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رهبر معظم انقاب اســامی فرمودند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشــه و بخصوص برای امروز ما یک 
دســتورالعمل اساسی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، در اربعین سید و ساالر شهیدان، حســینیه امام خمینی )ره( میزبان هیئت های دانشجویی بود و 
دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقاب اسامی همنوا با زائران کربای معلّی یکپارچه ندای »لبیک یا حسین« سر دادند.در پایان مراسم عزاداری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در سخنانی دل های پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: مراسم اربعین که 
پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوه تر و معّظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.رهبر انقاب، حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین 

را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن پرچم اساِم اهل بیت خواندند و افزودند:.....

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان:

تواصی به حق و تواصی به صبر دستورالعمل اساسی برای همیشه ما است

info@sobh-eqtesad.ir

تخلفات دارویی را اطالع دهید
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبالغ تمام نســخ 
الکترونیک در بخش غیردانشــگاهی را تا پایان تیرماه تسویه کرده ایم 
گفت: در بخش نســخ غیرالکترونیک نیز مطالبات سه ماهه اول سال 
۱۴۰۱ یعنی تا آخر خرداد تســویه شده است.  میرهاشم موسوی در 
گفت وگــو با ایســنا، در ارزیابی از روند اجرای طــرح دارویاری و روند 
پرداخت مطالبات داروخانه ها اظهــار کرد: برای اجرای طرح دارویاری 
در کنار همکاران وزارت بهداشت قرار گرفتیم و بنابر این بود که پیش 
پرداختی را برای بیمه ها داشــته باشند.وی افزود: در یک تقسیم بندی 
اولیه مقرر شده بود ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای تامین اجتماعی درنظر 
گرفته شود که این اتفاق افتاد و تقریبا پرداخت هایمان را در داروخانه ها 
به جایگاه مطلوب رســانده ایم و مشــکل خاصی در این زمینه نداریم 
و ســازمان برنامه و بودجه به تعهداتش عمل کرده اســت.مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبالغ تمام نسخ الکترونیک در 
بخش غیردانشگاهی را تا پایان تیرماه تسویه کرده ایم گفت: در بخش 
نسخ غیرالکترونیک نیز مطالبات ســه ماهه اول سال ۱۴۰۱ یعنی تا 
آخر خرداد تســویه شده است.  موســوی ادامه داد: در بخش درمان 
مستقیم نیز مشکل خاصی نیست و عما پرداختی از جیب مردم اتفاق 
نمی افتد. به نظرم تاکنون طرح دارویاری، طرح موفقی بوده؛ البته ممکن 
است تخلفات و اشکاالتی در جاهایی رخ بدهد که به محض گزارش و 
اطاع، رسیدگی می کنیم.وی با اشاره به اینکه طرح به خوبی جلو رفته 
اســت و پوشــش بیمه ای ۳۶۶ قلم دارو نیز اتفاق بسیار خوبی بود که 
پرداخت از جیب مردم را نســبت به قبل کمتر خواهد کرد اظهار کرد: 
امیدواریم با همراهی و همکاری که بین بیمه های دیگر، وزارت بهداشت 
و مجموعه های ارائه دهنده خدمت یعنــی داروخانه ها و کارخانه های  
تولید دارو وجود دارد این طرح مسیر موفقیت خود را طی کرده و پرتی 

منابع که قبا اتفاق می افتاد در سبد مردم قرار بگیرد.

اجبار در تعویض شناسنامه های قدیمی
مشکل در اخذ خدمات در صورت 

نداشتن شناسنامه جدید
رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: همه شهروندان کشور باید در 
ســریع ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ 
شناسنامه جدید اقدام کنند چرا که در آینده با شناسنامه های قدیمی 
برای دریافت خدمات با مشکل مواجه می شوند.به گزارش ایسنا، اسناد 
هویتی در ایران سند رســمی هویت و تابعیت ایرانی هستند و جهت 
شناسایی ایرانیان و احراز هویت آن ها به کار می روند. از مهم ترین اسناد 
هویتی ایران می توان به شناســنامه و کارت شناسایی ملی اشاره کرد.

شناســنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال 
کشــور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند. نخستین 
شناسنامه ایرانی در دوران قاجار و در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ برای بانویی 
صادر شد.با ورود سیستم قانون گذاری در ایران و نظام مند شدن ثبت 
چهار رویداد )تولد، مرگ، ازدواج و طاق( اداره ای برای ثبت این چهار 
رویداد ایجاد شــد. در آن دوران حساسیت ها برای استفاده از واژه های 
عربی نزد ایرانیان به این صورت امروزی نبود. از همین رو نام این اداره 
را »ثبت احوال اربعه« گذاشتند که البته بعدها اربعه حذف شد.سندی 
که این احوال چهارگانه در آن ثبت می شد را ِسِجل نامیدند البته توده 
مردم کم ســواد آن دوران به اشتباه این سند را سه جلد می گفتند در 
حالی که یک جلد بیشتر نداشت. بعدها ِسِجل را شناسنامه نام نهادند. 
ولی هنوز بعضی کهنســاالن از ســه جلد یا ِسِجل یا سجیل در گفتار 
خود به جای شناسنامه اســتفاده می کنند.از نکات جالب توجه اینکه 
با ماحظه شناســنامه های ابتدایی مشــاهده می شود نقش مهرهای 
مختلفی بر روی آن ها زده شــده است )مهر قند و شکر، جیره بندی، 
سرشــماری و...( که وضعیت اقتصادی و اجتماعــی آن زمان را هم تا 

اندازه ای برای ما روشن می کند.

شناسنامه های سبز و قهوه ای گذرنامه ای 
شناســنامه های جدید که در اندازه و شکل شبیه »گذرنامه« است، بر 
اســاس گروه سنی زیر ۱۵ سال و باالی ۱۵ سال به ترتیب با رنگ های 
سبز و قهوه ای صادر می شود. سازمان ثبت احوال در فاز اول این طرح 
برای نوزادان اقدام به صدور شناسنامه های رایانه ای کرد این شناسنامه ها 
با جلدی به رنگ ســبز و بدون فضای عکس صادر می شود. همچنین 
ثبت احوال در این مرحله برای آن دســته از متقاضیانی که با رسیدن 
به سن ۱۵ سالگی برای عکس دار کردن شناسنامه خود مراجعه کنند 
نیز شناسنامه هایی با جلد قهوه ای صادر می کند.شناسنامه های جدید از 
نظر اطاعات مندرج تفاوتی با شناسنامه های قبلی ندارند و تنها فضایی 
برای ثبت کد ملی دارد که پیش از این در شناســنامه های قبلی نبوده 
اســت. ارتقای ضریب ایمنی و امنیتی شناسنامه ها و درج مشخصات 
ســجلی و هویتی افــراد به صورت ماشــینی از مهمترین ویژگی های 
شناسنامه های جدید است و وجود لمینیت و الصاق هولوگرام در صفحه 
اول شناسنامه های رایانه ای از دیگر ویژگی های این شناسنامه ها است.

تعویض شناسنامه های قدیمی اجباری است
هاشم کارگر رییس ســازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اجباری بودن تعویض شناســنامه های قدیمی می گوید: ساالنه 
حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار تا ۴ میلیون شناســنامه جدید صادر می 
شــود؛ اما امکان دارد این شناســنامه ها درخواست های تکراری هم 
باشــند یعنی مثا مواردی که فرد قصد عکس دار کردن شناسنامه را 
دارد و یا شناسنامه مخدوش یا مفقود شده است.وی درباره تعیین بازه 
زمانی برای تعویض شناســنامه ها نیز اظهار می کند: قطعا الزام برای 
جدید کردن شناسنامه ها وجود دارد، در حالی که بازه زمانی برای آن 
تعریف نشده اســت، ولی افراد برای دریافت خدمات دچار مشکل می 
شــوند؛ لذا توصیه این اســت که افراد هرچه سریع تر مراجعه کنند و 
شناسنامه های جدید را دریافت کنند چرا که باعث می شود در کشور 
راحت تر خدمات دریافت کنند و مشــکلی برای آنها ایجاد نشود و از 
ســوی دیگر پایگاه اطاعاتی ســازمان ثبت احوال نیز کامل تر شده و 

برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان نیز کار تسهیل می شود.

پیکر مهسا امینی در زادگاهش سقز به خاک سپرده شد
ســنندج- ایرنا- پیکر مهســا امینی دختر ۲۲ ساله سقزی که روز 
گذشــته در بیمارستان کســری تهران جان باخت صبح روز شنبه 
در آرامستان آیچی شــهر سقز به خاک سپرده شد.به گزارش ایرنا 
در آیین تشــییع پیکر و خاکســپاری مهســا )ژینا( امینی، عاوه 
بر خانواده و بســتگان مرحوم، جمع زیادی از مــردم و تعدادی از 
مسئوالن شهرستان سقز نیز حضور داشتند.مهسا امینی، دختر ۲۲ 
ساله سقزی که به تهران سفر کرده بود بر اساس اطاعیه پلیس تهران بزرگ، روز سه شنبه مورخ 
۲۲ شهریور ماه جاری مهسا امینی از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. که وی در جمع 
سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات بیهوش شد و بافاصله به نزدیک ترین بیمارستان جهت 
مداوا منتقل شــد که متاسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد و روز /جمعه/ جان خود را از 
دست.به دنبال این حادثه آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی که در سفر ازبکستان به سر می برد، به احمد 
وحیدی وزیر کشور دستور داد علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و 
نتیجه گزارش کند.همچنین هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر اساس دستور رئیس کل 
دادگســتری استان تهران مامور به انجام بازرسی  و بررسی های الزم در خصوص علل و چگونگی 

بروز عارضه جسمی برای خانم مهسا امینی شده است.

ظرف یکسال چند نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی 
اضافه شد؟

بر اســاس گزارش ها، طی یکسال گذشــته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید 
جذب ســازمان تامین اجتماعی شدند.به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار عاوه بر اجرای 
سیاست های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و از این منظر بررسی بیمه شدگان شاغل 
و سهم آنها از کل شاغان ضروری است.در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می شود که با پرداخت 
مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه 
شــده اجباری، بیمه شده ای اســت که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار 
می کند و مزد و حقوق می گیرد اما بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده 
و با میل و اراده تحت پوشــش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد.بر اســاس اعام سازمان تامین 
اجتماعی طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب سازمان 
تامین اجتماعی شــدند.آنطور که میرهاشم موسوی - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی - گفته 
است »رویکرد اصلی، ما جذب بیمه شدگان جدید در سازمان تأمین  اجتماعی است و در یک سال 
گذشــته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تأمین  اجتماعی جذب 
شــده اند.وی می گوید: ما در این زمینه برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی باید به تکلیف قانونی 
خود در زمینه فراهم ساختن امکان پوشش بیمه ای آحاد جامعه عمل کنیم.فروردین ماه امسال، 
حجت عبدالملکی - وزیر سابق کار - از افزوده شده یک میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بیمه شده جدید 
به مجموع بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته خبر داده و گفته بود: »۷۵۰ هزار نفر از 
آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند.«به گفته وی از این تعداد ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ هزار 
نفر بیمه شــده اجباری هستند و بیمه پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است.بر اساس 
گزارش مرکز برنامه ریزی و اطاعات راهبردی وزارت کار، از مجموع بیمه شــدگان تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته، ۳۹.۹ درصد از بیمه شدگان، بیمه شدگان اصلی 
هستند که حدود ۸۸.۹ درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می دهند.آمار بیمه شدگان شاغل 
ســازمان تامین اجتماعی طی این مدت همچنین گویای آن اســت که بیشترین سهم متعلق به 
بیمه شــدگان اجباری با ۷۸ درصد و ۲۲ درصد مابقی، رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران 
ســاختمانی است.سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه 
شدگان کشور در میان صندوق های بیمه ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش 
قرار دارد.برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون 
تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند.به گزارش ایسنا، جذب بیش 
از یک میلیون بیمه شــده جدید به سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته نشان از رشد تعداد 

بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

رییس جمهور کشــورمان در اجاس ســران شــانگهای با تاکید بر اینکه 
همگرایی در حوزه انرژی در ســازمان همکاری شانگهای به توسعه بیشتر 
اقتصــادی و نهایتا کاهش هزینه های امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه 
و فرامنطقه کمک چشــمگیری خواهد کــرد، از آمادگی ایران برای ایفای 
نقش موثر در زمینه تأمین امنیت عرضه انرژی خبر داد.به گزارش ایســنا، 
متن کامل سخنرانی سید ابراهیم رییسی در بیست و دومین اجاس سران 

شانگهای به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین 
و صحبه المنتجبین

جناب آقای شوکت میرضیایف رئیس جمهوری محترم ازبکستان؛
رؤسای جمهور و نخست وزیران محترم؛

جناب آقای ژانگ مینگ دبیرکل محترم سازمان همکاری شانگهای؛
رؤسای محترم هیأت های بلندپایه؛

 در ابتدا خرســندی خود را از حضور در شهر زیبا و تاریخی سمرقند ابراز 
می دارم.مایلــم مراتب قدردانی خود را از جناب آقای شــوکت میرضیایف 
رئیس جمهور محترم ازبکستان، دولت و مردم این کشور به  خاطر استقبال 

گرم و میهمان نوازی صمیمانه و برگزاری خوب این نشست اعام نمایم.

سازمان همکاری های شانگهای نماد »خانواده بزرگ تمدنی« قاره 
کهن آسیاست

سمرقند و بخارا و خوارزم شهرهایی باشکوه و فرهنگ ساز بوده اند که همواره 
چون ستاره هایی درخشان در تمدن و شعر پارسی می درخشند. بزرگترین 
ظرفیت ما برای صلح سازی، ظرفیت تمدنی ماست. اینک که این قاره کهن 
دوباره ســربرآورده باید بار دیگر تمدن ساز گردد. ســازمان همکاری های 
شــانگهای که نماد این »خانواده بزرگ تمدنی« است، اکنون در جایگاهی 
ایستاده است که می تواند بر پایه ویژگی هایی مانند عدالت، معنویت و احترام 
به کرامت انســانی، افق های جدیدی از همگرایی منطقه ای و همکاری های 

امنیت ساز را بنا نهد.

توجه ایران به ترتیبات مهم منطقه ای بیانگر اهتمام به پی ریزی یک 
نظام بین المللی عادالنه و مبتنی بر مشارکت است

»تعامل و پیوستگی حداکثری« با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو 
سازمان شانگهای و حضور موثر در ترتیبات منطقه ای و بین المللی، در کانون 
سیاســت خارجی جمهوری اسامی ایران قرار دارد. عاوه بر نقش آفرینی 
در جهت تضمین ثبات و امنیت در منطقه، به ویژه در مقابله با تروریســم 
تکفیری و افراط گرایی،  قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال جرایم سازمان یافته 
بین المللی و همچنین میزبانی از میلیون ها تن از آوارگان کشورهای همسایه، 
جمهوری اســامی ایران راهبرد »تعمیق چندجانبه گرایی اقتصادی« را در 
دســتور کار خود دارد.توجه جمهوری اســامی ایــران به ترتیبات مهمی 
همچون ســازمان همکاری شانگهای و بریکس بیانگر اهتمام ما به شرکت 
در تاش های کشورهای همسو برای پی ریزی یک نظام بین المللی عادالنه، 
متعالی و مبتنی بر مشارکت اســت. این رویکردها در کنار توانمندی های 
گسترده جمهوری اسامی ایران، حرکت آینده سازمان شانگهای را سرعت 

می بخشد و تسهیل می کند.

یکجانبه گرایی آمریکا، به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر 
توسعه مستقل خود است

جناب آقای رئیس،  همکاران محترم،
در ســال های اخیر چندجانبه گرایی اقتصادی و سیاسی مورد تهدید جدی 
قرار گرفته و دولت آمریکا با قلدرمآبی تمام در صدد تحمیل خواســته ها و 
قوانین داخلی خود بر نظام بین الملل و کشورهای دارای حاکمیت و استقال 

برآمده و اســتفاده گسترده از اهرم »اجبار« را در دستور کار خود قرار داده 
است. بدون تردید،  یکجانبه گرایی آمریکا، به دنبال عقب نگه داشتن کشورها 
از مســیر توسعه مستقل خود است.سازمان همکاری شانگهای در مقابله با 
یکجانبه گرایی و تحریم های ظالمانه نیازمند اتخاذ راهکارهای نوین و تدابیر 
ویژه است؛ از آن جمله شکل دهی به تجارت پایدار میان اعضای این سازمان 
است که خود نیازمند توسعه مشترک زیرساخت ها در حوزه مبادالت مالی، 

تبادالت کاالیی و مبادله داده ها میان کشورهاست.

تأمین مالی پروژه های لجســتیکی و تســهیل کننده تجارت در 
سازمان در اولویت قرار گیرد

در پی تحوالت بین المللی، کشــورهای عضو بیش از گذشــته به تجارت 
بــا یکدیگر روی آورده اند. این فرصت در شــرایطی پدید آمده اســت که 
ضعف های زیرســاختی می تواند مانع از توسعه پرشتاب تجارت میان اعضا 
شود. برای غلبه بر این چالش، در حوزه زیرساخت های مالی، ضروری است 
تأمین مالی پروژه های لجســتیکی و تسهیل کننده تجارت در اولویت قرار 
گیرد.در این راستا ساز و کار »مبادالت بین بانکی« و »تأمین مالی سازمان 
همکاری شانگهای« قادر به ایفای نقش مهمی است. افزون بر این، شتاب در 
انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و نیز همکاری های گمرکی نقش مهمی 

در تسهیل تجارت در منطقه خواهد داشت.

ظرفیت های ترانزیتی ایران در خدمت تقویت مواصالت در سازمان 
همکاری شانگهای است

در کنار همکاری های مالی- بانکی، مایلم حوزه های مهم مواصات و امنیت 
انــرژی را به عنــوان دو حوزه کلیدی و مهم برای ســازمان همکاری های 
شــانگهای مورد توجه قرار دهم. علی رغم پتانسیل های چشمگیر، اتصاالت 
زیرساختی در حوزه ترانزیت میان اعضای سازمان همکاری شانگهای چندان 
گســترده نیست. ایران اولویت ویژه ای برای توسعه کریدور شمال – جنوب 
قائل است و ســرمایه گذاری عظیمی انجام داده است.افزون بر آن، کریدور 
چین – آســیای مرکزی – غرب آسیا – دریای مدیترانه که از پتانسیل های 
باالیی برخوردار اســت در شرایط کنونی »بخش مهمی از راه حل« توسعه 
تجارت میان شــرق و غرب اوراسیا محســوب می شود. با همکاری اعضای 
ســازمان همکاری شــانگهای می توان زمینه الزم برای اجرایی شدن این 
کریدور و بهره مندی اعضا از مزایای آن را فراهم آورد.شکل دهی به »ترانزیت 
پایدار« نیازمند همکاری چندجانبه اعضاء در توسعه زیرساخت های سخت 
و نرم اســت. تأمین مالی مشترک زیرســاخت کریدور شمال – جنوب، و 
همچنیــن کریدور چین – غرب آســیا – دریای مدیترانــه و نقش آفرینی 
مشترک در اجرایی نمودن و مدیریت آن ها را می توان به عنوان یک راهکار، 

در قالب سازمان همکاری شانگهای مطرح کرد.
مایلم اعام نمایم شبکه حمل و نقل و ترانزیتی جمهوری اسامی ایران و نیز 
ظرفیت های بندری ما در دریای خزر، خلیج فارس،  دریای عمان و اقیانوس 

هند در خدمت تقویت مواصات در سازمان همکاری شانگهای می باشد.

آمادگی میزبانی از دبیرخانه همکاری هاِی بخِش ســالمِت سازمان 
شانگهای 

همچنیــن با توجه به اهمیت مقوله ســامت در جهــان کنونی و جایگاه 
دیپلماســی ســامت در هم افزایی دولت ها در خدمت رســانی به ملت ها، 
 جمهوری اســامی آمادگی خود را برای میزبانی از دبیرخانه همکاری هاِی 
بخِش ســامِت شانگهای اعام می دارد و بدینوســیله از وزرای کشورهای 
عضو، برای برگزاری اولین نشســت حوزه سامت شانگهای در ماه دسامبر 

سال جاری میادی دعوت می کند.
ادامه در صفحه دوم

چشم انداز رشد اقتصاد ایران در سال 401؛ 

از رشد ۸ درصدی کشاورزی تا رشد منفی بخش مسکن
اتاق بازرگانی تهران گزارش داد

افت یک پله ای ایران در شاخص 
آزادی اقتصادی

عادی شدن فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب!

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی در میان کشورهای 
مختلف جهان پرداخته که بر این اساس رتبه ایران در این حوزه یک پله افت کرده است.به گزارش ایسنا، براساس 
گزارش ۲۰۲۲ موسســه فریزر که مرکز خدمات ســرمایه گذاری اتاق تهران آن را بررســی کرده است، ایران در 
رتبه بندی آزادی اقتصادی، نســبت به گزارش قبلی این موسســه، یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از 
۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشــور مورد بررسی قرار گرفته است.موسسه فریزر در تازه ترین گزارش آزادی 

اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت،....

