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عضو کمیته علمی کشوری کرونا مطرح کرد
 مصرف بی رویه »آزیترومایسین«

 در موج آنفلوآنزا 
عضو کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به مصرف بی رویه و نابجای 
آزیترومایسین در موج های کرونا و آنفلوآنزا در کشور، گفت: مردم 
به آزیترومایســین به عنوان یک داروی ضدویروســی، ضد کرونا و 
ضــد آنفلوآنزا نگاه نکنند و مصرف بــاالی آن باعث ایجاد مقاومت 
نسبت به مصرف ســایر آنتی بیوتیک ها می شود.به گزارش ایسنا، 
دکتر سید احمد طباطبایی اظهار داشت: در دوران کرونا و شرایط 
کنونی با موج آنفلوآنزا در کشور، شاهد مصرف بی رویه برخی آنتی 
بیوتیک ها به ویژه داروی آزیترومایسین هستیم. برخی خانواده ها 
بدون مراجعه به پزشــک، این دارو را مصرف می کنند.وی با بیان 
اینکه مصرف باالی آزیترومایســین باعث ایجاد مقاومت نسبت به 
مصرف سایر آنتی بیوتیک ها می شــود، افزود: توصیه می شود که 
مردم به آزیترومایسین به عنوان یک داروی ضدویروسی، ضد کرونا 
و ضد آنفلوآنزا نگاه نکنند. متاسفانه مساله جا افتاده در ذهن برخی 
افراد این است که با آزیترومایسین حتی بیماری آنفلوآنزای آنها هم 

درمان شده اما این گونه نیست.

جلوی مصرف بی رویه برخی آنتی بیوتیک ها گرفته شود
رییس بخش ریه بیمارســتان کودکان مفید تهران خاطرنشــان 
کــرد: باید جلوی مصرف بی رویــه برخی آنتی بیوتیک ها به ویژه 
آزیترومایسین گرفته شــود. مردم اخیرا در مورد مصرف کورتون، 
به خاطر عوارض آن حساسیت بیشتری نسبت به قبل دارند و این 
حساسیت باید نسبت به آزیترومایسین نیز ایجاد شود.طباطبایی با 
بیان اینکه یکی دو دهه قبل، آزیترومایسین به وفور در کشور وجود 
نداشت، افزود: در سال های گذشته این دارو یکی از بهترین انتخاب 
پزشــکان برای درمان بسیاری از بیماری ها بود، اما در حال حاضر، 
این دارو ممکن اســت تاثیری در بهبود وضعیــت برخی بیماران 

نداشته باشد.

اثرات مصرف عسل
این فوق تخصــص ریه کودکان تصریح کــرد: تاثیر واقعی برخی 
داروهای ضدسرفه که وارداتی و یا مانند آویشن، شکر تیغال و آلوئه 
ورا داروی سنتی هستند، تا کنون اثبات نشده اما استفاده از عسل، 
مورد تایید سازمان های بین المللی و مراجع علمی است.وی ادامه 
داد: مصرف عســل بــه تنهایی و یا ترکیب آن با شــیر، آب، چای 
و ســایر آبمیوه ها به عنوان داروی ضدســرفه می تواند مفید باشد. 
خانواده ها اگر قرار است یک داروی سنتی و خانگی استفاده کنند، 

حتما مصرف عسل را در دستور کار خود قرار دهند.

عدم تاثیر عنبرنسارا و اسفند به عنوان آنتی بیوتیک
عضو کمیته علمی کشوری کرونا ضمن بی اثر دانستن اثرات برخی 
دودها مانند عنبرنسارا، عود، کندر و اسفند به عنوان آنتی بیوتیک، 
گفت: این دودها اثرات ثابت شــده ای به عنوان آنتی بیوتیک برای 
مقابله با آنفلوآنزا ندارند بلکه مصــرف آنها به ویژه برای بیماران و 
کودکان دارای حساســیت و آســم منجر به تشدید مشکالت شان 

می شود.

تزریق واکسن آنفلوانزا محدوده به شهریور و مهرماه نیست
وی با بیان اینکه تزریق واکســن آنفلوآنزا فقط محدود به ماه های 
شهریور و مهرماه نیست، گفت: بر اساس منابع علمی، تزریق واکسن 
آنفلوآنزا از مردادماه هر سال تا اردیبهشت سال بعد، توصیه می شود، 
البته از اردیبهشت تا مرداد هم می توان واکسن آنفلوآنزا را تزریق 
کرد اما میزان عفونت ها در فصول گرم، کاهش می یابد و از ســوی 
دیگر، واکســن های جدید از مردادماه بر اســاس شایع ترین نوع 
آنفلوآنزا در دسترس قرار می گیرد.عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
یادآور شــد: امسال شیوع نوع H۳N2 و H1N1 در کشور بیشتر از 
ســایر انواع آنفلوآنزا بوده اما بنظر می رسد میزان بیماری زایی نوع 

H۳N2 باالتر از H1N1 است.

کودکان کرونا گزیر بودند نه کرونا گریز
رییس بخش ریه بیمارستان کودکان مفید تهران با بیان اینکه اوایل 
بیمــاری کرونا تصور بر این بود که کودکان، کرونا گریز هســتند، 
افزود: در حال حاضر باید ادعا کنیم که کودکان، کرونا گزیر هستند 
و ناگزیر به این بیماری به ویژه به ســویه اُمیکرون، مبتال می شوند 
که سال قبل با مشکل تخت های آی سی یو کودکان روبرو بودیم و 
وزارت بهداشت برای افزایش تعداد تخت های این بخش، اقدام کرد.

اقدامــات موثر در کاهش ابتال به عفونت های ویروســی و 
تنفسی

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طباطبایی خاطرنشان کرد: در دو سه 
سال گذشته که کرونا در کشور شیوع داشت، افراد از معرض تماس 
بــا دیگران، حضور در مجامع و مکان های شــلوغ پرهیز کردند، از 
ســوی دیگر مدارس، دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی تعطیل بود، 
جلســات به صورت غیرحضوری برگزار می شد و بخش زیادی از 
مردم از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده می کردند که این 
اقدامات در کاهش ابتال به کرونا و عفونت های ویروســی و تنفسی 
بســیار موثر بود؛ چراکه راه انتقال در این بیماری ها، یکسان است.

وی یکی از دالیل افزایش موارد آنفلوآنزا را کاهش ایمنی بدن افراد 
در دوران کرونا به دلیل عدم تزریق واکسن آنفلوآنزا دانست و گفت: 
محدودیت های دوران کرونا برای بســیاری از مردم خسته کننده 
بود و برخی افراد نســبت به اســتفاده از ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده، عکس العمل منفی داشتند و این باعث شد که رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی نیز به کمترین حد خود برسند. از سوی دیگر، 
افزایش تماس های افراد در محیط خانواده و مدارس به شیوع بیشتر 

ویروس های تنفسی کمک می کند.

نکاتی که باید درباره کالهبرداری تلفنی بدانید
در حالی که سودجویان از راه های مختلف برای کالهبرداری و فریب کاربران استفاده می کنند، کالهبرداری های 
تلفنی نیز این روزها بیش از گذشته شایع شده  و به همین دلیل، از سوی کارشناسان همواره توصیه می شود 
که کاربران در مواجهه با موارد مشکوک هوشیار باشند.به گزارش ایسنا، بارها گفته شده هنگامی که با شما 
تماس تلفنی گرفته می شــود و مثال وعده ی جایزه و هدیه می دهند، از شــما اطالعــات کارت بانکی تان را 
می خواهند و یا مواردی از این دست، باید دقت کنید که علی رغم جذاب بودن این پیشنهادها، احتمال این که 
در آستانه ی فریب خوردن توسط کالهبرداران قرار گرفته باشید، زیاد است.وقتی در تماس های تلفنی به شما 
می گویند برنده ی جایزه ای فوق العاده از یک مســابقه شده اید که احتماالً شما هیچ گاه در آن مسابقه شرکت 
نکرده اید؛ زمانی که می گویند برای دریافت جایزه باید مبلغی پرداخت کنید و یا از شما می خواهند، اطالعات 
کاماًل شخصی و محرمانه ی مالی خود را در اختیارشان قرار دهید، مشخص است که باید محتاط باشید، زیرا 
سیستم های تجاری مطمئن و قانونی، هیچ گاه نیاز بر جزئیات حساب مالی شما ندارند و حتی اگر قرار باشد 
پولی یا جایزه ای را به شما بدهند، نیاز به رمز عبور کارت شما را ندارند و دادن شماره حساب یا شماره کارت 
کفایت می کند.نکته مهم این است شما حق دارید درباره هر شخصی که تلفنی با شما تماس می گیرد و به 
شما پیشنهاد می دهد، بررسی های الزم را انجام دهید، با نامه نگاری از آن ها اطالعات کاری بخواهید، تماس 
بگیرید، مرجع های آن ها را اســتعالم کنید و زمانی برای فکر کردن و تصمیم گیری در مورد پیشــنهاد آن ها 
داشــته باشــید؛ زیرا افرادی که به طور قانونی و به دور از هرگونه کالهبرداری به صورت تلفنی بازاریابی انجام 
می دهند، از این که اطالعات فعالیت معقول و منطقی خود را در اختیار شما قرار دهند، خوشحال می شوند.

یکی از انواع کالهبرداری های تلفنی اینگونه است که کالهبرداران ابتدا یک تماس کوتاه با مشترک برقرار کرده 
و به سرعت قطع می کنند اما تعداد زیادی از مشترکان تلفن همراه عادت دارند پس از هر تماس ناموفق، به 
برقراری تماس با فرد تماس گیرنده اقدام کنند؛ معموالً به دلیل آن که این تماس ها از سر شماره های بین المللی 
برقرار می شود، به محض تماس هزینه های سنگینی به مشترک ایرانی تحمیل می شود.پس از شیوع این روش 
کالهبرداری، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت گذشته تاکید کرده بود »قانون بقای کالهبردار 
و قاچاقچی از بین نمی روند بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ابزار می دهند. یک روز پیامک کالهبرداری، این 
روزها Missed Call و انتظار تماس و شارژ مشترک تلفن همراه.« پس از این هشدار، به تمام مشترکان تلفن 
همراه توصیه شد که پس از برقراری هر تماس ناآشنا و بین المللی و قطع آن، از پاسخگویی مجدد خودداری 
کنند که متحمل هزینه های سنگین نشوند.درخواست پول برای یکسان سازی تعرفه های اپراتور از دیگر انواع 
کالهبرداری هاست. در حالی که یکسان سازی تعرفه ها و تک نرخی شدن تماس های درون شبکه یا برون شبکه 
برای اپراتورهای اول و دوم، هزینه ای برای مشترکان ندارد و جزو خدماتی است که توسط اپراتورها ارائه شده، 
اما برخی اقدام به ســودجویی از این موضوع کرده و تماس هایی با آن ها گرفته و بابت یکسان سازی تعرفه ها 
درخواست هزینه کرده اند؛ البته اپراتورها اعالم کردند که این درخواست ها کالهبرداری بوده و نباید هزینه ای 
بابت این خدمات پرداخت شود.طبق این گزارش در کالهبرداری تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور که 
به آن تماس و قطع تماس )wangiri( گفته می شــود، کالهبرداران یک تماس بی پاسخ )missed call( و یا یک 
لینک اینترنتی به گوشــی تلفن مشترکان ارسال می کنند. مشترکان معموال پس از مشاهده تماس از دست 
رفته روی گوشی خود، با شماره درج شده تماس می گیرند که این تماس ها عموماً به مقصد کشورهای خارجی 
)اغلب کشــورهای آفریقایی( است.در صورتی که قربانی به برقراری تماس مجدد )Call Back( با مهاجم اقدام 
کند، یک پیام ضبط  شــده برای وی پخش شــده و بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض باال می شود؛ 
اغلب مهاجمان  سعی می کنند با طرح موضوعات جذاب مانند برنده شدن مشتری در التاری و غیره قربانی را 
جهت صحبت بیش تر ترغیب و هزینه بیش تری را به وی تحمیل کنند.مشترکان الزم است درصورت مشاهده 
تماس ازدســت رفته به کدهای تماس دقت کنند و در صورتیکه در زمان تماس روی صفحه گوشــی به جز 
کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+ ، کد کشورهای دیگر نمایش داده شد، بالفاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی 
کنند. عالوه بر این، مشــترکان توجه داشته باشــند که  روی لینک هایی که به شماره گیری منجر می شود، 
کلیک نکنند و درصورت برقراری تماس خارجی، فوراً تماس خود را قطع کنند.در همین این راســتا، پیمان 
قره داغی -مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری- با بیان اینکه مدیریت تماس های بین الملل با 
الزام رگوالتوری و به منظور جلوگیری از کالهبرداری تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور و تحمیل هزینه 
اضافی به مشترکان، فراهم شده است، گفته بود: از این پس تمام مشترکان اپراتورهای تلفن همراه می توانند با 
شماره گیری کدهای دستوری #2۹22*1۰* در همراه اول و #۸*1*۵۵۵* در ایرانسل، تماس  های بین المللی 
خود را مدیریت کنند.وی با اشــاره به انجام این نوع کالهبرداری ها از طریق شــماره های ویژه، بیان کرد: با 
توجه به اینکه شماره های ویژه بسیار پرهزینه هستند، پس از تماس با این شماره ها، برای مشترک قبض های 
سنگینی صادر شده و یا شارژ مشترک به یکباره تمام می شود، بنابراین مشترکان تلفن همراه باید مراقب تماس 

با شماره های ناشناس و کلیک روی لینک های ناشناس باشند.

در بین تمام معیاری های مدیریت تولید و بازار در بخش کشاورزی، »سکوت 
مصرف کننده« معیار اصلی برای مدیریت تولید و بازار شده است. این روز ها 
از نمونه هــای بارز به کارگیری این معیار مدیریتی را می توان در تولید و بازار 
مرغ گوشتی دید.اقتصاد آنالین – سپیده قاسمی، دولت سیزدهم در مدیریت 
گوشت مرغ، »سکوت مصرف کننده« را اولین معیار خود قرار داده و بر اساس 
آن تولید و بازار این کاال را برنامه ریزی کرده است. به عبارت دیگر، دولت تولید 
مرغ را بر اساس اینکه صدای مصرف کننده در نیاید آنقدر باال برده که بازار با 
فراوانی مرغ و کاهش قیمت به زیر نرخ مصوب روبرو شده است.به گفته محمد 
حسین اعرابی، معاون بازرگانی میادین میوه و تره بار، امروز مرغ با قیمت ۵2 
هزار و ۷۰۰ تومان در میادین عرضه شــد که حدود 1۶ درصد از نرخ مصوب 
یعنی ۶۳ هزار تومان کمتر اســت. این در حالی اســت که چندی پیش این 

فاصله قیمت تا 2۵ درصد نیز رسیده بود.

معایب و مزایا
با این شرایط به طور قطع می توان گفت، دولت با اجرای این معیار در مدیریت 
بازار مصرف مرغ موفق بوده اســت و مصرف کننده در سکوت نسبت به افت 
قیمــت به زیر نرخ مصوب رضایت دارد.اما انتخــاب این معیار برای مدیریت 
تولید و بــازار یک نقص دارد و آن هم نادیده گرفتن تولیدکننده اســت که 
به همان میزان می تواند آســیب زا باشد. چرا که مرغدار متضرر مطابق با توان 
مالی و میزان زیانی که دیده است در دوره بعد پرورش مرغ یا تولید را کاهش 
می دهــد یا تصمیم به تعطیلی می گیرد، اتفاقی که می تواند بازار را با کاهش 
عرضه و جهش قیمت برای مصرف کننده مواجه کند.هرچند در معیار مدیریتی 
دولت برای این اتفاق نیز راهکاری سهل یعنی واردات پیش بینی شده، اما این 
سیکل ناقص یک مشکل بزرگ دارد، مشکل از دست رفتن امنیت غذایی که 

این روز ها شعار اصلی دولت است.

استدالل دولت برای مدیریت به سبک سکوت مصرف کننده چیست؟
کارشناسان بر این باورند که افزایش قابل توجه نرخ مصوب مرغ بعد از اصالح 
نظام یارانه ای از دالیل اصلی برای در پیش گرفتن معیار مدیریتی »ســکوت 
مصرف کننده« در دولت سیزدهم بوده است، چراکه قیمت مرغ با اصالح نظام 

یارانه ها ابتدا به ۵۹ هــزار و ۸۰۰ تومان و در مدت کوتاهی پس از آن به ۶۳ 
هزار تومان افزایش یافت.دولت با اطالع از انتقاد مصرف کننده از افزایش پی در 
پی قیمت مصوب مرغ و به دنبال آن نوسانات قیمتی، وزارت جهادکشاورزی 
را مکلف به افزایش حجم جوجه ریزی کرد تا عرضه به بیش از تقاضا برسد و 
دولت دم از کاهش قیمت بزند و با این روش مصرف کننده را راضی به سکوت 
کند.اما این بار اجرای این ســبک از مدیریت پاســخ مورد انتظار را نداشــته 
و از یک ســو میزان زیــان تحمیلی به مرغداران تا انــدازه ای بود که صدای 
تولیدکننده را بلند کرد و از سوی دیگر کم و بیش انتقادات مصرف کننده به 
گوش می رسد.در همین ارتباط در هشــتم آذرماه سال جاری مدیران عامل 
اتحادیه های اســتانی مرغداران گوشتی سراسر کشــور در بیانیه اعتراضی به 
دولت اعالم کردند: متأســفانه با تغییر نظام یارانه ای و مردمی سازی یارانه ها 
عالوه بر اینکه آزادی مورد انتظار ایجاد نشده بلکه برخی از تکالیف و مداخالت 
بیشتر شده است. تداوم این رویه ها به انضمام عدم انجام تعهدات دولت محترم 
در قبال افزایش هزینه های تولید، صنعت و تولید کنندگان مرغ گوشتی را در 
وضعیت بســیار شکننده ای قرار داده است. با توجه به تکلیف دولت محترم و 
پیرو آن وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید به نحوی به صنعت تحمیل شده 

که امروز مواجه با افزایش تولید مازاد بر نیاز کشور هستیم.

راه حل چیست؟
به باور کارشناســان ادامه این ســبک از مدیریت در بازار کاالی اساســی از 
جمله مرغ دیگر پاسخگو نیست و بیش از هر وقت دیگری زمان آن است که 
دولت دست از دخالت مســتقیم در تولید و بازار بردارد و کار مدیریت تولید 
را به تولیدکننده واگذار کند.به گفته حبیب اســداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران کشور، دولت سیزدهم اولین قدم را در این زمینه برداشته 
اســت و از حدود یک هفته پیش مدیریت و برنامه ریزی تولید مرغ از ســوی 
کارگروه تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شــده است.حاال باید منتظر بود و دید 
این واگذاری تا چه اندازه محقق می شــود؟ آیا دولت به واقع راضی به دست 
کشیدن از دخالت مستقیم در تولید و بازار کاالی اساسی شده است، یا اینکه 
مانند گذشــته در حد حرف باقی مانده و اقتصاد دولتی در حوزه این کاالی 

اساسی باقی خواهد ماند؟

در بازار مرغ چه می گذرد؟

مدیریت بازار مرغ به سبک »سکوت مصرف کننده«!

در راستای تغییرات مجلس در ساختار جدید اتاق بازرگانی صورت گرفت

کاهش ۱۹۰ نفری تعداد نمایندگان بخش خصوصی
در گفت وگو ی طرح شد:

قیمت و شیوه توزیع بنزین 
تغییر نمی کند

آخرین وضعیت بازار ارز و دالر سهمیه ای

عضو کمیســیون انرژی مجلس اظهار داشــت: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه هم گنجایش 
پذیرش قیمت باالتر از این را ندارد. در کل ریل گذاری و سیاســت مجلس این اســت که افزایش قیمت و کاهش 
سهمیه نداشته باشیم.حسین حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه تغییر نحوه توزیع و 
نرخ بنزین اظهار داشت: در طرح توزیع بنزین به افراد که در جزایر کیش و قشم اجرا شد و همچنین تغییر سهمیه 
بنزین در برخی مناطق مرزی به نتایجی رسیدند که همه اینها روی میز دولت و وزارت نفت قرار دارد اما تاکنون 
هیچ تصمیمی برای تغییر سهمیه و یا افزایش قیمت گرفته نشده است.وی با بیان اینکه امسال قیمت بنزین ثابت 
خواهد بود، افزود: نکته ای که وجود دارد بحث تولید و مصرف بنزین است، اکنون ۹۵ تا 1۰۵ میلیون لیتر در روز 

مصرف بنزین داریم اما باتوجه به افزایش....

نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اعالم شد

نیویورک تایمز:

چرا برای »امنیت شغلی کارگران« کاری نمی کنند؟ کره شمالی به دنبال دالر است و این یعنی دردسر
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افول دوباره چشم انداز اقتصاد جهانی
آژانس بین المللی رتبه بندی فیچ بار دیگر پیش بینی تولید ناخالص داخلی جهانی )GDP( برای ســال آینده را کاهش داده و این کاهش چشــم انداز به 
افزایش تورم و بدتر شدن چشم انداز بازار امالک چین نسبت داده شده است.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، اکنون، فیچ انتظار دارد تولید ناخالص 
داخلی جهان در سال 2۰2۳ به میزان 1.۴ درصد رشد کند که از رقم 1.۷ درصدی در چشم انداز اقتصادی جهانی سپتامبر خود بازبینی شده است.آژانس 
رتبه بندی پیش بینی خود برای رشد آمریکا در سال آینده را از ۰.۵ درصد به ۰.2 درصد کاهش داد زیرا سرعت سیاست های پولی سخت تر افزایش می یابد. 
پیش بینی رشد چین را نیز با محو شدن چشم انداز بهبود در خانه سازی از ۴.۵ درصد به ۴.1 درصد کاهش داد.همچنین چشم انداز رشد برای منطقه یورو 
در سال 2۰2۳ به ۰.2 درصد از منفی ۰.1درصد بهبود یافت. فیچ خاطرنشان کرد که بحران گاز منطقه کمی کاهش یافته است اما افزایش شدیدتر نرخ 
بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر خواهد گذاشت.در این گزارش آمده است که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه بندی در زمستان امسال 
به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته اســت. به گفته فیچ، با این حال، بحران هنوز به پایان نرســیده است و قیمت های باالی 
عمده فروشــی گاز همچنان بر هزینه های شرکت ها و بودجه خانوار تاثیر می گذارد.تاکنون ثابت شده است که مهار تورم سخت تر از حد انتظار است زیرا 
فشار قیمت ها گسترده تر شده و ریشه دارتر می شود. برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ می گوید که این مورد برای رشد خوب نخواهد بود.این گزارش 
تاکید کرد که انتظار می رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر ســال 2۰22 و در ایاالت متحده در ســه ماهه دوم و ســوم سال 2۰2۳ آغاز 
شود. بیکاری احتماال در سال آینده در ایاالت متحده و بریتانیا به باالی پنج درصد خواهد رسید.فیچ هشدار داد: »تاثیر انقباض پولی بر اقتصاد از قبل قابل 

مشاهده بود به ویژه در بازارهای مسکن، اما تأثیرات گسترده تر بر تقاضا و بازارهای کار در طول زمان آشکارتر خواهد شد.«
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گزیده خبر

احضار سفیر چین در پی مواضع عجیب این 
کشور درباره جزایر سه گانه ایرانی

ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اتهامات بی اساس بیانیه پایانی 
نشست ۴۳ سران شورای همکاری خلیج فارس، صدور اینگونه بیانیه ها را تکرار 
سیاســت شکست خورده ایران هراســی خواند.به گزارش تسنیم، ناصر کنعانی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اتهامات بی اساس بیانیه پایانی 
نشست ۴۳ سران شورای همکاری خلیج فارس، صدور اینگونه بیانیه ها را تکرار 
سیاست شکســت خورده ایران هراسی خواند که فقط می تواند تالشی بیهوده 
برای پوشــاندن اقدامات بحران آفرین برخی کشــورهای این شورا در حمایت 
مالی، سیاسی و لجستیکی از گروه های تروریستی و زخم عمیق مردم رنج دیده 

کشورهای بحران زده منطقه باشد.
سخنگوی وزارت خارجه  با یادآوری تحمیل هزینه های هنگفت جانی و مالی 
بر مردم منطقه از ناحیه سیاست های مخرب برخی از اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس، از این شورا خواست در رویکردهای خود در قبال مسایل منطقه 
ای تجدید نظر کنند و مسیر سازنده را برگزینند.کنعانی اشاره بیانیه این شورا 
در خصوص موضوعات مرتبط با برنامه هســته ای کشورمان را مردود دانست 
و افزود: کشــورهایی که تمام تالش خود را برای ناکام گذاشتن توافق هسته 
ای به کار بســته بودند، اکنون با نادیده گرفتن پایبندی کامل ایران به برجام 
و قوانین بین المللی، نسبت به اقدامات مشروع ایران معترض شده اند.کنعانی 
ادامه داد، جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر امنیت درون زای منطقه و رعایت 
هنجارهای بین المللی، هیچگونه مداخله ای را در سیاســت ها و برنامه های 
فناوری و دفاعی خود بر نمی تابد.سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید مجدد 
بر مواضع اصولی کشورمان، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب  
کوچک را جزء الینفک و ابدی ســرزمین جمهوری اســالمی ایران دانست و 
افزود: جمهوری اســالمی ایران هرگونه ادعایی بر این جزایر را امری بی ثبات 
کننده، دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی خود دانسته و آن را به شدت 
محکوم می کند. ســخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اشراف و توانمندی 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران در پاسداری از امنیت دریانوردی در 
منطقه خلیج فارس و هوشــیاری نسبت به هر گونه شرارت و ناامنی دریایی، 
صدور اینگونه بیانیه ها و مواضع را بی تأثیر در عزم نیروهای مســلح ایران در 
تامین امنیت کشــور و امنیت منطقه دانســت.کنعانی همچنین ضمن  ابراز 
تعجب از درج برخی مطالب در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس 
و چین، یادآور شــد مذاکرات رفع تحریم های غیرقانونی، منحصر به موضوع 
هسته ای ایران و با طرف های شناخته شده بوده و تجربه نشان داده در همان 
مســیر می تواند پیش برود. مضافا آنکه جمهوری اسالمی ایران همیشه برای 
دســتیابی به یک توافق منصفانه و پایدار در این مســیر آماده بوده و هست. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به دیدار امروز سفیر چین با دستیار آسیا 
و اقیانوسیه وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت، در این مالقات نسبت به 
ورود بیانیه مذکور  به موضوع تمامیت ارضی ایران ابراز ناخرسندی شدید شد 
و تاکید گردید جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس جزء الینفک تمامیت ارضی 
جمهوری اسالمی ایران است که مانند هر بخش دیگر از سرزمین ایران هرگز 
موضوع مذاکره با هیچ کشــوری نبوده و نخواهد بود. سفیر چین نیز با تاکید 
بر احترام کشــورش به تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران، در توضیحات 
اهداف ســفر رییس جمهور کشورش به ریاض، این سفر را در راستای کمک 
بــه صلح و ثبات در منطقه و بهره گیری از گفتگو به عنوان ابزاری برای حل 
مشکالت دانست. سفیر چین سیاست خارجی کشورش در منطقه را مبتنی 
بر توازن دانسته و مبادالت پیش بینی شده دیپلماتیک از جمله سفر معاون 

نخست وزیر چین به ایران در روزهای آینده را مؤید این رویکرد اعالم کرد.

