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رئیس جمهور با اشاره به اراده قوی در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: تا وقتی این روحیه انقالبی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری نمی تواند 
انجام دهد.به گزارش ایسنا،  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه در ادامه سفر خود به استان هرمزگان در بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه یکم دریایی، ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهان و پرسنل این یگان، تصریح کرد: این نمایشگاه اثبات کرد که 
تحریم و تهدید مانع پیشرفت نیست.رئیس جمهور افزود: اقدامات شما به بهترین شکل جلوه »ما می توانیم« است. آنچه در این نمایشگاه دیده شد نماد توانایی و 

اقتدار برای سپاه پاسداران و کشور است.رئیسی با تاکید بر اینکه حجم محدودیت و تحریم های نظامی و هسته ای.....
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رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه توانمندی های نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندرعباس

مردم خیالشان از امنیت کشور آسوده است
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تعلیق حق رای ایران اصل انصاف 
سازمان ملل را زیر سوال می برد

 ســازمان ملل متحــد در حالی حق رای ایران را در ســال جاری 
شمسی برای دومین بار به دلیل عدم پرداخت حق عضویت تعلیق 
کرده است که جمهوری اســالمی به دلیل تحریم های غیرقانونی 
آمریکا در انتقاالت ارزی با مشکل مواجه است و بر اساس ماده ۱۹ 
منشور ملل متحد، سازمان ملل باید در این موارد استثنا قائل شود.

به گزارش خبرنگار سیاســت خارجــی ایرنا، ایران از نخســتین 
کشــورهای عضو ســازمان ملل متحد بوده و از پایــه گذاران این 
سازمان محسوب می شود که در ۱۵ مهر ۱۳۳۳ با پذیرش منشور 
سازمان ملل به عضویت این سازمان درآمد. پس از پیروزی انقالب 
نیز جمهوری اسالمی ایران عضوی فعال در سازمان ملل بوده است 
و در طول این ســال ها همواره بــه پرداخت حق عضویت خود در 
سازمان ملل متعهد یوده است. اما در سال های اخیر ایران به دلیل 
تحریم های مالی و بانکی غیرقانونی آمریکا قادر به جابجایی منابع 
مالی خود در بانک های خارجی نیســت و به همین خاطر از سال 
۲۰۱۸ نتوانســته دیون و حق عضویت خود را به موقع به سازمان 
ملــل پرداخت کند.ســازمان ملل نیز بدون توجــه به تحریم های 
غیرقانونی آمریکا که علت اصلی تاخیر پرداخت و بدهی ایران است، 
در ســال ۱۴۰۰ دو بار حق رای ایــران را در این نهاد بین المللی 
تعلیق کرده اســت. دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه ۲۱ دی در 
نامه ای به مجمع عمومی این سازمان اعالم کرد ایران و چند کشور 
دیگر به دلیل تأخیر طوالنی در پرداخت بدهی های شان به سازمان 
ملل حق رای خود را در سازمان ملل متحد از دست داده اند. پیش از 
این نیز گوترش در خرداد ۱۴۰۰ در نامه ای مشابه به رئیس مجمع 
عمومی سازمان ملل از سلب حق رای ایران در این سازمان به دلیل 
تاخیر در پرداخت بدهی خبر داده بود.سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص تعلیق حق رای جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسالمی ایران 
به عنــوان یکی از اعضای پایه گذار و فعال ســازمان ملل، خود را 
متعهد به پرداخت کامل و به موقع حق عضویت در ســازمان ملل 
متحد و دیگر سازمانها و آژانس های بین المللی می داند. متاسفانه 
برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
آمریکا پرداخت های کشورمان با مشکل مواجه شده است.خطیب 
زاده تاکید کرد: به رغم مضایق متعدد ایجادشده، دولت جمهوری 
اســالمی ایران منابع الزم را بــرای پرداخت حق عضویت خود در 
سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنی های ضروری برای 
حل و فصل موضوع می باشــد. در عین حــال تدارک کانالی امن 
جهت پرداخت سریع تر حق عضویت مدنظر است.سخنگوی وزارت 
خارجه افزود: شایسته اســت دبیرکل سازمان ملل و دبیرخانه نیز 
شرایط ویژه کشــورهای مواجه با تحریم های غیرقانونی را به طور 
خاص مدنظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت 
سهمیه خود مضایقه ننمایند.ایران بیش از ۶۵ میلیون دالر بدهی 
به سازمان ملل دارد که در خرداد ماه امسال با پرداخت ۱۶ میلیون 
و ۲۵۱۲۹۸ دالر حق رای خود را در مجمع عمومی مجددا بدست 
آورد و اکنون باید بیش از ۱۸ میلیون دالر بپردازد. این مبلغ برای 
ایران مقدار زیادی نیست و دلیل اصلی تاخیر کشورمان در پرداخت 
این بدهی به سازمان ملل تحریم های غیر قانونی آمریکا بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملــل متحد، اعالم کرده که 
حق رای ایران با اســتناد به ماده ۱۹ منشــور ملل متحد سلب 
می شود. بر اساس ماده ۱۹ منشور ملل متحد هر عضو سازمان 
که پرداخت حق عضویت آن به تاخیر افتاده باشد، درصورتی که 
ســهمیه عقب افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه 
مربوط به دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق 
رای نخواهد داشــت. اما منشور همچنین به مجمع عمومی این 
اختیار را می دهد که در صورت عدم پرداخت به دلیل شــرایط 
خارج از کنترل عضو، آن عضو بتواند حق رای داشــته باشد.در 
واقع بر اســاس ماده ۱۹ منشور ملل متحد، اگر مجمع عمومی 
ســازمان ملل طبق اســتثنائات مندرج در ماده ۱۹ تشخیص 
دهد که قصور در پرداخت ناشــی از شرایطی است که از حیطه 
اختیار عضو مزبور خارج اســت می تواند به چنین عضوی اجازه 
دهد که در رای گیری شــرکت کند. بنابر این با توجه به مسدود 
شدن کانال های انتقال منابع مالی ایران توسط آمریکا، از طریق 
تحریم های نامشــروع می توان گفت که ســلب حق رای ایران 
به هیچ وجــه اقدام درســت و منصفانه ای نیســت. چرا که عدم 
پرداخت ایران ناشی از اوضاع و احوال تحریمی است که از حیطه 
اختیار ایران به کل خارج بوده و عامل اساسی بدهکار ماندن ایران 
است. عاملی که در نهایت می تواند به عنوان عامل ایجاِد شرایِط 
اضطراری برای ایران بر مبنای قوانین حقوق بین الملل در نظر 
گرفته شــود.انتظار می رود که دبیر کل سازمان ملل که نسبت 
به این قوانین و بندها اشــراف کامل دارد، شرایط مربوط به هر 
قانون را مدنظر قرار دهــد، چنین بی توجهی هایی در بلندمدت 
اعتماد اعضای سازمان ملل متحد را سلب می کند، چرا که جوالن 
ترامپ در عرصه بین الملــل در بی توجهی و خروج از پروتکل ها 
و پیمان هــای بین المللی و منطقه ای تا نقض قوانین بین المللی، 
ازجمله خروج از برجام موضوعی است که بسیاری از تحلیلگران 
حقوق بیــن الملل به آن اذعان دارند.پیــش از این نیز مقامات 
کشــورمان با اشاره به تحریم ها و جنگ اقتصادی و یا به عبارتی 
تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران تعلیق حق رای کشورمان 
در سازمان ملل را محکوم کرده و اقدام سازمان ملل در مجازات 
مردم ایران به واســطه ســلب حق رأی آن ها در این سازمان را 
غیرمنطقی و نادرست خوانده بودند.براین مبنا، با توجه به وجود 
شــرایط خارج از کنتــرل ایران که ناشــی از اقدامات تحریمی 
غیرقانونی و یک جانبه دولت آمریکا بوده، محرومیت ایران از حق 
رای در سازمان ملل، اصل انصاف و عدالت را از سوی این سازمان 
و دبیر کل آن زیر سوال می برد. سازمان مللی که خود تحریم ها 

را ناقض حقوق بشر و ناقض حق توسعه برای ملت ها می داند.

نگــــاه

وزیر امــور خارجه گفت: موضوعات راهبردی در 
دســتور کار دو کشــور ایران و چین قرار دارد و 
این موضوعــات ادبیات جدیــدی در مکاتبات 
روســای جمهور دو کشــور ایجاد کرده است.به 
گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا حسین 
امیر عبداللهیان که به چین ســفر کرده اســت 
با اشاره به گســترش مناسبات ایران و چین در 
ماه های اخیر گفت: در چهار ماه گذشــته بیش 
از هفــت بار بین وزیر خارجــه چین و اینجانب 
تماس ها و دیدارهایی انجام شــد و در ســطح 
روســای جمهور هم تماس ها و ارتباطات خیلی 
روان انجام می شود که این نشان دهنده اهمیت 

و رشــد و توســعه روابط دو کشور هست. وی با 
بیــان اینکه در دولت جدید با شــتاب بیشــتر 
روابط روبرو هســتیم، گفت: در  مناســبات دو 
جانبــه مــا از هماهنگی های خــوب و تنوع در 
موضوعات مختلف برخوردار و بهره مند هستیم 
و در راستای منافع دو طرف پیشرفت های بسیار 
خوبی را در موضوعات مختلف داشتیم. وزیر امور 
خارجه خاطرنشاتن کرد: موضوعات راهبردی در 
دستور کار دو کشــور قرار دارد و این موضوعات 
ادبیات جدیدی در مکاتبات روســای جمهور دو 
کشور ایجاد کرده اســت.بر اساس این گزارش، 
امیر عبداللهیان در بدو ورود به فرودگاه ووشــی 

هم هدف از ســفر خود به چین را گفت و گو با 
مقامات چین در خصوص روابط دو جانبه سیاسی 
و همچنین نحوه اجرایی شدن توافقات جمهوری 
اسالمی ایران و چین در خصوص همکاری های 
اقتصادی اعالم کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان 
که بنا به دعوت رسمی وانگ یی،وزیر امور خارجه 
چین در صدر هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی، 
عازم چین شــده است، قرار است امروز جمعه با 
همتای چینی خود ، موضوعات متنوع دوجانبه 
و بین المللــی و از جمله آخرین وضعیت برنامه 
همکاری های ۲۵ ساله دو کشور را مورد بررسی 

قرار می دهد.

امیر عبداللهیان: 

موضوعات راهبردی در دستور کار ایران و چین قرار دارد

تهران- ایرنا- مشــتریان شــبکه بانکی در دریافت تسهیالت همواره با مساله 
تامین وثیقه و ضامن روبه رو هســتند اما این موضوع بنا به گفته وزیر اقتصاد 
در هفته های آینده برطرف می شــود و مقرر شــده بحث اعتبارسنجی مالک 
عمل بانک ها در پرداخت تســهیالت باشد.به گزارش ایرنا، یکی از چالش های 
پیش روی مشــتریان بانکی در دریافت تســهیالت مســاله تامین تضامین و 
وثیقه برای دریافت تســهیالت بانکی است.برخالف کشــورهای توسعه یافته 
که اعتبارسنجی مشتریان مالک اصلی پرداخت تسهیالت است، در کشور ما 
محوریت با وثیقه و ضامنی اســت که مشــتری به بانک ارائه می کند. این امر 
ســبب شده بسیاری از متقاضیان برای دریافت تسهیالت با مشکالت بسیاری 
مواجه شــوند و بــه اصطالح می توان گفت حق به حق دار نرســیده و افرادی 
که وثیقه یا ضامن نداشــتند از دریافت وام محروم شده اند.اهمیت این موضوع 
به اندازه ای اســت که در ماه های گذشــته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته 
اســت. وزیر اقتصاد در اولین دیدار خود با مدیران عامل بانک های خصوصی و 
دولتی، جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان 
تسهیالت را از وظایف بانک ها دانست.خاندوزی در آن جلسه گفت که با عملی 
شــدن این شــیوه، بخش عمده ای از جامعه می توانند با توجه به اعتبار حتی 
اگر وثیقه های باالیی ندارند از تســهیالت بانکی بهره مند شوند.وی تاکید کرد: 
عادالنه شدن دسترسی گروه های مختلف شغلی به تسهیالت بانکی از مهمترین 

و فراوان ترین درخواســت های مردم اســت که باید مورد توجه مدیران بانکی 
قرار گیرد.همچنین »علی صالح آبادی« رئیس بانک مرکزی نیز در اولین گفت  
وگوی خود پس از انتصاب به این ســمت، از تسهیل دسترسی مردم به نظام 
بانکی کشور خبر داد و گفت: اعتبار سنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان 
در اعطای تســهیالت خرد را جایگزین وثیقه محــوری کنونی در نظام بانکی 
کشــور خواهیم کرد.موضوع جایگزینی اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری 
مشتریان در اعطای تسهیالت خرد به جای وثیقه محوری از این جهت اهمیت 
دارد که این اقدام شــرایط دریافت تسهیالت را برای مشتریان خوش حساب 
نظام بانکی آسان می کند. همچنین با توجه به اینکه تامین وثیقه و ضامن یکی 
از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد مردم و مشــتریان بانک ها بوده، امکان 
دسترســی متقاضیان واقعی به تسهیالت وجود نداشته است.در صورتی که با 
اجرایی شدن اعتبارسنجی به جای وثیقه در دریافت تسهیالت افراد با اتکا به 
اعتبار و پرداخت در نظام بانکی می توانند به تسهیالت مربوطه دسترسی داشته 
باشند.مهمترین هدف مقامات اقتصادی دولت سیزدهم در این موضوع تسهیل 
پرداخت وام به متقاضیان است و گام های اولیه نیز در این زمینه برداشته شده 
اســت و در بازدید سرزده روز شــنبه وزیر اقتصاد از دو بانک دولتی و صحبت 
با مشتریان و بررسی پرونده های پرداخت وام شاهد بودیم که در برخی موارد 

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن بانکی شده بود.

تحول بی سابقه در نظام بانکی؛ حذف ضامن در وام های ُخرد

در ۹ ماهه اول امسال

رشد ۴۲درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه
تاثیر منفی تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بر سرمایه گذاری

 قدرت خرید مردم ضعیف تر می شود

 در 10 سال اخیر

 افزایش 1۶00 درصدی قیمت مسکن

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ماشین آالتی که در داخل کشور تولید نمی شوند 
باید وارد شوند. بنابراین گران کردن این ماشین آالت به معنای افزایش قیمت تمام شده سرمایه گذاری است که 
می تواند باعث شــود دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشــد، در چنین وضعیتی اشتغال هم ایجاد نمی شود.عباس 
جبالبارزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تغییر احتساب حقوق پایه گمرکی به ارز نیمایی اظهار 
کرد: متاسفانه دولت سیزدهم هم تقریبا تا این لحظه هیچ حمایتی از تولید به شکلی که باید انجام نداده است. 
قطعا ما هم موافق بودیم که در کشــور ارز باید تک نرخی باشد ما برای اینکه می خواهد محاسبات گمرکی را بر 
حســب ارز نیمایی انجام دهند این ســوال پیش می آید که دقیقا در مورد چه کاالهایی قرار است این اتفاق رخ 
دهد؟ اگر در مورد کاالهای مصرفی یا لوکس است اشکالی ندارد و حتی می توانند تعرفه باالیی قرار دهند چراکه 
بســیاری از آنها کمکی به اقتصاد کشــور نمی کند. اما اگر قرار است برای مواد اولیه یا ماشین آالت تولید هم این 

اتفاق رخ دهد و تعرفه ها هم تغییر نکند....

بلینکن: 

خروج از برجام جزو بدترین تصمیم های آمریکا بود

معاون وزیر بهداشت:

شناسایی۸۰۰ بیمار مبتال به  امیکرون 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  با اشاره به روند صعودی شیوع سویه جدید کرونا در ایران 
گفت: تاکنون ۸۰۰ فرد مبتال به ســویه امیکرون در کل کشــور شناسایی شده است.یونس پناهی در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: تاکنون ۸۰۰ فرد مبتال به سویه امیکرون در کل 
کشــور شناسایی شده که متاسفانه در حال صعودی است، البته شدت بیماری زایی امیکرون کم تر از 
ســویه های قبلی کروناست و در صورتی که رعایت ها در این زمینه مورد توجه باشد بی شک وضعیت 
می تواند در ثبات باقی بماند.وی بیان کرد: جهش های مختلفی از کرونا در طول ۲ سال گذشته مشاهده 
شده ولی هم اکنون سویه امیکرون شایع ترین ویروس جهش یافته کرونا در جهان و ایران است که با 
توجه به سرعت باالی انتشار سویه امیکرون ویروس کرونا در عرض نهایتا سه روز کل اعضای خانواده 
آلوده این ویروس می شود در حالی که در سویه های قبلی ده روز زمان برای مبتالی افراد وجود داشت.