معاون وزیر اقتصاد پاسخ داد:

هدف از تفکیک حساب های تجاری چیست؟

جان کربی:

ماازتالشبرایتوافقهستهایدستنکشیدهایم

رییس جمهور ایران در اجالس شانگهای مطرح کرد

آمادگیایرانبرایایفاینقشدرتأمینامنیت
عرضهانرژی
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ایران تحریم های جدید را محکوم کرد
ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام آمریکا برای تحریم برخی شهروندان و شرکت های ایرانی، 
تاکید کرد: اصرار آمریکا بیانگر ناتوانی دولتمردان این کشــور از فهم صحیح معادالت جهانی و انطباق خود با 
واقعیات آن است.به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی روز پنجشنبه اقدام آمریکا در اعالم تحریم علیه برخی شهروندان 
و شرکت های ایرانی به اتهام واهی دست داشتن در حمالت سایبری علیه آمریکا و نسبت دادن اقدامات ادعایی 
مطرح شــده علیه آنان به دولت و نهادهای جمهوری اســالمی ایران را، قویا محکوم کرد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشاره به خالی بودن دست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران افزود: اصرار واشنگتن بر توسل به رفتارهای سخیف، غیرقانونی 
و هنجارشکنانه علیه دولت ها و ملت های مستقل، بیانگر ناتوانی دولتمردان آمریکا از فهم صحیح معادالت جهانی و انطباق خود با واقعیات آن 
اســت.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: توســل به راه اندازی کارزار تبلیغات دروغین و ترویج اطالعات غلط علیه جمهوری اسالمی ایران، 
بخشی از سیاست شکست خورده ایران هراسی دولت آمریکاست که البته راه به جایی نخواهد برد.کنعانی خاطرنشان کرد: آمریکا که پیش از 
این در برابر حمالت متعدد سایبری علیه زیرساخ  های جمهوری اسالمی ایران، حتی علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای، سکوت اختیار کرده و 
حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این حمالت حمایت کرده است، فاقد هر گونه وجاهت در متهم کردن دیگران است.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که بارها مورد حمالت سایبری قرار گرفته، بخش مهمی از تالشهای مسئوالنه 

بین المللی در مقابله با تهدید حمالت سایبری بوده است.

گزیده خبر

رییس جمهور ایران در اجالس شانگهای مطرح کرد
آمادگی ایران برای ایفای نقش در تأمین 

امنیت  عرضه انرژی
ادامه از صفحه اول

آمادگی ایران برای ایفای نقش موثر در زمینه تأمین امنیت عرضه انرژی
همکاران محترم،

دارندگان عظیم ترین ذخایر انرژی جهان در کنار اقتصادهای بزرگ مصرف کننده 
انرژی، در ســازمان همکاری شــانگهای حضور دارند. سایر کشورهای عضو نیز 
دارای مزیت های فوق العاده ی ترانزیِت انرژی بین مراکز تولید و کانون های مصرف 
هستند. این ترکیب، مســتعِد شکل گیری همکاری های متنوع و موثر در حوزه 
انرژی است. همکاری در حوزه هایی نظیر ایجاد بازارهای برِق سازمان شانگهای و 
اتصال آنها با سایر شبکه های برِق منطقه ی بازار برق در حاِل تاسیس در سازمان 
اکو و همچنین همکاری در تامین نیازهای نفتی و گازی کشورهای عضو از جمله 

موارد قابل توجه می باشد.
بی تردید، همگرایی در حوزه انرژی در ســازمان همکاری شــانگهای به توسعه 
بیشتر اقتصادی و نهایتا کاهش هزینه های امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه 
و فرامنطقه کمک چشمگیری خواهد کرد. جمهوری اسالمی ایران با بهره مندی 
از ظرفیــت های کم نظیر خود از قبیل ۱( مجاروت بــا دو حوزه بزرگ نفتی و 
هیدورکربوری جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر ۲( شبکه مواصالتی نفت 
و گاز و موقعیت ترانزیتی مناسب و ۳( نیروی انسانی متخصص آماده است نقش 
موثــری را در این حوزه و در راســتای رفع نگرانی اعضا در تأمین امنیت عرضه 

انرژی ایفا نماید.

ترسیم الگوی امنیت نوین در آسیا بر پایه تعمیق چندجانبه گرایی بدون 
دخالت خارجی

جناب آقای رئیس، حضار محترم،
منطقه ما طی چند دهه گذشــته طعم تلخ مداخله خارجی را چشیده و حاصل 
آن چیزی جز ایجاد تروریسم و اشاعه ناامنی نبوده است. نتیجه آن نیز شرایطی 
است که هم اکنون در افغانستان با آن مواجهیم. آمریکا نه تنها از شکست خود 
در افغانستان درس نگرفته بلکه همچنان سیاست اشاعه ناامنی و مداخله جویی 
را به ســمت دیگر مناطق آسیایی تســری می دهد.الگوی امنیت نوین در آسیا 
باید بر پایه »توسعه مشترک و تعمیق چندجانبه گرایی بدون دخالت قدرت های 
خارجی« شــکل بگیرد تا تدابیر جمعی برای مقابلــه با چالش های پیش روی 
صلح و توســعه عملیاتی شوند.جمهوری اسالمی به عنوان کشوری که از مبانی 
اندیشه ای و فرهنگی غنی بر ضد افراط گرایی و تروریسم تکفیری برخوردار است 
و همچنین در این مســیر با موفقیت، توانمندی و کارایی خود را اثبات کرده بر 
این باور اســت که تولید هنجارها و مقررات بین المللی در مبارزه با تروریســم، 
نباید توسط کشورهایی که خود تروریسم پرورند، انجام شود. جمهوری اسالمی 
ایران باور دارد که صلح پایدار در افغانســتان، راه حلی جز تشکیل دولتی فراگیر 
که برآیند گفتگوهای اصیل بین االفغانی و با مشــارکت تمامی گروه ها، اقوام و 

مذاهب باشد، ندارد.

پیگیری سیاســت های ناتو به هر شکل، تهدیدی برای مناطق مختلف 
ایجاد می کند

تجربه هایی مانند افغانستان و سوریه باید مایه عبرت باشند و از تکرار آنها پرهیز 
شود. پیگیری سیاست های ناتو به هر شکل، تهدیدی برای مناطق مختلف ایجاد 
می کند. اســتقرار صلح و ثبات و امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی 
ایران بســیار اهمیت دارد. ما همواره بر رعایت تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و 
نفی هرگونه تغییر در مرزهای شناخته شده بین جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنســتان تاکید کرده ایم. طرفین بایستی اختالفات خود را از طریق گفتگو و 
بصورت مسالمت آمیز و بر اساس حقوق بین الملل حل و فصل نمایند.جمهوری 
اسالمی ایران همانطور که از منافع و امنیت ملی خود و منطقه پاسداری می کند، 
آمادگی خود را برای مســاعدت به رفع اختالفات بین این دو کشور همسایه نیز 

اعالم می دارد.
همکاران گرامی

امضای یادداشــت تعهدات جمهوری اسالمی ایران در این نشست و عضویت در 
سازمان همکاری شانگهای، گام مهمی در عرصه سیاست منطقه ای و بین المللی 
جمهوری اســالمی ایران است. مطمئنا با حضور فعال و موثر جمهوری اسالمی 
ایران در فعالیت های ســازمان همکاری شــانگهای، این عضویت به عنوان یکی 
از تحوالت مهم در تاریخ این ســازمان ثبت خواهد شــد.از خداوند بزرگ برای 
این نشســت مهم توفیق و برای ملت های کشــورهای عضو ســازمان همکاری 
شانگهای سعادت و بهروزی مســئلت می نمایم.در پایان سخن الزم می دانم بار 
دیگر همدردی خود و ملتم را با مردم و دولت پاکستان نسبت به حوادث سیل 
اخیر در این کشــور ابراز دارم.همچنین مجــددا از تالش های رئیس جمهور و 
مسئوالن ازبکســتان برای برگزاری موفق این نشست صمیمانه تشکر می کنم.

ســید ابراهیم رییسی سه شــنبه هفته جاری برای شرکت در بیست و دومین 
اجالس سران شانگ های عازم ســمرقند ازبکستان محل برگزاری این اجالس 
شــد.جمهوری اسالمی ایران که تا سال گذشته به عنوان عضو ناظر در سازمان 
همکاری شــانگهای حضور داشت، در بیســت ویکمین اجالس سران سازمان 
همکاری شانگهای به عضویت کامل این سازمان درآمد.همزمان با حضور رییسی 
در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای سخنگوی دولت در توییتی نوشت: 
الیحه »الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان همکاری شانگهای« پس 

از تصویب در دولت، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی: بیانیه 
شورای حکام غیرسازنده است

نماینده جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین 
المللی انرژی اتمی بیانیه نشست شورای حکام 
با موضوع ایران را غیرســازنده توصیف کرد.به 
گزارش ایســنا، محســن نذیری اصل نماینده 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
تالش آمریکا و اروپا برای همراهی کشــورهای 
آفریقایی و آمریکای التین درباره موضوع ایران 
در نشست شــورای حکام نتیجه بخش نبود.نماینده ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از پایان بررســی موضوع ایران در نشست شورای حکام افزود: 
همراهی نکردن این کشورها ناشی از آن است که همه متوجه شدند این بیانیه 
تنها اهداف سیاســی دارد و در زمانی که قرار اســت مذاکرات احیا شود و باید 
همه کمک و تشــویق کنند همه طرف ها را کــه به تعهدات خود برگردند؛ ارائه 
این بیانیه غیرسازنده بوده و کمکی به موضوع برجام نمی کند.وی گفت: در این 
جلسه هم تعدادی محدودی از کشورها که عموما از اتحادیه اروپا بودند و برخی 
از کشورهای دیگر که بالغ بر  پنجاه واندی کشور بودند به آن پیوستند و این از 
نظر ما؛ ســیگنال خوبی از طرف اتحادیه اروپا برای زنده نگه داشتن یا پیگیری 

موضوع برجام نیست.

در دیدار با رییس جمهور چین؛
رییسی: مقابل قلدری آمریکا کوتاه نمی   آییم

رییس جمهور با اشــاره به بدعهدی طرف های آمریکایی و اروپایی در عمل به 
تعهدات رفع تحریم،گفت: جمهوری اســالمی ایران به هیچ وجه مقابل قلدری 
آمریکا کوتاه نخواهد آمد.به گزارش اقتصاد آنالین، حجت االسالم سید ابراهیم 
رییســی و »شیء جین پینگ« رؤسای جمهور ایران و چین صبح امروز اولین 
دیدار حضوری خود را در حاشیه اجالس شانگهای انجام دادند و درباره مهمترین 
مسائل مربوط به مناسبات دوجانبه برای ارتقای همکاری های اقتصادی گفتگو و 

تصمیم گیــری کردند.رییس جمهور در این دیدار ضمن تبریک روز ملی خلق چین به رییس جمهور و ملت 
چین، از مواضع سازنده این کشور در روند عضویت ایران در پیمان شانگهای قدردانی و از نقش آفرینی چین 
برای عضویت ایران در ســازمان »بریکس« استقبال کرد.رییسی گفت: جمهوری اسالمی ایران با وجود همه 
دشــمنی ها هرگز متوقف نشده و نمی شود و توانسته است مسیر پیشــرفت و توسعه خود را ادامه دهد.وی 
برنامه همکاری های جامع راهبردی ایران و چین را نشانه و نماد اراده دو کشور برای توسعه همه جانبه روابط 
دانست و اظهار داشت: ظرفیت های گسترده موجود در زمینه های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و 
سرمایه گذاری بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.رییس جمهور با 
اشاره به بدعهدی طرف های آمریکایی و اروپایی در عمل به تعهدات رفع تحریم تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران به هیچ وجه مقابل قلدری آمریکا کوتاه نخواهد آمد.»شیء جین پینگ« رییس جمهوری چین هم در 
این دیدار از مواضع مستقل جمهوری اسالمی ایران در موضوعات بین المللی تقدیر کرد و گفت: روابط ایران و 
چین روابطی راهبردی است و فارغ از هر تحول بین المللی توسعه خواهد یافت.رییس جمهور چین همچنین 
بر آمادگی کشــورش برای اســتفاده مفید از ســاز و کارهای تعاملی، بخصوص ساز و کار تعامل هیئت های 
عالی رتبه دو کشور تاکید کرد.»شیء جین پینگ« با اشاره به نقش مهم ایران در امور منطقه ای و بین المللی 
گفت: چین از عضویت جمهوری اســالمی ایران در ســازمان بریکس حمایت می کند.در این جلسه، رییس 

جمهور چین به صورت رسمی از رییس جمهور اسالمی ایران دعوت کرد تا به چین سفر کند.

رییسی در دیدار با پوتین: 
ایران تحریم های روسیه  را قبول ندارد

آیت اهلل رئیسی در دیدار با والدیمیرپوتین گفت: ایران تحریم ها علیه 
روسیه را به هیچ عنوان قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد و ارتباط 
تجاری و اقتصادی خود را با روســیه توسعه خواهیم داد.به گزارش 
اقتصادآنالین، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران که به منظور شــرکت در اجالس سازمان همکاری شانگهای 
به ازبکســتان سفر کرده  است،  )۲4 شــهریور( با والدیمیرپوتین 

رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.وی در این دیدار ضمن تشکر از حمایت روسیه جهت عضویت دائم 
ایران در ســازمان همکاری شانگهای گفت: اراده ایران بر توسعه روابط راهبردی با روسیه در همه حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، تجاری، هوا و فضا هست.رئیسی با اشاره به دیدار والدیمیرپوتین با رهبر معظم انقالب 
اسالمی افزود: نکات و محورهای راهبردی رهبر انقالب مطرح کردند که دنبال تحقق آن خواهیم بود.رئیسی 
ضمن تشــکر از روســیه به خاطر حمایت از ایران برای عضویت در اتحادیه اروسیا و بریکس گفت: همکاری 
ما در سازمان همکاری شانگهای و ارتباط جمهوری اسالمی با اعضای این سازمان می تواند در جهت توسعه 
اقتصادی برای ایران و توسعه منطقه کمک به سزایی داشته باشد.رئیسی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه 
ایران گفت: آمریکا تصور می کند هر کشوری را که تحریم کند،  آن کشور دیگر متوقف می شود و فهم و درک 
آنها در این قضیه خطاســت. آمریکا سالهاست ایران را تحریم کرده اما ملت بزرگ ایران تحریم و تهدیدها را 
برای خود به عنوان یک فرصت در رشد و پیشرفت تلقی کرده است. جمهوری اسالمی ایران تحریم ها علیه 
روســیه را به هیچ عنوان قبول ندارد و این تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم و ارتباط تجاری و اقتصادی 
خود را با روسیه توسعه خواهیم داد. ارتباط کشورهایی که توسط آمریکا تحریم شده اند با یکدیگر، می تواند 
بسیاری از مشکالت را حل کند و روز به روز آنها را حتی قوی تر کند.وی با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: 
حسن نیت ایران امروز برای همه مشخص شده که ما میز مذاکرات را ترک نکردیم، لیکن عهدشکنی آمریکا 
و عمل نکردن به تعهدات از جانب اروپایی ها برای خیلی ها روشن شده است. از یک طرف مذاکره می کنند و 
از طرف تهدید؛ چه کسی در میان مذاکرات با تهدید نسبت به شورای حکام و دیگر مجامع مذاکره می کند؟ 

این الزمه حسن نیت نیست.

رهبر انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان:

تواصی به حق و تواصی به صبر دستورالعمل اساسی برای همیشه ما است
رهبــر معظم انقالب اســالمی فرمودنــد: دو جمله حیاتی و 
جاودانــی قرآن یعنی تواصی به حــق و تواصی به صبر برای 
همیشــه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، در اربعین ســید و ســاالر 
شــهیدان، حســینیه امام خمینی )ره( میزبــان هیئت های 
دانشــجویی بود و دانشــجویان عزادار در حضور رهبر انقالب 
اسالمی همنوا با زائران کربالی معلّی یکپارچه ندای »لبیک یا 
حسین« سر دادند.در پایان مراسم عزاداری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در سخنانی دل های پاک و مؤمن جوانان را موجب 
کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند 
و گفتند: مراســم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء 
است امسال با شکوه تر و معّظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ 
برگزار شد.رهبر انقالب، حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین 
را نشــانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن پرچم اسالِم 
اهل بیــت خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاســت و 
تدبیر بشــری قابل تحقق نیســت و این دست خدا است که 
با این جلوه عظیم بشــارت می دهد راه پیش روی ما روشــن 
و پیمودنــی است.ایشــان، جوانان را به قدر دانســتن دوران 
جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های حســینی توصیه کردند و 
گفتند: هیئت ها هم باید یاد اهل بیــت را زنده نگه دارند هم 

مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشــاره به تالش های بی وقفه بدخواهــان و رهزنان حقایق 
بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شــورانگیز اربعین، 
همگان را به وظیفه شناســی سفارش و خاطرنشان کردند: دو 
جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به 
صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل 
اساسی است.ایشــان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، 
خســته نشدن و خود را در بن بست ندیدن دانستند و خطاب 
به جوانان عزیِز هیئتــی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق 
را بروید هم تالش کنیــد با منّور کردن محیط های گوناگون 
از جمله دانشــگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت 
شوند.همچنین در این مراسم، حجت االسالم عالی در سخنانی، 
الزمه ظهور منجی عالم بشــریت را ایجاد آمادگی و استعداد 
عمومی در امت اســالمی دانســت و گفت: زیارت اربعین که 
امروز به نماد همگرایی مؤمنــان و اجتماع عظیم حق طلبان 
تبدیل شده است، بستری بی نظیر برای تربیت جمعی جامعه 
اســالمی و تحکیم پیوندهای مؤمنین و ایجاد آمادگی برای 
ظهور است.در این مراسم، آقای محمد کاویان زیارت اربعین 
را قرائــت کرد و آقــای میثم مطیعی نیز بــه مقتل خوانی و 

مرثیه سرایی پرداخت.

رییس جمهور ایران در مصاحبه ای با شــبکه خبری الجزیره گفت که گرفتن تصمیم نهایی برای رســیدن به توافق هسته ای به عهده آمریکا است.به 
گزارش فارس، ســید ابراهیم رییسیی، رییســی جمهور ایران در مصاحبه ای با شبکه خبری الجزیره گفت که گرفتن تصمیم نهایی برای رسیدن به 
توافق هســته ای به عهده آمریکا اســت.آیت اهلل رییسیی درباره روابط ایران و عربستان سعودی با اشاره به اینکه تهران هنوز اختالفاتی با ریاض دارد 
گفت که تا کنون پنج دور گفت وگو میان دو طرف برگزار شده و مذاکرات ادامه خواهند داشت. او گفت ایران معتقد است چنانچه طرف های خارجی 
دخالت نکنند، مسائل منطقه ای قابل حل هستند.وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار مستقیم با آمریکا گفت: »مذاکرات هسته ای مستقیم با 
آمریکا نفعی ندارد. ما معتقدیم که منافع ملت ایران روی مذاکره مستقیم با آمریکا استوار نیست.«رییسی جمهور ایران عالوه بر این متذکر شده که 
پیشبرد مذاکرات هسته ای در وین مستلزم حل و فصل مسائل پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی است.وی درباره تحوالت عراق هم گفت: »ما از 
دیدن دولتی قوی در عراق خوشحال خواهیم شد و عراقی ها نباید اجازه حضور آمریکایی ها را بدهند.«آیت اهلل رییسیی همچنین درباره تحریم های 
جدیدی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده نیز اظهارنظر کرد  گفت: »اگر واشنگتن خواستار توافق است چرا در حین مذاکرات هسته ای تحریم های 
جدید اعمال می کند؟«رییسی جمهور در ادامه تصریح کرد غرب به جای آنکه از ایران بخواهد فعالیت های هسته ای خودش را متوقف کند بایستی 
از اســرائیل که دارنده ســالح های کشتار جمعی است چنین درخواستی را مطرح کند.آیت اهلل رییسیی گفت که رفع تحریم ها علیه ایران بایستی با 
ضمانت همراه باشد.دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه از پنجشنبه گذشته، ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این 
مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشــت و روز دوشــنبه ۱۷ مرداد با پرواز هیئت های شرکت کننده به پایتخت ها به پایان رسید.برگزاری این دور از 
مذاکرات پس از آن صورت گرفت که »جوزپ بورل«، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز مدعی شده بود 
بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به روز شده ای در خصوص رفع تحریم ها و گام های هسته ای ایران است.روز چهارشنبه 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با بیان  این که ایران اراده کافی و حسن نیت الزم برای رسیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار را بارها 
از خود نشان داده، گفت: تنها مانع پیش روی توافق در شرایط حاضر، عدم واقع بینی و نداشتن اراده الزم از سوی آمریکا است.امیرعبداللهیان اضافه 
کرد: از سوی دیگر، در شرایطی که فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب توافق باقی نمانده، شاهد تالش برای صدور بیانیه غیر سازنده در نشست 
جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم که هیچ سودی نخواهد داشت. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همانطور که همیشه تأکید کردم، ایران 
اراده کافی و حســن نیت الزم برای رســیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار را بارها از خود نشــان داده و تغییری در مواضع ایران به وجود 
نیامده است. امیرعبداللهیان اضافه کرد: وزیر خارجه عمان هم با تأکید بر اهمیت رسیدن به توافق و بازگشت همه طرف ها به تعهدات، ضمن قدردانی 
از نقش سازنده تهران در روند مذاکرات، بر ضرورت تالش جهت نتیجه گیری مثبت از ماه ها مذاکره، تأکید کرد.تحلیلگران می گویند برخی عوامل 
مانند فشــارهای رژیم صهیونیستی، اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در آمریکا دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه های 
گذشته بوده است.بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود.  این 
سیاست عالوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتالنتیک، به خطر افتادن 
اثربخشی نظام تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.جمهوری 
اسالمی ایران راستی آزمایی رفع تحریم ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی ترین مطالبه خود 
در مذاکرات رفع تحریم ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه ای که در ازای برخی محدودیت ها نفع ملموس اقتصادی برای 

ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می داند و آن را می پذیرد.

