف مورد 
بهره برداری قرار گرفت، خطوط انتقالی که تعطیل شــده بود با 
تزریق بودجه و بر اســاس ماده ۱۲ وارد مدار شدند و ایستگاه 
تقویت فشــار را راه اندازی کردیم و طی چند سال بحران حل 

شد و اکنون باید روی بهینه سازی و انرژی های نو سرمایه گذاری 
جدید صورت گیرد، مجلس باید بودجه در نظر بگیرد و از محل 
ماده ۱۲؛ بهینه ســازی مصرف جدی گرفته شــود.مدیر عامل 
اسبق شرکت ملی گاز خاطرنشــان کرد: مجلس و دولت باید 
با جدیــت روی این موضوعات تمرکز کننــد چون پروژه های 
گازی بلندمدت هســتند، باید بین تصمیم سخت و تصمیم بد 
مردم را آگاه کنند و تصمیم سخت را انتخاب کنند. امروز همه 
کشــور به انرژی گاز متصل اســت، در دنیا نتورکی مثل ایران 
وجود ندارد و خطوط انتقال و ایستگاه های تقویت فشار زیادی 
داریم. اگر بنا بر این اســت که صنعت در کشور ما توسعه پیدا 
کند با تعطیلی صنعت این اتفاق نمی افتد، با رفتن نیروگاه ها به 
سوخت دوم تنها هوا را آلوده تر می کنیم و با اعمال محدودیت 
خوراک برای پتروشیمی ها، صنایع و سیمان توسعه را به تعویق 
می اندازیم.وی درباره گزینه واردات گاز برای حل مشکل گفت: 
در مقاطعی اگر گاز را از شمال کشور دریافت کنیم روند خوبی 
است اما واقعیت این است ارزی را که بابت صادرات گاز دریافت 
می کنیم، مشکالت کشور را حل می کند مثال در شرایط بحرانی 
کرونــا ارزی که در صادرات گاز بــه عراق دریافت کردیم به ما 
کمک کــرد که بتوانیم دارو تامین کنیم. حال اگر فرض کنیم 
گاز وارد شود ارز آن قرار است از چه محلی تامین شود؟عراقی 
تاکید کرد: هرچند اکنون به این ســمت می رویم که باید گاز 
را وارد کنیم اما موضوع این اســت که ارز از کجا تامین شود با 
این شرایط بانکی چطور می توانیم پول را پرداخت کنیم؟ وقتی 
می شــود با بهینه سازی مصرف، اکتشافات جدید و فشارافزایی 
مخــازن موجود منبع درآمد بزرگی ایجــاد کنیم چرا باید گاز 
را وارد کنیم؟ شــرکت گاز به تنهایی نمی تواند این موضوعات 
را حل کند باید اســتراتژی کلی از سوی مجلس، دولت و ورات 

نفت برای حل مشکل تعریف شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران گفت: فرآوری بنزین سوپر نیاز به 
مواد افزودنی دارد که موجود نیست، بحث 
دیگر هم قیمت است، به صرفه نیست که 
این بنزین گران را تولید کنند چون قیمت 
تمام شده چندین برابر آن چیزی است که 
در جایگاه ها عرضه می شــود.مهراد عباد 
در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، 
درباره آلودگی هوا و نقشی که حامل های 
انــرژی از جمله بنزین و گازوئیل در بروز 
آن دارند، اظهار داشــت: طبق آماری که 
جدیدا اعالم شده شــدت مصرف انرژی 
در کشــور ما ۲.۵ برابر متوســط مصرف 
جهانی و ۱۵ برابر مصرف در ژاپن اســت، 
ما به شــدت اعتیاد مصرف انرژی داریم و 
از آنجایی که منابع فســیلی زیادی داریم 
استراتژی انرژی کشور از حدود ۳۰ سال 
گذشته روی بخش گاز تدوین شده است 
و از ســوی دیگر بواســطه مشکالتی که 
در روابط بین الملل داشته ایم، نتوانستیم 
از فناوری جدید اســتفاده و سوخت هایی 
تولید کنیم که آالیندگی کمتری داشته 
باشند این مشکل به طور مداوم در ده ها 
سال اخیر ادامه داشــته است.وی افزود: 
مشکل ســوخت ما را به جایی رساند که 
به دلیل گوگرد بــاالی موجود در مازوت 
و غیراســتاندارد بودن آن نتوانستیم این 
سوخت را به کشتی ها بفروشیم و به دلیل 
ناتــرازی گاز و کمبود بــرق در این چند 
ســال این سوخت آالینده را داخل کشور 
استفاده کردیم تا بتوانیم تولید برق داشته 
باشیم.نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به قدیمی بودن 
خودروها و تاثیری که در بروی آالیندگی 
در کشــور دارنــد، تصریح کــرد: هوش 
ســبز در صنایع کشــور ما هیچ معنایی 
ندارد، طبق کنوانســیون های بین المللی 
تغییرات اقلیمی کاهــش آالیندگی یک 

کار جمعی جهانی را می طلبد یک یا دور 
کشــور نمی توانند کمک کنند که میزان 
آالیندگی کربنی را کم کنیم، از ســوی 
دیگر ایران با مجامع بین المللی همکاری 
نکرده است مثال به تعهدات مان در معاهده 
پاریس عمل نکردیم، در کاپ ۲7 در مصر 
فقط در حد ارائه بیانیه حضور داشــتیم 
و تعهــدی نداریم، عمال همکاری جهانی 
نداریم. همه اینها دست به دست هم داده 
که آالیندگی هوا در کشــور ما باال باشد. 
اکنون خشکســالی و گرم شدن هوا را در 
همه کشورها شاهدیم اما در ایران زودتر 
از سایر نقاط جهان آن را لمس می کنیم. 
متاســفانه هیچ برنامه ای وجود ندارد که 
حداقــل بخواهیم این آالیندگــی را در 
همین حد نگه داریم. وی گفت: صنایع ما 
به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند 
و بــا توجه به ارزان بودن؛ صنایع، مردم و 
دولت بشدت انرژی را مصرف می کنند که 
همه اینها آالیندگی شدید ایجاد می کند. 
مثال ابر متان یکی از گازهایی است که الیه 
ازن را سوراخ و تخریب می کند، خیلی از 
گازها در جهان هستند با رعایت استاندرد 
کنترل می شــوند یکی از آنهــا گازهای 
برودتی اســت که ۵ نسل عوض شدند و 
به نســل هایی رسیدند که آالیندگی شان 
تقریبــا صفر شــده اســت، یعنــی در 
کشورهای توسعه یافته از گازهای برودتی 
اســتفاده می کنند که آالیندگی ندارند و 

مــا در ایران همچنان نســل یک و دو را 
 R۱۲ اســتفاده می کنیم و از نظر کدینگ
هستند، هنوز صنایع ما از گازهای قدیمی 
اســتفاده می کنند که بشدت به الیه ازن 
آسیب می زنند، کشــورهای توسعه یافته 
روی موضــوع بازیافــت ایــن گازها کار 
می کنند آنهــا را ریســایکل می کنند و 
اجازه نمی دهند باعث ســوراخ شدن الیه 
ازن شوند اما در ایران هیچ برنامه ای برای 
ریسایکل این گازهای هالوژنی نداریم.عباد 
تاکید کرد: بخشی از مشکل آالیندگی در 
کشور ما مربوط به سوخت و بخشی نیز به 
خودروها ربط دارد ما توانایی این را داریم 
که بنزین با اســتاندارد بــاال مثل یورو۵ 
تولید کنیم ولی بحث قیمت گذاری روی 
همه کاالها از جمله بنزین مشکل ایجاد 
کرده است وقتی بنزین را با قیمت پایین 
می فروشــیم، مجبوریم کاالی بی کیفیت 
تولیــد کنیم. رقابتی هم بین شــرکت ها 
برای تولیــد کاالی باکیفیت وجود ندارد، 
پایشــی هــم کــه روی بنزیــن صورت 
می گیــرد، بســیاری از  آناالیزرهایی که 
در پاالیشگاه ها موجود هستند قدیمی اند 
و بسیاری با مواد اولیه ای کالیبره شده اند 
که استاندارد نیستند، ما به دلیل تحریم 
مجبور شــدیم مــواد اولیــه بی کیفیت 
اســتفاده کنیم و همین باعث مشکالت 
بسیاری می شود.وی درباره عملکرد منفی 
سازمان استاندارد گفت: سازمان استاندارد 

روی بحث کیفیت ســوخت کار می کند 
اما قضیه این اســت که با توجه به قیمت 
کنونی استراتژی ما این نیست که بنزین 
باکیفیت تولید کنیم حداقل هایی تعیین 
شده و اکثر کاالهای انرژی در کشور ما با 
قیمت پایین فروش می رود و یکی از آنها 
نیز بنزین است، کمکی که اکنون سازمان 
اســتاندارد می تواند داشــته باشد اینکه 
نظارت ها را در جایگاه ها بیشــتر کند و از 
نظر کیفی ســوخت را آنالیز کند، باتوجه 
به اینکه عمال امکانات اداره استاندارد کم 
است، می تواند از بخش خصوصی کمک 
بگیرد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: مواد افزودنی که در بنزین 
بکار می رود خیلی مهم است، در سال های 
اخیر مجبور شدیم بسیاری از افزودنی های 
بنزیــن را از کشــورهایی وارد کنیم که 
پایین  ممکن است کیفیت کاالهای شان 
باشــد.وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
حتی بنزین سوپر هم در جایگاه ها موجود 
نیست و این باعث آلودگی بیشتر می شود، 
گفت: فرآوری بنزین ســوپر نیاز به مواد 
افزودنــی دارد که موجود نیســت، بحث 
دیگر هم قیمت اســت، به صرفه نیست 
که این بنزیــن گران را تولید کنند چون 
قیمت تمام شــده چندین برابر آن چیزی 
است که در جایگاه ها عرضه می شود.عباد 
تاکید کرد: برخی صنایع بخصوص صنایع 
نفتی، ســیمان و فوالد به محیط زیست 
آســیب می رســانند، در حالی که اکنون 
در دنیا شــرکت ها منابع خود را مدیریت 
می کنند تا به بهترین حالت مصرف شوند 
و از آن طرف هم آالیندگی محیط زیست 
را هــم کم کنند، اما ایــن موضوعات در 
اولویت ما نیســت. یکی از اهداف کمیته 
محیط زیست اتاق بازرگانی این است که 
شبکه سازی شود، در حال حاضر کسانی 
که به محیط زیست کمک می کنند بسیار 
جزیره ای هستند، ما در کمیته ای در اتاق 
بازرگانی سعی می کنیم این شرکت ها را 
جمــع کنیم تا بقیه شــرکت های بخش 
خصوصی هم از آنها تجربیات اســتفاده 

کنند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

استراتژی ما تولید سوخت باکیفیت نیست

ســخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که مسکو مخالف سقف قیمت ۶۰ دالری در نظر 
گرفته شــده از سوی اتحادیه اروپا برای محموله های دریایی صادرات نفت خام روسیه 
اســت.به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف روز شنبه )۱۲ آذرماه( 
در واکنش به توافق اعضای اتحادیه اروپا بر ســر تعیین سقف قیمتی ۶۰ دالری برای 
محموله های دریایی صادرات نفت خام روسیه گفت: مسکو سقف قیمت تعیین شده را 
نمی پذیرد و در حال تجزیه وتحلیل نحوه واکنش به این طرح اســت.وی افزود: روسیه 
برای پاســخگویی به طرح سقف قیمت ۶۰ دالری برای صادرات محموله های دریایی 
نفت خام روســیه که روز جمعه )۱۱ آذرماه( از ســوی کشــورهای عضو گروه هفت، 
اتحادیه اروپا و استرالیا اعالم شد، آماده شده است.سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد: 
مســکو سقف قیمتی را نمی پذیرد و پس از بررسی توافق به زودی به آن پاسخ خواهد 
داد.روسیه بارها اعالم کرده است به کشورهایی که طرح سقف قیمتی را اجرا می کنند، 
نفت عرضه نمی کند.میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 

در وین روز شــنبه در پست هایی در رسانه های اجتماعی بر موضع مسکو تأکید کرد.
پسکوف افزود: از امسال اروپا بدون نفت روسیه زندگی خواهد کرد.طرح سقف قیمتی 
بــه اعضای اتحادیه اروپا اجــازه می دهد محموله های دریایی نفت خام روســیه را با 
رعایت ســقف قیمت ۶۰ دالری وارد کنند، اما در صورت رعایت نشــدن این سقف، 
خریداران نفت روسیه از خدمات شرکت های کشتیرانی، بیمه و بیمه  اتکایی برای حمل 
محموله های نفت این کشور منع می شوند.طرح یادشده می تواند حمل ونقل نفت خام 
روسیه را با قیمت باالتر از سقف قیمتی تعیین شده، حتی به کشورهایی که بخشی از 
توافق نامه نیســتند، پیچیده کند.نفت خام اورال روسیه روز جمعه )۱۱ آذرماه( حدود 
۶7 دالر برای هر بشــکه معامله شد.جانت یِلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکا 
در این باره گفت: ســقف قیمتی تعیین شــده به ویژه به نفع کشورهای با درآمد کم و 
متوسط است که بار سنگین قیمت های باالی انرژی و مواد غذایی را متحمل شده اند.