پناهی بیان کرد: افزایش احتمال ابتال به ســویه امیکرون در بین کســانی که واکسن نزده و بیماری 
زمینه ای دارند وجود دارد که به همین منظور امری الزم و ضروری اســت که تزریق ســه دز واکسن 
برای ایمن ســازی بدن امری الزم و ضروری است تا بتوانیم بیش از ۹۰ درصد در برابر ابتال و بستری 
این سویه بیماری مقاوم سازی شود.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ادامه داد: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و تزریق تمامی دزهای واکسن بهترین راه 
کنترل و مهار بیماری به خصوص سویه امیکرون ویروس کرونا بهترین موضوع برای تحقق اهداف مورد 
نظر است که با توجه به تنوع مختلف واکسن کرونا در کشور هم اکنون ذخیره خوبی در زمینه واکسن 
کرونا داریم.پناهی بیان کرد: ۱۲۰ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده اما ۱۰ میلیون واحد 
دز ســوم واکسن کرونا در کشور تزریق شده که به همین منظور امری الزم و ضروری است نسبت به 
تبلیغات و اطالع رسانی های الزم در این زمینه اقدام شود تا بتوانیم هر چه سریع تر وضعیت کرونا را در 

کشور به وضعیت باثباتی برسانیم.

»اُمیکرون« در کشور همچنان رو به افزایش
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای واکسیناسیون 
کرونا، گفت: از جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار داشــتیم واکسن تزریق کنند، حدود ۶۰ میلیون 
نفر برای دز اول واکسینه شدند، ولی سرعت موارد جدید تزریق بسیار کاهش یافته است؛ تا جایی که 
تزریق نوبت اول به روزی حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است و این موضوع نگران کننده است.دکتر مسعود 
یونسیان در گفت وگو با ایسنا، گفت: طی مدت اخیر که امیکرون وارد کشور ما شده است، همانطور که 
انتظار می رفت رو به افرایش است و بر اساس بررسی های صورت گرفته هنوز سویه غالب نشده است؛ 
اما به نظر می رسد یک سوم یا یک چهارم موارد ابتال از این سویه باشد.او تاکید کرد: اینکه موارد اعالم 
شده بیش از موارد رسمی مبتالیان باشد، همیشه و در همه جای دنیا چنین است؛ زیرا نه برای همه 
تســت مخصوص انجام می شود و نه تست حساســیت ۱۰۰ درصدی دارد که موارد را دقیقا مشخص 
کند. بر این اســاس تعمدی در کمتر گزارش کردن تعداد موارد نیســت، ولی همیشه همه جای دنیا 
تعداد مبتالیان بیش از موارد گزارش شده است.وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نمی توان امیکرون 
را یک ســرماخوردگی درنظر گرفت، تصریح کرد: ابتال به این سویه شدیدتر از سرماخوردگی است و 
می تواند موارد بستری و منجر به مرگ هم داشته باشد؛ اگرچه شدت آن قدری کمتر از واریانت دلتا 
است، اما آنقدر شدت کمتر نیست که بگوییم مانند سرماخوردگی است و نگران آن نباشیم. این سویه 
می تواند به شدت تعداد موارد را افزایش دهد که با این اتفاق همان درصد کمی هم که نیاز به بستری 
و ونتیالتور دارند می تواند سیستم بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.این اپیدمیولوژیست درباره آثار 
واکسن بر سویه امیکرون، تصریح کرد: مطالعات متعددی نشان داده است و دانشمندان معتقد هستند 
که تفاوت این سویه چون بیش از سویه های قبلی است و برای غلبه بر آن نیاز به تزریق سه دز واکسن 
داریم و حتی مطالعاتی نشان می دهد که واکسن سینوفارم که ادعا می شود اثربخشی آن به طور نسبی 
کمتر از ســایر واکسن ها است  اما،  سه دز آن توانسته به خوبی این ویروس را در شرایط آزمایشگاهی 
کنترل کند؛ بنابراین تاکید به تکمیل واکسیناسیون و تزریق دز سوم می تواند اثربخشی باالیی داشته 
باشد.وی با اشاره به اینکه هیچکدام از سویه های کرونا، در سنین جوان، شدت باالیی ندارد، بیان کرد: 
شدت درگیری بیماری در کهنسالی و میانسالی باالتر است؛ اما معنای آن این نیست که در کودکان 
و نوجوانان مرگ و میر ندارد، ولی به شدت مرگ و میر کمتری دارد و اگر قرار است پیشگیری انجام 
شود، اولویت با سنین پایین تر است. اگر واکسنی که بی خطری آن در کودکان ثابت شود، در دسترس 
باشد توصیه اکید شده است که کودکان هم واکسینه شوند؛ زیرا می توانند حامل آلودگی ویروسی به 
بزرگساالن باشند.یونسیان تاکید کرد: وقتی کودکان در اثر ابتال به کرونا احتمال مرگ خیلی پایینی 
دارند، به همان اندازه هم باید واکســن خیلی بی خطری تزریق کنند؛ چون در سالمندان که احتمال 
مرگ باالتر است حتی اگر واکسن درجاتی از عوارض را داشته باشد، می توانیم در تعادل سود و زیان 

بپذیریم و خطرات ناچیز را به دلیل فواید باال بپذیریم. 

منابع خارجی پیش بینی کردند

رشد صادرات ال.پی.جی ایران در سال ۲۰۲۲
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دستور فوری رییس جمهور برای ساماندهی دستمزد کارکنان دولت
رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور از تشکیل کارگروه تدوین الیحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور و دستور رییس جمهور مبنی بر اصالح 
نظام پرداخت حقوق و دستمزد به صورت عادالنه خبرداد.به گزارش فارس، روز ۲۲ دی پس از دریافت دستور فوری رییس جمهور، به سرعت برنامه ریزی برای تشکیل 
کارگروه ویژه »تدوین الیحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور« در دستورکار  این سازمان قرار گرفت و از همان شب پس از برگزاری جلسه توجیهی و 
تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد.این کارگروه تحت عنوان »ستاد جهادی شهید مهدی باکری« به ریاست میثم لطیفی؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری 
و استخدامی، از هفت کمیته »علمی«، »آمار و هوشمندسازی«، »حقوقی«، »ایثارگران«، »محتوایی«، »رسانه« و »پشتیبانی« تشکیل شد و در حال حاضر به صورت 
شبانه روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت ها به کارکنان نظام اداری کشور، 
از چهار ماه گذشــته با راه اندازی ســامانه »ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت« آغاز شده است و تاکنون آمار و اطالعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند در این سامانه 
جمع آوری شده که برای هر یک از آنها »شناسه یکتا« ایجاد شده است.در حال حاضر با دستور رییس جمهور مبنی بر فوریت در برقراری نظام عادالنه پرداخت حقوق 

و دستمزد، حساسیت موضوع »شفافیت و عدالت در پرداخت به کارکنان دولت« جدی تر مورد توجه دستگاه های دیگر قرار گرفته است.
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گزیده خبر
در دیدار با خانواده شهید دکتر مسعود علیمحمدی

اسالمی: افتخار می کنیم ادامه دهنده راه 
شهیدان باشیم

محمد اســامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران عصر 
روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه جاری و در سالروز شهادت استاد شهید دکتر مسعود 
علیمحمدی، به دیدار خانواده معزز این شــهید راه دانش و عزت کشور رفت و 
با اعضای خانواده گفت وگو کرد.به گزارش ایســنا به نقل از اداره کل دیپلماسی 
عمومی و اطاع رســانی سازمان انرژی اتمی ایران، معاون رییس جمهور در این 
دیــدار  با بیــان اینکه دکتر علیمحمدی حق بزرگی به گــردن ما دارند، اظهار 
داشت: بزرگداشت یاد و خاطره ایشان و همه شهداء برای ما نه به صورت شکلی 
و نمایشی بلکه به صورت قلبی و ایمانی یک تکلیف است. این برای خود ما یک 
یادآوری اســت که حواسمان باشد شــهداء رفتند که ما راهشان را ادامه دهیم. 
شــهید در زمان خودش یک اثــری دارد و در ضمیر خودش از خدا می خواهد 
اعمالش پذیرفته باشد. شــهدایی که کارهای فکری و علمی انجام دادند، برای 
خودشــان صدقه جاریه ایجاد کرده اند و مســیری را باز کرده اند که اثر خون 
شــهید کمک می کند آن راه پر رونق تر باشد و حرکتی پرشتاب داشته باشد. 
یادبودها و بزرگداشت ها نوعی دلگرمی برای خانواده شهید است که به راه شهید 
خودشان ایمان داشته باشند و برای ما تذکری است که راه شهید را شایسته تر 
ادامه دهیم.وی افزود: نخستین اقدامی که در روز اول کاری انجام دادم تماس با 
خانواده شهدای هسته ای بود تا از آنها اجازه بگیرم و بخواهم برای ما دعا کنند. 
سازمان انرژی اتمی به هر صورت سازمان مهمی است و بخشی از ظرفیت اقتدار 
و عزت ملی است. جایی نیست که سیاسی یا گروهی و حزبی اداره شود. هزینه 
هایش را ملت می دهد. هیچ امکاناتی را رایگان به ما نمی دهند. باید هزینه کنیم. 

این ملت هزینه هنگفتی داده است. 

سردار حاجی زاده خبر داد؛

آزمایش موفق موتور مرحله اول ماهواره بر ایرانی با سوخت جامد
فرمانده نیروی هوا و فضای ســپاه پاسداران از آزمایش موفق 
پیشران و موتور مرحله اول ماهواره بر ایرانی با سوخت جامد 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سردار 
امیــر علی حاجی زاده عصر روز)پنج شــنبه( در دوازدهمین 
اجاسیه سراسری جامعه مدرسین و علمای باد، ضمن ارائه 
گزارشی از آخرین پیشرفت های دفاعی و نظامی کشور به ویژه 
در حــوزه هوا و فضا، گفت: اخیرا آزمایش موفق پیشــران و 
موتور مرحله اول ماهواره برها را با ســوخت جامد داشته ایم.

وی با بیان اینکه در حوزه فضایی دو عامل مهم است که یکی 
ماهواره اســت و دیگری ماهواره بر است که کار ساده نیست، 
گفت: ما دو ســال پیش اولین پرتاب ترکیبی مایع و جامد را 
انجام دادیم که موتور اول مایع و دوم و سوم جامد بود.فرمانده 
نیروی هوا و فضای ســپاه افزود: امروز این امکان فراهم شده 
اســت با موتورهای ارزان ماهواره های زیادی را در مدار قرار 
دهیم.ســردار حاجی زاده با بیان این که امروز قدرتی داریم 
کــه اگر صدام همین امروز جنگ را بــر ما تحمیل می کرد، 
به جای هشت سال هشــت روزه جنگ را تمام می کردیم و 
این معیار توانمندی ما اســت، اظهار داشــت: امروز به جایی 
رسیده ایم که فرمانده ســنتکام می گوید در شرایطی که ما 
تحریم های اقتصادی فلج کننده را به اجرا گذاشــتیم ایران 
کرد: آن ها توان موشکی ایران را وحشتناک توصیف می کنند برتری هوایی آمریکا با چالش مواجه کرده اســت.وی تصریح یک موشک بالستیک درجه یک ساخت و با پهبادهای ایرانی 

و عملیات عین االسد را شــاهد این می دانند که این مساله 
نشان دهنده عجز آن ها در برابر ایران است.فرمانده نیروی هوا 
و فضای سپاه پیشرفت های به دست آمده را نتیجه هدایت ها 
و تدابیر رهبر معظم انقاب اســامی فرمانده معظم کل قوا 
دانست و خاطرنشان کرد: در مجموعه نیروهای مسلح و سپاه 
این تدابیر جدی گرفته می شود و بحمداهلل این قدرت امروز 
متولد شده است.ســردار حاجی زاده افزود: اگر می خواستیم 
دنباله رو باشــیم باید ســالیان ســال زمان می گذشت اما 
امــروز با راه های میان بر با کســری از هزینه های خارجی ها 
به چندین برابر قدرت دســت یافته ایم و این می تواند الگویی 
برای سایر بخش ها باشــد.وی با بیان اینکه در حوزه فضایی 
اولین بار بعد از ده ســال جلسه شــورای عالی فضایی را به 
ریاســت رییس جمهور تشکیل دادیم، گفت: او شش ساعت 
در جلســه وقت گذاشتند مســیر آینده را هموار ، تصویب و 
مشخص کردند و انشااهلل در آینده شاهد موفقیت های خوبی 
خواهیم بود.فرمانده نیروی هوا و فضای ســپاه ضمن مقایسه 
وضعیت امروز دفاعی و اقتدار جمهوری اسامی ایران با قبل 
از انقاب اسامی، گفت: در جنگ جهانی اول بر اثر قحطی که 
انگلیسی ها بر ملت ایران تحمیل کردند، حدود هشت میلیون 
نفر جان خود را از دســت دادند و این یک هولوکاست واقعی 

است که متاسفانه مطالبه نمی کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود بر روند مذاکرات برجامی نظارت 
دارد و گزارشــات دوره ای را از وزیــر امور خارجه و تیم مذاکره کننــده دریافت می کند.عباس مقتدایی نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 
با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برجامی بین ایران و طرف های غربی، گفت: اخیراً وزیر امور خارجه با حضور در 
کمیسیون توضیحاتی را درباره روند مذاکرات به نمایندگان ارائه کرد.وی با بیان اینکه درباره مذاکرات برجامی در سطوح کان ملی تصمیم گیری می شود، 
ادامه داد: مجلس نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود بر روند مذاکرات نظارت دارد و گزارشات دوره ای را از وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده دریافت می کند.

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید براینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها یکی از مبانی اساســی در مذاکرات اســت و در جریان صیانت از حقوق 
ملت ایران مورد توجه قرار می گیرد، اضافه کرد: در جلسه ای که با وزیر امور خارجه داشتیم نمایندگان مجلس بر اجرای  این قانون و همچنین لغو تحریم ها 
تاکید داشتند.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نمایندگان به دنبال احقاق حقوق ملت ایران در برجام هستند، اظهار 
کرد: هرگونه مذاکره ای که انجام می شود باید به انتفاع مردم ایران از حقوق قانونی خود منجر شود.مقتدایی تصریح کرد: مجلس عاوه بر اینکه لغو تحریم ها 

را دنبال می کند به دنبال خنثی سازی تحریم ها در بودجه سالیانه و برنامه هفتم توسعه است.

رئیس جمهور با اشــاره به اراده قوی در نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب اسامی، گفت: تا وقتی این روحیه انقابی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری 
نمی تواند انجام دهد.به گزارش ایسنا،  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه در ادامه سفر خود به استان هرمزگان در بازدید از نمایشگاه دستاوردها 
و توانمندی های نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقاب اسامی در منطقه یکم دریایی، ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهان و پرسنل این یگان، تصریح کرد: 
این نمایشگاه اثبات کرد که تحریم و تهدید مانع پیشرفت نیست.رئیس جمهور افزود: اقدامات شما به بهترین شکل جلوه »ما می توانیم« است. آنچه در این 

نمایشــگاه دیده شــد نماد توانایی و اقتدار برای سپاه پاسداران و کشور است.رئیسی با تاکید بر اینکه حجم محدودیت و تحریم های نظامی و هسته ای در هیچ صنعت دیگری وجود ندارد، اظهار 
داشت: اما علی رغم این تحریم ها بیشترین پیشرفت را در این حوزه داشته ایم.رئیسی با اشاره به اراده قوی و توانمندی در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی، اظهار داشت: تا وقتی این 
روحیه انقابی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. آنچه امروز به کشور قدرت داده اراده پوالدین است.رئیس جمهور تصریح کرد: امروز مردم خیالشان از امنیت کشور در بخش 
های مختلف آسوده است زیرا هیچ حرکتی از چشم دالوران نیروهای مسلح پوشیده نیست.رئیسی خاطرنشان کرد: این احساس امنیت بدلیل اقتدار سپاه، ارتش و بسیج است. ارتش و سپاه در دل 
مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیروهای مسلح بسیار نزدیک است.رئیسی در این بازدید از آخرین دستاوردها و توانمندی های نیروی دریایی سپاه در یک سال و نیم اخیر شامل یگان پهپادی، 
سامانه های موشکی، سامانه های جنگال، شناورهای راکت انداز، موشک انداز و اژدرافکن، تجهیزات زیرسطحی، ناوچه های موشک انداز، شناورهای رزمی تندرو و قایق های پرنده اطاع یافته و از 

نزدیک در جریان پیشرفت های نیروی دریایی سپاه که تماما به دست متخصصان داخلی انجام شده، قرار گرفت.

مجلس بر روند مذاکرات برجامی نظارت دارد

قانون لغو تحریم ها باید اجرا شود
رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه توانمندی های نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندرعباس

مردم خیالشان از امنیت کشور آسوده است



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 25 دی 1400  12 جمادی الثانی 1443  15 ژانویه 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4822  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در 
بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده 
های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته اســت. با این حال سخنگوی کانون شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار 
دولت قرار دارد.به گزارش ایســنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال 
۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، 
بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود 
۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که 
به گوش می رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، 
مشــمول این سهام نمی شوند؟دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که 
اعالم شــد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول 
جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره 
برگه وعده اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان را رو می کردند؛ با این حال و 
هرچند که ســقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد 
و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما 
سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.باید 
به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار بود امسال 
حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از ســهام شــرکتها در واگذار بورس شود؛ درحالی 
که این رقم در ســال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته که 
دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه 
نفروخته است. این می تواند بدان معنی باشد که دولت روی فروش سهام خود در 

بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب باز کرده است.