رییسی: 
آمریکا باید تصمیم نهایی را درباره توافق هسته ای بگیرد

سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی خود در ازبکستان، 
خواستار اجرای کامل توافق هسته ای ایران توسط تمام طرف ها 
شد.به گزارش ایرنا، این نشست که در شهر سمرقند ازبکستان 
برگزار شــد، در بیانیه پایانی خود تأکید کرده است: کشورهای 
عضو بر اجرای ادامه دار برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص 
برنامه هســته ای ایران )برجام( و در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت ســازمان ملل تأکید دارند.این بیانیه افزود که 
کشورهای عضو شانگهای از طرف ها می خواهند به تعهداتشان 
در راســتای اجرای جامع، کامل و موثر برجام متعهد باشــند.

سران سازمان شانگهای همچنین ضمن تأکید بر اهمیت توسعه 
همکاری های دفاعی و امنیتی، بر ضرورت برگزاری رزمایش های 
مشــترک نظامی برای مبارزه با تروریســم برای افزایش سطح 
برخورد با گروهک های مسلح تروریست در سطح جهان و بهبود 
شــیوه های مبارزه با تروریسم تأکید کردند.کشورهای عضو در 
بیانیه خود همچنین خواستار تعهد به کنوانسیون منع توسعه، 

تولید، انباشت و بکارگیری ســالح های شیمیایی و انهدام آنها 
شدند.سران سازمان شانگهای همچنین بر اهمیت انهدام تمامی 
انبارهای اعالم شده سالح شیمیایی در سریعترین زمان ممکن 
تأکید کردند.کشورهای عضو شانگهای در بیانیه خود، مخالفت 
خود را با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیت های 
نظامی اعالم و حمایت خــود را از توافقنامه بین المللی جامع 
تحت نظارت ســازمان ملل متحد برای مبارزه با اســتفاده از 
این فناوری با هدف مجرمانه بیــان کردند.در ادامه این بیانیه، 
کشورهای عضو عزم خود را برای تدوین یک فهرست یکپارچه 
از سازمان های تروریســتی، جدایی طلب و تندرو اعالم کردند.

کشــورهای سازمان همکاری های شــانگهای در بیانیه خود بر 
اهمیت تشــکیل یک دولت جامع در افغانستان که دربرگیرنده 
تمامی گروه های قومی، دینی و سیاســی باشد، تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین اعالم شــد: با توجه به موضوع انســانی 
کنونی در افغانســتان، کشورهای عضو خواســتار ادامه تالش 

برای کمک رسانی به ملت افغانستان هستند.سران شانگهای در 
بیانیه خود اعالم کردند که به باور آنها حل موضوع افغانســتان 
در ســریعترین زمان ممکن، یکی از مهم ترین علل برای حفظ 
امنیت و توسعه آن در منطقه شانگهای است.اعضای کشورهای 
شــانگهای در ایــن بیانیه بار دیگر حمایت خود را از ســاخت 
افغانســتان به عنوان یک کشور مســتقل، بیطرف، یکپارچه، 
دمکراتیک، مســالمت آمیز و عاری از تروریســم، جنگ و مواد 
مخدر اعالم کردند.سران شاگهای سال ۲۰۲۳ را به عنوان سال 
گردشگری نام گذاری کرده وبرای تشکیل کارگروه در خصوص 
اســتارت آپ ها ، نوآوری ها و مبارزه با فقر توافق کردند.اعضای 
سازمان همکاری شــانگهای همچنین درباره وضعیت جهانی 
غذا نیز اعالم کردند که تحریم های یکجانبه برخی کشــورها، 
موجب پیچیده شدن شــرایط غذایی در جهان می شود.سران 
شانگهای همچنین خواستار همکاری جامعه جهانی برای تالش 
هماهنگ با سازمان ملل متحد در فعالیت صندوق بین المللی 

توسعه کشاورزی و برنامه جهانی غذا شدند.در بیانیه شانگهای 
اعالم شد : تحمیل محدودیت های یکجانبه که مغایر با حقوق 
بین الملل اســت؛ قابل قبول نیست؛ از جمله این محدودیت ها 
می توان به اقدامات فرامرزی اشــاره کرد که می تواند در وهله 
نخســت ثبات بازرهای جهانی غــذا را متزلزل کند و تهدیدی 
برای ثبــات اجتماعی -اقتصادی بلندمدت در کشــورهای در 
حال توسعه و کمتر توســعه یافته باشد، به طوری که مصرف 
غالت برای ســوخت های زیستی و ســایر عوامل، موجب بی 
ثباتی در قیمت مواد غذایی در جهان می شود.ســران سازمان 
همکاری های شانگهای در پایان بر ضرورت تالش جامعه جهانی 
برای تسهیل بازگشت امن آوارگان به خانه هایشان تاکید کردند.

بیانیه پایانی سازمان همکاری شانگهای با تاکید اعضا بر اجرای کامل برجام
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گزیده خبر

چشم انداز رشد اقتصاد ایران در سال ۴۰۱؛ 
از رشد ۸ درصدی کشاورزی تا رشد منفی 

بخش مسکن
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۱ را ۳.۷ درصد 
برآورد کرده اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس 
اعالم بانک مرکزی اقتصاد ایران در ســال ۱۴۰۰رشــد ۴/۴ درصدی را تجربه 
نمود که البته بخش مهمی از آن ناشــی از رشد 5/6 درصدی بخش خدمات 
درنتیجه کاهش آثار شــیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی 
اقتصاد کشــور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست های انقباضی 
بانک هــای مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کاالهای صادراتی کشــور، 
اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشــاورزی و اثر منفی قطعی 
برق و گاز بر بخش صنعــت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران 

را متأثر نمایند.

مرکز آمار: تحقق رشد 4.3 درصدی در سه ماه نخست سال
از طرف دیگر بر اســاس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، 
محصول ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت ســال ۱۳9۰ در سه ماهه اول 
سال ۱۴۰۱ به رقم ۱٨٨۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱6۱۴ هزار میلیارد ریال 
بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال 
قبل با نفت ۱٨۱٨ هزار میلیــارد ریال و بدون نفت ۱5۴٨ هزار میلیارد ریال 
بوده که نشــان از رشــد ۳,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۳ 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار ســال ۱۴۰۱ دارد. 
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۱ رشته فعالیت های گروه 
کشاورزی رشد منفی ۰,٨، گروه صنایع و معادن ۴.٢ و گروه خدمات ۳.9 درصد 
نســبت به فصل بهار سال ۱۴۰۰ ، رشد داشته است.در همین خصوص مرکز 
پژوهشهای مجلس، براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه 
اول ســال۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در 
پایان ســال را حدود ۷/۳ درصد و رشــد بدون نفت را 9/۳ درصد برآورد کرده 
است. به طور خاص پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر 
از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 9/۷ درصدی را تجربه کند.

درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم 
رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود 
این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین، علی 
رغم پیش بینی رشــد 6/۴ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی ها 
نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کاالهای 
صادراتی می تواند رشــد این بخش را تهدید نماید.برای بخش ســاختمان با 
توجه به کاهش تعداد پروانه های ســاختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش 
عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند 
طی شــده در فصل اول سال رشد منفی ۴/۳ درصدی قابل پیش بینی است. 
درنهایت پیش بینی می شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس 
از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 6/۳ درصدی مواجه شود.طبق این گزارش، 
رشــد ارزش افزوده بخش کشــاورزی ۷,9 درصد برآورد شده است. این میزان 
برای بخش نفت ۱,۱ درصد، معدن 9,۷ درصد، صنعت ۴,6 درصد، خدمات ۳,6 
درصد برآورد شــده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس رشد ارزش افزوده 
بخش ســاختمان را منفی ۳,۴ درصد پیش بینی کرده اســت.قابل ذکر است، 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد 
اقتصادی ایران در سال ٢۰٢٢ را به ترتیب ۳ و ۷/۳ درصد پیش بینی نموده اند.

احتمال تداوم رشد منفی مسکن در صورت معطل ماندن یک قانون
برای بخش ســاختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره 
در ســال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 
۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شــده در فصل اول ســال رشــد منفی ۴/۳ 
درصدی قابل پیش بینی اســت.  برآورد رشــد منفی برای بخش ساختمان 
درحالی است که دولت ســیزدهم درحال اجرای بخشی از طرح نهضت ملی 
مسکن بوده و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز رقم قابل توجهی پیش بینی 

شده است.

کدام فعاالن اقتصادی باید صورتحساب 
الکترونیکی صادر کنند؟

طبــق برنامه ریزی های صورت گرفته، شــرکت های پذیرش شــده در بورس 
و فرابورس نخســتین گروهی هســتند که در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام 
کنند.به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
که در سال ۱۳9٨ تصویب شــد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده )۱۱( 
این قانون، حدود ۱٨ میلیون و ٨۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان ساماندهی شد 
که از این تعداد، حدود 9 میلیون و ۴۰۰ هزار دســتگاه به علت عدم اتصال به 
پرونده های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل 
شد.طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، تعداد دستگاه های کارتخوان فعال 
متصل به پرونده های مالیاتی حدود ٨ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه  بوده و سایر 
دستگاه های متصل به پرونده ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. درواقع 
حســاب های متصل به این دســتگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری 
محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و 
کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۰ این 
قانون و در راستای گام دوم آن، موظف است حساب های شغلی افراد را دریافت 
و به پرونده مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت 
بانک مرکزی عملیاتی می شــود، تفکیک حساب های شخصی از حساب های 
تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و 
از ۱5 شهریورماه فرایند اجرای آن اغاز شد. در جریان اجرای این ماده قانونی 
تا کنون بیش از ٨ میلیون حســاب تجاری شناسایی و به پرونده های مالیاتی 
متصل شــده است.همچنین در ماده ٢٢ قانون پایانه های فروشگاهی، مودیان 
باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی 
است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطالعات مندرج در آن، در حافظه 
مالیاتی فروشنده ذخیره می شــود. مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب 
الکترونیکی، متناســب با نوع کسب و کار توســط سازمان تعیین و اعالم می 
شــود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی 
به عنوان پایانه فروشــگاهی استفاده می شود، رســید یا گزارش الکترونیکی 
پرداخت خرید صادره در حکم صورتحســاب الکترونیکی است.در این راستا و 
در گام نخست، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف هستند 
صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت معادل ۱۰ درصد مبلغ 
فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند شــد. البته سایر فعاالن اقتصادی هم به 
تدریج شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به 

مشموالن اعالم خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد پاسخ داد:
هدف از تفکیک حساب های تجاری چیست؟

معــاون وزیر اقتصاد توضیحاتی را درمورد تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی ارائه 
کرد.داوود منظور در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به مصوبه شــورای پول و اعتبار درمورد 
تفکیک حســاب های تجاری از شخصی اظهار کرد: زمانی که یک حسابی تجاری می شود، 
از امتیازاتی برخوردار می شود که این امتیازات عمدتا برای تسهیل کسب و کار است. برای 
مثال آستانه میزان پولی که صاحب حساب تجاری می تواند در روز جابه جا کند، فرق خواهد 
کرد، درواقع در مرحله نخست موضوع مالیات مطرح نیست. موضوع این است که مشخص 
شــود چه حساب هایی تجاری یا مشکوک به تجاری هســتند. اگر تجاری شدند در گروه 
خاصی با امتیازاتی قرار می گیرند.وی ادامه داد: البته حساب های تجاری به عنوان حساب 
فروش هم شناســایی می شوند. یعنی آنچه در این حســاب ها واریز خواهد شد به عنوان 
فروش تلقی می شود. هدف این است که مشخص شود چه حساب هایی برای اهداف تجاری 
استفاده می شود که این فرایند به غیر از اخذ مالیات کاربردهای دیگری هم دارد. برای مثال 
بانک مرکزی برای رصد چرخش پول و حکمرانی ریال، نیاز دارد بداند حساب های تجاری 
کدام هســتند، چه مقدار گردش دارند و آیا این گردش ها مشکوک به پولشویی هستند یا 
خیر. اهداف این تفکیک گسترده است اما به صورت نامطلوب بین مردم معرفی شده است 
و تصور این اســت که مالک فقط مالیات گرفتن است.رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید 
بر اینکه مالیات گیری تابع قوانین مالیاتی است، اظهار کرد: اینکه چه میزان و از چه کسانی 
مالیات گرفته شــود قانون خود را دارد. موضوع نظام بخشی به مراودات پولی در اقتصاد و 
نظارت نظام بانکی روی گردش پول و حکمرانی ریال است. هدف از شناسایی حساب های 
تجاری اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی اســت. طبق این قانــون فعاالن اقتصادی که 
فراخوان می شوند باید خرید و فروش های خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند، صورت 
حساب های الکترونیکی صادر کنند تا در سامانه مالیاتی بنشیند. برای راستی آزمایی اینکه 
آیا فعال اقتصادی همه  فروش های خود را به ســازمان امور مالیاتی گزارش کرده است یا 
خیر، صورت حســاب های صادره آن را با گردش پولی فرد که همان حســاب های تجاری 
و حســاب متصل به پوز اســت تطبیق داده می شــود.منظور با بیان اینکه فرایند تفکیک 
حساب های تجاری از شخصی آغاز شده است، گفت: در مرحله اول همه حساب هایی که به 
نظام مالیاتی معرفی شده اند حساب تجاری تلقی می شوند. در این راستا حدود ٨ میلیون 
حساب در سامانه سازمان مالیاتی ثبت شده است. این اطالعات را طبق توافقی که با بانک 
مرکزی داریم از طریق وب سرویســی در اختیار این بانک قرار می دهیم. بانک مرکزی نیز 
این حســاب ها را به عنوان تجاری شناسایی می کند.وی ادامه داد: از حاال به بعد هر فردی 
می خواهد از امتیاز حساب تجاری برخوردار شود باید با مراجعه به بانک درخواست دهد تا 
حســاب او به عنوان حساب تجاری نشانه گذاری شود. همچنین طبق آنچه بانک مرکزی 
اعالم کرده است اگر به حسابی طی ۱۰۰ واریز حداقل ۳5 میلیون تومان در ماه واریز شود، 
مشکوک به تجاری تلقی شده و بررسی می شود این حساب واقعا تجاری است یا خیر. بعد 

از اطمینان به بانک مرکزی اعالم می کنیم.

 زمان ابالغ بسته تشویقی بافتهای فرسوده
 اعالم شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته تشویقی شهرسازانه در بافتهای فرسوده که اخیرا 
توســط شــورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رســیده، یک تا دو هفته دیگر به 
مراجع صدور پروانه ابالغ می شــود.محمد آئینی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در حال 
حاضر سیاست ها و ضوابط کالبدی متضمن تشویق نوسازی محله ای در بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده است و فکر 
می کنــم یک تا دو هفته زمان ببرد تا به مراجع صدور پروانه ابالغ شــود.معاون وزیر راه و 
شهرسازی تصریح کرد: این بسته برای چهار گروه که اقدام به نوسازی در بافت های فرسوده 
می کنند، دیده شده و برای هر گروه مشوق های مختلفی از جمله اعطای حداکثر دو طبقه 

تشویقی در نظر گرفته است.

چهکسانیمشمولمالیاتحسابتجاریمیشوند؟
از این پس حساب های تجاری از خدمات ویژه بانکی بهره مند 
می شوند و حساب هایی که مشکوک به تجاری باشند، مشمول 
مالیات خواهند شد. البته از تراکنش های غیرتجاری مالیاتی 
گرفته نمی شــود.به گزارش ایسنا، در راســتای اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی به تازگی 
دســتورالعمل ناظر بر حساب  سپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبط با آن را برای اجرا به شــبکه بانکــی ابالغ کرد که بر 
اساس آن تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، 
حساب تجاری محسوب می شــوند.البته صاحبان بیش از ٨ 
میلیون حســاب  تجاری که تجاری بودن حســاب خود را به 
سازمان امور مالیاتی اعالم کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات 
نمی شوند بلکه از مشوق های بانکی و تجاری همچون افزایش 
سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به ترتیب به 5۰۰ 
میلیون و ۳ میلیارد تومان، ضمن اینکه شــرایط صدور دسته 
چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است. در این بین، 
اگر حسابی به عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش 
مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شــورای پول و اعتبار، 
اگر حســابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳5 
میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شــود، تراکنش تجاری 
تلقی می شود.البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ 
تراکنش واریزی در ماه فقط مالک تجاری تلقی شــدن یک 
حســاب نیســت بلکه باید به طور همزمان در یک ماه بیش از 
۱۰۰ تراکنش و ۳5 میلیون تومان جابه جا شود که صرفا تعداد 

واریزی به حساب مالک است نه هر تراکنش.

تجاری  تراکنش  مالیات  مشــمول  تراکنش هایی  چه 
نمی شود؟ 

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن اســت 
فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب 
وی تجاری محســوب نشــود چراکه امکان دارد فردی روزانه 
صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ 
وجه مشمول مالیات نیست. صالح آبادی در ادامه بیان کرده که 
فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول مالیات 
حساب تجاری نیست چراکه فعاالن بورس نیم درصد مالیات 
را از حســاب وی کسر می کند و یا مثال فردی اقدام به فروش 
خانه مسکونی می کند و 5  میلیارد تومان به حساب وی واریز 
می شــود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.بنابراین، طبق 
گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک 

حساب های تجاری و شــخصی در زمان اتصال دستگاه های 
کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ 
نفر حداکثر دو یا ســه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری 
می شوند. عالوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است 
که فرد با کاسبی کسب ســود کند یا متحمل زیان می شود 
و معاملــه انجام می دهد بنابراین، فعالیت هایی نظیر خیریه ها 
یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد 

بود. 

چگونگی شناسایی حساب تجاری 
طبق این گزارش، مسئوالن بانک مرکزی می گویند که مبنای 

تفکیک حســاب های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی 
افراد اســت، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته 
باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳5 میلیون تومان تمامی 
حساب های فرد خواهد بود.بررســی ها نیز نشان می دهد که 
سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به 
تجــاری از معیارهای متنوعی چون تعــداد و حجم تراکنش 
در کنار داده کاوی اســتفاده می کند که بر این اساس یکسری 
تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حســاب به حساب 
دیگر متعلق به فرد، تسهیالت بانکی و حقوق جز تراکنش های 
مشــکوک به تجاری محســوب نمی شــود. بنابراین، زمانی 
که حسابی را ســازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری 
شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی اینکه صاحب 
حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب 
تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود. 
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده 
مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی 
اداره مالیاتی اطالع رســانی می شود و او به عنوان مودی جدید 

در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد. 

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 
در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان حساب تجاری 
شناسایی شده است، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر 
مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را 
پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش 
گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر 
پرداخت نشــده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت 

تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می شود.

معامــالت  حجــم 
بــاالی ٢۰  واحدهای 
بازار مسکن  از  ســال 
به  نسبت  تهران  شهر 
تقریبا  گذشــته  سال 
دو برابر شــده که یک کارشــناس، رشــد قیمت مسکن، 
افت توان خرید متقاضیان و شکاف قیمتی بین خانه های 

قدیمی با واحدهای کلیدنخورده را از مهم ترین عوامل این 
مســاله می داند.به گزارش ایســنا، مردادماه سال گذشته 
آپارتمان هــای با عمر بنای باالی ٢۰ ســال ۱۱.۷ درصد 
از معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص می دادند که 
مرداد امســال این رقم به ٢۱.٢ درصد رســیده است. در 
مقابل، سهم واحدهای نوساز از معامالت کاهش یافته است. 
آپارتمان های کمتر از 5 سال ساخت، مرداد پارسال ٢.۳۳ 

درصد از قراردادهای خرید و فروش را در بر می گرفتند که 
مرداد ســال جاری سهم آنها به ٢٨.9 درصد رسید.اگرچه 
معامالت مسکن شهر تهران در مرداد سال جاری نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۴٢ درصد افزایش یافته اما آمار و ارقام 
توضیح می دهد که رشد خرید و فروش واحدهای کمتر از 
5 سال فقط ٢۳ درصد بوده است. در مقابل آپارتمان های 
باالی 5 ســال با رشد 5۱ درصد در خرید و فروش نسبت 
به سال گذشته مواجه شدند. منطقه ۱۰ شامل محله هایی 
همچون جیحون، نواب، دامپزشکی، جی، سلبیل و کارون 
را می توان کانون عرضه ی واحدهای کوچک متراژ و قدیمی 

متناسب با توان اقشار متوسط و پایین دانست.سعید لطفی 
ـ  کارشــناس بازار مســکن درخصوص علت رشد فروش 
آپارتمان های قدیمی به ایســنا می گویــد: در حال حاضر 
خانه هــای با عمر بنای باالی 5 ســال ۷۱ درصد خرید و 
فروش ها در بازار مســکن شهر تهران را تشکیل می دهند. 
این ســهم در سال گذشته 66.٨ درصد و دو سال قبل 6۱ 
درصد بود. هم چنین ســال ۱۳9٢ واحدهای باالی 5 سال 
تنها ۴۱ درصد معامالت را به خود اختصاص می دادند.وی 
افزود: عوامل مختلفی در گرم شــدن بازار خرید و فروش 

واحدهای با قدمت بنای  بیش از 5 سال موثر است.

