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رئیس جمهور گفت: آمادگی ایران جهت تقویت هر چه بیشتر همکاری های همه جانبه با جمهوری خلق چین در قالب ساز و کارهای دوجانبه و در چارچوب ترتیبات 
و نهادهای چند جانبه مورد تأکید است.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری خلق چین 
به »شــی جین پینگ« رئیس جمهور و مردم این کشــور تصریح کرد: جهان کنونی با چالش هایی روبروست که برای فائق آمدن بر آنها ضرورت دارد همکاری های 
کشورهای مستقل افزایش یابد و راهکارهایی جهان شمول برای تأمین منافع مشترک بشری اندیشیده شود.رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران از 

ابتکارات »توسعه جهانی« و »امنیت جهانی« رئیس جمهور چین پشتیبانی کرده و از آنها به عنوان ایده هایی....
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رئیسی در پیامی به مناسبت روز ملی چین؛
 آماده تقویت همکاری های دوجانبه و چندجانبه با چین هستیم
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روشن شدن آژیر »تنهایی« و »آشیانه خالی« سالمندان
پیش بینی افزایش جمعیت سالمندان 

ایران به ۱۹ میلیون تا ۱۴۲۰ 
جمعیت سالمندی ایران در حالی فربه تر می شود که تنها طی دو دهه 
آینده دو برابر خواهد شد و شاید تا سال ۱۴۳۵ از یک سوم جمعیت 
کشور هم عبور کند. هرچند که دوبرابری جمعیت سالمندی در ایران 
تنها طی دو دهه اتفاق می افتد، اما »انزوا« و »سندروم آشیانه  خالی« 
موضوعی اســت که باوجود افزایش جمعیت سالمندان تهدید اصلی 
برای آنها به شــمار می رود تا جایی که می تواند موجب بروز ابتال به 

بیماری های روحی، روانی و حتی جسمی در آنها شود.
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای اعالمی، جمعیت سالمندی ایران 
در ســال ۱۳۵۵ حدود ۵ درصد بوده اســت و در ســال ۱۳۹۸ این 
جمعیت به ۱۰ درصد رسیده است. به عبارتی دیگر دو برابری شدن 
جمعیت سالمندی در کشور ۴۳ سال زمان برده است. این درحالیست 
که براســاس اعالم مســئوالن این حوزه و در شرایط منحصر به فرد 
جهانی، تنها طی ۲۳ ســال؛ یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ جمعیت 
ســالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد می رسد؛ این درحالیست که رسیدن 
جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد، در آمریکا ۷۰ سال، در سوئد 

۹۰ سال و در فرانسه ۱۲۰ سال طول کشیده است.

»تنهایی« در زنان سالمندان ۷ برابر مردان سالمند است 
در این میــان اما باتوجه بــه اظهارات حســام الدین عالمه- رئیس 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان، هرچند طبق پیش بینی های انجام 
شده، کمیت جمعیت سالمندی در یک شتاب منحصر به فرد جهانی 
تا ســال ۱۴۳۵، از یک ســوم جمعیت عبور می کنــد. اما نکته مهم 
تغییرات کیفی رخ داده در جمعیت ســالمندی اســت به طوری که 
در ســال ۱۳۷۶ به ازای هر ۱۰۰ زن ســالمند، ۱۱۶ مرد سالمند در 
کشور وجود داشت، این درحالیســت که در سال ۱۳۹۸ به ازای هر 
۱۰۰ زن ســالمند، ۹۳ مرد سالمند داشتیم لذا تعداد مردان سالمند 
کمتر شــده و یا به عبارت دیگر شاهد زنانه شدن جمعیت سالمندی 

در ایران هستیم.
با وجود این تغییرات اما، انزوا و تنهایی در ســالمندان به علت فوت 
همسر، نزدیکان و بستگان، ازدواج فرزندان و...، طی چند سال اخیر از 
مهم ترین دغدغه های کارشناس و متخصصان مطرح شده که البته این 
مسئله در دوران پاندمی کرونا به ویژه در زنان تشدید شد. نتایج یک 
پژوهش که نشــان داد ۱۳ درصد از »سالمندان مقیم منزل« تهران، 
تنها زندگی می کنند و این میزان در زنان ۷ برابر بیشــتر است،ز مهر 

تاییدی بر این موضوع است.

بحرانی شــدن وضعیت »تنهایی« سالمندان در سالهای آتی 
بدنبال کاهش تعداد فرزندان

از سوی دیگر هم باتوجه به اینکه میانگین تعداد فرزندان سالمندان 
فعلی براساس آمارهای اعالمی حدود پنج فرزند است، کاهش تعداد 
فرزندان در آینده به یک یا دو فرزند نیز گواه دیگری بر بحرانی شدن 
تنهایی ســالمندان است که ممکن است آژیر تنهایی سالمندان را به 
صدا درآورد، تا جایی که روز جهانی سالمندان برای امسال با شعاری 
ملی تحت عنوان تاب آوری و مشــارکت زنان سالمند؛ »توجه ویژه به 

زنان سالمند تنها و کم برخوردار« نام گرفته است.

پیش بینی افزایش جمعیت ســالمندان ایــران به حدود 1۹ 
میلیون تا سال 1420 

در این راســتا شــهال کاظمی پور، جمعیت شناس و جامعه شناس در 
آســتانه روز جهانی ســالمندان، ضمن گریزی بر آمارهای جمعیت 
سالمندان و افزایش جمعیت سهم زنان سالمند، علت باال بودن آمار 
تنهایی در زنان سالمند را در ابتدا تفاوت سنی زنان با شوهرشان و از 
ســوی دیگر پایین بودن امید زندگی در مردان نسبت به زنان عنوان 
می کند.او می گوید: براســاس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت افراد 
باالی ۶۵ ســال، بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور و جمعیت 
باالی ۶۰ ســال حدود ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت کشــور را شامل 
می شود. به عبارتی در حال حاضر جمعیت سالمندان باالی ۶۵ سال، 
حدود ۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و برآورد می شود 
تا سال ۱۴۲۰ تعداد ســالمندان به حدود ۱۹ میلیون نفر برسد.این 
جمعیت شــناس با اشــاره به اینکه به طور میانگین تعداد فرزندان 
سالمندان حدود ۴-۳ فرزند است، تاکید می کند: برآورد می شود که 
طی دهه های آینده به طور میانگین تعداد فرزندان سالمندان به کمتر 

از ۲ فرزند برسد.

حدود 2 درصد از مردان و ۳ درصد زنان باالی 50 سال هرگز 
ازدواج نکرده اند 

وی با اشاره به وضعیت جمعیت فعلی سالمندان در کشور می افزاید: 
اگر برآوردی از وضعیت افراد باالی ۵۰ ســال که همســر آنها فوت 
کرده یا طالق گرفته اند و یا مجرد هستند داشته باشیم، می بینیم که 
حدود ۲ درصد از مردان و ۳ درصد زنان باالی ۵۰ سال هرگز ازدواج 
نکرده اند؛ در ضمن ســهم زنان بدون همســر در اثر فوت ) حدود ۷ 
درصد( چند برابر بیش از مردان بدون همسر در اثر فوت ) حدود ۱.۵ 
درصد( است. به همین دلیل هم است که در جمعیت شناسی »زنانه 
شدن ســالمندی« مطرح می شود؛ به گونه ای که سهم زنان سالمند 

افزایش پیدا می کند.
 

چرا آمار زناِن سالمند تنها باالست؟
این جمعیت شناس یادآور می شود: در سنین سالمندی به دلیل تفاوت 
ســنی زنان با شوهرشان و از سوی دیگر پایین بودن امید زندگی در 
مردان نســبت به زنان، سهم زنان ســالمند تنها به مراتب بیشتر از 
مردان اســت، بنابراین چه زنان ازدواج کنند و چه ازدواج نکنند، در 
سن سالمندی، سهم زناِن بدون همسر بیش از مردان است و این 

میزان در دو دهه آینده بیشتر هم خواهد شد.
ادامه در همین صفحه

هزینه پیامک های بانکی در یک سال چه قدر افزایش یافته؟
اقتصاد ۲۴ نوشت:این بار نیز برخی بانک ها برای جبران کسری های خود اقدام به دست بردن به جیب مردم آن 
هم بدون افزایش خدمات رسانی به مشتریان کرده اند.در تمام دنیا پرداخت هزینه در برابر خدمات دهی موضوعی 
است که همه مردم به آن اعتقاد دارند و بر این باورند که هر اندازه هزینه شود به همان مقدار خدمات خواهند 
دید. اما این وضعیت در کشور ما به عنوان پدیده ای غیر از خدمت رسانی است. به این شکل که همواره از سرمایه 
و پول مردم برای جبران کسری ها و بدون بازگشت سود و خدمت استفاده می شود.بعضی بانک های کشور از روز 
دوشنبه )۲۸ شهریور( برای مشتریان خود پیامک هایی ارسال کرده و خبر دادند که از این پس هزینه ارسال هر 
پیامک واریز و برداشت ۹۰ تومان بوده و هر شش ماه یک بار از حساب افراد کسر می شود.»مشتری گرامی! از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخش نامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز 
و برداشت همه حساب های بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ 
خواهد شد«. این متن پیامکی است که برخی بانک ها روز دوشنبه برای مشتریان خود ارسال کرده اند و از افزایش 
قابل مالحظه هزینه ارسال پیامک های بانکی خبر می دهند.این در حالی است که طبق تعرفه هزینه واقعی ارسال 
پیامک فارسی از تلفن همراه حداقل حدود ۹ تومان است و در این بین بانک ها به دنبال کسب درآمد ۱۰ برابری از 
ارسال هر پیامک به مشتریان خود هستند.ناگفته نماند بانک مرکزی در واکنش به این اخبار اعالم کرده که تعرفه 
پیامکی بانک ها افزایش نداشته است و آن ها موظف هستند از بخش نامه مصوبه آذر ۹۹ در این زمینه پیروی کنند.

مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی نسبت به این خبر واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود نوشته 
است که بانک مرکزی بخش نامه ای به بانک ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.او 
همچنین تأکید کرده است: پیرو انتشار برخی گزارش ها درخصوص بخش نامه  بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر 
افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطالع می رساند بانک مرکزی هیچ گونه بخش نامه ای در این خصوص 
نداشته است، الزم به ذکر است آخرین بخش نامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان 
معتبر و الزم االجراست.برخی کاربران بر این موضوع تأکید دارند که درطی شبانه روز حداقل ۳ تا ۴ بار پیامک 
تراکنش دارند که تکلیف این مشتریان مشخص شده که قطعاَ سقف هزینه پیامک ها خیلی باالتر از حد انتظار 
خواهد رسید.اما مسئله اینجاست که این حداقل افزایش قیمت به ازای ارسال روزانه یک پیامک تراکنش است و 
بسیاری از مشتریان بانکی به شمار زیاد خریدهای خرد روزانه با کارت های بانکی اشاره می کنند و می گویند که 
این مسئله هزینه زیادی روی دست مشتریان بانک ها می گذارد. برخی دیگر هم از رواج دوباره جابه جایی وجه نقد 
و کاهش خرید با کارت های بانکی می گویند.محاسبات نشان می دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال 
به طور میانگین ۳۶۵ پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰ تومان، باید ساالنه 
۳۲ هزارو ۸۵۰ تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی که هم اکنون آبونمان ساالنه اشتراک پیامک 
بانکی ۲۰ هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴ درصد افزایش 
خواهد داشت.بانک ها همواره دنبال سودجویی هستند به گونه ای که بدون اینکه به طور رسمی نرخ ارسال پیامک 
تغییری داشته باشد، بانک ها قیمت پیامک های تراکنش مشتریان خود را افزایش داده اند؛ آن هم گرانی حدود ۱۰ 
برابری نسبت به تعرفه ارسال پیامک!ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه هزینه های متفاوتی دارد 
و با استفاده از سیم کارت های دائمی و اعتباری، از حداقل ۸.۹ تا حداکثر ۲۷.۴ تومان را شامل می شود.هزینه هر 
صفحه پیامک فارسی با سیم کارت های دائمی همراه اول، ۸.۹ تومان است. این عدد برای پیامک هایی که به زبان 
انگلیسی نوشته شوند، ۲۲.۲ تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. همچنین ارسال پیامک با سیم کارت های اعتباری 
همراه اول، به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰.۶ تومان هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک انگلیسی نیز 

کاربران باید ۲۶.۴ تومان بپردازند.در اپراتور ایرانسل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۹.۹ تومان است.

حدود ۳5 درصد از سالمندان که اغلب 
آنها »زن« هستند »بیمه« نیستند

وی با تاکید بر انزوا و تنهایی ســالمندان در 
دهه هــای آینده خاطرنشــان می کند: افراد 
حتــی اگر هم ازدواج کنند، بــه دلیل اینکه 
فرزنــدآوری ندارند یا تعداد فرزندان آنها کم 
است و فرزندان هم به دلیل اشتغال و تحصیل 
در کشــور یا شــهر دیگر ازدواج می کنند و 
خانواده ها تنها می مانند، باز هم موضوع انزوا 
و تنهایی ســالمندان وجود دارد. کشورهای 
غربــی نیز این روند را تجربــه کرده اند و در 
آنجا هم عمر سالمندان طوالنی تر است و هم 
تنها زندگی می کنند زیرا آنها یا فرزند ندارند 
یا تعداد فرزندان آنها کم است و همین تعداد 
فرزندان هم در شهر یا کشوری دیگر زندگی 
می کنند، بنابراین تنهایی ســالمندان بدیهی 
اســت؛ این درحالیست که کشورهای توسعه 
یافته امکانات بیمه ای و تامین اجتماعی خود 
را گســترش داده اند تا هم سالمندان بتوانند 
مســتمری دریافــت کنند و هــم در دوران 
سالمندی از پرســتار یا خانه های سالمندی 
بهره منــد شــوند.کاظمی پور تاکید می کند: 
از ســوی دیگــر نیز حتی اگــر والدین را به 
فرزنــدآوری ترغیب کنیم، بــاز هم فرزندان 
باتوجه به تورم و مشکالت اقتصادی ازعهده 
هزینه های نگهداری والدین خود بر نمی آیند 
تامین  و  بیمــه ای  بنابرایــن سیســتم های 
اجتماعی باید هرچه زودتر همگانی شوند.به 
گفته وی، در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از 
سالمندان که اغلب آنها »زن« هستند تحت 
پوشش بیمه نیستند و گاهی اوقات نیز زنان 
تحت پوشش بیمه همســر قرار می گیرند و 
اگر هم همسر بیمه نباشد یا دچار سانحه ای 

شود به طور کامل زیر خط فقر می روند.