وی در بیانیه ای مدعی شد که با توجه به وضع  اقتصاد روسیه و  روند افزایشی بودجه 

این کشور، سقف قیمتی بر درآمدهای این کشور اثر خواهد گذاشت.سفارت روسیه در 
ایاالت متحده طی پیامی ضمن انتقاد شــدید از اعمال طرح سقف قیمتی برای نفت 
روســیه اعالم کرد مســکو به یافتن خریداران برای نفت خود ادامه خواهد داد.در این 
بیانیه آمده اســت: اقدام هایی از این دســت ناگزیر به افزایش نااطمینانی ها در بازار و 
تحمیل هزینه های باالتر برای مصرف کنندگان مواد خام منجر می شود.در پیام سفارت 
روسیه در آمریکا آمده است که صرف نظر از به کارگیری چنین ابزارهای نامشروعی، ما 

مطمئن هستیم که تقاضا برای نفت روسیه ادامه خواهد داشت.

مسکو طرح سقف قیمت نفت را نمی پذیرد

اروپاازامسالبدوننفتروسیهزندگیمیکند

گزیده خبر
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مدیرعامل شرکت راه آهن تاکید کرد
محصوالتروسیهبههندازکریدورریلیایرانصادرمیشود

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه بیش از دو ماه است که محصوالت استراتژیک روسیه به هند از طریق ایران صادر می شود، گفت: این محصوالت به صورت تمام ریلی از شمال شرق 
روسیه وارد مرز سرخس و از مرز سرخس تا بندرعباس ظرف مدت کمتر از سه روز طی شده و سپس با کشتی به کشور هند حمل می شود.به گزارش ایسنا،  سید میعاد صالحی، با حضور 
در برنامه تلویزیونی به تشریح اهداف سفر اخیر خود و هیات همراه به کشور روسیه پرداخت و با بیان اینکه در دولت سیزدهم، دیپلماسی ریلی در دستور کار راه آهن قرار گرفته است، افزود: 
این سفر به منظور افزایش تبادالت و تعامالت ریلی با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای قفقاز و کشورهای همسایه صورت پذیرفت.وی تاکید کرد: سال گذشته به لطف پروردگار توانستیم 
رکورد تاریخ راه آهن را با یک میلیون و ۹۱۳ هزار تن در حوزه ترانزیت و یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن در حوزه صادرات داشته باشیم. البته این روند ادامه پیدا کرد و ما در سال ۱۴۰۱ تالش 
کردیم تا از تک محصولی و تمرکز از تعداد اندکی از محصوالت به سمت چند محصولی پیش برویم.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه روسیه یکی از کشورهایی است که امکان 
تعامالت ریلی در حوزه ترانزیت با آن وجود دارد، تصریح کرد: ما از ماه های گذشــته جلســات مختلفی را برگزار کردیم. همچنین دیداری در مسکو با همتای روسی خود در راه آهن روسیه 
داشتیم و آن ها نیز به کشورمان آمدند.صالحی با بیان اینکه بیش از دو ماه است که محصوالت استراتژیک روسیه به هند از طریق کشورمان صادر می شود، افزود: این محصوالت به صورت 
تمام ریلی از شمال شرق روسیه وارد مرز سرخس شده و از مرز سرخس تا بندرعباس که طول مسیر حدود ۱۶۰۰ کیلومتر است ظرف مدت کمتر از سه روز طی شده و سپس با کشتی 
به کشور هند حمل می شود. این مسیر تقریبا یک سوم مسیر قبلی است که از مسیر دریای سیاه از روسیه به هند طی می شد.مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه این تعامالت یک توفیق برای 
کشور مبدا و مقصد محسوب می شود، تاکید کرد: این مسیر عالوه بر اینکه زمان کوتاه تری را از جهت سیر کاال از مبدا به مقصد می تواند داشته باشد، همچنین درآمد ارزی برای کشورمان 
خواهد داشت، ضمن اینکه می تواند باعث سیادت سیاسی و امنیتی کشورمان شود.صالحی با اشاره به دستاوردهای سفر خود به کشور روسیه اظهار کرد: در راستای تعامل با کشور روسیه به 
دعوت رئیس راه آهن روسیه به مسکو رفتم و آنجا در اجالس CCTT که یک شورای مهم در حوزه اوراسیا است شرکت کرده و به دعوت رئیس راه آهن روسیه در آنجا سخنرانی انجام دادم.

وی با یادآوری از اینکه در این اجالس، فورواردها نیز حضور داشتند، خاطرنشان کرد: مالقات خصوصی و همچنین جلسات دوجانبه با رئیس راه آهن روسیه به منظور امضای قراردادی که 
ناظر بر یکپارچه کردن تعرفه ها است، انجام دادیم.مدیرعامل راه آهن اظهار کرد: در این سفر، در رابطه با مسیری که ۳۰ هزار تن کاال در آن جا به جا شده بود، نهایتا قراردادی به امضا رسید 

که می تواند به چند میلیون تن ادامه پیدا کند. 

گزیده خبر

سرمایهگذاری۱۰میلیوندالریایراندر
بندرسالیانکا

توسعه بندر سالیانکا در روسیه از سوی گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون 
دالری، هم راســتا با تاکیدات دولت سیزدهم در حوزه 
رونق بخشــی به کریدور شــمال-جنوب ادامه دارد.به 
گزارش مانا، گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

با انتشار گزارشی از روند توسعه بندر سالیانکای روسیه که راهبری آن در اختیار 
این گروه قرار دارد، اعالم کرد: برنامه اجرایی توسعه بندر سالیانکا در کمتر از یک 
ســال پیش آغاز شده و با سرعت در حال انجام است.بر این اساس و با همکاری 
دستگاه دیپلماسی کشور و سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه و طی مراحل 
اداری و قانونی همزمان با کســب مجوز های الزم، عملیات توسعه بندر با هدف 
افزایش سرعت افزایش ســرعت عملیات پس کرانه در راستای افزایش سرعت 
گردش بار آغاز شــد.گروه کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران در این گزارش 
با اشــاره به تجهیز بندر به ماشین آالت مناســب از قبیل لیفتراک ها، لودر ها و 
جرثقیل های ماشــینی، اعالم کرده که هدف نهایی از اصالحات انجام گرفته در 
بندر ســالیانکا افزایش توان ۳۰ درصدی صادراتی و ۴۵ درصد وارداتی این بندر 

نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ است.

افزایشسرمایه۱۱هزار۱۰۰میلیاردریالی
شرکتمجتمعفوالدخراسان

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع فوالد خراسان 
با حضــور ۹۸.۳۵ درصد ســهامداران برگزار شــد و 
ســهامداران شرکت با افزایش سرمایه آن از ۱۱ هزار و 
۹۰۰ به ۲۳ هزار میلیارد تومان موافقت کردند.مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت مجتمع فوالد خراسان پیش 

از ظهر پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱ با حضور ۹۸.۳۵ درصد سهامداران با دستور 
کار تصویب افزایش ســرمایه در راستای سرمایه گذاری بیشتر در پروژه های در 
دست اجرا و هم چنین کاهش وابستگی به اخذ تسهیالت از شبکه بانکی برای 
تامین منابع مالی سرمایه گذاری های خود، اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۱۱ 
هــزار و  ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی صاحبان 
ســهام نمود.تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در 
دست اجرا )از جمله پروژه بزرگ احداث شبکه جمع آوری و  تصفیه خانه فاضالب 
شهری( از دالیل توجیهی این افزایش سرمایه بود  که پس از اخذ مجوز سازمان 
بــورس، گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، مورد تایید مجمع فوق العاده قرار 
گرفت.با این افزایش، ســرمایه شرکت مجتمع فوالد خراسان از ۱۱ هزار و ۹۰۰ 

میلیارد به ۲۳ هزار میلیارد ریال ارتقا می یابد.

کشندهFAWبرایاشخاصحقیقیوحقوقی
دربورسکاالعرضهمیشود

کشــنده FAW CA۴۱۸۰ روز دوشــنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱با قیمت پایه ۲ میلیارد 
و۳۷۰میلیون تومان در بورس کاال عرضه می شود. سررسید قرارداد خرید سلف 
این کشنده تولید سیبا موتور در گروه بهمن،۱۷ /۱۱/ ۱۴۰۱ است.خریداران برای 
انجام این معامالت باید کد بورســی داشته باشند. دریافت کد بورسی از طریق 
ثبت نام در سامانه سجام و انجام مراحل قانونی این فرآیند امکان پذیر است. لذا 
توصیه می شــود خریداران چند روز کاری را برای این امور اختصاص دهند. در 
این معامالت اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به خرید و اعالم قیمت هستند. به 
همین ترتیب اشخاص حقیقی تنها مجاز به خرید یک دستگاه و اشخاص حقوقی 
امکان خرید حداکثر ۵ دستگاه کشنده را دارند. آخرین عرضه بورسی این کشنده 
در مهر ۱۴۰۱انجام گرفت که با استقبال خریداران مواجه شد.گروه بهمن از سال 
۱۳۹۵با هدف پوشــش نیازهای بازار حمل و نقل با رویکرد تولید وسائل نقلیه 
سبک از جمله موتور ســیکلت و انواع خودروهای سواری تا خودروهای تجاری 
سبک و سنگین در قالب شرکت های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اسنا 
و ایران دوچرخ نقش موثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای کار 

و تجاری داشته باشد.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد
تعدادیازخودروهایوارداتیبه

پشتمرزرسیدند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرعت گرفتن 
فرآیند واردات خودرو به کشــور، از رسیدن برخی مدل ها به پشت 
مرز و آغاز تبلیغات برای آن ها خبر داد.به گزارش ایسنا، امید قالیباف 
در حساب توییتر خود از رکوردزنی خودروسازان بزرگ در ماه های 
اخیر خبر داده است.سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشد 
تولید خودرو در ماه های اخیر رکورد پنج ساله خود را جابه جا کرده، 
از رشــد ۳۸۰ درصدی تولید خودرو کامل از ابتدای امسال تا پایان 
هفته گذشــته )۹ آذر ماه( نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، خبر 
داده است.وی همچنین ضمن تاکید بر سرعت گرفتن فرآیند واردات 
خودرو، اعالم کرده است که حتی برای برخی مدل ها، خودروها به 
پشت مرز رسیده و فرآیند تبلیغات محیطی آن ها همانگونه که دیده 
می شــود، آغاز شده است.  وی در پاســخ به سوال ایسنا، مبنی بر 
اینکه اولین خودروهای آماده ی واردات به کشــور که به پشت مرز 
رسیده اند، از چه مدل ها و در چه تعدادی هستند؟ اظهار کرد: هنوز 
جزئیات این موضوع در دســترس نیست؛ اما به زودی جزئیات نیز 

مشخص خواهد شد و شاهد واردات خودروها خواهیم بود.

مخابراتو۱۰۰۰میلیاردتومان
الوصولی

برای تحقق نوسازی شبکه مخابرات کشور به منظور خدمت رسانی 
شایسته به مشتریان، منابع مالی الزم است تا با حمایت از مجموعه 
مخابرات، حوزه ارتباطات کشور به سمت خدمات مبتنی بر اقتصاد 
دیجیتــال و فیبر نوری حرکت کند.به گزارش ایســنا، محمدرضا 
بیدخام با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر مخابرات نتواند ســرویس 
دهی مناسب و مطلوب داشته باشد، بسیاری از صنایع و کارخانجات 
تجهیزات مخابراتی با خطر از دســت دادن  درآمد خود روبرو می 
شــوند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران 
افزود: اکنــون کارخانجات تولید فیبر و کابل ســازی با ۲۰درصد 
ظرفیت کار می کننــد و اگر مخابرات نتواند به عنوان بزرگ ترین 
مشتری این صنایع، سرویس دهی مناسب داشته باشد، بسیاری از 
ایــن کارخانجات با توقف تولید و حتی بیکاری کارکنان مواجه می 
شوند.وی با بیان اینکه مشتریان هم در حوزه تلفن ثابت و هم دیتا 
باید پایداری شبکه را احساس کنند، گفت: عدم وجود منابع مالی 
الزم برای توسعه بازســازی شبکه و سرقت کابل های مخابراتی از 
مشــکالت موجود است.بیدخام گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان الوصولی در شرکت داریم، با توجه به تورم و افزایش 
حقوق پرسنل و میزان زیادی از درآمد صرف منابع انسانی می شود 
که اگر این منابع تامین نشــود، مشکالت مربوط به کارکنان ادامه 
می یابد.وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، تاکید کرد: 
شرکت مخابرات اگر به اینجا رسیده به واسطه زحمات و تالشهای 
عزیزان بازنشسته است، برند شــرکت مخابرات قدیمی ترین برند 
ارتباطی کشور است که اگر ارتقاء و توسعه پیدا کرده به واسطه این 
عزیزان بوده و مطالبات قانونی آنها قطع به یقین باید پرداخت شود 
و هیات مدیره مصوبات خوبــی در این زمینه دارد که امیدواریم با 

تامین منابع الزم این امر محقق شود.