فروش خانه های قدیمی دو برابر شد
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گزیده خبر

با اعالم وزیر نیرو؛
 ۱۶۰۰۰۰ روستا در کشور دارای

 تنش آبی هستند

ایسنا/کردســتان وزیر نیرو گفت: ۱۶۰ هزار روســتا در کشور با تنش آبی 
مواجه هســتند که با حمایت دولت و تخصیص اعتبارات الزم تحت اجرای 
طرح »جهاد آبرســانی« که با همکاری مجلس و دولت شــکل گرفته قرار 
خواهند گرفت، بر همین اساس مصوب می شود تمام روستاهای شهرستان 
بیجار که مشکل آب دارند مشمول این طرح قرار گیرند.علی اکبر محرابیان 
امروز)۲۳شــهریور( در سفر به شهرستان بیجار و با حضور در جلسه شورای 
اداری بیان کرد: اجرای انتقال آب شــرب از ســد تالوار به روستاهای بخش 
چنگ الماس باید از امروز عملیاتی شــود، هم چنین اجرای تصفیه خانه از 
محل ســد سیازاخ و انتقال آب به شهرستان بیجار و حسن آباد یاسوکند با 
سپری شدن مراحل ترک تشریفات بالفاصله انجام خواهد گرفت.وی در ادامه 
سخنان خود را در دو بخش آب شرب و کشاورزی بیان کرد و گفت: در حوزه 
آب شرب شهری و روستایی شهرستان بیجار در ماه های گذشته برنامه های 
خوبــی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت تدوین کرده ایم.وزیر نیرو تصریح 
کرد: احداث مخازن، خطوط انتقال کوتاه، حفر چاه و اصالح تصفیه خانه ها 
پروژه های کوچک و سریع الوصولی هستند که در دستور کار قرار دارند و با 
ابالغ آن و تخصیص بودجه خاص با عنوان طرح های کوتاه مدت مشکالت 
آبی در سال های آینده را رفع خواهد کرد.وی در حوزه ی اجرای طرح های 
دراز مدت بیان کرد: انتقال آب برای بخش شرب، صنعت و مشاغل وابسته 
به این حوزه در قالب طرح های دراز مدت قرار می گیرند که مهمترین آنها 
انتقال آب از سد سیازاخ به شهرستان بیجار، حسن آباد یاسوکند و پروژه ی 
پتروشیمی بوده که هم اکنون اجرای ۲۳ کیلومتر از آن در حال انجام است.

محرابیان در توضیح اجرای ۱۳۰ کیلومتر باقی مانده از خط انتقال آب سد 
سیازاخ گفت: برای استفاده از اعتبارات غیر بودجه ای، این پروژه به صورت 
ترک تشــریفات به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد و اعتبارات خاص از محل 
تهاتر نفت در اختیار این قرارگاه قرار گرفت که در چهارچوب این اعتبارات 
امید است با انجام مقدمات، بخش اصلی با سرعت جدی تری آغاز شود.وزیر 
نیرو ادامه داد: بر اســاس قوانین و مقررات، ترک تشریفات در کشور دارای 
سیکل است که در پروژه طرح انتقال آب سد سیازاخ در مرحله پایانی آن و 
تامین قیمت های آیتم های ستاره دار هستیم که توسط شورای عالی فنی 
کشــور انجام می پذیرد.وی خاطر نشان کرد: اینگونه پروژه ها که اعتبارات 
باالیی الزم دارد عمدتا در مراکز استان ها و نقاط دارای تمرکز جمعیتی اجرا 
می شــود و اجرای آن در نقاط محروم نشان دهنده اجرای عدالت در حوزه 
آب رســانی به مناطق محروم در دولت سیزدهم است.محرابیان اعالم کرد: 
۱۶۰ هزار روستا در کشور با تنش آبی مواجه هستند که با حمایت دولت و 
تخصیص اعتبارات الزم تحت اجرای طرح »جهاد آبرسانی« که با همکاری 
مجلس و دولت شــکل گرفته قرار خواهند گرفت، بر همین اساس مصوب 
می شــود تمام روستاهای شهرســتان بیجار که مشکل آب دارند مشمول 
این طرح قرار گیرند.وزیر نیرو ضمن اشاره به روند کاهشی بارش ها در کل 
کشور، افزایش جمعیت، تقاضا برای افزایش راندمان کشاورزی، کاهش حجم 
آب بخش کشــاورزی و افزایش مصرف، اعالم کــرد: با به کارگیری کمیته 
کارشناســی که از سه ماه گذشته تخصیص های آبی صورت گرفته را مورد 
بررسی قرار داده اند برخود وظیفه می دانیم آب بخش کشاورزی شهرستان 
را تامین کنیم.وی با اشاره به سه اصل اساسی عدالت محوری، شفاف سازی 
و قانون مداری در حوزه آبرسانی اعالم کرد: اولویت کشاورزی  در مبدا منابع 
آبی نسبت به کشاورزی در خط انتقال، ممنوعیت مصارف غیر شرب در طرح 
های انتقال بین حوزه ای بنا به مصوبه ی شورای عالی آب و شفاف سازی در 
خصوص میزان اختصاص آب به هرمنطقه از موارد رعایت این سه اصل است.

محرابیان در خصوص درخواســت مطالعات سد شیخ بشارت نیز گفت: قبال 
اظهار نظری در این خصوص نکرده بودم چرا که به نظر می رسید در طرح 
مطالعاتی و وجود حوزه های آبریز این سد مشکالتی باشد که بعد از مطالعات 
و بنا به اعالم نظر کارشناسان در ماه های اخیر، وزارت نیرو موافقت خود در 
خصوص احداث این سد را اعالم می نماید و مطالعات آن برای اخذ ماده ۲۲ 

به زودی به سازمان برنامه بودجه ارسال خواهد شد.

قطع برق پرمصرف ها از راه دور
مدیرعامل توانیر گفت: قــرارداد نصب ۴.۵ 
میلیون کنتور هوشــمند برای مشــترکان 
پرمصــرف امضا شــده و این طــرح اکنون 
در دســت اجرا قرار دارد که بر اســاس آن 
می توان با ارزیابی مصرف نسبت به قطع برق 
مشترکان پرمصرف  اقدام کرد.آرش کردی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این برنامه در 
حال اجرا و راه اندازی است و برای سال ۱۴۰۲  برنامه هایی را در این بخش 
در دستور کار داریم، اظهار کرد: قرارداد این طرح بسته شده و قرار است در 
سال ۱۴۰۲ اجرایی شــود.وی با تاکید بر اینکه حداقل تا سال آینده نصب 
کنتور برای دو میلیون مشترک یا حداقل برای  یک میلیون و ۱۰۰ مشترک 
اجرایی می شــود، گفت: این طرح برای مشترکان پرمصرف به صورت جدی 
در دســتور کار قرار دارد؛ ضمن اینکــه از این طریق می توانیم مانع مصرف 
رمزارزهای غیر مجاز در زمان پیک شویم.مدیرعامل توانیر با اشاره به تفاهم 
نامه ای که با شــرکت ساتکاب در این راستا به امضا رسیده است، گفت: دو 
شرکت در زمینه ایجاد زنجیره هوشمندسازی شبکه برق باهمدیگر همکاری 
خواهند داشــت. در قالب این تفاهم نامه، ساتکاب موظف به توسعه و ایجاد 
زنجیره هوشمندســازی در صنعت برق شامل تامین کنتورهای هوشمند، 
مودم، نصب و راه اندازی، ایجاد زیرســاخت ICT الزم و... شده است.به گفته 
کردی همچنین توانیر نیز متعهد شده است در زمینه همکاری های فنی و 
اقتصادی با شــرکت ساتکاب به منظور تحقق اهداف تفاهم نامه و واگذاری 
مجوز بهره برداری از بســتر فیزیکی شــبکه برق به منظور احداث شــبکه 
زیرســاخت مخابراتی فیبر نوری و استفاده تجاری از این شبکه با ساتکاب 

همکاری کند.

پوتین خطاب به اروپا:
اگر گاز می خواهید، نورد استریم ۲ را باز 

کنید
رئیس جمهور روســیه ضمن انکار نقش مسکو 
در بحران انرژی اروپا، اعــالم کرد اگر اتحادیه 
اروپا می خواهد گاز بیشتری دریافت کند، باید 
تحریم هایی که مانع گشــایش خط لوله نورد 
استریم ۲ می شــود را بردارد.به گزارش ایسنا، 
والدیمیر پوتین در گفت و گو با خبرنگاران پس 

از نشســت سازمان همکاری شانگهای در ازبکســتان، آنچه که برنامه سبز 
خواند را برای بحران انرژی، نکوهش و تاکید کرد روســیه به تعهدات انرژی 
خود عمل خواهد کرد.پوتین گفت: حرف آخر این اســت که اگر در اضطرار 
هســتید، اگر اوضاع برای شما دشوار است، تنها تحریمها علیه نورد استریم 
۲ را بردارید که ظرفیت انتقال ســاالنه ۵۵ میلیارد فوت مکعب گاز را دارد؛ 
فقط دکمه را بزنید و همه چیز مرتب خواهد شد.نورد استریم ۲ که تقریبا به 
موازات خط لوله نورد استریم ۱ از بستر دریای بالتیک می گذرد، یک سال 
پیش ســاخته شد اما آلمان تنها چند روز پیش از این که نیروهای روسیه، 
۲۴ فوریه به اوکراین اعزام شوند، تصمیم گرفت این خط لوله را معلق کند.

قیمت گاز در اروپا در پی کاهش تدریجی عرضه روســیه، از ابتدای ســال 
میالدی جــاری تاکنون بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده اســت. افزایش 
قیمت گاز، مصرف کنندگان را در منگنه گذاشته و بعضی از صنایع را وادار 
کرده است تولید را متوقف کنند.اروپا، روسیه را متهم کرده از عرضه انرژی به 
عنوان سالح به تالفی تحریمهای غربی علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین، 
استفاده کرده است. روسیه می گوید غرب، جنگ اقتصادی به راه انداخته و 
تحریمها مانع فعالیت خط لوله نورد استریم ۱ شده است.روسیه عرضه گاز به 
چندین کشور از جمله بلغارستان و لهستان را به دلیل امتناع آنها از پرداخت 
پول گاز به روبل، قطع کرده است.بر اساس گزارش رویترز، شرکت گازپروم 
اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد خط لوله نورد استریم ۱ که مسیر اصلی 
گازرسانی به اروپاست، به دلیل نشت نفت موتور یک توربین در یک ایستگاه 

فشار، تعطیل خواهد ماند.

اکونومیست بررسی کرد؛

بازار انرژی اروپا برای این بحران ساخته نشده بود!
اکثر مردم از نوســان قیمت ها متنفرند. هنگامی که قیمت ها 
بیش از حد ســقوط می کنند، به نظر می رسد که تهدیدی 
علیه شرکت ها هســتند. وقتی قیمت ها خیلی باال می رود، 
به نظر می رســد که شــرکت ها به ناحق سود زیادی کسب 
می کنند. اما اقتصاددانان به حرکت قیمت ها نگاه می کنند 
و افشــای اطالعات مهم را می بینند. جنون اخیر مداخالت 
در بازارهای بــرق اروپا، نمونه ای به خصوص تهاجمی از این 
پویایی دیرینه است.اقتصادآنالین – اکرم شعبانی؛ به گزارش 
اکونومیست، در هفته های گذشته، قیمت های آتی برق روزانه 
در ســه ماهه چهارم سال برای مدت کوتاهی به باالی ۱۲۰۰ 
یورو )۱۲۰۰ دالر( در هر مگاوات ســاعت در آلمان و باالتر از 
۲۵۰۰ یورو در فرانسه رسید. قیمت به طور معمول حدود ۵۰ 
یورو اســت. دلیل این امر ساده است: کمیابی. از دست دادن 
ظرفیت تولید برای تعمیر و نگهداری )در فرانســه(، تعطیلی 
)در آلمان( و خشکسالی )در سراسر قاره(، نیروگاه های گازی 
بیشــتری را به کار انداخت و سوخت آنها از زمانی که روسیه 
از انرژی خود استفاده تسلیحاتی کرد، بسیار گران شده است.

درست مانند هر بازار دیگری برای یک کاالی همگن، قیمت 
برق توسط گران ترین تامین کننده تعیین می شود. این بدان 
معناست که حتی نیروگاه هایی با هزینه های عملیاتی کم، مانند 
نیروگاه های هسته ای یا نیروگاه های بادی، همان قیمت های 
باالیی را دریافــت می کنند که نیروگاه هــای گازی دریافت 
می کنند. نتیجه آن ســودهای کالن و خشم عمومی است. بر 
اســاس منحنی های آینده نگر، بانک مورگان استنلی تخمین 
می زنــد که هزینه برق در اتحادیه اروپا می تواند بیش از ۸۰۰ 
میلیارد یورو افزایش یابد، افزایشی به ارزش حیرت آور شش 
واحد درصد از تولید ناخالص داخلی. بنابراین سیاســتمداران 
این پرســش را مطرح کرده اند کــه آیا مکانیزم قیمت گذاری 
متفاوتی مورد نیاز است یا خیر؟مشکل این است که طراحی 
بازار برق سخت است. برق را هنوز نمی توان در مقیاس بزرگ 
ذخیره کرد و باید دقیقا در لحظه مورد نیاز تحویل مشــتری 
شود. تولیدکنندگان برای ساخت یک آسیاب بادی یا نیروگاه 
باید پول زیادی هزینه کنند و باید بتوانند آن را بازیابی کرده 
و در طول چند دهه از آن ســود ببرند. سیاســت های تغییر 
اقلیــم حکم می کند که باید هر چه بیشــتر برق تجدیدپذیر 
به سیستم وارد شود، علیرغم اینکه بیشتر وابسته به تغییرات 
ناگهانی باد و خورشید است.طراحی کنونی اروپا مجموعه ای 
از بازارهاســت، برخی از این بازارها در سراســر قاره گسترده 
است که در آن تامین کنندگان برق مانند نیروگاه ها با تامین 

کنندگان خرده فروشی، مشــتریان بزرگ صنعتی و دیگران 
دیدار می کنند. برخی از معامالت ماه ها یا حتی سال ها قبل از 
تحویل برق انجام می شود، زیرا تامین کنندگان و مشتریان به 
شفافیت در درآمدها و هزینه ها نیاز دارند. قیمت مرجع برای 
برق و برای تسویه بســیاری از قراردادهای بلندمدت در بازار 
نقدی تعیین می شود، جایی که تحویل فیزیکی برق برای روز 
بعد معامله می شود. عرضه کنندگان بر اساس میزان هزینه ای 
که برای تامیــن یک واحد برق اضافی کــه به عنوان هزینه 
نهایی شــناخته می شود، پیشنهادات خود را مطرح می کنند. 
ایده پشــت این موضوع ساده اســت. تولید برق با هزینه کم 
و به روشــی فزاینده بدون کربن نیاز به اطالعات زیادی دارد. 
برخی از فناوری ها مانند صنعت هسته ای، در ارائه یک جریان 
ثابت قدرت خوب هســتند. گاز برای اشتعال سریع مناسب 
است و انرژی خورشیدی در هنگام ظهر بهترین گزینه است. 
قیمت حاشیه ای برق، اطالعات مورد نیاز برای جابجایی بین 
آنها را با ســیگنال دادن مقدار یــک واحد اضافی برق، فراهم 
می کند.بازار همچنین مشــوق هایی را برای اســتفاده از برق 
در زمانی که تولید آن ارزان تر اســت فراهم می کند. در حال 
حاضر، قیمت ها در ظهر و شب کمتر است. گذار به انرژی های 

تجدیدپذیر به این معناست که قیمت ها بی ثبات تر می شوند. 
اما این نوسانات چیزی است که باعث نوآوری و سرمایه گذاری 
در ذخیره سازی، کنتورهای هوشــمند و هیدروژن می شود. 
یک باتری با ظرفیت باال و فضای ذخیره ســازی که در اختیار 
شــما قرار می دهد، در زمانی کــه قیمت ها به صورت افراطی 
در نوســان هستند بسیار مفید خواهد بود.برای مدتی به نظر 
می رسید مشکل بازار اروپا این است که قیمت ها بسیار پایین 
است. با ورود هر چه بیشــتر انرژی های تجدیدپذیر به بازار، 
قیمت برق گاهی به صفر می رســید و حتی منفی می شــد. 
ســوال این بود که نیروگاه های گازی  حاشیه ای – که ممکن 
اســت برای پوشش یک روز زمســتانی بدون باد و ابری الزم 
باشد – چگونه می توانند در ادامه سال پولی کافی برای ادامه 
حیات داشته باشند. برخی از کشورها انتخاب کردند که یک 
بــازار ظرفیت بیفزایند؛ به این معنا کــه آنها پول هایی را که 
به مولدهای برق می رسید، به حراج گذاشتند. برخی دیگر با 
»بازار صرفا انرژی«  گیر کرده اند.اکنون ســوال بسیار متفاوت 
اســت. بازارهای اروپا در نتیجه جنگ، با قیمت های بســیار 
باالیی برای برق روبرو هستند. این وضعیتی است که برای آن 
طراحی نشده و آمادگی ندارند. بنابراین سیاست گذاران با سه 

چالش روبرو هستند. اولین مورد حفظ سیگنال قیمت نهایی، 
هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان، در مقابل 
فشارهای سیاسی برای تضعیف آن است. کاهش قیمت ها به 
عنوان مثال با یارانه دادن به گاز مورد استفاده در تولید برق – 
همانطور که اسپانیا و پرتغال انجام داده اند – در جاهای دیگر 
نیاز به نوع دیگری از سهمیه بندی برای تخصیص انرژی های 
کمیاب دارد. )اســپانیا و پرتغال می توانند بدون جیره بندی از 
آن فاصله بگیرند، زیرا اســپانیا قطب مهم گاز است و بنابراین 
می توانند به راحتی گاز بیشــتری وارد کنند.(چالش دوم این 
اســت که چگونه و آیا باید سود را بازتوزیع کرد؟ دولت آلمان 
اخیرا تصمیم گرفته اســت تا ســودهایی را که بیش از حد 
می داند تصاحب کند و در عین حال سیگنال قیمت را به حال 
خود رها کند. )کمیسیون اروپا ممکن است به کشورها توصیه 
کند کاری مشابه انجام دهند.( این کار را از طریق مالیاتی که 
اساسا یک مالیات بادآورده است انجام می دهد تا سهم قیمت 
بازار را که عرضه کنندگان می توانند حفظ کنند، محدود کند. 
مشــکل این است که مولدهای برق به درجات مختلفی خود 
را از در معرض ریســک قرارگرفتن محافظت کرده اند، به این 
معنی که پیدا کردن دریافت کنندگان واقعی سودهای بادآورده 
ممکن اســت سخت باشــد و در واقع این افراد خارج از بازار 
انرژی باشــند.چالش سوم این است که اطمینان حاصل شود 
بــازار انرژی اروپا برای بحران بعدی آماده اســت و این کار را 
بدون قربانی کردن مزایای آن انجام دهیم. در حال حاضر، بازار 
نقدی به طور موثر ظرفیت الزم را تخصیص و ســیگنال هایی 
را در مورد کمبود انرژی ارائه و انگیزه ای برای ســرمایه گذاری 
در انرژی های تجدیدپذیر ارائه می دهد. اما برای محافظت در 
برابر کســری پایدار ظرفیت و در نتیجه بحران قیمتی دیگر، 
بازارهای انرژی اروپا باید خود را با این موضوع تطبیق دهند. 
بازارهای پوشش ریسک بلندمدت چندان نقدی نیستند، زیرا 
مصرف کنندگان قبال نیاز چندانی به امنیت قیمت نمی دیدند 
امــا در آینده احتماال چیزهای بیشــتری هــم خواهند دید. 
تنظیم کننده ها می توانند در این زمینه کمک کننده باشــند. 
پیشنهادی از سوی محققان موسسه فناوری ماساچوست به 
آنها توصیه می کند که »گزینه هــای اطمینان از توان مالی« 
را از ژنراتورها خریداری کنند، نوعی بیمه که ســود حاصل از 
قیمت های بیش از حد را به مصرف کنندگان برمی گرداند و در 
واقع مالیات بادآورده ای خودکار ایجاد می کند. سیاستمداران 
بســیار دوســت دارند که چنین چیزی در حال حاضر وجود 

داشته باشد.