»بدون همسر«  زنان سالمند  4۹ درصد 
زندگی می کنند 

رئیس انجمن علمی سالمندان ایران با اشاره 
به اینکه براســاس آمارهای رســمی کشور 
حــدود ۳۰ درصد ســالمندان ایــران بدون 
همسر هســتند، می افزاید: البته تعداد زنان 
سالمند بدون همسر بیشتر است به گونه ای 
که ۴۹ درصد از زنان ســالمند و ۹ درصد از 

مردان سالمند بدون همسر هستند.
دلبری درخصــوص چرایی باال بــودن آمار 
زنان ســالمنِد بدون همســر اینطور توضیح 
می دهد: ایــن موضوع به مســائل فرهنگی 

بــاز می گردد که امــکان ازدواج مجدد برای 
مردان وجود دارد امــا در زنان به دلیل تابو 
و مســائل فرهنگی یا مخالفت فرزندان برای 
ازدواج مجدد، شــانس تنهایی زنان سالمند 
بیشتر است. نکته ای که وجود دارد این است 
که این ها ســالمندان بدون همســر هستند 
تهدیدکننده  بیشتر  سالمندان«  »تنهایی  اما 

است.

»تنها«  میلیون ســالمند   1.۳ وجــود 
در کشــور/ این تعداد باید خودشــان 

نیازهایشان را تامین کنند
بــه گفتــه وی، در حال حاضــر حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار ســالمنِد تنها در کشور 
داریم که به تنهایــی زندگی می کنند و باید 
نیازهای خود را به تنهایی تامین کنند و این 
موضوع بیشتر آزاردهنده است. از سوی دیگر 
نیز در سطح کشــور ۸۰ هزار سالمند وجود 
دارد که به هیچ وجه ازدواج نکرده اند.رئیس 
انجمن علمی ســالمندان ایران در پاسخ به 
این ســوال که باتوجه بــه وضعیت ازدواج و 
فرزندآوری فعلی در کشور، طی دو دهه آینده 
تعداد ســالمندان تنها با چه تغییراتی همراه 
خواهد بود؟ بیان می کند: تعداد ســالمندان 
تنهــا به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. زیرا 
اکنون ۸۰ هزار ســالمند مجرد داریم که به 
هیچ وجه ازدواج نکرده اند، حال تصور کنید 
این رقم در سال ۱۴۳۰ به بیش از ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید. از سوی دیگر 
میانگین تعداد فرزندان سالمندان فعلی پنج 
فرزند است و در آینده تعداد فرزندان به یک 
یا دو فرزند خواهد رســید و بسیاری از افراد 
هم که ازدواج نکرده اند، لذا تنهایی سالمندان 

هم بحرانی خواهد شد.

رتبــه ۶4 ایران از بین ۹8 کشــور در 
ارزیابی شاخص توانمندی سالمندان!

دلبــری در ادامــه درخصــوص وضعیــت 
»سالمت« ســالمندان نیز به گزارش ارزیابی 
شــاخص دیده بان سالمندی که اخیرا توسط 
سازمان بازنشستگی انجام شده است، اشاره و 
خاطرنشان می کند: در این ارزیابی ۹۸ کشور 
موردبررســی قرار گرفتند و ایران رتبه ۶۴ را 
بــه خود اختصاص داد و در زمینه شــاخص 
قابلیــت و توانمنــدی ســالمندان، ایران در 
جایــگاه ۸۸ بوده کــه در وضعیت نامطلوبی 

قرار دارد.

هزینه نگهداری از سالمند؛ ماهیانه 15 تا 
25 میلیون تومان!

نحوی نژاد ادامــه داد: کهریزک این بســته 
خدماتــی را بــرای موضــوع نگهــداری از 
ســالمندان تعریف کرده اســت اما تاکنون 
بیمه ها اعــالم آمادگی نکــرده  و خانواده ها 
خودشان مجبور به پرداخت هزینه ها هستند. 
وزارت بهداشــت و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی باید برای معرفی بســته خدماتی 
اقدام کنند تا زمانی که ســالمندان نیازمند 
مراقبت هســتند برای دریافت پرستار دچار 
سرگردانی نشوند. البته بخش اعظم پرداخت 
هزینه های این خدمات را باید دولت متقبل 
شود چراکه هزینه نگهداری شبانه روزی یک 
ســالمند ماهانه ۱۵ میلیــون تومان خواهد 
بود که این رقم با احتســاب دارو و پوشینه 
و تجهیــزات به ۲۵ میلیون تومان در ماه نیز 
خواهد رســید. حال زمانی کــه یک کارمند 
ماهیانه ۸ میلیــون تومان درآمد دارد چطور 
می تواند از سالمند خود مراقبت کند؟. قاعدتا 
ممکن است فرزند از پرستار استفاده نکند اما 
آن سالمند با سختی مواجه خواهد شد یعنی 
سالمند زنده است اما عمال دچار آسیب است 
زیرا پوشینه، درمان و داروهای مناسب ندارد 

و نمی تواند تفریح و گردش داشته باشد.

۳0 درصد سالمندان کشور تحت پوشش 
یکی از نهادهای حمایتی!

مدیر آسایشــگاه خیریه کهریــزک در ادامه 
ضمن تحلیلی از وضعیت معیشتی سالمندان 
کشور بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از 
سالمندان کشور )حدود سه میلیون سالمند( 
تحت پوشــش سازمان بهزیســتی و کمیته 
امداد هســتند. به عبارتی از هر سه سالمند 
یک سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی 
است و این آمارها درحالی نگران کننده  است 
کــه هر کــدام از این ســالمندان در دوران 
جوانی کار کرده انــد و نظام تامین اجتماعی 
طبق قانون اساســی باید شرایطی ایجاد کند 
که از افراد در دوره ســالمندی مراقبت شود، 
اما تنها یک دفترچه بیمه دست بازنشستگان 
داده اند که با این دفترچه بســیاری از داروها 
را نمی تواننــد دریافت کنند و بســیاری از 
پزشــکان هم آن دفترچــه را قبول ندارند و 
عمــال این روند منجر به رنج در ســالمندان 

شده است.

روشن شدن آژیر »تنهایی« و »آشیانه خالی« سالمندان

پیش بینی افزایش جمعیت سالمندان ایران به ۱۹ میلیون تا ۱۴۲۰

چند درصد مردم مستاجرند؟

مسکنچقدرازدرآمدخانواررامیبلعد؟
وزیر اقتصاد:

کارمزد وام های 10 میلیون تومانی در 
بانک های قرض الحسنه صفر می شود

قله کوه مشکالت، ساخته مسائلی مانند تحریم است

بخش زیادی از مردم دغدغه معیشت دارند

وزیــر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کارمزد وام های خــرد ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن از ماه آینده در 
بانک های قرض الحسنه صفر می شود.به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست مدیران صندوق های قرض 
الحسنه منطقه ترشیز که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، نماینده مردم ترشیز در مجلس 
شورای اســالمی، رئیس مرکز روابط عمومی واطالع رسانی وزارت اقتصاد، مدیرکل امور اقتصاد دارایی خراسان 
رضوی، فرماندار کاشــمر و شهرداران این منطقه در شهرستان کاشمر برگزارشد، ضمن اعالم این خبر گفت: در 
این نشست چالش ها و موانع پیش رو از سمت مدیران مطرح شد.وی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت 
و فراگیری خوب قرض الحسنه در این منطقه به عنوان یکی از ظرفیت های خوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما 

در دولت تشویق و تسهیل عملکرد....

بازگشتقیمتهابهشهریور۱۴۰۰درسکوتمنتفیشد؟

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: 

به دنبال تحریم بیشتر ایران هستیم
بررسی عملکرد ضعیف بازار سرمایه در ماه های گذشته

سهامداران سرگردان شدند
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آغاز ماموریت ناوگروه ۸۶ نداجا با ماموریت دریانوردی پیرامون کره زمین
فرمانده نیروی دریایی ارتش از آغاز ماموریت ناوگروه ۸۶ نداجا برای پیمایش دور کره زمین خبر داد.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در برنامه صبح پارسی شبکه جام جم سیما درباره اقدامات نیروی دریایی ارتش در حوزه دریانوردی های بین المللی اظهار داشت: ما از 
سال ۸۶ با اتفاقی که برای شناور ما رخ داد که دزدان دریایی شناور ما را سرقت کرده بودند، بنابر دستور فرمانده کل قوا وارد برقراری امنیت کشتیرانی شدیم. ما از آن روز تاکنون 
حدود 5 هزار شناور خودی را اسکورت کرده ایم.وی افزود: اما نکته ای که شاید بازگو نشده باشد و حتی مردم کشورمان و مردم منطقه نیز از آن مطلع نیستند این است که حضور 
نیروهای مسلح و ما به عنوان دست بلند نیروهای مسلح در عمق اقیانوس ها فقط برای برقراری امنیت خودمان نیست بلکه  ما به هر شناوری که درخواست کمک داشته باشد، 
کمک می کنیم.امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه سازمان های بین المللی تاکنون 2 بار از نیروی دریایی ارتش تقدیر کرده اند، گفت: ما امروز امنیت دریایی را هم به منطقه و هم به 
جهانیان هدیه کرده ایم. جهانیان باید بدانند که ایرانیان همواره در هر کجا اثربخشی مثبتی دارند.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه بهترین خبر برای مردم ما اقتدار آن ها 
در عمق دریاها است، تاکید کرد: ما یک دریانوردی  ویژه را آغاز کرده ایم که به مرور اخبار آن را اعالم خواهیم کرد و مردم در جریان آن قرار خواهند گرفت. مردم بدانند که نماد 

مقدس نظام و مردم شریف و بی نظیر ما یعنی پرچم جمهوری اسالمی ایران در پهنه های آبی جهان در حال نمایش است.

گزیده خبر

رئیس جمهور در نشست ستادملی مقابله با کرونا تاکید کرد:
همکاری خانواده ها و مراکز علمی برای حضور 

ایمن دانش آموزان و دانشجویان در سال 
تحصیلی

تهران- ایرنا- رئیس جمهور به اینکه خانواده ها در مصونیت بخشی هر چه بیشتر 
فرزنــدان عزیزمان در برابر کرونا و دیگر بیماری های فصلی نقش محوری دارند 
تاکیــد کرد که تمام تدابیــر اطمینان بخش برای حضور ایمــن دانش آموزان و 
دانشــجویان در کالس های درس و اجتماعات علمی با همکاری خانه و مدرسه 
لحاظ شــود.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
روز شنبه در نشست ســتاد ملی مقابله با کرونا به کاهش چشمگیر شیوع این 
بیماری در ماه های اخیر اشــاره  و از خدمات کادر درمان و تالشــگران عرصه 
سالمت قدردانی کرد.رئیس جمهور  به وضعیت نامناسب شیوع کرونا در برخی 
کشورها گریزی زد و  تداوم رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و تزریق ُدز 
یادآور واکســن بر اساس زمان بندی متناسب، به ویژه در آستانه پاییز و زمستان 
را ضروری دانســت.آیت اهلل رئیســی گفت: مدارس و دانشگاه ها پس از 2 سال 
وقفه بازگشــایی شد که همکاری بیش از پیش وزارت بهداشت با وزارتخانه های 
آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری 
توامان از شــیوع آنفلوانزای فصلی و کرونا ضروری است.رئیس جمهور ادامه داد: 
خانواده ها در مصونیت بخشی هر چه بیشــتر فرزندان عزیزمان در برابر کرونا و 
دیگر بیماری های فصلی نقش محوری دارند و تمام تدابیر اطمینان بخش برای 
حضور ایمن دانش آموزان و دانشجویان در کالس های درس و اجتماعات علمی با 
همکاری خانه و مدرسه لحاظ شود.آیت اهلل رئیسی بر همین اساس به مسئوالن 
وزارت بهداشــت و رسانه ها به خصوص رسانه ملی تاکید کرد که بیش از پیش 
به آموزش، اطالع رسانی و آگاهی بخشــی به موقع و کارشناسانه اهتمام داشته 
باشــند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به دستاوردهای 
ارزشــمند اجرای طرح شهید سلیمانی در ایام اوج شیوع کرونا، آن را تضمینی 
برای اثربخشــی تالش های کادر درمان دانســت و با قدردانی از زحمات دست 
انــدرکاران این طرح، بر تداوم اجرای آن در زمینه های آموزش و پیشــگیری و 

همچنین غربالگری تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:
زاهدی وفا توانایی ساماندهی صندوق های 