حریری:

تکلیفمان با چین مشخص نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و چین می گوید تا زمانی که تکلیف 
ایــران و افکار عمومی با نحوه همکاری و تعامل اقتصادی با چین 
روشن نشود، نمی توان به بسیاری از سوال ها پاسخ داد.مجیدرضا 
حریری در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: یکی از معضالتی که 
ما در ســال های گذشــته با آن مواجه بودیم، نامشــخص بودن 
تکلیــف ما با چین اســت. وقتی خبــری از همکاری های تازه با 
چین مطرح شــده یا سرمایه  گذاری شــرکت های این کشور در 
ایران نهایی می شــود، ناگهان موج منفی رسانه ای راه می افتد که 
کشــور را به چین فروختیم و امثال ایــن حرفها، ولی در مقابل 
اما وقتی خبر می آید که چین در کشــورهایی مانند عربســتان 
سعودی، قطر یا سایر کشورهای منطقه سرمایه گذاری کرده، این 
بار تیتــر می زنند که چین، ایران را رها کرده یا قصد همکاری با 
ما را ندارد! در چنین شــرایطی باید بپرسیم تکلیف چیست؟وی 
با بیان این که برای جذب ســرمایه  گــذاری نیاز به فراهم کردن 
مقدمات و زیرســاخت های الزم اســت توضیح داد: امروز اقتصاد 
چین و شــرکت های بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنیا کار 
می کند و سطح گســترده ای از همکاری را فراهم کرده اند. برای 
ســرمایه گذاری نیاز به امنیت و تضمین شــرایط است و با توجه 
به تحریم هایی که اقتصاد ایران در سال های گذشته آن را تجربه 
کرده، برخی از شــرکت های چینی نیز می ترسند که در صورت 

ورود به ایران با محدودیت مواجه شوند.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چین ادامه داد: در صورتی که ما این امنیت ســرمایه گذاری را 
تامین کنیم، قطعا شرکت های چینی نیز به حضور در ایران عالقه 
نشان خواهند داد. البته بنا نیست که در این حوزه انحصار ایجاد 
شود و در صورت فراهم شدن شرایط، از دیگر کشورها نیز امکان 
جذب ســرمایه خواهیم داشــت؛ اما در حال حاضر همانطور که 
اروپایی ها محدودیت هایی دارند، قطعا نگرانی برای شــرکت های 
چینی نیز وجود دارد.حریری با بیان این که ایران امروز پنجمین 
کشور منطقه خلیج فارس در همکاری با چین است بیان کرد: ما 
در سال ۲۰۱۴ شریک اول تجاری چین در منطقه بودیم اما امروز 
این جایگاه را عربستان سعودی از آن خود کرده است. برای چین 
تامین پایدار انرژی یک اولویت اساســی به شمار می رود و قطعا 
در این راستا با کشــورهای منطقه همکاری خواهد کرد اما این 
به معنی کنار رفتن ایران نیست.وی خاطر نشان کرد: همکاری با 
ایران برای چین یک موضوع مهم اســت و ما همواره جزو تامین 
کنندگان اصلی انرژی چین بوده ایم. در صورتی که مقدمات الزم 
فراهم نشــود، ما برخی فرصت ها را از دست می دهیم اما این به 
معنای کنار گذاشــتن ایران از ســوی چینی ها نخواهد بود و در 
صورت فراهم شدن شرایط، امکان رشد جدی همکاری و سرمایه  

گذاری جدید وجود خواهد داشت.

اتاق بازرگانی تهران در تحقیق مشترکی که با همکاری دانشگاه شریف انجام شده به بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری نان در 
ایران پرداخته است.به گزارش ایسنا، در یک بخش از این پژوهش، آثار قیمت گذاری دستوری در صنعت آرد و نان و آسیب هایی 
که این سیاست اقتصادی بر تولید و مصرف کنندگان این محصول داخلی وارد می آورد، مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس این 
مطالعه تحقیقی، در ایران حدود ۳۹۰ شــرکت آردسازی مجوز فعالیت دارند که همگی جزو بخش خصوصی به حساب می آیند. 
همچنین در زنجیره نان کشور، بیش از ۹۰ هزار واحد نانوایی در سراسر ایران وجود دارد که همه آنها از بخش خصوصی هستند. با این حال، دولت با کلیدواژه امنیت 
غذایی، نقش انحصاری و جدی در تمامی حلقه های صنعت نان و آرد کشور دارد و با این رویکرد، حجم وسیعی از منابع دولت صرف پرداخت یارانه گندم و نان می شود.

بررسی ها نشان می دهد که طی سال ۱۳۹۹، دولت با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه ای، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. 
این رقم، معادل هزینه احداث ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر راه آهن قطار سریع السیر یا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ۷۰ متری است.در بخشی از پژوهش اتاق بازرگانی 
تهران و اندیشکده کسب وکار شریف، به تبعات مداخالت دولت در قیمت گذاری گندم و نان و بروز بهره وری پایین در زنجیره صنعت آرد و نان و همچنین شکل گیری 
ناکارآمدی های متعدد در حلقه های زنجیره تولید پرداخته شده و به این مساله اشاره شده است که دخالت دولت در قیمت گذاری برای آرد و نان، سمت عرضه را دچار 

بی انگیزگی مفرط در تولید کرده  و به هدررفت منابع در این بخش، دامن زده است.

در هشت ماهه امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیا شده و با راه اندازی مجدد این واحدهای تولیدی، برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر 
اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در هشــت ماهه امســال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیا شــده اســت. همچنین با راه اندازی مجدد این واحدهای 
تولیدی، برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است.امسال برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک ها 

و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعالم سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیز برنامه ریزی شده است.بنابراین با بازگشت ۸۵۸ واحد صنعتی 
به چرخه تولید از ابتدای امسال، ۴۳ درصد از برنامه تدوین شده برای احیاء صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی کشور عملیاتی شده 
است. آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیاء شده نیز ۴۵ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.گفتنی است ۶۹۳ واحد از مجموع واحدهای 
احیاء شده در محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی و ۱۶۵ واحد دیگر، خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده است. از مجموع اشتغال ایجاد شده یا تثبیت یافته 
نیز ۱۳ هزار و ۲۰۴ شغل داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و ۳۰۱۸ شغل خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده است.سرمایه گذاری انجام شده برای احیاء این 

واحدها بیش از ۴۳۴۱ میلیارد تومان بوده است. 

در پژوهش اتاق تهران و دانشگاه شریف مطرح شد

رقمیارانهنانمعادل۷۰۰کیلومترراهآهنسریعالسیر
در 8 ماهه امسال

بیشاز۱۶هزاراشتغالصنعتیاحیاشد

حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140160331011001971 مــورخ 1401/07/24 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاخنمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ناحیه سه کرج تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا نریمانی 
بشمناسنامه شماره 1122 صادره از کرج فرزند حمداله در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مســاحت 70 متر مربع مفروز از پالک شماره 47 فرعی از 143 
اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای اصالن محبی و با مالکیت مالک اولیه آقای تقی 
ملکان تایید مینماید . لذا به منظور اطالع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
حسین رضا نوری شاد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

شناسه میم الف 504/ف 
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بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای توانمندسازی 
روستاییان کشور توسط بانک قرض الحسنه مهر 

ایران پرداخت شد
بانک قرض الحسنه مهر ایران برای اشتغالزایی روستاییان و در چارچوب همکاری با بنیاد 
برکت ۲۲۳۵ میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت کرده که منتج به ایجاد ۲۰۰هزار 
فرصت شغلی شده است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، یکی از 
سیاست هایی که بانک به طور جدی دنبال کرده کمک به راه اندازی طرح های اشتغالزایی 
و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در نقاط مختلف کشور، به ویژه مناطق محروم و روستایی 
بوده اســت.بر همین اساس این بانک در چارچوب همکاری با بنیاد برکت )زیرمجموعه 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام( بیش از ۶۷هزار طرح اشتغالزایی در ۶هزار روستای 
کشــور را تأمین مالی کرده است.خوشبختانه اجرای این طرح ها با توفیق همراه بوده و 
مجموعاً منجر به ایجاد ۲۰۱هزار فرصت شــغلی در حوزه های کاری مختلف شده است.

توجه به اقشار خاص که نیازی مبرم به دریافت وام قرض الحسنه و راه اندازی کسب وکار 
دارند، یکی از رویکردهای مورد توجه بانک در تأمین مالی طرح های اشــتغالزایی بوده و 
از ۶۷هزار طرح اشــتغالزایی یاد شده، ۸۱۰۰ طرح به این گروه ها اختصاص یافته است. 
تخصیــص ۳۵۰۰ فقره وام به کولبران، ۶۰۰ فقــره وام به معلوالن و ۳۸۰۰ فقره وام به 
زنان سرپرست خانوار از این جمله اند.افزون بر این، وام های پرداخت شده از سوی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران منجر به خلق حدود ۷۰۰ فرصت شــغلی در قالب ۲۳۰ طرح 
کســب وکاری دانش بنیان شده است.مهاجرت روستاییان به شهرها پیامدهای مختلفی 

دارد. 

 مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی؛
یکی از مسائل اساسی در حوزه سیاستگذاری های 

کالن صنعت بیمه؛ تردد وسایل نقلیه موتوری 
بدون بیمه نامه است

 روابط عمومی صندوق تامین خســارت های بدنی/ یکی از مســائل اساســی در حوزه 
سیاســتگذاری های کالن صنعت بیمه؛ تردد وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه نامه است. 
بر اســاس آمار و اطالعات منتشــر شــده از مبادی رسمی کشــور، حدود ۱۲ میلیون 
وســیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشــور در حال تردد می باشند که از قضا بخش کثیری 
از آنها موتورســیکلت ها هستند. در واقع طبق بررسی های انجام شده، بالغ بر 9۰ درصد 
موتورسیکلت های موجود در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و این آمار بسیار 
نگران کننده ای برای حکمرانان اســت زیرا نداشتن بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه 
به رغم تکلیف قانونی دارندگان آن، در صورت بروز حوادث، مشــکالت بسیار جدی برای 
مقصران حوادث ایجاد می نماید و از طرف دیگر هزینه ها و تبعات ناشی از چنین ریسکی 
به صورت مســتقیم بر حاکمیت و کیفیت زندگی عموم مردم اســت. البته در این گونه 
موارد، صندوق تأمین خسارت های بدنی به موجب قانون در جهت حمایت از زیان دیدگان، 
مسئولیت جبران خسارت بدنی زیان دیدگان را عهده دار است و با پرداخت خسارت بدنی 
حوادث مذکور مانع زندانی شدن مقصران فاقد بیمه نامه می شود؛ لکن به موجب تکلیف 
مصرح در ماده ۲۵ قانون بیمه شــخص ثالث، وظیفه بازیافت خســارت از مقصران فاقد 
بیمه نامه را نیز عهده دار اســت و این در حالی است که با وجود بیمه نامه شخص ثالث، 

پرداخت خسارت زیان دیدگان به غیر از برخی موارد استثنا، مشمول بازیافت نمی شود.