آلمان در بحبوحه بحران انرژی، کنترل 
یک پاالیشگاه نفت متعلق به روسیه را 
به دست گرفت.به گزارش ایسنا، وزارت 
اقتصاد آلمان اعالم کرد اداره یک واحد 
متعلق به شــرکت »روس نفت« روسیه 
را به رگوالتور صنعت ســپرده و کنترل 
پاالیشگاه شودت که ۹۰ درصد سوخت 
برلیــن را تامیــن می کنــد را برعهده 
می گیــرد.اوالف شــولتس، صدراعظم 
آلمان، در کنفرانــس مطبوعاتی اعالم 
برنامه های دولت برای سپردن کنترل 
پاالیشگاه شــودت به »سازمان شبکه 
فدرال« )رگوالتور صنعت(، این تصمیم 
را به منظور حمایت از کشورش توصیف 
کرد.این برنامه ها شامل »بسته ای برای 
آینده« به ارزش بیــش از یک میلیارد 
یورو سرمایه گذاری های فدرال و دولتی 
در چند سال آینده در ایالت های شرق 
آلمان اســت و ۸۲۵ میلیون دالر از این 
مبلغ، به پاالیشگاه شــودت اختصاص 
دارد.شــولتس گفت: روسیه دیگر یک 
انرژی قابــل اطمینان  تامین کننــده 
نیســت. ما این تصمیم را به ســادگی 
نگرفتیم اما یک تصمیم غیرقابل اجتناب 
بود.دولت های سراســر اروپا همزمان با 
تشــدید تحریم ها علیه روســیه بر سر 
جنــگ در اوکرایــن، در تــالش برای 
حمایت از شــرکت های نیرو و تضمین 
تامین سوخت هستند. مسکو با کاهش 
عرضه گاز و تهدید برای توقف صادرات 
تمامی کاالهای انــرژی که قیمت ها را 

باالتر خواهد برد و خطر ســهمیه بندی 
انرژی در اروپا در زمســتان امســال را 
به دنبال خواهد داشــت، تهدید کرده 
اســت تالفی می کند.پاالیشگاه شودت 
هفته هاســت که مایه سردرگمی برلین 
بوده اســت زیرا همه نفــت خام مورد 
نیازش را از روســیه دریافت می کند اما 
آلمان مصمم است واردات نفت از روسیه 
را تا پایان امســال تحــت تحریم های 
اتحادیــه اروپا، قطع کنــد. با این حال، 
به دســت گرفتن کنترل شودت، خطر 
اقدامات تالفی جویانه از سوی مسکو را 
به همراه دارد. شولتس اظهار کرد: آلمان 
احتمال توقف یکباره عرضه نفت از سوی 
روسیه را بررسی کرده و به همین دلیل، 
آماده است.اســنادی کــه روز جمعه از 
سوی برلین منتشر شد، نشان داد آلمان 

با دولت قزاقستان برای تامین نفت برای 
شودت، مذاکره کرده است.لهستان اوایل 
امســال اعالم کرده بود توقف مالکیت 
روســی این پاالیشگاه، شــرط تامین 
نفت دریابرد از طریق پایانه گدانســک 
و از طریق خط لوله لهستان است.تحت 
توافق روز جمعه، شــرکت »روس نفت 
دویچه لند« که عمده سهام آن متعلق به 
»روس نفت« است و حدود ۱۲ درصد از 
ظرفیت پاالیش نفت آلمان را در اختیار 
دارد، تحت سرپرستی »سازمان شبکه 
فدرال« قرار گرفت. این رگوالتور اعالم 
کرد مالک اصلی دیگــر هیچ اختیاری 
برای صدور دستور ندارد.به گفته منابع 
آگاه در برلین و ورشو، شرکت »پی کی 
ان اورلن« لهســتان مایل اســت سهم 
بزرگی در پاالیشگاه شودت کسب کند 

کــه چهارمین پاالیشــگاه نفت بزرگ 
آلمان است و سوخت بخش های غربی 
لهســتان را هم تامین می کند.شرکت 
شــل که ۳۷.۵ درصد سهم در شودت 
دارد، مدتهاســت که بــه دنبال فروش 
این ســهم است. این شرکت روز جمعه 
اعالم کرد اقدام آلمان، هیچ تاثیری در 
تصمیم این شــرکت ندارد.اقدام آلمان 
در خصوص »روس نفــت دویچه لند«، 
جدیدتریــن تالش برای تثبیــت بازار 
انرژی اســت.دولت آلمان هفته گذشته 
اعالم کرد وام دهی به شرکت های نیرو 
که بــه دلیل افزایــش قیمت های گاز، 
در خطر فروپاشی هســتند را افزایش 
می دهد و شرکت نیروی یونیپر با اعالم 
این که بســته نجات مالی به ارزش ۱۹ 
میلیارد یورو، دیگر کافی نیست، خبر داد 
دولت ممکن است سهم بزرگی را در این 
شرکت کسب کند.دولت آلمان همچنین 
کنترل شرکت »گازپروم جرمانیا« را که 
پیش از این توسط غول روسی گازپروم 
اداره می شــد را برعهده گرفته است.بر 
اســاس گزارش رویترز، اقدام روسیه در 
توقف عرضه گاز از طریق خط لوله نورد 
استریم ۱ که بزرگترین مسیر گازرسانی 
به آلمان بوده اســت، بزرگترین اقتصاد 
اروپا را به تکاپو انداخته است. در نتیجه 
تصمیم روز جمعه، سازمان شبکه فدرال 
کنترل سهم »روس نفت دویچه لند« در 
پاالیشگاه های میرو و بایرنویل را هم به 

دست می گیرد.

آلمان کنترل پاالیشگاه نفت 
روسیه را به دست گرفت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر احتمال محدود شدن عرضه 
نفت عــراق، افزایش یافت اما به دلیل نگرانی از دورنمای رکود 
اقتصادی، نتوانســت کاهش هفتگی خــود را معکوس کند.به 
گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۵۱ سنت افزایش، 
در ۹۱ دالر و ۳۵ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک سنت افزایش، در ۸۵ 
دالر و ۱۱ ســنت در هر بشکه بسته شد. هر دو شاخص هفته 
گذشــته تحت تاثیر رشــد ارزش دالر آمریکا، حدود دو درصد 
کاهش داشتند که سومین کاهش هفتگی متوالی آنها بود. نفت، 
به دالر آمریکا قیمت گذاری می شــود و قوی شدن ارزش دالر، 
این کاال را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند. شاخص 
دالر روز جمعــه تقریبا ثابت بود اما بــرای چهارمین هفته در 
پنج هفته گذشــته افزایش یافت.هر دو شــاخص نفت برنت و 

وســت تگزاس اینترمدیت در سه ماهه سوم، حدود ۲۰ درصد 
کاهش داشته اند که بزرگترین کاهش سه ماهه این شاخص ها 
از زمان آغاز پاندمی کووید ۱۹ در ســال ۲۰۲۰ است.شــرکت 
نفــت بصره اعالم کرد صادرات نفت از پایانه نفتی بصره پس از 
این که شب گذشته به دلیل نشت نفت متوقف شد و این نشت 
مهار شد، به تدریج ازسرگرفته شده است.نشت نفت در این بند 
که چهار ســکوی بارگیری دارد و می تواند روزانه حداکثر ۱.۸ 
میلیون بشــکه نفت صادر کند، قیمت ها را تحت تاثیر چشــم 
انداز عرضه جهانی کمتر نفت، باال برد. جان کیلداف، از شرکت 
»اگیــن کپیتال« در نیویورک گفت: این مســئله قطعا بازار را 
بــه دلیل گزارش های اولیه ای که دربــاره خروج این عرضه از 
بازار برای مدتی، وجود داشــت، ترساند.سرمایه گذاران مهیای 
افزایش بزرگ نرخ های بهره آمریکا می شــوند که ممکن است 

به بروز رکود و کاهش تقاضا برای ســوخت منجر شود. انتظار 
می رود فدرال رزرو در نشست سیاستگذاری روزهای ۲۰ و ۲۱ 
سپتامبر، نرخ بهره شــبانه را به میزان ۷۵ واحد افزایش دهد.

بازار همچنین از دورنمایی کــه در جدیدترین گزارش آژانس 
بین المللی انرژی ترســیم شــد، به وحشت افتاد. آژانس پیش 
بینی کرد رشــد تقاضا برای نفت در سه ماهه چهارم به دلیل 
ضعیف شــدن دورنمای تقاضا در چین، صفر می شود.استفن 
برنوک، تحلیلگر شــرکت »پــی وی ام« در این باره گفت: هر 
دو نهاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هشدار داده اند 
اقتصاد جهانی ممکن اســت ســال آینده دچار رکود شود. این 
خبر بدی برای بخش تقاضا محسوب می شود و یک روز پس از 
پیش بینی آژانس بین المللی پول درباره تقاضا برای نفت منتشر 
شد. نگرانی ها نسبت به رکود اقتصادی به همراه انتظارات برای 
نرخ های بهره باالتر در آمریکا، فشارهای کاهشی بر قیمت نفت 
را تشــدید می کند.تحلیلگران دیگر اظهار کردند: عامل منفی 
دیگر، اظهارات مقامات وزارت انرژی آمریکا بود که اعالم کردند 

بعید اســت ذخایر نفت 
از  پس  تا  اســتراتژیک 
پر  مالی ۲۰۲۳،  ســال 
اوپک  اعضای  شوند.اگر 
پالس تولید نفت را که 
در دیدار ماه اکتبر مورد 
بحث قرار خواهد گرفت، 
ممکن  دهنــد،  کاهش 

اســت از قیمت های نفت در ســه ماهه چهارم پشتیبانی کند. 
همچنین بحران انرژی اروپا که با ابهام درباره عرضه نفت و گاز 
از سوی روسیه روبروست، می تواند برای قیمت ها مثبت باشد.

بر اساس گزارش رویترز، به نظر می رسد عرضه نفت آمریکا با 
افزایش روبروســت. آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان 
داد شرکت های حفاری آمریکایی هفته گذشته برای نخستین 
بار در ســه هفته اخیر، به شــمار دکلهای حفــاری نفت و گاز 
طبیعی به خصوص در منطقه نفت شیل پرمیان، اضافه کردند.

ترمز قیمت نفت در برابر نگرانی های اقتصادی
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گزیده خبر

رییسی در دیدار با تجار ایرانی: ایران با دنیا 
تعامل دارد

رئیس جمهور گفت: ما با تمام دنیا تعامل خواهیم داشــت، اما روی همسایگان 
حســاب ویژه ای باز می کنیم.به گزارش مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار با تجار ایرانی حاضر در ازبکستان، اظهار داشت: امروز اولویت اقتصادی 
و تجاری کشــور، ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه است.رئیس جمهور 
تاکید کرد: با تمام دنیا تعامل خواهیم داشت، اما روی همسایگان حساب ویژه ای 
باز می کنیم.وی بیان کرد: ارتباطات ما با همسایگان سابقه فرهنگی و اقتصادی 
قوی دارد. در دولت به دنبال تقویت شبکه ریلی کشور در همه زمینه ها )واگن، 
لوکوموتیو و ریل( هستیم. تقویت این شبکه به راحتی انجام کار تجار ایرانی کمک 
زیادی می کند. تکمیل کریدورهای شرق و غرب و شمال و جنوب در دستور کار 
دولت است.رئیسی با اشاره به اینکه سفر به ازبکستان هم برای برگزاری دیدار و 
تعامالت دوجانبه و هم برای شرکت در اجالس شانگهای است، گفت: در دیدار 
با رئیس جمهور ازبکستان بر توسعه روابط دوجانبه تاکید شد.رئیس جمهور ادامه 
داد: از میزان روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و ازبکســتان راضی نیستیم و 
این روابط باید افزایش پیدا کند. طبق هدف گذاری انجام شده، روابط تجاری دو 
طرف باید چهار برابر شود.وی بیان کرد: در زمینه تسهیل مراودات مالی بین دو 
کشــور، وزیر امور خارجه، بانک مرکزی و بانک صادرات هر چه سریع تر موانع را 

بررسی و آن ها را برطرف کنند. 

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
اگر آیین نامه واردات خودرو خالف قانون 
مصوب مجلس باشد، آن را باطل می کنیم

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: هدف 
اصلی قانون گذار از تصویب قانــون واردات خودرو افزایش کیفیت و حمایت از 
مصــرف کننده بوده و آئین نامه واردات خودرو نیز باید در راســتای تحقق این 
هدف باشــد.روح اهلل عباسپور در گفت وگو با ایسنا، درباره آئین نامه نوشته شده 
برای واردات خودرو، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به 
تصویب رســاند و انتظار داریم آئین نامه نوشته شده نیز اهداف قانون گذار را مد 
نظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشــد، البته بنده هنوز این 
آئین نامه را مطالعه نکرده ام، اما اگر آیین نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس 
را زیرپا بگذارد مجلس می تواند این آئین نامه را باطل کند.سخنگوی کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اســالمی، در ادامه با تاکید بر اینکه واردات خودرو جزو 
ضرورت هاست، اظهار کرد: برای اینکه یک رقابتی در صنعت خودرو در راستای 
ارتقای کیفیت شکل بگیرد و شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو و حمایت از 
مصرف کننده باشیم، واردات خودرو ضروری است و هدف اصلی قانون گذار  از 

تصویب واردات خودرو همین موضوع است.

عادی شدن فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب!
چند هفته ای می شــود که قیمت مرغ فراتر از نرخ مصوب رفته و در مغازه ها 
بیش از۶۰هزار تومان فروخته می شــود. فعاالن صنعت طیور می گویند قیمت 
مصوب فعلی مرغ برای تولیدکنندگان مناسب نیست زیرا قیمت تمام شده تولید 
باال است و احتماال تا پایان شهریورماه نرخ مصوب اصالح شود.به گزارش ایسنا، 
براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران، قیمت هرکیلو 
مرغ گرم کامل به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که 
قیمت مصوب مرغ گرم به ازای هرکیلو ۵۹ هزار و ۸۰۰تومان است.فعاالن صنعت 
طیور و مسئوالن مربوطه می گویند ماه های قبل به دلیل باال بودن میزان تولید 
مرغ و نبود بازار کافی مصرف، مرغداران به شدت در زیان بودند اما در حال حاضر 
میان عرضه و تقاضا  تعادل برقرار شده که همین امر قیمت مرغ را باال برده است.

آنها همچنین معتقدند که هنوز قیمت مرغ به قیمت واقعی نرسیده و احتماال تا 
پایان شهریور قیمت مرغ اصالح شود.

اتاق بازرگانی تهران گزارش داد
افت یک پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی

اتــاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت شــاخص آزادی 
اقتصادی در میان کشــورهای مختلف جهان پرداخته که بر این اساس رتبه ایران در این 
حوزه یک پله افت کرده اســت.به گزارش ایسنا، براســاس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر 
که مرکز خدمات ســرمایه گذاری اتاق تهران آن را بررسی کرده است، ایران در رتبه بندی 
آزادی اقتصادی، نســبت به گزارش قبلی این موسســه، یک پله نزول کرده و با کســب 
امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشــور مورد بررســی قرار گرفته است.

موسسه فریزر در تازه ترین گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت، 
سیســتم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین المللی و مقررات را مورد 
بررسی قرار داده است. این گزارش که نسخه سال ۲۰۲۲ آن منتشر شده  و مرکز خدمات 
سرمایه گذاری اتاق تهران نیز آن را بررسی کرده است، نشان می دهد که میانگین آزادی 
اقتصادی جهانی در ســال ۲۰۲۰ نســبت به ســال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و به ۶.۸۴ 
رسیده است. موسسه فریزر، یکی از دالیل کاهش آزادی اقتصادی در جهان را همه گیری 
ویروس کرونا و اعمال سیاست های اقتصادی برای مواجهه با این پدیده از سوی کشورها، 
عنوان کرده است.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، گردآوری و بررسی وضعیت آزادی 
اقتصادی کشورها از سوی موسسه فریزر نشان می دهد که هنگ کنگ همچنان در جایگاه 
برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس 
از این کشــور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، اســترالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند 
رتبه های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده اند.همچنین، ژاپن در رتبه۱۲، کانادا رتبه 
۱۴، انگلســتان رتبه ۲۲، آلمان رتبه ۲۵، ایتالیا رتبه ۴۴، فرانسه رتبه ۵۴، مکزیک رتبه 
۶۴، هند رتبه ۸۹، روســیه رتبه ۹۴، برزیل رتبه ۱۱۴ را در شــاخص آزادی اقتصادی به 
دست آورده و چین نیز در جایگاه ۱۱۶ جهان قرار گرفته است.این گزارش همچنین نشان 
می دهد که ۱۰ کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، 
آرژانتین، ســوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئال با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست 
آزادی اقتصادی موسســه فریزر جای دارند.رتبه  آزادی اقتصادی ایران از ۱۵۸ در ســال 
۲۰۱۹ به رتبه ۱۵۹ در ســال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، نمره  آزادی 
اقتصادی ایران پایین ترین میزان در طی ۲۰ سال گذشته بوده است و به عدد ۴.۹۶ کاهش 
یافته است.بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در 
سال ۲۰۲۰ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۹  نشان می دهد که امتیاز ایران در ۲ زیرشاخص 
کاهشی و در ۲ زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده است.به 
این ترتیب، در زیرشاخص »اندازه دولت« بهبود نسبی امتیاز مشاهده  می شود و امتیاز از 
۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است. در زیرشاخص »سیستم حقوقی و حقوق مالکیت« نیز 
کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است. امتیاز »پول قوی« 
نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز »آزادی تجارت بین المللی« افت محسوسی داشته 
است. امتیاز زیرشــاخص »مقررات« نیز بدون تغییر باقی مانده است. عالوه بر مشکالت 
ســاختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت های تجارت بین المللی و مقررات 
دست و پاگیر و ...، تحریم ها و همه گیری کرونا نیز در کاهش  آزادی اقتصادی ایران موثر 

بوده است.

چگونه از قاچاق موبایل جلوگیری کنیم؟
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که برای مقابله با قاچاق 
موبایل از طریق رویه مسافری باید تعرفه واردات مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی 
این روش از بین برود.محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به افزایش 
تعداد مسافران به عراق به مناسبت اربعین، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم گرفت 
از ۱۰ تا ۱۳ شهریور  برای زائران کربال موبایل های وارداتی رجیستر نکند. اما این وضعیت 
فقط برای بازی زمانی مشــخصی که پیک مسافر باالست و امکان تخلف بیشتر است، در 
نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه ساختار مقابله با سوء استفاده از رویه مسافری باید 

به گونه ای باشد که طی سال هم شاهد این اتفاقات نباشیم،

ایراد معاون رئیس جمهور به تخصیص سهام عدالت به جامانده ها 

ابهامات نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سهام عدالت استانی
رئیس سازمان خصوصی سازی، با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری سهام عدالت 
به ۳.۵ میلیون نفر از مشموالن عضو کمیته امداد و بهزیستی، گفت: هم اکنون نماد 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی در تابلو بورس، بسته است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، حسین قربان زاده با اشــاره به اینکه،  شورای عالی 
بورس در خصوص ســود ســهام عدالت یک کارگروهی را تعیین کرده که  اعضای 
حقیقی آن کارگروه از سازمان  بورس، وزارت اقتصاد و کانون سهام عدالت هستند، 
گفت:  نمایندگانی از این ســه ضلع هســتند که تصمیم می گیرند برای اعضای 
هیأت مدیره شــرکت های سرمایه پذیر که سهام عدالت آنجا سهام دارد که عالوه 
بر شــرکت های بورسی این شــرکت های غیر بورسی هم هستند.به گفته معاون 
وزیر اقتصاد، برای افزایش ســرمایه شرکت های بورسی چون از محل آورده نقدی 
اســت باید از  سود شرکتها جهت افزایش سرمایه شان استفاده بشود و مابقی بین 
ســهامداران توزیع بشود. برای این کار درخواســت هایی که برای افزایش سرمایه 
شرکت های غیربورسی هســت دارد یکی یکی بررسی می شود. اخیرا بازدیدی از 
شرکت مشــانیر  داشتیم که یکی از این شرکت هاست شرکت مشانیر ۱۹۰۰ نفر 
مهندس داشــته برای پروژه های نیروگاهی و برق و آب و غیره طراحی می کرده 
هزار و ۹۰۰  مهندس نخبه این کشور آنجا در واقع داشتند طراحی می کردند.وی 
افزود،   حدود ۳ ـ ۴۲ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و  اگر 
این شرکت بخواهد روی پای خودش بایستد باید یک افزایش سرمایه داشته باشد. 
مثل این شــرکت حدود ۱۰ شرکت دیگر هم به همین ترتیب هستند . برای اینها 
باید تصمیم گرفته بشود یک پیشنهاد تشکیل یک هولدینگ  غیر بورسی است.هفته 
پیش جلســه ای با ثبت شرکت ها  داشتیم که این اتفاق زودتر بیفتد. برای اینکه 
بهره مند بشوند آن کسانی که مالک سهام عدالت هستند و در عین حال آن سود 
شــرکت های غیربورسی هم با منفک شدن این بخش افزایش سرمایه  به حساب 
۴۹ میلیون نفر واریز شــود.نکته دوم هم اینکه در مورد کل موضوع ســهام عدالت 

و الگوی اعمال حقوق مالکانه چون شــرکت های سرمایه گذاری استانی، نمادشان 
بسته شده نحوه برگزاری مجامع آنها مشخص نیست. این اتفاق در  ۶ ماه گذشته 
در جلسات متعدد شــورای عالی بورس و وزارت اقتصاد با همکاری  همه دستگاه 
ها در دست بررسی اســت. قربان زاده گفت: متأسفانه اردیبهشت سال ۱۳۹۹ که 
آزادســازی سهام عدالت اتفاق افتاد مردم می توانستند یک کلید بزنند مستقیم یا 
غیر مستقیم آنجا کاماًل مکانیکی با موضوع و آن ابالغیه رهبری برخورد شد. دولت 
بــه عنوان رگوالتور و تنظیم گر باید یک قواعــدی را وضع می کرد که اتفاقاً افراد 