بازنشستگی را دارد
تهران - ایرنا - ســخنگوی کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید، زاهدی وفا را 
فردی توانا برای ساماندهی صندوق های بازنشستگی دانست و گفت: ارتباط خوب 
و موثــر وی با بدنه دولت، ضمن هماهنگــی دیدگاه های اجرایی و اقتصادی در 
پیشبرد بهینه امور وزارتخانه نیز اثرگذار است.محسن زنگنه روز شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به معرفی محمدهادی زاهدی وفا از سوی 
دولت به مجلس شــورای اسالمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: زاهدی وفا یکی از متخصصان در اقتصاد و اساتید برجسته 
دانشــگاهی در حوزه اقتصاد مالی و اسالمی اســت و یکی از افراد اصلی تدوین 
طرح هدفمندی یارانه ها در دولت نهم بــود که در صورت انتخاب، می تواند در 
ارتقاء جایگاه این وزارتخانه اثرگذار شود.ســخنگوی کمیســیون جهش و رونق 
تولید مجلس شــورای اسالمی افزود: اشــرافی که زاهدی وفا برای تعامل بین 
بخشهای مختلف وزارتخانه دارد،  وزارت تعاون و زیرمجموعه های آن را به آرامش 
خواهد رساند. همچنین شجاعت وی برای گرفتن تصمیمات مهم و سریع برای 
جلوگیری از دســت دادن زمان بسیار مهم است.وی درباره انتظاراتی که از وزیر 
آینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می رود، اظهار داشــت: این وزارتخانه دو 
بخش عمده دارد. نخســت اینکه یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور است 
و بزرگترین شــرکت های اقتصادی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار 
دارند. بر همین اساس از وزیر آینده انتظار می رود که زیر مجموعه های وزارتخانه 
را مدیریت و ســاماندهی کند تا وزارت کار ســهم خود را در اقتصاد کشــور به 
درستی ایفا کند.زنگنه ساماندهی صندوق های بازنشستگی و مستمری بگیران 
را از برنامه هــای دیگر وزیر آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانســت و 
گفت: واقعیت هایی بین زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران و بودجه دولت 
و صندوق های بازنشســتگی وجود دارد که وزیر کار می تواند تعادل الزم را بین 
آنها ایجاد کند.نایب رییس دوم کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
اعتمــاد رییس جمهور به زاهدی وفا فضای مجلــس را برای رای اعتماد به وی 
مثبــت ارزیابی کرد و افزود: ارتباط خوب و موثر وی با بدنه عالی دولت می تواند 
ضمن هماهنگی دیدگاه های اجرایی و اقتصادی، در پیشبرد بهینه امور وزارتخانه 
موثر واقع شــود.به گزارش ایرنا، »محمدهادی زاهدی وفا« اقتصاددان 5۹ ساله، 
دارای دکترای اقتصاد از دانشــگاه اتاوا در کاناداســت؛ وی در سال های گذشته 
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، رئیس هیأت 
مدیــره هلدینگ صنایع نوین، رئیس هیأت مدیره رایتل و عضو شــورای عالی 
الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت بوده است.در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاونت 
امــور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایــی در دولت نهم، نمایندگی وزارت 
اقتصاد در شوراها و کمیسیون های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری 
)عتف(، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای 
عالی انرژی دیده می شــود.زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه 
نفت، شــورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، ســتاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر 
ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای 
عالی تدوین برنامه پنجم، شــورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش 
ســرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین 
ضوابط حمایت از صادرات غیــر نفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی 
رئیس جمهور، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس شورای اسالمی 
معرفی شده است.جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا سه شنبه 12 مهر ماه با حضور 
رییس جمهور برگزار می شود و وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید 

بتواند اکثریت آرای مثبت نمایندگان را کسب کند.

روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب کشور اعالم کرد:
آمار شهدا و مجروحین سپاه و بسیج در 

زاهدان
ایسنا/سیستان و بلوچستان در حادثه تروریستی روز گذشته زاهدان ۳ نفر از 
نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند و ۳2 نفر مجروح شدند.روابط عمومی 
قرارگاه قدس جنوب کشــور اعالم کرد :اشرار مسلح از ظهر روز گذشته در 
زاهدان  با حمله به ۳ کالنتری  و ایجاد رعب و وحشــت برای مردم، اقدام به 
تیراندازی به ســمت کالنتری 1۶ زاهدان کردند.در این اطالعیه آمده است: 
در حادثه تروریستی روز گذشته ، سرهنگ پاسدار سیدحمیدرضا هاشمی، 
پاسدار شــهید محمدامین آذرشکر)نیروی خرید خدمت( و بسیجی شهید 

محمد امین عارفی به شهادت رسیده اند و ۳2 نفر مجروح شدند.

سرلشکر صفوی:
پیروزی عملیات والفجر ۸ و تصرف 

فاو سرنوشت جنگ را تغییر داد

مشــاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: پیــروزی در عملیات 
فاو حاصل هماهنگی دو حوزه دیپلماســی و دو قوای مسلح 
یعنی ارتش و سپاه بود و می توان گفت پیروزی فاو و عملیات 
والفجر هشت، سرنوشت جنگ را تغییر داد.به گزارش خبرنگار 
مهر، سرلشکر ســید یحیی صفوی صبح )شنبه( در همایش 
تخصصی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس که در 
پژوهشگاه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: پیروزی در عملیات 
فاو حاصل هماهنگی دو حوزه دیپلماســی و دو قوای مسلح 
یعنی ارتش و سپاه بود و می توان گفت پیروزی فاو و عملیات 
والفجر هشــت، سرنوشــت جنگ را تغییر داد.مشــاور عالی 
فرماندهی کل قوا ادامه داد: نتایج سیاســی عملیات کربالی 
پنج بیش از نتایج نظامی آن اهمیت داشت، مرحوم هاشمی 
رفسنجانی که فرمانده جنگ بود اعالم کرد که ما یک سیاست 
جنگی داریم که آقای خامنه ای هم با آن موافق هستند، اینکه 
اگر ما بتوانیم آن طرف آب بمانیم می توانیم خواسته های خود 
را به دست آوریم، این عملیات می تواند عملیات آخرمان باشد 
و خواسته های خود را به عراق تحمیل کنیم.سرلشکر صفوی 
با اشــاره به ویژگی های عملیات والفجر هشت، گفت: در این 
عملیات از پیشرفته ترین علوم و فناوری ها در کنار علوم نظامی 
اســتفاده کردیم و در کنار آن علم حفاظت اطالعات استفاده 
شد، اگر عملیات فریب نداشتیم و از اصل غافل گیری استفاده 
نمی شد نتیجه ای نمی گرفتیم.وی علم و فناوری به کار گرفته 
شده در عملیات فاو را از سطح عملیات ارتش های خاورمیانه 
باالتر دانست و گفت: هماهنگی میان ارتش و سپاه و استفاده 
همزمان از علم دیپلماســی کاری بود که در این عملیات رخ 
داد و ما نهایت هماهنگی را در این عملیات داشتیم و نیروی 
هوایی ارتش، هوانیروز و پدافند هوایی ارتش در این عملیات 
به خوبی درخشیدند.سرلشــکر صفوی گفــت: حمل و نقل 
مهمات توســط هواپیمای ارتش از سوریه به فرودگاه امیدیه 
و دزفــول یکی از کارهای ویژه بود و در کنار آن نقش پدافند 
هوایی ارتش و انهدام جنگنده های دشمن از مهمترین عوامل 
موفقیت در عملیات والفجر هشت است.مشاور عالی فرماندهی 
کل قوا ادامه داد: در این عملیات فرانسه به عراق جنگنده های 
میــراژ و خلبانان اجاره ای داد و ایــن جنگنده ها با بمب های 
لیــزری، پل های عقبه ما را زدند و ما مجبور شــدیم پل های 
خاکی روی اروندرود بزنیــم. در کنار آن ارتش بعث بمباران 
شدید شیمیایی را روی نیروهای ما داشت به شکلی که تنها 

در سه رو 1۷ هزار جانباز شیمیایی داشتیم.

 جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش

نیروی دریایی ارتش هر تهدیدی را رصد می کند
قم- جانشین فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با اشاره 
به رصد هر تهدیدی از ســوی این نیرو گفت: توان ســاخت 
تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی با اســتفاده از توانمندی 
نخبگان و صنعتگران را داریم.امیر دریادار حمزه علی کاویان 
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: یکی از موضوعات 
که در نیروی دریای ارتش جمهوری اســالمی به آن توجه 
می شــود بحث توســعه دیپلماســی دریایی است.جانشین 
فرماندهی نیــروی دریایــی راهبردی ارتش ابراز داشــت: 
خاصیت دریا این اســت که به نقــاط مختلف جهان ارتباط 
دارد، لذا افسران ما در نیروی دریایی ارتش به نوعی دیپلمات 
هســتند و دیدارهای مختلفی در راستای توسعه دیپلماسی 
دفاعی و دریایی با کشــورهای مختلف صورت می گیرد.وی 
عنوان داشت: ســازمان و تجهیزات نیروی دریایی راهبردی 
ارتش بر مبنای نیاز عملیاتی اســت و به اندازه ای که بتوانیم 
جواب دندان شــکنی به تهاجمات دشمن بدهیم هم اکنون 
این امکانات در اختیار است.امیر دریادار کاویان گفت: نیروی 
دریایی ارتش هرگونه تهدیدی را از دور دست رصد می کند 
و مطابق آن پاسخ قاطع و خورد کننده ای می دهد.وی با بیان 
اینکه در راســتای حفظ و حراســت از منافع ملت ایران در 
دریای شمال و جنوب کشور حضور داریم بیان داشت: امروز 
تجهیــزات مورد نیاز نیروی دریایی ارتش در داخل کشــور از توانمندی نخبگان، دانشمندان و صنعتگران را داریم و همه توان ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروهای دریایی با استفاده 

ساخته می شود.جانشین فرماندهی نیروی دریایی راهبردی 
ارتــش تصریح کرد: نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران متناســب با نیاز منافع کشور اقدامات الزم را 
انجام می دهد.امیر دریادار کاویان عنوان کرد: دزدان دریایی 
یکی از حربه های آمریکایی ها برای حضور در شمال اقیانوس 
هند بود که ۳۰ درصد اقتصاد دنیا در این منطقه قرار دارد و 
ما با بحث دزدان دریایی مبارزه سرسختی داریم.وی گفت: از 
سواحل چابهار تا کانال سوئز ۳ هزار کیلومتر را تحت اشراف 
اطالعاتی داریم و حضور عملیاتی ما در مناطق دریایی در هر 
کجا نیاز باشــد حضور جدی داریم.جانشین فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با اشــاره به نشانه هایی از تضعیف آمریکایی ها 
در منطقه بیان داشــت: در حال حاضــر منطقه دریایی ما 
خبری از ناو هواپیمابر، ناو بالگردبر و شــناورهای تأثیرگذار 
آمریکایی نیست و این امر نشانه تضعیف آمریکا و همچنین 
اقدار ما در دریا اســت.امیر دریادار کاویان همچنین با اشاره 
به حضور ناوشکن های نیروی دریایی ارتش در دریای سرخ 
بیان داشت: ناوشکن های نیروی دریایی ارتش در این منطقه 
که از مبادی ورودی و خروجی رژیم اشغالگر قدس است به 
صورت مستمر رصد اطالعاتی دارد و مأموریت های خود را در 
این مناطق انجام می دهد که این امر نیز نشان دهنده قدرت 

و اقتدار ارتش است.

رئیس جمهور گفت: آمادگی ایران جهت تقویت هر چه بیشتر 
همکاری های همه جانبه با جمهوری خلق چین در قالب ساز و 
کارهای دوجانبه و در چارچوب ترتیبات و نهادهای چند جانبه 
مورد تأکید است.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری 
خلق چین به »شــی جین پینگ« رئیــس جمهور و مردم این 
کشــور تصریح کرد: جهان کنونی با چالش هایی روبروست که 
برای فائق آمدن بر آنها ضرورت دارد همکاری های کشــورهای 

مســتقل افزایش یابد و راهکارهایی جهان شمول برای تأمین 
منافع مشترک بشری اندیشیده شــود.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه جمهوری اســالمی ایران از ابتکارات »توسعه جهانی« 
و »امنیــت جهانی« رئیس جمهور چین پشــتیبانی کرده و از 
آنها به عنــوان ایده هایی که مبتنی بــر منافع جمعی ملت ها 
و معطــوف به بهبود رفاه و تقویت صلح و ثبات جهانی اســت 
استقبال می کند، افزود: ایران و چین به عنوان دو کشور مستقل 
و مخالف یکجانبه گرایی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، 

زمینه های فراوانی برای گسترش همه جانبه مناسبات دارند.وی 
تاکید کرده اســت: بی تردید اراده جدی دو طرف برای اجرای 
مشــارکت جامع راهبردی، چشم انداز روشــنی برای تحکیم 
پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشــترک دو کشــور ترسیم 
می کنــد، لذا مایلم آمادگی جمهوری اســالمی ایران را جهت 
تقویت هر چه بیشتر همکاری های همه جانبه با جمهوری خلق 
چین در قالب ساز و کارهای دوجانبه و در چارچوب ترتیبات و 

نهادهای چند جانبه مورد تاکید قرار دهم.

در پیامی به مناسبت روز ملی چین؛

رئیسی: آماده تقویت همکاری های دوجانبه و چندجانبه با چین هستیم
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ممکن است دهک 
بندی ها عوض شود

بودجه  و  برنامــه  عضو کمیســیون 
مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه 
به اوضاع اقتصــادی موجود، احتمال 
دارد دولــت برای توزیــع کاالبرگ 
تغییراتــی را در دهک بندی موجود 
اعمال کند.به گزارش اقتصاد آنالین 

به نقــل از خبرگزاری صداوســیما، 
علیرضا شــهبازی با حضور در برنامه 
صبــح و گفتگوی رادیو با اشــاره به 
اینکه بر اســاس بودجه ۱۴۰۱ دولت 
موظف به توزیع کاالبرگ برای تهیه 
کاال های اساسی بین مردم شده است، 
گفت: متاســفانه به دلیل اشــکاالت 
موجود فعال این اتفاق رخ نداده است، 
اما مجلس با جدیت به دنبال اجرای 

این مهم اســت و با توجــه به اوضاع 
معیشتی مردم و فشار های اقتصادی 
موجــود ممکن اســت تغییراتی در 
بیاید. تعیین شده بوجود  دهک های 

او دربــاره نحوه دهــک بندی جدید 
افــزود: تــالش دولت ابتــدا تثبیت 
میزان تورم در جامعــه و پس از آن 
کاهش هزینه های خانوار با جلوگیری 
از افزایش قیمت ها و تورم اســت و بر 

اســاس میزان درآمد اقشار مختلف 
جامعه اقدام بــه دهک بندی جدید 
خواهد کرد.عضو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اســالمی 
گفت: دولت در صدد اســت با توزیع 
کاالبرگ، اقشار و طبقات بیشتری را 
تحت حمایت خود قرار دهد و یارانه 
کنونی را برای افراد بیشتری از جامعه 

واریز کند.