گزیده خبر

 رشد ١٣٧ درصدی صدور اوراق گام در 
بانک صادرات ایران

صدور اوراق گام برای حمایت از بخش های مختلف تولیدی در بانک صادرات 
ایران رشــد ۱۳۷ درصدی ثبت کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، با سرعت گرفتن صدور اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( در بانک صادرات 
ایران، حجم این اوراق تا پایان آبان ماه ســال جــاری با بیش از ۱۳۷ درصد 
افزایش نســبت به ســال قبل، به ۶۶ هزار و ٤۰۰ میلیارد ریال رســید.بانک 
صادرات ایران با هدف هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، 
تامین ســرمایه  در گردش موثر و پایدار برای واحدهای تولیدی و رفع موانع 
پولی، صدور اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( را به عنوان یکی از ابزارهای مهم 
تامین مالی در زنجیره تامین با سرعت بیشتری پیگیری می کند به نحوی که 
صدور این اوراق در ۸ ماهه اول سال ۱٤۰۱ از نظر مبلغی ۱۳۷ درصد افزایش 
ثبت کرده است.بانک صادرات ایران در پی انتشار اعتبارات اسنادی ریالی در 
قالب طرح طراوت در ســال 9۸، به عنوان اولین بانک در کشور، انتشار اوراق 
گام را نیز در همین ســال آغاز کرد و با توجه به استقبال بخش های مختلف 
تولیدی از این اوراق طی ســال های 99 و ۱٤۰۰ نیــز صدور این اوراق ادامه 
یافته و در سال جاری نیز با سرعت بیشتری برای حل مشکالت تامین مالی 

بنگاه های تولیدی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

به بهانه انتخاب مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان خیر برتر؛ 
توسعه فرهنگ و دانش در قالب مسئولیت 

اجتماعي
  رشد و توسعه  اقتصادی در گرو رشد و توسعه امور فرهنگی است. در جوامع 
پیشرفته توسعه فرهنگی به عنوان زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی شناخته 
می شود. هر چه قدر جامعه در امور فرهنگی  رشد بیشتری  داشته باشد طبعاً 
نتایج اقتصادی و مالی بیشتری به همراه خواهد داشت.به نقل از فرصت امروز: 
یکی از عوامل توسعه یافتگی در جوامع بشری، رشد و توسعه امرخیرخواهانه 
فردی و سازمانی است. خیرخواهی به منزله همدلی و اتحاد افراد یک سرزمین 
برای رسیدن به اهداف مختلف انسانی است. نمی توان جامعه ای را تصور کرد 
که از نظر اقتصادی به رشــد و توســعه خوبی دســت یافته باشد اما از نظر 
زیرســاخت های امور فرهنگی، دچار ضعف های بنیادی باشد.خیرخواهی یک 
امر فرهنگی است که نتیجه آن رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی است، اما 
اگر خیرخواهی رویکردی کاماًل فرهنگی داشته باشد نتیجه ثمربخش تری را 
در جوامع بشری شاهد خواهیم بود. اگر هم ناگزیر باشیم که امر خیرخواهانه را 
به دو بخش اقتصادی و فرهنگی تقسیم کنیم، ناگزیر رویکرد خیرخواهانه یک 
رفتار فرهنگی اســت. به عبارتی بخشی از جامعه با کمک های مالی مستقیم 
سعی می کند تا به سهم خود در رفع نیازهای مالی گروهی از افراد یک جامعه 
ســهیم باشد اما با توجه به نقش کوتاه مدت و زودگذر خیرخواهی اقتصادی 
نمی توان این شــیوه از رفتار خیرخواهانه را در رشد و توسعه جامعه به عنوان 
یک اصل ماندگار ترویج کرد.اما خیرخواهی فرهنگی تاثیری ماندگار در روند 
رشــد و توسعه جامعه دارد به گونه ای که تاثیر آن را می توان در همه سطوح 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شاهد بود. اگر امروز به یک فرد یا افراد جامعه 
به شــکل های مختلف با رویکرد خیرخواهانه کمک مالی شــود گرچه امری 
پســندیده است اما تاثیری در رشد و توسعه جامعه ندارد. در نقطه مقابل اگر 
این رویکرد خیرخواهانه ســمت و ســوی فرهنگی به خود گیرد بدون تردید 

می تواند گره بسیاری از مشکالت آینده را هم بگشاید.

سرپرست بانک مسکن خبر داد:
مناسب سازی شعب بانک مسکن برای 

دسترسی آسان معلوالن به خدمات بانکی
دکتر عسکری از پرداخت بیش از ٤ هزار میلیارد ریال تسهیالت به مددجویان 
سازمان بهزیســتی از سوی بانک مسکن طی ۸ ماهه سال جاری خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، دکتر علی عسکری سرپرست بانک 
مســکن با اشاره به اقدامات این بانک در راستای تسهیل امور خدمات بانکی 
برای معلوالن گرامی گفت: یکی از مسئولیت های اجتماعی مهمی که بانک ها 
بر عهده دارند، یاری رساندن به معلوالن عزیز و تسهیل امور خدماتی برای آنان 
و ایجاد فرصت برابر با دیگر افراد است. معلوالن نشان داده اند کوهی از پشتکار، 
صبر و استقامت هستند و توانمندی های زیادی دارند که باید بسترهای الزم 
برای شکوفای شان فراهم شود.وی افزود: بانک مسکن سعی کرده است با ایجاد 
فضای مناسب برای معلوالن گرامی امکان دسترسی برابر خدمات و تسهیالت 
بانکی را برای این عزیزان فراهم کند و در این راه تســهیل در شرایط افتتاح 
حساب جاری و بهره مندی از خدمات بانکی برای نابینایان بدون نیاز به معرفی 
وکیل معتمد به بانک از جمله این موارد است.سرپرست بانک مسکن با اشاره 
به مناسب سازی محیط شعب بانک برای مراجعه معلوالن اضافه کرد: تاکنون 
۲۲9 شعبه بانک مسکن برای مراجعه معلوالن و افراد کم توان مناسب سازی 
شده است که در این راســتا از سال ۱۳9۷ تاکنون اقداماتی همچون اجرای 

سطح شیب دار یا نصب باالبر ویژه در شعب بانک انجام شده است.

رشد چشمگیراعتبارات حمایت از تولید و اشتغالسرپرست بانک توسعه تعاون 
در تبریز خبر داد؛

 رشد چشمگیراعتبارات حمایت از تولید
 و اشتغال 

سرپرست بانک توسعه تعاون از رشد چشمگیر در اعتبارات تکلیفی حمایت از 
تولید و اشتغال خبر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون آذربایجان شرقی؛ محمد شیخ حسینی در حاشیه سفر به تبریز در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه صنعتی از 
ظرفیت های باالیی برخورداراست که این امر فرصت مغتنمی برای نظام بانکی 
کشور به ویژه بانک توسعه تعاون ایجاد می کند.وی که به همراه وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در تبریز حضور یافته بود، با اشــاره به سیاست های این 
بانک در استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: در حوزه منابع انسانی نیازهایی 
در استان وجود داشته که اقداماتی صورت گرفته است و در سایر حوزه ها نیز 
با شناسایی نقاط ضعف و قوت تالش داریم نقاط ضعف را رفع و نقاط قوت را 
تقویت کنیم.شیخ حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از تولید و اشتغال 
یک فرآیند مشارکتی است افزود: ضروری است مدیران دستگاه های اجرایی 
و بانک های عامل اســتان با هماهنگی و تعامل، انســجام الزم را ایجاد کنند 
تا متقاضیان جهت آگاهی و تکمیل مدارک هدایت شــوند.وی تصریح نمود: 
شرایطی ایجاد گردد تا زمینه استفاده از تسهیالت اشتغال و حمایت از تولید 
برای کارآفرینان تســریع یابد و از عدم جذب وشناور شدن بودجه تخصیص 

یافته جلوگیری شود.

تصویب افزایش سرمایه 4١ درصدی 
بانک

 هیئت مدیــره بانک ســامان در جلســه خود افزایش ســرمایه ٤۱ 
درصدی این بانک را تصویب کرد.به گزارش ســامان رســانه، اعضای 
هیئت مدیره بانک ســامان در جلســه اخیر خود در خصوص اجرای 
مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده ۲۵ دی 
۱٤۰۰ تصمیم گیری کرد و بر این اســاس با افزایش سرمایه بانک از 
مبلــغ ۳٤۲۷۰ میلیارد ریال به ٤۸۲۷۰ میلیــارد ریال موافقت کرد.

براین اساس ۸۰۰۰ میلیارد ریال از این افزایش سرمایه از محل آورده 
نقدی ســهامداران و ۶۰۰۰ میلیارد ریال دیگر از محل سود انباشته 
خواهد بود.الزم به ذکر است که در مجمع عمومی فوق العاده ۲۵ دی 
۱٤۰۰ سهامداران تصمیم گیری در خصوص این افزایش سرمایه را به 

هیئت مدیره بانک سامان واگذار کرده بودند.

به مناسبت گرامیداشت روز بیمه و روز دانشجو
 تخفیف خرید بیمه های مسئولیت 

بیمه تعاون
بیمه تعاون به مناســبت روز بیمه و روز دانشجو، تخفیفانه فروش را 
در رشته بیمه های مسئولیت راه اندازی کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون، این شرکت به مناسبت روز بیمه و از تاریخ ۱۳ تا 
۲۳ آذر، طرح ویژه فروش بیمه نامه در رشــته بیمه های مسئولیت را 
راه اندازی کرده اســت.بر این اساس، عالقه مندان می توانند در تاریخ 
اشاره شــده، با خرید بیمه نامه مسئولیت بیمه تعاون، از حداکثر ۶۵ 
درصد تخفیف برخوردار شوند.گفتنی است در این طرح، تا حداکثر ۶۵ 
درصد تخفیف برای بیمه نامه »مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان 
صنعتی، تولیدی و خدماتــی و کارکنان پروژه های عمرانی« در نظر 
گرفته شــده است.همچنین برای بیمه نامه های »مسئولیت کارفرما 
در قبال کارکنان ســاختمانی« نیز تــا حداکثر ۵۰ درصد تخفیف در 
نظر گرفته شــده است.شایان ذکر اســت که امروزه با توسعه جوامع 
و گســترش فعالیت های اقتصادی، تولیدی، حرفه ای و اجتماعی، هر 
شــخصی می تواند در نتیجه عمل یا ترک عمــل خود خطری ایجاد 
کرده و موجب زیان به دیگری شــده و مســئول شناخته شود که در 
این صورت می بایســت خســارت وارده را جبران کند. شرکت بیمه 
تعاون )تعاونی سهامی عام( نیز در همین راستا برای حمایت از شخص 
مسئول حادثه خسارات جانی و یا مالی مربوطه را با انواع بیمه نامه های 

مسئولیت جبران می کند.

معاون وزیر اقتصاد:

پرداخت تسهیالت بانکی متوقف نشده است
تهران- ایرنا- معاون امور بانکی و بیمه ای وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: پرداخت تسهیالت توسط نظام بانکی متوقف 
نشــده و این روند تا پایان ســال ادامه دارد.به گزارش ایرنا، 
»سید عباس« در حاشیه مراســم روز ملی بیمه در پاسخ به 
خبرنگار ایرنا درباره عدم پرداخت تســهیالت در نظام بانکی 
اظهار کرد: پرداخت تســهیالت در نظام بانکی متوقف نشده 
و بانک هــا می توانند پس از تامین مالی به تعهدات خود عمل 
کنند. پرداخت وام تا پایان ســال ادامه دارد و نسبت به سال 
گذشته نیز بیشتر می شود.وی تصریح کرد: بانک مرکزی اخذ 
ســپرده برای پرداخت تسهیالت را ممنوع اعالم کرده است و 
بانک ها تحت پوشش سیاســت های وزارت اقتصاد به وظایف 
خود عمل می کنند و باید سیاست های دولت را اجرایی کنند 

و فرایند پرداخت تسهیالت تسریع می شود.

وزارت اقتصاد مخالف پرداخت وام مسکن نیست
معاون وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیالت در بخش مسکن 
و موضع گیــری وزارت اقتصاد در ایــن امر، گفت: وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تامین منابع مالی مسکن را پیگیری می کند 
و فرآیندی دارد که از درخواســت مردم شــروع می شود و به 
صندوق برود و در وزارت راه و مســکن در سامانه ثبت شود و 

بعد به بانک ها اعالم شود تا بانک ها به آن عمل کنند. پس از 
اینکه به شبکه بانکی رسید شبکه بانکی پرداخت های خود را 
انجام می دهد.وی ادامه داد: طبقه بندی پرداخت تسهیالت به 
این معنی است که طبقه بندی پرداخت تسهیالت طبقه بندی 
اســت که برای مثال بخشی از پرداخت ها در بخش های دیگر 
اقتصاد انجام می شــود در طبقه بندی صنعت ثبت می شــود 
در حالی که باید در طبقه بندی مســکن ثبت شود.حسینی 
درباره همایش بیمه نیز گفت: مهم ترین بحث در حوزه بیمه 
ضرورت های اصالح برخی قوانین اســت که در الیحه بودجه 
ســال آینده و برنامه هفتم توســعه لحاظ می شود تا خدمت 
بهترین به مــردم ارائه کننــد.وی بیان کــرد: کارگروه های 
مختلفی در دولت، وزارتخانه ها برای اصالح قوانین وجود دارد 
و تالش می کنیم با اصالحــات موردنظر فعاالن صنعت بیمه 
مسیر خدمت را فراهم کنیم.معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: 
یکی از دغدغه ها بیمه شــخص ثالث، هزینه هایی است که از 
محل درآمدهای بیمه شــخص ثالث به خارج از صنعت بیمه 
پرداخت می شــود و دولت و مجلس آمادگی دارد نســبت به 
اصالح قانون و هدفمند کردن پرداخت هایی که از صنعت بیمه 
خارج می شــود و در بخش های دیگر هزینه می شود، را بهینه 

کند تا مردم از آن بهره مند شوند.

بازار طال در تالش اســت تا قیمت ۱۸۰۰ 
دالر در هــر اونــس را حفظ کنــد زیرا 
معامله گران به قــدرت قابل توجه در بازار 
کار ایاالت متحده واکنش نشان می دهند 
که همچنان انتظارات کاهش قریب الوقوع 
را به چالش می کشد.به گزارش ایسنا، اداره 
آمار کار ایاالت متحده روز جمعه اعالم کرد 
که ۲۶۳ هزار شــغل در ماه نوامبر ایجاد 
شده است. این داده ها به طور قابل توجهی 
از انتظارات پیش بینی شــده اقتصاددانان 
که افزایش شــغلی حدود ۲۰۰ هزار نفر 

را پیش بینــی می کردند، پیشــی گرفت.
بازار طال در آستانه انتشار گزارش حقوق 
و دستمزد غیرکشاورزی تحت فشارهای 
فنی فروش اندکی قرار داشــت و شــاهد 

تحــرک چندانی نبود. هــر اونس طال در 
ماه فوریه آخرین بار به قیمت ۱۷9۸ دالر 
معامله شــد که تقریباً یک درصد در روز 
کاهش داشــت.کاترین جوج، اقتصاددان 

ارشد در CIBC گفت: فدرال رزرو به دنبال 
خنک کردن بازار کار اســت تا تورم را به 
هدف بازگرداند و داده های اشتغال در ماه 
نوامبر نتیجه زیادی در این زمینه نداشت.