تشویق بشوند به سهامدار ماندن. یعنی می گفت می توانید با این تسهیالت بگیرید 
می توانید در واقع سود تضمینی برای این بخش داشته باشید یک قواعدی را وضع 
می کرد که تشویق بشوند به ماندگاری اما این اتفاق نیفتاد.وی افزود، در این مدل 
جدید سعی شده که این تدابیر اتفاق بیفتد تا ماندگاری اوالً صورت بگیرد ثانیاً یک 
محدوده ای تعیین شده برای ســهامداران که شرکت های بزرگ یا سرمایه داران 
بزرگی یه راحتی نتوانند این سهام را جمع کنند. یعنی ذینفع واحد تا یک سقفی 
بتواند سهام این شرکت های سرمایه گذاری را بخرد و موارد جزئی دیگر این اتفاق 
در واقع در حال نهایی شدن است حاال مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی 
می تواند برگزار بشــود در کنارش نمادشان هم باز می شود یک پویایی اتفاق می 
افتد در اعمال مدیریت و مالکیت ســهام عدالــت.وی در خصوص تعیین وضعیت  
جاماندگان سهام عدالت، گفت: عبارتی که قانونگذار به کار برده در بند الف تبصره 
۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ عبارت مشموالن کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد 
شــرایط مطابق قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ است پس عبارت جامانده ای وجود 
ندارد چون عبارت جامانده چند تفسیر دارد آن کسانی که آن زمان جا ماندند این 
زمانی که آن کســانی که اآلن اســتحقاقش را دارند ولی عبارت مشموالن کمیته 
امداد و بهزیســتی معلوم است کسانی که سهام عدالت ندارند و اآلن مشموالن در 
واقع از دو نهاد هســتند.  تعداد این افراد حدود ۳.۵ میلیون نفر است. این موضوع  
در کمیسیون های تخصصی دولت در دست بررسی است. معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری یک ایرادی را که مطرح کرده این است که شرکت های گروه دویی سهم 
۲۰ درصدی دولت باید بماند و  واگذار نشــود این اتفاق یعنی اینکه عماًل این سبد 
فعلی سهام عدالتی که وزارت اقتصاد طراحی کرده چون این از شرکت های ارزنده 
بورســی است، واگذاری آن دچار چالش بشود، ما منتظریم تا آن مشکل حل بشود 
اگر این اتفاق حل بشود ان شاء اهلل بالفاصله بعد از ابالغ هیأت دولت در مورد این 

سه و نیم میلیون نفر به راحتی امکان تخصیص سهام وجود د

رئیس سازمان توســعه تجارت گفت: تالش 
می کنیم در کشــورها عضو شانگهای مسئله 
بیمه ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از 
مهم ترین ابزار جایگزین ال سی )اعتبار اسناد 
بانکــی( جای بیندازیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، رئیس 
سازمان توســعه تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۳ شهریورماه 
شــبکه خبر گفت: در حال حاضر مســائل حقوقی و بحث های ضمانتی یکی از 
موضوعاتی اســت که در تجارت با کشورهای عضو شانگهای در نطر گرفته شده 

اســت. ما تالش می کنیم در کشورها عضو شــانگهای مسئله بیمه ی قراردادهای 
تجاری را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار جایگزین ال ســی جای بیندازیم.پیمان 
پاک افزود: هفته گذشــته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت 
صادرات ایران و بیمه های صادرات روسیه امضا کردیم و در حال مذاکره با برخی 
از کشــورهای دیگر هســتیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیــم اتاق های داوری را به 
عنوان مجاری حل اختالف بازرگانان تعریف کنیم.وی با اشاره به فرصت های پیمان 
شانگهای برای توسعه تجارت گفت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیأت های تجاری 
را داریــم، هیأت هــای تجاری که تخصصی برنامه ریزی می شــوند نه تنها به آن 

حوزه های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این ها را به اســتان ها اعزام 
می کنیم، و در اســتان ها مسائل را مورد بررسی قرار می دهند. شیوه دیگر حضور 
فعال در پاویون های و نمایشگاه های تخصصی کشورهای عضو است. همچنین گام 
جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم های بازار یابی B to B )ارتباط رو در 
روی دو جانبه شرکت ها با یکدیگر( و B to C )ارتباط رو در روی شرکت با شخص 
حقیقی( است. از تمام ابزارهای چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه 
بازار اســتفاده می کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی های صنعتی، تولیدی و 

صادراتی ایران را ایجاد کنیم.

معاون وزیر صمت خبر داد؛

بیمه قراردادهای تجاری، مهم ترین جایگزین ال سی با اعضای شانگهای
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رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی:
پرداخت تسهیالت نباید مشروط به میانگین 

مانده حساب باشد
رئیس شــورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی گفت: برای پرداخت تسهیالت خرد 
شرط بررســی میانگین یا معدل مانده حساب 
نداریم و بانک ها باید به کســانی که در شعبه 
مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی 
وام بدهند.محمدرضــا فرزیــن در گفت وگو با 

ایســنا با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از شعب بانک ملی کاهش 
پیدا کرد، اظهار کرد: کاهش شعب بانک ها باید متناسب با نوع خدمات دهی 
آن ها باشد. تعداد شعب بانک ملی در برخی مناطق باید توسعه پیدا کند که 
در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم همچنان در مناطق روستایی 
شعبه داشته باشیم و خدمات خود را ارائه دهیم.وی با اعالم اینکه تا اواخر تیر 
ماه امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت ازدواج پرداخت کرده ایم، 
گفت: بیشــتر تمرکز بانک به منظور پرداخت تسهیالت برای وام ازدواج است 
و چــون تقاضا زیاد اســت، افراد در صف مانده نیز زیاد هســتند. البته، باید 
به این نکته توجه شــود که پرداخت تسهیالت قرض الحسنه باید به تناسب 
منابع قرض الحسنه انجام شــود.رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی درباره اینکه بانک ها برای پرداخت تســهیالت، شــرط داشــتن 
میانگین و مانده حساب را اعالم می کنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیالت 
خرد، متقاضیان فقط الزم اســت تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط 
داشــتن میانگین مانده حســاب نداریم.مدیر عامل بانک ملی، انتشار اسامی 
بدهکاران کالن شبکه بانکی را اقدام تاثیرگذاری دانست و ادامه داد: از زمان 
انتشار اســامی ابربدهکاران بانکی، بسیاری از بدهکاران بزرگ برای پرداخت 
مطالبات خود اقدام کردنــد. مطالبات غیر جاری بانک ملی حدو ۴.۷ درصد 

است که عدد باالیی نیست.

گزیده خبر

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
امکان استفاده از اوراق گام در معامالت 

بورس کاال از هفته آینده
رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین 
مالی اعتبــاری در معامالت بورس کاال خبر داد و گفــت: از هفته آینده امکان 
استفاده از اوراق گام فراهم می شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایِبنا، 
علــی صالح آبادی در دیدار اعضای شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه 
دولتــی با تاکید بر حمایت عملیاتــی از تولید با روش های غیرتورمی از تولید و 
ضرورت تأمین ســرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل 
استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معامالت بورس کاال خبر داد و گفت: 
از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معامالت بورس 
کاال فراهم می شــود.صالح آبادی در این نشست تعاملی و هم اندیشی با تاکید بر 
حمایت بانک ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه 
تصریح کــرد: با این روش، خریداران کاال از بورس می توانند از طریق اوراق گام 
اقدام به خرید کرده و فروشــندگان نیز می توانند اوراق دریافت شده را در بازار 
ثانویه به فروش رســانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.رئیس کل بانک 
مرکزی به مدیران عامل بانک ها توصیه کرد: به منظور متنوع ســازی روش های 
تأمین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت ها در بازار سرمایه، 
نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام کنند.صالح آبادی تاکید کرد: خوشبختانه 
با برنامه های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق گام که 
روشی غیرتورمی است به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.رئیس کل بانک 
مرکزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره ای را اســتفاده از اوراق گام یا 
گواهی اعتبار مولد دانســت و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از 
بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت 
زنجیره ای، تأمین مالی شــوند.صالح آبادی گفت: این اوراق از اواخر سال ۱۳۹۹ 
راه اندازی شــده و تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده 
اســت اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شــورای پول و اعتبار تسهیل و 
یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده 
کنند.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از 
۱۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی استفاده 
شــده است گفت: به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸.۸ هزار میلیارد تومان و 
در دو مــاه اخیر ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه ها 
استفاده شده است.وی با بیان اینکه در ماه های آینده استفاده از اوراق گام سرعت 
بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز 
بنگاه ها از طریق این اوراق تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در بازارهای 
سرمایه تعمیق پیدا می کند و می تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز 
بنگاه هــا به نقدینگی نیز کاهش پیدا می کند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
گفت: با مصوبه شــورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی اوراق گام به 
محض انتشــار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.صالح آبادی افزود: این 
اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می تواند یا آن را تا زمان 
سررســید نزد خود نگه دارد و یا در صــورت نیاز به نقدینگی می تواند آن را در 
بازار سرمایه تنزیل و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند.وی افزود: فروشنده 
می توانــد این اوراق را یا نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را 
در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت 
این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام 
پرداخت خواهد کرد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازوکارها 
و ابزارهای در سیســتم ایجاد کنیم که مردم بدون شــناخت از یکدیگر بتوانند 
به یکدیگر در کســب و کارها اعتماد کنند افــزود: هر قدر ابزارهای اعتباری در 
کشــور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه های 
اقتصادی کشــور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به 
لحاظ اقتصاد کالن رخ داده اســت.صالح آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت 
مالیاتی اوراق بهادار شــبکه بانکی را نیــز گامی مهم در جهت حمایت از تولید 
و بانک ها دانســت و گفت: طبق پیگیری های بانک مرکزی و صدور بخشــنامه 
مربوطه در ســازمان امور مالیاتی، درآمد اشــخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری 
در اوراق صکــوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اســاس 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر می شود، از جمله 
اوراق گواهی ســپرده بانکی به موجب حکم تبصره )۱( ماده )۱۴۳( مکرر قانون 

مالیات های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

سخنگوی بانک مرکزی خبر داد
انتشار قیمت خرید و فروش ارز به تفکیک 

هر صرافی
به زودی قیمت خرید و فــروش ارز به مردم با نرخ توافقی »به تفکیک هر یک 
از صرافی ها« برای اطالع عموم منتشــر خواهد شــد.به گزارش ایسنا، مصطفی 
قمری وفا در توییتر با بیان اینکه مســیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با 
جدیت در بانک مرکزی پیگیری می شود نوشت: به زودی قیمت خرید و فروش 
ارز به مردم بــا نرخ توافقی »به تفکیک هر یک از صرافی ها« برای اطالع عموم 
منتشر خواهد شد. از ۲۳ شــهریور نیز انتشار اطالعات مربوط به حجم عرضه، 
تقاضا و معامالت سامانه نیما )حواله( و بازار متشکل ارزی )اسکناس( در دستور 

کار بانک مرکزی قرار گرفت.

نرخ سود بین بانکی دوباره به ۲۱ درصد 
نزدیک شد

بررســی وضعیت ســود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این سود برای 
بار دوم در حال وارد شــدن به کانال ۲۱ درصد بوده و به ۲۰.۹۳ درصد رسیده 
است.به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در 
بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت 
ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه 
یا هفتگی دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از 
بانک مرکزی استقراض می کنند.بررسی آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی 
نشــان می دهد که با تداوم روند صعودی، این سود به ۲۰.۹۳ درصد رسیده و به 
۲۱ درصد نزدیک شــده است. این در حالی است که آخرین باری که سود بین 
بانکی به ۲۱ درصد رسید، با واکنش منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد و آنان 
خواستار کنترل این نرخ شدند. اخیرا در جلسه مسئوالن بانک مرکزی با فعاالن 
بازار ســرمایه، بر کنترل نرخ ســود بین بانکی در چارچوب سیاست های پولی 
تاکید شــد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و 
ســود بین بانکی از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳ درصد رسید. در ادامه، سود بین بانکی تا 
اواســط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید اما در هفته های اخیر باز هم روند 
صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین بانکی، این 
نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رســیده است. پس از آن، سود بین بانکی به ۲۰.۸ درصد 

و ۲۰.۹۳ درصد رسید.

در هفدهمین مرحله از حراج سال ۱۴۰۱؛
فروش ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق دولتی

بانک مرکزی نتیجه هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اســالمی دولتی در ســال ۱۴۰۱ 
)مورخ ۲۲شهریور ماه(، اعالم کرد.به گزارش اقتصادآنالین؛ نتیجه هفدهمین مرحله از حراج 
اوراق مالی اســالمی دولتی در ســال ۱۴۰۱، مورخ ۲۲شــهریور ماه اعالم شد. جزئیات این 
گزارش به شــرح زیر است:در هفدهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی سال ۱۴۰۱، در 
دسته بندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی فقط یک فقره به ارزش ۱هزار و ۵۸۰میلیارد 
تومان ســفارش خرید اوراق ثبت شد که مورد پذیرش وزارت اقتصاد قرار گرفت.ارزش اوراق 
فروخته شده به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه هم برابر ۷۰۰میلیارد تومان 
بود که بنابراین در مجموع حجم اوراق به فروش رفته در این هفته برابر با ۲هزار و ۲۸۰میلیارد 
تومان بوده اســت.نرخ ســود این اوراق هم در بازه ۲۱.۵۹درصد تا ۲۲.۲۹درصد متغیر بود.

هجدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسالمی دولتی هم روز ۳شنبه ۲۹شهریور ماه به ارزش 
۵هزار و ۴۰میلیارد تومان برگزار می شود و نهادهای مالی می توانند روز یکشنبه ۲۷شهریور 

ماه سفارشات خود را ثبت کنند. حداقل حجم سفارش ۵۰۰هزار ورقه است.

آمریکا بانک های متصل به سیستم پرداخت روسیه 
را هدف قرار می دهد

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که آماده اســت تا هر موسســه خارج از روسیه را که از 
سیستم پرداخت این کشور استفاده می کند تحریم کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از راشاتودی، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعالم کرد که آماده است تا هر موسسه 
خارج از روســیه را که از سیســتم پرداخت این کشور استفاده می کند تحریم کند.بر اساس 
بیانیه مطبوعاتی این وزارتخانه، مؤسســات مالی و بانک هایی که قراردادهای جدید یا تمدید 
شــده ای با سیستم کارت پرداخت ملی روسیه )NSPK( منعقد می کنند، »در خطر حمایت 
از تالش های روســیه برای دور زدن تحریم های ایاالت متحده از طریق استفاده گسترده از 
سیستم پرداخت ملی MIR در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه هستند.«وزارت خزانه داری 
آمریکا همچنین از تحریم والدیمیر کوملو، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سیستم کارت 
پرداخت ملی روســیه خبر داد.پیش از این، ایاالت متحده تهدیــد کرده بود که بانک های 
خارجی به ویژه موسسات مالی ترکیه را به دلیل همکاری با سیستم میر تحریم خواهد کرد.بر 
اساس این گزارش، زمانی که ایاالت متحده روسیه را در سال ۲۰۱۴ تحریم کرد، این کشور 
شروع به ایجاد سیستم پرداخت ملی خود کرد. در آن زمان، مشتریان چندین بانک روسی به 
دلیل محدودیت ها به طور موقت قادر به استفاده از ویزا و مسترکارت نبودند.از زمان معرفی 
سیســتم پرداخت جدید، بانک های روسیه بیش از ۱۲۹ میلیون کارت میر صادر کرده اند.

این کارت ها در حال حاضر در ترکیه، ویتنام، ارمنســتان، کره جنوبی، ازبکســتان، بالروس، 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اوستیای جنوبی و آبخاز پذیرفته می شوند.

»فیچ« برآورد رشد جهانی را کاهش داد
بر اســاس داده های گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی در سپتامبر ۲۰۲۲، مؤسسه رتبه بندی 
فیچ تخمین های رشــد اقتصادی جهانی خود را کاهش اما پیش بینی رشد اقتصاد ترکیه را 
افزایش داد.به گزارش ایسنا به نقل از ترکیش، این آژانس رتبه بندی جهانی پیش بینی می کند 
تولید ناخالص داخلی جهان )GDP( در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۴ درصد رشد کند که این رقم 
۰.۵ درصد نسبت به برآورد ۲.۹ درصدی ماه ژوئن کاهش یافته است.پیش بینی می شود که 
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ رشد ۱.۷ درصدی ثبت کند که یک درصد کمتر از پیش بینی 
قبلی ۲.۷ درصد است.برایان کولتون، اقتصاددان ارشد این مؤسسه گفت: »ما در ماه های اخیر 
با بحران گاز در اروپا، شتاب شدید افزایش نرخ بهره و تشدید رکود دارایی در چین، طوفانی 
کامل برای اقتصاد جهانی داشتیم.«پیش بینی کنونی مؤسسه قطع کامل یا تقریباً کامل گاز 
خط لوله روسیه به اروپا را در نظر گرفته است. علی رغم تالش های اتحادیه اروپا برای یافتن 
راه حل های جایگزین، کل عرضه گاز اتحادیه اروپا در کوتاه مدت به میزان قابل توجهی کاهش 

خواهد یافت و تأثیرات آن از طریق زنجیره های تأمین صنعتی محسوس خواهد بود.

بانک جهانی:

 اقتصاد دنیا در آستانه رکود قرار گرفت

رییس بانک جهانــی با ابراز نگرانی در مــورد ادامه روند 
افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی دنیاو پیامدهای مخرب 
آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه گفت 
دنیا در آســتانه رکود اقتصادی قرار گرفته است.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، بانک جهانی اعالم کرد 
افزایش هم زمان نرخ بهره بانک های مرکزی در سراسر دنیا 

برای مقابله با تورم، دنیا را در آســتانه رکود اقتصادی قرار 
داده است. بانک جهانی در آخرین تحقیقات خود اعالم کرد 
روند رشد ۳ اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا، چین و منطقه 
یورو به شدت آهسته شــده و حتی یک ضربه متوسط به 
اقتصاد دنیا آن را در سال آینده میالدی وارد رکود می کند.

دیوید مالپس، رییس بانک جهانی با ابراز نگرانی در مورد 

ادامه این روند و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور 
و کشورهای درحال توسعه گفت رشد اقتصاد دنیا به شدت 
آهسته شده و کشورهای بیشتری وارد رکود می شوند.در 
گزارش این بانک آمده اســت:»افزایش هم زمان نرخ بهره 
بانک های مرکزی در سراسر دنیا و سیاست های مربوط به 
آن احتماالً در سال آینده میالدی هم ادامه خواهد داشت، 
امــا برای پایین آوردن تورم تا ســطح قبل از بحران کرونا 
کافی نیســت«.نرخ تورم جهانی به غیر از هزینه انرژی در 
سال آینده میالدی حدود ۵ درصد خواهد بود، یعنی حدود 
۲ برابر متوسط پنج ساله قبل از بحران کرونا و تنها از بین 
رفتن اختالل های به وجودآمده در زنجیره عرضه و فشــار 
بــازار کار می تواند این شــرایط را آرام کند.  بانک جهانی 
اعالم کرد بــرای پایین آوردن تــورم، بانک های مرکزی 
احتماالً الزم اســت نرخ بهره را ۲ درصد دیگر عالوه بر ۲ 
درصدی که تا حاال نسبت به متوسط سال گذشته افزایش 
یافته، باال ببرند.اما این افزایش نرخ بهره به همراه فشار بر 
بازارهای مالی، رشد تولید ناخالص داخلی دنیا را در سال 
آینده میالدی تــا ۰.۵ درصد پایین می آورد که به معنای 
رکود اقتصاد دنیا خواهد بود.مالپس گفت سیاست گذاران 
باید تمرکز خود را از کاهش مصرف به تقویت تولید تغییر 
دهند که شامل تالش برای سرمایه گذاری بیشتر و افزایش 

بهره وری می شود.

در حالی که چشــم انداز افزایش شــدید نرخ بهره توسط 
فــدرال رزرو آمریکا باعث افزایش بازده اوراق قرضه شــد 
و درخشــش شمش را از بین برد، قیمت طال امروز جمعه 
نزدیک به پایین ترین ســطح ۲۸ ماهه خود سقوط کرد و 
به بدتریــن هفته خود در دو ماه اخیر رســید.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه صبح 
به وقت شــرقی با کاهش ۱.۵ درصــدی به ۱۶۶۳ دالر و 
۸۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۰۹ درصد 
کاهش به ۱۶۶۴ دالر و ۸۰ ســنت رسید.قیمت طال روز 

پنجشــنبه به پایین ترین حد خود از آوریل ۲۰۲۰ رسید 
و دالر در مســیر ســود هفتگی قرار گرفت. حرکت نزولی 
می تواند تا نشســت کمیته بازارآزاد فدرال در هفته آینده، 
به کاهش قیمت ها ادامه دهد.بازدهی شــاخص ۱۰ ساله 
خزانه داری ایاالت متحده نزدیک به باالترین سطح خود از 
ژوئن تاکنون بود، در حالــی که دالر در برابر رقبای خود 
به ســمت افزایش هفتگی پیــش می رفت.پس از افزایش 
غیرمنتظره قیمت مصرف کننده در ماه آگوست، بازارها با 
افزایش ۷۵ واحدی نرخ توسط بانک مرکزی ایاالت متحده 

در نشســت سیاســت گذاری ۲۰ تــا ۲۱ ســپتامبر خود 
قیمت گذاری می کنند.داده های روز پنجشــنبه نشان داد 
که خرده فروشــی در ایاالت متحده به طور غیرمنتظره ای 
در ماه اگوســت افزایش یافت.بر اســاس گزارش رویترز، 
طال نســبت به افزایش نرخ های بهره ایاالت متحده بسیار 
حساس است زیرا آنها هزینه فرصت نگهداری شمش های 
غیر بازده را افزایش می دهند و در عین حال دالر را تقویت 
می کنند. در همین حال، هند روز پنجشــنبه قیمت پایه 
واردات طال را کاهش داد.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، 
بهای هــر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۹.۱۱ دالر 
رسید. پالتین با ۰.۴ درصد کاهش به ۹۰۰.۶۰ دالر رسید، 
در حالی که پاالدیوم تغییر چندانی نداشــت و به ۲۱۳۵ 

دالر و ۷۸ سنت رسید.