چند درصد مردم مستاجرند؟
مسکن چقدر از درآمد خانوار را می بلعد؟

گزارش بودجه خانوار سال ۱۴۰۰ مرکز آمار نشان می دهد که ایرانیان حدود 
۳۶ درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص داده اند.روز گذشته مرکز آمار 
ایران گزارش بودجه خانوار در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش 
که درآمد و مصارف خانوارهای ایرانی در سال گذشته را بررسی کرده است، 
در ۱۴۰۰ هم مانند چندین ســال اخیر، مســکن بیشترین سهم از درآمد 
خانوارها را به خود اختصاص داده اســت.در سال گذشته حدود یک چهارم 
مخارج ایرانیان برای خرید خوراکی ها بوده اســت و حدود سه چهارم دیگر 
خرج کاالهای غیرخوراکی و خدمات شده است. در این میان نزدیک به نیمی 
از هزینه های غیرخوراکی به مســکن اختصاص یافته اســت. چنین چیزی 
نشان می دهد که تامین مسکن در سال گذشته حدود ۳۶ درصد از بودجه 
خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. در حالی ایرانیان حدود ۳۶ 
درصد از درآمد خود را خرج تامین مسکن می کنند که حد استاندارد هزینه 
مسکن در دنیا حدود ۳۰ درصد است. اروپایی ها هم به طور متوسط کمتر از 

۲۰ درصد از درآمدشان را به هزینه های تامین مسکن اختصاص می دهند.
اما نکته جالب توجهی که وجود دارد این است که سهم هزینه مسکن از کل 
مخارج خانوار در سال گذشته نسبت به ۹۹ افت یک درصدی داشته است. 
به نظر می رسد کاهش اندک هزینه مسکن در سال گذشته به علت جاماندن 
تورم مســکن و اجاره بها از تورم عمومی باشــد. در حالی سال گذشته تورم 
عمومی حدود ۳۵ درصد بود که گزارش های دیگر مرکز آمار نشان می دهد 
تورم اجاره بها در سراســر کشــور حدود ۲۷ درصد بوده است. البته در سال 
جدید چنان قیمت و اجاره مسکن افزایش یافته که هیچ بعید نیست دوباره 

این سهم افزایش یابد و حتی به ۴۰ درصد هم برسد.

نگـــاه
اکونومیست بررسی کرد؛

چرا دیکتاتورها درباره رشد اقتصادی 
دروغ می گویند؟

بر اســاس مقاله ای از لوئیس مارتینز، اقتصاددان، ارقام رســمی رشد تولید 
ناخالص داخلی اعالم شــده از ســوی حکومت های دیکتاتوری با واقعیت 
مطابقت ندارد. بر اســاس این مطالعه رشد انباشــته تولید ناخالص داخلی 
بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ در کشورهای »غیر آزاد« تقریباً نصف مقدار 
گزارش شده بوده و از ۱۴۷ درصد به ۷۶ درصد رسیده است. انگیزه اصلی این 
حکومت ها از انتشار آمار غیرواقعی می تواند تالش برای پنهان کردن ناتوانی 
و ضعف خود باشد.اقتصادآنالین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، 
»بنیتو موســولینی، سیاستمدار و نخست وزیر ایتالیا در سال های ۱۹۲۲ تا 
۱۹۴۳ یک ظالم بود، اما حداقل باعث شــد قطارها به موقع حرکت کنند.« 
چنین داستان هایی را در خصوص سایر دیکتاتورها نیز شنیده ایم که علی رغم 
اســتبداد و بی رحمی، اما سیاست های آنها در اداره کشور موثر است. ارقام 
رسمی تولید ناخالص داخلی نیز این دیدگاه را تایید می کند. از سال ۲۰۰۲، 
میانگین رشــد اقتصادی گزارش شده در کشورهای خودکامه و دیکتاتوری 
دو برابر سریعتر از دموکراسی ها بوده است.اما در واقعیت، قطارهای ایتالیا در 
زمان حکومت موسولینی اغلب دیر تردد می کردند و نظارت و سیاست های 
اقتصادی دیکتاتورها ممکن اســت آنطور که ادعا می کنند، موثر نباشــد. 
تحقیقات جدید نیز نشــان می دهند که رهبران خودکامه  در اعالم رشــد 
اقتصادی کشــورهای خود، تا حد زیادی اغــراق می کنند.لوئیس مارتینز، 
اقتصاددان، در مقاله ای که در این ماه منتشــر خواهد شد، ارقام رشد تولید 
ناخالص داخلی کشورهای دیکتاتوری را بررسی کرده است. برای انجام این 
کار، او ابتدا داده هایی را در مورد میزان روشــنایی نور کشــورها در شــب، 
همانطور که توسط ماهواره ها اندازه گیری می شود، به عنوان یک پراکسی از 
تولید ناخالص داخلی به دســت آورد. سپس او آن را با داده های اندیشکده 
فریدم هاوس، در مورد سیســتم های سیاسی کشورها ترکیب کرد. با فرض 
اینکه دموکراتیک ترین کشورها ارقام رشد را به طور دقیق گزارش کرده اند، 
مارتینز از داده های ماهواره ای استفاده کرد تا تخمین بزند که آیا سایر کشورها 
ارقام رشــد خود را کمتر یا بیش از حد آنها اعالم کرده اند.این داده ها نشان 
می دهند که تولید ناخالص داخلی گزارش شــده توسط دیکتاتورها بسیار 
ســریعتر از آنچه که تصاویر ماهواره ای کشورهایشــان نشان می دهد، رشد 
کرده است. این موضوع را نمی توان با مبتنی بودن اقتصاد آن ها بر صنایعی 
متفاوت با کشــورهای دیگر و یا اینکه مردم آنجا درآمد متوســط کمتری 
داشــتند، توضیح داد.الگوهای عجیب در داده ها دستکاری را به عنوان علت 
نشان می دهد. آقای مارتینز دریافت که عدم تطابق بین داده های ماهواره ای 
و تولید ناخالص داخلی در دیکتاتوری ها تا زمانی که ثروتمندتر از آن بودند 
که انواع کمک ها را دریافت کنند، ظاهر نمی شــد: فقط زمانی که دولت ها 
پولی را از دســت نمی دادند )یعنی پس از افزایش تولید ناخالص داخلی از 
سطح آستانه دریافت کمک های بین المللی(، ظاهر می شدند.بی نظمی  و عدم 
تطابــق با واقعیت در بخش هایی از ارقام تولید ناخالص داخلی که به راحتی 
قابل دستکاری هستند، مانند سرمایه گذاری و مخارج دولت و همچنین در 
بازه های زمانی که رشد این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر پایین بود، 
بیشتر بوده است و با حرکت کشورها به سمت دیکتاتوری یا دور شدن از آن، 
تعداد آنها بیشــتر و کمتر مشکوک شد.تفاوت بین نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی گزارش شــده و برآورد شــده )بر اساس واقعیت( زیاد بوده است. در 
حالی که دیگران روابط مشــابهی پیدا کرده اند، آقای مارتینز با اســتفاده از 
داده های ماهواره ای تا سال ۲۰۱۳ توانست سوگیری را دقیق تر تخمین بزند. 
در ارقام به روز شــده ای که او در اختیار ما قرار داده، رشــد انباشته تولید 
ناخالص داخلی بین ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ در کشورهای »غیر آزاد« 
تقریباً به نصف کاهش یافته و از ۱۴۷ درصد به ۷۶ درصد رسیده است.علت 
چنین اقداماتی از ســوی دیکتاتوری ها احتماالً ساده است: فرصت و انگیزه. 
بخشــی از آنچه دیکتاتوری ها را دیکتاتوری می کند این است که زیر سوال 
بردن اطالعات رســمی خطرناک اســت. در عین حال، رژیم های خودکامه 
انگیزه ای قوی برای گزارش رشــد ســالم دارند، زیرا فقدان آن ممکن است 
به عنوان نشانه ای از ناتوانی یا ضعف تلقی شود، که دیکتاتورها نمی توانند از 
عهده آن برآیند.زیردستان خودکامه نیز با انگیزه های مشابهی روبرو هستند. 
در یک مطالعه مرتبط، جرمی واالس، محقق در مطالعه ای نادرســت بودن 
گزارش های اقتصادی مربوط به اســتان های چین را بررســی کرد. در این 
مطالعــه، یک تلگراف دیپلماتیک آمریکایی که در ســال ۲۰۰۷ درز کرده 
بود، دیدگاه لی کچیانگ، نخســت وزیر و در آن زمان دبیر حزب استانی را 
فاش کرد: »او با لبخندی گفته بــود که ارقام تولید ناخالص داخلی »فقط 
برای ارجاع« هستند: او در عوض به پراکسی هایی مانند مصرف برق متکی 
بود.«شهروندان در حکومت های دیکتاتوری اغلب تصور می کنند که به آنها 
دروغ گفته می شــود و به همین دلیل خارجی ها هم باید نسبت به آمارهای 

اقتصادی منتشر شده از سوی حکومت های دیکتاتوری بدبین باشند.

 بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰
 در سکوت منتفی شد؟

جعفر قادری، نماینده مجلس، معتقد اســت بازگشــت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ شدنی 
نیســت و اگر مجلس نخواهد با درخواســت دولت برای حذف ایــن قید از الیحه بودجه 
موافقت کند، باید منابع جدیدی را به دولت پیشنهاد دهد.به گزارش اقتصاد آنالین، حذف 
ارز ترجیحی در حالی انجام شد که مجلس شرط کرده بود که اگر قرار است ارز ترجیحی 
حذف شود، قیمت ها باید به شهریور ۱۴۰۰ بازگردند. بنابراین دولت با حذف ارز ترجیحی، 
مکلف شــد تا اجازه ندهد قیمت کاالهای اساســی از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر شود. باوجود 
انتقاداتی که به این شــرط وجود داشــت، نمایندگان اصرار داشتند قیمت ها تحت هیچ 
شــرایطی نباید نسبت به شــهریور ۱۴۰۰ افزایش داشته باشد و محصوالت باید با قیمت 
شــهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسد. در مقابل کارشناسان مخالف بوده و اعتقاد 
داشــتند دستوری نگه داشــتن قیمت ها هیچ گاه در اقتصاد ایران نتیجه مطلوبی نداشته 
که این بار داشــته باشــد و از این رو خواســتار حذف قید از الیحه بودجه بودند. به زعم 
کارشناسان، اگر این قید انجام می شد، منابع مالی بسیار باالیی برای دولت به دنبال داشت 
که نتیجه آن چیزی جز تورم های بسیار باال نبود.در همین گیر و دار بود که دولت از مجلس 
خواســت تا قید بازگشت قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰ از الیحه بودجه حذف شود؛ اما این 
موضوع به کجا رسید؟ آیا نمایندگان هنوز بر خواسته خود مصر هستند یا باالخره متوجه 
شده اند که چاره ای جز حذف این قید نیست؟ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

و محاسبات مجلس به این پرسش پاسخ می دهد.

بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 شدنی نیست
قادری با اشاره به اینکه دادن کاالها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم با منابعی که دولت در 
اختیار دارد، شــدنی نیست گفت: دولت نمی تواند مجدد این قدرت خرید را بازگرداند. اگر 
بنا باشــد کاالها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد، نیازمند منابع قابل توجهی 
هستیم که این منابع در بودجه دیده نشده است و اگر قرار باشد این اتفاق صورت بگیرد، 
باید برای دولت منابع دیگری پیش بینی شــود.وی ادامه داد: مجلس یا باید با درخواست 
دولت مبنی بر حذف قید بازگشــت قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰ موافقت کند و یا منابع 
جدیدی را پیش بینی کند و با اســتفاده از منابع جدید به دولت اجازه دهد که ســبدی 
برای مردم تعریف شــود تا کاالها با قیمت شــهریور ۱۴۰۰ به دســت مردم برسد.وی در 
مــورد آخرین وضعیت الیحه به خبرنگار اقتصاد آنالین گفت: این الیحه در نهایت باید به 
کمیســیون برنامه و بودجه برسد و بعد از آن به کمیسیون اقتصادی برسد؛ اما من ندیدم 
الیحه به کمیســیون برسد و هنوز خبری از آن نیست.بنابر گفته های قادری و نیز شرایط 
موجود، به نظر می رســد که در اختیار قرار دادن کاالها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم 
در ســکوت منتفی شده و نمایندگان مجلس باالخره به این موضوع پی برده اند که چنین 

تصمیمی چیزی جز تورم های باال در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.

بررسی عملکرد ضعیف بازار سرمایه در ماه های گذشته

سهامداران سرگردان شدند
عملکرد ضعیف بازار ســهام در        ماه های گذشته و سرعت       گرفتن 
موج های ریزشــی در هفته       های اخیــر، بیش از پیش بر نگرانی 
سرمایه       گذاران افزوده است.مریم فکری: گزارش ها نشان می دهد 
خروج پول همچنان از بازار سرمایه ادامه دارد، به طوری که روز 
شنبه ۶۲۹ میلیارد تومان و روز دوشنبه ۱۲۳ میلیارد تومان پول 
از بازار خارج و تنها در روز چهارشــنبه ۵۳ میلیارد تومان پول 
حقیقی وارد بازار شــد. اما میانگین خروج نقدینگی سهامداران 
در این هفته به ۶۹۹ میلیارد تومان رســید.بنا به این گزارش، 
شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون 
و ۳۵۵ هــزار واحدی بود و این هفته به محدوده یک میلیون و 
۳۴۶ هزار واحدی رســید و افت ۰.۶۴ درصدی را ثبت کرد. از 
ســوی دیگر شــاخص هم وزن نیز کاهش ۰.۸۰ و شاخص کل 
فرابورس نیز در حــدود ۰.۱۹ درصد کاهش یافت و به تراز ۱۸ 
هزار و ۳۶۲ واحدی رسید.ارزش معامالت این هفته برابر با شش 
۶۷۰۴ میلیارد تومان بود که روز شنبه ارزش معامالت ۲۵۵۴، 
دوشــنبه ۲۰۸۱ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۲۰۶۰ میلیارد 

تومان بود.