برخــی از تحلیلگران اظهــار کردند که 
آخرین داده های اشتغال باید فدرال رزرو را 
مجبور کند تا سیاست پولی تهاجمی خود 
را تا پایان ســال حفظ کند. با این حال، 
بازارها همچنان احتمــال نزدیک به ۷۵ 
درصــدی را برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ 
بهره در ماه آینده دارند.بر اساس گزارش 
کیتکو، قیمت طال پیش از تعطیلی بازار به 
۱۷9۷ دالر و ۳۰ سنت رسید و قیمت طال 
در بازار معامالت آمریکا نیز به ۱۷9۸ دالر 

و ۳۰ سنت رسید.

پیش بینی هفتگی بازار طالی جهانی
قیمت طالی جهانی در تالش برای حفظ سطح 1800 دالر

بررســی ها نشان می دهد در پایان تابستان امســال، بانک ها حدود ۱٤ درصد بیشتر از 
پایان ســال قبل تســهیالت پرداخت کرده اند.به گزارش ایلنا، بررسی جدیدترین آمار 
عملکرد بانک ها و موسســات اعتباری کشور در پایان شهریورماه ۱٤۰۱ نشان می دهد 
که مانده تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری ٤۰۳٤۷.۳ هزار میلیارد ریال 
بوده که نسبت به اسفند سال ۱٤۰۰ که ۳۵٤۰۸.۸ هزار میلیارد ریال بود ۱۳.9 درصد 
افزایش یافته اســت.همچنین تسهیالت قرض الحســنه ۱۰.۱ درصد از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد 
تســهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۳۷.۳ درصد و فروش اقســاطی با ۱٤.۵ درصد 
اســت.به لحاظ عددی در پایان سال تابســتان ۱٤۰۱ معادل ٤۰9۱ هزار میلیارد ریال 
از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشــور قرض الحسنه بوده که 
این میزان نســبت به اسفند ماه ســال قبل که ۳۰9۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۳۲.۳ 
درصد رشد نشان می دهد.وضعیت بانک های تجاری بر پایه این گزارش، بررسی میزان 

تسهیالت پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در پایان آخرین ماه تابستان ۱٤۰۱ 
نشــان می دهد که ۱۲.۵ درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحســنه بوده که با 
افزایش ۲۱.۸ درصدی نســبت به پایان سال قبل، از رقم ۸۶۸.۳ هزار میلیارد ریال به 
رقم ۱۰۵۷.٤ هزار میلیارد ریال رســیده است.در بانک های تجاری کشور، سهم عمده 
تسهیالت پرداختی مربوط به مرابحه به میزان ۳۵.۳ درصد است که رقم آن از ٤.۲۲۵9 
هزار میلیارد ریال در پایان سال قبل به رقم ۲9۷۷.۶ هزار میلیارد ریال در پایان تابستان 
امسال رسیده است که بیان گر رشد ۳۱.۸ درصدی در این مدت است.همچنین در این 
مدت، ۱۷.۵ درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقم ۱٤۷۳.۷ هزار میلیارد ریال به 
تسهیالت فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۱۵۲9.۳ 
هزار میلیارد ریال بوده اســت. وضعیت بانک های تخصصی همچنین بررسی عملکرد 
بانک های تخصصی در پرداخت تســهیالت به بخش های مختلف در پایان شهریورماه 
امسال نشــان می دهد که ۵.۶ درصد تســهیالت اعطایی به میزان ۳۳۳ هزار میلیارد 

ریال در قالب قرض الحســنه پرداخت شده که 
این رقم در پایان ســال قبل ۲۵۵ هزار میلیارد 
ریــال بود که با افزایــش ۳۰.۶ درصدی همراه 
بوده است.بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت 
شــده در بانک های تخصصی کشور مربوط به 
فروش اقســاطی می شود به نحوی که در پایان 
شهریورماه امسال تسهیالت فروش اقساطی با 
افزایش ۷.۷ درصدی از رقم ۱۸۸۱ هزار میلیارد 

ریالی در پایان ســال قبل به رقم ۲۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال در پایان تابستان ۱٤۰۱ 
رســیده است.بانک های تخصصی در بخش مشارکت مدنی نیز تسهیالت قابل توجهی 
پرداخت کرده اند به نحوی که ۲۱.۲ درصد کل منابع تســهیالتی این بانک ها در پایان 
شهریورماه سال ۱٤۰۱ به میزان ۱۲۵٤.9 هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده 
است.وضعیت بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در بخش بانک های غیردولتی و 
موسسات اعتباری نیز ۱۰.٤ درصد تسهیالت پرداخت شده در پایان شهریور  سال جاری 
به میزان ۲۷۰۰.۶ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و ٤۲.٤ درصد کل اعتبارات 
ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۱۱۰۱۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

جزئیات تسهیالت اعطایی بانک ها

نیمهاولامسال۱۴درصدبیشترازپارسالوامپرداختشد

احــکام مالیاتــی آیین نامــه حمایت از توســعه ســکوها و 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال از سوی سازمان امور مالیاتی 
کشور ابالغ شده اســت.به گزارش ایسنا، آیین نامه حمایت از 

توسعه سکوها و کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال که چندی 
پیش و با هدف حمایت از ســکوها و کسب وکارهای مجازی 
کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، دارای 
۱٤ ماده قانونی و ۳۰ حمایت دولتی است که کسب وکارهای 
اینترنتی را موردتوجه قرار می دهد.در این آیین نامه حمایتی، 
برای برخی دســتگاه ها و نهادهای دولتی نقش هایی در نظر 
گرفته شده است که با توجه به حیطه وظایف و اختیاراتی که 
دارند، بتوانند به رونق کســب وکارهای اینترنتی کمک کنند. 
به همین منظور، ســازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی 
آیین نامه حمایت از توسعه ســکوها و کسب وکارهای اقتصاد 

دیجیتال را ابالغ کرد.ســازمان امور مالیاتی کشــور موظف 
است برای کلیه کسب وکارهایی که پیش ازاین سابقه مالیاتی 
نداشته اند و باید فعالیت خود را به پلتفرم های مشمول انتقال 
دهند، مشــوق هایی را اعمال کند که عبارت اند از:- از تسلیم 
اظهارنامه و نگهداری اســناد و مدارک بابــت درآمد حاصله 
از فروش کاال یا ارائه خدمت در ســکوهای مشــمول داخلی 
تا میزان مقرر در ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مســتقیم و 
اصالحات بعدی آن یعنــی۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و 
دستمزد معاف هستند.- برای کسب وکارهای مشمول، حداقل 
نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد 

اقتصاد دیجیتال در کشــور تعیین شود. بخشنامه مربوط به 
این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه های 
ارتباطات و اقتصاد تهیه و ابالغ می شــود. کلیه مشمولین این 
بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری 
اســناد و مدارک مربوط در مهروموم های آتی معاف خواهند 
شد.- کلیه هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و کسب وکارها 
در سکوهای داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا سقف 
مقرر محسوب شــود. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد 

دیجیتال خواهد رسید

اعالماحکام
مالیاتیحمایتاز
کسبوکارهایاینترنتی
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گزیده خبر

ناتوآمادهجنگسایبریمیشود
به تازگی حدود ۱۵۰ کارشناس امنیت سایبری ناتو در استونی گرد هم آمدند تا 
برای یک جنگ سایبری آماده شوند.به گزارش ایسنا، وب سایت روزنامه پولیتیکو 
گزارش داد، جنگ سایبری سناریویی است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین، 
برای اعضای ناتو جدی تر شــده است. اوکراین در این جنگ مجبور شده هم در 
مقابل حمالت موشکی روسیه از خود دفاع کند و هم در برابر حمالت هکرهای 
روس با هدف ایجاد خاموشی و دشوارتر کردن شرایط زندگی شهروندان اوکراین.
برند هانسن، رئیس شعبه فضای سایبری در فرماندهی تحول متحدین ناتو گفت: 
مسئله جدی تر شــده است، دیگر یک موضوع داستانی یا خیالی نیست. اکنون 
مشخص شده که جنگ سایبری در واقعیت اتفاق می افتد.نیروهای سایبری ناتو 
از همان ابتدا جنگ اوکراین را از نزدیک رصد می کنند. آن ها از این کار دو هدف 
دارند: نخســت اینکه به نحو احسن به اوکراین کمک کنند و دیگر اینکه حمله 
به زیرساخت های اعضای ناتو و متحدانشــان را برای روسیه و دیگران دشوارتر 
کنند.مناقشه اوکراین ضرورت بیشــتری به تمرین های ساالنه ائتالف سایبری 
ناتو بخشید که در آن بیش از ۴۰ کشور عضو و دیگر سازمان ها به تمرین دفاع 
در برابر و بازسازی پس از حمله سایبری شبیه سازی شده علیه زیرساخت هایی 
مانند نیروگاه ها و کشــتی های تولید برق پرداختند. این تمرین ها حدود ۱۰۰۰ 
کارشناس سایبری را از سرتاســر جهان شامل شد که از راه دور در آن شرکت 
کردند.با این حال، هنوز جزئیات این تمرین ها به دلیل مســائل امنیتی منتشر 
نشده است. همچنین ناتو مشخص نکرده که حمالت سایبری چه زمانی با پاسخ 

متقابل سایبری یا نظامی متحدین ناتو مواجه خواهند شد.

وزیر دفاع آمریکا: 
چینتنهاکشوردارایقدرتبرایتغییر

منطقهونظمبینالمللیاست
وزیر دفاع آمریکا در یک ســخنرانی با طرح هشداری شدید به چین بیان کرد، 
تالشهای آمریکا اجازه نخواهد داد پکن منطقه اش را تغییر شکل دهد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از شبکه فاکس نیوز، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در جریان یک 
ســخنرانی در مجمع دفاع ملی ریگان اظهار کرد: »جمهوری دموکراتیک خلق 
چین تنها کشور دارای اراده و قدرت روز افزون برای تغییر شکل دادن به منطقه 
و نظم بین المللی در جهت خدمت به ترجیحات مســتبدانه خود اســت. پس 
بگذارید صریح بگویم: ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.آســتین بیان کرد، 
آمریکا »به شــکلی که تا کنون سابقه نداشته در حال تطبیق دادن بودجه اش با 
چالش چین اســت.«وزیر دفاع آمریکا تاکید کــرد: وزارت دفاع آمریکا در حال 
صرف تمرکز، وقت و پول خود برای رفع نیازهایش اســت بنا براین ما ســرمایه 
گذاری هایمان را با مفاهیم عملیاتی جدید مناسبت بازدارندگی قرن 2۱ در حوزه 
هند-اقیانوسیه تطبیق می دهیم.وزیر دفاع آمریکا گفت، در نشستی که اخیرا با 
همتای چینی خود داشته بر »نگرانی های جدی« آمریکا در قبال »رفتار هر چه 
خطرناکتر« هواپیماهای چینی حین پرواز روی اراضی مورد مناقشه در منطقه 
خود »تاکید کرده است.«آســتین ادامه داد: من تصریــح کردم آمریکا به پرواز 
هواپیماها، راندن کشتی ها و اجرای عملیات در هر جایی که قوانین بین المللی 
اجازه دهند ادامه خواهد داد.روز دوشنبه پنتاگون در یک گزارش ساالنه امنیتی 
درباره چین هشدار داد، پکن احتماال تا سال 2۰3۵ مالک ۱۵۰۰ کالهک هسته 
ای  خواهد بود و شــرایطش برای استفاده از آنها مشخص نیست.آستین خاطر 
نشان کرد: در چند سال آینده شرایط رقابت ما با جمهوری خلق چین مشخص 
خواهد شد. این سالها آینده امنیت در اروپا را تعیین خواهند کرد و یا نوه های ما 

وارث یک جهان باز مبتنی بر قوانین و حقوق خواهند شد.