قالیباف:

بدونشفافیتبهکارآمدینمیرسیم
رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: در نظام جمهوری 
اســالمی ایران، شفافیت و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه 
شرعی است و بدون شفافیت امکان ندارد به کارآمدی برسیم و 
باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.به گزارش ایسنا، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی صبح)یکشنبه، 
۲۰ آذر مــاه( در اولیــن همایش ملی ارتقای شــفافیت، ضمن 
تسلیت ایام شهادت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا)س( به 
محبین اهل بیت)ع( گفت: از رئیس سازمان بازرسی و قوه قضائیه 
که فرصتی را برای امر مهم شــفافیت در حوزه حکمرانی فراهم 
کرده و مسئوالن را گرد هم آوردند، تشکر می کنم.وی ادامه داد: 
این همایش یکی از فرصت های کم نظیری اســت که به بحث 
شــفافیت بپردازد لــذا از همه اهالی علم و کســانی که در این 
همایش علمی و ملی شرکت کرده و با مقاالت خود بر غنای بحث 
خواهند افزود، تشکر می کنم.رئیس مجلس شورای اسالمی در 
ادامه تصریح کرد: ما به همین میزانی که بر حوزه محتوای نظری 
شفافیت تسلط پیدا کرده و به آن عمق می بخشیم، نیازمندیم که 
در تحقق و پیاده ســازی ابعاد مختلف حکمرانی نیز به شفافیت 
توجــه کرده و فاصله میان حرف و عمــل را هرچقدر می توانیم 
کاهش دهیم که مردم از این بخش بهره مند شــوند و پایه های 
حکومت در این بخش است که مستحکم می شود.وی ادامه داد: 
از قضا زمانی که ســخن بگوییم و عمل در آن نباشد، اعتماد نیز 
نخواهد بود، اعتمادی که مهم ترین و اصلی ترین سرمایه ملی هر 
جامعه ای است در نتیجه آن، اثر خود را از دست داده و یا کاهش 
می یابد. شکی نیست که در همه دولت ها در طول تاریخ موضوع 
مبارزه با فساد و شفافیت مهم بوده است و بسیاری از دولت ها و 
حکومت ها نتوانسته اند به خاطر بی توجهی به شفافیت و فساد، به 
اهداف خود برسند چرا که نتوانستند به موقع پیشگیری کرده و 
اتفاقات را جبران کنند و نتوانســتند به موقع دردها را مشخص 
کرده و به وقت خود درمان کنند.قالیباف بر همین اساس تصریح 
کرد: طبیعی است که امروز شفافیت و مبارزه با فساد که در ذات 
و روح انقالب اســالمی و نظام مقدس جمهوری اســالمی و بر 
مبنای وظیفه شرعی برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت)ع( است 
و نظام ما در راستای آن گام بر می دارد، امر بسیار حیاتی و امری 
معنوی، دنیوی و اخروی است.رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان 
اینکه در مکاتب انسان ساختی که فلسفه بسیاری از حکومت ها 
اســت، امور براساس قراردادهای اجتماعی دنبال می شود، اظهار 
کرد: اما فضای بحث ما فضای معنوی، عقالنی و عدالت است که 

بــه تحلیل و تبیین دقیق مقام معظم رهبری زمانی که حرف از 
مکتب امام)ره( زده می شود، بحث مربوط به معنویت، عقالنیت و 
عدالت به عنوان سه رکن اساسی اندیشه امام)ره( است و وظیفه 
دنیوی و اخروی ماســت.وی در ادامه با تأکید بر اینکه در نظام 
جمهوری اسالمی به طریق اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت 
نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفه ای 
شــرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم، 
گفت: وظیفه ما در هر کجا هستیم همین است. همانطور که من 
ربــع قرن یعنــی واقعا ۲۵ ســال اســت در حوزه های مختلف 
خدمتگزاری خود تالش داشته ام در هر سازمانی که بوده ام به این 
موضوع توجه کنم.قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز و مخصوصاً 
االن بیش از هر زمان دیگر و بعد از دفاع مقدس موضوع کارآمدی 
دین در اداره جامعه باید هدف تمام کارگزاران نظام اسالمی باشد، 
اظهار داشت: بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت 
یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون 
ارزشــی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون 
شــفافیت به کارآمــدی در مجموعــه ای برســیم.رئیس نهاد 
قانونگذاری کشــورمان ادامــه داد: امروز نیازمند این هســتیم 
همانطور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و 
همه جانبه به آن می نگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را 
نیز یکپارچه و بدون تبعیض و به صورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً 
در یک مقطع نباشد.وی افزود: گاهی اوقات با فراز و نشیب مسائل 
سیاسی و با رسیدن به نقاط اوجی که در زمان هایی که جابجایی 
قدرت در سیســتم و دولت ها اتفاق می افتد، می بینیم که با نگاه 
سیاســی به این موضوعات توجه می شود. اما نباید اینگونه باشد 
بلکه بحث شفافیت اصلی مثل قانون اساسی است و باید مداوم و 
غیرگزینشــی ادامه پیدا کند.قالیباف در ادامه با اشــاره به طرح 
موضوع شفافیت آرا در مجلس فعلی که قطعاً خواسته همه مردم 
بود، یادآور شــد: ما پیش از ورود به مجلس نیز قول آن را داده 
بودیم و در مجلس با تمام فراز و نشیب ها آن را تصویب کردیم. 
اما آیا شفافیت فقط شفافیت آرا است و واقعا نیازمند فراتر از آن 
نیستیم؟ حتماً هستیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته 
باشیم.رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به سخنان رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان بازرسی در این جلسه و با اشاره به نامه پنجاه 
امیرالمومنیــن)ع( که مردم حق دارند همــه چیز را بدانند جز 
موضوعاتی که مربوط به جنگ است، اظهارکرد: پیاده سازی این 
مطلب این است که همه موضوعاتی که طبقه بندی دارند و قانون 

آن موجود اســت اعم از سری، خیلی سری، محرمانه و غیره که 
افراد خاصی به آن دسترسی دارند و بقیه نباید به آن دسترسی 
داشته باشند، جدا شده و در بقیه موضوعات همه باید دسترسی 
و حق آن را داشته باشند. ما قانون می نویسیم که حق دسترسی 
باشــد اما زمانی که این قانون اجرا نشود، تصویب آن چه فایده 
دارد؟ پس باید بستر دسترسی را فراهم کنیم.وی در ادامه با بیان 
اینکه در حوزه خصوصی و زندگی شخصی مردم، کسی حق ورود 
نداشته و ممنوع است، گفت: قانون برای ورود به هر حوزه ای نیز 
مشخص کرده چه کسانی و در چه حدی ورود کنند. از این رو ما 
در قانون شــفافیت در مجلس شورای اسالمی برای همه قوا، در 
همه بخش ها و با همین نگاهی که توضیح داده شد، موضوعات را 
دیده ایم.قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع شفافیت که در حال 
حاضر در شورای نگهبان بخشی از آن پیش رفت و بخشی از آن 
در مجمع تشخیص مصلحت است چرا که در مجلس به بعضی از 
موضوعات اصرار شــد، عنوان کرد: مــن به عنوان عضوی از این 
مجمع، خواهشم این اســت که به این موضوع رسیدگی کنند.

رئیس مجلس ادامه داد: این سوال برای من نیز وجود دارد زمانی 
که اختالف نظر میان دولت و مجلس وجود داشته و مجلس بعد 
از بررسی شورای نگهبان که قانونی و محترم بوده و ممکن است 
از جهت شرع یا قانون اساسی اشکالی داشته باشد، بر نظر خود 
اصرار می کند و تشخیص به عهده مجمع گذاشته می شود، چرا 
نباید مذاکرات، صحبت ها و دالیلی که نهایتا باعث تأیید و یا رد 
نظر مجلس می شــود را مردم بداننــد؟وی در ادامه با بیان این 
موضوع که در حال حاضر شفاف ترین نهاد، مجلس است، اظهار 
داشــت: هر قانونی تصویب می شود در صحن علنی است و همه 
مذاکرات، محتوا، مخالف و موافق در دســترس است و اینکه چه 
کســانی رأی موافق و مخالف می دهند با قانون جدید مشخص 
می شــود. حتی ممکن است ۱۵ نماینده طرحی را امضا کنند و 
مردم هم بگویند این طرح مجلس اســت که البته طرح مجلس 
نیســت بلکه طرح چند نماینده است اما با این حال همه از آن 
مطلع می شوند.قالیباف در ادامه با بیان اینکه معتقدم شفاف سازی 
باید در همه بخش ها جدی گرفته شود و این حق دسترسی را به 
مردم بدهیم، بســتر را فراهم کنیم و واقعا شفافیت را یک رکن 
بدون جایگزین در حکمرانی خود بدانیم، گفت: نباید اجازه دهیم 
موضوع شفافیت به دست خوانش های متفاوت داده شده و از آن 
برداشــت های متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را 
پیاده سازی کنیم.رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان 

اینکه ما در مجلس شورای اسالمی به استقبال شفافیت رفتیم، 
می رویم و در همه ابعاد به آن خواهیم پرداخت، در حوزه نظارت 
و اجرای قانون پیگیری خواهیم کرد و آن را موجب تقویت نظام 
می دانیم، اظهار کرد: همینجا به این نکته اشــاره کنم که در کار 
نظارت؛ هم پیشــینی، هم پسینی و هم حین اجرا، دستگاه های 
نظارتی و ۷ دستگاهی که مســئولیت نظارت و کنترل را دارند 
حتماً می توانند در این شــفافیت بسیار دخیل باشند. همچنین 
دســتگاه های نظارتی می توانند در کارآمد کردن سیســتم های 
بروکراسی که امروز در نظام اداری و اجرایی دچار مشکالت جدی 
و اساسی هستیم، کمک کرده و آن را تقویت کنند.وی در ادامه 
خطاب به اعضای ۷ دســتگاه نظارتی گفــت: در حین نظارت و 
بازرسی به این امر هم توجه کنید که نباید شجاعت تصمیم گیری 
را از مدیرانی که قوی و امین هستند گرفت. امروز واقعیت تلخ ما 
این است که برای کارهای نکرده از کسی توضیح نمی خواهیم اما 
برای هر کار انجام داده، باید به ده ها نفر توضیح داده شود. معنی 
این حرف این نیســت که با تخلف برخورد نشــود، باید نظارت، 
پیگیری و برخورد شود اما قرار است مجموعه هم کار انجام دهد 
و نباید شــجاعت از مدیران گرفته شــود.رئیس مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: می خواهم بگویم قدرت شجاعت را از مدیران 
نگیریم اما با متخلف و کسی که فساد کرد، برخورد شود چرا که 
منهای آسیب های فعل حرام و مال حرام واقعا آبرو، عقبه و اعتبار 
نظام اســت و بــه او نیز نباید در چارچوب قانــون ترحم کرد و 
تخفیــف داد بلکه باید با جدیت با او برخــورد کرد.وی در ادامه 
شفافیت و کارآمدی را چالش امروز کشور دانست و افزود: تعارف 
نداریم؛ در حوزه مســائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط 
زیستی چالش داریم. جاهایی مردم در این بخش ها از ما ناراضی 
هستند و به صورت عمومی ضعف هایی در اینجا داریم و باید به 
گونه ای عمل کنیم تا برطرف شود. معتقدم برای حل این موضوع 
در حکمرانی باید به ۴ رویکرد با اولویت هوشمندســازی، شفاف 
سازی، مردمی سازی، کارآمدسازی توجه داشته باشیم.قالیباف 
ادامه داد: بنده به عنوان خدمتگزار حدود ۲۰ ســال قبل توفیق 
خدمت در نیروی انتظامی را داشــتم و این مثال را می زنم چون 
عموم مردم با آن آشــنا هستند و قرارگاه ســازندگی و هوافضا 
مصداقــی برای تطبیق ذهنــی عموم مردم را نــدارد. آن زمان 
هوشمندســازی را در دســتور کار داشــتیم، وقتــی می گویم 
هوشمندسازی یعنی امنیت که حق مردم است که با راه اندازی 

سامانه ۱۱۰ گام نخستی برای اجرای آن برداشته شد.

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص
 تداوم نیرو سرزمین پارس

 بشناسه ملی 10260664470 و بشماره ثبت 48265
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/08/08 فرشــته رحمانی بشماره ملی 0059589361 بسمت 
مدیرعامل - ایمان بطالنی یادگار بشماره ملی 1270242611 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره - شــاهین میرمحمدصادقی بشــماره ملی 
1285059123 بســمت عضو اصلی هیئت مدیره - احسان بطالنی 
یادگار بشــماره ملی 1288284519 بسمت رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/08/08 انتخاب گردیدند . کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1423911(

نوع آگهی : ثبت شرکت 
موضوع : تاسیس تغییرات شرکت

شرح موضوع : فیلمسازان جوان البرز 
تاسیس موسسه غیر تجاری فیلمسازان جوان البرز درتاریخ 1401/09/17 به شماره 
ثبت 5035 به شناسه ملی 14011738565 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. نام : فیلمسازان جوان 
البرز موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :تولید فیلم )آثار غیر سینمایی(. به موجب 
مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برابر با شماره مجوز 10951 در 
تاریخ 1401/08/24در اســتان مربوطه این آگهی به ثبت رســید. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، 
شهر کرج، حســن آباد، خیابان 16 متری گلها، کوچه شهیدرضا تاج الدینی، پالک 
0، ساختمان ســاغر، طبقه 4، واحد 9 کدپستی 3149776679 سرمایه شخصیت 
حقوقی 1,000,000 ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم صبا 
مصطفائی به شماره ملی 1739488350 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقای حر 
اصغری به شماره ملی 4391551454 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه مدیران 
خانم صبا مصطفائی به شماره ملی 1739488350 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حر اصغری 
به شماره ملی 4391551454 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای حر اصغری همراه با مهر موسسه می باشد . 
روزنامه کثیر االنتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی : 1424617
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گزیده خبر

راه اندازی سامانه بانک اطالعات پژوهش های 
سینمایی

با توجه به نیاز پژوهشگران و جامعه علمی و سینمایی 
کشور به دسترســی دائمی، آسان و جامع به تولیدات 
علمی-پژوهشی سازمان سینمایی، بانک پژوهش های 
این ســازمان آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، قادر آشنا 

معاون توســعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی در خصوص لزوم راه اندازی 
بانک پژوهشی در سازمان ســینمایی گفت: معاونت توسعه فناوری و مطالعات 
سینمایی بعد از تغییرات و اصالحات اساسی در سایت، بنا بر ضرورت دسترسی 
عالقمندان حوزه سینما به تولیدات علمی-پژوهشی سازمان، اقدام به راه اندازی 
بانک پژوهشــی کرده اســت. که با توجه به گســترده و پیچیده بودن فرآیند 
بارگذاری و تکمیل داده های مرتبط بــا پژوهش ها، این بانک به تدریج تکمیل 
شده و در اختیار پژوهشگران و عالقمندان قرار خواهد گرفت.وی افزود: سازمان 
سینمایی در کنار همه فعالیتهای خود در عرصه فرهنگی از جمله تولید، اکران، 
عرضه و برگزاری جشنواره های فیلم، به حوزه پژوهش و نقش آن در سینما توجه 
بســیار داشته است. از نگاه ما پژوهش، نقشه راهی برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و نهایتا سینمای ایران محسوب می شود.آشنا خاطر نشان کرد: اگرچه 
ســینمای ایران در همه ادوار تالش کرده است که به بالندگی بیش از آنچه که 

اکنون وجود دارد.

مجتمع درمانگاهی کارکنان شهرداری کرج هر 
چه سریعتر تکمیل شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی 
شــهر کرج بر تکمیــل درمانگاه کارکنــان مجموعه 
شــهرداری تاکید کرد و گفت: با نظــر مثبت اعضای 
شــورای اسالمی شــهر مجوز ســاخت یک مجتمع 
درمانگاهی به شــهرداری کرج داده شده است.حسین 

مهاجری در نطق پیش از دســتور هشــتاد و چهارمین جلســه رسمی شورای 
اسالمی شــهر کرج اظهار داشت: در ساختمان مکمل شــهرداری در دو طبقه 
درمانگاه پیش بینی شده است که ظاهرا به علت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار 
تحویل نشده است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری  شورای اسالمی شهر 
کرج تصریح کرد: طبق اطالعات ارائه شــده در این درمانگاه قرار است خدماتی 
چون دندانپزشــکی، رادیولوژی، اتاق عمل ســرپایی، سونوگرافی و اتاق بستری 
موقت ارائه شــود.مهاجری افــزود: برآورد اولیه تجهیــز و راه اندازی حدود ۲۰ 
میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت که ظاهرا قبال مبلغ ۱۰ میلیارد تومان 
پیشنهاد که در بودجه منظور شود،ولی موافقت نشده بود در این راستا با عنایت 
به هزینه های ســنگین و باالی راه اندازی درمانگاه پیشنهاد می شود در صورت 
امکان برای این موضوع از بخش خصوصی و ســازمان مشارکت ها کمک گرفته 
شود.عضو شــورای اسالمی شهر کرج اذعان داشــت: با توجه به تعداد پرسنل 
شــهرداری و هزینه های درمان و نیز سیاست نظام در خصوص تسهیل درمان 
ضروری است مدیریت شــهری تدبیری اتخاذ نماید تا در راستای بهره برداری 

سریعتر از این پروژه اقدام الزم انجام شود. 

در نشست خبری شهردار شهریار مطرح شد: 
تا پایان سال جاری زیرگذر میدان بسیج 

افتتاح و به بهره برداری می رسد
شهریارنرگس اصالنی- اولین نشست از سلسله نشست 
های مطبوعاتی شهرداران و مدیران ادارات شهرستان 
شــهریار با اصحاب رســانه که به همت هیات رئیسه 
شورای عمومی روابط عمومی های شهرستان شهریار 
در حال برگزاری می باشــد به ریاســت محمد صادق 

کولی وند شهردار شهریار و با حضور میثم قربانی سخنگوی شورای اسالمی شهر 
شهریار و اسماعیل صادق زاده مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار 
در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.در ابتدای این نشست مهندس کولی وند 
به نقش موثر رسانه ها و شبکه های مجازی اشاره کرد و گفت : مجموعه مدیریت 
شهری به تنهایی قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی باشد و در این 
راستا نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی کمک موثری می تواند باشد چرا که 
رسانه به عنوان بازوی توانمند مدیران شهرستان از زاویه ای مسائل و مشکالت را 
می بیند که ممکن است از دید مدیران جا بماند لذا بیان و پیگیری آن می تواند 
در یاری مدیران بیش از پیش تاثیر گذار باشد.وی افزود : ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
بودجه شهر که ۵۰۰ میلیارد تومان آن هزینه های جاری و ۷۰۰ میلیارد تومان 
آن هزینه های عمرانی را شــامل میشود بودجه سال جاری است که در زمینه 

عمرانی ۵۶۰ میلیارد تومان از ابتدای سال تا کنون هزینه شده است.

فزایش اختیارات مدیران کل برای بخشودگی 
جرایم مالیاتی اصناف

رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی اعالم کرد: با هدف تســریع امور و کمک به 
فعاالن اقتصادی، اختیارات مدیران کل برای بخشــودگی جرایم مالیاتی افزایش 
یافته اســت.به گزارش ایسنا، داوود منظور در نشست صمیمی با اعضای هیات 
رئیسه اتاق اصناف و اتاق بازرگانی گفت: در جهت رفع مشکالت و موانع، بهبود 
فضای کســب و کار و تسهیل خدمت رســانی به اصناف، جدیدا سامانه برخط 
صدور گواهی ماده ۱۸۶ راه اندازی شــده است.وی اظهار کرد: وصول مالیات از 
مشاغل، تابع قانون بودجه نبوده و رویکرد سازمان امور مالیاتی تعامل حداکثری 
با اصناف و مودیان منضبط اســت و با برنامه ریزی های کارشناسی به دنبال آن 
هســتیم تا اصناف و بازاریان، در کمال رضایتمندی مالیات خویش را پرداخت 
کنند.به گفته منظور، امکان استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش 
بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش مدت تقسیط 
مالیات عملکردی و ارزش افزوده، به ترتیب تا ۱۸ و ۱۲ ماه از تاریخ برگ قطعی، 
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماده ۱۶۹ و... از جمله خدمات ویژه سازمان امور 

مالیاتی کشور است .