نامه عشقی به معاون اول
با وجود این شــرایط بازار سرمایه، هفته گذشته رییس سازمان 
بورس در نامه ای رســمی به معاون اول رییس جمهور با بررسی 
شــرایط کنونی بازار ســهام، ۸ چالش عمده و ۶ پیشنهاد برای 
مدیریت نااطمینانی ها را اعالم کرد.در متن نامه ارســالی مجید 
عشقی، از مهمترین چالش ها و عوامل ایجادکننده نگرانی های 
بازار ســهام در محورهای هشت گانه شامل »روند افزایشی نرخ 
ســود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگــی از بازار«، »کاهش 
حاشــیه ســود شــرکت های ناشــی از افزایش نرخ خوراک و 
حامل های انرژی«، »قیمت گذاری دستوری محصوالت صنایع 
از قبیــل خودرو، شــوینده، الســتیک و ...«، »انجام معامالت 
شــرکت پاالیش و پخش در بورس انرژی«، »نوســان در نرخ 
ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی های صنایع برای توســعه 
فعالیت«، »واگذاری سهام در شرکت های خودروسازی«، »اتخاذ 
تصمیمات برای شرکت های صادرات محور بدون درنظرگرفتن 
منافع کالن اقتصــادی« و »قطعی برق در تابســتان و گاز در 
زمستان و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده« نام برده شده 
است.در پایان این نامه ۷ صفحه ای پیشنهادهایی برای مدیریت 
نااطمینانی ها در بازار ســهام نیــز در ۶ محور با عنوان »تثبیت 
نرخ ســود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شــده«، »حذف 

نرخ  هاب اروپایی از فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک و سوخت 
گاز«، »حذف قیمت گذاری دستوری«، »شفاف شدن روابط مالی 
فیما بین دولت و بنگاه های اقتصادی«، »تعیین تکلیف واگذاری 
سهام خودروها« و »واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به 

صندوق تثبیت بازار« ارائه شده است.

امید حداقلی به بازار
همایون دارابی، کارشــناس بازار سرمایه درباره وضعیت کنونی 
بازار ســرمایه اعتقاد دارد: ریزش بورس در واقعیت بی ســابقه 
نبــوده و در زمان هایی که بازار دچار پنیک و نگرانی می شــود، 
شــاهد خروج نقدینگی هســتیم و در حال حاضر یک مقداری 
نگرانی در بازار سرمایه وجود دارد.او، عدم حمایت از بازار را یکی 
از اصلی ترین دالیل ریزش بــورس معرفی می کند و می گوید: 
متاســفانه ما بسیار شــاهد موارد پنیک در بازار سرمایه بودیم 
که این پنیک ها با حمایتی همراه نمی شود.این کارشناس بازار 
ســرمایه درگفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با اشاره به این که 
بازار سرمایه نیازمند نقدینگی است،می افزاید:بانک مرکزی با باال 
بردن نرخ بهره و بســتن خطوط اعتباری خود بر روی بانک ها، 
ســطح نقدینگی را در کل جامعه پایین آورده و اکثر فعالیت ها 

دچار رکود شده است و شرکت ها با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت 
می کنند که آمارهای رســمی نیز این مــوارد را تایید می کنند 
و زمانی کــه دولت حمایتی نمی کند و نقدینگی به بازار تزریق 
نمی کند، شرکت ها تحت فشــار قرار می گیرند؛ به خصوص در 
بخش های دولتی که وضعیت مالی آنها در حال بدتر شدن است.

دارابی متذکر می شود: بازار سرمایه قطعا نیازمند حمایت جدی و 
تزریق نقدینگی قابل مالحظه است.وی عنوان می کند: در حالی 
که بازارها در حال کاهش هستند، عده ای با خوش بینی اقدام به 
خرید می کنند، اما ما نباید فراموش کنیم که تقریبا از ۱۹ مرداد 
۹۹ تا االن بازار در حال کاهش پیوسته است و هر زمانی که در 
دفعات قبل نیز اقدام به خرید می کردید، کف دیگری نیز برای 
آن شکل گرفته بود.دارابی می گوید: در حال حاضر قیمت ها در 
بازار ســرمایه در وضعیت خوبی هستند، اما مساله این است که 
امیــدواری چندانی در این بازار نیســت و از آنجا که امیدواری 
چندانی وجود نــدارد، نقدینگی حرکتی برای خرید نمی کند و 
حمایتی نیز اگر نشود، سهامداران خود را تنها در بازار احساس 

می کنند و به همین خاطر موج فروش ها به وجود خواهد آمد.

سردرگمی سهامداران

مجید عبدالحمیدی، کارشــناس و فعال بورس و بازار سرمایه 
در گفت وگو با خبرآنالین دربــاره وضیعت این روزهای بورس 
می گوید: بالتکلیفی بازار بهترین اصطالحی است که این روزها 
می توان در جمع فعاالن بازار و رسانه ها به وضوح مشاهده کرد. 
در خیلی از صنایع متوســط نمادهایی بــا p/e پنج حتی کمتر 
به وفور پیدا می شــود.وی می افزایــد: درگروه های بزرگ تر نیز 
وضعیت به همین صورت اســت و بــازار از لحاظ قیمتی آماده 
رشــد است.اما نبود ورود پول جدید به بازار که به خاطر شرایط 
وضیعت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور است، مهم ترین دلیل 
درجا زدن این روزهای بازار اســت.این کارشناس بازار سرمایه 
عنوان می کند: بازار سهام به سبب نامعلوم بودن افق پیش روی 
مذاکرات احیای برجام در این روزها بسیار بالتکلیف عمل کرده 
اســت. این رویکرد بازار به آن معناســت که در شرایط کنونی 
به ســبب ابهام فعاالن اقتصادی نســبت به آینــده، بورس نیز 
رویکرد معینی درباره سرمایه گذاری حتی در کوتاه مدت ندارد.

عبدالحمیدی تصریح می کند: به نظر من با تعیین و تکلیف این 
موضوع و ثابت شدن سیاست های بانک مرکزی برای نرخ سود 
بین بانکی،می توان به پایان این روند در بورس خوش بین بود.وی 
درباره ســردرگمی سهامداران در این روزها می گوید: هیچ چیز 
برای بازار بدتر از بالتکلیفی و سردرگمی سرمایه گذارانش نیست. 
در این وضعیت برخی از سیاست گذاران کالن با به راه انداختن 
موج های مصنوعی در بازار سعی در دادن شوک و رونق مقطعی 
آن دارند.این کارشناس بازار سرمایه یادآور می شود: صحبت های 
افراد مختلف در مورد اعداد شــاخص، باال بردن دامنه نوسان یا 
بیشتر کردن زمان انجام معامالت نمی تواند به تنهایی کمکی به 
رشد بازار کند و حتی بیشــتر باعث بی اعتمادی سهامداران به 
بازار خواهد شــد.عبدالحمیدی تاکید می کند: سهامداران نباید 
با دارایی های خود احساسی و هیجانی رفتار کنند. آن دسته از 
سهامدارانی که تمایل به ورود در بازار دارند، باید همه جوانب را 
قبل از ورود بررســی کنند و سپس در زمان و موقعیت مناسب 
وارد شــوند. اگر دانش این کار را ندارند، از افراد و شــرکت های 
متخصص کمک بگیرند و خودشــان به طور مستقیم وارد بازار 
ســرمایه نشوند.با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با 
توجه به انتشار گزارش های سه و شش ماهه، انتظار می رود که 
بورس هفته آینده روزهای متعادل و گاهی مثبت خوبی را پشت 
سر بگذارد.گزارش های ۳ و ۶ ماهه بازار سرمایه بسیار مهم است، 
چراکه می تواند روند بازار را تغییر دهد و احتماال می رود برخی 
از شرکت ها بازدهی منفی داشــته باشند. عواملی چون قطعی 
بــرق، کاهش قیمت کامودیتی هــا در بازارهای جهانی، کاهش 
قیمت نفت، نوســان قیمت دالر و… صورت مالی های مطلوبی 
نداشته باشیم. البته این عوامل صددرصد نیست و ممکن است 
برخی از شــرکت ها عملکرد بسیار مثبت و برخی دیگر عملکرد 
منفی داشته باشند.اغلب کارشناسان می گویند که شرکت های 
دالرمحور با کاهش سودآوری و شرکت های داخلی و ریال محور 
ســود مواجه خواهند شــد. اما به طور کلی وضعیت سودآوری 

شرکت ها در گزارش های سه و شش ماهه منفی خواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
اگر امروز مردم قله کوه مشــکالت را 
که اختالس، فســاد، افزایش تورم و 
... را می بینند، عامل این مشــکالت 
که تنه این کوه را ســاخته مســائلی 
مانند تحریم ، سخت تر شدن شرایط 
صادرات، محدود شدن فعالیت کسب 
و کارها و کاهش تولید است.مرتضی 
ســامتی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا گفت: بیش از ۴۰ سال 
از انقالب می گذرد، قول و قرار با مردم 
در زمان انقالب این بود که ایران یک 
کشور مستقل نه وابسته به شرق و نه 
وابسته به غرب باشد و به همین دلیل 
شعار نه غربی و نه شرقی، جمهوری 
اسالمی ســر داده شــد. مردم تمام 
مشــکالت را تحمل کردند تا در یک 
کشور مستقل زندگی کنند اما امروز 
تمرکز فقط بر چین و روســیه است.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر 

اینکه جامعه تحمل آسیب های ناشی 
از نابرابــری و تبعیض را ندارد، گفت: 
جامعــه ای که مشــکالت اقتصادی 
دارد، شکننده می شــود و به همین 
دلیل شــاهد کاهش فاصله تنش ها 
می شــویم. اعتراضات دی ماه ســال 
۹۶ و آبان سال ۹۸ ماهیت اقتصادی 
داشتند و امروز هم هر چند اعتراض 
به مرگ مرحومه مهسا امینی مربوط 
می شــود اما بخشــی از این اعتراض 
به وضعیت اقتصاد کشــور است.وی 

با طرح این ســوال که؛ چرا مسئوالن 
نمی بینند که سفره های مردم به ویژه 
کارگران کوچک تر شــده است، ادامه 
داد: مسئوالن باید اشتباهات دیروز و 
امروز را بپذیرند و درصدد جبران آنها 
باشند. بخش زیادی از مردم دغدغه 
معیشــت دارند، با معضــل بیکاری 
دست و پنجه نرم می کنند و بخشی 
دیگر را جوانان و نوجوانانی تشخیص 
داده اند کــه نگران آینده هســتند.

سامتی اظهار داشت: اگر امروز مردم 

قله کوه مشــکالت را کــه اختالس، 
فســاد، افزایش تورم و ... را می بینند، 
عامل این مشکالت که تنه این کوه را 
ساخته مسائلی مانند تحریم ، سخت تر 
شدن شرایط صادرات، محدود شدن 
فعالیت کسب و کارها و کاهش تولید 
است.وی با تاکید بر اینکه در حالی که 
مردم درگیر بی عدالتی، مالیات تورمی 
و ... هستند، عده ای از تحریم ها و تورم 
ســود می برند، گفت: سوال این است 
کــه منابع اختالس هــای پی در پی 
از کجا تامین شــده؟ مردم همواره با 
تورم دو رقمی مواجه بودند که معنای 
اســتمرار تورم، این است که برخی 
افراد از افزایش تورم ســود می برند و 
کسانی که از مالیات تورمی استفاده 
می کنند بعضا وابســته به قدرت هم 
هستند در عین حال سفره کارگران 
هر روز کوچک تر می شود و گسترده 
فقر به قشر متوسط هم رسیده است.        

قله کوه مشکالت، ساخته مسائلی مانند تحریم است

بخش زیادی از مردم دغدغه معیشت دارند

رییس مرکز آمــوزش، پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتــی کشــور توضیحاتــی را درمورد طرح 
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ارائه 
کرد.مهدی موحد در گفت وگو با ایسنا، درمورد 
طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی 
توضیــح داد: در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناســه 
هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است 
و هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته باشد، به یک مودی بالفعل 
مالیاتی تبدیل خواهد شد و به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم می شود. 

اولین ویراســت از این الیحه انجام شــده و برای ارزیابی های بعدی در اختیار وزارت 
اقتصاد قرار گرفته اســت. سازمان امور مالیاتی نیز اصالحاتی روی آن انجام داده و در 
کمیســیون اقتصادی هیات دولت درحال بررسی است.وی ادامه داد: بنابراین افرادی 
ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند یا خارجی هایی که مقیم ایران هستند به اتکای 
شماره هویتی می توانند به گونه ای مشمول این مالیات شوند. البته این موضوع به نوع 
فعالیت آن ها بستگی دارد. ممکن است فردی که ۱۰ سال پیش مهاجرت کرده است 
هم مشمول شــود، زیرا ممکن است فعالیت هایی که انجام می دهد با حوزه اقتصادی 
کشــور مرتبط باشد. در این راســتا از مجموع درآمد فرد مالیات اخذ می شود.رییس 
مرکز آموزش، پژوهش و برتنامه ریزی مالیاتی به این ســوال که مزایای طرح مالیات 

بر مجموع درآمد چیست؟ پاســخ داد: این طرح نه تنها افزایش درآمد ایجاد می کند 
بلکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی است. همه درآمدها از همه مجاری درآمدی فرد 
جمع می شــود و یک مالیات یکپارچه ای دریافت می کند و باالتر از آن پایه معافیت، 
مشــمول مالیات می شــود. برای مثال فردی یک طالفروشی، یک سری سهام و یک 
ســپرده بانکی دارد که از آن ها درآمد و ســود کسب می کند همه این اقالم جمع می 
شود، معافیت پایه می خورد و باالتر از معافیت پایه مشول مالیات بر جمع درآمد خواهد 
شد.موحد همچنین درمورد اینکه آیا هر خانوار باید یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کند یا 
خیر، توضیح داد: ممکن است شرایط اجرای این طرح به گونه ای پیش نرود که هر فرد 
یا خانواده یک اظهارنامه ارائه کند. ممکن است با توجه به اطالعاتی که از خانوارها یا 
افراد وجود دارد بتوان اظهارنامه پیش فرض یا اظهارنامه ای از پیش تکمیل شده تهیه 
کنیم. اگر این اظهارنامه های از پیش تکمیل شده برای افراد تهیه شود ان ها را از اینکه 

خودشان اظهارنامه تولید کند بی نیاز می کند.