انگلیس: 
پوتیناحتماالازمذاکراتصلحاوکراینبرای

تجدیدقوااستفادهکند
وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد، پوتین شاید از هرگونه مذاکرات صلح درباره 
اوکرایــن به عنوان فرصتی برای تجدید قوای نیروهای روســی به منظور حمله 
جدید بهره ببرد.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری ایونینگ اســتاندارد، 
»جیمــز کلورلی« وزیر خارجه انگلیس گفته که قدرت های غربی باید بســیار 
هوشیار باشند، اگر که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به دنبال ابتکار 
عمل مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیری در اوکراین باشد.وی در مصاحبه ای 
با روزنامه دیلی تلگراف همچنیــن ادامه داد، این خطر احتمالی وجود دارد که 
پوتین از آتش بس برای آموزش نیروهای بیشــتر و تولید مهمات و بازســازی و 
احیای خسارات به نیروهای مسلح روسیه و مسلح کردن نیروهای ارتش استفاده 
کند.هشــدار وزیر خارجه انگلیس پس از آن مطرح شــد که جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا گفت آماده گفت وگو با پوتین اســت اگر که رئیس جمهوری 
روسیه »واقعا به دنبال پایان جنگ در اوکراین باشد که البته این دورنما به این 
زودی ها اتفاق نمی افتد.«در این میان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانســه 
نیز گفته که به گفت وگوهایش با رئیس جمهوری روسیه به منظور جلوگیری از 
تنش بیشتر در جنگ اوکراین دستیابی به نتایج قطعی تر مانند تضمین ایمنی 
نیروگاه هــای اتمی در اوکراین ادامه می دهد.بــا این حال، وزیر خارجه انگلیس 
که اخیرا در نشســت وزرای خارجی کشــورهای عضو ناتو در بخارست شرکت 
داشت، این مساله را زیر سوال برد که آیا پوتین واقعا حسن نیت دارد یا خیر.وی 
ادامه داد: این مساله نشان می دهد که اگر مذاکرات صلح از سوی پوتین مطرح 
شــود، ما باید بســیار با دقت عمل کنیم.این دیپلمات ارشد انگلیسی در ادامه 
صحبت هایش گفت:  اگر روسیه از هرگونه توقف در جنگ به عنوان پوششی برای 
تجدید قوا اســتفاده کنند، این مساله می تواند باعث بیشتر شدن تنش و شدت 

گرفتن درگیری شود. 

تانکهایخودرانآلماندرخدمتنیروهایاوکراینی
آلمان با نسل پنجم ربات های خودران 
و بدون سرنشــین شــبیه بــه تانک 
خــود اوکراین را در جنگ با روســیه 
مســلح می کند.بــه گزارش ایســنا و 
بــه نقــل از آی ای، بر اســاس بیانیه 
میلرم  اســتونیایی  مطبوعاتی شرکت 
ایــن   ،)Milrem Robotics(ربوتیکــس
شــرکت توسعه دهنده رباتیک و سیستم های خودمختار و شرکت دفاعی آلمانی کراس-مافی 
وگمــن)Krauss-Maffei Wegmann ( قراردادی را برای تحویل ۱۴ وســیله نقلیه زمینی بدون 
سرنشین نسل پنجم موســوم به THEMIS Cargo به اوکراین امضا کرده اند. این قرارداد توسط 
 THEMIS Cargo وزارت دفاع آلمان تامین مالی می شود.طبق اعالم وب سایت این شرکت، هدف
کاهش بار روانی ســربازان و ارائه وسیله ای برای حمل و اســتفاده از تجهیزات و قدرت آتش 
اضافی است. این وسیله رباتیک خودران، تحرک واحدهای پیاده را افزایش می دهد و آنها را در 
برابر دشمن کارآمدتر می کند. THEMIS Cargo همچنین می تواند برای پشتیبانی از فعالیت های 
لجستیکی در پایگاه ها و برای تامین مجدد تجهیزات و مهمات استفاده شود.این تانک می تواند 
به ســرعت 2۰ کیلومتر در ساعت برسد و حداکثر ۱2۰۰ کیلوگرم بار حمل کند. ضمن اینکه 
هم با سوخت دیزلی و هم با ژنراتور برق کار می کند. همچنین دارای سه دوربین دید در شب، 
حرارتی و HDR اســت.در عین حال THEMIS Cargo در طول جنگ، پشتیبانی آتش مستقیم 
برای نیروها را ارائه می دهد و به عنوان یک افزایش دهنده توان نیروها عمل می کند.این تانک 
با سیســتم تثبیت کننده یکپارچه تسلیحات کنترل از راه دور خود، دقت باالیی را در مناطق 
وســیع، چه در روز و چه در شــب، حفاظت از نیروها و قابلیت بقا ارائه می دهد.این وســیله 
نقلیه زرهی را می توان به مسلســل های سبک یا سنگین، نارنجک انداز، توپ های خودکار 3۰ 

میلی متری و سیستم های موشکی ضد تانک نیز مجهز کرد.

حمل مجروحان و پاکسازی مسیر
حدود نیمی از این تانک های جدید اوکراین برای تخلیه مجروحان تنظیم خواهند شــد و قرار 
اســت تا پایان سال جاری به این کشــور تحویل داده شوند. هفت تانک رباتیک دیگر نیز قرار 
اســت در ســه ماهه دوم سال 2۰23 به اوکراین تحویل داده شــوند که از آنها برای پاکسازی 
مسیرها استفاده می شود.ســروان یوری پاژوست، مدیر تحقیق و توسعه دفاعی شرکت میلرم 
ربوتیکس توضیح می دهد: حمل مجروحان و پاکســازی مسیر، دو فعالیت پر زحمت است که 
چندیــن نفر را درگیر می کند و در معرض تهدید دائمی آتش دشــمن قرار می دهد. در حالی 
که خودکار کردن این وظایف با وسایل نقلیه بدون سرنشین این خطر را کاهش می دهد و به 
ســربازان بیشــتری اجازه می دهد در یک منطقه امن بمانند یا برای فعالیت های مهم تر آماده 
شــوند.کولدار وارســی، مدیر عامل میلرم ربوتیکس می گوید: استقرار تانک های THEMIS  در 
اوکراین به این معنی است که نیروهای اوکراینی می توانند ایمنی سربازان خود را افزایش دهند 
و به این تانک ها اجازه دهند وظایفی را انجام دهند که تهدیدی جدی برای انســان ها هستند. 
این هدف نهایی سیســتم های رباتیک است. شرکت ما به خود افتخار می کند که می تواند به 
مبارزه اوکراین با متجاوزان کمک کند.همچنین رالف کتزل، مدیرعامل شرکت دفاعی آلمانی 
کراس-مافی وگمن)KMW( می گوید: این پروژه مهم نشــان دهنده توانایی مشــترک ما برای 
ارائه فناوری های پیشرفته به اوکراین است. ما مصمم هستیم که با تجهیزات حفاظتی و نجات 
دهنده از اوکراین حمایت کنیم. تحویل سریع THEMIS ۱۴  ثابت می کند که KMW و میلرم 
ربوتیکس شــرکایی هستند که می توان به آنها اعتماد کرد.تانک های THEMIS  در حال حاضر 
در ۱۶ کشور از جمله هشت عضو ناتو یعنی استونی، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، بریتانیا 

و ایاالت متحده مستقر شده اند.

ردپای دالرهای طالبان در جام جهانی قطر! 
تهران- ایرنا- چندی پیش و بعد از شروع بازی های جام جهانی 
2۰22 قطر، روزنامه انگلیســی تلگراف در گزارشی اختصاصی، 
ادعاهایی را درباره نقش دالرهای طالبان و دفتر سیاســی آن در 
دوحــه در کمک به قطر برای برگزاری این رویداد جهانی بزرگ 
منتشر کرد که با واکنش منفی و انکار مقامات حکومت طالبان 
مواجه شــد.به گزارش روز یکشنبه ایرنا، چند روز بعد از گزارش 
تلگراف، یکی از رســانه های افغانســتان با اشاره به گزارش این 
رسانه انگلیســی، بار دیگر و با نگاه انتقادی به حکومت طالبان، 
به موضوع این گزارش پرداخت. خبرگزاری جمهور افغانســتان 
)یکشــنبه( گزارش روزنامه تلگراف را دستمایه انتقاد از طالبان 
قرار داده است.در گزارش خبرگزاری جمهور اینگونه آمده است 
که مقامات طالبان و شبکه حقانی در حال حاضر مشغول تجارت 
سودآور ، انباشــت ثروت، کســب درآمدهای میلیون دالری و 
مشارکت در پروژه های سودآور خارجی هستند اما نیروهای خود 
را به نام دین و شریعت ســرگرم کرده اند.روزنامه تلگراف چاپ 
انگلیس نیز در گزارشــی تحت عنوان »چگونه طالبان قطر را در 
ساخت  و ساز ورزشگاه های جام جهانی کمک کرد« به نقل از یک 
منبع از دفتر طالبان در دوحه مدعی شــده است طالبان با تهیه 
تجهیزات برای مســابقات جام جهانی فوتبال در قطر میلیون ها 
دالر به جیب زده اســت ..این در حالیست که ذبیح اهلل مجاهد، 
ســخنگوی طالبان در واکنش به این گــزارش می گوید چنین 
ادعایــی صحت ندارد. مجاهد می گوید: این تبلیغات غرب علیه 
طالبان به منظور مخــدوش کردن اذهان مردم و بر ضد طالبان 
اســت.گزارش تلگراف مدعی شده است برخی از اعضای طالبان 
هرکدام بین شش تا ۱۰ دستگاه ماشین آالت سنگین در دوحه 
داشــتند و ماهانه برای هر دستگاه تا ۱۰۰ هزار پوند )۱۱۰ هزار 
دالر( درآمد داشــته اند.بر اساس این گزارش، دوحه بیش از یک 

دهه میزبان تنها نمایندگی رســمی طالبان در خارج بوده است. 
قطر روابط نزدیکی بــا طالبان دارد. این نمایندگی برای طالبان 
امکان سفر، فعالیت سیاسی و اقتصادی را فراهم می کند.در این 
گزارش، روزنامه تلگراف همچنین مدعی شــده است در جریان 
ســاخت پروژه های جام جهانی بیش از ۶ هزار کارگر آســیایی 
جان خود را از دست داده اند. این در حالیست که قطر می گوید 
در جریان ســاخت سه استادیوم در بازه زمانی ۱2 سال تنها سه 

کارگر جان خود را از دســت داده اند.بر اســاس ادعای روزنامه 
تلگراف، به پایان رساندن پروژه های پرهزینه جام جهانی 2۰22 
در قطر تنها نقض گســترده حقوق بشــر و سلب زندگی و جان 
هزاران کارگر را به دنبال داشــته است بلکه اجرای این پروژه ها 
در امتداد سیاست حمایت از گروه های تروریستی توسط دوحه 
هم قرار داشــته و شیوخ قطری از این طریق، میلیون ها دالر به 
رهبران یک گروه تروریستی و جنایتکار، سود رسانده اند.این در 

حالیست که سخنگوی طالبان در پاسخ به تلگراف می گوید: ما 
ادعاهای مربوط به دست داشــتن امارت اسالمی افغانستان در 
تامین هرگونه تجهیزات ساختمانی در جام جهانی 2۰22 را رد 
مــی کنیم.وی تصریح کرد: مقامات طالبان هیچ گونه مبلغی در 
زمینه ماشین آالت سنگین سرمایه گذاری نکرد اند و یا ماشین 
آالتی را در اختیار هیچ شــرکت قطــری قرار نداده ند.یک مقام 
دولتی قطر نیز که اشــاره ای به نامش نشــده است به روزنامه 
تلگراف گفت: »دفتر سیاســی طالبان در دوحه به درخواســت 
دولت آمریکا در سال 2۰۱3 و با هماهنگی دولت سابق افغانستان 
با هدف تقویت گفتگو در مورد صلح تاسیس شده است.روزنامه 
تلگراف همچنین در خصوص ادعاهای خود با فیفا تماس گرفته 
است و خواســتار اظهار نظر فیفا در این خصوص شده است.به 
گزارش ایرنا، کارشناسان بر این باورند به هرحال آنچه در روزنامه 
تلگراف انگلیس منتشر شده، موضوع قابل تاملی است که بدون 
تردید سوال هایی را برای مردم افغانستان بدنبال خواهد داشت. 
اثبات صحت و سقم و یا جعلی بودن این ادعای روزنامه تلگراف 
نیازمند انجام تحقیقاتی از سوی رسانه های مستقل افغانستان 
است.در صورتی که طالبان چنین درامدهای هنگفتی را از محل 
برگــزاری جام جهانی قطر بدســت اورده باشــند، این انتظار و 
خواسته مردم افغانستان از آنها وجود دارد که صادقانه رفتار کنند 
و این درآمدها را در راه کمک به مردم این کشور و بازسازی آن 
صرف کننــد.از طرفی هم اعتماد و باور یکطرفه و بدون تحقیق 
به تمام آنچه در روزنامه انگلیســی تلگراف در باره نقش طالبان 
در کمک به برگزاری جام جهانی قطر نوشــته اســت، منطقی 
نیست چرا که رســانه های غربی همواره با استفاده از تبلیغات 
و پروپاگاندا، در تالش برای تامین منافع دولت ها و کشــورهای 

حامی خود بوده اند.