فروش بلیت های قطار دی ماه آغاز شد
پیش فروش بلیت قطارهای مســافری برای دی ماه، از امروز یکشنبه مورخ ۲۰ 
آذر آغاز می شود.به گزارش ایسنا، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای همه 
مسیرها طی بازه زمانی یکم دی تا ۳۰ دی، از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 
۲۰ آذر توسط فروشــندگان حضوری )آژانس ها و دفاتر فروش( انجام می شود. 
همچنین پیش فروش بلیت توسط فروشندگان غیرحضوری )سایت های مجاز(، از 
ساعت ۱۴ امروز انجام خواهد شد.شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد هموطنان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند به صورت شبانه روزی با 

سامانه اطالع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

چرابرای»امنیتشغلیکارگران«کارینمیکنند؟
طرح ســاماندهی که نیروهای بی ثبــات کار بخش خصوصی 
را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشــی از مشــکل 
بی ثبات کاری را برطرف می کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی 
رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ 
دیوان عدالت است و دیگری به کمیته ای به نام »کمیته امنیت 
شــغلی ذیل شــورایعالی کار« برمی گردد.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، »بیــش از ۹۵ درصد قراردادها موقت و کمتر از ۵ درصد 
قراردادها دائم هســتند«؛ این آمار بارها اعالم و مورد نقد قرار 
گرفته اند؛ اصل موضوع، خدشه دار شدن حق چانه زنی و اعتراض 

کارگران در شرایطی ست که این موازنه ی نابرابر حاکم است. 

چیدمانی معیوب
شاید کمتر از ده درصد مشاغل کشور پروژه ای و دارای ماهیت 
موقت باشــد اما ۹۵ درصد از کارگران کشــور قرارداد موقت 
دارند به عبارتی حــدود ۸۰ درصد کارگرانی که بی ثبات کار و 
دارای قراردادهای موقت هستند، در مشاغلی با ماهیت مستمر 
مشغول به کارند؛ بسیاری از افرادی که بعد از پایان دهه هفتاد 
شمسی وارد بازار کار شــده، اما نتوانسته اند به صورت رسمی 
جذب یکی از مشاغل شــوند، امروز قرارداد موقت دارند؛ آن ۵ 
درصد نیز کسانی هستند که در دهه هفتاد و قبل از آن شروع 
به کار کرده اند و همین روزها بازنشست می شوند. این انتقادات 
به اندازه ای بازتکرار شده که دیگر امروز نخ نما می نماید؛ بحث 
تازه این اســت که »چه باید کرد«؛ همین »چه باید کرد« که 
پاسخ آن راهکارهای عملِی برقراری امنیت شغلی را در شرایط 
فعلــی و با در نظر گرفتن طرح ها و برنامه های در دســتور کار 

نشان می دهد، بیشترین اهمیت را دارد. 

چه باید کرد؟ 
در پاسخ به این »چه باید کرد«، سه محور را باید در نظر گرفت؛ 
اولین محور پاسخ، طرحی ست به ناِم »طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت« که بیش از دو سال است در راهروهای مجلس 
عقب و جلو مــی رود و علیرغم وعده ی قطعی نمایندگان برای 
تصویب بعد از ششم آذر و وصول نامه ی دوفوریتی شدن طرح 
توسط صد نماینده، هنوز خبری از آمدن آن به صحن مجلس 
نیســت؛ با این طرح –در صورت تصویب- پیمانکاران نهادهای 

دولتی، نیمــه دولتی، عمومی و خصولتی حذف می شــوند و 
کارگران شــرکتی و پیمانکاری قرارداد مســتقیم می شــوند؛ 
اما بعــد از این تصویب احتمالی، این ســوال پیش می آید که 
قرارداد مســتقیم یعنی رسمی یا بازهم قراردادهای موقت سه 
ماهه و شــش ماهه و نهایتاً یکســاله با این نیروها می بندند؟ 
پاسخ به این ســوال خیلی مهم است و البته زمانی این پاسخ 
مشــخص می شود که طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس 
به بحث گذاشــته شــود و جزئیات نهایی آن مشخص شود و 
باز البته بســتگی بــه این دارد که چقدر قــدرت مطالبه گری 
کارگران وزنه سنگینی داشته باشد و بتوانند نمایندگان را برای 
گنجاندن الــزام به عقد قرارداد دائم و رســمی در متن نهایی 
طــرح مجاب کنند. اما طرح ســاماندهی که نیروهای بی ثبات 
کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط 
بخشی از مشــکل بی ثبات کاری را برطرف می کند؛ دو محور 
دیگر موضوع، یکی رســیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت 

ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، شکایتی که از شهریور 
امســال در دیوان عدالت ثبت شده اما هنوز در کمیسیون های 
تخصصی و توسط قضات هیات عمومی دیوان به آن رسیدگی 
نشده است و دیگری، به کمیته ای به نام »کمیته امنیت شغلی 
ذیل شورایعالی کار« برمی گردد که باز نزدیک به یکسال است 
شــروع به کار کرده و جز چند گزارش مبهم و نامشخص از آن 
چیز دیگری بیرون نیامده است. به نظر می رسد کمیته امنیت 
شــغلی که هدفش رسیدگی به بایدهای ماده ۷ قانون کار و به 
طور مشــخص تبصره ۲ این ماده است، یا قرار است این ماده 
قانونی را اصالح کند یا شــرِط مدت زمان در قرارداد را بردارد 
تا کارفرمایان مجبور شــوند در تمام کارهای با ماهیت مستمر 
»قرارداد دائم« با کارگران منعقد کنند؛ این کمیته ســازوکار 
و برنامه مشــخصی ندارد و از آن مهمتــر، زمانبندی آن برای 
رسیدن به هدف معلوم نیست؛ مثاًل در آخرین جلسه سال قبل 
به کارفرمایان وقت دادند که ظرف یک ماه نظرات خود را مدون 

و دســته بندی کنند؛ نُه ماه هم از سال جدید گذشته و هنوز 
این نظرات گروه کارفرمایی در صحن کمیته ی سه جانبه مورد 
بحث و بررســی قرار نگرفته! و نکته ی مهم دیگر آنکه؛ خالء ها 
و ضعف های ســاختاری ماده هفت قانــون کار هرگز با نظرات 
کارفرمایان که ذاتاً به دنبال ســود بیشتر و استثمار مضاعف تر 
هســتند، برطرف نمی شود؛ باید اراده ای برای این کار باشد که 
ظاهراً نیست یا فعاًل نیست. حسین حبیبی )عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کشور( اصولی ترین راهکار اعاده ی 
امنیت شغلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در خود دیوان 
می داند و می گوید: با نامــه نگاری های متعدد از رئیس دیوان 
درخواســت کردیم اهمیت شکایت کارگران برای این ابطال را 
جدی بگیرند و به ســرعت دادنامه ی غیر قانونِی ۱۷۹ را باطل 
کنند؛ این دادنامه حیات و اشتغال میلیون ها کارگر را از میانه ی 
دهه ۷۰ شمســی در معرض خطر قــرار داده و کارگران را از 
بدیهی ترین حقوق خود محروم ساخته؛ اما از شهریور تا امروز 
شــکایات ما معطل مانده و به جایی نرســیده است. او تاکید 
می کند: با ابطال این دادنامــه، مجوز قانونی برای عقد قرارداد 
موقت در کارهای دائم از کارفرمایان گرفته می شود و آن زمان 
است که راهی باز می شود برای احیای قراردادهای دائم کار؛ تا 
کارفرمایان دادنامه ۱۷۹ را به عنوان مجوز قانون در دست دارند، 

کاری نمی شود کرد. 

چرا برای امنیت شغلی کاری نمی کنید؟! 
اگــر قضات هیات عمومی دیــوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند 
دیگر کارفرمایان نمی توانند با ذکر مدت در قرارداد، در کارهای 
مستمر قرارداد موقت ببندند؛ و اگر کمیته امنیت شغلی وزارت 
کار، شرِط »اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود« را از تبصره ۲ ماده 
۷ قانون کار بردارد، این تبصره صراحت الزم را خواهد داشــت 
و دیگر کارفرمایان نمی توانند با برداشت معکوس از این شرط، 
مدت در قرارداد بگنجانند و قرارداد را موقتی سازند؛ اما مساله 
اینجاســت که هیچ کدام از این دو راهــکار اصولی در ماه های 
گذشته به سرانجام نرسیده است، گویا اراده ای برای انجام این 
اصالحات اساسی و پایه ای از اساس در کار نیست؛ و سوال اصلی 
این است: حاال که معیشــت کارگران بحرانی شده، چرا الاقل 

برای تامین امنیت شغلی کاری نمی کنید؟!

آمدن مهرداد بذرپــاش به وزارت راه و 
درخصوص  امیدواری هایی  شهرسازی 
تحرک یافتن صنعت ساختمان و ثبات 
نســبی قیمت ها ایجاد کرده و این در 
حالی اســت که از ابتدای سال جاری 
ترکیب ســه گانه ی تورم، قیمت ارز و 
کاهش ساخت و ســاز، بازار مسکن را 
در معرض نوسانات و رکود تورمی قرار 
داده اســت.به گزارش ایسنا، رشد ۶.۸ 
درصدی قیمت مســکن شــهر تهران 
فقــط در عرض یک مــاه از انتظارات 
تورمی و هجوم ســرمایه ها به این بازار 
حکایت داشت؛ درســت قبل از آمدن 
وزیر جدید راه و شهرسازی که می گوید 
برای ســاخت چهــار میلیــون خانه، 
بودجه ای معادل دو برابر بودجه سالیانه 
کشــور الزم است.رستم قاسمیـ  وزیر 
ســابق و فقید راه و شهرسازی که روز 
پنجشــنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ به دلیل 
بیماری دار فانی را وداع گفت، یک روز 
بعد از آمدن مهرداد بذرپاش به جای او 
درگذشت. او طی حدود ۱۶ ماه گذشته 
تالشهایی برای اجرای بزرگترین پروژه 
دولــت ســیزدهم تحت عنــون طرح 
نهضت ملی مســکن انجام داد. با این 
حال انتظار متقاضیان و کارشناســان 
آن طور که باید و شــاید برآورده نشد و 
تا کنون فقط ۱۹۲ هزار واحد به مرحله 
فونداسیون رسیده است.از طرف دیگر 
تورم ۴۴ درصدی بر روی قیمت مصالح 
ســاختمانی و بــرآورد از قیمت تمام 
شده ساخت مسکن تاثیر گذاشت. در 
روزهای اخیر قیمت سیمان در بورس 
کاال با یک بخشــنامه از طرف انجمن 
ســیمان ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. 
اگرچه مدیران ســیمانی و مســئوالن 

وزارت صمت معتقدند که این موضوع 
تاثیری در بازار سیمان ایجاد نکرده اما 
تجربه نشــان داده در خیلی از مواقع 
نوســانات قیمتی با یک بخشنامه آغاز 
شده است. قیمت یونولیت هم از حدود 
۷۰ هزار تومان بــه ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان رسیده است.مجموعه عواملی که 
منجر به انتظارات تورمی شــد، بخشی 
از ســرمایه ها را در آبان ماه ۱۴۰۱ به 
ســمت بازار مسکن کشــاند و رونقی 
نصفه و نیمه به این بــازار داد. در این 
ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خرید و 
فروش آپارتمان در تهران منعقد شد که 
از افزایش ۴۷.۸ درصد نســبت به مهر 
امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت به آبان 
پارسال حکایت دارد. متوسط قیمت هم 
به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع 
رســید که نســبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ 
درصد افزایش یافته اســت.بذرپاش در 
شــرایطی وزارت راه و شهرســازی را 
تحویل گرفته که بسیاری انتظار دارند 
با افزایش تولید مسکن، قیمت ها کنترل 
شود. این در حالی است که متغیرهایی 
عمدتا خارج از بخش مســکن به رشد 
قیمــت خانه انجامیده اســت.بیت اهلل 

ستاریانـ  کارشناس بازار مسکن درباره 
دالیل نوســانات بازار مسکن به ایسنا 
گفت: شاید بیش از ۱۰ درصد موضوع 
مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
نباشــد و نباید فکر کنیم اگر مسئوالن 
این وزارتخانه را تغییر دادیم، مشــکل 
مسکن برطرف می شــود. ساختارهای 
اقتصــاد باید برای تولید ســالیانه یک 
میلیون خانه فراهم باشد؛ وزارت اقتصاد، 
بانــک مرکــزی، وزارت صمت و حتی 
وزارت خارجه با موضوع مسکن مرتبط 
هســتند.وی با بیان این که بیش از ۹۵ 
درصد تولید مســکن در اختیار بخش 
خصوصی قرار دارد افزود: انتظار داریم 
در شــرایطی که بخش خصوصی ۹۵ 
درصد مســکن کشور را در اختیار دارد 
قولش را وزارت راه و شهرسازی بدهد. 
موضوعــی تحت عنــوان نهضت ملی 
مسکن طراحی شده و می خواهیم چهار 
میلیون  مسکن در چهار سال بسازیم. 
یکدفعه چند میلیــون نفر با این تصور 
مواجه می شــوند که دولت می خواهد 
برایشان خانه بسازد. درحالی که دولت 
تسهیل گر و قانون گذار است و نمی تواند 
بیــش از ۵ درصد تولید مســکن را در 
اختیار بگیرد.همچنین مهدی روانشادنیا 

ـ کارشــناس بازار مسکن در گفت وگو 
با ایســنا اظهــار کرد: مــردم معموال 
تحوالت بازار ارز را نماگری از تورم آتی 
تلقی می کننــد و در چنین مواقعی به 
خرید کاالهایــی می پردازند که قابلیت 
محافظت از سرمایه ی آنها در برابر تورم 
را دارد. بر این اســاس نوسانات قیمت 
ارز که از مهرماه آغاز شــد تغییراتی در 
انتظارات تورمی به وجــود آورد که به 
سوق یافتن ســرمایه ها به سمت بازار 
مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا 
کرد. بدیهی است که تا وقتی روند نرخ 
ارز و تورم افزایشی باشد رشد قیمت در 
بازارهای موازی مثل طال و مسکن نیز 
ادامه می یابد.روانشــادنیا گفت: افزایش 
باعث  نهاده های ســاختمانی  قیمــت 
شــده تا با یک رکود عجیب در ساخت 
وســاز مواجه شویم. ما سالیانه به ۸۰۰ 
هزار تا یک میلیون واحد مســکونی در 
کشــور نیاز داریــم؛ در حالی که تولید 
فعلی کمتر از نصف این تعداد  اســت. 
البته پروانه هایی در ســال جاری صادر 
شــده که عمدتا مربوط به طرح نهضت 
ملی مســکن است اما این پروژه نیز در 
بخش هایی متوقف شده است. در واقع 
پروانه صادر می شــود اما پایان کار کم 
اســت.وی با بیان این که واحد نوســاز 
در بازار مســکن به تدریج کمیاب شده 
است افزود: در شرایط تورمی فعلی بعضا 
مشاهده می کنیم که برخی فروشندگان 
از فروش منصرف می شوند. این کمبود 
عرضه نیز به عاملی برای رشد قیمت ها 
تبدیل شــده است.روانشــادنیا درباره 
وضعیــت پروژه نهضت ملی  مســکن 
خاطرنشــان کرد: در بیش از یک سال 
گذشــته توجهات به تولید سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی معطوف شده بود 

اما خروجی قابل توجهی دیده نشد. 

یک ترکیب سه گانه در بازار مسکن

در شــرایطی که الیحه متناسب ســازی 
حقوق کارکنــان دولت و بازنشســتگان 
لشــکری و کشــوری پس از حدود یک 
ماه بررســی و تصویب مجلــس، قرار بود 
از ابتدای آذر ماه اجرایی شود و دریافتی 
مشموالن این قانون افزایش یابد، تاکنون این اتفاق نیفتاده که گویا دلیل آن 
ثبت نشــدن اطالعات از سوی دستگاه های اجرایی است.به گزارش ایسنا، از 
۱۷ مهر ماه که الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
لشکری و کشوری به مجلس تقدیم شد تا ۱۴ آبان ماه که مصوبه مجلس در 
این زمینه - البته با تغییر و تحوالتی- به تایید شورای نگهبان رسید تقریبا 
یک ماه طول کشید.بر این اساس، مقرر شد از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک 
میلیون و ۵۰ هزار تومان البته به اضافه حق عائله مندی و اوالد به حســاب 
مشموالن این قانون واریز شــود.بر اساس مفاد این مصوبه حق عائله مندی 

۵۰ درصد و حق اوالد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به مبلغ متناســب  سازی 
اضافه می شود که این مبالغ به ترتیب به ۶۱۱ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان 
رســیده اســت.در مفاد حذف و اضافات یا اصالحاتی دیگری هم از ســوی 
نمایندگان مجلس در این قانون اتفاق افتاد، در نهایت این قانون پس از تایید 
در تاریخ ۱۷ آبان ماه از ســوی رئیس جمهور ابالغ شد و قرار بود، کارکنان 
دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با حقوق  دریافتی شان در ماه جاری 
)آذر ماه( واریزی های جدید ناشی از اجرای این قانون را هم دریافت کنند.در 
روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس - در این باره به ایســنا گفته بود که اجــرای قانون افزایش حقوق 
کارمندان دولت و بازنشســتگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این 
قانون از آبان ماه اجرا می شــود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می کند.

اما با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته و وعده داده شده، این قانون هنوز 
اجرا نشده و با وجود پیگیری خبرنگار ایسنا از سازمان برنامه و بودجه کسی 

در این زمینه پاسخگو نبود.مهدی عیسی زاده - رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس - هفته گذشته درباره علت عدم اجرای این قانون به ایسنا گفته بود 
که اســتدالل دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان 
ماه این بود که دســتگاه های اجرایی اطالعات خــود را ثبت نکرده اند حال 
اینکه دولت از ابتدای ســال به کامل بودن ســامانه مربوطه اشاره داشت.به 
گفته او، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری و جلساتی نیز تشکیل 
شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود 
و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شــود. امیدواریم به این قول و وعده 
خود عمل کنند. البته افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان 
ماه اعمال شــده اســت.حاال با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان آذر ماه 
باقی مانده اســت باید دید آیا متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان 
لشــکری و کشــوری برای ماه آینده اجرایی و معوقات به حساب کارکنان 

واریز می شود؟

چرا حقوق کارکنان و بازنشستگان هنوز افزایش نیافته است؟

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص
 تداوم نیرو سرزمین پارس 

به شناسه ملی 10260664470 و به شماره ثبت 48265 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی 10100602370 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی 
و مهدی احمدی به شــماره ملی 1288049641 به ســمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی 
انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سودوزیان شــرکت منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب 

قرار گرفت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1386275(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
مهندسی نگار انرژی صبا

 به شناسه ملی 14003805081 و به شماره ثبت 1886 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد آقای عباســعلی اســفندیاری به شــماره ملی 
1288562268 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
آقای احسان اسفندیاری به شماره ملی 1289000591 به سمت 
مدیرعامل برای مدت دو ســال خانم سمیه علوی به شماره ملی 
1291558799 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک - ســفته - بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و 
اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره، منفردا، همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )1390613(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص
 تداوم نیرو سرزمین پارس

 بشناسه ملی 10260664470 و بشماره ثبت 48265
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/08/08 تعداد 
اعضای هیات مدیره به 3 الی 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوط در اساســنامه 

اصالح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1423910(
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گزیده خبر

 پرونده خاک خورده نیروگاه های فرسوده
 باز می شود؟

چندین ســال اســت که رقم ۳۰۰۰ مگاوات برای نیروگاه های فرسوده از زبان 
مسووالن برقی کشور در دولت های مختلف عنوان می شود، موضوعی که تا کنون 
اقدام موثری درباره حل آن صورت نگرفته، اما گفته های اخیر نوید حرکتی جدید 
در این بخش را می دهد.به گزارش ایسنا، در حال حاضر عمر برخی از نیروگاه ها به 
۶۶ سال می رسد، این درحالی است که در سال ۱۳۹۷ برنامه ای برای ساماندهی 
نیروگاه ها تا ســال ۱۴۰۴ تدوین شد، اکنون که نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را سپری 

می کنیم هنوز تعداد این نیروگاه های قدیمی کاهش نیافته است.
مسووالن بعضا عدم تناسب تولید و مصرف را علت این موضوع مطرح می کنند، 
زمانی رشد نیاز مصرف پنج درصد بود اما در سالی که خاموشی اتفاق افتاد شاهد 
ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در کشــور بودیم. با توجه به این که قیمت برق در دنیا 
حدود هفت سنت است و خاموشی ۱.۵ دالر خسارت را تحمیل می کند در این 
شرایط برای عبور از بحران پیک مصرف برق تابستان که ۳۰۰ ساعت است تمام 

واحدهای فرسوده و راندمان پایین نیز وارد مدار می شود.

حرکتی برای اسقاط نیروگاه های قدیمی
با این حال برنامه دولت سیزدهم برای از مدار خارج کردن نیروگاه های فرسوده 
اســتارت خورده و آنطور که عبدالرســول پیشــاهنگ، مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی برق حرارتی به ایســنا گفته، برای این موضــوع برنامه  ریزی صورت 
گرفته که بودجه ساالنه آن نیز تخصیص می یابد تا به مرور این مساله انجام شود.

وی با بیان این که مقرر شده که کنار نیروگاه ری یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نصب 
و این نیروگاه از مدار تولید خارج شــود، اظهار کرد: ظرفیت کنونی نیروگاه ری 
۴۸۰ مگاوات اســت و این طرح را برای نیروگاه بعثت نیز در دســتور کار داریم.

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی بــا بیان این که یک برنامه برای 
جایگزینی نیروگاه ها با راندمان کم با نیروگاه های راندمان های باال در دستور کار 
داریم، گفت: در بندرعباس نیروگاه دو کوهه و زرند کرمان و نیروگاه سهند این 

طرح را در دستور کار داریم.

راندمان 17 درصدی نیروگاه های فرسوده
در خصــوص راندمان نیروگاه ها باید گفت که درحال حاضر متوســط راندمان 
ســاالنه نیروگاه های کشــور بیش از ۳۹.۶ درصد اســت. نیروگاه های سیکل 
ترکیبی با راندمان بیش از ۵۵ درصد در کشــور فعال هستند، معموال  در فصل 
زمســتان از نیروگاه های فرسوده با راندمان ۱۷ یا ۱۸ درصد که سهم کوچکی 
از ظرفیت نیروگاه های ایران را دارند، اســتفاده نمی شــود و بهره برداری از این 
نیروگاه ها فقط در زمان اوج مصرف تابســتان که تقاضای برق افزایش پیدا می 
کنــد جهت کمک به افزایش تولید صورت می گیرد.با به مدار آمدن بخش بخار 
نیروگاه های سیکل ترکیبی راندمان نیروگاه ها به باالی ۴۰ درصد افزایش می یابد. 
آنطور که اعالم شده قرار است راندمان نیروگاه ها  ساالنه ۰.۷ درصد افزایش پیدا 
کند. ســال گذشته ۱۰۳۵ مگاوات واحدهای موجود ارتقاء یافت همچنین سال 
گذشــته  ۹۴ هزار مگاوات تعمیرات در کشور انجام شد، سال جاری ۱۰۷ هزار 
مگاوات تعمیرات صورت خواهد گرفت که اکنون در حال اجرا اســت و براساس 
برنامــه  ریزی های صورت گرفته تا پایان اردیبهشــت ماه این تعمیرات به اتمام 
می رســد.تاکنون ۳۳ هزار مگاوات را وارد دوره تعمیرات شده، همچنین برنامه 
 ریزی بــرای احداث نیروگاه های جدید صورت گرفته و در ســال آینده ۳۰۲۵ 
مگاوات نیروگاه  جدید وارد مدار می شــود. ۱۴۰۰ واحد نیروگاهی نیز براساس 
تفاهم نامــه ای که با بخش صنعت منعقد شــده وارد مدار خواهیم کرد و مابقی 
۶۰۰۰ مــگاوات را انرژی های تجدید پذیر، تولید پراکنده و نیروگاه های DG به 
خود اختصاص می دهند.از مدار خارج شدن نیروگاه های فرسوده نیازمند ایجاد 
یک نیروگاه جدید است، بار مالی این موضوع و تدوین سیاست های جایگزینی 
موجب شــده تا کنون آنطور که باید این مهم مورد توجه قرار نگیرد، اما انتظار 
می رود سیاســت دولت برای این موضوع با جدیت دنبال شــود و شاهد کاهش 

نیروگاه های فرسوده در کشور باشیم.

پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان 
تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی 
و تامیــن آب مورد نیاز خط تولید کارخانه،بخشــی از 
پســاب زرین شــهر به میزان ۶۰ لیتر بر ثانیه،پساب 
شــهرهای فوالد شــهر، ایمان شــهر و ۲۲ روستای 
فالورجــان را به میزان تقریبی ۳۵۰ لیتــر بر ثانیه را 
خریداری نمود و در این راستا،دهم آذرماه سال ۹۸ قرارداد احداث تصفیه خانه 
این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد گردید.جلسه پایش پیشرفت این 
پروژه با حضور علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان، 
وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا و جمعی از مسئولین این 
دو مجموعه،دوشــنبه چهاردهم آذرماه در محل این پروژه برگزار شد و طرفین 
چالش های پروژه را در ابعاد گوناگون مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.علیرضا 
رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت : با توجه به اینکه 
ذوب آهن تولید فوالد را به روش کوره بلند انجام می دهد،تامین پایدار آب برای 
خط تولید به واقع حیاتی است و لذا پروژه احداث تصفیه خانه در این شرکت در 
ســال ۹۸  منعقد گردید.وی افزود : با توجه به اهمیت این پروژه،تامین قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز و نصب آنها، نیاز اســت در کوتاهترین زمان ممکن انجام 
شود تا این پروژه عظیم بدون تاخیر و در پایان سال جاری به راه اندازی برسد و 
برداشت آب کارخانه از زاینده رود به ۶۵ درصد میزان کاهش یابد و البته  پس از 

اجرای فاز دوم تصفیه خانه میزان برداشت از رودخانه ناچیز خواهد شد.

تنها ۳۱ میلی متر بارش در تهران ثبت شد
مدیر بهره برداری از تاسیســات آب شــهری شرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: تهران برای به پایداری رســیدن منابع آبی، نیازمند ۲۸۳ میلی متر بارش 
در ســال بوده، در حالی که متوسط بارندگی های سال گذشته این استان ۲۰۷ 
میلی متر بوده اســت.به گزارش ایســنا، علی اکبر ملکوتی با بیان اینکه وضعیت 
منابع آب تهران همچنان شــکننده است و در حالی که ۱۰ روز تا زمستان باقی 
مانده، استان تهران تنها ۳۱ میلی متر بارش داشته و همچنان اوج مصرف آب در 
این کالن شهر بر مدار ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است؛ اظهار کرد: این میزان مصرف 
آب برای روزهای ســرد و به ویژه چنین شرایطی باالست.وی با اشاره به این که 
بارش های پراکنده درمانی برای خشکسالی انباشته این شهر نخواهد بود، ادامه 
داد: در روزهای اخیر ذخیره روزانه آب مخازن شهر تهران یک میلیون مترمکعب 
بوده اســت، در صورتی که در شــرایط نرمال ذخیره مخازن آب شهر تهران باید 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشــد.مدیر بهره برداری از تاسیســات آب 
شــهری آبفای استان تهران با بیان این که قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در 
شــهر تهران، حدود ۳۶۶۰ تومان است، گفت: هم اکنون تقریبا یک سوم قیمت 
تمام شــده تامین آب بابت آب بها از مردم دریافت می شود.وی خاطرنشان کرد: 
در شــرایطی که آب در تهران به ســختی تامین و با قیمتی بسیار پایین عرضه 
می شــود، ضروری است برای عبور از این شرایط شکننده، شهروندان تهرانی در 
مصارف خود اصول مدیریت مصرف را مد نظر قرار دهند و از مصارف غیرضروری 
آب مانند شست وشوی پارکینگ و پیاده روها، شست وشوی خودرو و... و. پرهیز 

کنند..

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی خبر داد:
 ۷۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های

 حرارتی کشور
معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی با اشاره به اتصال واحد گاز نیروگاه 
فوالد بوتیا به شــبکه برق کشور تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور 
با اتصال این واحد به مرز ۷۳ هزار مگاوات رســیده است.به گزارش ایلنا، محمد 
رمضانــی با بیان اینکه تاکنون ۶۰۴ واحد تولید بــرق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه 
کشــور احداث شده اســت، گفت: با افتتاح پروژه نیروگاه بوتیا تعداد واحدهای 
حرارتــی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۹۶ واحد و ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۹ هزار مگاوات عبور 
کرده است.وی با تاکید بر اینکه ۶۸ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی 
در اختیار بخش خصوصی است، اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های 
کشــور اعم از حرارتی، برق آبی، تجدید پذیر، دیزلی، مقیاس کوچک و اتمی به 

حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده  است.

تبدیل تحریم های روسیه به ابزار کنترل بازار نفت
هنگامی که مقامات آمریکا برای نخســتین بار ایده تعیین سقف 
قیمت برای صادرات نفت روسیه را در واکنش به تحریم اروپایی 
مطرح کردند، می خواســتند با یک تیر، دو نشــان داده و ضمن 
کاهش درآمد برای ماشــین جنگی مســکو، از افزایش آســیب 
رســان قیمت نفت جلوگیری کنند.به گزارش ایسنا، منابع آگاه 
و تحلیلگران به رویترز گفتند: با افزایش قیمت نفت، حفظ نفت 
روسیه در بازار و پایین نگه داشتن قیمت جهانی به اولویت اصلی 
آمریکا و هم پیمانانش تبدیل شــد.اقدام کشورهای گروه هفت، 
اســترالیا و اتحادیه اروپا برای فعال کردن سقف قیمت ۶۰ دالر 
در هر بشــکه برای نفت روسیه که از طریق دریا حمل می شود، 
مطابق با قیمتهای فعلی بازار است.تحلیلگران می گویند این سقف 
قیمت که از دوشنبه هفته گذشته فعال شد، تاثیر فوری چندانی 
بر درآمدهای نفتی روسیه نخواهد داشت. روسیه همزمان با فعال 
شدن این طرح، اعالم کرد این مکانیزم غربی به فاینانس عملیات 
نظامی ویژه در اوکراین لطمه نخواهد زد.بن کاهیل، کارشــناس 
امنیت انرژی مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک در واشنگتن 
چنین گفت: ســقف قیمت، مصالحه نامیمونی اســت که تاثیر 
چندانی بر درآمد نفتی روســیه از ســطوح فعلی نخواهد داشت. 
تصــور می کنم هدف اصلی وزارت خزانه داری آمریکا، ممانعت از 
ممنوعیت خدمات کشتیرانی، بیمه و تعمیرات اتحادیه اروپا، در 
راستای تحریمهای این بلوک علیه صادرات نفت روسیه بود.گرید 
نفتی اورال روسیه برای تحویل به اروپا سه شنبه گذشته، یک روز 
پس از فعال شدن مکانیزم سقف قیمت، ۵۵ دالر و ۹۷ سنت در 
هر بشکه بود که پایین سقف قیمت و کمتر از نرخ ۶۱ دالر و ۳۵ 
سنت در روز یکشنبه بود.قیمت نفت برنت روز سه شنبه زیر ۸۰ 
دالر ســقوط کرد که پایین ترین حد از ژانویه بود و با نگرانیهای 
رو به رشــدی که نسبت به تقاضای جهانی برای نفت وجود دارد 
و هر گونه تاثیر مثبت ســقف قیمت برای فروش نفت روسیه را 
تحت الشعاع قرار می دهد، به روند کاهشی خود ادامه داد و هفته 
گذشته، بزرگترین کاهش هفتگی در چند ماه گذشته را رقم زد.

یک مقام وزارت خزانه داری به رویترز گفت: مقامات وزارت خزانه 
داری آمریکا که مبتکر طرح سقف قیمت گروه هفت بوده اند، به 
دنبال کاهش درآمدهای روسیه و حفظ عرضه این کشور هستند 
اما در آن زمان، ایده طراحی این مکانیزم تحت تاثیر قیمت بازار 
بود. در هشــت ماه گذشته، مقاطعی بود که قیمت نفت برنت به 

شــدت نوسان داشت اما در کل، خزانه داری آمریکا، این مکانیزم 
را بــا هدف دو گانه ای که اهمیت یکســانی دارد، ایجاد کرد. این 
مقام در ادامه خاطرنشان کرد: ســقف قیمت، تخفیف های بازار 
فعلی را رسمیت می بخشد و طرح های سقف قیمت، عامل کاهش 
قیمت نفت در چند ماه گذشته بوده است.اما تحلیلگران، کاهش 
قیمــت نفت در بازار جهانی را به ضعیف شــدن اقتصاد جهانی، 
قرنطینه های کووید ۱۹ در چین و تصمیم اوپک پالس برای ثابت 

نگه داشتن تولید، نسبت می دهند.

کاهش قیمت و درآمد روسیه
به گفته باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شــرکت میزوهو در 
نیویورک، در سطح سقف قیمت فعلی، درآمد صادرات نفت روسیه 
حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دالر در ماه خواهد بود که بســیار کمتر 
از بیش از ۲۱ میلیارد دالر درآمدی است که طبق برآورد آژانس 

بین المللی انرژی، مسکو در ژوئن داشت زیرا نفت برنت از سطح 
۱۲۰ دالر در هر بشکه، پایین آمده است.

در سطح ســقف قیمت فعلی برای نفت، روسیه به همان میزان 
درآمدی که پیش از آغاز جنــگ در اوکراین و باال رفتن قیمتها 
داشت، کســب می کند. روســیه در ژوئن و ژوییه سال ۲۰۲۱، 
پیش از اعزام نیروهای نظامی به اوکراین، حدود ۱۵ میلیارد دالر 
درآمد داشت.پس از مخالفت با پیشنهاد اولیه برای تعیین سقف 
قیمت بین ۶۵ تا ۷۰ دالر برای نفت روســیه، ســقف قیمت ۶۰ 
دالر در هر بشــکه پس از بحث شــدید اعضای اتحادیه اروپا، دو 
هفته پیش مورد موافقت قرار گرفت. کشورهای لهستان، لیتونی 
و استونی می گفتند کشورهای اتحادیه اروپا باید سقف قیمت را 
۳۰ دالر تعیین کنند که نزدیک هزینه تولید این کشــور است.با 
افت قیمتهای نفت، لحن مقامات آمریکایی درباره ســقف قیمت 
از کاهش درآمد روســیه به محدود کردن جریان درآمد آتی این 

کشور تغییر کرده است.والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا 
در کنفرانس نکســت رویترز در نیویورک اظهار کرد: این سقف 
قیمت باعث خواهد شــد روســیه از این پس، پول کمتری برای 
سرمایه گذاری در پیشبرد جنگ داشته باشد.آدیمو در ژوییه گفته 
بود: هدف از سقف قیمت، حذف ریسک نرخ پریمیوم یا افزایش 
قیمتی در بازار نفت است که حمله نظامی روسیه به اوکراین عامل 
آن بوده تا مسکو پول کمتری برای پرداخت هزینه ماشین جنگی 
خود داشته باشد.اگر مسکو به تهدید خود برای کاهش تولید به 
جای فروش نفت به کشورهایی که مکانیزم سقف قیمت را اجرا 
می کنند، عمل کند، در این صورت قیمتها ممکن است باالتر رفته 
و اوضاع برای آمریکا و متحدانش در گروه هفت دشــوار شود.به 
گفته یاوگر، مقامات آمریکایی می خواهند به هر بهایی از چنین 
اتفاقی جلوگیری کنند و این می تواند به معنای آغاز کاهش یکباره 

حمایت از اوکراین باشد.

جلوگیری از افزایش قیمت نفت
بازارهای نفت از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ 
فوریه که باعث جهش قیمتهای نفت شــد، تغییر کرده اند.طبق 
برآورد داخلی خزانه داری آمریکا در آن زمان، با اجرای تحریم های 
اتحادیه اروپا بدون تدابیر خنثی کننده، قیمت جهانی نفت از مرز 
۱۵۰ دالر فراتــر می رفت. آژانس بیــن المللی انرژی پیش بینی 
کرده بود که بازارهای نفت ممکن اســت بــا اجرای تحریم های 
شــدید اتحادیه اروپا، سه میلیون بشــکه در روز عرضه نفت را از 
دست بدهند. بانک بارکلیز و ریستاد انرژی هشدار داده بودند نفت 
ممکن اســت به ۲۰۰ دالر صعود کند.یک منبع آگاه از مذاکرات 
دولــت بایدن به رویترز گفت: انگیزه واقعــی خزانه داری پس از 
مارس، حفظ نفت روسیه در بازار در مواجهه با تحریمهای اتحادیه 
اروپا بود که آن را ایده خوبی نمی دانستند. مقامات آمریکا بر این 
باور بودند که اگر افزایش قیمت نفت اتفاق بیافتد، نه تنها از نظر 
اقتصادی و سیاسی به آمریکا ضربه می زند بلکه حمایت غربی از 
اوکراین در جنگ با روسیه را تضعیف خواهد کرد.بر اساس گزارش 
رویترز، با اعالم برنامه گروه هفت، هند و چین نفت بســیار ارزان 
روسیه را خریداری کردند و انتظار می رود خارج از مکانیزم سقف 
قیمت، همچنان به این روند که مورد تائید جانت یلن، وزیر خزانه 

داری آمریکا بوده است، ادامه دهند.

دولت اســپانیا بنا دارد بــا اجرای یک 
برنامه ۵ ساله مدیریت منابع آب، آن هم 
مطابق با استاندارد های اروپایی، بحران 
آب را در این کشور حل کند. همچنین 
دولتمردان این کشــور با پذیرش آثار 
سوء پروژه انتقال آب تاگوس به مورسیا 
درصدد بازنگری این پروژه هســتند.به 
گزارش ایلنا از وزارت نیرو، اســپانیا از 
جمله کشور هایی اســت که به واسطه 
تغییرات آب و هوایی و کاهش نزوالت 
جوی، خشکسالی های مکرری را تجربه 
کرده و با بحران جدی در حوزه آب رو 
به رو اســت؛ کشــوری واقع در اروپای 
غربی و شــبه جزیره ایبری که اقلیم و 
زیراقلیم های متفاوتی را در خود جای 
داده اســت.بحران شدید آب در اسپانیا 
را می توان با بررسی وضعیت تاالب های 
این کشــور به خوبی درک کرد. به طور 
مثال تــاالب تابالس دایمیــل که در 
منطقه »کاســتیا-ال مانچا« و در مرکز 
اسپانیا واقع اســت، نسبت به ۱۰ سال 
قبل دســت کم ۹۰ درصد از مساحت 
آبی خود را از دســت داده و بســیاری 
از گونه های آبزی ســاکن در آن ناپدید 
شــده اند.همچنین تاالب مار منور این 
کشور با ۱۳۵ کیلومترمربع مساحت به 
واسطه روان شدن کود های کشاورزی از 
مزارع مجاور به ســمت تاالب به شدت 
آلوده شــده و گونه های زیستی آن در 
حال انقــراض هســتند؛ وضعیتی که 
بار ها منجر به راهپیمایی های اعتراضی 

هزاران نفر از شهروندان شده است.
 The Borgen« بر اساس گزارش موسسه
از اســپانیا  Project«، مناطق مختلفی 
مانند منطقه کاســتیا و لئون اکنون با 
بحران آب و خشکسالی دست و پنجه 
نرم می کنند و با مشکل شدید در تأمین 
آب شــرب ســالم رو به رو هستند، به 

طوری که در این دو منطقه روستاییان 
برای انجام کار های روزانه بهداشــتی و 
آشپزی نیز مشــکل دارند و باید برای 
تهیه بطری آب ســالم به مرکز شــهر 
بروند.وزارت بهداشــت اسپانیا در سال 
۲۰۱۹ و در همین رابطه اعالم کرد که 
به واسطه خشکسالی و آلودگی دست کم 
۶۷ هزار و ۵۰ مورد از منابع آب شرب 
در اسپانیا از ســالمت کامل برخوردار 
نیست و حدود ۶۳ شهرداری در مارس 
۲۰۲۱ اعالم کردنــد که در تأمین آب 
شرب پایدار برای شهروندانشان مشکل 
 The Borgen« دارند.در گزارش موسسه
Project« و در مــورد چرایی تشــدید 
مشــکالت آب به ویــژه آب شــرب در 
اســپانیا عالوه بر پدیده تغییرات آب و 
هوایی و کاهش نزوالت جوی همچنین 
بر آلوده شــدن منابع آب به واســطه 
کشاورزی اشاره شده و در این باره آمده 
است که آالینده های کشاورزی بر منابع 
آب تأثیر گذاشته و بحران آب در اسپانیا 

را عمیق تر کرده است.

اثرات بحران آب در اسپانیا
یکی از شرکت های تحقیقاتی اسپانیایی 

به نــام »Kemira«، با اشــاره به حجم 
باالی آب هایی که به واسطه کشاورزی 
در این کشــور آلوده و غیرقابل استفاده 
می شــود، اســتفاده مجدد از آب و در 
واقــع بازچرخانــی آب را بهترین راه 
مقابله با بحران آب در اســپانیا عنوان 
کرده و در این باره تأکید کرده اســت 
که اسپانیا با استفاده از آب تصفیه شده 
از تصفیه خانه های فاضالب شهری برای 
مقاصد مختلف، می تواند هزینه جاری 
کارخانه هــای نمک زدایــی را کاهش 
دهد، چرا که به طــور میانگین حدود 
۶۷ درصــد از آب مصرفی اســپانیا به 
کشــاورزی اختصاص دارد و این میزان 
در جنوب شــرقی به ۸۵ تا ۹۰ درصد 
نیز می رســد.در مقاله ای که پیشتر در 
روزنامه گاردین منتشــر شــد، شروع 
بحران آب در اســپانیا بــه دهه ۱۹۷۰ 
میــالدی و به پروژه انتقــال آب ۳۰۰ 
کیلومتری با هدف توسعه کشاورزی در 
جنوب شرق اسپانیا و از سرچشمه های 
تاگوس به شــهر های مورسیا و آلمریا 
ربط داده شده اســت؛ منطقه کم آبی 
که فاقد هرگونه رودخانه دائمی اســت 
و به واســطه این پروژه توســعه یافته 

است.اتفاقی که گاردین معتقد است به 
توسعه کشاورزی فشرده و ناپایدار منجر 
شد و پیامد های زیست محیطی فاجعه 
باری را به همراه داشــت، به طوری که 
هم اکنون به واســطه همین کشاورزی 
ناپایــدار و کود های شــیمیایی آلوده 
کننده، حیات موجودات زنده در تاالب 
آب شور مار منور به شدت تهدید شده 
است و بســیاری از گونه های آبزی این 

تاالب از بین رفته اند.

راه حل دولت اســپانیا برای حل 
بحران آب

بــا این وجود آنچه کــه امید ها را برای 
آینده بهتــر پیرامون وضعیت منابع آب 
در اســپانیا زنده نگاه می دارد، پذیرفتن 
وضعیت موجود توســط دولت اسپانیا و 
تالش های متعددی است که برای حل 
بحران به کار گرفته است.به طور نمونه، 
دولت یــک برنامه پنج ســاله را برای 
مطابقــت با اســتاندارد های اروپایی در 
مورد کیفیت آب تا سال ۲۰۲۷ میالدی 
آغاز کرده است. در این برنامه استفاده از 
آب در اسپانیا اولویت بندی خواهد شد و 
تالش می شود تا مدیریت هوشمندانه ای 
نســبت به پیامد های طبیعی همچون 
ســیل و خشکســالی در دســتور کار 
قرار بگیرد. در ایــن برنامه جریان های 
اکولوژیکی به گونه ای تعریف خواهند شد 
که حفاظت از آب ها و اکوسیستم آن ها 
را تضمین کند.عالوه بر آن برنامه هایی 
چون بهبود سیستم های تصفیه، ترویج 
فرهنگ صرفه جویی، حرکت به ســمت 
سیســتم بازچرخانی آب و سازگاری با 
کم آبی در کنار کاهش حجم انتقالی از 
رودخانه تاگوس به جنوب شرقی اسپانیا 
امید ها را بــرای حل و فصل بحران آب 

اسپانیا تقویت می کند.

راه حل دولت اسپانیا برای حل 
بحران آب چیست؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه هم گنجایش پذیرش قیمت باالتر از این 
را ندارد. در کل ریل گذاری و سیاست مجلس این است که افزایش قیمت و کاهش سهمیه نداشته باشیم.حسین حسین زاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه تغییر نحوه توزیع و نرخ بنزین اظهار داشت: در طرح توزیع بنزین به افراد که در جزایر کیش و قشم 
اجرا شد و همچنین تغییر سهمیه بنزین در برخی مناطق مرزی به نتایجی رسیدند که همه اینها روی میز دولت و وزارت نفت قرار دارد اما 
تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر سهمیه و یا افزایش قیمت گرفته نشده است.وی با بیان اینکه امسال قیمت بنزین ثابت خواهد بود، افزود: نکته ای که وجود دارد بحث تولید و 
مصرف بنزین است، اکنون ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم اما باتوجه به افزایش ساالنه ۴ تا ۶ درصدی و همچنین افزایش سفرها بدنبال پایان کرونا و افزایش 
سفرها به بنزین بیشتری نیاز است، بنابراین به نظر می رسد یکی از راه حل ها در مورد رشد تقاضای بنزین؛ بهینه سازی مصرف سوخت و یکی از روش ها هم توسعه مخازن سی ان جی 
است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر بخواهیم طرح خاصی ارائه کنیم و بنزین را گران کنیم و روی یک دالر فوب خلیج فارس ببریم باید چند میلیون خودروی فرسوده 
را هم از رده خارج کنیم و خودروی هیبریدی را وارد بازار کنیم و از محل مابه التفاوت قیمت ۳ هزار تومان فعلی تا ۳۰ هزار تومان فوب اجرا شود که فعال به هیچ وجه بستر برای 
این کار فراهم نیست. وی تاکید کرد: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه هم گنجایش پذیرش قیمت باالتر از این را ندارد. در کل ریل گذاری و سیاست مجلس 

این است که افزایش قیمت و کاهش سهمیه نداشته باشیم مگر اینکه شیوه توزیع باتوجه به طرح پایلوتی که در جزایر انجام شد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از همکاری ایران با روسیه در حوزه اکتشاف خبر داد و گفت: در قالب همکاری دو جانبه با 
این کشور همکاری می کنیم.مهدی فکور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه درحال حاضر با کشور روسیه درحال همکاری در حوزه 
اکتشاف هستیم، اظهار کرد: با دانشگاه  ملی مسکو کار مشترکی را در حوزه پژوهشی و عملیاتی انجام می دهیم، باتوجه به اینکه 
حیطه فعالیت ما در حوزه اکتشاف است و در بخش تولید فعال نیستیم، بسترهای اکتشافی را مورد تحقیق قرار داده ایم.وی افزود: 
در کارهای عملیاتی که در ابعاد اکتشاف باشد وارد قرارداد و مذاکره می شویم، در این راستا نیز با شرکت ژئوکام روسیه یک کار 

مطالعاتی را روی یکی از بلوک ها انجام می دهیم، عالوه بر این با کشور چین نیز به همین ترتیب، کارهای مطالعاتی را در حال انجام هستیم.مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران با اشاره به اقدام مشترک پژوهشی و مطالعاتی ایران با دانشگاه ملی مسکو، گفت: روی یکی از دانش های اکتشافی در حال تحقیق هستیم، دانش بیشتر از 
سوی ایران و تجهیزات آزمایشگاهی از سمت مسکو تامین می شود یعنی یک همکاری دو جانبه را پیش می بریم، باید توجه داشت که فعاالن این صنعت در ایران در 
حوزه دانش حرف های زیادی برای گفتن در دنیا دارند.فکور ادامه داد: کشور روسیه نیز از این همکاری استقبال می کند و خواهان دریافت دانش ایران در این حوزه 
هستند، چراکه یاد می گیرند که در بحث اکتشافی از دانش روز استفاده کنند.وی با تاکید بر اینکه در دشت آبادان این مساله وارد مرحله عملیاتی شده است و نتیجه 
کار همکاری با روسیه در دشت آبادان مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: ایران در این حوزه فعال است، اقداماتی خوبی انجام می شود و می توانیم با توسعه همکاری ها 

شاهد اتفاقات مثبت بیشتری نیز در این عرصه باشیم.