جزئیات طرح مالیات برمجموع درآمد اعالم شد



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 10 مهر 1401  5 ربیع االول 1444  2 اکتبر 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5010 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

مجوز صادرات خط لوله گازی ترک استریم لغو شد
اپراتور روســی خط لوله گازی ترک اســتریم از لغو مجوز صادراتش توســط هلند خبر داد اما اعالم کرد به انتقال گاز ادامه خواهد داد و برای دریافت مجدد مجوز، 
درخواست داده است.به گزارش ایسنا، روسیه و ترکیه خط لوله گازی ترک استریم با ظرفیت انتقال ساالنه ۳۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز را در ژانویه سال ۲۰۲۰ رسما 
افتتاح کردند. این خط لوله به مسکو اجازه می دهد اوکراین را به عنوان یک مسیر ترانزیت به اروپا دور بزند و گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای بالتیک و ترکیه، 
به جنوب اروپا ارسال کند.شرکت »ساوت استریم ترانسپورت بی« که زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم روسیه است، بخش فراساحلی این خط لوله را اداره می کند، 
این شرکت اعالم کرد هلند، مجوز صادراتش را ۱۸ سپتامبر، در پی تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا لغو کرده است.بر اساس گزارش رویترز، ساوت استریم اعالم کرد 
معرفی تحریمهای جدید، ادامه حمل گاز توسط ساوت استریم را محدود نمی کند. از این رو، تامین گاز صنایع مختلف و میلیونها مصرف کننده در ترکیه و کشورهای 

اروپایی در کوتاه مدت و بلندمدت، از این تحریمها متاثر نخواهد شد.

گزیده خبر

پیام مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچستان به مناسبت روز آتش نشانی 

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در پیامی هفتم مهر، روز 
آتش نشانی و ایمنی را به آتش نشانان فداکار و کارکنان آتش نشانی و ایمنی 
بنــادر و دریانوردی تبریک گفت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، در متن پیام قاسم عسکری نسب؛ 
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت گرامیداشت 
»هفتم مهر، روز آتش نشــانی و ایمنی« آمده است:امروز یادآور قهرمانانی 
اســت که با حماســه آفرینی های خود از میان آتش و خاکستر جوانه های 
امید را می رویانند، آتش نشــانان فداکاری که بی ادعا جان خود را در طبق 
اخالص نهاده تا در نبرد با شعله های آتش و حوادث به دیگران زندگی دوباره 
ببخشند و چه بسیار انسان های شجاعی که در این راه به شهادت رسیدند و 
نامشان در تاریخ این سرزمین جاودان شد.”هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و 
ایمنی«، روز تجلی رشادت های آتش  نشانان متعهد و شجاع کشور را گرامی 
می داریم و ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای آتش نشان این روز را 
به همه آتش نشانان عزیز میهن و پرسنل خدوم و زحمتکش آتش نشانی و 
ایمنی در بنادر و دریانوردی تبریک عرض نموده و از محضر خداوند متعال 

برای تمام عزیزان سالمت و عافیت خواستاریم.

به صورت همزمان
پروژه تعریض خط ۴ حصار و ۴ بوستان 

محله ای به بهره برداری می رسند
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج 
از بهره برداری از پروژه خط ۴ حصار و ۴ بوســتان 
محله ای در روز یکشنبه )۱۰ مهر( به صورت آنالین 
در باشــگاه میالد خبر دادحامد احســانی نژاد در 
گفت وگو بــا پایگاه خبری کرج امروز ضمن تبریک 
فرارســیدن ماه مبارک ربیع االول، از افتتاح چند پروژه به صورت آنالین در 
روز یکشــنبه )۱۰ مهر( خبر داد و افزود: شاخص ترین این پروژه ها، تعریض 
خط چهار حصار در منطقه ۱۰ است که با اعتبار بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال 
به مرحله بهره برداری رســیده اســتوی با بیان اینکه پروژه مذکور که حد 
فاصل بزرگراه پهلوان جوادی تا تونل جاده چالوس را شامل می شود، توضیح 
داد: این پروژه در دو فاز و با هدف اســتاندارد سازی عرض معبر، باال بردن 
ایمنی شهروندان و پیشــگیری از تصادفات و سوانح رانندگی اجرایی شده 
است.احســانی نژاد در ادامه با بیان اینکه توسعه فضای سبز شهری یکی از 
برنامه های مهم این دوره از مدیریت شــهری است، افزود: در این راستا طی 
بیش از یک ســال اخیر احداث پارک های محله ای در دســتور کار مناطق 
مختلف قرار گرفته است.این مسئول با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت زندگی 
شهروندان به ویژه ساکنان مناطق کم برخوردار از اهداف احداث پارک های 
محله ای اســت، گفت: بر این اســاس، فاز اول بوستان نیلوفر با اعتبار ۳۱۴ 
میلیارد ریال، بوستان کوهپایه با اعتبار ۵۱۶ میلیارد ریال و بوستان دریا با 
اعتبار ۱۱۳ میلیارد ریال سه پارک محله ای هستند که به ترتیب در مناطق 
۸،۶ و ۱۰ بــه بهره برداری می رســند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری کرج اضافه کرد: عالوه براین، در این روز شاهد بهره برداری پیاده 

راه حاشیه بلوار شورا با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال هستیم.

نامگذاری دکل همراه اول مخابرات منطقه 
گلستان به نام شهید شوشتری

به مناســبت هفته دفاع مقدس ، دکل سایت همراه اول   در شهرستان آق 
قال ، به نام شهید شوشتری نامگذاری شد .دکل سایت همراه اول محله کل 
آباد شهرستان آق قال به نام شهید شوشتری نامگذاری شد .درمراسم افتتاح 
سایت همراه اول محله کل آباد که با حضور مهندس یزدانی مدیر ارتباطات 
سیار مخابرات منطقه گلستان دکتر بیک محمدی رئیس اداره مخابرات این 
شهرستان ،فرماندهی سپاه ، فرماندار، امام جمعه  رئیس بنیاد شهید وتنی 
چند از مســئوالن شهرستان آق قال برگزار شــد ، این سایت به نام شهید 
شوشتری نامگذاری شد .الزم به ذکر است شهید شوشتری از شهدای حمله 
تروریستی است که در  مهرماه ۱۳۸۸ در  انفجاری انتحاری به همراه برخی 

از فرماندهان سپاه به درجه رفیع شهادت نایل گشت.

راهی هموار برای نفت ایران
یک کارشــناس ارشد حوزه انرژی معتقد اســت در شرایط فعلی و با وجود 
تحریم ها در حوزه انرژی، انجام مذاکرات با کشــورهایی مانند ژاپن موجب 
شــود تا درصورت وقوع توافق برجام با وجود زیرساخت های مناسب، کار با 
حداکثر ظرفیت آغاز شود.مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
تحریم مجدد آمریکا علیه نفت ایران، اظهار کرد: پس از رفتن ترامپ و آمدن 
بایدن فضا تا حدودی برای صنعت نفت ایران بازتر شد، چراکه سیاست های 
ترامپ در این بخش با بایدن متفاوت شد، بنابراین در شرایط فعلی راه های 
تنفس برای اقتصاد ایران نسبت به قبل بیشتر شده اما مساله این است که 
اگر جامعه جهانی بخواهد می توانــد موانعی در این بخش ایجاد کند.وی با 
بیان اینکه فروش نفت نیازمند تمهیداتی است و در شرایط تحریم حجم آن 
کاهــش می یابد، ادامه داد: با این حال می توان با دور زدن تحریم و راه های 
دیگر، میزان فروش را افزایش و از ظرفیت صادراتی نفت ایران استفاده کرد 
اما باید درنظر داشــت که هزینه انجام این کار باال خواهد بود، باید تخفیف 
بیشتری داده شــود و پول آن نیز به راحتی قابل بازگشت به کشور نیست.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه اگر ایران امکان صادرات نفت 
را داشته باشــد، قطعا وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد، گفت که در 
شــرایط فعلی نیز می توان با دور زدن تحریم ها شرایط را بهبود بخشید. در 
این بین مذاکره با کشــورهایی همچون ژاپن می تواند اثرات مثبتی داشته 
باشــد تا راه برای صنعت نفت ایران هموار شود.وی ادامه داد: انجام چنین 
مذاکراتی می تواند موجب شــود تا درصورت وقــوع توافق برجام با وجود 
زیرساخت های مناسب با حداکثر ظرفیت کار آغاز شود؛ همچنین می توان 
چنین مذاکراتی را با شرکت های بزرگ دیگر کشورها نیز برقرار کرد چراکه 
بی شک نتایج مثبت آن کم نخواهد بود.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با 
بیان اینکه انجام چنین مذاکراتی موجب فراهم شدن زیرساخت ها می شود، 
اگر ژاپن نیز بتواند مجوزهایی را از آمریکا اخذ کند، اکنون نیز می توانیم کار 
را شروع کنیم، ادامه داد: در مجموع انجام اینگونه مذاکرات یک بازی دو سر 
برد برای هر دو کشور است.بهروزی فر با اشاره به وضعیت روسیه، اظهار کرد: 
این کشــور اکنون با مشکالت اساسی مواجه است و رقیب ایران به حساب 
می آید، حداقل ۱.۵ میلیون بشکه در روز به دلیل عدم بازاریابی میزان تولید 
آن کاهش یافته و این در شرایطی است که به هند و چین تخفیف نیز داده 
است، در این شرایط این کشور به فکر توسعه صنعت خود است و نمی تواند 

چندان روی کمک آن حساب کرد.

روندکاهشقیمتنفتازشتابمیافتد
قیمت نفت در معامالت پرنوسان روز جمعه کاهش پیدا کرد اما 
احتمال موافقت تولیدکنندگان اوپک پالس با کاهش تولید در 
نشســت هفته جاری این گروه، نخستین رشد هفتگی در پنج 
هفته اخیر را به ثبت رســاند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در نوامبر با ۵۳ سنت معادل ۰.۶ درصد 
کاهش، به ۸۷ دالر و ۹۶ ســنت در هر بشــکه رسید. قرارداد 
دسامبر نفت برنت با دو دالر و هفت سنت کاهش، به ۸۵ دالر و 
۱۱ سنت رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با یک دالر و ۷۴ ســنت معادل ۲.۱ درصد کاهش، به ۷۹ دالر 
و۴۹ سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص در طول معامالت 
روز جمعــه بیش از یــک دالر افزایش پیدا کردند اما انتشــار 
نظرسنجی رویترز که افزایش تولید اوپک به باالترین میزان از 
سال ۲۰۲۰ را نشان داد، باعث عقب نشینی قیمت ها شد.جان 
کیلداف، از شرکت اگین کپیتال در نیویورک اظهار کرد: مسلما 
اندکی سودگیری از رشد قیمتی که پیش تر مشاهده شده بود، 
اتفاق افتاد. ۸۰ دالر این روزها به یک ســطح شــاخص تبدیل 
شده است. نگرانی های فزاینده نسبت به ثبات مالی در انگلیس، 
یک بار دیگر دورنمای تقاضا را ضعیف کرده است.نفت برنت دو 
درصد و وست تگزاس اینترمدیت یک درصد، رشد هفتگی ثبت 
کرد که نخستین رشــد هفتگی هر دو شاخص از اوت بود.اگر 
چه دالر از باالترین رکورد ۲۰ ساله که اوایل هفته به آن صعود 
کرده بود، عقب نشینی کرد اما در طول معامالت جمعه افزایش 
داشــت. دالر قوی تر، معامالت نفت را برای خریداران ارزهای 

دیگــر گران تر کرده و تقاضا بــرای این کاال را کاهش می دهد.
استفن برنوک از شرکت کارگزاری نفت »پی وی ام« در این باره 
گفت: نوسان قیمت این روزها که بازیگران بازار، نگران اقتصاد 
جهانی و چشم انداز محدود شدن عرضه نفت هستند، متداول 
شده است.بازار از چشــم انداز احتمال موافقت تولیدکنندگان 
اوپک پالس از کاهش تولید نفــت به میزان ۵۰۰ هزار تا یک 
میلیون بشکه در روز در نشستی که پنجم اکتبر برگزار می شود، 
حمایت شد.تحلیلگران کاهش تولید را پیش بینی می کنند زیرا 

نگرانی های مربوط به کندی اقتصاد جهانی و افزایش نرخهای 
بهره، روی قیمت ها تاثیر منفی گذاشته است.در این بین، آمار 
شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکت های انرژی 
آمریکایی هفته گذشــته دو حلقه به شــمار دکل های حفاری 
نفت اضافه کردند و شمار دکل های حفاری نفت برای سومین 
هفته متوالی افزایش یافت اما رشــد دکل ها در سه ماهه سوم 
به دلیل نگرانی نســبت به وقوع رکود، آهســته شد.نفت برنت 
با ۲۳ درصد و وســت تگزاس اینترنت با ۲۵ کاهش بها، ســه 

ماهه سوم ســال میالدی جاری را به پایان می برند.نظرسنجی 
ماهانه رویترز نشــان داد روند اخیر کاهش قیمت نفت ممکن 
اســت در سه ماهه چهارم امسال و ابتدای سال ۲۰۲۳ آهسته 
شــود زیرا توجهات از تاثیر رکود اقتصادی بر تقاضا، به محدود 
شدن عرضه نفت معطوف می شود.در نظرسنجی رویترز از ۴۲ 
اقتصاددان و تحلیلگر، پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت امسال به ۱۰۰ دالر و ۴۵ سنت و در سال ۲۰۲۳ به 
۹۳ دالر و ۷۰ سنت می رسد که به ترتیب کمتر از برآورد قبلی 
۱۰۳ دالر و ۹۳ سنت و ۹۶ دالر و ۶۷ سنت در نظرسنجی اوت 
اســت.همچنین پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
آمریکا در ســال ۲۰۲۲ به ۹۵ دالر و ۷۳ ســنت و سال آینده 
به ۸۸ دالر و ۷۰ ســنت می رسد که به ترتیب کمتر از برآورد 
قبلی ۹۹ دالر و۹۱ سنت و ۹۲ دالر و۴۸ سنت است، اما باالتر 
از ســطح فعلی حدود ۸۰ دالر است.جیووانی استونو، تحلیلگر 
موسسه مالی »یو بی اس« اظهار کرد: نگرانی های رکود ممکن 
است تنها در کوتاه مدت روی قیمت ها تاثیر بگذارد و توجهات 
به مســائل عرضه معطوف می شود.به گفته تحلیلگران، بحران 
اوکراین همچنــان تعیین کننده خواهد بود به خصوص پس از 
ایــن که اتحادیه اروپا تحریم ها علیه واردات نفت روســیه را از 
دســامبر به اجرا می گذارد.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران 
برآورد کردند تقاضای جهانی برای نفت سال میالدی جاری به 
۹۸.۵ تا۱۰۱.۵ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ به حدود 

۱۰۱ تا ۱۰۲ میلیون بشکه در روز می رسد.