سقوط طال به پایین ترین سطح 28 ماه اخیر

خزان نیامده، زمستان شد!
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گزیده خبر

زلنسکی:
 روسیه به »جنایات جنگی« متهم است

ولودیمیر زلنســکی امروز )شــنبه( طی مصاحبه ای با 
خبرگزاری رویترز، روســیه را به »جنایات جنگی« در 
شــمال شــرق اوکراین متهم کرد و نتیجه این جنگ 
را »وابســته به ارسال سریع تســلیحات خارجی« به 
کشورش دانست.به گزارش ایسنا، ولودیمیر زلنسکی، 

رئیس جمهوری اوکراین، وضعیت در مناطق تازه آزادشده در شمال شرق اوکراین 
را با شــهر »بوچا« مقایسه کرد – شهری نزدیک به خارکیف که نیروهای روسی 
را به »جنایات جنگی متعددی« در آن متهم کرد. اما این درحالیست که مسکو 
تمامی اتهامات را رد می کند.وی مدعی شد: »تا به امروز، ۴۵۰ جسد دفن شده، 
کشــف شده است. اما تعداد افراد دیگری نیز وجود دارند؛ اعضای کل خانواده ها 
در برخی مناطق و افرادی که شکنجه شده اند.«زلنسکی در پاسخ به سوالی که 
آیا شــواهدی از جنایات جنگی وجود دارد، پاســخ داد: »شواهدی وجود دارد... 
و ارزیابی هــا در حال انجام اســت... چه از طرف اوکرایــن و چه از طرف جامعه 
جهانی. برای ما بســیار مهم اســت که جهان این جنایات جنگی را بشناسد و 
تایید کند.«کاخ کرملین پاســخ فوری به اتهامات جدید زلنســکی نداد با این 
حال روسیه بارها »هدف گیری غیرنظامیان در اوکراین« را رد کرده و این حمله 
را »عملیات ویژه نظامی« می نامد.اوله ســینهوبوف، فرماندار خارکیف امروز به 
خبرنگاران گفت: در یک گوردسته جمعی برخی جسدها درحالیکه دستانشان از 
پشت بسته شــده بود، پیدا شده است.اما این درحالیست که مسکو درخصوص 
این گوردسته  جمعی کشف شده در شهر »ایزیوم« که به تازگی نیروی های روسی 
این منطقه را ترک کرده اند، اظهار نظر نکرده است.زلنســکی که روز چهارشنبه 
از این شهر بازدید کرد، باری دیگر از کشورهای غربی خواست تا »سرعت ارسال 
تســلیحات به اوکراین« را افزایش دهند.وی افزود: ما خواستار کمک بیشتری 
از ترکیه، کره جنوبی، دنیای عرب و از آســیا هستیم.رئیس جمهوری اوکراین با 
اشاره به »ضدحمله سریع اوکراین« ادعا کرد که گفت وگو درخصوص پایان این 
جنگ »زود« است.از طرفی، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه 
در ازبکســتان با لبخندی ضدحمله اوکراین را بی اهمیت خواند اما هشــدار داد 
که اگر نیروهای روســی تحت فشار بیشتر قرار گیرند، با »قاطعیت تمام« پاسخ 

خواهند داد.

گوترش:
 با رییس جمهور ایران دیدار می کنم

دبیر کل سازمان ملل گفت که با آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسی رییس جمهوری اسالمی ایران در حاشیه هفتاد 
و هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل دیدار و درباره 
برجام گفت وگو خواهد کرد.به گزارش تسنیم، آنتونیو 
گوترش دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه پرسش های 

دشــواری روی میز مذاکرات وین قرار دارد، خواستار حل و فصل همه مسایل از 
ســوی همه طرف های برجام شد. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت 
محلی در جمع خبرنگاران افزود که آژانس بین المللی انرژی اتمی ستون اساسی 
و مهم و مســتقلی است و نمی تواند بعنوان ابزاری علیه کشورها استفاده شود. 
گوترش تصریح کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی با استفاده از ظرفیت  و دانشی 
که در اختیار دارد در حال انجام وظیفه و نقش خود است.دبیر کل سازمان ملل 
گفت: از ایران و سایر کشورها درشرایط مشابه می خواهم که گفتگوی جدی را 
با آژانس برقرار کنند تا فضای یک همکاری موثر فراهم شــود  و این امر الزمه 
قابل اعتبار بودن هر توافقی اســت.گوترش با بیان اینکه پرسش های دشواری 
روی میــز مذاکرات قرار دارد، اظهار داشــت: از همه طــرف ها می خواهم که 
نسبت به حل و فصل این مشکالت اطمینان حاصل کنند.دبیر کل سازمان ملل 
همچنین گفت که با آیت اهلل سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسالمی ایران 
در حاشــیه هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و درباره برجام 

گفتگو خواهد کرد.

 دعوت بریتانیا از کره شمالی برای شرکت 
در تدفین ملکه!

انگلیس از کره شــمالی دعوت کرد تا فرســتاده ای را برای شــرکت در مراسم 
تدفین ملکه این کشــور اعزام کند.به گزارش فــارس، یک منبع در وزارت امور 
خارجه انگلیس روز چهارشــنبه اعالم کرد، دولت لندن از کره شــمالی دعوت 
کرده نماینده ای را برای شرکت در مراسم خاکسپاری الیزابت دوم، ملکه انگلیس 
در روز دوشــنبه آینده اعزام کند اما برای افغانســتان، ســوریه و ونزوئال چنین 
دعوتنامه ای را نفرستاده است.قرار است خاکسپاری الیزابت دوم، ملکه انگلیس 
روز دوشنبه آینده، ۱۹ سپتامبر در شهر لندن برگزار شود و مجموعه ای از رهبران 
و چهره های کشــورهای جهان تا کنون تمایلشــان برای شرکت در این مراسم 
را اعالم کرده اند.به نوشــته خبرگزاری رویترز، منبع خبری گفت، دعوتنامه ای 
که دولت انگلیس برای کره شــمالی در خصوص این مراسم فرستاده، در سطح 
سفیری است. معنی آن این است که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در مراسم 
خاکسپاری الیزابت دوم شرکت نخواهد کرد. سفارتخانه کره شمالی در انگلیس 
واقع در غرب لندن اســت.این منبع خبری گفت، سوریه و ونزوئال هم دعوت به 
این مراســم نخواهند شد چون انگلیس در حال حاضر روابط دیپلماتیک با این 
کشــورها ندارد. از افغانســتان هم به دلیل وضعیت سیاسی فعلی آن برای این 
مراسم دعوت نشده است.از جمله دیگر کشورهایی که انگلیس دعوت به شرکت 
آنها در این مراسم نکرده روســیه، میانمار و بالروس هستند.پنجشنبه گذشته 
)هشتم سپتامبر( کاخ باکینگهام از مرگ الیزابت دوم که بعد از بیش از ۷۰ سال 
سلطنت بر بریتانیا در ۹۶ سالگی در قلعه بالمورال اسکاتلند درگذشت، خبر داد. 

بزرگترین پسر او چارلز سوم رسماً به عنوان جاشنین وی اعالم شد.

 نامه محرمانه ملکه که ۶۳ سال 
دیگر باز می شود

ملکه انگلیس نامه ای محرمانه برای شهروندان سیدنی به  جا گذاشته که تا سال 
۲۰۸۵ نباید باز شــود.به گزارش ایســنا، ملکه الیزابت دوم که  پس از ۷۰ سال 
ســلطنت، در ۹۶ سالگی پنجشنبه گذشته، درگذشــت، به عنوان رئیس دولت 
اســترالیا نامه ای نوشته که در یک کپسول زمان در ساختمانی مخفی شده که 
به  یاد جد مادری اش )مادر مادر مادربزرگش( ، ملکه ویکتوریا، نام گذاری شــده 
است.ملکه به مناسبت بازسازی ساختمان ملکه ویکتوریا در سال ۱۹۸۶، این نامه 
News.com. مرموز را به لرد میر )شهردار( سیدنی ارسال کرد.به گزارش وب سایت

au، در دســتورالعمل های مربوط به این نامه آمده است: »در یک روز مناسب به 
انتخاب شــما در سال ۲۰۸۵ میالدی، لطفا این پاکت را باز کنید و پیام من به 
شــهروندان سیدنی را به آن ها برسانید.«این نامه، که فقط با نام »الیزابت« امضا 
شــده است، از زمانی که ملکه آن را نوشت در یک محفظه شیشه ای در قسمت 

ممنوعه ای از ساختمان نگهداری می شود.

بورل:
 مذاکرات برجامی به بن بست خورده است

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده 
مذاکرات برای احیای برجام به بن بســت خورده است.

به گزارش فارس، »جوزپ بورل«، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده مذاکرات برای احیای 
برجام به بن بســت خورده اســت.بورل در مصاحبه با 

خبرگزاری فرانسه این ادعا را مطرح کرده است.

آمریکا بر این باور است که هنوز برای توافق 
دیر نیست

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد معتقدیم تا 
زمانی که بازگشــت متقابل به برجام در راستای منافع 
ملی واشنگتن باشــد، احیای آن را پیگیری می کنیم.

به گــزارش ایرنا، ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی در تداوم ادعاهای 
واشــنگتن نرســیدن به توافق را به گردن ایران انداخت و مدعی شد: ارزیابی ما 
این اســت دلیل اینکه هنوز به توافق نرســیده ایم، این است که تهران مبنای 
معقول بازگشت متقابل را که در پیش نویس اتحادیه اروپا آمده، نپذیرفته است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا با تکرار مواضع قبلی خود و دیگر مقامات آمریکایی 
اضافه کرد: اختالف ها و شــکافهایی میان ایــران و آمریکا و دیگر اعضای گروه 
۱+۵ همچنان وجود دارد.وی مدعی شد: از زمان پاسخ های ایران، این شکاف ها 
همچنان پابرجا اســت. پاسخ های ایران ما در جایگاهی قرار نداد که توافق را به 
نتیجه برسانیم.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن همچنان 
مذاکرات غیرمستقیم را ادامه می دهد، ادامه داد: آمریکا بر این باور است که هنوز 
برای به نتیجه رسیدن این توافق دیر نیست.وی تصریح کرد: معتقدیم تا زمانی 
که بدانیم پیگیری و تحقق برجام  در چارچوب منافع امنیت ملی ماست، احیای 
آن را پیگیری و دنبال خواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره بیانیه 
ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی نیز ادعا کرد مانند آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ابــراز نگرانی می کنیم.این مقام آمریکایی ادامــه داد: ما کامال به اقدامات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل آن اعتماد داریم و با مشورت و همکاری 
نزدیک با شرکای خود در آژانس، درباره مناسب ترین پاسخ به عدم پاسخگویی 
رضایت بخش ایران به پرسش هایی که از سوی آژانس مطرح شده است، ادامه 
خواهیم داد.وی درباره وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران با توجه به وضعیت 
توافــق احتمالی با تهران نیز ادعا کرد که آزادی آنها از اولویت های دولت بایدن 
بوده و آن را با مذاکرات وین گره نزده است.وی افزود: ما همواره این دو موضوع 
را در دو مســیر جداگانه پیگیری کرده ایم و تالش خود را برای آزادی آنها ادامه 
می دهیم.در همین راستا  یک مقام ارشد دولت آمریکا چهارشنبه شب به وقت 
محلی به یک رسانه آمریکایی گفت که ما هنوز عالقه مند هستیم که ببینیم که 
آیا می توانیم با ایران به توافق برسیم یا خیر.وی مدعی شد از این رو، دولت بایدن 
آمادگی ادامه عقب  گرد و پیشــرفت در این مذاکرات را دارد.این مقام آمریکایی 
همچنین ادعا کرد برای رســیدن به توافق، ایران باید موضع اخیر خود را درباره 
مسائل پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی تعدیل کند. در همین حال، آنتونیو 
گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران 
گفت: از ایران و سایر کشورها درشرایط مشابه می خواهم که گفتگوی جدی را 

با آژانس برقرار کنند تا فضای یک همکاری موثر فراهم شود.

جان کربی:

ماازتالشبرایتوافقهستهایدستنکشیدهایم
هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره 
توافق هســته ای با ایــران گفت که همچنــان روش مذاکره و 
دیپلماســی ادامه خواهد داشــت.به گزارش خبرگــزاری مهر، 
»جان کربی«، هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی کاخ 
ســفیددر اظهاراتی درباره توافق هسته ای با ایران بر این موضوع 
تاکید کرد که همچنان روش مذاکره و دیپلماســی ادامه خواهد 
داشت.این مقام ارشد آمریکایی همچنین با طرح اتهاماتی علیه 
ایران مدعی شد: رئیس جمهوری بسیار واضح گفته است که ما 
اجازه نخواهیم داد ایران به توانایی ســالح های هسته ای دست 
یابد، زیرا می دانیم که حل هیچ مشــکلی در خاورمیانه با ایران 
مجهز به سالح هسته ای آسان تر نمی شود.جان کربی همچنین 
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را تکرار کرد و گفت که بهترین 
راه برای دستیابی به نتیجه از طریق یک فرآیند دیپلماتیک است.

کربی با اشاره به سخنان اخیر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا درباره دورتر شــدن چشم انداز دســتیابی به این توافق 
نســبت به چند هفته پیش، گفت: اما این بدان معنا نیست که 
ما از تالش دســت کشــیده ایم، به این معنا نیست که همه آن 
چه را که انجام شــده اســت رها کردیم.این در حالی است که 
»وندی شــرمن«، معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در 
جریان یک برنامه زنده واشــنگتن پست تاکید کرد که مذاکرات 
با ایران در حال حاضر در بن بســت قرار دارد.این دیپلمات ارشد 
آمریکایی درباره ادعای خود گفت: ماه گذشته، اتحادیه اروپا که 
مذاکرات را برای احیای توافق هماهنگ می کرد، پیشنهاد نهایی 

را ارائه کرد و پاســخ ایران به توافق برای ما غیرقابل قبول بود.او 
توضیح داد: خب، ما در بن بســت هستیم به این معنا که ایران 
در آخرین دور مذاکرات پاســخی بسیار سختی به ما داده است، 

پاسخی که برای ما غیرقابل قبول است. ما پیامی درباره آنچه که 
معتقدیم ضروری اســت و عناصر حیاتی ارسال کرده ایم.شرمن 
همچنین موضع دولت آمریکا را تکرار کرد و مدعی شد که ایران 

هرگز نباید به سالح هسته ای دست یابد و گفت که معتقد است 
ورود مجدد به توافق بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی 
به سالح هســته ای اســت.روز جمعه همچنین، »لیندا توماس 
گرینفیلد« سفیر آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که 
هیچ نشســتی در ارتباط با توافق هسته ای ایران هفته آینده در 
نیویورک برنامه ریزی نشــده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 
»لینــدا توماس گرینفیلد« اعالم کرد که همچنین برنامه ای هم 
برای دیدار با روس ها در خالل برگزاری مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد طراحی نشده است.نماینده دائم روسیه در نهادهای 
بین المللی در وین پیشــتر اعالم کرده بود که به نتیجه رسیدن 
مذاکرات حول احیای برجام منوط به اداره سیاســی کشورهای 
طرف توافق است.»میخائیل اولیانوف« دوشنبه، با توجه به بهانه 
تراشی کشــورهای غربی، در پیامی در حساب کاربری خود در 
توئیتر آورد: به واقع، هیچ موردی در پاسخ ایران وجود ندارد که 
بتواند مانعی جدی بر سر رسیدن به توافق باشد. حصول نتیجه 
در مذاکرات وین منحصراً به خواست سیاسی کشورهای شرکت 
کننده بستگی دارد.کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه روز شنبه 
در بیانیه ای مشــترک مدعی شــدند که مواضع اخیر جمهوری 
اسالمی تردیدهای جدی را در مورد قصد این کشور در خصوص 
بازگشت به توافق هسته ای بوجود آورده است.تروئیکای اروپایی 
صــرف نظر از بدعهدهای مکرر خود در قبال تعهدات مندرج در 
برجام این ادعا را مطرح کردند که مواضع اخیر ایران با تعهدات 

بین المللی این کشور همخوانی ندارد!

ســی آی اِی ادعا کرده اســت که چین 
مظنون بــه طرح ریزی برای تســخیر 
تایوان است.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از اسپوتنیک، سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا موسوم به سی آی اِی در 
تازه تریــن گزارش خود دربــاره تایوان 
ادعا کرده اســت که چیــن مظنون به 
طرح ریزی برای تســخیر تایوان است.

ســازمان اطالعات مرکــزی آمریکا در 
همین ارتباط مدعی شــد که »شــیء 
جین پینــگ«، رئیــس جمهور چین 
به ارتش این کشــور دستور داده است 
تا برای تســخیر تایوان تا سال ۲۰۲۷ 
تلویزیونی  کانال  شوند.همچنین  آماده 
ســی ان ان در گزارشــی این ادعا را به 
نقل از »دیوید کوهــن«، معاون مدیر 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
اعالم کرد و گفت که این گزارش را این 
مقام امنیتی ســازمان سیا تائید کرده 
است.در عین حال، به گفته کوهن، در 
این مرحله، ســی آی اِی تمایلی به این 
باور ندارد کــه رهبری جمهوری خلق 
چیــن تصمیم نهایی در مــورد حمله 
احتمالی تایوان را گرفته اســت و شاید 
چنین تصمیمی هنــوز در پکن نهایی 
نشــده باشد.روز گذشــته، »شی جین 

پینــگ«، رئیس جمهور چین در دیدار 
با »والدیمیر پوتین«، همتای روس خود 
در حاشیه اجالس ســازمان همکاری 
شــانگهای گفته بود: هیچ کشوری در 
جهــان حق ندارد به عنــوان قاضی در 
مورد موضــوع تایوان عمل کند و پکن 
هیچ گونه مداخلــه خارجی را تحمل 
نخواهد کرد. تلویزیــون مرکزی چین 
نیز به نقل از شــیء جین پینگ گفت: 
چین به شدت با نیروهای جدایی طلبی 
که طرفدار اســتقالل تایوان هستند و 
همچنیــن با دخالــت خارجی مخالف 
است. هیچ کشوری حق ندارد به عنوان 
قاضــی در مورد تایوان قضــاوت کند.

از ســوی دیگر، کمیته روابط خارجی 
ســنای آمریکا به تازگــی الیحه ای را 

تصویب کرده اســت که بــه طور قابل 
توجهی حمایت نظامی آمریکا از تایوان 
را افزایــش می دهد و از جمله شــامل 
میلیاردهــا دالر کمک امنیتی و نظامی 
بیشتر به تایوان خواهد بود. این الیحه تا 
کنون در سطح کمیته است و هنوز در 
کل ســنا به عنوان قانون تصویب نشده 
است.کمیته روابط خارجی سنا علیرغم 
نگرانی ها در مــورد این الیحه در دولت 
جو بایدن و خشــم احتمالی پکن این 
الیحه را به تصویب رســاند.رأی موافق 
دو حزبی نشــانه آشــکاری از حمایت 
جمهوری خواهان و دموکرات ها از تغییر 
سیاســت آمریکا در قبال تایوان است و 
بنا بر الیحه ارائه شده در کمیته روابط 
خارجی ســنا برای حمایــت از تایوان، 

آمریکا بــا تایوان آماننــد متحد اصلی 
غیر ناتو رفتــار خواهد کرد.حامیان این 
الیحه گفتند که این الیحه جامع ترین 
تغییر ساختار سیاســت ایاالت متحده 
در قبال این جزیره از زمان قانون روابط 
با تایوان در ســال ۱۹۷۹ خواهد بود و 
بستر تعامالت گسترده تر ایاالت متحده 
با استانی که چین آن را به عنوان یکی 
از اســتان های خود به شــمار می آورد، 
فراهم خواهد کرد.سناتور »باب منندز«، 
رئیس دموکــرات کمیته روابط خارجی 
سنا ضمن تاکید بر اینکه ایاالت متحده 
به دنبال جنگ یا تشــدید تنش با پکن 
نیســت، گفت: ما باید در مورد آنچه با 
آن روبرو هستیم، شفاف باشیم.همچنین 
سناتور »جیم ریش«، رئیس جمهوری 
خواه کمیته روابــط خارجی گفت: اگر 
می خواهیم اطمینــان حاصل کنیم که 
تایوان امنیت جنگــی دارد، باید از هم 
اکنون اقدام کنیم.دفتر رئیس تایوان از 
مجلس ســنای آمریکا به خاطر تصویب 
این الیحــه قدردانی کــرد و گفت که 
این الیحه از بســیاری جهات به ارتقای 
مشارکت تایوان و ایاالت متحده از جمله 
همکاری های امنیتی و اقتصادی کمک 
خواهد کرد.این الیحــه در مرحله اول 
۴.۵ میلیارد دالر کمک امنیتی به تایوان 
طی چهار ســال اختصاص می دهد و از 
مشارکت مستقل این جزیره چینی در 
سازمان های بین المللی حمایت می کند.