در گفت وگو ی طرح شد:

همکاریایرانوروسیهدرحوزهاکتشافقیمتوشیوهتوزیعبنزینتغییرنمیکند
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سقوط ۴۰۰ میلیارد دالری ارزش صنعت فناوری اروپا
ارزش صنعت فناوری اروپا امســال ۴۰۰ میلیارد دالر ریزش کرده و تامین مالی از ســوی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، ۱۸ درصد افت کرده است.به گزارش 
ایسنا، بررسی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر »اتومیکو« نشان داد مجموع ارزش شرکت های فناوری عمومی و خصوصی در اروپا، از ۳.۱ تریلیون دالر در اواخر سال 
۲۰۲۱، به ۲.۷ تریلیون دالر ســقوط کرده اســت. نرخ های بهره باالتر، جنگ در اوکراین و کاهش نیروهای بااستعداد، از جمله دالیل این کاهش بوده است.فشار بازار، 
شــماری از شــرکت های سرشناس اروپا را وادار کرد تامین مالی بسیار پایین تر از ارزش بسیار باالیی که زمانی داشتند، داشته باشند. به عنوان مثال شرکت پرداخت 
ســوئدی کالرنا بانک، ۸۰۰ میلیون دالر با ارزش ۶.۷ تریلیون دالر، جذب کرد که در مقایســه با ارزش ۴۶ میلیارد دالر این شرکت در سال ۲۰۲۱، افت ۸۵ درصدی 
نشان می دهد.به گفته یکی از شرکای اتومیکو، اکوسیستم فناوری اروپایی با چالش برانگیزترین فضای اقتصادکالن از زمان بحران مالی جهانی روبرو شده است.طبق 
آمار گردآوری شــده از ۴۱ کشــور، تامین مالی توسط صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر در اروپا، امسال به ۸۵ میلیارد دالر کاهش پیدا کرده که در مقایسه با 

۱۰۰ میلیارد دالر که در سال ۲۰۲۱ جذب شده بود، ۱۸ درصد کاهش داشته است.شمار شرکت های جدیدی که ارزش آنها یک میلیارد دالر یا بیشتر بوده است.

گزیده خبر

توضیحات سایپا در خصوص تجهیزات و آپشن 
هاي خودروي كوییك پالس اتوماتیك

معــاون بازاریابي و فروش گروه خودروســازی ســایپا در خصوص ویژگي هاي 
خودروي کوییک اتوماتیک مشتریاني که در تاریخ ۱9 آذرماه ثبت نام مي کنند 
گفت: با توجه به درخواست هاي مشتریان مبني بر نصب برخي آپشن ها بر روی 
این خودرو، گروه خودروسازي سایپا مطابق با نظر مشتریان، برنامه افزایش آپشن 
هاي مورد درخواســت متقاضیان را در دستور کار قرار داد.به گزارش سایپانیوز، 
حســین کاظمی طرقی با بیان مطلب فوق افزود: بر این اســاس آن دســته از 
مشتریاني که مطابق با برنامه فروش جاري خودروي کوییک اتوماتیک در تاریخ 
۱9 آذرماه اقدام به ثبت نام مي کنند خودرو آنها شامل آپشن هاي صندلي چرم، 
کفي ۳ بعدي و کفي صندوق عقب و همچنین کروز کنترل و سایر آپشن هایي 
که ذیال« به آن اشــاره مي شــود خواهد بود.او تصریح کرد: در راستاي افزایش 
کیفیت محصوالت و جلب رضایت مشتریان، گروه سایپا همواره نسبت به بهبود 
کیفیت قطعات با طراحي جدید و یا تغییر برخي قطعات اقدام کرده است.کاظمی 
گفت: برخي از آپشن هاي خودروي کوییک پالس اتوماتیک که مشتریان در این 
بخشنامه نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند شامل: مولتي مدیا، کی لِس، استارت 
دکمه اي، سنســور و دوربین دنده عقب، نمایشگر کنترل فشار باد تایر، رینگ 
آلومینیومي، سیســتم فرمان برقي و فرمان D type، دي الیت، سیستم تهویه 
مطبوع نیمه اتوماتیک و...  است.معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا 
گفت: خودروي کوییک پالس اتوماتیک به عنوان یکي از اقتصادي ترین خودروها 
با گیربکس اتوماتیک که مجهز به آپشــن هاي قابل توجه و مورد تقاضاي اکثر 

متقاضیان این گروه قیمتي بازار است، عرضه می شود. 

كشتی سازی اروندان دوباره به جرگه 
سازندگان شناور های خاص پیوست

مدیرعامــل گــروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی 
ایران با اشــاره به خرید ۱۰۰ درصد ســهام مجموعه 
کشتی سازی اروندان از ســوی گروه کشتیرانی تاکید 
کرد: ساخت شــناور های مخصوص حفاری و خدمات 
رســان به دکل های حفاری در جنوب کشــور، یکی از 

ماموریت های اصلی در دوره جدید فعالیت اروندان است.به گزارش روابط عمومی 
گروه کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، مهندس محمدرضا مدرس خیابانی، 
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی 
سخنانی در مراســم امضای قرارداد ساخت دو فروند کشتی تانکر چندمنظوره 
۸۰۰ تنی که عصر امروز بین شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 
و شرکت کشتی سازی اروندان انجام شد، ابراز امیدواری کرد امضای این قرارداد، 
شــروع خوبی برای کشتی سازی اروندان باشــد تا این شرکت، مجدد به جرگه 
سازندگان شناور های خاص وارد شود.وی با اشاره به اینکه فعالیت کشتی سازی 
اروندان، بنا به دالیلی چندین سال متوقف مانده بود، افزود: مأموریت اصلی گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، فعالیت در حوزه خدمات دریایی و جابه  جایی 
کاالســت؛ اما مهمتر از آن، نگاهی است که این ناوگان ملی به ضرورت حمایت 
از تولید داخل و توجه به ســازندگان داخلی بر اساس رهنمود های مقام معظم 
رهبری و در ســایه تحریم ها دارد.مدرس خیابانی گفت: به همین منظور، ۱۰۰ 
درصد سهام مجموعه کشتی سازی اروندان با رقمی معادل ۲۸۰ میلیارد تومان از 
سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خریداری شده تا این شرکت کشتی ساز 
داخلی در مســیر احیا قرار گیرد.مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با اشــاره به حسن اعتماد کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران به کشتی سازی 
اروندان، به انعقاد قرارداد و ســفارش ساخت دو فروند شناور چندمنظوره ۸۰۰ 
تنی اشــاره کرد و اظهار داشت: رقم ســرمایه گذاری شده برای ساخت این دو 
فروند شناور، هفت میلیون یورو است که باید در مدت زمان هجده تا بیست ماه 
تحویل شــوند.وی در ادامه افزود: مجموعه کشتی سازی اروندان باید به گونه ای 
برنامه ریزی نماید که سالیانه چهار فروند شناور به مجموعه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران تحویل دهد که بر این اســاس، ساخت شــناور های مخصوص 
حفاری و خدمات رســان به دکل های حفاری در جنوب کشور، می تواند یکی از 

فعالیت های مهم کشتی سازی اروندان باشد.

تولید كنندگان تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی در اصفهان گردهم می آیند

به گزارش واحد روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات 
و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشی در اصفهان برگزار 
می گردد.ایــن نمایشــگاه از تاریخ ۲۲ تــا ۲۵ آذرماه 
در ســاعت بازدید ۱۰ تــا ۱۸ میزبان کارشناســان، 

متخصصان، صاحبان کسب و کار و تولید کنندگان خواهد بود.بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در فضای بالغ 
بر ۸ هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی با حضور ۸۵ شرکت تولید کننده و 
صاحب فن آوری در اصفهان آغاز به کار خواهد کرد. در این نمایشگاه استان های 
اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، فارس، مازندران و خوزستان 
حضور دارند. همچنین شــرکت های خارجی مانند میتسوبیشــی الکترونیک، 
ویزمن، هیتاچی، آتگ و میدیا نیز در این رویداد نمایشــگاهی حاضر هســتند 
و آخرین محصوالت و تکنولوژی های اســتفاده شده در تجهیزات سرمایشی و 

گرمایشی را در معرض دید مخاطبان قرار خواهند داد.

مدیر پایانه مرزی سرو عنوان کرد:
رشد نزدیك به ۲۷۲ درصدی تردد مسافرین 

از پایانه مرزی سرو طی ۸ ماهه گذشته 
مرجان رونق-بــه گزارش خبرنــگار صبح اقتصاد: 
چنگیز جهانگیری مدیر پایانه مرزی ســرو گفت : 
در ۸ ماهه گذشــته از سال جاری بالغ بر ۲۶۸ هزار 
مسافر از طریق این پایانه مرزی تردد کردند که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد 

نزدیک به ۲۷۲ درصدی را دارد.وی افزود : در این مدت همچنین جابجایی 
کاالهای ترانزیتی از مرز سرو شامل ۴۵۴۲۵ تن ترانزیت ورودی و ۵۲۳۲۱ 
تن ترانزیت خروجی بوده اســت.جهانگیری اظهار داشت : در مجموع ۵۸۳ 
دستگاه ناوگان اتوبوســی در ۸ ماهه گذشته از امسال از  پایانه مرزی سرو 
تردد کردند که شــامل ورود ۲۸۶ دســتگاه ناوگان اتوبوسی و خروج ۲9۷ 
دستگاه ناوگان اتوبوسی بوده است.این مقام مسئول ادامه داد : در این مدت 
همچنین ۴۵۱۰۵ دستگاه کامیون باری نیز از طریق این پایانه مرزی تردد 
کرد که شامل ورود ۱۸۰۱۵ دستگاه کامیون حاوی کاالهای وارداتی و خروج 

۲۷۰9۰ دستگاه کامیون حاوی کاالهای صادراتی و ترانزیتی بوده است.

پیش بینی بازارهای جهانی طال
ركود جهانی اقتصاد به نفع بازار طال خواهد بود؟

قیمت جهانی طال در محدوده ۱۸۰۰ دالر باقی ماند زیرا شاخص شاخص قیمت تولیدکننده 
آمریکا در ماه نوامبر ۷.۴ درصد افزایش یافت و باالتر از حد انتظار بود.به گزارش ایسنا، در 
حالی که فشــار تورم عمده فروشی در ماه نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و نشان 
داد که افزایش قیمت ها همچنان اقتصاد ایاالت متحده را تهدید می کند، بازار طال حمایت 
خود را باالی ۱۸۰۰ دالر در هر اونس حفظ کرده است.دانشگاه میشیگان روز جمعه اعالم 
کرد که قرائت اولیه شاخص احساسات مصرف کننده آن به ۵9.۱ رسیده است که نسبت 
به خوانش نوامبر )۵۶.۸(کاهش یافته اســت. بازار طال واکنش چندانی به آخرین داده های 
اقتصادی ناامیدکننده نشان نمی دهد زیرا سودهای فروش را تا آخر هفته حفظ می کند. هر 
اونس طال آخرین بار با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۱۸۱۰ دالر و ۶۰ ســنت رسید.قیمت های 
تولیدکننده ایاالت متحده با حذف هزینه های بی ثبات غذا و انرژی، ۰.۴ درصد افزایش یافت 
که نســبت به ماه گذشته افزایش یافت. اقتصاددانان به دنبال افزایش ۰.۲ درصدی بودند. 
در این گزارش، تورم اصلی ســاالنه ۶.۲ درصد افزایش یافته است. پیش بینی های اجماع 
افزایشی را تا ۵.9 درصد پیش بینی می کردند.به گفته برخی از اقتصاددانان، انتظارات تورمی 
که به خوبی تثبیت شده اند، باعث آرامش فدرال رزرو می شود زیرا به نظر می رسد سرعت 
افزایش نرخ بهره را تا نیمه اول ســال ۲۰۲۳ کاهش دهد.بر اساس گزارش رویترز، برخی 
از تحلیلگران گفته اند که اگرچه افزایش فشارهای تورمی می تواند فدرال رزرو را مجبور به 
حفظ موضع سیاســت پولی تهاجمی خود کند اما اقتصاد به نقطه شکســت نزدیک شده 
است. آنها خاطرنشان کردند که سیاست پولی فدرال رزرو می تواند اقتصاد ایاالت متحده را 

به سمت رکود سوق دهد که برای طال مثبت خواهد بود.

در راستای تغییرات مجلس در ساختار جدید اتاق بازرگانی صورت گرفت

کاهش ۱۹۰ نفری تعداد نمایندگان بخش خصوصی
پیش نویس اصالحیه قانون اتاق ایران، در بخش مربوط به هیات 
نمایندگان اتاق تغییراتی ایجاد کرده اســت از جمله اینکه تعداد 
اعضــای هیات نمایندگان اتاق ایــران را از ۵۱۰ نفر به ۳۲۰ نفر 
رسانده است.به گزارش ایســنا، پیش نویس اصالحیه قانون اتاق 
ایران که در جلسات کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس 
نهایی شده در بخش های مختلف قانون فعلی اتاق ایران تغییراتی 
ایجاد کرده است؛ از جمله در ماده ۱۱ قانون اتاق ایران که مربوط 
به هیات نمایندگان اتاق ایران اســت.بر خــالف ماده ۱۱ فعلی 
قانون اتاق که با ۴ تبصره ســر و شکل مختصری دارد، ماده ۱۱ 
اصالحی به جزئیات زیادی پرداخته است. ماده ۱۱ فعلی ناظر بر 
این است که »هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های 
سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق 
تشکیل می شود.« در تبصره اول آن آمده: »در اولین جلسه، هیات 
نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب و به اتاق ایران 
معرفی می شوند.« در تبصره دوم تصریح شده: »هر اتاقی که کمتر 
از ۱۵۰ عضو داشته باشد، یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ 
عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نماینده خواهد داشت.« 
تبصره سوم نیز ناظر بر این است که »از هر اتحادیه و سندیکای 
وابســته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شــود.« و در 
تبصره چهارم تأکید شــده است: »عضویت در هیات نمایندگان 
اتاق ایران افتخاری اســت.«اما در متن ماده ۱۱ اصالحی تعداد 
هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر شامل ۴9۰ نماینده بخش خصوصی 
و ۲۰ نفــر نماینــده نهاد حاکمیت به ۳۲۰ نفــر کاهش یافته و 
شــامل ۳۰۰ نفر نماینده بخش خصوصــی و ۲۰ نفر نمایندگان 
دســتگاه های حاکمیتی خواهد بود. ایــن تغییر به مثابه افزایش 
نســبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. در متن اصالحی این 
ماده آمده است:»هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های 
شهرستان های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های 

وابســته به اتاق بر اســاس انتخاب و رأی هیات نمایندگان اتاق 
شهرستان ها تشکیل می شود. کل اعضای هیات نمایندگان اتاق 
ایران ۳۲۰ نفر است که شامل ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت 
و ۳۰۰ نفر از میان اعضای اتاق های شهرســتان و تشــکل های 
اقتصادی فراگیر و ملی بوده و به شرح ذیل تعیین می شوند.«در 
ادامه این متن اصالحی ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: 
»۶ نفر از وزارت صمت شــامل ســه نفر از بخش تجارت و ســه 
نفر از بخش صنعت و معدن، ســه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، 

دو نفــر از وزارت امور اقتصادی و دارایی )مالیات و گمرک(، یک 
نفــر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
یک نفر وزارت راه و شهرســازی، یک نفــر وزارت نیرو، یک نفر 
از وزارت میراث و گردشــگری، یک نفــر از وزارت امور خارجه، 
یک نفر از ســازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر از معاونین 
بانک مرکزی، یک نفــر از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس 
این قوه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بدون حق 
رأی« خواهنــد بود.در ادامه نیز آمده کــه »۳۰۰ نفر باقی مانده 

از نمایندگان اتاق های شهرســتان و تشکل های اقتصادی فراگیر 
و ملی هســتند«. اما چگونگی و ترکیب این اعضا در ۱۰ تبصره 
افزوده شده به این ماده تعیین شده است که خودش از بخش های 
بحث برانگیز این متن اصالحی است.بر اساس گزارش سایت اتاق 
ایران، پیش از این محمد قاســمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
ایــران درباره ماده ۱۱ گفته بود: »این ماده بســیار مهمی درباره 
هیات نمایندگان اتاق اســت. در آن تأکید شــده باید ۳۰۰ نفر 
باشــند؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵ نفر نماینده تشــکل ها و بقیه 
از منتخبین اتاق ها خواهد بود. البته ضوابط این تشــکل هایی که 
می توانند عضو هیات نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی 
کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل 
شود و عضوگیری کند. اعضای هیات نمایندگان تهران در هیات 
نمایندگان اتاق ایران نیز ۳۰ نفر خواهد بود و سایر شهرستان ها 
۵ الــی ۱۵ نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شــود. ابتدا 
به تناسب جمعیت استان می خواستند سهم اتاق ها را تعیین کنند 
ولی ما به آن نقدهایی داشتیم.«اشاره او به تبصره های ۶ و ۸ و 9 
و ۱۰ این ماده اصالحی اســت. در تبصره ۶ آمده: »تعداد اعضای 
هیات نمایندگان اتاق کلیه شهرستان ها ۱۵ نفر و اتاق تهران ۳۰ 
نفر اســت که از هریک از بخش های بازرگانی، صنعت، معدن و 
کشاورزی حداقل ۱ عضو و در شهرستان ها حداکثر ۷ عضو و در 
تهران حداکثر ۱۴ عضو از هــر یک از بخش های فوق می توانند 
در این هیات حضور یابند.«در تبصره ۸ نیز تصریح شده: »تعداد 
اعضای منتخب از اتاق ها یا تشکل ها در هیئت نمایندگان اتاق ها، 
به نســبت آراء مأخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود 
و هیچ نصابی ندارد.« تبصره 9 نیز ناظر بر این اســت که »تعداد 
اعضای هیات نمایندگان شهرســتان تهران از کل اعضای هیات 
نمایندگان در اتاق ایران حداکثر ۳۰ نفر خواهد بود که متناسب با 

تعداد رأی اخذ شده نسبت به کل آراء مأخوذه تعیین می شود.«

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
خارجی ســازمان صمــت تهران از 
صادرکنندگان مشــمول خواســت 
ظرف یک ماه، مصــارف پروانه های 
صادراتــی ایفای تعهد شــده خود 
را در ســامانه تجــارت ثبت کنند. 
حســن میرزایــی در گفت وگــو با 
ایســنا، درباره موضوع ثبت مصارف 

پروانه های صادراتی ایفای تعهد شده 
سال۱۳9۷، گفت: در راستای اجرای 
مصوبــه یازدهمین جلســه کمیته 
بند ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
ســامانه جامه تجارت در حال آماده 
ســازی برای تســویه دیون ناشی از 
تعهــدات ارزی حاصــل از صادرات 

ســال۱۳9۷ به صورت ریالی است.
به گفته وی در ایــن فرآیند پروانه 
هــای صادراتی ایفــای نقش تعهد 
شــده و در عین حال مصرف نشده 
فروش  )موضــوع  صادرکننــدگان 
اســکناس در سامانه ســنا یا حواله 
هــای ارزی در ســامانه نیما، بدون 
اســتهالک پروانه صادراتی متناظر( 

در سامانه های مرتبط، بخاطر ثبت 
نشدن مصارف این پروانه، به عنوان 
رفع تعهد نشده، شناسایی می شود.

میرزایی با بیان اینکه برای جلوگیری 
از بروز این خطا در پردازش اطالعات 
صادرکنندگان، مقرر شــده مصارف 
پروانه ای صادراتی در سامانه تجارت 
ثبت شــود، گفت: این درخواست از 
صادرکنندگان مشمول مطرح شده 
که ظرف یک ماه مصارف پروانه های 
صادراتی ایفای تعهد شده خود را در 

سامانه تجارت ثبت کنند.

مهلت یک ماه برای ثبت مصارف پروانه های 
صادراتی در سامانه تجارت

رئیس انجمــن ملی خرمای ایران گفت که از ابتدای 
ســال قیمت خرما تغییــری نکرده است.محســن 
رشیدفرخی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت 
خرما از ابتدای ســال تاکنون افزایشی نداشته است، 
گفت:خرما نســبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد 
افزایش قیمت داشــته است که البته  نسبت به تورم 
۴۰ تا ۴۵ درصدی اعالم شــده از ســوی مسئوالن 
مربوطــه عددی نیســت.وی ادامــه داد:باید در نظر 
داشــت که قیمت  نهاده های کشاورزی در سال های 
گذشته افزایش یافته و اخیرا هم با افزایش ۴۰ تا ۵۰ 
درصدی مواجه شــده است. این موارد نشان می دهد 
که باید بــرای تولید کاری کنیم، زیرا کشــاورز هم 
حق حیات در کشــور دارد.رئیس انجمن ملی خرما 

با بیان اینکه دو نوع قیمت »مبدا« و »مقصد« داریم، 
گفت: قیمت ها در مقصد متاثر از اجاره محل فروش، 
کرایه حمل و نقل و حاشــیه سود است که با تغییر 
آنها قیمت خرمــا نیز تغییر می کند. قیمت در مبدا 
اما تغییر چندانــی ندارد.به گفته وی قیمت خرمای 
مضافتــی به صورت عمده در مبدا بســته به نوع آن 
کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان اســت.وی در پاسخ به 
این سوال که آیا در صادرات خرما افزایشی داشته ایم 
یا خیر؟ گفت:صادرات مانند ســال گذشــته بوده و 
تغییری نکرده اســت، زیرا به دلیل ســردرگمی در 
قیمت ارز، باال رفتن هزینه های حمل و نقل خارجی 
و تعهدات غیرواقعی برای برگشت ارز، جذابیت هایی 
برای صادرات ایجاد نمی شود.رشیدفرخی در پایان با 

اشاره به اینکه کشــورهایی رقیب به دنبال تصاحب 
بازارها هســتند، گفت: رقیب اصلی مــا در صادرات 
خرما کشــور عربستان اســت و هر بازاری که خالی 
باشد را تصاحب خواهد کرد.به گزارش ایسنا بر اساس 
مشــاهدات میدانی از مغازه های ســطح شهر تهران 
قیمت خرمای مضافتی بسته بندی شده در وزن های 
مختلف از ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرمی ۶۰ تا ۸۵ هزار تومان، 
خرمای زاهــدی  کیلویی۴۵ هزار تومان، پیارم ۱۳۰ 
هزار تومان، خاصویی ۸۳ هــزار تومان و خارک ۴۰ 

هزار تومان است.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران:

جذابیت های صادراتی وجود ندارد

رئیس اتحادیه دام ســبک خاطر نشــان کرد: 
افزایش نرخ گوشت بهانه ای به دست مافیا داد که 
مانع صادرات دام شــوند تا اینگونه انحصار بازار 
گوشت در کشور را به دست بگیرند چراکه در این 
شــرایط دامدار چاره ای نــدارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشــد و دامدار را مجاب 
می کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام شان را به آنها بفروشند.افشین صدر دادرس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، آنالیزی از قیمت تمام شــده دام زنده ارائه کرد و 
افزود: به ازای هر ۸ کیلو خوراک، گوسفند یک کیلو گوشت اضافه می کند؛ به عبارت دیگر 
ضریب تبدیل خوراک به گوشت هشت به یک تا ۱۰ به یک است. اگر دام زنده کیلویی 
۱۲۰ هزار تومان شــود فقط جبران کننده هزینه خوراک دام می شــود.این فعال حوزه 
دامپروری ادامه داد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی شــود و هزینه های 
دیگری چون دســتمزد کارگر، تلفات دام، واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و دام، 

اجاره محل و پس چر غالت و مرتع به اضافه می شــود و باید ۱۰ درصد ســود دامدار  را 
حساب کنیم؛  اگر این هزینه ها را به 9۶ هزار تومان یا ۱۲۰ هزار تومان قیمت خوراک دام 
اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.رئیس اتحادیه دام سبک میانگین 
قیمت بره نر کشتاری در میادین را کیلویی ۸۵ هزار تومان دانست و خاطر نشان کرد: دام 
زنده هنوز به قیمت واقعی که جبران هزینه خوراک بشود نرسیده  است؛ نسبت تبدیل دام 
زنده به گوشت حدود ۴۵ درصد است یعنی از هر ۱۰۰ کیلو دام زنده می توان ۴۵ کیلو 
گوشت استحصال کرد.وی اضافه کرد: اگر قیمت دام زنده کیلویی ۸۵ هزار تومان باشد 
حداکثر باید کیلویی ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه و به دست مصرف کنندگان برسد، 
اینجا این پرسش مطرح است که چرا گوشت با نرخ باالتر از این در بازار بفروش می رسد؟ 
در این میان باید این نکته را در نظر داشت که در میادین عرضه دام گوشت میش و بز به 
وفور عرضه و به فروش می رسد؟ و رونق بازار میش و بز از بازار گوشت گوسفندی بیشتر 
و قیمت حداکثری میش کیلویی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و بز کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان 

است. در واحدهای عرضه میشی که ۵۰ هزار تومان بفروش می رسد باید ۱۲۰ هزار تومان 
بفروش برســد؛ اما چرا در بازار گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان موجود نیست.این فعال 
حوزه دامپروری با بیان اینکه مصرف کننده نمی تواند تفاوتی بین الشه میش و گوسفند 
قائل شود، گفت: فروشندگان گوشت از این عدم آگاهی مصرف کنندگان بهره می گیرند و 
گوشت را با قیمت نازل خریداری و به قیمت گوشت درجه یک می فروشند و هیچ نظارتی 
در این بین وجود ندارد و مصرف کنندگان نیز نمی تواند از عالمت های سازمان دامپزشکی 
تشخیص دهد که این گوشت میش یا بز است؟دادرس نسبتی بین افزایش قیمت گوشت 
و افزایــش قیمت دام زنده و صادرات برقرار نکرد و افزود: افزایش نرخ گوشــت بهانه ای 
به دست مافیای گوشت داد که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار گوشت در 
کشــور را به دست بگیرند چراکه در این شرایط دامدار چاره ای ندارد جز اینکه دام را به 
این افراد بفروشد و دامدار  را مجاب می کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام شان را 
به آنها بفروشند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشاورزی به دنبال توقف روند 
صادرات دام اســت، گفت: وزارت کشاورزی به دنبال مدیریت صادرات است و طرح هایی 
برای مدیریت آن دارد؛ در ابتدا شیوه نامه صاردات دام مشکالتی ایجاد و بعد از رایزنی ها 
با وزارت کشــاورزی قرار شده است که این شیوه  نامه تغییر کند که در در بازار داخل و 

خارج مشکالتی امروز ایجاد نشود.