منابع سهام عدالت از کجا تامین خواهد شد؟
در این راستا، علی اکبر حیدری، ســخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی سهام عدالت با بیان اینکه اراده  مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین 
تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای 
این موضوع وجود نداشــت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان 
و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام 
عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما 
هــم پیگیری های الزم را در بخش های مردمی ســهام عدالت انجام داده ایم تا 
هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.وی به 
این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این 
است که شــاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا 
منابع قابل توجهی از ســهام عدالت در ســال های گذشته کسر شده و در قالب 
ســهام بازگشت شده به دولت موجود اســت و اگر همان سهام در قالب اتنتقال 
سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.حیدری پیش 
از این اعالم کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده )۴۷درصد(، در حال 
حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از ســهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت 
اقساط ، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب 
رئیس وقت مجلس اعالم شده است. در قانون اعالم شده بود که اگر در پایان ۱۰ 
سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به 
میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام 
عدالت به فروش می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می شد. به جای ۴۷ درصد 
ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم 

۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.

جاماندگان سهام عدالت چه افرادی هستند؟
بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه 
تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال 
های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند. 
در هر مرحله شناســایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، سهم در سبد سهام 
عدالت تخصیص پیدا می کرد. برای این افراد دعوت نامه صادر شد و عده ای هم 
کارت سهام عدالت را بعد از مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و انجام 
مراحل قانونی دریافت کردند. این افراد کسانی هستند که به تکلیف قانونی خود 
عمل کردند.عده ای هم هستند که سهام عدالت برایشان صادر شده اما دستگاه 
مرتبط دعوت نامه را به موقع به دســت این افراد نرسانده است. یعنی تقصیری 
درمورد عدم انجام مراحل قانونی نداشتند. جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده 
اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت 
و دعــوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به 
دو میلیون نفر اســت؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده و 
افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده اما به دستشان نرسیده، چهار میلیون 
نفر اســت.گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت قبل به عنوان شــش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام 
عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشــمولین نهادهای حمایتی شامل 
کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران 
تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد 
گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر اســت؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون 
نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام 
عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما 
سهام عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت 

این سهام هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است.

نحوه پرداخت حقوق کارمندان تغییر می کند؟
مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: باید در قوانین پرداخت حقوق 
کارکنان دولت بازنگــری صورت گیرد و یک نظام عادالنه و یکپارچه ای برای جبران 
خدمت و پرداخت دولت داشته باشیم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، سید 
حسین رضوی پور، مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با بخش 
خبری ۲۰ شــبکه خبر گفت: تعدد و تکثر دستگاه هایی که خواهان افزایش حقوق 
هســتند موجب شــده برخی از آنها که قدرت چانه زنی کمتری داشتند از امتیازات 
کمتری برخوردار شوند و اکنون به دنبال جبران این موضوع باشند.وی بیان کرد: باید 
در قوانین پرداخت حقــوق کارکنان دولت بازنگری صورت گیرد و یک نظام عادالنه 
و یکپارچه ای برای جبران خدمت و پرداخت دولت داشــته باشیم و با دستور رییس 

جمهور اجرای قانون فوق سرعت می گیرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
منشاء اصلی مشکالت گمرک ناهماهنگی میان 

۲۵دستگاه دولتی است
سید احســان خاندوزی در بازدید از گمرک شــهید رجایی، منشاء اصلی مشکالت 
گمرک، را ناهماهنگی میان ۲۵ دســتگاه دولتی دانســت. به گزارش اقتصاد آنالین،  
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از گمرک شهید رجایی 
و در پاســخ به پرسشــی درباره عدم تخصیص منابع از سوی بانک ها به بازرگان ها و 
مشکالت گمرک شهید رجایی، گفت: گمرک به تنهایی بار نیمی از تجارت کشور را 
به دوش می کشد، اما دچار ضعف ها و مشکالت فراوانی است که همین موجب شده 
تولید کنندگان و تجار دچار خسارت فراوانی شوند.وزیر اقتصاد تشریح کرد: بخشی از 
مشکالت گمرک بر می گردد به نهادهای دولتی که در حوزه واردات کاالهای اساسی، 
زمان بندی به موقعی انجام نمی دهند که نسبت به آن باید دقت بیشتری داشته باشند 
تا شاهد چنین اتفاقاتی دیگر نباشیم.وی تصریح کرد: گمرک با ۲۵ دستگاه و سازمان 
دیگر کار می کند و ضعف در نهادهای دیگر همکار با گمرک، باعث اختالل در فرآیند 
کار گمرک شده و باعث شده که فرآیند ترخیص طوالنی و هزینه بر شود.خاندوزی با 
اشاره به اینکه حل مشکالت هماهنگی نهادهای مرتبط به نفع گمرک کشور خواهد 
بود، گفت: در نتیجه هماهنگی، دستگاه های مرتبط با گمرک آن زمان و هزینه کمتر 
برای تجار و تولید کننده و در نهایت قیمت تمام شــده کمتر برای مصرف کننده را 

شاهد خواهیم بود.

 افزایش ۱۶۰۰ درصدی قیمت مسکن
 در ۱۰ سال اخیر

بررســی تحوالت بازار مسکن تهران حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر قیمت 
مسکن حدود ۱۶۰۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی طی آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن 
در تهران به رشــد ۱.۸ درصدی نســبت به ماه قبل از آن به ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار 
تومان افزایش یافته است.در آبان ماه امسال متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های امالک ۳۲ میلیون تومان بود.متوسط قیمت آذر امسال 
در مقایســه با آذرماه ســال ۹۹ با ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان بالغ بر ۲۱.۱ درصد 
افزایش یافته اســت.تعداد معامالت صورت گرفته در آذرماه امسال نیز با رشد ۳۳.۸ 
درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۹۷۷۲ فقره رسید. این تعداد معامالت نسبت به 
معامالت سال ۹۹ با ۲۵۵۵ فقره ۲۸۲.۵ درصد افزایش یافته است.به گزارش تسنیم، 
بررسی متوسط قیمت مسکن مناطق ۲۲گانه تهران طی یک دهه اخیر منتهی به آذر 
۱۴۰۰ حکایت از افزایش ۱۵۹۴ درصدی دارد.در آذرماه ســال ۱۳۹۰ متوسط قیمت 
مســکن یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره تعداد معامالت انجام 

شده ۱۲ هزار و ۴۳۹ فقره بود که نسبت به آذرماه امسال ۲۱.۴ درصد بیشتر است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۳درصد کاهش یافت
تشکیل سرمایه ثات ناخالص کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 
به ۶۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رســید که افت ۱۳.۱ درصدی 
را نســبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.اقتصاد آنالین- 
شــادی همایونی؛ بانک مرکزی در اعالم نماگرهای سه ماهه دوم 
امسال، افت تشــکیل ســرمایه ناخالص داخلی را گزارش کرده 
اســت اما به جز اعالم نرخ کل باقی ردیف ها و ســتون های این 
حوزه خالی است.در واقع بانک مرکزی جزییات تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص داخلی در بخش ماشــین آالت و ساختمان در دو 
حــوزه خصوصی و دولتی را از ســال ۹۸ به بعد حذف کرده و یا 
شــاید به عبارتی محرمانه شده است.تشکیل سرمایه ثابت منفی 
یا کاهش رشد ســرمایه گذاری در کشــور نگرانی های زیادی را 
برای تحلیلگران و فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اســت. از ابتدای 
دهه ۹۰ روند افت ســرمایه گذاری و جلو افتادن نرخ استهالک از 
سرمایه گذاری باعث بروز دغدغه های نگران کننده ای شده است.

کاهش رشد ســرمایه ثابت ناخالص به مفهوم عدم تمایل بخش 
خصوصی به سرمایه گذاری است و این موضوع به دلیل تکرار در 
۱۰ سال گذشته سبب شده بررگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل 
بسیار دشوار شود.در بررسی علل کاهش تمایل بخش خصوصی 
به ســرمایه گذاری عالوه بر اثری که تحریم ها در این میدان بازی 
کرده اســت؛ قوانین بسیار زیاد و دســت و پاگیر کسب و کار و 
در عین کاهش مشــوق های ســرمایه گذاری، از جمله عوامل به 
شــمار می رود.ایــن کاهش میل به ســرمایه گذاری متختص به 

بخش خصوصی نیســت و دولت نیز در یک دهه گذشته سرمایه 
گذاری های خود را به شــدت کاهش داده اســت. به طوری که 
در بودجه هــای عمرانــی، اعتبارات به جای ســرمایه گذاری در 

زیرساختها، صرف پرداخت هزینه های جاری دولت شده است.
به همین دلیل بر اساس برآورد معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه 

تشــکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت 
است. بنابراین اگر سطح ســاالنه رشد سرمایه گذاری به ۵درصد 
برسد، کشور در ســال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴سال بعد خواهد توانست 
به وضعیت سال ۱۳۹۰ از منظر سرمایه ثابت برسد.محدود شدن 
بیش از پیش تشــکیل سرمایه ثابت در کشــور ظرفیت اقتصاد 
ایران را برای رشــد از بین خواهد برد. در واقع کاهش تشــکیل 
سرمایه در بخش ماشــین   آالت به کمتر از نصف بدترین خبری 
است که از بررسی ساختار سرمایه کشور در دهه ۹۰ خورشیدی 
می توان اعالم کرد.در عین حال، طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ 
روند عمومی تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت 
ســال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشــد اقتصادی ساالنه 
ســرمایه گذاری طی دهه مزبور منفی ۷۹/ ۴درصد است. روندی 
که گرچه به نظر در ســه ســال ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مسیری 
معکوس را در پیش گرفته اما در مجموع افتی فاحش را در زمینه 
ســرمایه گذاری واقعی به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۰ گزارش 
می کند.در صورتی اقتصاد کشور می تواند به دوره رشد اقتصادی 
باالتر از ۴درصد برگردد که روند تشــکیل ســرمایه با ســرعتی 
مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه 
باید در حدی باشــد که استهالک سرمایه      های ثابت فعلی را نیز 
جبران کند. بررســی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان 
می دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن 

رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، رانت و فساد را نتیجه ارز چند نرخی می داند و معتقد است که حرکت به سمت ارز تک نرخی به سود 
اقتصاد ایران خواهد بود.جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه ما در سال ها و حتی دهه های گذشته بارها 
به غلط بودن برخی تصمیم های اقتصادی خود رسیده ایم و هربار پس از چند سال اقدام به اصالح اشتباهات گذشته کرده ایم اما متاسفانه 
از این اشتباهات درس نگرفته و مجددا مشکالتی برای اقتصاد کشور به وجود آورده ایم. نظام چند نرخی ارز نیز یکی از همین اشتباهات 
است.وی با بیان اینکه خطر ایجاد رانت و فساد از اصلی ترین ویژگی های نظام چند نرخی ارز است، توضیح داد: ما پیش از این نیز گرفتار چند نرخی شدن ارز شده  بودیم و در 
سال های اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتی مشکالتی در این حوزه به وجود آمده است. قطعا اصالح این روند و حرکت به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد ایران 
خواهد بود.عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کم درآمد مردم در حوزه کاالهای اساسی، بیان کرد: با توجه به مشکالتی که مردم در سال های اخیر 
با آن مواجه بوده اند، در این تردیدی وجود ندارد که دولت باید حمایت های الزم برای تامین مایحتاج مردم را در دستور کار قرار دهد اما اینکه این حمایت ها به چه شکل انجام 
شود و چه شیوه ای به کار گرفته شود که هزینه هایش از فایده اش بیشتر نشود سوال مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.عدالتیان به موضوع حمایت نقدی از مردم اشاره 
کرد و گفت: در بســیاری از کشــورهای دنیا نیز برای اقشار کم درآمد حمایت های این چنینی انجام می شود اما ما باید با توجه به ساختار اقتصاد خودمان برنامه ریزی کنیم. 

متاسفانه با توجه به باال بودن نرخ تورم، ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه از بین می رود و این موضوع می تواند به نارضایتی مردم منجر شود.

قائم مقام وزیر صمت گفت: حداکثر قیمت مصرف کننده نســبت به قیمت تولید کننده درج شــده بر روی کاالها برای کاالهای 
مصرفی ۲۰ درصد و برای کاالهای سرمایه ای ۳۰ درصد تعیین شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد 
صادق مفتح در یک برنامه خبری درباره جزئیات طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاالهای مصرفی و سرمایه ای اظهار کرد: 
طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاال از حدود یک ماه پیش آغاز شده و هر هفته تعداد بیشتری از کاالهای مصرفی و سرمایه 

ای به لیســت اضافه و مشــمول طرح درج قیمت تولید کننده می شوند. وی افزود: کاال بعد از تولید، فرآیند توزیع را نیز طی می کند و بعد از آن نیز بحث عرضه در 
خرده فروشــی مطرح اســت که هر کدام از این دو مرحله هزینه مستقلی را بر قیمت عرضه تحمیل می کند و به عبارتی قیمت کاال برای مصرف کننده  با احتساب 
هزینه های مذکور از قیمت تولید کننده بیشتر خواهد بود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آنچه که تاکنون به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی 
کاال درج می شد بدون در نظر گرفتن هزینه حمل براساس بعد مسافت بوده است و بر این اساس یک قیمت به عنوان قیمت مصرف کننده برای کاال در اقصی نقاط 
کشور تعیین می شد.  وی  افزود: روش قیمت گذاری که تاکنون به عنوان قیمت برای مصرف کننده اجرایی می شد امکان برخی گران فروشی ها و تخلفات را در الیه 
های توزیع یا خرده فروشی ها  فراهم می کرد. مفتح اظهار داشت: قیمت مصرف کننده بر روی کاال اکنون براساس قیمت تولید کننده به اضافه هزینه حمل بر اساس 

بعد مسافت و سود مشخص توزیع کننده تعیین می شود. 

عضو سابق اتاق ایران:

ارز چند نرخی از اشتباهات مهلک دولتهای گذشته
جزئیات درج قیمت تولیدکننده روی کاال

 حداکثر قیمت مصرف کننده 30 درصد بیش از قیمت تولید 
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گزیده خبر
تولید برق آبی ۹.۲درصد کاهش یافت

به دنبال خشکســالی های چند ســال اخیر تولید برق آبی به روند نزولی 
خود ادامه داد و در تابســتان ســال جاری به ۳/۴میلیارد کیلووات ساعت 
رسید که افت ۲/۹درصدی را نشان می دهد.اقتصاد آنالین- شادی همایونی؛ 
براســاس نماگرهای بانک مرکزی، تولید برق طی سه ماهه دوم سال جاری 
در مجموع ۱۱۰.۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است بنابراین سهم برق آبی 
از مجموع کل تولید برق کشــور ۳.۹ درصد برآورد می شــود.اگرچه تولید 
برق در مدت مورد اشــاره ســال جاری ۱۸.۱ درصد افزایش نشان می دهد 
اما این میزان تولید پاســخگوی نیاز برق کشــور نیست.در بررسی جزئیات 
تولید برق کشــور، بار اصلی تولید را بخش سیکل ترکیبی بر عهده دارد به 
طوری که از ۱۱۰ میلیارد کیلووات برق تولیدی، ۴۸.۸ درصد توسط نیروگاه 
های ســیکل ترکیبی تولید می شود.تولید برق سیکل ترکیبی در سه ماهه 
اول ۲۱.۳ درصد و در ســه ماهه دوم ۶.۹ درصد افزایش یافته است.پس از 
سیکل ترکیبی، تولید برق توسط نیروگاه های گازی در رتبه بعدی قرار دارد. 
این نیروگاه ها ســه ماهه دوم امسال توانستند ۳۴ درصد رشد تولید داشته 
باشند و تولید خود را به ۲۸.۸ میلیارد کیلووات ساعت برسانند.نیروگاه های 
بخاری نیز تولیدشان به نیروگاه های گازی نزدیک است و در سه ماهه دوم 
امسال ۲5.۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند. رشد تولید این بخش 
۲۶.۱ درصد گزارش شــده است.نیروگاه های دیزلی، اتمی و انرژی های نو 
اگرچه تنها ۲.۳ درصد تولید داشــته اند و سهم بسیار اندکی در تولید برق 
کشور دارند اما میزان تولیدشان در سه ماهه دوم ۱۸۲.۴ درصد رشد نشان 

می دهد.