به  مدت هاســت  پوتین  والدیمیر 
وجهه شناخته شده خود به عنوان 
اما  افتخار می کند،  »مردی قوی« 
تغییر چشمگیر در ظاهر او در چند 
ایجاد گمانه  باعث  سال گذشــته 
زنی هایی شــده مبنی بر آن که او 
ممکن است از یک بیماری شدید 
در رنج و عذاب باشــد.به گزارش 
فرارو، حضــور عمومی او در طول 
حمله به اوکراین نشان می دهد که 
به ســختی نفس می کشد، خسته 
به نظر می رســد و به سختی و با 
تغییــر جهت راه مــی رود. همین 
موضوع باعــث گمانه زنی هایی در 
این باره شده که او ممکن است در 
روز های پایانی قرارگیری در منصب 
ریاست جمهوری قرار داشته باشد.
در هفتــه جاری مشــخص شــد 
که پوتین بــر روی زمین افتاده و 
او کمک  به  محافظــان اش  ظاهراً 
کردند تا روی صندلی بنشــیند و 
پزشکان شــخصی اش به کمک او 
شتافتند. به گفته منابع آگاه زمین 
افتادگی او منجر به ایجاد کبودی 
بر روی بدن اش شــده و مشکالتی 
که کارشناسان معتقدند ماه هاست 
که به آن مبتال می باشد را برجسته 
ســاخته اســت. »والری سولوی« 
تحلیلگر سیاســی مدعی شده که 
پوتین از چندیــن بیماری جدی 
از جمله ســرطان، پارکینسیون و 
اختالل اســکیزوفرنی رنج می برد. 
ســولوی معتقد است که سالمتی 
پوتین بــه طور چشــمگیری رو 
بــه وخامت بوده اســت. او معتقد 
اســت که وضعیت پزشکی پوتین 
بر قضاوت و تصمیــم گیری او در 
مورد جنگ اوکراین تاثیرگذار بوده 
است.عکس های تازه از پوتین او را 
با چهره ای پف کرده و ضعیف تر از 
گذشته نشان می دهد. هم چنین، 

تصاویر نشــان می دهنــد او برای 
پنهان کردن لرزش دستان اش لبه 
میز ها را در هنگام حضور در جمع 
می گیــرد. او در جریــان گفتگو با 
»سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه 
لبه میز را گرفته و با حالتی خمیده 
نشســته بود که به نظر می رســد 
نشــانه ای از ابتالیش بــه بیماری 
پارکینســون باشد. دســتان او در 
کلیپی ویدئویی زمانی که در حال 
احوالپرسی با »الکساندر لوکاشنکو« 
ردیــس جمهور بــالروس در کاخ 
کرملین بود به شــدت می لرزید.

می دهند  نشان  دیگری  ویدئو های 
که او لب هایــش را گاز می گیرد 
و در جریان برگزاری مراســمی در 
کلیســا حواسش پرت شــده بود. 
این شــواهد طرح ایــن ادعا که او 
به بیماری ای العالج مبتال شــده 
را تقویت می کنــد. هم چنین، به 
نظر می رسید که او هنگام گفتگو با 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملــل متحد در ماه آوریل مســکو 
لنگان و ژولیده به نظر می رسید. به 
گفته افراد آگاه در کرملین در ماه 
ژوئن کمک های فوری پزشکی به 
پوتین به دلیل تشــدید بیماری او 
ارائه شده بود.گفته شده که پوتین 
هنگامی که بــا فرماندهان نظامی 
خود در جریان نشســتی مجازی 
و ۹۰ دقیقه ای صحبت کرد دچار 

ضعف و ســرگیجه شدیدی حین 
بلند شــدن از پشــت میز بود. به 
نظر می رســید که پوتیــن در ماه 
اکتبر در جریــان بازدید از رژه در 
میدان ســرخ مســکو برای جشن 
گرفتن ضمیمه کردن چهار منطقه 
اوکراین به خاک فدراسیون روسیه 
به طور مشــهودی بــه درد دچار 
شــده بود. پوتین در آن مراسم با 
گونه هایــی ملتهب و صورتی قرمز 
دیده شــد.گمانه زنی هایی مطرح 
شــده مبنی بر آن کــه او از بدل 
بتواند چهره  تا  اســتفاده می کند 
خــود را در افکار عمومی روســیه 
زنده نگه دارد. اســناد جاسوســی 
بعدی که بعدا به دســت »سان« 
رسید، نشان می داد پوتین به طور 
همزمان به چندین بیماری مبتال 
امنیتی روسیه  اســت. یک عامل 
در ایمیلی به »ســان« مدعی شد: 
»می توانم تایید کنم که او مبتال به 
بیماری پارکینسون در مراحل اولیه 
تشخیص داده شده، اما این بیماری 
در حال پیشرفت است. این واقعیت 
به هر طریق ممکن تکذیب و پنهان 

خواهد شد«.
پوتیــن به طــور مرتــب از انواع 
استروئید های سنگین و تزریق های 
مسکن نوآورانه استفاده می کند تا 
از گسترش ســرطان پانکراس که 
اخیرا تشخیص داده شد جلوگیری 

کند. این درمان نه تنها باعث درد 
زیاد در او شــده بلکــه حالت پف 
کردگــی صورت و ســایر عوارض 
جانبی از جمله ضعــف حافظه را 
نیــز در او ایجاد کرده اســت. در 
حلقه افراد نزدیــک به پوتین این 
شــایعه مطرح شده که او عالوه بر 
ابتال به سرطان پانکراس به سرطان 
پروســتات نیز مبتالست.در چند 
ماه گذشــته عالئم مشــکوکی از 
درمان داخل وریدی پشــت دست 
پوتین دیده شــده و به شــایعاتی 
در این باره که ممکن اســت او به 
انواع دیگری از ســرطان نیز مبتال 
شــده باشــد دامن می زند. در ماه 
ســپتامبر در جریان سخنرانی ای 
مشــخص شــد که پا های پوتین 
می لرزیــد. این منظــره چند روز 
پیش در جریان دیدار او با »قاسم 
جومــارت توکایف« رئیس جمهور 
قزاقستان به سرعت تکرار شد. هم 
چنین، دســتان او به رنگ بنفش 
درآمده اســت.بیماری پارکینسون 
می تواند باعث دیســتونی شود که 
به صــورت پیچ خوردگی عضالت، 
اسپاسم یا گرفتگی است. مبتالیان 
به این عارضه از حرکات غیرارادی، 
اسپاســم یا پیچ خوردن در بازوها، 
دســت ها، پا ها و پا ها رنج خواهند 
بــرد. در مــاه ژوئن، »ســرگئی 
الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
به شــایعات  بار  برای نخســتین 
مربوط به سالمت پوتین پرداخت 
 TF۱ و در شبکه تلویزیونی دولتی
اعالم کرد: »فکر نمی کنم کســی 
که اندیشــه خوبی داشــته باشد 
بتوانــد عالئم بیمــاری را در این 
شخص مشاهده کند«. »دیمیتری 
پسکوف« ســخنگوی کرملین نیز 
پیش تر تاکید کــرده بود وضعیت 

سالمتی پوتین عالی است.

با ابتال به چند بیماری مختلف؛
پوتین روزهای پایانی ریاست جمهوری را می گذراند؟

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تکرار این ادعا که »باب دیپلماســی با ایران باز اســت«، مدعی شد که سیاست واقعی واشتگتن 
چیزی بین »دیپلماســی« و »پلن بی«)طرح جایگزین( اســت.به گزارش ایرنا، »رابرت مالی« روز شــنبه این مطلب را در اجالس 
»گفتگوی مدیترانه« در رم مطرح و ادعا کرد: دیپلماسی هنوز راهی برای پرداختن به مسائل ایران است؛ اما این کشور در ماه اوت با طرح درخواست های خارج از موضوع، 
پیشــنهاد احیای توافق هســته ای را نپذیرفت.وی سپس ادعا کرد: سیاست واقعی آمریکا در قبال ایران جایی بین »دیپلماسی« و »پلن بی« است. هیچ سیاست سیاه و 
سفیدی وجود ندارد.نماینده ویژه آمریکا در این نشست بدون اشاره به زیاده خواهی ها و ناتوانی دولت کشورش برای تصمیم گیری سیاسی در بازگشت به برجام مدعی شد 
که باب دیپلماسی با ایران باز است اما به دلیل آنچه او انتخاب های ایران درباره درخواست های فرابرجامی، ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تهدید و 
گروگان گیری آمریکایی ها نامید، رسیدن به توافق در اولویت کاخ سفید نیست.مالی پیشتر هم ادعا کرده بود که توافق وین جزو اولویت های واشنگتن نیست و این کشور 
روی حوادث اخیر ایران متمرکز است. وی ادعا کرده بود: گفت وگوها متوقف شده و به بن بست رسیده  به همین دلیل دیگر در تمرکز ما نیستند.مذاکره کننده ارشد آمریکا 
در گفت وگوهای غیرمستقیم با ایران مدعی شد: ایران طی دو ماه گذشته موضعی را اتخاذ کرد که با بازگشت به توافق در تناقض بود. وی ادعا کرد: آنها خواسته هایی را 

مطرح می کنند که هیچ ارتباطی با برجام ندارد.

رئیس جمهور فرانسه گفت، معماری امنیتی آتی اروپا باید شامل ضمانتهایی برای روسیه باشد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: ما باید درباره معماری امنیتی که در آینده قرار است در آن زندگی کنیم، فکر کنیم. 

من مشخصا درباره صحبت های والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره اینکه ائتالف ناتو دارد به مرزهای روسیه نزدیک می شود و تسلیحات تهدیدآمیز را مستقر می کند، 
صحبت می کنم.ماکرون در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی فرانسوی تی.اف.۱ که در جریان سفر رسمی اخیر خود به آمریکا انجام داد، گفت اروپا باید معماری امنیتی آینده خود 
را آماده کند.ماکرون گفت: این به معنی این است که یکی از نکات اساسی که ما باید به آن بپردازیم - همانطور که پوتین همیشه گفته است - نگرانی از نزدیک شدن ناتو به 
درهای روسیه و استقرار تسلیحاتی است که می تواند روسیه را تهدید کند.رئیس جمهور فرانسه در ادامه متذکر شد: این مساله بخشی از مذاکرات صلح اوکراین خواهد بود و ما 
باید خود را برای اتفاقات بعد از جنگ اوکراین آماده کنیم و بررسی کنیم که چطور می توانیم از متحدانمان محافظت کرده و همزمان به روسیه ضمانتهایی درباره امنیتش هنگام 
بازگشت طرفها به پای میز مذاکره ارائه کنیم.مقامات زیادی در اوکراین و غرب به شدت مخالف هرگونه مذاکره با پوتین که منجر به امتیاز دادن به او پس از نزدیک به ۱۰ ماه 
جنگ شود، به خصوص با مشاهده اینکه اوکراین در سه ماه گذشته نیروهای روسیه را از چند منطقه بزرگ به عقب رانده، هستند.اما اظهارات ماکرون حاکی از آن است که او با 
مسکو در خصوص درخواست دریافت تضمین های امنیتی همدردی می کند؛ درخواستی که قبل از شروع جنگ در اوکراین محور دیپلماسی فشرده اما شکست خورده قرار گرفت.

رابرت مالی: 

سیاست واقعی آمریکا در قبال ایران جایی بین 
»دیپلماسی« و »پلن بی« است

ماکرون: 

معماری امنیتی آینده اروپا باید شامل تضمین برای 
روسیه باشد
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محققان دانشگاه پنسیلوانیا در مطالعه اخیرشان از روش جدیدی برای 
شناســایی مصرف اکسیژن در مغز خبر دادند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از تی ای، مغز انســان برای حفــظ عملکردهای مختلف خود به تامین 
بی وقفه اکســیژن نیاز دارد. به همین دلیل اســت که مغز شبکه ای از 
رگ های خونی ظریف دارد که مولکول های اکسیژن را به سلول های مغز 
منتقل می کنند.یکی از شاخص های مهم فعالیت مغز، میزان متابولیسم 
مغزی مصرف اکسیژن)CMRO۲( اســت که نشان می دهد مغز در هر 
لحظه چقدر انرژی مصرف می کند. از آنجایی که میزان متابولیسم مغزی 
مصرف اکسیژن، یک شاخص اساسی آسیب شناسی بافت تحت شرایط 
پایدار مانند موارد ناشــی از ســرطان، آسیب مغزی تروماتیک و سکته 
است، تعیین کمیت مستقیم میزان متابولیسم مغزی مصرف اکسیژن 
یک هدف اساسی در نورولوژی اســت. عالوه بر این، نظارت پویا بر آن 
در طول فعالیت عصبی می تواند مکانیسم های متابولیکی را که زیربنای 
پاسخ های عملکردی مغز هستند، روشن کند.برخی از روش های فعلی 
به ارائه اطالعات در مورد زمان نسبی رویدادهای متابولیک و پاسخ های 
عروقی نیاز دارند. اخیرا محققان دانشــگاه پنسیلوانیا یک رویکرد نوری 
جدید برای درک بهتر میزان متابولیســم مغزی مصرف اکســیژن در 
طول فعالیت مغزی ایجاد کردند. این روش از دو کاوشــگر فســفرتابی 
درشــت مولکول)macromolecular phosphorescent probes( اســتفاده 
می کنــد که با موفقیت برای نظارت بر زمان واقعی میزان متابولیســم 
مغزی مصرف اکسیژن و جریان خون مغزی)CBF( در یک مدل حیوانی 

بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.