تولیدکنندگان نفــت اوپک پالس در 
حال بررســی کاهش هدف تولیدشان 
در دیدار هفته جاری هســتند و برای 
کاهش بیــن ۵۰۰ هزار تا یک میلیون 
بشکه در روز تولید، رایزنی می کنند.به 
گزارش ایســنا، یک منبع آگاه از تفکر 
روســیه، اوایل هفته گذشته به رویترز 
گفته بود روسیه احتماال کاهش تولید 
حدود یک میلیون بشکه در روز تولید 
نفــت اوپک پالس را در دیــدار اکتبر 
وزیران این گروه پیشنهاد خواهد کرد 
در حالی که یک منبع اوپک، این رقم را 
حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز تخمین 
زد. انتظــار می رود مذاکــرات پیش از 
برگــزاری دیدار وزیــران اوپک پالس، 
ادامه پیدا کند.یک منبع آگاه در اوپک 
پالس اظهار کرد: شاید در روزهای آخر 
هفته یا دوشــنبه، شــفافیت بیشتری 

ایجاد شــود. معموال رایزنی ها پیش از 
زمان دیدار وزیران، به نتیجه می رسد.

تولیدکنندگان اوپک پالس در دیداری 
که اوایل ســپتامبر برگزار کردند، برای 
نخســتین بار از ســال ۲۰۲۰، کاهش 
اندک هدف تولیدشــان به میزان ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز را تصویب کردند.

نشست هفته جاری در شرایطی برگزار 
می شود که قیمت های نفت از باالترین 
رکورد امسال، کاهش قابل توجهی پیدا 
کرده اند و بازار دچار نوســان شدیدی 
است. نفت برنت دوشــنبه گذشته به 
۸۳ دالر و ۶۵ سنت نزول کرده بود که 
پایین ترین رکورد ۹ ماهه بود.تحلیلگران 
تولیدکنندگان  موافقــت  دارند  انتظار 
اوپک پالس با کاهش تولید، از قیمت ها 
پشــتیبانی کند. عربستان سعودی که 
بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک است، 

در اوت احتمــال کاهــش تولید برای 
اصالح نوســان بازار را مطرح کرده بود.

در این بین، نظرســنجی رویترز نشان 
داد تولید نفت اوپک در ســپتامبر به 
باالترین میزان از ســال ۲۰۲۰ رسیده 
و از افزایش تولیــدی که برای این ماه 
وعده داده شــده بود، فراتر رفته است.

یافته های نظرســنجی رویترز،  طبق 
اوپک در سپتامبر ۲۹.۸۱ میلیون بشکه 
در روز نفت تولیــد کرد که ۲۱۰ هزار 
بشــکه در روز باالتر از اوت و باالترین 
میزان از آوریل ســال ۲۰۲۰ بود.قرار 
بود در ســپتامبر تولیــد اوپک پالس 
۱۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش پیدا 
کند که سهم اوپک، ۶۴ هزار بشکه در 
روز بود. افزایش تولید اوپک ۱۳۰ هزار 
بشکه در روز بیشتر از این سهمیه بود.

بــا این حال، اوپــک همچنان کمتر از 

ســطح هدف گذاری شده، نفت تولید 
می کنــد. تولیــد ۱۰ عضــو اوپک که 
در پیمان کاهش تولیــد اوپک پالس 
شــرکت دارند، ۱.۳۲ میلیون بشــکه 
در روز کمتــر از هدف تعیین شــده 
برای سپتامبر بود.تولید نفت عربستان 
سعودی در سپتامبر به میزان ۵۰ هزار 
بشــکه در روز افزایــش یافت و به ۱۱ 
میلیون بشــکه در روز رسید. لیبی که 
از شرکت در توافق کاهش تولید اوپک 
پــالس، معاف اســت و نیجریه، موفق 
شدند تولیدشــان را به میزان مشابهی 
افزایش دهند. تولید لیبی از اختالالتی 
که پیش آمده بود، بهبود بیشتری پیدا 
کرد و رصدکنندگان نفتکش، افزایش 
صادرات نیجریه را مشاهده کردند.تولید 
در عراق که دومین تولیدکننده بزرگ 
عضو اوپک است، تغییر چندانی نداشت 
و تولید امــارات متحده عربی و کویت 
مطابــق با اهداف تولیدشــان، افزایش 
هیچ  رویترز،  نظرســنجی  یافت.طبق 
کاهش قابل توجهی در میزان تولید در 

سپتامبر وجود نداشت.

مذاکرات اوپک پالس برای کاهش نیم تا یک 
میلیون بشکه ای تولید نفت

کشــورهای اتحادیه اروپا درباره اعمال ســقف قیمت روی گاز و نحوه اجرای آن، دچار اختالف شدند.به 
گزارش ایســنا، وزیران ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا در دیدار روز جمعه در بروکسل، مالیات بر درآمد 
بادآورده شرکتهای انرژی را با هدف مهار افزایش قیمتها که پس از جنگ روسیه در اوکراین تشدید شد، 
تصویب کردند. این توافق مربوط به مالیات بر سود مازادی است که شرکتهای سوخت فسیلی امسال و 
سال آینده کســب می کنند. همچنین یک مالیات برای درآمدهای هنگفتی که تولیدکنندگان برق کم 
هزینه از افزایش هزینه های برق کسب کرده اند، وضع شد و کاهش پنج درصدی اجباری مصرف برق در دوره های پیک قیمت، تصویب شد.با 
این حال، جمهوری چک اعالم کرد این تدابیر کافی نیستند و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار داشتند کمیسیون اروپا پیشنهادی 
برای اعمال ســقف روی قیمت گاز مطرح کند.کادری سیمسون، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا پس از این دیدار گفت: هیچ توافقی درباره 
اعمال سقف گاز وجود ندارد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما تالش خواهیم کرد درباره یک کریدور قیمت و نه یک سقف ثابت، 
مذاکره کنیم تا به ما امکان دهد هزینه های مصرف کنندگان را پایین بیاوریم. قیمت گاز عمده فروشی، یک گزینه قانونی است اما مستلزم 
مداخله اساسی در بازار است و چندین شرط غیرقابل مذاکره باید به همراه این سقف قیمت، اجرا شود.روبرتو سینگوالنی، وزیر انرژی ایتالیا 
گفت: گروهی از کشورها هفته آینده درباره ایده هایی برای سقف قیمت یا قیمت گذاری هوشمند به منظور کمک به کمیسیون اروپا برای 
طراحی پیشنهاد قانونی که همه کشورها از آن حمایت کنند، گفت وگو خواهند کرد. اولویت اکنون کاهش قیمت گاز است اما اولویت دومی 
هم وجود دارد و آن اجتناب از این نوع اقدام اســت که به کمبود گاز منتهی می شــود.پانزده کشور شــامل فرانسه، ایتالیا و لهستان هفته 
گذشته از کمیسیون اروپا خواستند برای مهار تورم، سقف قیمتی برای معامالت عمده فروشی گاز پیشنهاد کند.رابرت هابک، وزیر اقتصاد 
آلمان گفت: بر این باور اســت که وزیران اتحادیه اروپا پیش از نشســت بعدی خود در ۱۱ اکتبر، می توانند راه کار بهتری برای سقف قیمت 
گاز پیدا کنند.کمیسیون اروپا به کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد اعمال سقف قیمت در بازار گاز، مستلزم منابع مالی قابل توجهی برای 
تامین مالی خرید اضطراری گاز در صورت شکســته شــدن سقف قیمت تعیین شده در اتحادیه اروپاست.دانمارک، اتریش و هلند از موضع 
آلمان در مخالفت با ایده ســقف قیمت، حمایت و اعالم کردند اگر کشورها نتوانند در بازارهای جهانی با خریداران دیگر رقابت کنند، برای 
تامین گاز به مشکل برخواهند خورد.بروکسل پیشنهاد کرد اتحادیه اروپا می تواند این ایده را به شکل محدودتری اجرا کند؛ به عنوان مثال 
تنها برای عرضه گاز روسیه سقف قیمت تعیین کند اما کشورهایی شامل بلژیک و مجارستان با این پیشنهاد مخالفت کردند. یک ایده دیگر 
که اکنون در اســپانیا اجرا می شود، هدف گرفتن گاز مورد استفاده برای تولید نیروست.اتحادیه اروپا با معرفی تدابیر گسترده امیدوار است 
با رویکردهای ملی مختلف دولتهای این بلوک در برابر کمبود انرژی همپوشانی کند. در حال حاضر کشورهای ثروتمندتر اتحادیه اروپا در 
مقایســه با کشــورهای فقیرتر برای حمایت از مصرف کنندگان و شرکتها در برابر افزایش هزینه های انرژی، بودجه بیشتری اختصاص داده 
اند. آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، یک بسته ۲۰۰ میلیارد یورویی برای مقابله با افزایش هزینه های انرژی شامل قیمت گاز، رونمایی 
کرده اســت.بر اســاس گزارش رویترز، کلود تورمس، وزیر انرژی لوکزامبورگ از اتحادیه اروپا خواســت قدم پیش گذاشته و رقابت هزینه 

نامعقولی که بین کشورهای این بلوک به راه افتاده است را متوقف کند.

یک کارشــناس معتقد اســت: ساخت سدهای تکراری و اضافی به میزان دســت کم ۶۰ و یا ۷۰ درصد و یا بیشتر در خشکی 
دریاچه  ها، رودخانه ها و تاالب ها، توســعه بی رویه کشاورزی در فضای باز و تغییر کاربری های شدید اراضی شهری و گسترش 
بی  رویه کالنشــهرها در وقوع این بحران موثر بوده اســت و یک چرخه ناپایدار و خطرناک توســعه  نیافتگی را پدید آوردند.

داریوش مختاری در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه آمارها نشــان می دهد که خشک شدن دریاچه بختگان به طور مشخص 
ناشی از تاثیرات منفی ساخت سدهای داریوش )درودزن( در سال ۱۳۵۲، ساخت سدهای مالصدرا و سیوند در دهه ۸۰ بوده 
است، اظهار کرد: همچنین خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از ساخت ۲۲ سد در باالدست حوزه آبریز آن بوده و با این حال 
نزدیک به ۶۰ ســد اضافی و تکراری دیگر نیز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در دســت مطالعه و ساخت است.وی ادامه داد: در 
همان حال سدسازی  بی  رویه و اضافی زمینه فرصت  سوزی  دیگر در حوزه مدیریت آب و انرژی از جمله نبود تخصیص منابع 
اعتباری کافی به پروژه های ۱۵ گانه طرح های تعادل  بخشی منابع آب زیرزمینی و یا خودداری از تخصیص اعتبار برای اجرای 