تقالی نفت برای حفظ رشد قیمت
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش 
موارد ابتال به کووید ۱۹ و ابهامات در خصوص تقاضا در کوتاه مدت، 
کاهش یافت و بخشی از رشد قیمت چشمگیری که در دو روز معامله 
گذشته کسب کرده بود، از دست داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با ۱۹ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۴ دالر و ۴۸ 
سنت در هر بشکه رســید. نفت برنت روز گذشته ۱.۳ درصد صعود 
کرده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت 
معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۲ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز چهارشنبه ۱.۷ درصد افزایش یافته بود.اداره 
اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشــنبه اعــالم کرد ذخایر نفت خام 
آمریکا به پایین ترین حد از اکتبر ســال ۲۰۱۸ نزول کرده اما ذخایر 
بنزین به دلیل تقاضای ضعیف، افزایش پیدا کرده است. ذخایر نفت در 
هفته منتهی به هفتم ژانویه، به میزان ۴.۶ میلیون بشکه کاهش یافت 
و به ۴۱۳.۳ میلیون بشکه رسید در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی 
رویترز کاهش ذخایر به میزان ۱.۹ میلیون بشکه را پیش بینی کرده 
بودند. ذخایر نفت آمریکا به مدت هفت هفته متوالی کاهش داشته و 
در مجموع ذخایر نفت در سطح جهانی به دلیل محدود شدن توانایی 
تولیدکنندگان بزرگ برای افزایش عرضه در برابر رشــد تقاضا، کمتر 
شده است.ذخایر بنزین آمریکا در همین مدت، هشت میلیون بشکه 
رشــد کرد و به ۲۴۰.۸ میلیون بشکه رسید که بسیار باالتر از پیش 
بینی تحلیلگران برای رشــد ذخایر به میزان ۲.۴ میلیون بشکه بود. 
ذخایر ســوختهای دیگر شامل دیزل و نفت کوره ۲.5 میلیون بشکه 
رشد کرد. همچنین واردات نفت به آمریکا هفته گذشته به میزان ۷۸۴ 
هزار بشکه افزایش یافت.ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA در این 
بــاره گفت: تقاضا برای بنزین ضعیف تر از حد انتظار بوده و همچنان 
پایین تر از سطح پیش از دوران شــیوع پاندمی ویروس کروناست و 
اگر این وضعیت به روند متداول تبدیل شــود، نفت قادر نخواهد بود 
به ســطح باالتری صعود کند. با این حال انتظار می رود تاثیر شیوع 
واریانت اُمیکرون موقتی باشــد.بازار پیش تر به کاهش بسیار بزرگتر 
ذخایر نفت واکنش نشــان داده بود و این حقیقت که ذخایر نفت به 
پایین ترین حد خود از اکتبر سال ۲۰۱۸ به این طرف نزول کرده اند، 
بهای نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت را روز چهارشــنبه به 
باالترین حد دو ماه گذشته رسانده بود.در این بین، آژانس بین المللی 
انــرژی )IEA( اعالم کرد تقاضای جهانی بــرای نفت در برابر واریانت 
اُمیکرون ویروس کرونا قوی تر از حد مطلوب ماند و تاثیر این واریانت 
بر اقتصاد جهانی ضعیف تر از حد انتظار بود. فاتح بیرول، مدیر اجرایی 
آژانس بین المللی انرژی در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: عوامل تقاضا 

قوی تر از تصور بسیاری از ناظران بازار بودند.

منابع خارجی پیش بینی کردند

رشد صادرات ال.پی.جی ایران در سال ۲۰۲۲
منابــع بازرگانی پیش بینی می کننــد صادرات LPG ایران 
از 5.5 میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ بــه 5.۶ میلیون تن در 
ســال ۲۰۲۲ خواهد رســید.به گزارش ایســنا، پیش بینی 
می شــود صادرات LPG تولیدکنندگان خاورمیانه در سال 
۲۰۲۲ همزمان با تشــدید رقابت برای بازارهای آســیایی 
رو به رشــد و افزایش عرضه رقیبــان دیگر نظیر آمریکا، به 
میزان ۶.۶ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ رشد کند.منابع 
آگاه بــه پالتس گفتند: برآورد می شــود مجموع صادرات 
قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و ایران 
از ۳۶.5 میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ بــه ۳۸.۹ میلیون تن 
در ســال ۲۰۲۲ رشــد کرده اســت. عمده این صادرات بر 
مبنای قراردادهای بلندمدت بوده است با این حال قطر در 
مواقعی LPG برای تحویل فوری عرضه کرده اســت.از میان 
ایــن تولیدکنندگان، انتظار می رود صادرات قطر در ســال 
میالدی جاری ثابت بماند و حدود ۱۰ میلیون تن باشد در 
حالی که صادرات امــارات متحده عربی از ۹.۴ میلیون تن 
در ســال ۲۰۲۱ به ۹.۹ میلیون تن رشد می کند و صادرات 
عربســتان ســعودی از هفت میلیون تن به ۸.۶ میلیون تن 
 LPG افزایش پیدا خواهد کرد.یک منبع آگاه گفت: صادرات
کویت امسال به پنج میلیون تن می رسد که باالتر از حدود 
۴.۶ میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ است. تولید کویت حدود 
5.۲ تــا 5.۳ میلیون تن در ســال ۲۰۲۲ اســت و صادرات 
این کشــور حدود پنج میلیون تن خواهد بود در حالی که 
تقاضای داخلی بین ۲5۰ تا ۳۰۰ هزار تن اســت. این منبع 
آگاه خاطرنشــان کرد امســال برخالف سال ۲۰۲۱ فروش 
نقدی LPG پیش بینی نمی شود.یک تحلیلگر صنعت پیش 
بینی کرد عربستان ســعودی، کویت، امارات متحده عربی، 
قطر و عمان صادراتشان را امسال به میزان ۱.5 میلیون تن 
افزایش می دهند و عربســتان سعودی در چهار تا پنج ماه 

نخست سال حجم بیشتری صادر می کند.
به گفته منابع بازرگانی، هند بزرگترین خریدار محموله های 

خاورمیانه خواهد بود تا رشــد مســتمر تقاضــای تجاری 
و مصرفــی را تامیــن کنــد.»اس اند پی گلوبــال پالتس 
آنالیتیکس« برآورد کرد که تقاضای هند برای LPG در سال 
میالدی جاری ۱.۹۳ درصد رشــد کــرده و به بیش از ۲۸ 

میلیون تن می رسد.

صادرات LPG ایران
منابــع بازرگانی پیش بینی می کننــد صادرات LPG ایران 
از 5.5 میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ بــه 5.۶ میلیون تن در 
ســال ۲۰۲۲ رشد خواهد کرد. تحلیلگران می گویند انتظار 
می رود ایران صادراتش را امســال بــه میزان ۱.۹ میلیون 

تن افزایش دهد.ایران که از ســال ۲۰۱۸ از ســوی دولت 
دونالد ترامــپ، رییس جمهور وقت آمریــکا هدف تحریم 
قرار گرفت، قصــد دارد ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز به 
ظرفیت تولید گاز در سال ۲۰۲۲ اضافه کند.در فاصله سال 
۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۰ ایران ۳.۲ میلیون تــن به ظرفیت تولید 
LPG اضافه کرد که عمدتا از میدان گازی پارس جنوبی بود 
و پیش بینی شــد که ۲.۲ میلیون تن دیگر تا سپتامبر سال 
۲۰۲۱ اضافه می کند.طبق آمــار صنعتی، چین بزرگترین 
خریدار LPG ایران بوده و ۴.۹۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۹، 
حدود ۳.۸5 میلیون تن در ســال ۲۰۲۰ و ۱.۹۶5 میلیون 
تــن در فاصله ژانویه تا مه ســال ۲۰۲۱ وارد کرد.بعضی از 

منابــع بازرگانی می گویند محموله های ایران با تخفیفهای 
چشــمگیر بیش از ۱۰۰ دالر در هر تن در مقایسه با قیمت 
قرارداد عربســتان، برای خریداران چینــی جذاب بوده اند.

در دور قبلی تحریمهای غربی در ســال ۲۰۱۲، خریداران 
چینــی LPG ایران را با تخفیف ۴۰ تــا 5۰ دالر در هر تن 
خریداری می کردند.بر اســاس آمار پالتس، میانگین قیمت 
پروپان فوب خاورمیانه از ۳۷۱.۰۶ دالر در هر تن در ســال 
۲۰۲۰ بــه ۶۴5.۷۲ دالر در هر تن در ســال ۲۰۲۱ صعود 
کــرد و میانگین قیمت بوتان فوب خاورمیانه ۳۷۶.۶۳  دالر 
در هر تــن در ســال ۲۰۲۰ و ۶۲۷.۷۹ دالر در هر تن در 

سال ۲۰۲۱ بود.

واردات LPG به چین
طبق آمار گمرکــی چین، این کشــور ۷.۱۹5 میلیون تن 
LPG از امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت و عربستان 
ســعودی در فاصله ژانویه تا نوامبر ســال ۲۰۲۱ وارد کرد 
که کمتــر از ۹.۰۹۴ میلیون تن در ســال پیش از آن بود.

اگرچه واردات LPG از عربستان سعودی ۳۲ درصد در مدت 
۱۱ ماهــه کاهش یافت و به ۶۳۱ هزار و ۱۱۹ تن رســید 
اما صادرات عربســتان ســعودی به چین در نوامبر ۲۴۳.۳ 
درصد بر مبنــای ماهانه بهبود یافت و به ۱۶5 هزار و ۳5۶ 
تن رســید.بر اســاس گزارش پالتس، با کاهش واردات از 
خاورمیانه، صادرات آمریکا در مدت ۱۱ ماه نخســت ســال 
میالدی گذشته ۸۱.۳ درصد رشد کرد و به ۷.۷۷۲ میلیون 
تــن رســید. واردات از نیجریه ۲۲ درصــد افزایش یافت و 
به ۶۱۸ هزار و ۶۶۶ تن رســید امــا واردات از آنگوال ۱۳.۴ 
درصد کاهــش یافت و ۶۳۱ هــزار و ۱۱۹ تن بود. واردات 
از اســترالیا در همین مدت ۱۸.۳ درصــد افزایش یافت و 
به ۱.۲۰۴ میلیون تن رســید. مجموع واردات چین در ۱۱ 
ماه نخســت ســال ۲۰۲۱، حدود ۲۶ درصد رشد کرد و به 

۲۲.۶۲۱ میلیون تن رسید.

رییس آژانس بین المللی انرژی عقیده دارد کاهش عامدانه عرضه گاز روسیه به اروپا عامل کمبود گاز و باال 
رفتن قیمت برق در این قاره اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، فاتح بیرول، رییس 
آژانس بین المللی انرژی با اشــاره به این که سیستم های انرژی وابسته به یک عرضه کننده خاص همواره با 
مخاطرات قابل مالحظه ای مواجه هستند، گفت عرضه پایین گاز طبیعی از طرف روسیه باعث کمبود گاز در 
بازار اروپا شده است.بیرول در اظهارنظری شدید درمورد مقصر قیمت بسیار باالی گاز طبیعی در اروپا و افزایش صورت حساب برق خانواده ها در 
این قاره گفت:»نشانه های بسیاری از کاهش عامدانه  عرضه گاز به بازار اروپا وجود دارد که به نظر می رسد به خاطر رفتار روسیه در کنترل عرضه 
گاز باشد«.طبق تخمین های آژانس بین المللی انرژی، روسیه می تواند عرضه گاز به اروپا را حداقل یک سوم معادل بیش از ۳ میلیارد مترمکعب 
در ماه افزایش دهد که درواقع حدود ۱۰  درصد از متوســط مصرف ماهانه گاز در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.وی تاکید کرد:»شرایط امروز 
اروپا این واقعیت را نشــان می دهد که اگر سیســتم های انرژی بیش از اندازه به یک عرضه کننده خاص وابسته باشند، با مخاطرات جدی مواجه 
می شوند. امروز مسئله گاز طبیعی است و فردا می تواند چیز دیگری مانند لیتیم باشد. به همین دلیل است که از دولت ها می خواهم چالش های 

امنیت انرژی خود را در حال حاضر و آینده برطرف کنند«.

بانک آمریکایی سیتی پیش بینی کرد اروپا امسال تحت تاثیر ابرتورم قیمت گاز طبیعی و برق برای کاربران خانگی و صنعتی، با بزرگترین هزینه نیرو در یک دهه 
گذشته روبرو می شود.به گزارش ایسنا، این بانک در گزارشی اعالم کرد با در نظر گرفتن قیمتهای آتی، مجموع هزینه اولیه نیرو در اروپا به حدود یک تریلیون 
دالر خواهد رسید. اگرچه موارد قبلی اوج قیمت تحت تاثیر افزایش قیمتهای نفت بودند اما این بار هزینه گرمایش و تامین برق همه چیز از خانه گرفته تا حمل 
و نقل و کارخانه های بزرگ افزایش پیدا کرده است که به کاهش انتشار کربن کمک خواهد کرد.تحلیلگران سیتی گروپ در یادداشتی نوشتند: این قیمت گاز 

و برق اســت که به شــکل بازدارنده ای گران شده اند. مصرف کنندگان و صنایع در سراسر این منطقه احتماال باید انتخابهای دشواری درباره مصرف نیروی خود انجام دهند.اروپا به دلیل افت ذخایر 
گازی منطقه به پایین ترین حد یک دهه اخیر، در بحران انرژی عمیقی فرو رفته است. قیمت پایه گاز در اروپا سال میالدی گذشته بیش از ۲5۰ درصد افزایش یافت و تنشها میان غرب و روسیه که 
صادرکننده بزرگ گاز به اروپاست، به اضطراب معامله گران افزوده است. سرعت پایین وزش باد هم تولید انرژی تجدیدپذیر را که انقالب سبز بر پایه آن نهاده شده، کاهش داده است.گاز حدود ۲5 
درصد از نیازهای انرژی اروپا را تامین می کند در حالی که سهم گاز در آسیا حدود ۱۰ درصد است. به دلیل اهمیت گاز به عنوان سوخت مورد استفاده در تولید برق، افزایش قیمت گاز باعث باال 
رفتن نرخ برق می شود.بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال دولتها تالشها برای حمایت از مصرف کنندگان خانگی در برابر صورتحسابهای باالی برق را مضاعف کرده اند. سوئد روز چهارشنبه یک 
بسته شش میلیارد کرون )۶۶۴ میلیون دالر( یارانه برق برای مصرف کنندگان را اعالم کرد و به کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا پیوست که با اعالم تدابیر مشابه، پیش از این به حمایت از مصرف 

کنندگان آسیب پذیر برخاستند. دولت سوئد اعالم کرد این یارانه مدت سه ماه از دسامبر سال ۲۰۲۱ به بعد را پوشش می دهد و حداکثر مبلغ یارانه برای هر خانوار دو هزار کرون در ماه است. 

آژانس بین المللی انرژی 

روسیه مقصر بحران گاز در اروپا است
بانک آمریکایی پیش بینی کرد

هزینه یک تریلیون دالری گرانی نیرو برای اروپا

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

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 
1400/2197 خانم معصومه کهزاد فرزند محمد صالح به شــماره ملی 3782472047 
نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 2942/20 متر مربع 
به شماره پالک 13012 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد رشید امینی 2- برابر رای شماره 1400/2416 آقای ماشاهلل فتحی 
فرزند رحمت اهلل به شــماره ملی 3859014757 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی زنگولی به مساحت 8776/07 متر مربع به شماره 
پالک 39 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک 
رســمی آقای رحمت اله فتحی 3- برابر رای شماره 1400/2418 آقای محمد رحیمی 
فرزند حاجی به شماره ملی 3859027220 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مســاحت 59329/19 متر مربع به شماره پالک 37 فرعی از 65 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله عبادی 
4-برابر رای شــماره 1400/2422 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی به شماره ملی 
3859029551 نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی کانی ذوالفقار به مســاحت 96540/04 متر مربع به شماره پالک 414 فرعی از 
66 اصلــی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای 
عباس امیری حسنی 5- برابر رای شــماره 1400/2472 آقای حبیب اله مرادی فرزند 
ســتار به شماره ملی 3858780340 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی پشت قلعه یا کونا چالگه به مساحت 64143/87 
متر مربع به شــماره پــالک 136 فرعی از 11 اصلی واقع در بخــش 17 دیواندره قریه 
پنجه علیا خریداری از مالک رســمی آقای اسداله الوه 6-برابر رای شماره 1400/2466 
آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم به شــماره ملی 3859148141   نسبت به سه 
دانگ از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی پشت قلعه یا 
کونا چالگه به مســاحت 64143/87 متر مربع به شماره پالک 136 فرعی از 11 اصلی 
واقع در بخش 17 دیواندره قریه پنجه علیا خریداری از مالک رســمی آقای اسداله الوه     
7-برابر رای شــماره 1400/2424 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی به شماره ملی 
3859029551 نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی دیمه گوره به مســاحت 27343/68 متر مربع به شماره پالک 415فرعی از 66 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رسمی آقای سعید 
فرزامی 8-برابر رای شماره 1400/2420 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی به شماره 
ملی 3859029551 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی جاده زرینه به مســاحت 25062/45 متر مربع به شماره پالک 414 فرعی از 66 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رسمی آقای یحیی 
امینی 9-برابر رای شــماره 1400/2426 آقای فرشید کرمی فرزند یداله به شماره ملی 
3850073831 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 74/15 متر مربع به 
شــماره پالک 13069 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک 
رســمی آقای میرزا دارابی.بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1400/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه 1400/11/9 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره  ) م الف234(
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گزیده خبر
کدام کشورهای جهان بیشترین محدودیت 

تجاری را دارند؟
اتــاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی محدودیت های 
تجاری که از ســوی دولت های مختلف اجرایی شــده پرداخته و تاثیر آن بر 
روند اقتصاد ملی را بررســی کرده اســت.به گزارش ایســنا، با وجود آنکه در 
سال های گذشته، توافقات بین المللی، چند جانبه و دو جانبه بخش مهمی از 
تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و کشورها تالش می کنند با استفاده 
از ایــن توافق ها، تجارت خارجی خود را با کمترین محدودیت به پیش ببرند 
اما همچنان بخش مهمی از سیاست های اقتصادی ملی تاثیر خود را بر روند 
تجارت جهانی نشان می دهند.گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد 
که اقتصاد کشورها از محل این محدودیت های تجاری آسیب می بیند، هرچند 
در مناطق مختلف و در میان کشــورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نوع 
و میزان محدودیت ها متفاوت است.بررســی ها نشــان می دهد که حدفاصل 
سال های ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ بسیاری از کشورها به سمت کاهش محدودیت های 
تجاری حرکت کرده اند و به طور خاص از ۲۰۰۰ به بعد محدودیت های تجاری 
با ســرعت بیشتری کنار رفته اند.بر اســاس براوردهای انجام شده کشورهای 
اروپایی در طول این ســال ها کمترین میزان محدودیت های تجاری را به کار 
گرفته اند و در مقابل کشــورهای آفریقایی باالترین محدودیت را در مســیر 
تجــارت آزاد وضع کرده انــد.در منطقه منا)خاورمیانه و شــرق آفریقا( نیز با 
وجود آنکه روند نزولی محدودیت ها ادامه داشــته اما در سال ۲۰۱۸، پس از 
آفریقا، ساکنان این منطقه بیشترین محدودیت های تجاری را تجربه کرده اند.