براســاس مطالعه ای جدید، مغز نوجوانان پس از طی کردن قرنطینه ی 
ناشــی از همه گیری کووید-۱۹، عالئمی از افزایش سرعت پیری نشان 
داده است. این مطالعه همچنین نشانگر سالمت روانی ضعیف تر بود، اما 
مشخص نیست که آیا این موضوع با تفاوت ها در سن مغز مرتبط است 
یا خیر.به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین، تحقیقات حاکی از وجود 
عالئم پیری زودرس در مغز نوجوانانی است که قرنطینه ی کووید-۱۹ را 
از سر گذرانده اند.محققان اسکن های مغز ۸۱ نوجوان در ایاالت متحده 
آمریکا را که پیش از وقوع همه گیری، بین نوامبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۱۹ 
ثبت شــده بود، با اســکن مغزی ۸۲ نوجوانی که اسکن مغز آنها بین 
اکتبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۲ در طول همه گیری و پس از لغو قرنطینه 
جمع آوری شده بود، مقایسه کردند.پس از تطبیق ۶۴ شرکت کننده در 
هر گروه با در نظر گرفتن عواملی از جمله ســن و جنســیت، محققان 
دریافتند که تغییرات فیزیکی که در دوران نوجوانی در مغز رخ می دهد 
همچون نازک شــدن قشر و رشد هیپوکامپ و آمیگدال، در دوران پس 
از قرنطینه در گروهی که اســکن آنها پس از همه گیری ثبت شده بود 
نســبت به گروه دیگر بیشتر بوده اســت. این نشان می دهد که چنین 
فرآیندهایی سرعت گرفته یا به عبارت دیگر، مغز آنها سریع تر پیر شده 
است.یان گوتلیب)Ian Gotlib(، استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد و 
نویسنده اصلی این مطالعه می گوید: تفاوت سنی مغز)میان این دو گروه( 
حدود سه سال بود و با توجه به اینکه طول قرنطینه کمتر از یک سال 
بود، انتظار افزایش زیادی نداشــتیم.محققان گزارش کردند که شرکت 
کننــدگان به عنوان نماینــده ای از نوجوانان منطقه خلیج در کالیفرنیا 

پذیرفتند که در مطالعه ای شرکت کنند.

مغز ما چه میزان اکسیژن مصرف 
می کند؟

پیری زودرس مغز نوجوانان در 
پی قرنطینه کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

درمان یک فوک نر جوان که در ساحل جزیره کرت یونان پیدا شده است

شورولت مونتانا 2023 با پیشرانه 1.2 لیتری توربو 
وانت پیکاپ ها طرفداران زیادی در بازارهای جهانی دارند و درحالی که آمریکایی ها عالقه زیادی به نمونه های فول سایز نشان می دهند 
اما شورولت مونتانا با ابعاد و پیشرانه های کوچک خود در برخی بازارها به فروش می رسد.این خودروساز آمریکایی به تازگی مونتانا مدل 
۲۰۲۳ را معرفی کرده است. قباًل تصاویر جاسوسی این وانت پیکاپ کوچک که مخصوص بازارهای آمریکای جنوبی است منتشر شده بود 
و سرانجام معرفی رسمی آن انجام شده است. دومین نسل شورولت مونتانا از پلتفرم مشترک با خودروهای شورولت اونیکس، اونیکس 
پالس و تراکر استفاده می کند و بنابراین مثل خودروهایی همچون فورد ماوریک و هیوندای سانتاکروز بر پایه شاسی یونی بادی شکل 
گرفته است. مونتانا هم اکنون در برزیل قابل سفارش بوده و اولین نمونه های آن از اواسط سال آینده میالدی به دست مشتریان خواهند 
رسید.این وانت پیکاپ کوچک اصاًل برای آفرود طراحی نشده بلکه شورولت در فرایند توسعه آن روی پرفورمنس جاده ای تمرکز کرده و 
قول داده مونتانا ویژگی های یک شاسی بلند را در قالب وانت پیکاپی که خریداران آرزویش را دارند ارائه کند. در واقع جدای از ادعاهای 
تبلیغاتی باید گفت شورولت مونتانا ۲۰۲۳ بهترین فضای کابین را در کالس خود ارائه می کند و همچنین فضای بار آن کاماًل ایزوله شده 

و خبری از ورود آب و گردوغبار به این بخش نخواهد بود.

پیام پله از بیمارستان:

 من هنوز امیدوارم
اســطوره فوتبال برزیل که خبرها حاکی از وخامت اوضاع او داشــت پیامی را برای هواداران و دوســت داران خود منتشر کرد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، پله ۸۲ ساله روز سه شنبه برای ارزیابی مجدد درمان سرطان خود در بیمارستان بستری شد 
و بر اساس گزارش های پزشکی تشخیص داده شد که به عفونت تنفسی مبتال شده است.شیمی درمانی فعال انجام نمی شود و 
پله تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.خبرها حاکی از وخامت اوضاع و به کما رفتن اسطوره فوتبال برزیل می داد اما او با منتشر 
کردن پستی چنین چیزی را رد کرد. او نوشت: دوستان قبل از هر چیزی می خواهم آرامش همه را حفظ کنم و آنها را در شرایط 
مثبت قرار دهم. من هنوز امید زیادی دارم و مثل همیشه درمان خود را دنبال می کنم.او در ادامه نوشت: از همه کادر درمان به 
خاطر توجه ویژه ای که به من داشته اند تشکر می کنم. من ایمان زیادی به خداوند دارم. پیام های زیادی که برای من از سراسر 
جهان آمده است باعث شده تا انرژی زیادی به من بدهد و البته دیدن بازی های برزیل مثل  همیشه به من انرژی می دهد. از 

همه شما تشکر می کنم.

نیشکر آن روز دل ز بند رب آرد
کو چو لبت پسته ای هب قند رب آرد

صید چو آن زلف چون کمند ببیند
پیش رود، رس هب آن کمند ربآرد

رب چمن و سبزه آفتی رمسادش
باغ، هک رسوی چنین بلند رب آرد

پیش من آن خاک رپ ز لعل، هک روزی
رگد خود از نعل آن سمند رب آرد

سینه سپند تو گشت و آتش سودا
ات هب کجا بوی این سپند رب آرد؟

رب دل ریشم، شبی هک دیده بگرید
خط تو آن را هب ریشخند رب آرد

جان رما چون محبت تو پسندید
رگ ندهم، رس هب انپسند ربآرد

پیشنهاد

چهره روز

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد. 
ســلین اولین رمان خود را – کتاب سفر به انتهای شب 
– در ۳۸ ســالگی نوشــت که جامعه ادبی را انگشت به 
دهان کرد. کتابی بسیار قوی که به محض انتشار باعث 
شــد او را با بزرگانی مثل دانته، رابله، مارسل پروست و 
جیمس جویس مقایســه کنند. رمان مرگ قسطی نیز 
چیزی از سفر به انتهای شب کم ندارد و بدون تردید هر 
خواننده ای را شــگفت زده می کند. اندره ژید در توصیف 
قلم ســلین می نویسد: »آنچه ســلین ترسیم می کند 
واقعیت نیســت، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی 
انگیزد.« در اولین جمله از کتاب لویی فردینان ســلین 
صحبت از تنهایی، فضای سنگین و غمناک به میان می آید که می توان همه آن ها را در کتاب مشاهده 
کرد. فردینان، شخصیت اصلی کتاب، پزشکی است که از دست بیمارانش ذله شده، به تنگ آمده و به 
زمین و زمان فحش می دهد. همه شان او را دیوانه می کنند، افراد زبان نفهمی که همیشه همه چیز را باید 
دوبار برایشــان تکرار کرد. افرادی که از حضور پزشک سوءاستفاده می کنند تا سرگرم شوند!تقریبا ۶۰ 
صفحه ابتدایی کتاب به همین روال روایت می شود. دکتر فردینان دردل می کند، از حرفه اش می گوید، از 
گوستن سابایو که او هم پزشک است و هم پسرخاله اش، از منشی پیرش می گوید و همچنین از مادرش 
و آن رمان افسانه واری که گمشده، شکایت می کند. این صفحات پراکنده و سرشار از خشم و بددهنی را 
با صبر بخوانید تا جادوی کتاب در صفحات بعدی شما را در خود غرق کند.پس از این موارد، فردینان 
شــرح حال کودکی اش را آغاز می کند که اصل ماجرای کتاب است. در واقع کتاب مرگ قسطی روایت 

کودکی فردینان تا زمانی است که او آماده می شود.

فرانک سیناترا
 Francis Albert :فرانســیس آلبرت سیناترا ))انگلیســی
Sinatra؛ زادهٔ ۱۲ دســامبر ۱۹۱۵ هابوکن، نیوجرسی – 
درگذشتهٔ ۱۴ مهٔ ۱۹۹۸ وست هالیوود، کالیفرنیا( مشهور 
به فرانک سیناترا )به انگلیسی: Frank Sinatra( خواننده 
و هنرپیشــهٔ آمریکایــی بود. او با فــروش بیش از ۱۵۰ 
میلیون نســخه از آثار خود، در فهرســت پرفروش ترین 
هنرمندان موسیقی قرار دارد. فرانسیس آلبرت سیناترا 
در ۱۲ دســامبر سال ۱۹۱۵ در یک مجموعه آپارتمانی 
در خیابان مونرو در هابوکن، نیوجرسی به دنیا آمد.]اب 
۱[]۳[ پدر و مادر او به ترتیب آنتونیو مارتینو سیناترا و 
ناتالینا گاراونتا نام داشتند. آنتونیو و ناتالینا به ترتیب به 
مارتی و دالی مشهور بودند. این دو از مهاجران ایتالیایی 
بوده و فرانک تنها فرزند آن ها بود.ســیناترا در هنگام تولد ۶٫۱ کیلوگرم وزن داشــت و به همین خاطر 
مادر او از طریق فورسپس زایمان کرد. این اتفاق باعث آسیب به گونه چپ، گردن و گوش او شد و در 
این محل ها اســکار به جا گذاشت. پرده گوش او نیز آسیب دید. جراحات مذکور تا آخر عمر با سیناترا 
همراه بودند.به دلیل این جراحات، تعمید او در کلیسای سنت فرانسیس هابوکن تا ۲ آوریل ۱۹۱۶ به 
تعویق افتاد.سیناترا به عنوان یک مسیحی کاتولیک پرورش یافت. دالی، مادر سیناترا، فردی »پرانرژی 
و دارای انگیزه« توصیف شده اســت.او ابتدا در شهر هابوکن به تسهیل روند شهروندی مهاجران کمک 
می کرد و در نتیجه مورد توجه حزب دموکرات قرارگرفت. دالی به مرور در زمینه سیاست محلی فعال تر 
شد و در شهر هابوکن به عنوان ترتیب دهنده اجتماعات فعالیت نمود. رفتار دالی با فرانک کوچک، در 
طول زمان های مختلف هم »کودک آزارانه« و هم »مهربانانه« توصیف شده است. دالی همچنین مدتی 

در یک شیرینی فروشی کار می کرد.

فرهنگ

»جولیــا ریچــرت« که ۵۰ ســال ســابقه کار او به 
عنوان مستندســاز شامل فیلم برنده اسکار »کارخانه 
آمریکایی« در ســال ۲۰۲۰ شــد، پــس از مبارزه با 
سرطان در ســن ۷۶ سالگی درگذشــت.به گزارش 
ایســنا به نقل از هالیوود ریپورتــر، »جولیا ریچرت« 
علیرغم انجام شــیمی درمانی، قبل از موفقیت فیلم 
»کارخانه آمریکایی« در مراســم جوایز اسکار ۲۰۲۰ 
شــرکت کرد و با »اســتیون بوگنار« همکارش برای 
دریافت جایزه بــه روی صحنه رفت و این دو، بعدها 
جایزه امی بهترین مســتند را هم دریافت کردند.این 
کارگردان، تهیه کننده و نویسنده که مدت ها به عنوان 
مادرخوانده صنعت فیلم مستقل شناخته می شد، برای 
فیلم های »اتحادیه خدمتکاران« )۱۹۷۶(، »دید سرخ: داستان کمونیست های آمریکایی« )۱۹۸۳( 
و »آخرین کامیون: تعطیلی کارخانه جنرال موتورز«، نامزد دریافت جایزه اســکار بهترین مستند 
شــده بود.نخستین فیلم او با عنوان »بزرگ شــدن به عنوان یک زن« )۱۹۷۱( به دلیل اهمیت 
فرهنگی، تاریخی یا زیبایی شــناختی در آرشیو ملی کتابخانه کنگره ثبت شد.مستند برنده اسکار 
»کارخانه آمریکایی« درباره یک میلیاردر چینی اســت که یک کارخانه متروکه جنرال موتورز در 
خارج از اوهایو را برای ساخت شیشه جلوی اتومبیل بازگشایی می کند و در آن کارگران چینی و 
آمریکایی را نشان می دهد که در مقابل نصب فناوری رباتیک با هم همکاری می کنند.این مستند 
که دنباله ای بر فیلم »آخرین کامیون« اســت، پس از برنده شــدن جایزه کارگردانی در جشنواره 
فیلم ســاندنس ۲۰۱۹، مورد حمایت کمپانی »Higher Ground« متعلق به باراک و میشل اوباما و 

همچنین کمپانی نتفلیکس قرار گرفت.

درگذشت یک سینماگر در 76 سالگی
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