در گفت وگوی مطرح شد:

مافیای گوشت به دنبال توقف صادرات است
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مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در اســتان 
خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار و 
۶۸۷ فقره وام به متقاضیان در استان پرداخت شده است. 
همچنین از ســوی بانک در اســتان ۸۶ فقره وام به افراد 

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( به ارزش ۸۱ 
میلیارد ریال و ۳۰ فقره وام به افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیســتی به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
»علی خیاطی« با بیان اینکه منابع بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان خراسان شمالی در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ 
۷۳۷۷ میلیارد ریال بوده، گفت: این رقم از ابتدای امسال 

تا کنون ۵۰ درصد رشــد داشته و به مبلغ ۱۱هزار و ۲۰ 
میلیارد ریال رسیده است.وی خاطرنشان ساخت: از ابتدای 
امســال تاکنون ۱۱ هزار و ۶۸۷ فقره وام به متقاضیان در 
اســتان پرداخت شده اســت. همچنین از سوی بانک در 
استان ۸۶ فقره وام به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( به ارزش ۸۱ میلیارد ریال و ۳۰ فقره وام به 
افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به مبلغ ۲۶ میلیارد 

ریال پرداخت شــده است.مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان خراسان شمالی با بیان اینکه عملکرد 
اســتان از لحاظ بانکداری الکترونیکی نسبت به میانگین 
کشــوری در وضعیت مطلوبی قــرار دارد، تأکید کرد: از 
ابتدای امســال در این استان تعداد ۱۱ هزار و ۶۰۵ فقره 
افتتاح حســاب آنالین و تعداد ۱۷۰۰ فقره درخواست وام 

آنالین به ثبت رسیده است.

گزیده خبر

توسط شعبه یزد انجام شد
پرداخت 256 میلیارد تومان تسهیالت به 

دانش بنیان ها
 شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با حضور در نوزدهمین نشست سراسری 
فــن بازارهای کشــور در یزد، تجارب خود را در حوزه دانش بنیان به شــرکت 
کننــدگان انتقال داد ضمن اینکه این شــعبه در ۷ ماهه امســال ۲۵۶ میلیارد 
تومان تسهیالت به این بخش تخصیص داده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران، مجید غفوری منش، رئیس شعبه یزد گفت:این شعبه از 
بانک از سال ۱۳9۷ همکاری خود را با فن بازار استان یزد آغاز و نسبت به انتقال 
تجــارب در حوزه دانش بنیان اقدام کرد.وی افزود:این همکاری ها تا امروز ادامه 
دارد و طی این مدت به بیش از ۳۰ شرکت دانش خدمات مشاوره ای ارائه شده 
و چندین شــرکت نیز جذب بانک شدند.به گفته رئیس شعبه یزد بانک توسعه 
صادرات ایران، در ۷ ماهه گذشته ۲۵۶ میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت شده که این رقم ۲۵درصد از کل مبلغ اعطایی بانک به این 
شرکت های بوده است.غفوری منش از پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت 

های دانش بنیان در دو سال گذشته خبر داد.

 تقدیر از شرکت های ماهان سیرجان 
و فوالد بافت

شرکت های توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان و احیا استیل فوالد 
بافت در همایش ششمین دوره ممیزی عملکرد ایمنی،  بهداشت و محیط زیست 
)HSE( ایمیدرو تقدیر شدند.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در 
همایش ششــمین دوره ممیزی عملکرد HSE مدیران واحدهای تابعه ایمیدرو، 
شرکت های ماهان سیرجان ) بهره بردار معدن شماره ۵ گل گهر( با کسب سطح 
امتیاز » عالی تک ستاره » و شرکت احیا استیل فوالد بافت با کسب سطح امتیاز 
» عملکرد خوب » موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس شــدند.در این همایش 
شــرکت ماهان ســیرجان بیش از ۴۰۱ امتیاز و شرکت احیا استیل فوالد بافت 
۳۷۵ امتیاز کســب کردند و لوح هــای تقدیر و تندیس به مهدی بهرامی مدیر 
عامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان و عطارد گودرزی 
مدیر عامل شــرکت احیا استیل فوالد بافت اعطا شد.مدیر عامل شرکت ماهان 
سیرجان گفت: کسب این موفقیت حاصل یک کار واقعی تیمی بوده و نشان از 
کارایی باال و چابکی بخش خصوصی در بهره برداری معادن است به گونه ای که 
این شرکت در تولید و استخراج سنگ آهن و باطله برداری از برنامه های پیش 

بینی شده جلوتر است..

انتصاب مدیران امور مالی و بازرسی در بانک 
ایران زمین

با دســتور مدیرعامل بانک ایران زمین مدیران امور بازرســی و مالی این بانک 
منصوب شدند.به نقل از روابط عمومی؛ طی احکامی جداگانه از سوی عبدالمجید 
پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین، محمد مهدی آزادی به عنوان مدیریت 
امور بازرسی و محسن آشفته پور به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی منصوب 
شــدند.در این احکام، پورسعید با اشاره به تعهد، دانش، تجربه و شایستگی های 

آزادی و آشفته پور، اولویت ها و رئوس اقدامات مورد انتظار را به آنها ابالغ کرد.

توانمند سازی مناطق محروم؛ اولویت بانک 
پارسیان

توجه به اهمیت اشــتغال در جامعه و رونق کسب وکار، به ویژه در مناطق محروم 
و کمتر توســعه یافته، از اهداف مهم بانک پارسیان در راستای پرداخت هدفمند 
تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و کاهش شکاف اقتصادی در مناطق روستایی و 
محروم است.بررســی عملکرد بانک در استان های کشور بیانگر آن است که در 
مدت ۸ ماهه امسال پس از استان تهران، استان های فارس، خوزستان، مازندران، 
اصفهان و گیالن به ترتیب بیشترین سهم دریافتی تسهیالت قرض الحسنه بانک 
پارســیان را به خود اختصاص دادند و این نشــان از توجه ویژه ی این بانک به 
رونق و توانمندسازی مناطق محروم دارد.بر این اساس؛ تسهیالت پرداختی بانک 
پارســیان در بخش های ازدواج، فرزند آوری، اشــتغال زایی بنیاد برکت، اشتغال 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی و تعمیر مسکن در استان فارس با تعداد ۲ هزار 
و ۲۸9 فقره تســهیالت به مبلغ بالغ بر ۱۷۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. 
استان خوزستان نیز طی ۸ ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۲۷9 فقره تسهیالت به 

ارزش ۱۴۶۱میلیارد ریال از طرف پارسیان دریافت کرده است.

حمایت گسترده بانک ملی ایران از بخش های 
مختلف اقتصادی در یک سال گذشته

بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور، از ابتدای 
آبان سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ مبلغ دو میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۳۶ میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی تسهیالت پرداخت کرده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ۶۶ هزار و ۱۷۲ مورد تسهیالت به ارزش 
یک میلیون و ۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن پرداخت شده 
اســت.۷۳۱ هزار و ۵۶۲ مورد تســهیالت نیز به ارزش ۸۱۶ هزار و ۸9۷میلیارد 
ریال به بخش خدمات پرداخت کرده اســت.همچنین بخش بازرگانی با دریافت 
۲۴۵ هزار و ۲۱۷ مورد تســهیالت بــه ارزش ۵۴۶ هزار و یازده میلیارد ریال از 
دیگر بخش هایی بوده است که از تسهیالت بانک ملی ایران استفاده کرده است.

بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی هم ۱۰۱ هزار و ۴۴۲ مورد تسهیالت به ارزش 
۱۵۱ هزار و ۴9۶ میلیارد ریال از این بانک دریافت کرده است.

بانک سامان، قهرمان لیگ فوتسال کارگران 
کشور شد

. تیم فوتسال بانک سامان با شکست حریف خود در فینال، قهرمان لیگ فوتسال 
کارگران کشور شــد.به گزارش سامان رسانه، تیم فوتســال بانک سامان شب 
گذشــته، در بازی فینال لیگ فوتسال کارگران کشور به مصاف تیم فوالد کاوه 
جنوب کیش رفت که در یک بازی درخشــان توانســت با نتیجه ۶ بر ۱ حریف 
قدرتمند خود را شکســت دهد و کاپ قهرمانی این دور از مسابقات را باالی سر 
ببرد.در مرحله نخست این مســابقات که در شهر همدان برگزار شده بود، تیم 
فوتسال بانک سامان موفق شده بود تیم های کشت و صنعت مغان، پلیمر کیسه 
تبریــز، پارس خزر و فوالد ویان همــدان را از پیش رو بردارد و به مرحله نهایی 
مسابقات راه پیدا کند.در مرحله نهایی این دور از مسابقات که به میزبانی بانک 
سامان در سالن ورزشی غدیر برگزار شد، بانک سامان توانست تیم های شهرداری 
مشــهد، صنایع شــیمیایی فارس و آلومینیوم اراک را شکست دهد و به دیدار 

نیمه نهایی راه پیدا کند. 

نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اعالم شد
آیین نامه اجرایی تبصره ۶ مــاده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز درخصــوص نحوه رفع تعهــدات ارزی صادرکنندگان 
کاال از ســوی هیات وزیران تصویب شد.به گزارش ایسنا، هیات 
وزیــران در ۲۵ آبان ماه به پیشــنهاد بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران با همکاری وزارت صنعــت، معدن و تجارت و به 
استناد تبصره )۶( بند )ج( ماده )۲( مکرر قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز - مصــوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را 
تصویب کرد.بر اســاس اعالم گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل 
از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی اســت و روش های 
برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، 
واردات در مقابل صــادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات 
به دیگران، تهاتر کاال به کاال، فروش ارز به صورت اســکناس به 
بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیالت 
ارزی اعطایی است.طبق ماده ۲ این آیین نامه اعضای کارگروه از 
معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، رییس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطالعات، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکی رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و نماینده 
بخش خصوصی مربوط با حــق رأی و با دعوت رییس کارگروه 

تشکیل شده است.

 وظایف و اختیارات کارگروه
طبق ماده سه، وظایف و اختیارات کارگروه شامل تعیین موارد و 
مصــادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب 
قانون و این آیین نامه، ارسال فهرست صادر کنندگان به شورای 
عالی امنیت ملی موضوع تبصره )۸( ماده )۲( مکرر قانون به منظور 
بهره مندی از معافیت/ استثنا، تمدید مهلت برگشت ارز حاصل 
از صــادرات در چهارچوب قانون و این آیین نامه، معرفی متخلف 
به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون کشــور، تعیین استثنائات 
مهلت برگشــت ارز حاصــل از صادرات با توجه بــه نوع کاالی 
صادراتی نوع صادر کننده سابقه صادر کننده کش ور طرف معامله 
و مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد 
کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات، تعیین میزان تعهد ارزی 
صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه تعیین سقف 
تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح 
در قانون، تعیین حد آســتانه برخورداری از مشوق ها و معافیت 
های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تقدیر 
از صادر کنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های الزم برای آنها 

در چهارچوب قوانین و مقررات می شود.

فرایند بررســی تعهدات ارزی سررســید شده صادر 
کنندگان در کارگروه

ماده چهار به فرایند بررســی تعهدات ارزی سررسید شده صادر 
کنندگان در کارگــروه اختصاص دارد. این فرایند شــامل ارائه 
فهرســت به روز شده صادر کنندگان با تعهدات ارزی سررسیده 
شده به کارگروه توســط بانک مرکزی، تأیید رد فهرست صادر 
کننده / صادر کنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده 
توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مستندات مکاتبات 
و درخواستهای مربوط به صادر کننده صادر کنندگان به کارگروه 
تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری 
کارگــروه، تصمیم گیری در خصوص اعمــال ابزارهای تنبیهی 
حداکثــر ۱۵ روز کاری پس از ارائه فهرســت صادر کنندگان با 
تعهدات سررســیده شده توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و 
مقررات، ارائه اطالعات مکانی اسکان و ارتباطی صادر کنندگان 
به دبیرخانــه کارگروه ظرف ســه روز کاری در صورت تصمیم 
کارگروه به ارجاع صادر کنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه 
قضاییه، توســط کارگروه است.بر اساس ماده پنج، وزارت صمت 
موظف به فراهم کردن امکان مشــاهده وضعیت تعهدات ارزی 
صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض  و اطالع رسانی به 
روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ و ماده ۶ نیز بر ایــن نکته تاکید دارد که 
وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت 
پاسخگویی به مشکالت صادرکنندگان در خصوص برگشت، ارز 

ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه است.

مشخص شدن زمان بازگشت ارز توسط صادر کننده

طبق ماده هفت صادر کننده مکلف اســت حداکثر ظرف چهار 
ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از 
صادرات به روش های اعالمی در بند )۱۳( ماده )۱( این آیین نامه 
اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کاال 
رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی 
فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده 
و غیره بر اســاس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و 

تجارت و تأیید کارگروه است.
تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت ســه ماه به شــرطی 
که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به 

تشخیص کارگروه امکان پذیر است.
بر اســاس ماده هشــت ماده ۸ صادر کننده کاال مکلف اســت 
صددرصدمبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن 

به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
۱- کلیه صادر کنندگان محصوالت، پتروشیمی پاالیشی، فوالدی 
فلزات اساســی رنگین و فرآورده هــای نفتی مکلفند صد درصد 
)۱۰۰( تعهــدات ارزی صادراتی خــود را از طریق فروش ارز به 

صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
تبصــره ۱- تأمین ارز مورد نیاز بــرای واردات مواد اولیه و کاال و 
خدمات ضروری ساالنه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری 
مورد نیاز شــرکتهای پاالیشی و پتروشیمی و نگهدار )هلدینگ( 
مرتبط، شــرکتهای فوالدی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های 
نفتی و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و 
تجارت حسب )مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای 
گــروه به تأیید کارگروه از طریــق واردات در مقابل صادرات و یا 
تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از 

صادرات محسوب می شود.
تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادر 
کنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده )9( این 

آیین نامه است.
تبصره ۳ - دستگاه های ذی ربط مکلفند فهرست صادر کنندگان 
عمده محصوالت پتروشیمی پاالیشــی فوالدی و فلزات اساسی 
رنگین و فرآورده های نفتی را احصا کرده و اقدامات الزم به منظور 
بهره برداری توسط دستگاه ها  و سازمان های مربوط انجام دهند.

۲- سایر صادر کنندگان به غیر از صادر کنندگان مندرج در بند 
)۱( ایــن، ماده، موظفند نود درصد )9۰( تعهدات ارزی صادراتی 
خود را به یک یا ترکیبی از روشــهای برگشــت، ارز، رفع کنند. 
اصــالح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوســان 
۱۰ واحد درصد برای برخی از کاالها به صورت استثنایی توسط 

کارگروه امکان پذیر است.

ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات
طبــق ماده ماده 9 فروش ارز صادر کننده به صورت اســکناس 
به بانک، مرکزی مؤسســه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ 
اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطالعات 
مزبور از طریق ســامانه ذی ربط به شعبه باجه بانک ملی ایران 
مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. 

شــعبه باجه بانک ملی ایران مســتقر در گمرک موظف اســت 
اســکناس مزبور را دریافت و پایش )کنترل( و شمارش و نتیجه 
را به صورت سامانه ای )سیستمی به گمرک اعالم کند.در ماده 
۱۰ ذکر شــده است که صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز 
طبیعــی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می گیرند، 
مشــمول قوانین و مقــررات مربوط به خود اســت.در ماده ۱۱ 
نیز تاکید شده اســت که به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز 
حاصل از صادرات و کاهش خطر )ریســک( ناشی از فروش ارز 
پروانه های صادراتی بدون پشــتوانه، ارزی وزارت صنعت معدن 
و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادر 
کنندگان براساس شاخص  های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی 
و رتبه بندی موضوع بند )ت( ماده )۶( قانون را ظرف یک ماه از 
تاریخ ابالغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطالع رســانی به صادر 

کنندگان مراتب را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابالغ کند.

جریمه متخلفان چیست؟
طبق مــاده ۱۲ صادر کننــدگان دارای تعهــد ارزی صادراتی 
سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده اند عالوه 
بر الزام به ایفای تعهد موضوع، تخلف به جریمه نقدی معادل یک 
پنجــم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع 
ماده )۶9( قانون محکوم میشــود. در صــورت عدم ایفای تعهد 
ظرف ســه ماه از زمان ابالغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر 
اســاس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی در زمان صدور حکم 
به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود تخلف موضوع تبصره )۶( 
بند )ح( ماده )۲( مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع 
تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، باشد، 
می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته 
و حرفهای موضوع قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد 
با تشخیص مرجع رســیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی 
غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال 

نمی شود.

جزییات معافیت مالیاتی
طبق ماده ۱۳ در اجرای تبصره )۶( بند )ح( ماه )۲( مکرر، قانون 
به استثنای مالیات بر ارزش افزوده برخورداری از کلیه معافیتهای 
مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای 
حاصل از صادرات از ســرزمین اصلی و مناطــق آزاد تجاری - 
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، متناســب با میزان ایفای تعهد 

ارزی صادراتی است.
بر اســاس ماده ۱۴ وزارت صنعت، معــدن و تجارت میتواند با 
همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشــاورزی، بانک مرکزی، 
گمرک اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، ایران اتاق تعاون 
ایران اتاق اصناف ایران اتاق اصناف کشــاورزی و منابع طبیعی 
ایران و سازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به 

ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.
بر اســاس ماده -۱۵ موارد مشــمول معافیت از ایفای تعهدات 

صادراتی به شرح زیر است:
۱- صادرات کاال به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی 
و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات 

و کارگروه
۲- انتقال کاال از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید 

سازمان مناطق.
۳- صادرات خون آب پالسمای انسانی به منظور واردات مشتقات 
مربــوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشــت درمان و 

آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو(
۴- ماشــین آالت و تجهیزاتی که به منظور اســتفاده در طرح 
)پروژه( هــای صادرات خدمــات فنی و مهندســی به صورت 
قرارداد مهندســی تأمین، تجهیزات اجرا ای پی سی اف با انواع 
قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال )بیاتی صورت می پذیرد 
تا زمان اتمام طرح )پروژه( و با تأیید کارگروه موضوع ماده )۱9( 
آیین نامــه اجرایی حمایت از صادر کننــدگان خدمات فنی و 
مهندسی موضوع تصویب نامه شــماره ۲۷۰۵۷/۴۰۵۲۷ مورخ 

۸/۲/۱۳۸9 و اصالحات بعدی آن
۵- هزینه های مرتبط با اتالف بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری 
در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان( 

توسعه تجارت ایران
طبق مــاده ۱۶ عرضه و فــروش وجــوه ارزی حاصل از پیش 
دریافت صادرات در ســامانه های اجرایی با ارائه اسناد مثبته و 
قراردادهای منعقد شــده به کارگروه امکان پذیر اســت با توجه 
به خطر )ریســک( مترتبه پرداخت ریال به این دســته از صادر 
کنندگان پس از کارســازی حواله ارزی موضوع معامله صورت 
خواهد گرفت. همچنین بر اساس ماده ۱۷ صادرات کاال از مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور 
مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه بوده 
و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور 

پروانه صادراتی اقدام کند.
مــاده ۱۸- در صورتی که در موضوع واگــذاری پروانه صادراتی 
بــه وارد کننــده به هر دلیل عمــل انتقال ارز مــورد معامله از 
صــادر کننده به وارد کننده صــورت نگیرد و مراتب مورد تأیید 
صادرکننده باشــد یا با اعالم بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت 
مبلغ ارزی موضوع، واگذاری صادر کننده موظف است به منظور 
رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختالف نسبت به تأمین و فروش 

ارز از طریق بانک عامل وارد کننده به بانک مرکزی اقدام کند.
در صورت استنکاف صادر کننده از ارائه، ارز، با تشخیص و اعالم 
کارگروه محدودیت های قانونی عــدم رفع تعهد ارزی صادراتی 
برای صادر کننده در حوزه سازمان توسعه تجارت، ایران گمرک 
و بانک مرکزی اعمال خواهد شــد.بر اســاس ماده ۱9 مطالبات 
ســرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه سود سرمایه 
گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقســاط تسهیالت مالی 
سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد )۱۳(، )۱۴( و )۱۵( قانون 
حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی - مصوب ۱۳۸۰ مندرج در 
مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون( در نظر 
گرفتن سال مالی )صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات 
صادراتی شرکت های اعالمی محسوب می شود مابقی ارز حاصل 
از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج 

در ماده )۸( این آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

وضعیت بازگشت ارز مرزنشینان
طبــق مــاده ۲۰ واردات پیله وران مرزنشــینان و تعاونی های 
مرزنشــینان در قالــب گواهی ثبت آماری با منشــا ارز از محل 
صادرات وفق مصوبات مربوط به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد 
پذیرش است. و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات، آنها در 
سقف سهمیه تعیین شده مطابق فهرست اعالمی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشــت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.

بر اســاس ماده ۲۱ تا زمان الزم االجراء شدن این آیین نامه رفع 
تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از ســال ۱۳9۷، براساس 
مفاد بســته سیاستی برگشــت ارز حاصل از صادرات سال های 
۱۳9۷ لغایــت ۱۴۰۰ و اصالحات بعــدی، آن صورت می پذیرد 
کارگروه مکلف اســت ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه 
نســبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررســید شده 

صادر کنندگان در فاصله سال های ۱۳9۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کند.