مهمترین محدودیت های تجاری در چند حوزه اصلی اعمال شده اند. در حوزه 
اقدمات ارزی، محدودیت یا اجرای روش های متعدد ارزی و اقدامات ارزی به 
دالیل امنیتی اصلی ترین عامل محدودکننده بوده است.در حوزه پرداخت ها، 
صــدور الزامات ارزی، ترتیبات پرداخت، مدیریت کنترل، معوقات پرداختی و 
کنترل صــادرات و واردات اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش عملکرد در 
این حوزه بوده و در حوزه واردات نیز بودجه ارزی محدود، الزامات تامین مالی 
برای واردات و مدارک مورد نیاز برای آزادسازی منابع ارزی برای واردات عوامل 
اصلی کاهش دهنده فعالیت های تجاری به شمار می روند.در حوزه صادرات نیز 
الزامات بازگشت به کشور، الزامات تامین مالی، پیچیدگی مدارک موردنیاز و 

مجوزهای صادراتی بیشترین نقش منفی را ایفا کرده اند.

تاثیر منفی تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بر سرمایه گذاری

قدرتخریدمردمضعیفترمیشود
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ماشین آالتی که در داخل 
کشور تولید نمی شوند باید وارد شــوند. بنابراین گران کردن این ماشین آالت به معنای 
افزایش قیمت تمام شده سرمایه گذاری است که می تواند باعث شود دیگر توجیه اقتصادی 
نداشته باشد، در چنین وضعیتی اشتغال هم ایجاد نمی شود.عباس جبالبارزی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تغییر احتساب حقوق پایه گمرکی به ارز نیمایی اظهار 
کرد: متاسفانه دولت سیزدهم هم تقریبا تا این لحظه هیچ حمایتی از تولید به شکلی که 
باید انجام نداده اســت. قطعا ما هم موافق بودیم که در کشور ارز باید تک نرخی باشد ما 
برای اینکه می خواهد محاســبات گمرکی را بر حسب ارز نیمایی انجام دهند این سوال 
پیش می آید که دقیقا در مورد چه کاالهایی قرار اســت این اتفاق رخ دهد؟ اگر در مورد 
کاالهای مصرفی یا لوکس اســت اشکالی ندارد و حتی می توانند تعرفه باالیی قرار دهند 
چراکه بســیاری از آنها کمکی به اقتصاد کشــور نمی کند. اما اگر قرار اســت برای مواد 
اولیه یا ماشــین آالت تولید هم این اتفاق رخ دهد و تعرفه ها هم تغییر نکند، حدود 3۰ 
تا ۴۰ درصد به قیمت مواد اولیه و ماشــین آالتی که بنگاه هــای تولیدی وارد می کنند 
اضافه می کند که باعث ایجاد شرایط بسیار سختی می شود.وی با تاکید بر خطر کاهش 
سرمایه گذای در صنعت اضافه کرد: با این کار قیمت تمام شده در سرمایه گذاری افزایش 
می یابد و ممکن اســت بسیاری از ســرمایه گذاری ها با افزایش قیمت ماشین  آالت دیگر 
توجیه اقتصادی نداشته باشند. افزایش قیمت مواد اولیه هم به طور طبیعی باعث افزایش 
قیمت تمام شده کاال می شود و تولیدکننده هم قیمت محصول خود را زیاد می کند. اگر 
تولیدکننده کاالهای واســطه ای باشند، بنگاه تولیدکننده محصول نهایی دوباره گران تر 
می خرد و قیمت محصول خود را هم افزایش می دهد. بنابراین زیان آن به مصرف کننده 

رســیده و باعث کاهش قدرت خرید می شــود در واقع قدرت خریدی که ضعیف است، 
ضعیف تر می شود.جبالبارزی تصریح کرد: ممکن است یک سری از ماشین آالت در داخل 
کشور تولید شوند و کیفیت خوبی داشته باشد اما ماشین آالتی که در داخل کشور تولید 
نمی شوند باید وارد شوند. بنابراین گران کردن این ماشین آالت به معنای افزایش قیمت 
تمام شده ســرمایه گذاری است که می تواند باعث شــود دیگر توجیه اقتصادی نداشته 
باشد، در چنین وضعیتی اشتغال هم ایجاد نمی شود.نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق 

بازرگانی ایران بیان کرد: بســیاری از مواد اولیه هایی که در کشور تولید می شوند هم به 
دست تولیدکننده نمی رسند؛ کمااینکه ما در مورد محصوالت پتروشیمی مشکل داریم 
برای مثال قیمت اســتایرن که در کشور هم تنها یک تولیدکننده دارد و به نوعی دولتی 
هم اســت، در چند مــاه اخیر به میزان زیادی یعنی حدود ۲ تا 3 برابر افزایش داشــته 
اســت. اگر قرار است حقوق پایه گمرکی را با ارز نیمایی حساب کنند باید تعرفه ها را به 
ســمتی برسانند که این وضعیت راجبران کند، حتی می شود تعرفه را برای مواد اولیه و 
ماشین آالت به صفر رساند.وی با اشاره به مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان گفت: اتفاقات 
زیادی در دولت ســیزدهم در جهت حمایت از تولید رخ نداده اســت. در همه جای دنیا 
مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته می شــود اما از آنجا که در کشور ما 
نتوانستند نظام جامع مالیاتی را پیاده کنند، این مالیات را آبشاری کرده اند. با این وجود 
مالیات بر ارزش افزوده االن تقســیط نمی کنند و جریمه می گیرند.جبالبارزی همچنین 
خاطرنشان ســاخت: تبصره ۲ ماده ۹7 قانون مالیات ها می گویند اظهارنامه های مالیاتی 
باید به صورت رندوم رســیدگی شود اما ســال ۹۸ میزان رسیدگی ها بیش از 7۰ تا ۸۰ 
درصد بود، امســال هم این میزان حدود 6۰ تا 7۰ درصد است. درحالی که این مالیات 
بر اســاس ریسک نیست، اگر قرار بود قانون رعایت شود باید حدود 5 درصد از پرونده ها 
رسیدگی شده و با اعتماد به فعالیت اقتصادی اظهارنامه ها می پذیرفتد. رسیدگی به این 
میزان از اظهارنامه قطعا باعث کاهش دقت شده و با در نظر نگرفتن بسیاری از هزینه ها 
ممکن است برآورد عجیبی داشته باشند. علی رغم اینکه کرونا ادامه دارد و مشکالت آن 
برای تولیدکنندگان موجود است تاکنون یک ریال کمک یا یارانه ای به هیچ بنگاه تولیدی 

اختصاص پیدا نکرده است

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی از افزایش قیمت لــوازم خانگی در 
روزهــای اخیر خبر داد.اکبر پازوکی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه برخی 
تولیــد کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصوالت خود را ۸ تا ۱۲ 
درصد افزایش دادند، گفت: بیشــترین افزایــش قیمت مربوط به یخچال و فریزر 
و کولر آبی بوده و قیمت ماشــین لباسشــویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته 
اســت.همچنین به گفته وی آبگرمکن و بخاری ســایر کاالهایی هســتند که در روزهای اخیر قیمت آن ها افزایش 
یافته اســت.وی با بیان اینکه شرکت های تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کرده اند، تصریح 
کرد: اکثر شرکت هایی که قیمت محصوالت خود را افزایش دادند، هنوز به فروشندگان لیست قیمت اعالم نکردند. 
همچنیــن باید بــه این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار کشــش گرانی ندارد.پیش تر 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش 3۹ درصدی قیمت نهاده های تولید از ابتدای امســال تاکنون 
خبر داده و از وزارت صمت خواســته بود که به قیمت گذاری دستوری برای کاالی نهایی پایان دهد و به جای آن 

بر تامین و نظارت بر نهاده های تولید متمرکز شود.

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است.محمد مهدی 
برادران شب گذشته در نشست خبری ششمین اجالس ملی میزبانی ایرانی اسالمی که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تا زمانی که روند قضایی کشور 
در امر اقتصاد اصالح نشــود، مشــکالت این حوزه نیز حل نخواهد شد و بر همین اساس طرحی در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است تا احکام قضایی، منجر 
به محکومیت فعاالن اقتصادی و یا مصادره واحدهای تولیدی نشود. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال 

شده است.وی افزود: فضای اقتصادی کشور دچار یک پارادوکس باخت_باخت شده و تولیدکننده و مصرف کنند دچار ضرر و زیان اقتصادی شده اند. تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده باید قادر به 
برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشــند. برای بهبود وضعیت موجود، طرحی برای کاالها در نظر گرفته شــده که براساس آن قیمت گذاری از طریق تولیدکننده مشخص خواهد شد. این امر موجب ایجاد 
شفافیت مطلق خواهد بود و همه افراد از نحوه قیمت گذاری آگاه خواهند شد. با این روش کاال با هزینه کمتری به دست مردم می رسد. این طرح درحال حاضر در تولید و فروش آب معدنی آغاز شده است.

در ادامه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص میزان تاثیرگذاری رقابت در عملکرد بهتر برندها اظهار کرد: دلیل اصلی که 
منجر شده تا طی ۱۰ سال ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، نشانی از برند و نام های تجاری وجود نداشته باشد، عدم پیدایش رقابت در بازارها بود. در جامعه ای که رقابت نقش پررنگ و چشمگیری نداشته 
باشــد، برندســازی هیچ رونقی نداشته و مورد اســتقبال افراد جامعه نیز قرار نمی گیرد. برند و نام تجاری باعث ایجاد اطمینان محصول در سطح جامعه می شود. ممنوعیت واردات اقدام خوبی است، اما در 

صورتی که رقابت در سطح جامعه زنده نگه داشته شود. با نابودی رقابت در جامعه و عدم حمایت از تولید داخلی، با مشکالت عظیمی مواجه می شویم. حمایت از تولید باید همراه با رقابت صورت بگیرد.

معاون وزیر صمت:افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار

بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است

در ۹ ماهه اول امسال
رشد ۴۲درصدی تجارت ایران با کشورهای 

همسایه
در ۹ ماهه اول امســال روابط تجاری ایران با 
۱5 کشور همســایه ۴۲درصد افزایش داشته 
است.به گزارش ایسنا، اعالم گزارش مقدسی-

رئیس کل گمرک ایران- در رابطه با وضعیت 
تجارت خارجی کشــور با ۱5 کشور همسایه 
نشان می دهد که در این مدت میزان تجارت 
بــا همســایگان  از 75میلیون تــن به ارزش 
36میلیــارد و ۸۰۰میلیــون دالر عبور کرده 

است. معاون وزیر اقتصاد گفت که از سیاست های کلیدی دولت افزایش و توسعه 
روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است و گمرک ایران نیز در راستای 
این سیاست برنامه های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کاالهای مورد 
نیاز و تقویت و روان ســازی ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار دارد.طبق 
گزارش رئیس کل گمرک ایران،   از مجموع تجارت  ۱۲۲میلیون و ۴55هزار تنی 
کاال به ارزش 7۲میلیارد و ۸7میلیون دالری کشور در ۹ماه سال جاری 75میلیون و 
۱7هزار تن کاال به ارزش 36میلیارد و ۸۱۰میلیون دالر با کشورهای همسایه ایران 
بوده که 6۱درصد وزن و 5۱درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱5کشور همسایه بوده 
است.همچنین صادرات کشورمان به همسایگان بیش از 57میلیون و 335هزار تن 
کاال به ارزش ۱۸میلیارد و 766میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه۹درصد 
در وزن و  ۲۴درصد در ارزش بیشــتر شده و 6۲درصد وزن و 53درصد ارزش کل 
صادرات کشــور را به خود اختصاص داده است.اعالم مقدسی در خصوص صادرات 
۹ماهه به کشورهای همسایه نشــان می دهد که عراق با خرید  6.۸میلیارد دالر، 
ترکیه بــا چهار میلیارد و ۱3۱میلیون دالر، امارات با ســه میلیارد و ۴33میلیون 
دالر، افغانســتان با یک میلیارد و ۴۱۲میلیون دالر و پاکستان با ۹۱۱میلیون دالر 
پنج کشور اول صادرات ایران به کشورهای همسایه هستند و پس از آن به ترتیب 
روسیه، عمان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، قطر بحرین و 
عربستان قرار دارند.در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز از مجموع واردات 
3۰میلیون تنی به کشور به ارزش 37میلیارد دالر، ۱7میلیون و 6۸۲هزار تن کاال 
به ارزش بیش از  ۱۸میلیارد دالر از کشورهای همسایه ایران بوده که عمدتا کاالی 
اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین آالت تولید بودند.این در حالی است که واردات 
از کشورهای همســایه در ۹ماهه امســال 6۲درصد در وزن و 6۸درصد در ارزش 
افزایش یافته و این میزان کاالی وارده از کشــورهای همســایه  5۹درصد وزن و 
۴۹درصد کل واردات به کشــور را به خود اختصاص دادند.براســاس این گزارش، 
امارات با فروش  ۱۱میلیارد و ۴۹7میلیون دالر، ترکیه با سه میلیارد و 7۰۰میلیون 
دالر، روسیه با یک میلیارد و ۲۲۴میلیون دالر، عراق با ۸۸۰میلیون دالر و عمان با 
۴۰۹میلیون دالر پنج کشور نخست تامین کاالهای کشور در بین همسایگان بودند 
و پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، کویت، قطر و 
بحریــن به ترتیب در رتبه های بعدی قــرار دارند.معاون وزیر اقتصاد در این رابطه 
یادآور شده که عضویت و همکاری ایران با سازمان های اقتصادی اکو، همکاری های 
اسالمی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در 
نقطه عطف کریدورهای  جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به تراتزیت 
کاالهای عبوری خارجی از کشــورمان در دولت ســیزدهم می تواند ضمن تعمیق 
روابط سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه،   باعث افزایش تجارت با کشورهای 
همسایه و همسایگان آنها و رشد  عبور کاالهای  خارجی  و درآمدهای ناشی از آن 
نیز برای کشورمان شود در همین راستا  در ۹ ماهه امسال  ۹میلیون و ۱5۸هزار تن 
کاالی خارجی  از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76درصد 

رشد داشته است.

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی 
حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شده تحدید حدود 
انجام نشــده است رســیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد 1-برابر رای 
شماره 1400/2416 آقای ماشاهلل فتحی فرزند رحمت اهلل به شماره ملی 3859014757 
نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی زنگولی به 
مســاحت 8776/07 متر مربع به شــماره پالک 39 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله فتحی 2-برابر رای شماره 
1400/2418 آقای محمد رحیمی فرزند حاجی به شماره ملی 3859027220 نسبت به 
ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 59329/19 متر مربع به شماره 
پــالک 37 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک 
رسمی آقای عزت اله عبادی)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/11/16( 
3- برابر رای شــماره 1400/2472 آقای حبیب اله مرادی فرزند ســتار به شــماره ملی 
3858780340 نسبت به ســه دانگ از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با 
مشــهوریت محلی پشت قلعه یا کونا چالگه به مســاحت 64143/87 متر مربع به شماره 
پالک 136 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه پنجه علیا خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله الوه 4-برابر رای شماره 1400/2466 آقای معروف میراحمدی فرزند 
خداکرم به شماره ملی 3859148141   نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی پشت قلعه یا کونا چالگه به مساحت 64143/87 
متر مربع به شــماره پالک 136 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه پنجه 
علیا خریداری از مالک رسمی آقای اسداله الوه )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز 
یکشنبه 1400/11/17( 5-برابر رای شماره 1400/2422 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد 
علی به شماره ملی 3859029551 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم 
با مشهوریت محلی کانی ذوالفقار به مساحت 96540/04 متر مربع به شماره پالک 414 
فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای 
عباس امیری حسنی    6-برابر رای شماره 1400/2424 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد 
علی به شــماره ملی 3859029551 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشــهوریت محلی دیمه گوره به مســاحت 27343/68 متر مربع به شماره پالک 
415فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی 
آقای سعید فرزامی 7-برابر رای شماره 1400/2420 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی 
به شــماره ملی 3859029551 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم 
با مشــهوریت محلی جاده زرینه به مساحت 25062/45 متر مربع به شماره پالک 414 
فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای 
یحیی امینی )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1400/11/18(   بنابراین 
طبــق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق 
اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر شده تا چنانچه نسبت به تحدید 
حدود پالک های فوق اعتراضی داشــته باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان 
ثبت یا نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک 
مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین 
حقوق چنانچه نســبت به حدود یا حقوق لرتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض 
کتبی خود را به این اداره تســلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها 
در مراجــع قضایی از بین رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراص دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم نمایند 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور 

سند مالکیت اقدام خواهد شد. 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ) 236(
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گزیده خبر
با وجود وعده های بیشمار

بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ به 
نفس نفس افتاده است!