گزارش سازمان جاسوسی آمریکا درباره قصد 
چین برای تسخیر تایوان

رهبر اکثریت دموکرات در مجلس ســنای آمریکا پیش 
بینی کــرد: دموکرات ها اکثریت مجلــس نمایندگان را 
از دســت خواهند داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از آکسیوس، »چاک شــومر« رهبر اکثریت دموکرات در 
مجلس سنای آمریکا از شکست دموکرات ها در انتخابات 
میان دوره ای در این کشــور خبر داد.بر اساس اعالم این 
رسانه، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا به 
طور خصوصی و اوایل این هفته به سناتورهای همکار خود 
در این خصوص گفت که حــزب متبوع وی در انتخابات 
میان دوره ای اکثریت را در مجلس نمایندگان از دســت 
می دهد.اظهارات »چاک شومر« بر خالف نانسی پلوسی 
بیان شده است که قبال پیش بینی کرده بود دموکرات ها 
کرســی های بیشتری را به دست خواهند آورد.در همین 
ارتباط، جو بایدن رئیــس جمهور آمریکا چندی پیش با 

ابراز نگرانی از انتخابات میان  دوره  ای کنگره آمریکا در ماه 
نوامبر، اذعان کرد که در صورت شکست دموکرات  ها در 
مجلس نمایندگان یا سنا، ۲ سال باقیمانده دوران ریاست 
جمهوری وی، بســیار دشــوار خواهد بود.رئیس جمهور 

آمریــکا انتخابات میان  دوره ای آمریــکا را با صریح  ترین 
لحن، بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: اگر ما )دموکرات  
ها( مجلس و سنا را از دست بدهیم، ۲ سال واقعاً دشوار در 
انتظارمان خواهد بود. این اتفاق باعث می  شود تا به جای 
سر و سامان دادن اوضاع، بیشتر برای »وتو« کردن، دست 
به قلم شده و وقت بگذارم.بایدن که در مراسم استقبال از 
کمیته ملی دموکراتیک در بوســتون صحبت می کرد، بر 
این موضوع تاکید کرد که »تحمل شکســت در انتخابات 
میــان دوره ای کنگــره« برای دموکرات ها خیلی دشــوار 
خواهد بود.براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در 
حال حاضر ســنای آمریکا ۵۰-۵۰ بوده و کامل اهریس، 
معاون بایدن نقش تســاوی  شکن را ایفا می  کند. مجلس 
نمایندگان آمریکا با ۲۱۹ نماینــده دموکرات برابر ۲۱۱ 

نماینده جمهوری  خواه، به سود دموکرات  ها است.

سناتور »چاک شومر«؛

دموکرات ها اکثریت مجلس نمایندگان در آمریکا را از دست خواهند داد

شــیخ تمیم بن حمد آل ثانــی در گفت وگو با 
مجله فرانســوی« لوپوئن« که امروز پنجشنبه 
منتشــر می شــود، گفت: ایران برای ما کشور 
مهمی است و سپس کشــورهای عربی خلیج 
فــارس را به گفت و گو بــا ایران توصیه کرد.به 
گزارش ایرنا، امیر قطر از ســایر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که 
با این کشــور خصومت دارند، خواست تا  با جمهوری اســالمی ایران به »گفت وگو« 
بنشــینند.  وی افزود : ما تمام اعضای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و 
ایران را به گفت وگو تشــویق می کنیم. البته اختالفاتی وجود دارد اما با باید بنشینیم 
و در مورد این اختالفات به گفت وگوی مســتقیم میــان خود و ایرانیان بدون دخالت 
خارجی ها بپردازیم.از ســوی دیگر شیخ تمیم در ارتباط با تحریم های اروپایی اعمال 
شده علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین نسبت به اعمال تحریم هایی که اوضاع جهان 

را پیچیده تر می کند، هشــدار داده و گفت : من در مورد درســت یا نادرســت بودن 
رفتار اروپا قضاوت نمی کنم.وی خاطرنشان کرد: ما امروزه شاهد مشکالتی هستیم که 
کمبود انرژی در اروپا به همراه آورده اســت.امیر قطر بر لزوم یافتن راه حل برای جنگ 
اوکراین و توقف آن تاکید کرد.شیخ تمیم گفت کشورش به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گاز در جهان »طی ســال های آینده به اروپا گاز صادر خواهد کرد« اما 
در عین حال تاکید کرد که »قطر نمی تواند جایگزین گاز روســیه شود.«امیر قطر در 
ارتباط با عادی سازی مناسبات برخی از کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی و در راس 
آنها امارات گفت : هر کشوری حق دارد با هر کشوری که می خواهد ارتباط برقرار کند 
اما واقعیت این است که اسراییل سرزمین های عربی را در اشغال خود نگه داشته است 
و هفتاد سال است که پناهجویان فلسطینی به خانه و کاشانه خود بازنگشته اند.وی بر 
اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز کشمکش فلسطین و اسراییل تاکید کرده و گفت : ما 
با اسراییلی ها گفت وگو می کنیم و کمک هایی به اهالی غزه و کرانه باختری تقدیم می 

کنیم اما متاسفیم که همچنان از صلح دور هستیم.شیخ تمیم وجود هر گونه رابطه میان 
قطر و جماعت اخوان المسلمین را تکذیب کرده و افزود که سیاست کشورش گردآوردن 
صاحبان دیدگاه های متضاد است.وی در پاسخ به سوال خبرنگار مجله فرانسوی لوپوئن 
در مورد رابطه قطر با اخوان المســلمین گفت: چنین رابطه ای وجود ندارد و هیچ یک 
از اعضای فعال جماعت اخوان المسلمین و یا گروه های مرتبط با آنها در سرزمین قطر 
حضور ندارند.شیخ تمیم بن حمد تاکید کرد که قطر کشور » بازی است و شمار بسیاری 
از افراد با دیدگاه های متفاوت از آن دیدار می کنند اما ما کشور هستیم و حزب نیستیم 
و با کشورها و دولت های قانونی تعامل داریم نه با سازمان های سیاسی.  امیر قطر در 
ارتباط با اوضاع جهان عرب گفت : متاسفانه عوامل شکل گیری بهار عربی یعنی فقر و 
بیکاری و فارغ التحصیل های بیکار همچنان وجود دارد. آیا ما برای مشکالت یاد شده 
راه حلی یافته ایم؟ خیر بلکه مشکالت وخیم تر نیز شده است و راه حلی برای آنها نیافته 

ایم. بهترین راه انجام اصالحات به طور تدریجی است.

دعوت امیر قطر از کشورهای عربی خلیج فارس برای گفت و گو با ایران



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

یکشنبه 27 شهریور 1401  21 صفر 1444  18 سپتامبر 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  5002

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

یک پروژه مشــترک، بودجه ای پنج ســاله را دریافت کرده است تا به 
بررســی دلیل تفاوت در پیری و طول عمر موجودات نر و ماده بپردازد.

 ،)KU(به گزارش ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی »دانشگاه کانزاس
پژوهشگران چند موسسه  برای درک بهتر مکانیسم ها و تاریخچه تکاملی 
تفاوت های جنسیتی در پیری مجموعه ای از گونه های جانوری، به یک 
پروژه مشــترک ملحق خواهند شــد.این پروژه تحقیقاتی که به عنوان 
 IISAGE )IISAGE Biology Integration»مؤسسه ادغام زیست شناســی«
Institute( سازمان دهی شده است، توسط یک بودجه پنج ساله به مبلغ 
۱۲.۵ میلیون دالر از »بنیاد ملی علوم آمریکا«)NSF( تأمین می شود که 
حدود یک میلیون دالر آن به دانشــگاه کانزاس تعلق می گیرد.»جیمی 
والترز«)Jamie Walters(، اســتاد دانشگاه کانزاس که سرپرستی بخشی 
از این پروژه را بر عهده دارد، گفت: این پروژه ریشــه در مشــاهده این 
موضــوع دارد که میانگین طول عمر نرهــا و ماده ها اغلب به طور قابل 
توجهی متفاوت است اما میزان و جهت این موضوع به طور گسترده ای 
میــان گونه های جانوری تفــاوت دارد.والترز گفــت: در برخی گونه ها 
مانند انسان و بسیاری از پســتانداران دیگر، ماده ها بیشتر از نرها عمر 
می کنند. با وجود این، در بســیاری از گونه هــای دیگر مانند برخی از 
خفاش ها، برخی از پرندگان و بســیاری از حشرات، الگوی مخالف دیده 
می شود. توضیحات فرضی زیادی در مورد این موضوع ارائه شده که چرا 
چنین تفاوت هایی در پیری وجود دارند اما اینکه کدام یک رایج ترین یا 
برجسته ترین هستند، حل نشده است. به همین دلیل است که پروژه ما، 

پروژه هیجان انگیزی است.

پژوهشــگران آمریکایی، نانوذراتی توخالی شبیه به حباب طراحی 
کرده اند که با رساندن ترکیب دو دارو می توانند به مقابله با سرطان 
بپردازند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، رساندن داروهای 
ســرطان به محل مناسب در مقادیر مناسب، یک مشکل همیشگی 
برای دانشــمندان حوزه پزشکی اســت، اما گروهی از پژوهشگران 
»دانشــگاه کالیفرنیا، لس آنجلــس« )UCLA(، یک فناوری جدید و 
امیدوارکننده را برای این هدف ارائه کرده اند. این گروه پژوهشــی، 
نــوع جدیدی از نانــوذرات را طراحی کرده اند کــه یک داروی ضد 
ســرطان را به طور ایمن در یک هســته شیشــه ای توخالی حمل 
می کنند. این در حالی اســت که داروی دوم را می توان در قسمت 
بیرونی نانوذرات قرار داد.در مرکز این سیســتم دارورسانی جدید، 
نانوذرات سیلیکا وجود دارند که به صورت حباب شیشه ای توخالی 
در می آیند. در این فضا، یک داروی شیمی درمانی تایید شده به نام 
»ایرینوتکان« )Irinotecan( وجود دارد، اما ســاح های این سیستم 
برای مبارزه با ســرطان به همین جا ختم نمی شوند. در اطراف این 
هسته شیشــه ای، الیه هایی از مولکول های لیپیدی وجود دارند که 
با داروی دوم که یک مولکول تحقیقاتی به نام »3M-0۵۲« اســت، 
در هم تنیده شده اند.هســته شیشــه ای و ساختار کلی سیستم که 
برای مقابله با سرطان پانکراس ساخته شده است، تنها به اندازه یک 
هزارم عرض تار موی انســان است. این سیستم، احتمال نشت را به 
حداقل می رساند تا اطمینان حاصل شود که داروها به محل تومور 
می رسند. این دو دارو در این آزمایش، عملکردهای مرتبط و مهمی 

را انجام می دهند.

چرا پیری موجودات نر و ماده  
تفاوت دارد؟

نانوحباب هایی که می توانند 
سرطان را درمان کنند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای اوکراین در منطقه ای آزاد شده در حومه شهر خارکیف

!Z4 کوپه در فضای مجازی، گل سرسبد خانواده M Z4 بی ام و
بی ام و M Z4 کوپه جزو خودروهایی است که به تازگی توجهات را در فضای مجازی به خود جلب کرده است. این خودرو اگرچه ایده های 
خاقانه یک طراح خوش ذوق را نشــان می دهد اما راهی به خط تولید نخواهد یافت.بی ام و M در حال گرامی داشت پنجاهمین سالگرد 
 Z4 و Z3 تأسیس خود است و اگر بازوی پرفورمنس این برند می خواست یک محصول اسپرت دیگر را تولید کند نتیجه چه می شد؟ شاید
کوپه خودروهایی متعلق به گذشته باشند اما طراحی با نام شوگر دیزاین نسخه ای جدید از M Z4 را بر اساس نسل فعلی این خودروی 
رودستر تجسم کرده است. این طراح به خاطر بازنگری و تغییر در طراحی خودروهای کنونی شناخته می شود و قبًا نیز رندرهایی از مزدا 
MX-۵ شوتینگ بریک و فراری روما لیموزین را منتشر کرده بود. جدیدترین کانسپت مجازی این طراح رونوشتی مدرن از بی ام و M کوپه 

محسوب می شود، خودرویی که Z4 رودستر دو درب فعلی را به شکل یک شوتینگ بریک سه درب تجسم کرده است.بی ام و M Z4 کوپه 
موردبحث دارای بخش پایینی بدنه مشترک با Z4 استاندارد است اما خط سقف، شیشه های جانبی، پانل های عقب و درب پشتی تغییر 
پیدا کرده اند. نتیجه کار ایجاد خودرویی است که می تواند توسط استودیوی طراحی بی ام و نیز معرفی شود. البته خبری از اصول خاص 

بی ام و در طراحی همچون نشان های این برند روی ستون C، عناصر طراحی منحصربه فرد و… نیست. 

مسابقات جهانی کشتی آزاد 2022 بلگراد

شکست سنگین حسن یزدانی از دیوید تیلور در فینال جهانی
حسن یزدانی در حساس ترین مبارزه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان، برابر دیوید تیلور آمریکایی شکست خورد و دستش از مدال 
طای وزن ۸۶ کیلوگرم جهان کوتاه ماند.به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های 4 وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲0۲۲ در بلگراد 
صربستان، حسن یزدانی دارنده مدال های طای جهان و المپیک در حساس ترین مبارزه رقابت های قهرمانی جهان در دیدار نهایی وزن 
۸۶ کیلوگرم مقابل دیوید تیلور دارنده مدال های طای جهان و المپیک از آمریکا به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه سنگین ۷ بر یک 
شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.تیلور در این مبارزه بسیار با برنامه تر از یزدانی کار کرد و برای تک تک حرکات او برنامه داشت و 
در نهایت با زیرگیری های خود امتیازات الزم را بدست آورد و قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم جهان شد. تیلور تایم اول را ۲ بر یک و در نهایت 
۷ بر یک پیروز شد.یزدانی و تیلور پیش از این 4 مرتبه به مصاف یکدیگر رفته بودند که تیلور در جام جهانی کرمانشاه، مسابقات جهانی 
۲0۱۸ بوداپست و فینال المپیک ۲0۲۱ توکیو موفق به شکست یزدانی شده بود اما یزدانی نیز در آخرین دیدار رو در رو در فینال مسابقات 
جهانی ۲0۲۱ نروژ، موفق به شکست دیوید تیلور شده بود.یزدانی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل ایوان ایچیزلی از 

مولداوی در مدت زمان 4 دقیقه و ۲4 ثانیه با نتیجه قاطع ۱0 بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. 
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نیاِز نیْم شبی دفِع صد بال ِبک

ِعتاِب یاِر رپی چهره عاشقاهن بکش
هک یک رکشمه تالفیِّ صد جفا بکند

ز ُملک ات ملکوتش حجاب ربدارند
ره آن هک خدمِت جاِم جهان نما بکند

طبیِب عشق مسیحا َدم است و ُمشِفق، لیک
چو رَدد رد تو نبیند هک را دوا بکند؟

تو با خداِی خود انداز کار و دل خوش دار
هک رحم ارگ نکند مَُّعی خدا بکند

ز بخِت خفته ملولم، ُبَود هک بیداری
هب وقِت افتحٔه صبح، یک دعا بکند

رد
بُ
َ
بسوخت حافظ و بویی هب زلِف یار ن

مگر ِداللِت این دولتش صبا بکند

پیشنهاد

چهره روز

پس از تاریکی
پس از تاریکی اثر نویســنده برجســته ژاپنی، هاروکی 
موراکامی اســت که هر سال منتطر هستیم جایزه نوبل 
ادبی را دریافت کند اما تا به امروز موفق نشــده اســت. 
ســبک بیشــتر کتاب های موراکامی رئالیسم جادویی 
است و مشــهورترین اثر او در این زمینه رمان کافکا در 
کرانه اســت. کتابی که سوال های بسیار زیادی در ذهن 
خوانندگان ایجاد کرد و موراکامی در پاسخ این سوال ها 
فقط گفت که کتاب های او را باید بیشتر از یک بار خواند. 
این موضــوع در رابطه با کتاب پس از تاریکی نیز صدق 
می کند.هاروکی موراکامی در سال ۱۹4۹ در شهر کیوتو 
در ژاپن به دنیا آمد. در کودکی بسیار تحت تأثیر فرهنگ 
غرب بود و داستان های زیادی از نویسندگان غربی خواند. 
بعد داســتان هایش از ســوی منتقدان ژاپن محکوم به غیرژاپنی بودن شد و مورد انتقاد قرار می گیرد. 
داستان های موراکامی اغلب سرنوشت باور، سوررئالیستی و دارای تم تنهایی و ازخودبیگانگی است.پشت 
جلد رمان پس از تاریکی می خوانیم: این رمان فشــرده برخاف رمان نسبتاً پرحجم کافکا در کرانه که 
ساختار پیچیده تری با دو خط روایی دارد، رمان کوتاه و ساده ای است و طبیعتا بسیار روان و خوشخوان. 
امــا همان عایق خاص موراکامی، البته کمرنگ تر، در آن دیده می شــود. اگر کتاب کافکا در کرانه را 
خوانده باشید و داستان آن در ذهن شما تازه باشد، پس از خواندن اولین جمات کتاب پس از تاریکی 
به یاد کاغ ســیاه می افتید. یک نگاه از باال به شــهر پر جنب و جوش توکیو. شهری که داستان در آن 
جریان دارد. جمات ابتدایی کتاب چنین است: چشــم ها شکل شهر را مشخص می کنند. با چشم های 
مرغ شب بلند پروازی صحنه را از هوا می بینیم. از این دورنمای گسترده شهر به موجود واحد غول آسایی 
می ماند – یا بیش از این، شبیه هستِی جمعِی واحدی است که از ارگانیسم های بسیار ایجاد شده باشد..

حسین پناهی
حســین پناهی دژکــوه )زادهٔ ۶ شــهریور ۱33۵ – 
درگذشــتهٔ ۱4 مــرداد ۱3۸3( بازیگــر، کارگردان، 
نویسنده و شاعر اهل ایران بود.او در سال ۱3۶۹ برندهٔ 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنوارهٔ 
فیلم فجر شــد. حسین پناهی در ۶ شهریور )۱33۵( 
در روستای دژکوه واقع در حوالی شهر سوق از توابع 
شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
زاده شد.شعر معاصر به وسیله نیما یوشیج پایه گذاری 
شــد و پس از او نیز به وسیله دیگر شاعران گسترش 
یافت. یکی از این شاعران حسین پناهی است. پناهی 
از شاعرانی محسوب می شــود که بیشتر اشعار خود 
را به شــیوه شعر ســپید و موج نو سروده است و در 
سروده هایش مانند بیشتر اشعار دهه ۷0 خورشــیدی چندان درگیر ادبی بودن شعر نبوده است.

شــعر پناهی از نظر صورت به ســبک شعر سپید است. پناهی شاعری است که سعی دارد بیشتر 
به درونمایه شــعر توجه داشته باشــد تا اینکه خود را درگیر ظواهر شعر کند. پناهی بازیگری را 
نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. سپس چند نمایش تلویزیونی با استفاده از 
نمایشنامه های خودش ساخت که مدت ها توجهی به آنها نشد.با پخش نمایش دو مرغابی در مه 
از تلویزیون که عاوه بر نوشتن و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می کرد، خوش درخشید و با 
پخــش نمایش های تلویزیونی دیگرش طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت. وی در ۱4 مرداد 
۱3۸3 در ســن 4۸ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در قبرستان شهر سوق )واقع در استان 
کهگیلویه و بویر احمد( به وصیت خود وی و به دلیل اینکه مادرش در آنجا دفن شده بود به خاک 

سپرده شد. علت مرگ وی بنا به گواهی فوت ایست قلبی بوده است.

سینما

با نزدیک شــدن به تاریخ ســوم اکتبــر، معرفی فیلم  
منتخب کشــورها برای شرکت در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲0۲3 ســرعت بیشتری گرفت.به 
گزارش ایسنا، کرواسی، ارمنستان، گواتماال و اسلواکی، 
جدیدترین کشورهایی هستند که فیلم برگزیده خود 
را برای رقابت در شــاخه بهترین فیلم بین المللی، نود 
پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار به آکادمی معرفی 
کردند. کرواســی با فیلم »مکان امن« ساخته »لورای 
لروتیــچ« که برنده جایزه بهترین فیلم اول جشــنواه 
لوکارنــو و همچنین بهترین فیلــم و بازیگری مرد از 
جشــنواره سارایوو شده است، ســینمای ارمنستان با 
مستند »طلوع آئورا« ساخته »اینا شاهاکیان«، گواتماال 
با فیلم »سکوت جاسوس« به کارگردانی »آنس تاراسنا« و اسلواکی نیز با فیلم »قربانی« از »میشال 
باالسکو« که در جشنواره ونیز رونمایی شد، پا به رقابت شاخه اسکار بهترین فیلم بین المللی اسکار 
گذاشته اند. مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی 
اســکار ۲0۲3، تا سوم اکتبر ۲0۲۲ )۱۱ مهر ماه ۱40۱( است و کمیته اسکار کشورها تا این تاریخ 
فرصت دارند نماینده رســمی سینمای خود را به آکادمی اعام کنند. تاکنون نزدیک به 40 کشور 
نمایندگان اسکاری خود را معرفی کردند و باید دید تصمیم کمیته اسکار سینمای ایران برای اسکار 
۲0۲3 کدام فیلم خواهد بود. فهرســت نامزدهای اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار 
شامل ۱۵ فیلم در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲0۲۲ )30 آذر( و ۵ نامزدهای نهایی نیز روز ۲4 ژانویه ۲0۲3 

)4 بهمن( معرفی می شوند.

 18 روز تا پایان مهلت معرفی 
فیلم به اسکار
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