بررسی ها نشان می دهد که بازار ارز از روز گذشته با افزایش قیمت مواجه شده و 
امروز نیز نرخ فروش دالر وارد کانال ۳۷ هزار تومان شده است.به گزارش ایسنا، 
در شرایطی که بازار ارز در روز گذشته افزایش قیمت داشته است، مشاهدات از 
وضعیت قیمت ها در بازار امروز ارز حاکی از تداوم افزایش قیمت اســت و نشان 
می دهــد که نرخ خرید دالر در تابلــوی صرافی ها معادل ۳۵ هزار تومان تا ۳۵ 
هزار و ۱۰۰ هزار تومان نمایش داده می شود.نرخ فروش دالر در صرافی ها نیز از 
۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر اســت.عالوه بر این، نرخ 
خریــد یورو در تابلوی صرافی ها نیز معادل ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان نمایش داده 
می شــود و نرخ فروش یورو هم ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان است.مشاهدات از بازار 
غیررســمی نیز حاکی از آن است که دالر ۳۶ هزار و 9۰۰ تومان تا ۳۷ هزار و 
۳۰۰ تومان فروخته می شود و نرخ خرید این ارز نیز از ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا 

۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان متغیر اســت.همچنین، یورو در بازار آزاد ۳۸ هزار تومان 
خریداری می شــود و حدود ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد.از سوی 
دیگــر، با توجه به اختالف قیمت تقریبا ۱۵۰۰ تومانی نرخ دالر در صرافی ها و 
بازار آزاد همچنان تقاضا برای خرید و فروش ۲۰۰۰ دالر سهمیه ای وجود دارد و 
دالالن برای اجاره کارت ملی بدین منظور ارقام ۷۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان را اعالم 
می کنند.البته، رقم اعالمی برای اجاره کارت ملی بسته به اینکه کارت ملی افراد 
برای کدام بانک است، متفاوت است؛ به عنوان مثال، دالالن برای دارندگان کارت 
بانکی ملی و ملت که قصد فروش ســهمیه دالر خــود را دارند، رقم ۸۰۰ هزار 
تومان و برای سایر کارت های بانکی نیز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان را اعالم می کنند.

در این زمینه، فعاالن بازار ارز شرایط فعلی بازار را ریسکی اعالم می کنند و بازار 
را غیر قابل پیش بینی می دانند.

آخرینوضعیتبازارارزودالرسهمیهای

۱2هزار فقره وام قرض الحسنه در 
خراسان شمالی پرداخت شد
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گزیده خبر

 نیویورک تایمز: کره شمالی به دنبال دالر 
است و این یعنی دردسر

»کیم جونگ اون اکنون به شــدت در تالش است تا به بیشترین میزان ممکن، 
ارز خارجی را از مردم، به ویژه از کســانی که در کره شمالی  پس اندازهایی را با 
قاچاق کاال از چین به دست آورده اند، جذب کند. او به دالرهای آمریکایی برای 
گسترش زرادخانه و توانمندی های کشورش نیاز دارد.«به گزارش ایسنا، روزنامه 
نیویورک تایمز در گزارشــی درباره وضعیت کره شمالی در ضمن رهبری کیم 
جونگ اون در این کشور نوشت: »زمانی که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
بیش از یک دهه پیش به قدرت رسید، دو وعده که خانواده اش از زمان تأسیس 
این کشور در ســال ۱۹۴۸ داده اند، تکرار کرد؛ تقویت ارتش و بهبود اقتصاد.در 
جبهه نظامی، کیم جونگ اون ۳۸ ســاله، بیش از پدر و پدربزرگش که قبل از 
او حکومت کردند، دستاورد داشــته و برنامه های هسته ای و موشکی کشورش 
را تســریع کرده اســت.کیم جونگ اون اما در جبهه اقتصادی با مشکل مواجه 
شــده است؛ در حالی که کشورش قباًل منزوی شده بود، انزوایش با قرار گرفتن 
تحت تحریم های بین المللی به خاطر برنامه هســته ای اش و همچنین با بسته 
شــدن مرزهایش از زمان همه گیری کروناویروس، بیشتر شده است.همچنین 
تجارت کره شــمالی با دنیای خارج از بین رفته و این کشــور در تقال برای به 
دست آوردن دالر و سایر ارزهای قوی نه فقط برای تامین غذای مردمش، بلکه 
برای تامین مالی جاه طلبی های نظامی و اقتصادی کیم جونگ اون بوده اســت. 
پیونگ یانگ در همین راســتا به قاچاق زغال سنگ و سرقت ارزهای دیجیتال 
روی آورده است. کره شمالی تالش کرده تا هر پولی که بتواند از سمت مردمش 
کســب کند و به فروش گوشی های هوشمند و سایر کاالهای وارداتی به طبقه 
پولدار و جذب کمک  برای نشــان دادن »وفاداری« در ازای امتیازات سیاســی 
پرداخته است.فروشگاه های دولتی در کره شمالی همچون فروشگاه های مستقر 
در پیونگ یانگ، پایتخت این کشور نقش مهمی دارند. مشتریان می توانند از دالر 
آمریکا برای پرداخت قیمت کاالهای متعلق به برندهای بین المللی اعم از نودل 
فوری، دئودورانت، پوشــک و شامپو استفاده کنند، در حالی که بقیه پولشان را 
به ارز وون کره شــمالی دریافت کنند.یک چنین تراکنش هایی به همراه دیگر 
فعالیت های غیرقانونی به کیم جونگ اون اجازه داده است دالرهای آمریکایی را به 
خزانه خود سرازیر کند. این به او ابزاری برای گسترش زرادخانه و توانمندی های 
کشــورش، از جمله با آزمایش یک موشک بالســتیک قاره پیمای جدید در ماه 
جاری میالدی را داده است.کره شمالی حاال به پرتاب های موشک به شکل سریع 

و روزانه روی آورده است. 

اصالحات اقتصادی
هنگامی که کیم جونگ اون اولین ســخنرانی خود را در سال ۲۰۱۲ انجام داد، 
همچنین گفت اطمینان حاصل خواهد کرد که مردمش دیگر »کمربندهایشان 
را دوباره ســفت نکنند« )زندگی همراه با ریاضت نداشته باشند(؛ قولی که پدر 
و پدربزرگش نیــز داده بودند اما به آن عمل نکردنــد.او اصالحاتی را ارائه کرد 
که به کارخانه ها و مزارع اســتقالل بیشــتری داد و در عین حال آنها را تحت 
مالکیت دولتی نگه داشت. او بازارهای بیشتری را به عنوان مکمل یک سیستم 
شکننده جیره بندی در کره شــمالی افتتاح کرد؛ سیستمی که در دهه ۱۹۹۰ 
فروپاشــید و این سقوط به وقوع یک قحطی ویرانگر کمک کرد. او قول داد که 
فساد و پارتی بازی را از بین ببرد. او همچنین برنامه هایی برای افتتاح مجموعه ای 
از مناطق آزاد اقتصادی با هدف جذب ســرمایه گذاران خارجی اعالم کرد.ابعاد 
برنامه های اقتصادی کیم جونگ اون به وضوح در پیونگ یانگ، خانه شخصیت های 
وفادار به وی به نمایش گذاشته شده است. شهر درخشان تر شده است، قفسه های 
سوپرمارکت های آن پر از کاالهای وارداتی و کاالهای تولید داخل است. دورنمای 
آســمان آن پر از نمای برج های آپارتمانی بلند و تازه ساز شده است. بسیاری از 
این تغییرات تزئینی است، بسیاری از ساختمان های قدیمی با رنگ های پاستلی 
پوشیده شده اند.در حالی که سایر شهرهای کره شمالی بسیار عقب مانده اند، کیم 
منابع خود را بر پایتخت متمرکز کرده است و پیونگ یانگ را به عنوان یک مدل 
توسعه شهری قرار داده است. کره شمالی تحت رهبری کیم ترمینال جدیدی را 
در فرودگاه بین المللی این شهر افتتاح، ایستگاه های مترو را بازسازی و پارک های 
تفریحی جدیدی را تاسیس کرد.سال گذشته میالدی، کیم جونگ اون چندین 
منطقه مسکونی جدید در حومه شهر ایجاد کرد. او گفت تا سال ۲۰۲۵، مصادف 
با هشتادمین سالگرد تاسیس حزب حاکم، ۵۰۰۰۰ خانه جدید در راستای رفع 
کمبود مسکن و تعویض خانه های قدیمی شهر وجود خواهد داشت. بسیاری از 
آنها آپارتمان های سطح باالیی هستند که به طبقه خاص به امید حفظ وفاداری 
واگذار می شــوند.این اصالحات کمک چندانی به بهبود چشم انداز اقتصادی این 
کشور نکرده است.ر اساس گزارش سازمان آمار کره جنوبی، کره شمالی از تأثیر 
فاجعه بار قحطی دهه ۱۹۹۰ به تدریج خارج شده و به طور متوسط بین سال های 
۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ ســاالنه ۱.۲ درصد رشد داشت. اما این مربوط به قبل از اعمال 
تحریم ها و همه گیری بود.اقتصاد کره شــمالی دوباره در ســال ۲۰۱۷ شروع به 
انقباض کرد و هنوز هیچ یک از مناطق اقتصادی برنامه ریزی شده از سوی کیم 
ساخته نشده اند. برنامه های ســاخت شهرهای تفریحی برای جذب گردشگران 
خارجی در این کشــور نیز نیمه کاره یا خالی مانده اند.سال گذشته میالدی هم 
کیم جونگ اون درباره دورنمای بالقوه یک بحران غذایی احتمالی هشدار داد و 
از مردمش خواســت تا برای روزهای سخت آینده آماده شوند. او همچنین این 

بار به آنها گفته است آماده باشند تا دوباره »کمربندهایشان را سفت تر کنند.«

پول از کجا می آید؟
کیــم جونگ اون برای عملی کردن وعده هایش نیاز فوری به پول نقد دارد. ماه 
ســپتامبر او به پارلمان کشورش گفت که مهمترین وظیفه دولت حل مشکل 
استانداردهای زندگی مردم است. بر اساس برآوردهای محققان در کره جنوبی و 
آمریکا، آزمایش های موشکی کره شمالی طی سال جاری میالدی صدها میلیون 
دالر برای کره شمالی هزینه داشته اند.گزینه های کیم جونگ اون در حال تحلیل 
رفتن هستند. مجموع کسری تجاری این کشور - شکاف بین کاالها و خدماتی 
که وارد می کند و میزان صادرات آن - بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به میزان 
۸.۳ میلیارد دالر تخمین زده شــده است. حتی با فاکتور گرفتن قاچاق زغال 
سنگ، فروش حقوق شیالت، سرقت رمز ارزها و دیگر فعالیت های غیرقانونی، 
طبق اعالم محققان موسســه استراتژی امنیت ملی، یک اندیشکده وابسته به 
سرویس اطالعات ملی کره جنوبی، کســری تجاری کره شمالی ممکن است 
همچنان حداقل به ۱.۹ میلیارد دالر برسد.رژیم کیم جونگ اون اکنون به شدت 
در تالش اســت تا به بیشــترین میزان ممکن، ارز خارجی را از مردم، به ویژه 
از کســانی که در کره شــمالی  پس اندازهایی را با قاچاق کاال از چین به دست 
آورده اند، جذب کند.این کشور اســتفاده از دالر آمریکا در بازارهای غیردولتی 
را ســرکوب کرده است تا مردم را مجبور به تبدیل آن به ارز داخلی کند. طبق 
اعــالم مقامات اطالعاتی کره جنوبی، یک صراف بدون مجوز در کره شــمالی 
به دلیل اخالل در نرخ ارز اعدام شــد. دولت کره شمالی مردم را تشویق کرده 
اســت که پس اندازهای دالری خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند تا آنها را 
تحت نظارت دولتی قرار دهد.برای جذب مشتریان دارای پس اندازهای خارجی، 
فروشــگاه های بزرگ پر از کاالهای وارداتی، از جمله ساعت های مچی رولکس 
و تیسوت، دوربین های دیجیتال سونی و کانن و همچنین لوازم آرایشی مارک 
دیور و النکوم هســتند - همه اقالم لوکسی که تحت تحریم های سازمان ملل 

ممنوع شده اند.«

نروژ ۱۰۰ میلیون دالر صرف احیای سیستم انرژی اوکراین می کند
رئیس جمهوری اوکراین گفته که نروژ ۱۰۰ میلیون دالر برای دولت کی یف به منظور احیای سیستم انرژی این کشور در نظر گرفته است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین در توئیتی نوشــت:  ما از شــرکای نروژی خود بابت تامین این مبلغ به منظور احیای زیرساخت های بخش انرژی اوکراین 
سپاسگزاریم.به گفته زلنسکی، نروژ همچنین کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی به همراه کمک های بشردوستانه برای اوکراین تامین و به این کشور در خرید گاز کمک 
می کند.پیشتر دولت نروژ حدود ۱۵ میلیون دالر برای آموزش نیروهای اوکراینی تامین کرده است. درضمن، وزارت دفاع نروژ اعالم کرد که در سال ۲۰۲۳ مقام های این کشور 

مایلند تعداد تعلیم دهندگان نظامی برای سربازان اوکراینی را از ۷۵ نفر به ۱۵۰ تن افزایش دهند.

الکساندر ووجیچ: 
ناتو با استقرار نظامیان صربستانی در کوزوو 

موافقت کند
رئیس جمهوری صربســتان گفت که بلگراد از صلحبان هــای ناتو می خواهد تا 
اجازه دهند نیروهای ارتش و پلیس صربســتان در کوزوو مســتقر شوند، با این 
حال او گفت که فکر نمی کند این خواســته تایید شود.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، »الکســاندر ووجیچ« رئیس جمهوری صربســتان در یک 
کنفرانس خبری در بلگراد گفت که این خواسته را طی نامه ای به اطالع فرمانده 
نیروهای ناتو در کوزوو موسوم به کی فور )KFOR( می رساند.اظهارات ووجیچ پس 
از موجی از تنش ها بین مقامات کوزوو و صرب های محلی که اکثریت را در مناطق 
شمالی کوزوو با اکثریت آلبانیایی تبار تشکیل می دهند، بیان شد.رئیس جمهوری 
صربستان گفت: ما از فرمانده کی فور درخواست خواهیم کرد تا از استقرار پرسنل 
ارتش و پلیس جمهوری صربستان در خاک کوزوو و متوهیا اطمینان حاصل کند.
با این حال ووجیچ گفت که باور ندارد پیشنهاد او مورد استقبال ناتو قرار بگیرد.

پس از اعالم استقالل کوزوو از صربستان در ۱۸ فوریه ۲۰۰۸، برخی از کشورها از 
جمله آمریکا، آلمان و انگلیس، استقالل کوزوو را به رسمیت شناخته و برخی دیگر 
مانند روسیه، یونان و صربستان از به رسمیت شناختن کوزوو مستقل خودداری 
کردند. صربستان، امروزه هنوز کوزوو را با عنوان استان خودمختار کوزوو و متوهیا، 
بخشی از قلمرو خود به حساب می آورد.الکساندر ووجیچ گفت که دولت بلگراد این 

سند را در روز دوشنبه یا سه شنبه به طور رسمی تصویب خواهد کرد.

هیئت بلندپایه آمریکایی به چین می رود
وزارت خارجــه آمریکا اعالم کرد، یک هیئت بلندپایه آمریکایی )یکشــنبه( به 
چین ســفر خواهد کرد و این اقدام زمینه را برای سفر سال آینده میالدی وزیر 
خارجه آمریکا به چین مهیا خواهد ساخت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز شــنبه در بیانیه ای عنوان داشت: »دانیل 
کریتنبرینک« دیپلمات ارشد آمریکا در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام و »لورا 
روزنبرگر« مدیر ارشد کاخ سفید در امور چین و تایوان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ دسامبر 
)۲۰ الی ۲۳ آذر( به چین، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد.اواسط ماه نوامبر 
در حاشیه نشست گروه ۲۰ در اندونزی، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین مذاکرات صریحی را درخصوص مسئله تایوان 
و کره شــمالی داشــتند؛ مذاکراتی که با هدف جلوگیری از تبدیل روابط لکه دار 
شده آمریکا-چین به یک جنگ سرد جدید برگزار شد.این دو رئیس جمهور توافق 
کردند که با وجود اختالفات فزاینده، درخصوص مسائل مختلفی از جمله حقوق 
بشر، حمله روسیه به اوکراین و مسائل اقتصادی با یکدیگر در ارتباط باشند.وزارت 
خارجه آمریکا در ادامه بیانیه اش خاطرنشــان کرد، سفر این هیئت آمریکایی به 
چین با هدف مدیریت رقابت میان آمریکا و چین و کشف حوزه های همکاری میان 
دو کشور و هموار کردن سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به چین در 

اوایل سال آینده میالدی انجام خواهد شد.

شولتس: اگر با پوتین گفت وگو نکنیم، به جایی 
نمی رسیم

صدراعظــم آلمان گفت، به مذاکره با والدیمیر پوتین ادامه می دهد تا راهکاری 
برای بحران در اوکراین پیدا کند.به گزارش ایســنا، به نقل از راشا تودی، اوالف 
شولتس، صدراعظم آلمان روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در »پوتسدام« 
آلمان در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا به مذاکرات با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه ادامه خواهد داد یا خیــر، گفت: من به گفت وگوها با 
پوتین ادامه خواهــم داد تا راهکاری را برای رهایی از این وضعیت موجود پیدا 
کنم. اگر گفت وگو نکنیم، به هیچ جایی نخواهم رسید.شــولتس ضمن تمجید 
از »ادب و احتــرام« والدیمیر پوتین در حین مذاکــرات، ادعا کرد: از اواخر ماه 
فوریه، زمانی که روسیه سربازهایش را به اوکراین فرستاد، موضع پوتین از جهات 
بسیاری تغییر کرده است.این اظهارات صدراعظم آلمان یک هفته پس از آخرین 
تماس تلفنی او با رئیس جمهور روســیه در دوم دســامبر، انجام شد. براساس 
بیانیه کرملین، پوتین و شــولتس درخصوص »جنبه های مختلف وضعیت در 
اوکراین« گفت وگو کردند و رئیس جمهور روسیه با شرح جزئیات به موضع مسکو 
در این راســتا پرداخت. وی همچنین به سیاســت »مخرب« کشورهای غربی 
درباره ارســال تسلیحات به اوکراین توضیح داد. عالوه بر این موضوع، والدیمیر 
پوتین خاطرنشان کرد، چنین اقداماتی به همراه حمایت های مالی باعث می شود 

کی یف بحث مذاکرات را نادیده بگیرد.

اکثردموکراتها،بایدنرابرای۲۰۲۴نمیخواهند
براســاس یک نظرســنجی جدید، اکثر رای دهندگان حزب 
دموکــرات نمی خواهند جو بایدن برای بــار دوم در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شرکت کند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
پایگاه خبری هیل، نتایج نظرسنجی سی ان بی سی تحت عنوان 
»اقتصاد کل آمریکا« نشان داد، ۵۷ درصد رای دهندگان حزب 
دموکرات آمریکا نمی خواهند جو بایدن، رئیس جمهوری این 
کشور بار دیگر در انتخابات شرکت کند. همچنین، ۶۶ درصد 
مستقل ها و ۸۶ درصد از شرکت کنندگان حزب جمهوری خواه 
نظر مشترکی داشــتند.نتایج این نظرسنجی همچنین نشان 
داد، افــراد زیادی از شــرکت کننده ها با حضور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا که ماه گذشته میالدی نامزدی 
خود را جهت شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ 
اعالم کرد، موافق نیستند. براساس نتایج این نظرسنجی، ۶۱ 
درصد از شرکت کنندگان از جمله ۳۷ درصد جمهوری خواهان، 
۶۱ درصد از مستقل ها و ۸۸ درصد از دموکرات ها نمی خواهند 

ترامپ برای بار دیگری نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
عالوه بر این مســئله، این نظرسنجی نشان داد که محبوبیت 
جو بایــدن از ۴۶ درصد ماه اکتبر به ۴۱ درصد در ماه جاری 
میالدی کاهش پیدا کرد، در حالی که نتیجه عدم محبوبیت او 
از ۵۰ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافت. همچنین، محبوبیت 

او در حوزه اقتصاد از ۴۰ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافت.
تنها ۱۴ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که اقتصاد آمریکا 
»خوب« یا »عالی« است؛ پایین ترین رقمی که از سال ۲۰۱۳ 
تا به حال ثبت شده است.جو بایدن پیشتر گفته بود که قصد 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را دارد اما چندی 
پیش گفت که پس از پایان تعطیالت سال نو میالدی، تصمیم 
قطعی خود را نسبت به شرکت در انتخابات اعالم خواهد کرد.

این نظرســنجی از تاریــخ ۲۶ الی ۳۰ نوامبــر از میان ۸۰۱ 
شهروند آمریکایی انجام شــد و درصد خطای آن ۳.۵ درصد 

بود.

»دیدار شی جینپینگ، رئیس جمهور 
چین از عربستان نه تنها نیاز پکن به 
نفت را ســیراب می کند بلکه به نظر 
می رســد حاوی این پیام اســت که 
پکن شــریک ژئوپلیتیک جدیدی در 
جهان یافته اســت.«به گزارش ایسنا، 
دویچه وله در تحلیلی نوشــته است: 
دیدار رئیس جمهور چین از عربستان 
اقدام دیپلماتیک چین در  بزرگترین 
خاورمیانه محســوب می شود. وزارت 
خارجــه چین این دیدار ســه روزه را 
»نقطه عطــف تاریخ توســعه روابط 
چین و اعراب« توصیف کرده اســت.

شــی جینپینــگ در بــدو ورود به 
فرودگاه با استقبال گرم وزیر خارجه 
عربستان روبرو شد. او سپس در ریاض 
با ملک ســلمان، پادشاه و محمد بن 
ســلمان، ولیعهد عربســتان دیدار و 
گفت وگو کرد.در این گفت وگوها قرار 
همکاری های مشــترک گذاشته شد 
و شــرکت های ســعودی و چین در 
حاشــیه این دیدار بر سر ۳۴ قرارداد 
توافق رســیدند. به  ســرمایه گذاری 

قرار اســت دو کشــور در حوزه های 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، فنــاوری 
اطالعات، حمل و نقل، ساخت وســاز 
و امــور تدارکاتی با یکدیگر همکاری 
کنند. ارزش این قراردادها حدود ۳۰ 

میلیارد دالر برآورد شده است.

دو  اصلــی همکاری  دلیل  نفت، 
کشور

تاگس شــاو، وبســایت کانــال یک 
تلویزیون آلمــان نگاهی به این دیدار 
انداختــه و در گزارش خــود مصالح 
بزرگ اقتصــادی را جان مایه ارتباط 
چین و عربســتان دانسته است.جان 
کاالبرزه، کارشــناس علوم سیاســی 
دانشگاه واشنگتن این سفر را بخشی 

از »اقدام تهاجمی« چین برشــمرده 
اســت: »پرواضح است که اولویت اول 
این ســفر نفت اســت.«خلیج فارس 
برای چین که در صدد تأمین امنیت 
انرژی خود است بســیار ارزش دارد. 
چین بزرگتریــن مصرف کننده انرژی 
در جهان و مهم ترین شــریک تجاری 
ریاض است.عربستان در سال گذشته 
۵۰ میلیــارد دالر نفت به چین صادر 
کرد و به همین دلیل ریاض برای پکن 
یکی از ارزشمندترین تأمین کنندگان 

نفت است.