هرچنــد وعده و وعیدها از صعود بــورس به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
واحد حکایت داشــت اما حدود دو هفته است که شاخص کل بورس حتی 
توانایی گذر از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار 
در این کانال به شمارش افتاده است!به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه قبل 
بود که یکی از مســئولین کشور سیگنال شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
واحدی را به بازار داد. رقمی که مشــخص نبود بر چه اساسی اعالم شده و 
تحقق آن دور از انتظار بود. موضوعی که روند معامالت در بازار سرمایه طی 
ماه قبل نیز به ان صحه گذاشته و روزهای بورس یا کاهشی بوده اند و یا در 
بهترین حالت نوسانی!هفته جاری هم از این قاعده مستثنی نبود و شاخص 
کل بــورس باز هم در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد درجا زد. درواقع 
بازار بورس هفته خود را با نوسان اغاز کرد و شاخص کل بورس در روز شنبه 
هفته جاری تا ســاعات میانی معامالت صعودی بود و تا یک میلیون و ۳۶۷ 
هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شــاخص در ساعات پایانی 
نزولی شــد و در نهایت با ۷۵۱ واحد نزول، تا یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد 
هم کاهش یافت. در آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد 
کاهش یافت و رقــم ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد را ثبــت کرد.دومین روز هفته 
درحالی ســپری شد که شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش 
در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل فرابورس هم در 
روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶ واحد کاهش 
رقم ۱۸ هزار و۱۱۷ واحد را ثبت کرد.در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای 

صعود خیز برداشت اما این تالش بی نتیجه ماند.

مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی:

بانک ها موظف به اعتبارسنجی متقاضی وام شدند
مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات 
معــوق، بانک ها مکلف شــدند قبل از پرداخت تســهیالت برای 
متقاضی وام استعالم اعتبارسنجی اخذ کنند.به گزارش خبرنگار 
ایِبنا، محبوب صادقی با اشــاره به اینکه بررســی اعتبارسنجی 
برای پرداخت تســهیالت بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی 
خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه 
تسهیالت گذشــته مشتریان اســت.وی همچنین رقم و سابقه 
چک های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای 
تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: 
بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین 
برق و گاز از دیگر مواردی اســت کــه می تواند در تعیین امتیاز 
اعتبارسنجی متقاضیان تســهیالت بانکی موثر باشد.مدیر اداره 
اطالعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی مشتریان در 
دنیا سابقه ای صد ساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل 
در ایران، می تواند شــرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل 
کمک کند.صادقی با اعالم اینکه اعتبار ســنجی پیش از این نیز 
در برخی بانک ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می کند 
بانک ها برای پرداخــت وام های کوچک بــه متقاضیان بتوانند، 
شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه هایی همچون گواهی های 

کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.وی در ادامه با اعالم 
اینکه پرداخت وام های کوچک با مدل اعتبار ســنجی به صورت 
نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره 
تسهیالت در شبکه بانکی کشور پرداخت می شود و هدف اعتبار 
سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی 

دارند به تسهیالت بانکی بیشتر شــود.مدیر اداره اطالعات بانک 
مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی 
مشتریان بد حســاب بانکی که وثائق مناســبی دارند، اما رفتار 
گذشته آن ها نشــان می دهد که به تعهدات خود به موقع عمل 
نمی کنند، محدود می شــود.وی میزان مطالبات معوق بانک ها را 

حدود ۷ درصد تسهیالت پرداختی خواند و افزود: هر چقدر این 
عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشــور است.صادقی اضافه 
کرد: دسترسی به ســامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم 
شــده و متقاضیان می توانند با مراجعه به ســامانه مای کریدیت 
و پرداخت هزینه ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار ســنجی 
خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز 
مهیا خواهد شــد.مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی با اعالم اینکه 
موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین نامه 
آن مصــوب و ســال ۱۳۸۸ نیز اصالحات آن انجام شــد، گفت: 
سال ۱۳۸۹ میزان اســتعالم از شرکت مشاور رتبه بندی حدود 
۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعالم 
ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعالم رسیده است.

صادقی افزود: شــرکت خصوصی مشاور رتبه بندی تنها شرکت 
دارای مجوز از بانک مرکزی اســت و تاکنون اطالعات حدود ۴۴ 
میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون 
نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می تواند در سامانه مای 
کریدیت مشــاهده کنند.وی در پایان گفت: اکنون بانک ها برای 
پرداخت تسهیالت مکلف به اخذ اعتبارسنجی شدند و اگر بانکی 

تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

 )Conference Board( تهران- ایرنا- نظر سنجی سازمان غیرانتفاعی و گروه تحقیقاتی مستقر در نیویورک موسوم به هیات کنفرانس
نشان می دهد که افزایش قیمت ها و تورم به نگرانی مدیران در جهان تبدیل شده و حتی در برخی مناطق این نگرانی بیشتر از 
بیماری کرونا اســت.به گزارش ایرنا از رادیو فرانســه، نتایج نظرسنجی از حدود یک هزار و ۶۰۰ مدیر شرکت های مختلف جهان 
نشان  می دهد که  تورم اکنون پس از کمبود نیروی کار در رتبه دوم فهرست مهم ترین نگرانی ها قرار دارد، در حالی که در سال 
گذشته رتبه ۲۲ را داشت.نتایج نظرسنجی نشان می دهد که ۵۵ درصد از این گروه )مدیران جهانی( پیش بینی می کنند تا اواسط سال ۲۰۲۳ یا پس از آن جهان 
شــاهد فشــارهای ناشی از افزایش  قیمت باشد.بر اساس داده های منتشر شده از سوی دولت آمریکا، قیمت کاال برای مصرف کننده در این کشور  در سال ۲۰۲۱ با 
سریع ترین سرعت در چهار دهه اخیر افزایش یافت.جروم پاول رئیس فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( در ابتدا فشارهای قیمت گذاری را نتیجه مشکالت زنجیره ای 
تامین گذرا توصیف کرده بود که انتظار می رفت نسبتاً سریع کاهش یابد اما با ادامه فشارهای تورمی وی از مواضع خود عقب نشینی کرد و فدرال رزرو در حال آماده 
شدن برای افزایش نرخ بهره در سال جاری برای کاهش افزایش قیمت ها است.براساس این گزارش، در حال حاضر تورم به عنوان مهمترین نگرانی در میان مدیران 
اجرایی اروپایی قرار دارد، اما در چین چهارم و در ژاپن باالی ۱۰ قرار دارد.در چین و ژاپن هم اکنون اختالالت مرتبط با همه گیری کووید-۱۹ به عنوان نگرانی اصلی 

رتبه بندی شده است.

 ســازمان ملل اعالم کرد موج های جدید همه گیری کرونا، چالش های موجود در بازار کار، اختالل  در زنجیره عرضه و باال رفتن 
تورم روند رشد اقتصاد دنیا را در سال جاری و سال آینده میالدی کند خواهد کرد.به گزارش ایِبنا به نقل از رویترز، طبق گزارش 
ســازمان ملل، موج های جدید همه گیری کرونا، چالش های موجود در بازار کار، اختالل های به وجودآمده در زنجیره عرضه و باال 
رفتن تورم باعث می شــود اقتصاد دنیا ۴ درصد در ســال جاری میالدی رشد داشته باشــد یعنی پایین تر از ۵.۵ درصدی که در 

ســال گذشته پیش بینی شده بود. همچنین تخمین زده می شــود اقتصاد دنیا ۳.۵ درصد در ۲۰۲۳ رشد کند.در گزارش این سازمان از شرایط اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ 
آمده است:»روند رشد اقتصاد دنیا پس از یک رکود ۳.۴ درصدی در ۲۰۲۰، در پایان ۲۰۲۱ مخصوصاً در اقتصادهای بزرگ مثل چین، اتحادیه اروپا و آمریکا کند شده 
بود که نتیجه کم اثر شدن محرک های مالی و پولی و اختالل های به وجودآمده در زنجیره های عرضه بود.سازمان ملل اعالم کرد تورم جهانی در ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد 
رسیده  بود، یعنی بیشتر از ۲ درصد نرخ رشد تورم طی ۱۰  سال گذشته.در این گزارش همچنین هشدار داده شده افزایش نابرابری در داخل کشورها و بین کشورهای 
مختلف از پیامدهای بلندمدت همه گیری کرونا خواهد بود.»در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک امر دست نیافتنی است. فاصله بین 
رشد اقتصاد این کشورها و رشدی که می توانستند بدون همه گیری کرونا داشته باشند در ۲۰۲۳ هم ادامه خواهد داشت«.اما رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای 

توسعه یافته نسبت به پیش بینی های قبل از کرونا کاماًل بهبود خواهد یافت.

نتایج یک نظر سنجی؛

گسترش نگرانی از تورم و ناپایداری اقتصادی در جهان
پیش بینی سازمان ملل

 رشد ۴ درصدی اقتصاد جهان در ۲۰۲۲



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 25 دی 1400  12 جمادی الثانی 1443  15 ژانویه 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4822  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

آغاز رقابت  کردها
برهم صالح و هوشیار زیباری رسما برای 
سمت ریاست جمهوری عراق نامزد شدند

»هوشیار زیباری«، از سران حزب 
رسما  عراق،  کردستان  دموکرات 
برای ریاســت جمهــوری عراق 
نامزد شد، این در حالی است که 
برهم صالــح نیز از طرف اتحادیه 
میهنی کردستان عراق رسما خود 
را نامزد این پست کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، 
»برهم صالح« نامزد نهایی حزب 
مدارک  کردستان،  میهنی  اتحاد 

خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق ارائه کرد.خبرگزاری شفق 
نیوز به نقل از یک منبع پارلمانی گزارش داد، برهم صالح برای بار دوم خود را 
نامزد پست ریاست جمهوری کرد. او مدارک خود را تقدیم پارلمان کرد.پیشتر 
اعضای حزب اتحاد میهنی کردستان با حضور در منزل »بافل طالبانی« رهبر 
این حزب با اجماع آرا برهم صالح را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست 
ریاست جمهوری عراق معرفی کردند.حزب دموکرات کردستان هم »هوشیار 
زیباری« را به عنوان نامزد نهایی خود برای پســت ریاست جمهوری عراق 
انتخاب کرده است.براساس گزارش سایت های عراقی، هوشیار زیباری عضو 
دفتر سیاســی حزب دموکرات کردستان عراق ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ برای پست 
ریاســت جمهوری نامزد شد و مدارک نامزدی خود برای این پست را تقدیم 
پارلمان کرد.بعد از اظهارات ضد و نقیض دو روز گذشته درباره کناره گیری 
حزب دموکرات کردستان از پســت رئیس جمهوری عراق، رسانه های کرد 
خبر نامزدی زیباری برای پست ریاست جمهوری را اعالم کردند.در حالی که 
خبرگزاری های »رووداو« و »روسیا الیوم« به نقل از منابع آگاه خبر دادند که 
زیباری رسما مدارک مربوط به نامزدی برای این مقام را امضا کرده و تحویل 
داده، خبرگزاری »شفق نیوز« گفت که قرار است وی پنج شنبه برای تقدیم 
اســناد مرتبط با نامزدی ریاست جمهوری عراق به هیئت رئیس مجلس از 
اربیل به بغداد سفر کند.به این ترتیب زیباری که ریاست حزب دموکرات را 
در رایزنی های انجام شده با گروه های سیاسی عراق در بغداد برعهده داشت 
از اظهارات روز دوشــنبه خود بازگشــته است. او گفته بود، حزبش از پست 
ریاست جمهوری چشم پوشــی می کند.زیباری شب گذشته با رد اظهارات 
منتســب به وی درباره واگذاری سمت ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی 
کردستان، تأکید کرد که ریاست جمهوری عراق سمت مهمی است و حزب 
دموکرات از آن کوتاه نیامده است.هوشیار زیباری ادامه داد: برخی شبکه های 
اجتماع و برخی پلتفرم های رســانه ای و ارتش های الکترونیکی غیرمسؤول 
اظهارات ســاختگی به اسم ما به عنوان حزب دموکرات کردستان مبنی بر 
صرف نظر کردن از پســت رئیس جمهوری منتشر می کنند.وی اضافه کرد: 
این گزارش ها کامال از حقیقت به دور هســتند و صحیح نیســتند ما تاکید 
می کنیم هیچ یک از ما چنین اظهارنظــری نکرده ایم.زیباری ادامه داد: این 
مقام حاکمیتی برای عراق بســیار مهم اســت و در وهله اول و آخر نیاز به 
توافق کردها دارد.ماجد شــنکالی، نماینده حزب دموکرات نیز تاکید کرد: 
دموکرات کردستان به اتحادیه میهنی درباره حضور در جلسه اول پارلمان 
و عدم شکســتن حد نصاب پارلمان اطالع داد؛ اما اتحادیه میهنی تصمیم 
گرفــت به رغم وجــود توافق قبلی مبنی بر رفتن به بغــداد با یک موضع 
منسجم از جلسه خارج شود.او اشاره کرد: پست رئیس جمهوری متعلق به 
کردهاســت و ما بر آن توافق خواهیم کرد و سناریوی ۲۰۱۸ تکرار نخواهد 
شــد و زمان همچنان هســت و ۲۸ روز زمان برای توافق بر سر یک نامزد 
وجود دارد.در این راســتا عصمت رجب، از رهبران حزب دموکرات بر طرح 
نامزدی زیباری برای پست ریاست جمهوری تاکید کرد.رجب به خبرگزاری 
ایرث نیوز عراق گفت: نشســتی از ســوی حزب دموکرات برگزار شد و در 
صــورت اصرار اتحادیه میهنی بر نامزدی برهم صالــح، نامزدی زیباری به 
عنوان ســهم کردها مطرح گردید.وی افزود: امیدواریم نامزدهای دیگری از 
اتحادیه میهنی غیر از برهم صالح وجود داشــته باشد.با این اوصاف بعد از 
پایان جنجال تعیین رئیس پارلمان عراق، حاال نوبت به تعیین سرنوشــت 
پســت مهم دیگر یعنی رئیس جمهوری عراق رسیده است؛ پستی که نیاز 
به توافق دو حزب اصلی کرد عراق یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود 
بارزانی و اتحادیه میهنی به ریاست باقل جالل طالبانی دارد.اصرار هر حزب 
به راهکار و خواســته خود نیاز به انجام مذاکرات بیشــتر دارد. در حالی که 
مهلت قانونی وجود دارد و دو هفته زمان هســت. زیرا محمد الحلبوســی، 
رئیس پارلمان عراق باب نامزدی برای این مقام را باز کرد و گفت نمایندگان 
هشــتم فوریه رئیس جمهوری را انتخاب می کنند.اگر کردها توانســتند با 
میانجی گری کردها و نقش برجسته مسعود بارزانی موضع شان را منسجم 
کنند؛ اما خودشان که هیچ ناظر منطقه ای بر آنها وجود ندارد طبق توازنات 
داخلی و حاکم بر سیاست عراق فقط نیاز به توافق داخلی یا رفتن به سمت 
ســناریوی ســال ۲۰۱۸ دارند. زمانی که دو حزب با دو نامزد برای ریاست 
جمهوری پا به صحنه گذاشتند یکی برهم صالح رئیس جمهوری کنونی بود 
و دیگر فواد حسین وزیر خارجه کنونی.معادله سخت کردها به خصوص با 
اصرار بافل طالبانی بر نامزدی برهم صالح به عنوان تنها نامزد اتحادیه میهنی 
کردســتان و ادامه وتو بارزانی نسبت به صالح پیچیده می شود.با این وجود 
کسانی هستند که معتقدند، کردها احتماال تحت تاثیر فشارهای منطقه ای 
و جهانی قرار گرفته و نهایتا یکی از احزاب از گزینه خود صرف نظر کند؛ اما 
تاکنون هیچ نشانه ای از ماهیت تاثیر گذاری بر راهکار و انتخاب کردها برای 

این سمت مشاهده نشده است.

کره شمالی یک پرتابه ناشناس دیگر به سمت 
شرق شلیک کرد

خبرگزاری یونهاپ از قول ســتاد مشــترک ارتش کره 
جنوبی دیروز )جمعه( گزارش کرد، کره شمالی یک پرتابه 
ناشــناس را به سمت شرق شلیک کرده است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این سومین پرتاب 
موشکی احتمالی کره شمالی از آغاز سال ۲۰۲۲ محسوب 
می شود.دو پرتاب قبلی یکی در پنجم و دیگری در ۱۱ ژانویه سال جاری میالدی 
بوده است.بعد از آن شلیک دوم دولت پیونگ یانگ گفته بود که به صورت موفقیت 
آمیزی موشک های فراصوت را آزمایش کرده است.همچنین دولت ژاپن نیز نسبت 
به یک پرتاب احتمالی موشکی از سوی کره شمالی هشدار داده است و گارد ساحلی 
این کشور از کشتی هایی که در حال حاضر در دریا هستند می خواهد مراقب باشند 
و در صورت افتادن جســم در آب از آن دور بمانند.این هشدار در ساعت ۱۴:۵۵ به 

وقت محلی )۰۵:۵۵ به وقت گرینویچ( صادر شده است.

اعتصاب معلمان در فرانسه
تهران- ایرنا - معلمان فرانسه در اعتراض به نحوه مدیریت 
دولت در مقابله با همه گیری کرونا، روز پنجشنبه دست 
به اعتصاب سراسری زدند.به گزارش ایرنا از شبکه ای بی 
سی نیوز، معلمان فرانسه در اعتصاب سراسری خود قوانین 
گیج کننده دولت در مورد وضعیت کرونا را محکوم کرده 
و خواستار حمایت بیشتر از این اعتصاب شدند.معلمان خواهان توضیح بیشتر در 
مورد قوانین کرونا و محافظت های بیشتر مانند عرضه ماسک ها و آزمایش های اضافی 
در مدارس برای کمک به کاهش فشار هستند.لیلی الربی یکی از اعضای اتحادیه 
معلمان در مورد این اعتصاب گفت: این اعتصاب علیه ویروس کرونا نیست بلکه علیه 
اطالع رسانی بد، تغییر قوانین و مدیریت نا مناسب بحران بهداشتی است.براساس 
بیانیه بزرگترین اتحادیه معلمان فرانسه )Snuipp(، معلمان از این شکایت دارند که 
نمی توانند به درستی تدریس کنند و به اندازه کافی در برابر ویروس کرونا محافظت 
نمی شوند و مکرراً از طریق رسانه ها خبرهایی در مورد تغییرات اقدامات احتیاطی 
می شنوند.اعتصاب سراسری معلمان در حالی انجام می شود که اولیویه وران وزیر 
بهداشت فرانسه روز پنجشنبه در توییتر اعالم کرد، تست ویروس کرونای وی مثبت 

بوده و برای ادامه کار خود را قرنطینه کرده است

بلینکن: 

خروج از برجام جزو بدترین تصمیم های آمریکا بود
وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد تصمیم دولت پیشین آمریکا 
برای خروج از برجام جزو بدترین تصمیم های سیاســت خارجی 
آن کشــور بود.به گزارش گروه مانیتورینگ بین الملل خبرگزاری 
فارس، »آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا، خروج از برجام 
را یکی از بدترین تصمیم های سیاســت خارجی آمریکا دانست.

بلینکن که با رادیو »ان.پی.آر« گفت وگو می کرد در پاسخ به سوال 
مجری مبنی بر اینکه آمریکا چگونه قصد دارد حرکت ایران برای 
دستیابی ایران به »سالح هسته ای« را متوقف کند گفت: »ما آنها 
را متوقف کرده بودیم. توافق هسته ای که چند سال پیش در دولت 
اوباما حاصل شد برنامه هسته ای ایران را مهار می کرد.«کشورهای 
غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته 
ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هســته ای این کشور 
متهم کرده اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.ایران تأکید 
می کند به عنــوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گســترش 
ســالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز 
دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 
بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی 
که نشــان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هســته ای این کشور به 
ســمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشــد، پیدا نکرده اند.ایران 
عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به توافقی با کشــورهای موسوم به 
گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها بر ســر برنامه هسته ای خود 
دست پیدا کرد. علی رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت ماه 

سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

انتقاد بلینکن از تصمیم برجامی ترامپ
وزیــر خارجه آمریکا در ادامه مصاحبه با ان پی آر گفت: » یکی از 
بدترین اقدامات در سیاســت خارجی اخیــر آمریکا خروج از آن 
توافق بود که در نتیجه آن ما االن در موقعیت چالش انگیزی قرار 
داریم که به جای حاصل شــدن توافقی جدید و اصطالحاً بهتر، 
ایران برنامه هســته ای خودش را به صورتی خطرناک پیش برده 
است.«بلینکن با اشاره به مذاکرات جاری در وین گفت: »ما هنوز 
بــاور داریم اگر بتوانیم در هفته های آینده- نه در ماه های آینده- 
بــه برجام برگردیم، این بهترین اقدام برای امنیت ما و همچنین 
امنیت شریکان و متحدانمان در منطقه خواهد بود. اما وقت بسیار 
بســیار کوتاه است.«وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: 

»ایران دارد به نقطه ای که بتواند در مدت زمانی بسیار بسیار کوتاه 
مواد شــکافت پذیر الزم برای ساخت یک بمب هسته ای را تولید 
کند. همزمان، آنها دارند پیشروی هایی ]از لحاظ برنامه هسته ای[ 
انجام می دهند که به عقب برگرداندن آنها دشواری های فزاینده ای 
خواهد داشــت، چون آنها دارند چیزهای جدید یاد می گیرند و 
کارهای جدید انجام می دهند.«بعد از گذشت یک سال از خروج 
آمریــکا از برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشــورهای 
اروپایی به وعده هایشان عمل نکرده اند در چند گام تعهداتش ذیل 
برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق 
هسته ای برجام صورت می گرفت.جمهوری اسالمی ایران، بعد از 
برداشتن ۵ گام برای کاهش تعهدات، سرانجام ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ 
اعالم کــرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شــامل 
ظرفیت غنی ســازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، 
و تحقیق و توســعه( مواجه نیست.اقدامات ایران ذیل بندهایی از 
برجام انجام شــده اند که به هر یک از طرف ها اجازه می دهد در 
صورت عدم پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق، تعهدات خودشان 

را کاهش دهند.

بلینکن و باز هم »ضرب االجل های ساختگی«
بلینکن در ادامــه اضافه کرد: »بنابراین، چند هفته باقی مانده تا 
ببینیم آیا می توانیم به پایبندی دوجانبه ]برجام[ برگردیم یا خیر. 
این بهترین نتیجه برای امنیت آمریکا خواهد بود اما اگر نتوانیم 
این کار را انجام دهیــم گزینه ها و گام های دیگر را با هماهنگی 
کشورهای ذی ربط بررسی می کنیم.«دیپلمات های غربی از هشتم 
آذرماه که نخســتین دور مذاکرات رفع تحریم ها در دولت سید 
ابراهیم رئیســی آغاز شده ســعی کرده اند با ارائه چارچوب های 
زمانی تیم ایران را برای موافقت با خواســته های خود تحت فشار 
قرار دهند.با این حال، نمایندگان ایران در مذاکرات وین تصریح 
کرده اند برای تهران نتیجه مهم تر از زمان است. تهران در تالش 
است برجام را که از نخستین روزهای اجرایی شدن در اثر برخی 
سیاست های آمریکا و کشــورهای غربی به توافقی تهی از منافع 
اقتصادی برای طرف ایرانی تبدیل شد به سمت توافقی دوجانبه و 
متوازن پیش ببرد.پیش از این پایگاه پولیتیکو هم به نقل از برخی 
»مقام های نزدیک به مذاکرات« مدعی شده که پنجره مذاکرات تا 
پایان ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه بسته خواهد شد. البته پولیتیکو 

به نقل از منابعی دیگر این را هم نوشــته که هیچ تاریخ ثابتی در 
خصوص زمان توافق در نظر گرفته نشــده است.این جدیدترین 
تاریخی اســت که منابع غربی درباره مهلت رســیدن به توافق 
مطرح کرده اند. رســانه های غربی در دورهای قبل تر گفت وگوها 
مدعی شده بودند ایران تا پایان دسامبر برای تصمیم گیری بر سر 
توافق فرصت دارد.ایران گفته است هیچ ضرب االجل ساختگی را 
نمی پذیرد. »سعید خطیب زاده«، سخنگوی وزارت خارجه ایران 
چنــد روز پیش تصریح کرد: »»هیچ ضرب االجل ســاختگی را 
نمی پذیریم و امیدواریم خودشــان هم بــه آن ضرب االجل های 

ساختگی باور نکنند. بیایند برای یک تفاهم خوب برسیم.«

موضع یک سویه غربی ها
مقام های آمریکایی در ماه های گذشــته تصریــح کرده اند که 
چنانچه پیشــرفت های هســته ای ایران ادامه پیدا کند برجام، 
در بردارنده همان منافع »منع اشــاعه ای« که در ســال ۲۰۱۵ 
ایــن توافق برای طرف غربی ایجاد می کرد نخواهد بود.برخی از 
تحلیلگران این موضع طرف های غربی درباره کاســته شدن از 
منافع »منع اشاعه ای« را دیدگاهی یکجانبه می دانند. به گفته 
این تحلیلگران، جمهوری اســالمی ایران هــم از زمان اجرایی 
شــدن برجام به هیچ یک از منافع اقتصادی وعده داده شده در 
این توافق دســت پیدا نکرده و این آمریکا است که با توجه به 
خروج از برجام باید با بازگشت به توافق، زمینه های ایجاد توازن 
دوجانبــه در توافق را فراهم کند.جو بایدن قبل از رســیدن به 
ریاست جمهوری آمریکا مدعی شــده بود کشورش را به برجام 
بازخواهــد گرداند، اما تا کنون از انجام اقدامات الزم برای عمل 
به تعهدات واشنگتن خودداری کرده است.اصرار دولت بایدن بر 
حفظ تحریم های ترامپ یکی از موانع موجود در دورهای گذشته 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین بوده اســت.دیگر محور اختالف 
درخواســت ایران برای اخذ ضمانت از طرف غربی برای ماندن 
در برجام است، آن هم در شرایطی که نمایندگان جمهوری خواه 
کنگره آمریکا بار دیگر تهدید کرده اند چنانچه به قدرت برسند 
برجام را پاره خواهند کرد.ایران خواســتار آن شــده که آمریکا 
بــا ارائه تضمین حقوقــی اطمینان خاطر بدهــد اتفاق دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکرار نخواهد شد.به عنوان مثال، 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با 
مسئول سیاست خارجی اروپا گفته که آمریکا باید ضمانت هایی 

جدی و کافی در خصوص قابل اعتماد بودنش بدهد.

ســخنگوی کرملین روز )پنج شنبه( تاکید کرد، اعمال 
تحریم علیه رئیس جمهوری یک کشــور فراتر از حد 
و حدودهاســت و احتماال منجر به خدشــه دار شدن 
روابط دیپلماتیک می شــود.به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، سناتورهای دموکرات آمریکا 
روز چهارشــنبه الیحه جدیــدی را در رابطه با تحریم 
روسیه ارائه کردند که »هزینه سنگینی« برای اقتصاد 
روســیه در صورت حمله به اوکراین خواهد داشت. این 
الیحه شامل تحریم هایی علیه مقامات دولتی و نهادهای 
مالی کلیدی روســیه و همچنین افشای علنی اموال و 
دارایی های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و 
اطرافیان نزدیکش است.دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین به خبرنگاران گفت: اعمال تحریم علیه رئیس 
جمهوری روســیه فراتر از حد و حدودهاست و احتماال 
منجر به خدشــه دار شدن روابط می شــود.  وی افزود: 
گزارش ها دربــاره احتمال تحریم های جدید آمریکا در 
زمانی که مذاکرات امنیتی در جریان اســت، تالشــی 
برای تحت فشار گذاشــتن مسکو محسوب می شود و 
هیچ نکته دیگری ندارد. بدون شــک ما چنین اسناد و 
بیانیه هایی را شدیدا منفی ارزیابی می کنیم. به ویژه با 
توجه به پشت پرده سری مذاکرات کنونی. این مذاکرات 
اگرچه ناموفق بودند؛ اما باز هم یک گفت وگو محسوب 
می شوند. بدون شک، ترکیب این بیانیه ها و مذاکرات با 
هدف تحت فشار گذاشتن مسکو است و کامال بی معنی 
است.   پسکوف گفت: مسکو در حال حاضر قصد ندارد 
به تحریم های اعالم شده از سوی آمریکا پاسخ بدهد و 
امیدوار اســت که اینها تنها یک »بیانیه پر سر و صدا« 
باشند. ما همچنان به ظهور عقل سلیم و قضاوت صحیح 
امیدواریم. کرملین از غرب می خواهد تا به جای صحبت 

کردن درباره تحریم ها، به نگرانی های امنیتی روســیه 
گوش کند.وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: یا 
توجه به اظهارات ناتو درباره توسعه این ائتالف، روسیه 
متوجه نمی شود که چرا از مسکو خواسته شده تا برای 
کاهش تنش ها اقدامی کند!سخنگوی کرملین افزود: ما 
بیانیه هایی را از ســوی ناتو می شنویم دال بر اینکه این 
ائتالف بیش از پیش توسعه خواهد یافت. ما بیانیه هایی 
را از ســوی نماینــدگان آمریکایی می شــنویم که از 
کشورهای جدید از جمله فنالند و سوئد دعوت می کنند 
تا به ناتو بپیوندند. در این رابطه ما چه کاری می توانیم 
برای کاهش تنش ها انجام دهیم؟ اگر ناتو می خواهد به 
ما دیکته کند که نیروهای مسلحمان را در خاک روسیه 
چطور و کجا مستقر کنیم، احتماال اوضاع خیلی سخت 
می شود. ما درباره خاک روسیه صحبت می کنیم. روسیه 
نیروهای مسلحش را در خاک کشورهای دیگر مستقر 
نمی کند. این نکته بســیار مهمی است که باید به آن 
توجه شــود.  پسکوف همچنین تصریح کرد: پس از دو 
دور مذاکره با آمریکا و ناتو، مسکو انتظار یک پاسخ ویژه 
کتبی را دارد. جنبه های مثبتی در این مذاکرات وجود 
داشــت؛ اما همچنان باید به مسائل اساسی پاسخ داده 

شود.وی افزود: روســیه قصد دارد به مذاکره با آمریکا 
ادامه دهد. مسکو همیشه تمایل سیاسی برای گفت وگو 
داشته؛ اما نتایج ملموس و قاطعانه الزم است. ما بارها با 
عدم تمایل شرکایمان برای انجام این مذاکرات مواجه 
شده ایم. شکی ندارم که هیچ فقدان تمایل سیاسی برای 
ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت؛ اما باید پیشرفتی 
در مســائل اساسی حاصل شود و باید یک نتیجه ویژه 
و یک پاسخ ویژه بدست آید.پسکوف تاکید کرد: روسیه 
و غرب در جریان مذاکرات اخیر در ژنو و بروکســل بر 
سر مسائل اساسی اختالف داشتند. با این حال از برخی 
جهات این مذاکرات مثبت بود؛ اما نه در بخش مسائل 
مهم و اصلی. این مذاکرات با هدف رسیدن به پاسخ های 
ویژه برای مســائل اساســی ویژه برگزار شــدند. این 
اختالفات در مســائل اساسی وجود دارد. این بد است. 
این تنها نکته منفی دو دور مذاکره اخیر است.سخنگوی 
کرملین همچنین اعالم کرد که روسیه آماده همکاری با 
تمامی اعضای دولت جدید قزاقستان است.وی گفت: ما 
باید با وزرایی که توسط قاسم جومارت توکایف، رئیس 
جمهوری قزاقستان منصوب شده اند ارتباط برقرار کرده 
و همکاری هایمان را عمیق تر کنیم.پسکوف همچنین 
اظهار داشــت: دعوت از توکایف برای ســفر به روسیه 
همچنان به قوت خود پابرجاست چرا که حفظ ارتباط 
در سطوح باال بسیار حائز اهمیت است. قطعا هیچ چیز 
تغییر نکرده است. قزاقستان و ما گفتیم که مطمئنیم 
که با این مشکالت دست و پنجه نرم می کنیم. تا آنجا 
کــه ما می دانیم روند خاصی از احیای زندگی عادی در 
پیش است. سازمان پیمان امنیت جمعی به درخواست 
رهبری قزاقســتان نقش خود را به طور کامال موثر ایفا 

کرده است و این دعوتنامه همچنان معتبر است. 

کرملین: 

تحریمپوتینمنجربهخدشهدرروابطدیپلماتیکمیشود

آمریکا از اتهاماتی که در روزهای گذشته علیه روسیه درباره برنامه ریزی برای حمله به اوکراین مطرح کرده 
عقب نشینی کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی آمریکا  
گفته آمریکا معتقد نیست که روسیه »قطعاً« برای حمله به اوکراین تصمیم گرفته است.جیک سالیوان در بخش دیگری از سخنانش گفته که 
آمریکا برای دیپلماسی با روسیه آماده است اما برای دفاع از متحدانش نیز آمادگی دارد.مشاور امنیت ملی آمریکا در بخش دیگری از سخنانش 
گفته روسیه ای ها در مذاکرات، حرفه ای و جدی بودند.طی هفته های اخیر و همزمان با اتهام زنی اوکراین و برخی کشورهای عضو ناتو به روسیه 
درباره تدارک برای حمله به اوکراین، رزمایش های نظامی در منطقه شــدت یافته است.مســکو ضمن رد ادعاهای کی یف، واشنگتن و برخی 
متحدان اروپایی درباره تدارک برای حمله به اوکراین، پیشنهاداتی را به واشنگتن و ناتو با موضوع کاستن از تنش ها و ارائه ضمانت های امنیتی 
ارائه داد.مقام های روســیه بارها عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز خوانده و درباره تبعات جدی گسترش این ائتالف نظامی غربی به سمت 

شرق و مرزهای روسیه هشدار داده اند.