»پیامی واضح برای آمریکا«
ناظران این ســفر را نه تنها به لحاظ 
مصالح اقتصــادی مهم می دانند بلکه 
آن را پیام واضح ژئوپلیتیک عربستان 
و چین به آمریکا می شــمارند، به این 
معنا که شریک جایگزین دیگری نیز 
در جهان وجود دارد.آنگال اســتانزل 
از بنیاد »علم و سیاســت« می گوید، 
چند سالی است که چین و عربستان 
به یکدیگر نزدیک تر شــده اند. چین 
با این رویکرد این پیام را می رســاند 
که با ائتالف با عربســتان ســعودی 

به نحــوی »وارد حوزه نفــوذ آمریکا« 
شده است.دســت کم از نظر رعایت 
حقوق بشــر چین و عربستان تشابه 
ســیاق دارند و آل ســعود در دیدار 
با چیــن دیگر نباید نگران انگشــت 
اتهامی باشــد که سالهاست غربی ها 
به دلیل نقض حقوق بشر متوجه این 
کشور کرده اند.در سال های اخیر قتل 
منتقد  روزنامه نگار  خاشقچی،  جمال 
عربستان در اســتانبول روابط آمریکا 
و این کشور را ســردتر از پیش کرد. 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تالش 
کرد با ســفر به خاورمیانه در تابستان 
جــان تازه ای به ایــن رابطه بدمد اما 
استقبال از او از سوی مقامات سعودی 
به اندازه استقبال از همتای چینی اش 
گرم نبود.عربســتان از عقب نشــینی 
قدم به قــدم واشــنگتن از خاورمیانه 
ناراحت اســت و تضمین  امنیت خود 
را در خطر می بیند.آمریکا نیز ناراحت 
است که عربستان، به مثابه مهم ترین 
کشور سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( درست پیش از انتخابات 
میــان دوره ای این کشــور از کاهش 
تولید نفــت خود خبر داده و بایدن را 

در مبارزات انتخاباتی به دلیل قیمت 
باالی بنزیــن و انــرژی در وضعیت 
بــدی قرار داد.فلیم کینه، گزارشــگر 
پولیتکو چند هفته پیش در مصاحبه 
با شبکه »سی بی اس« گفت: »تصمیم 
شی برای انتخاب عربستان دو هدف 
را تغذیه می کند: از ســویی ائتالف با 
مهم ترین صادرکننده انرژی را تقویت 
می کند که بــرای موتور اقتصاد چین 
بســیار سرنوشت ساز اســت. از دیگر 
سو از شی در عربستان با فرش قرمز 
استقبال می شود که بایدن مایل به آن 

نبود.«

رابطه با ایران و روسیه
با این حال رابطه عربســتان با چین 
بدون خدشــه نیســت. چین با همه 
طرف هــا مناســبات دارد، از جمله با 
ایران. ایــران از متحدان نزدیک چین 
اســت و تهران این کشــور تشنه به 
انرژی را با نفت خود سیراب می کند؛ 
واقعیتی که چندان به مذاق آل سعود 
خــوش نمی آید.چین با روســیه نیز 
رابطه تنگاتنگــی دارد، اما این رابطه 
خاری در چشم عربستان نیست. چرا 
که عربســتان با وجود رابطه با آمریکا 
با روسیه  نزدیکی  اقتصادی  همکاری 
دارد و در تابســتان مقادیر زیادی از 
نفت ارزان این کشور را برای مصارف 
خود می خرد، تا دستش برای فروش 
ســودآور نفت خود به بازار جهانی باز 
باشد.تاگس شــاو در گزارش خود به 
حداکثر رســاندن بــازده اقتصادی را 
هدفی دانسته که پیش از همه به دیدار 
چین و عربستان معنا می دهد. به نظر 
می رسد کشورهای خلیج فارس دارند 
پیامی به جهان می فرســتند: شرکای 
اســتراتژیک ما نه تنها در غرب، بلکه 

در آسیا نیز حضور دارند.

دیدار شی از عربستان چه 
پیامی برای آمریکا دارد؟

آلمان توضیح داد که چرا دست رد به پیشنهاد ورشو زده و نخواسته تا سامانه های موشکی 
ضد هوایی پاتریوت ام.آی.ام-۱۰۴ را به جای ارسال آنها به لهستان به صورت مستقیم به 
اوکراین بدهد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشا تودی، یک مقام عالی رتبه وزارت امور 
خارجه آلمان روز شنبه به رسانه آمریکایی »وویس آو امریکا« تاکید کرد، برلین نمی تواند 
این کار را به تنهایی انجام دهد.توبیاس لیندنر، مقام ارشــد پارلمانی وزارت امور خارجه 
آلمان در مصاحبه با وویس آو امریکا گفت، موشــک های پاتریوت بخشــی از »سیستم 
دفاع دســته جمعی« ائتالف ناتو محسوب می شوند.این مقام توضیح داد که برلین دارای 
موشــک های پاتریوتی که بتواند به ســادگی به یک طرف ثالث همچون اوکراین تحویل 
دهد، نبوده و آلمان به جایش پیشنهاد تقویت امنیت لهستان از طریق ارسال سامانه های 
دفاعی به جناح شرقی ناتو را داد.ماریوش بالشاک، وزیر دفاع لهستان چندی پیش اواخر 
ماه نوامبر ایده ارسال سامانه های موشکی آمریکایی پاتریوت به صورت مستقیم به غرب 

اوکراین را مطرح کرد. این وزیر در آن زمان اســتدالل کرد: این اقدام هم به محافظت از 
اوکراین در برابر خاموشی های ناشی از حمالت روسیه علیه زیرساختش و هم به افزایش 
امنیت در مرز شــرقی ما منجر می شود.کریستین المبرشــت، وزیر دفاع آلمان با رد این 
ایده استدالل کرد که موشک های پاتریوت همچنین بخشی از شبکه دفاعی ناتو محسوب 
می شوند.او در اواخر ماه نوامبر تصریح کرد: آنها برای استقرار در خاک ناتو در نظر گرفته 
شده اند.المبرشت اضافه کرد، هرگونه به کارگیری این موشک ها خارج از بلوک ناتو نیازمند 
بحث هایی در ســطح ناتوست.وزیر دفاع لهســتان چند روز پیش گفت که از از شنیدن 
تصمیم آلمان و رد شــدن این پیشنهاد »مایوس« شده است و اضافه کرد، لهستان حاال 
هم راستا با طرح اولیه عمل کرده و به اجرای ادغام پاتریوت ها در سیستم فرماندهی خود 
خواهد پرداخت. این وزیر لهستانی همچنین از اینکه حرف در مورد پاتریوت ها علنی شده 

و آلمان نتوانسته مذاکره در مورد آنها را محرمانه نگه دارد، ابراز تاسف کرد. 

آلمان درباره مخالفت با تحویل پاتریوت به اوکراین توضیح داد

سفیر رژیم صهیونیســتی در اوکراین درباره 
کمک های »انســانی« جدید ایــن رژیم به 
کی یف به ارزش ۱.۲ میلیون دالر نوشــت.به 
گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عبری زبان 
یدیعوت آحارونوت، مایکل برودسکی، سفیر 
رژیم صهیونیســتی در اوکراین با افشای کمک های »انسانی« جدید این رژیم به 
کی یف، اعالم کرد: اسرائیل کمک های انسانی به ارزش ۱.۲ میلیون دالر به اوکراین 
خواهد داد که مهمترین آنها تجهیزات پزشکی نجات بخش و اتاق عمل به ارزش 
۱.۲ میلیون دالر هســتند که به بیمارستان کودکان در پایتخت اوکراین منتقل 

خواهند شد.برودسکی با اشاره به اینکه از دیگر کمک های اسرائیل ژنراتورهای برق 
و خودروهای آمبوالنس هستند، گفت: تل آویو با وجود انتقادهای مستمر اوکراین 
از اسرائیل، به کمک های خود ادامه خواهد داد و این کمک ها را تعهدی »اخالقی« 
می داند.آحارونوت در ادامه نوشــت، اســرائیل حدود ۲۰ ژنراتور برق قدرتمند به 
ارزش بیش از یک میلیون دالر را به اوکراین خواهد فرستاد، این ژنراتورها به رفع 
خسارات گسترده وارد شده به زیرساخت های انرژی اوکراین در بمباران های روسیه 
کمک خواهد کرد و تل آویو با اوکراینی ها در حل مشکالت برقی همکاری خواهد 
کرد. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دوم دسامبر جاری با انتشار توییتی اعالم کرد 
که یک دســتگاه خودروی آمبوالنس ضد گلوله را برای استفاده نیروهای امدادی 

اوکراینی تحویل خواهد داد.همچنین این وزارتخانه تاکید کرد، این اولین خودروی 
آمبوالنس از مجموع چهار آمبوالنسی است که قرار است وزارتخانه طی چند ماه 
آینده به عنوان بخشــی از کمک های خود به اوکراین تحویل دهد.طبق گزارش 
رسانه های رژیم صهیونیستی، صادرات تسلیحاتی اسرائیل به اوکراین در بحبوحه 
شرایط اواکراین و امضای توافقنامه های ابراهیمی )عادی سازی روابط با این رژیم( 
به شدت افزایش یافته است.روزنامه عبری زبان هاآرتص پنج شنبه نوشت: امسال 
هنوز تمام نشــده اما به نظر می رســد در مســیر فروش خوب و لیست بلندی از 
قراردادهای دفاعی قرار داریم، هرچند که آژانس کنترل صادرات دفاعی در مقایسه 
با ســال های قبل، تعداد نســبتا کمی از قراردادها را تایید کرد.هاآرتص در ادامه 
نوشــت: »افزایش صادرات در درجه اول به بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای 
عربی و شرایط اوکراین بازمی گردد که تاثیر مثبتی بر درخواست های تسلیحاتی 

برخی کشورها گذاشت«.

سفیر اسرائیل از کمک های جدید به اوکراین خبر داد
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دانشــمندان باتری های زیستی جدیدی اختراع کرده اند که می توانند از 
داخل بدن انسان انرژی بگیرند و راه حلی برای ورود به روده کوچک که 
دسترســی به آن دشوار است، ارائه می دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، تصور کنید اگر می توانســتیم دستگاه های کاشتنی درون بدن را 
نیرو دهیم، منجر به پیشرفت های عمده در پژوهش های زیست پزشکی 
می شد و پتانسیل زیادی برای کاربردهای جدید در حسگرهای شیمیایی، 
سیستم های تحویل دارو و دستگاه های تحریک الکتریکی داشت.اکنون 
پژوهشگران دانشــگاه بینگهمتون)Binghamton( یک باتری زیستی به 
اندازه یک کپسول خوراکی اختراع کرده اند که معتقدند می تواند راه حلی 
برای ورود به روده کوچک با دسترسی سخت باشد.پروفسور سئوخیون 
چوی، یکی از اعضای هیات علمی دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر در 
کالج مهندسی و علوم کاربردی توماس جی واتسون، گروهی را رهبری 
 Advanced Energy Materials کرد که اخیرا یافته های خود را در مجلــه
منتشــر کرده است.چوی می گوید: برخی مناطق در روده کوچک وجود 
دارند که قابل دسترسی نیستند و به همین دلیل است که دوربین های 
قابل بلع برای حل این مشکل ساخته شــده اند. آنها می توانند کارهای 
زیادی مانند تصویربــرداری و حس فیزیکی، حتی تحویل دارو را انجام 
دهند. مشــکل اما تامین انرژی آن است. تاکنون از باتری هایی استفاده 
می شــد که انرژی محدودی دارند و نمی تواننــد برای طوالنی مدت کار 
کنند.این راه حل جدید بر اســاس یافته هایی اســت که چوی در دهه 
گذشته در مورد استفاده از باکتری ها برای ایجاد سطوح پایین الکتریسیته 

که می تواند حسگرها و اتصاالت وای-فای را تامین کند.

یک طرح پیشــنهاد شــده برای کشف ســیارات بیگانه، فرستادن 
یک ربات به فضا و کنترل آن از روی زمین اســت، اما پژوهشگران 

معتقدند که این ربات باید برای یک سفر ۱۰۰۰ ساله آماده شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، یافتن سیارات بیگانه که به دور 
ستاره های دیگر می چرخند، آسان است. ستاره شناسان تنها در دهه 
گذشته، بیش از ۶۰۰۰ مورد از آنها را پیدا کرده اند اما احتمال قابل 
سکونت بودن فقط در مورد تعداد بسیار کمی از آنها در نظر گرفته 
می شود.دانشمندان دهها تلسکوپ را روی زمین و در فضا دارند که 
می توانند سیارات بیگانه را پیدا کنند و حتی جو آنها را برای یافتن 
نشــانه های حیات مورد بررســی قرار دهند. بیشتر این سیارات در 
اطراف ستارگان کوتوله قرمز کم نور و کوچک قرار دارند زیرا فناوری 
کنونی، مطالعه اجرام اطراف ستاره های درخشان خورشید مانند را 
دشــوار می کند.هدف بزرگ بعدی در علوم ســیاره ای این است که 
یک فضاپیما برای کاوش روی سطح یکی از سیارات بیگانه فرستاده 
شود. پروژه »RIGEL«، طرحی برای فرستادن یک ربات زمین شناس 
برای سفر به سیاره ای در اطراف یک ستاره شبیه به خورشید است.

با وجود این، یک مشکل کوچک وجود دارد. حتی اگر نزدیک ترین 
 Tau(»ستاره  خورشیدمانند که ستاره شناسان آن را با نام »تاو نهنگ
Ceti( می شناسند انتخاب کنیم، حدود ۱۰۰۰ سال طول می کشد تا 
یک فضاپیمای مجهز به فناوری کنونی به آن برسد.در هر حال، این 
دلیل برای به تعویق انداختن پروژه RIGEL کافی نیســت. »فیلیپ 
هورزمپا«)Philip Horzempa(، دانشــمند سیاره شناســی »کالج لو 

موین«)LeMoyne College(، پاییز امسال مقاله ای را منتشر کرد.

 باتری هایی که از درون بدن 
نیرو می گیرند

طرح ارسال ربات به یک سفر 
1000 ساله برای کشف سیارات

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پناهجویان ونزوئالیی در اردوگاهی در مکزیک/ رویترز

وانت های برقی و دیزلی جک چین راهی بازار استرالیا 
از آنجایی که برقی ســازی خودروها به کالس وانت های کوچک و بزرگ نیز ســرایت کرده، خودروسازان مختلف در تالش برای کسب 
سهم از بازار هستند و پس از برندهای آمریکایی حاال چینی ها نیز می خواهند در این عرصه خودی نشان دهند.شرکت چینی جک موتورز 
که در کشور ما یکی از شناخته شده ترین برندهاست به دنبال بازگشت به بازار استرالیاست و می خواهد با وانت های برقی و دیزلی این 
کار را انجام دهد. وانت پیکاپ های جک موتورز در سال ۲۰۲۳ با قوای محرکه دیزلی و در سال ۲۰۲۴ با قوای محرکه برقی راهی بازار 
خواهند شد و قیمت رقابتی آن ها باعث خواهد شد دیگر برندهای چینی یعنی گریت وال موتورز و LDV احساس خطر کنند. نماینده 
استرالیایی جک موتورز می گوید این شرکت در ابتدا وانت پیکاپ دو کابین دیزلی را با قیمت حدود ۲۷۲۰۰ دالر معرفی خواهد کرد و 
یک سال بعد نیز وانتی برقی راهی این کشور خواهد شد. وارد کننده فعلی محصوالت جک به استرالیا شرکت BLK اتو است که می گوید 
جزئیات قیمت گذاری و فنی این محصوالت منتشر نشده اند. البته مدیر این شرکت می گوید جک از تجربه ناموفق قبلی خود به خوبی 
درس گرفته و قطعاً با برنامه ریزی وارد استرالیا خواهد شد.او می گوید:جک در سال ۲۰۰۹ با شاسی بلندهای خود راهی استرالیا شد و در 

نهایت نیز شکست خورد. شاسی بلندهای این شرکت مناسب شرایط کشور ما نبودند. چالش هایی وجود دارد.

حمله لوئیس فیگو به سانتوس:

نمی توان با نیمکت نشین کردن رونالدو قهرمان شد
اسطوره فوتبال پرتغال از سرمربی این تیم به خاطر نیمکت نشین کردن رونالدو در دیدار برابر مراکش انتقاد کرد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار برابر مراکش با یک گل شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی جام جهانی 
بازماند.سانتوس برای دومین بازی پیاپی تصمیم گرفت که کریستیانو رونالدو را نیمکت نشین کند. او در دقیقه ۵۱ به میدان رفت 
و نتوانســت در روند بازی تاثیر داشته باشد.لوئیس فیگو به انتقاد از تصمیم سانتوس در نیمکت نشین کردن کریستیانو رونالدو 
پرداخت و بعد از بازی گفت: بسیار خوب شما تیم را برابر سوئیس با نتیجه ای بسیار خوب پیروز کردی. اما آیا می توان در هر بازی 
این گونه پیروز شد؟ بدون شک نه. به نظرم نیمکت نشین کردن رونالدو اشتباه بود. او ادامه داد: به نظرم قهرمانی در جام جهانی با 
نیمکت نشین کردن رونالدو به دست نمی آید. این شکست به خاطر تصمیمات سرمربی تیم بود.رونالدو آخرین جام جهانی خود 
را تجربه کرد و به نظر می رسد که او از بازی های ملی هم خداحافظی کرد. او درحالی که به شدت گریه می کرد زمین بازی را 

ترک کرد و به سرعت به رختکن رفت.

الصَبوح الصَبوح یا اصحاب می دمد صبح و کِلِّه بست سحاب می چکد ژاهل رب رخِ الهل
م یا احباب م المُدا المُدا می وزد از چمن نسیمِ بهشت
اهن، بنوشید دَم هب دَم مِیِ انب تخت زُمْرُد زده است گل هب چمن
راحِ چون لعلِ آتشین ردیاب اِفتَتِح یا مُفَتِّح االَبوابردِ میخاهن بسته اند دگر نْت را حقوق نمک لب و دَندا
هست رب جان و سینه اهیِ کباب

پیشنهاد

چهره روز

کتاب دختری که رهایش کردی
کتاب دختری که رهایش کردی اثری از نویســنده اهل 
انگلیســتان، جوجو مویز است که در ســال های اخیر 
می تــوان از او به عنوان نویســنده ای پرفروش یاد کرد. 
نویسنده ای که هرچند کتاب هایش عمیق نیست و فرم 
اســتواری هم ندارد، اما داستان هایش به راحتی خود را 
در دل بیشتر خوانندگان جای می دهد. مویز نویسندگی 
را از ســال ۲۰۰۲ آغاز کرد و این رمان نیز بعد از انتشار 
در سال ۲۰۱۲، بسیار پرفروش و توانست نامزد بهترین 
رمان سال شود. داستان این کتاب درباره دو زن با برخی 
ویژگی  های مشابه است که یکی از آن ها به نام »سوفی« 
در زمان اشــغال فرانسه توسط نازی ها مجبور است تا از 
خانواده  اش در نبود شوهرش در مقابل نازی ها محافظت 
کند. زن دیگر داســتان »لیو« نام دارد که در لندن زندگی می کند. شــوهر لیو قبل از فوت به وی یک 
تابلوی نقاشی هدیه می دهد که نمایی از یک زن است و مربوط به یک قرن قبل می باشد که در جریان 
جنگ از فرانســه به انگلستان منتقل شده است. این تابلوی نقاشی نقطه عطف داستان کتاب است که 
زندگی سوفی و لیو را به هم گره می زند.همان طور که اشاره شد موضوع اصلی داستان کتاب دختری که 
رهایش کردی را اشغال  فرانسه توسط نازی  ها و غارت اشیاء هنری فرانسه توسط آن ها است. نویسنده در 
کتاب دختری که رهایش کردی به گونه  ای ساده و روان و با شکلی خالق داستان را به صورت موازی در 
دو زمان متفاوت با بازه زمانی ۱۰۰ ساله پیش می برد.حس نوستالژیک و یادآوری خاطرات و حسی که 
خاطرات دوران جنگ در آدم ها به وجود می آورد بسیار عمیق و ماندگار است. کتاب دختری که رهایش 
کردی جزء رمان هایی است که نویسنده با بهره گیری از خاطرات و حوادث دوران جنگ جهانی اول حال 

و هوای خاصی به خواننده داده و فضاسازی بسیار زیبایی را صورت می دهد.

ناصر حجازی
ناصــر حجــازی )۲۳ آذر ۱۳۲۸ – ۲ خــرداد ۱۳۹۰( 
دروازه بان نامدار تیم ملی فوتبال ایران و باشــگاه فوتبال 
اســتقالل تهران و مربی فوتبال اهل ایران بود. حجازی 
یکی از بهترین دروازه بانان تاریخ ایران و آســیا و دومین 
دروازه بان برتر آسیا از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و 
آمار فوتبال است و دروازه بان اول تیم ملی فوتبال ایران 
در دهه ۱۳۵۰ بود و ۲ قهرمانی در جام ملت های آسیا، ۱ 
قهرمانی در بازی های آسیایی و شرکت در المپیک و جام 
جهانــی فوتبال را در کارنامه دارد. او هم چنین به هم راه 
تیم تاج قهرمانی در جام تخت جمشید و جام باشگاه های 
آسیا را تجربه کرده است. ناصر حجازی همچنان سابقه ۴ 
بازی با لباس تیم فوتبال منچســتریونایتد را در کارنامه 
خود دارد ولی به دلیل عدم صدور رضایتنامه و انحالل فدراسیون فوتبال ایران معلول از انقالب ۱۳۵۷ 
،وی نتوانست اجازه نامه فدراسیون منحل شده ایران را به موقع منچستر یونایتد ارائه کند و گری بیلی 
به جای او با این باشگاه انگلستانی قرارداد بست. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال ناصر حجازی 
را چهل و یکمین دروازه بان برتر قرن بیستم جهان و دومین دروازه بان برتر قرن بیستم قاره آسیا پس از 
محمد الدعایه عربستانی معرفی کرده است.روزنامه نیو نیشن سنگاپور در ۲۷ فوریه ۱۹۸۰ حجازی را به 
عنوان یکی از ۱۰ دروازه بان برتر جهان برگزید و وبسایت ای اس پی ان نام او را در فهرست »۱۰ بازیکن 
برتر قارهٔ آســیا در تمامی ادوار مسابقات جام جهانی« قرار داده است.ناصر حجازی با رکورد ۸۳۷ دقیقه 
در بســته نگاه داشــتن دروازه، دارای رتبه ۱۳۴ جهان و رتبه دوم ایران از نگاه فدراسیون آمار و تاریخ 
فوتبال جهان است.حجازی در دوران مربی گری اش تیم استقالل تهران را به عنوان نایب قهرمانی جام 

باشگاه های آسیا و قهرمانی لیگ آزادگان رساند.

فرهنگ

موزه هنر متروپولیتن دو شــاهکار »ون گوگ« را پس از 
۱۲۰ سال در کنار یکدیگر به نمایش می گذارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر،  مسووالن موزه 
هنــر متروپولیتن نیویورک اعالم کردند که نمایشــگاه 
بزرگــی از آثار »وینســنت ون گوگ«  نقاش برجســته 
هلندی با محوریت سروهای مارپیچی که موضوع اغلب 
نقاشی های ســال های پایانی عمر این هنرمند بودند را 
برگزار می کنند. در این نمایشــگاه تابلوهای نقاشی که 
»ون گوگ« در »آرل« و پنجره آسایشــگاه »سن رمی«  
نقاشــی کرده است برای عموم مردم به نمایش گذاشته 
می شود. این نمایشگاه بزرگ از بیست و دوم ماه مه آغاز 
می شود و تا بیست و هفتم اوت ۲۰۲۳ به فعالیت ادامه 
خواهد داد و یکی از چندین نمایشگاهی است که سال آینده میالدی در سراسر جهان به مناسبت صد 
و هفتادمین ســالگرد تولد »ون گوگ«  برگزار خواهد شــد،  اما نخستین نمایشگاهی است که سروهای 
مشــهور او را در مرکز توجه قرار می دهد.سرو در حقیقت مشــهورترین درخت درتاریخ هنر محسوب 
می شــود و به اعتقاد مدیر موزه متروپولیتن »ون گوگ«  موفق شد این درخت ها را با قدرت و به روشی 
منحصربه فرد نقاشی کند.در مجموع حدود ۴۰ تابلو نقاشی،  طراحی های کمتردیده شده و نامه های مصور 
در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد. نکته قابل توجه درباره این نمایشگاه به هم پیوستن دو 
شاهکار این هنرمند بعد از گذشت ۱۲۰ است. »گندم زار و سروها«  و »شب پرستاره« آخرین بار در سال 
۱۹۰۱ میالدی در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته شده بودند.از تابلوهای نقاشی قابل توجه دیگری که 
در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شوند به نسخه دیگری از »گندمزار و سروها«  می توان اشاره کرد.

نمایش همزمان شاهکارهای »ون گوگ« 
بعد از 120 سال
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