دموکرات ها و جمهوری خواهان از هم اکنون رقابت برای انتخابات هشــتم نوامبر ۲۰۲۲ را آغاز کرده اند و دولت دموکرات جو بایدن درصدد اســت 
با تصویب الیحه ای قوانین رای را اصالح کند.دموکرات ها الیحه »حق رای« را آخرین فرصت برای مقابله با محدودیت های جدید رای در ایالت های 
تحت کنترل جمهوری خواهان پیش از انتخابات کنگره در ۸ نوامبر ۲۰۲۲ می دانند.دموکرات ها می گویند که این الیحه از دسترسی به صندوق های 
رای، به ویژه برای گروه های اقلیت و کم درآمد محافظت می کند. رای دهندگان رنگین پوست به صورت سنتی به نامزدهای دموکرات رای داده اند.

قانونگذاران جمهوری خواه در ۱۹ ایالت دهها قانون را تصویب کرده اند که رأی گیری را دشوارتر می کند.جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا  در تالش برای تصویب الیحه حق رای در 
مجلس سنای کشورش پس از دیدار اعضای دموکرات سنا اذعان کرد که احتماال الیحه پیشنهادی حق رای او برای اصالحات در قوانین رای گیری تصویب نخواهد شد.وی روز پنجشنبه 
به وقت محلی به خبرنگاران گفت که نمی دانم قادر خواهیم بود این الیحه را تصویب کنیم. امیدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم اما در مورد آن اطمینان ندارم.بایدن متعهد شد که 
به مبارزه برای اصالحات انتخاباتی و قانون حق رای ادامه دهد، حتی اگر جمهوری خواهان بار دیگر از تالش برای تغییر قوانین جلوگیری کنند.رئیس جمهوری آمریکا افزود اگر برای 
نخستین بار موفق نشویم، بار دوم امتحان خواهیم کرد.بایدن هشدار داد که شکست در این موضوع می تواند تخریب انتخابات را در پی داشته باشد.این الیحه روز پنجشنبه در مجلس 
نمایندگان تحت کنترل دموکرات ها به تصویب رسید، اما برای غلبه بر مخالفت جمهوری خواهان در سنا، قانون سنا موسوم به فیلی باستر باید تغییر کند. بر اساس این قانون، تصویب 

یک الیحه نیاز به موافقت ۶۰ سناتور از ۱۰۰ عضو دارد در حالیکه دموکرات ها تنها ۵۰ کرسی در اختیار دارند.

عقب نشینی آمریکا از متهم کردن روسیه

آمریکامعتقدنیستکهروسیه»قطعاً«برای
حملهبهاوکراینتصمیمگرفتهاست

جدال بر سر الیحه حق رای بایدن؛

دموکراتهاوجمهوریخواهاندررقابت
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پژوهشــگران آمریکایی، نوعــی ایمپلنت  الکتریکی ابــداع کرده اند که 
می تواند دردهای ناشی از آرتروز را کاهش دهد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیوساینتیست، ایمپلنت های زانو که جریان الکتریکی کمی را تولید 
می کنند، ممکن است درمانی برای آرتروز باشند و رشد مجدد غضروف 
را تحریک کنند.خرگوش هایی که طــی یک آزمایش از ایمپلنت هایی 
استفاده کرده بودند که هنگام حرکت آنها الکتریسیته را تولید می کنند، 
پس از آسیب غضروف نســبت به خرگوش هایی که از دارونما استفاده 
کرده بودند، بهبود بیشتری را تجربه کردند.آرتروز، یکی از علل شایع زانو 
درد با افزایش سن است. این بیماری، ساییدگی و پارگی غضروف را به 
همراه دارد. غضروف، الیه ای اســت که انتهای استخوان ها را می پوشاند 
و معموال از ساییده شدن آن ها به یکدیگر جلوگیری می کند.درمان های 
بســیاری برای آرتروز در حال توسعه هستند؛ از جمله داروهای جدید 
و کاشت ســلول های بنیادی که توانایی تبدیل شدن به هر نوع سلولی 
را دارند. برخی از پژوهش ها نشــان می دهند که یک جریان الکتریکی 
خفیف می تواند ســلول های غضروف زانو را برای تکثیر شدن و ترمیم 
آسیب تشویق کند.»تانه نگوین« )Thanh Nguyen(، پژوهشگر »دانشگاه 
کنتیکت« )UCONN( و همکارانش برای جلوگیری از قرار دادن باتری ها 
در داخل بدن، یک غشــای قابل تجزیه زیســتی با ضخامت حدود نیم 
میلی متر ساخته اند که هنگام فشرده و کشیده شدن، الکتریسیته تولید 
می کند. این ماده، ســاختاری چارچوب مانند دارد تا ســلول ها را برای 
انتقال یافتن به آن تشویق کند.گروه نگوین، این ایده را با ایجاد سوراخ 
در غضروف زانوی خرگوش ها و چســباندن آنها با مواد ابداع شده مورد 
بررسی قرار دادند. پس از یک ماه استراحت، خرگوش ها تشویق شدند.

پژوهشگران فنالندی، نوعی اسپری بینی ابداع کرده اند که می تواند 
امکان ابتال به کووید-۱۹ را تا هشــت ساعت متوقف کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی میل، درمان با کمک یک اسپری بینی جدید 
ممکن است بتواند برای مدت کوتاهی از افرادی که در معرض خطر 
ابتال به کووید-۱۹ قرار دارند، محافظت کند.این درمان که توســط 
دانشمندان »دانشگاه هلسینکی«)University of Helsinki( فنالند در 
حال توسعه است، طی بررســی های آزمایشگاهی، توانایی متوقف 
کردن ابتال به کروناویروس را تا هشــت ساعت نشــان داده است. 
این اســپری هنوز روی انسان آزمایش نشده است.این اسپری بینی 
برای استفاده در بیماران مبتال به نقص ایمنی و سایر افراد مبتال به 

آسیب پذیری شدید در برابر کووید-۱۹ در نظر گرفته شده است.
ایــن دارو بــا جلوگیری از تکثیر ویــروس در بینی عمل می کند و 
در بررســی های آزمایشــگاهی، بر خالف درمان های رایج با پادتن 
مونوکلونال که در برابر سویه اُمیکرون مؤثر نیستند، عملکرد خوبی 
دارد.اگرچه این درمان نمی تواند جایگزین واکسن ها شود اما می تواند 
محافظت بیشتری را برای افرادی که به تقویت بیشتر سیستم ایمنی 
نیاز دارند، فراهم کند و شــاید مبنایی برای سایر درمان ها در آینده 
باشــد.افراد دچار نقص ایمنی به دلیل درمان سرطان، پیوند اعضا، 
ابتال به HIV و ســایر بیماری ها، سیستم ایمنی ضعیفی دارند. این 
افراد به شدت در برابر کووید-۱۹ آسیب پذیر هستند و واکسن های 
معمولی ممکن است سیستم ایمنی بدن آنها را برای محافظت موثر 
در برابر ویــروس تقویت نکنند. به همین دلیــل، »مرکز کنترل و 

پیشگیری از بیماری آمریکا«)CDC( توصیه می کند.

درمان دردهای آرتروز با کمک 
ایمپلنت های الکتریکی

ساخت یک اسپری بینی برای 
مقاومت در برابر کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حال ناخوش مناره های اصفهان
دیوار نوشته یکی دیگر از عوامل تخریب "مناره چهل دختران" است.

معرفی فیس لیفت جیپ رنگید مدل 2022
جیپ در برزیل نسخهٔ فیس لیفت شدهٔ کراس اوور کوچک رنگید را معرفی کرده است و حاال می توانیم پیش از رونمایی کامل این 
خودرو طی هفته های آتی، برای اولین بار تغییرات داخلی و خارجی آن را ببینیم. تغییرات فیس لیفت رنگید چه در داخل و چه 
در بیرون نسبتاً جزئی هستند. قسمت جلوی خودرو با جلوپنجرهٔ کوتاه تر، دی الیت های جدید و تغییراتی در مه شکن ها از نسخهٔ 
قبلی متمایز شده است. در عقب نیز چراغ ها و سپر کمی تغییر کرده اند تا نمای مدرن تری ایجاد شود. جیپ داخل رنگید را هم 
برای مدل ۲۰۲۲ با نمایشگر بزرگ تر ۸.۴ اینچی سیستم اطالعاتی-سرگرمی، غربیلک فرمان مدرن و صفحه آمپر تمام دیجیتالی 
بروز کرده است.نوشتهٔ T۲7۰ در پشت خودرو نشان می دهد که رنگید مدل ۲۰۲۲ برای بازار برزیل به یک پیشرانهٔ ۱.۳ لیتری 
توربوشــارژ مجهز اســت که قابلیت کار با بنزین و اتانول را دارد. این موتور با بنزین ۱۸۰ اسب بخار قدرت و با اتانول ۱۸۵ اسب 
بخار قدرت تولید می کند و گشتاور آن برابر با ۲7۰ نیوتن متر است. رنگید در دو نسخهٔ محرک جلو و چهارچرخ محرک به بازار 
عرضه خواهد شــد که انتقال نیرو در اولی توسط یک گیربکس شش سرعتهٔ اتوماتیک انجام می شود اما در دومی این وظیفه بر 

عهدهٔ یک گیربکس نُه سرعتهٔ اتوماتیک است.

تیته بازیکن واکسن نزده را به اردوی تیم ملی دعوت نکرد
ســرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، رنان لودی، مدافع اتلتیکو مادرید را به دلیل واکســینه نشــدن ویروس کرونا در ترکیب تیمش برای 
دیدارهای مقدماتی جام جهانی قرار نداد.به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، رنان لودی، مدافع اتلتیکو مادرید به دلیل واکسن نزدن غایب 
بزرگ اردوی تیم ملی کشورش لقب گرفت. تیته، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، رنان لودی، مدافع اتلتیکو مادرید را به دلیل واکسینه 
نشدن ویروس کرونا در ترکیب تیمش برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی قرار نداد. تیته در کنفرانس مطبوعاتی روز پنج شنبه در مورد 
تصمیم خود صحبت کرد.تیته سرمربی تیم ملی برزیل گفت: لودی فرصت حضور در تیم ملی را از دست داد، زیرا واکسینه نشده است. 
من شخصا معتقدم که واکسیناسیون یک مسئولیت اجتماعی است و به همین خاطر این تصمیم را گرفتیم. برزیلی ها در ابتدا در بازی 
پیش رو خود در کیتو مقابل تیم ملی اکوادور و در ادامه در یک بازی خانگی مقابل پاراگوئه به میدان خواهند رفت. مدافع اتلتیکومادرید 
تنها یک دوز واکسن زده است و طبق قوانین اکوادور نمی تواند وارد این کشور شود. تیته افزود:  ما به قوانین بهداشتی این کشور احترام 
می گذاریم و به همین خاطر برای بازی بعدی نیز لودی را به اردوی تیم ملی دعوت نکردیم. تمام بازیکنان باید مسئولیت اجتماعی خود 

را بپذیرند و واکسینه شوند و در این صورت است که می توانیم با ترکیبی کامل در بازی های مختلف به میدان برویم. 

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

ات ردخت دوستی رب کی دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین ردویشی نبود
ور هن با تو مارجااه داشتیم

شیؤه چشمت رفیب جنگ داشت
گاشتیم ما غلط رکدیم و صلح ان

گلبن حسنت هن خود شد دلفروز
ما دم همت رب او بامگشتیم

کایت کس نکرد نکته اه رفت و ش
جانب رحمت رفونگذاشتیم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تبر
کتاب تبر اثری از دانلد ای. وســت لیک، نویســنده 
آمریکایــی اســت کــه برخــی او را از بزرگ ترین 
نویسندگان قرن بیستم دانسته اند. نویسنده ای که در 
دوران نویســندگی اش بیش از صد رمان خلق کرده 
است. تخصص وست لیک ادبیات جنایی است که در 
کتاب حاضر نیز می توان نمونه آن را مشاهده کرد اما 
کتاب تبر درباره فروپاشــی روانی یک کارمند است. 
بعید اســت خواننده ای که رمــان جنایت و مکافات 
را خوانــده باشــد با دیدن عنوان کتاب، شــخصیت 
راســکلنیکف در ذهنش زنده نشود. تبر از مهم ترین 
عناصر کتاب داستایفسکی است اما در کتاب تبر اثر 
وســت لیک این ایهام دارد. شخصیت اصلی آن نه با 
تبر کسی را به قتل می رساند و نه حتی با آن کار دارد. موضوع به زندگی و شغل شخصیت اصلی 
که »برک دوور« نام دارد مربوط است.داستان رمان بر مبنای کاهش نیرو، تعدیل پرسنل و اخراج 
کارکنان متمرکز است. دوور در یک کارخونه کاغذسازی کار می کند ولی به علت تعدیل نیرو کارش 
را از دست می دهد. او هرچقدر هم برای کار تقاضا می کند به نتیجه ای نمیرسد. در نتیجه تصمیم 
می گیرد آدم هایی که ممکن است رقیب او در پیدا کردن کار باشند را حذف کند تا به این ترتیب 
خودش تنها گزینه برای اســتخدام باشد.در واقع نویسنده آدمی را به تصویر کشیده است که بی 
تفاوتی مســئوالن در رده های باال او را به فردی ســنگدل و هولناک تبدیل کرده تا به شنیع ترین 
کارها دست بزند. برک دوور در صفحات آخر یادآور می شود که: »هدف من از کاری که دارم انجام 
میدهم، مقصودم، مرادم، خیر است، کاماًل خیر است. مگر چه کار کرده ام که شرمنده باشم؟« در 

این سوال شاید اصلی ترین پیام داستان نیز نهفته باشد.

مائو تسه تونگ
مائو زِدونگ، )زاده ۲۶ دســامبر ۱۸۹۳ – درگذشــته ۹ 
ســپتامبر ۱۹7۶( تئوریسین مارکسیســم لنینیسم و 
سیاست مدار انقالبی کمونیست بود. وی، جمهوری خلق 
چین را در سال ۱۹۴۹ با شکست دادن نیروهای چیانگ 
کای شک، رئیس جمهور وقت چین بنیان گذاشت. او تا 
پایاِن عمــر، در راس حکومت جمهوری خلق چین قرار 
داشــت. روش هایی که وی در عرصهٔ سیاست و اقتصاد 
در پیش گرفت، مورد انتقاد برخی اســت. برداشت مائو 
از مارکسیسم که به نقش برجستهٔ دهقانان و روستاییان 
در انقــالب کارگری ایمان داشــت و بر اهمیت فرهنگ 
به عنوان عنصری که می تواند بر اقتصاد سوسیالیســتی 
تأثیر گذارد، تأکید می کرد که به مائوئیسم معروف است. 
اندیشــه مائو تحت عنوان مائویسم، میلیون ها نفر در سراسر جهان، از ایران تا فرانسه و از نپال تا پرو را 
به خود جذب کرد.از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مهم ترین شــخصیت های سیاسی دنیا در قرن 
بیستم، نام برده می شود. مائو در ۲۶ دسامبر ۱۸۹۳ در شاوشان از استان هونان به دنیا آمد. خانواده اش 
از طبقهٔ کشــاورز بودند، اما نسبت به دیگر هم محلی هایشان، وضع مالی خوب و مناسب تری داشتند. 
مائو از همان دوران کودکی در مزرعه کار می کرد. خانواده اش او را در مدرسه ای نزدیک خانه شان ثبت 
نام کردند. در آن مدرسه که یک مدرسه معمولی و محلی بود، علوم و عقاید کنفسیوس، فیلسوف چینی 
را آموزش می دادند. پدرش، مردی ســختگیر و دقیق بود. او می خواســت پسرش نیز فردی منظم و با 
انضباط باشد. مائو نیز، در مدرسه موفق بود، زیرا در خانه تحت تعلیم چنین پدر موشکافی، بزرگ می شد. 
همچنیــن، مادرش زنی مذهبــی، و آرام بود، او به طور دقیق آداب و احکام دین بودا را اجرا می کرد. در 

ضمن، از همان دوران کودکی پسرش را به دینداری و اجرای احکام دینی تشویق می نمود.

فرهنگ

دولت فدرال آلمان و مســئوالن شهری برلین، مجوز برگزاری جشنواره برلین ۲۰۲۲ را به صورت 
حضوری صادر کردند.به گزارش ایســنا به نقل از ســایت رسمی جشنواره برلین، با شناسایی نوع 
»امیکرون« ویروس کرونا در بخش هایی از نقاط جهان، شــماری از منابع خبری از احتمال مورد 
بررسی قرار گرفتن برنامه های جدید برای تغییر در نوع برگزاری جشنواره فیلم برلین سخن گفته 
بودند اما ســرانجام دولت آلمان و مسئوالن شهری برلین به صورت رسمی از برگزاری این رویداد 
سینمایی به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر دادند. با این وجود بازار فیلم 
اروپا، بازار تولیدات مشترک سینمایی و همچنین برنامه های استعدادهای برلین و صندوق جهانی 
فیلم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. جشنواره برلین در سال ۲۰۲۱ به دلیل شیوع نوع دلتای 
ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.هفتاد و دومین جشنواره فیلم برلین از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ 

فوریه ۲۰۲۲ )۲۱ بهمن تا اول اسفند( در کشور آلمان برگزار می شود.

جشنواره فیلم برلین حضوری شد
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