طرح های نیروگاه های خورشــیدی که یکی از اســتعدادهای شــگرف سرزمینی در جغرافیای ایران است را فراهم کرده اســت.به گفته این کارشناس، اکنون با چنین آسیب های 
فراگیری که به دنبال سدسازی های بی رویه پدید آمده است چه باید کرد؟ راه این است که در قالب یک واحد کوچک آب شناختی و واحد بزرگتر آن یعنی حوزه آبریز، شکست 
)تخریب( و یا حفظ سدهای موجود، بررسی و مطالعه دقیق شود. همچنین پیامدهای زیست  محیطی شکست و یا حفظ سدها سنجش و ارزیابی شوند. وجه دیگر تاثیرات ساخت 
سدها بر حقابه ها و عدالت اجتماعی از ناحیه رعایت حقابه اولیه است. سپس این داده ها در چارچوب تحلیل منفعت هزینه و با نگاه به هزینه های ریخته  شده، از دیدگاه اقتصادی 
در تحلیل اقتصادی محاســبه و تعیین شــوند و تصمیم مناسب گرفته شــود. همچنان ریزه  کاری  بسیاری باقی می ماند که می  توان از ظرفیت دانش فنی و مهندسی کشور برای 
حل آن ها کمک گرفت.مختاری با بیان اینکه اکنون بحران آب ایران با مســایل در هم تنیده و پیچیده ای روبرو شــده، پرسش این است که چگونه می توانیم این مسایل را حل و 
فصل کنیم، برای یافتن راهکارهای عملی و میدانی برای معماهای بزرگ از جمله حدود ۵۰۰ ســد اضافی و تکراری در حوزه  های آبریز، نزدیک به ۲۰۰ ســد در دست ساخت و 
نزدیک به ۶۰۰ ســد در دســت مطالعه چه باید کرد؟ مسایل حوزه آبریز تاالب گاوخونی را چگونه باید حل و فصل کرد، گفت:  همان جایی که بهره  برداری بی  رویه از منابع آب 
زیرزمینی، توسعه بی  رویه صنایع آب بر در باالدست، گسترش بی  رویه شهرنشینی و اجرای پروژه های انتقال آب بین حوزه ای انباشتی از پیچیدگی را برای حل مساله خشکی 
این تاالب پدید آورده مورد بحث است، به طور معمول در بیشتر حوزه های آبریز کشور، افزوده شدن حقابه بران جدید افزون بر اولی ها )حقابه بران قدیمی( دشواری حل مساله 
را دو چندان می کند.وی افزود: ابتدا، برای کاســتن از دامنه بحران آب ایران نیازمند یافتن راهکارهای اصولی و مبتنی بر دانش فنی و مدیریتی هســتیم. مدیریت راهبردی به 
تفکر انسجام می دهد و در کنار اینکه الزم است در چارچوب مبانی نظری بحران آب به حل آن همت گماشت، بهتر است از ظرفیت مدیریت راهبردی برای حل بحران آب کمک 
گرفت.این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در پهنه  مدیریت آب کشور، به مرور تهدیدها افزون شده و نقاط ضعف و شکنندگی بسیاری پدید آمده است، گفت: 
مدیریت راهبردی کمک می کند تا وضعیت موجود را بهتر بشناســیم و سیاســت های اجرایی را در وضعیت تهاجمی یا تدافعی برگزینیم. تعیین و گزینش سیاست ها در چارچوب 
مدیریت عرضه و تقاضای آب و یا تحلیل های منفعت هزینه انجام می شود.مختاری با بیان اینکه در هر مرحله و با هر رویکردی، رعایت اصول اولیه الزم است، گفت: واحد برنامه 
 ریزی حوزه آبریز اصلی، آبریز فرعی و یک دشت بوده و الزم است مبانی آب شناختی حوزه آبریز را رعایت کرد و هر اقدامی در چارچوب بیالن منابع آب انجام شود. در این میان 
رعایت مدیریت مشــارکتی منابع آب  یک اصل اســت و اجرای هر راهکار و سیاستی باید در ظرف همکاری دولت و جامعه محلی انجام گیرد. بنابراین دیده می شود که با رویکرد 

کارشناسی و علمی الزاما الزم است بحران را در چارچوب های مشخص بازشناسی و حل و فصل کرد.

حل معماهای بحران آب کشوردعوای کشورهای اروپایی  بر سر قیمت گاز
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واردات خودرو 
به کجا رسید؟

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی بیان اینکه باید انحصار 
خودروسازان داخلی شکسته شود، گفت: 

شــرایطی که دولت برای نوع خودرو و 
نحوه واردات آن در نظر گرفته اســت، 
مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و 
شــرایط در نظر گرفته بازهم منجر به 
انحصار خواهد شد.سید کریم حسینی 
در گفــت و گو با ایســنا، در خصوص 
آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور 
اظهار کرد: پس از اینکه مجلس مجوزی 

در خصــوص واردات خودرو صادر کرد، 
دولت در این خصوص ابالغیه انجام داد 
تا با شرایطی خاص نســبت به واردات 
خودرو اقدام شود.وی افزود: شرایطی که 
دولت برای نوع خــودرو و نحوه واردات 
آن در نظر گرفته اســت، مــورد قبول 
نمایندگان مجلس نیســت و شرایط در 
نظر گرفته شده بازهم منجر به انحصار 

رییس کمیســیون  خواهد شــد.نایب 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: 
با توجه به شــرایطی کــه دولت برای 
واردات خودرو در نظــر گرفته، واردات 
به تعدادی شرکت خاص واگذار خواهد 
شــد و این مساله اصال صحیح نیست و 
آنچه که مد نظر مجلس بود را نیز محقق 

نمی کند.

گزیده خبر

تأمین نیاز صنعت خودروسازی کشور با 
طراحی و تولید گرید میکروآلیاژی و مستحکم 

۳۴۰YC در فوالد مبارکه
علیرضا مولوی زاده، مدیر متالورژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه، از 
طراحی و تولید گرید ۳۴۰YC به سفارش شرکت سایپا و برای تولید خودروی 
شــاهین خبــر داد و گفت: طراحــی و تولید محصوالت جدیــد در حوزه های 
مختلف ازجمله صنایع خودروســازی، با تعامل گســترده با مشتریان و در نظر 
گرفتــن توانمندی های خطــوط مختلف و خبرگی کارشناســان فوالد مبارکه 
محقق می شــود.وی با بیان اینکه این گرید از رده فوالدهای کم آلیاژ مستحکم 
HSLA )High-Strength Low-Alloy( به شــمار می رود، افزود: این 
گرید براساس استاندارد شرکت پوسکوی کره جنوبی و با الزامات خاص مشتری 
برای نخســتین بار در کشور، با موفقیت طراحی و تولید شد تا فوالد مبارکه در 
تولید خودروهای جدید و باکیفیت روز، نقشــی اساسی ایفا کند.مدیر متالورژی 
و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: فوالدهای کم آلیاژ 
مستحکم نســبت به فوالدهای آلیاژی کربن، خواص مکانیکی بهتر و مقاومت 
بیشــتر در برابر خوردگی دارند و با ســایر فوالدها متفاوت اند؛ بدین صورت که 
آن ها صرفا جهت دارا بودن ترکیب شیمیایی خاصی تولید نمی شوند، بلکه برای 

برخورداری از خاصیت مکانیکی بهتری ساخته می شوند.

با حضور وجیه اهلل جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو صورت گرفت:
آغاز عملیات اجرایی پروژه باند دوم محور 

المرد - خنج
عملیات اجرایی پــروژه احداث باند دوم محور المرد - خنج )حدفاصل فرودگاه 
بین المللی المرد تا تونل شــهید باقری( به طــول ۹.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ 
بر ۱۲۰ میلیارد تومان، امروز با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو آغاز شــد.به 
گــزارش روابط عمومــی ایمیدرو، پــروژه احداث باند دوم محــور المرد خنج 
)حدفاصل فرودگاه بین المللی المرد تا تونل شهید باقری( از پروژه های اجرایی 
ایمیدرو است که در قالب طرح ایجاد زیربناهای صنایع بزرگ و با مشارکت ۵۰ 
درصدی وزارت راه و شهرسازی در مدت زمان ۱۸ ماه احداث خواهد شد.در آیین 
شــروع عملیات اجرایی این طرح، جعفری معاون وزیر صمت و رییس ایمیدرو، 
موســوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسالمی، شبانی مدیر 
کل راه و شهرسازی الرســتان، دیو دیده مجری طرح های زیربنایی ایمیدرو و 
جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور. داشتند.ایمیدرو در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی همواره پیشقدم بوده و با ایفای نقش کلیدی در به 
ســرانجام رساندن پروژه های اساســی به وظایف خود در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی عمل کرده اســت.با توجه به بار ترافیکــی حاصل از تردد خودروهای 
ســنگین در این محور، بــا اجرای این پروژه حیاتی شــاهد کاهش تصادفات و 

خطرات ناشی از حجم ترافیک خودروها خواهیم بود.

پای خودروهای سنگین به بورس کاال باز شد
پای خودروهای سنگین به بورس کاال باز شد

روز دوشــنبه ۱۲ مهرماه ۱4۰۱ عرضه کامیون کشنده FAW - CA4۱۸۰ در 
بورس کاال رقم خواهد خــورد. این رویداد اولین تجربه عرضه خودروی تجاری 
در بورس کاال خواهد بود که به همت شرکت سیبا موتور انجام خواهد گرفت و 
خرید و فروش این محصول در بورس کاال تابع قوانین حاکم بر این بازار خواهد 
بود.متقاضیان بایســتی در سامانه ســجام احراز هویت شده باشند و در یکی از 
کارگزاری های معتبر ثبت نام کرده باشــند. خریداران این خودروها تا ۱۱ مهر 
فرصت دارند تا قیمت مورد نظر خود را اعالم کنند. البته ۲۰ درصد قیمت پایه در 
حسابی وکالتی تا پایان روز ۱۲ مهر مسدود خواهند ماند و پس از پایان معامالت، 
در صورت عدم موفقیت در خرید خودرو، این مبلغ آزاد خواهد شد. قیمت پایه 

این محصول ۲میلیارد و 37۰ میلیون تومان اعالم شده است.

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر خبر داد: 
کرونا برای غار علیصدر ۴۰ میلیارد تومان 

بدهی رقم زد
همدان- - محبوبه یادگاری: مدیر عامل شــرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به 
اینکه این شــرکت هنوز هم درگیر پس لرزه های کروناســت، گفت: بدهی های 
شرکت حدود 4۰ میلیارد تومان است که طبق برنامه ریزی ها با اولویت ها آنها را 
پرداخت می کنیم. کریم ملکی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه کرونا دوران 
سختی برای گردشگری و به ویژه شرکت سیاحتی علیصدر بود، افزود: از آنجا که 
علیصدر تمام درآمد و فعالیتش حول حضور گردشــگر است آسیب جدی مالی 
به پیکره آن وارد شــد.وی با بیان اینکه شرکت سیاحتی علیصدر در این مدت 
مجبور شــد وام هایی دریافت و اماکنی را اجاره دهد تا بتواند سرپا بماند، اظهار 
کرد: هنوز هم درگیر پس لرزه های کرونا هستیم و بدهی های شرکت حدود 4۰ 
میلیارد تومان است که طبق برنامه ریزی ها با اولویت ها آنها را پرداخت می کنیم. 
ملکی با اشاره به اینکه خوشبختانه از خردادماه سال جاری با موج گردشگر مواجه 
هستیم، تصریح کرد: در این ایام غار علیصدر همراهی خوب و خدمات شایسته ای 
را به گردشــگران ارائه کردند.وی با بیــان اینکه با وجود اینکه علیصدر ظرفیت 
باالیی برای جذب گردشــگر دارد، مطرح کرد: غار علیصدر می تواند حدود 7 تا 
۸ هــزار نفر را به صورت روزانه پذیرش کند اما حدود ۵۰ درصد از این ظرفیت 
خالی بوده اســت.ملکی با اشاره به اینکه شاید در شرایط کنونی سفر در اولویت 

اول خانواده ها نیست.

عضو اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد
تجارت ایران چطور دوباره صعودی شد؟

عضــو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران می گوید در دولت ســیزدهم، 
اصالحاتی در برخی سیاســت های اجرایی در حوزه تجارت نهایی شــده که در 
نهایت به نفع آمارها و عملکرد کشور تمام شده است.مهرداد عباد در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریمی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، 
چه دولت قبل و چه دولت فعلی تالش کردند سیاست هایی را اجرایی کنند که 
در چارچــوب آن تجارت ایران با وجود محدودیت ها به کار خود ادامه دهد. این 
سیاســت چه در حوزه صادرات و رفع تعهــد ارزی و چه در محدودیت در ثبت 
ســفارش واردات خود را نشان داد.وی با اشاره به برخی مشکالت که در ماه های 
ابتدایی اجرای این سیاست دیده می شد، تشریح کرد: متاسفانه ما در سال های 
قبل با این مشــکل مواجه بودیم که سیاست های اجرایی دوام نداشت و بارها با 
تغییر مواجه می شــد، در کنار آن با توجه به نامشــخص بودن سرنوشت برجام 
و تحریم ها، یک عدم اطمینان دیگر نیز برای فعاالن اقتصادی وجود داشــت و 
همین مســئله کار را در سطح اجرا دشــوار می کرد.عضو اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه در دولت سیزدهم، اصالح برخی روش ها و ثبات در سیاست ها افزایش 
یافته است، بیان کرد: ما در دولت قبل با مشکل ثبت سفارش رو به رو بودیم تا 
جایی که مقابل وزارت صمت صف تشکیل می شد و همین موضوع موجب ایجاد 
رانت و محدودیت های جدی می شــد اما خوشبختانه این مشکل تا حد زیادی 
برطرف شــده است. در حوزه بازگشــت ارز حاصل از صادرات نیز سیاست هایی 
اجرایی شده که قدری شرایط را بهبود داده و همین موضوع به بهبود آمار تجاری 
کشور کمک کرده است.عباد در پاسخ به این سوال که آیا سهم کاالهای با ارزش 
افزوده باالتر در سبد صادراتی ایران افرایش یافته، گفت: برای ارائه تحلیل دقیق 
در این رابطه باید آمار به شکل جزئی ارائه و بررسی شود اما باید در نظر داشت 
که صرف کاهش وزن اما افزایش ارزش صادرات نمی تواند به شکل کلی تحلیل 
شــود. برای مثال ما در حوزه گازهای صنعتی، صادراتی داریم که با وزنی بسیار 
کم، ارزش صادراتی باالیی به دست می آید یا در برخی کاالهای کشاورزی روند 
بالعکس اســت.وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این مسائل باید در نظر داشت 
که فعاالن اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات و تحلیل آینده نیاز دارند. اینکه ما 
هنوز سرنوشت برجام یا برخی سیاست های کالن اقتصادی را نمی دانیم، می تواند 

در نهایت کار را برای بنگاه های اقتصادی دشوار کند.

قیمت آلومینیوم ریزشی شد
آلومینیوم پس از افزایش بی سابقه روز پنجشنبه )۲۹ سپتامبر( که با طرح بورس 
فلزات لندن برای بحث در مورد ممنوعیت احتمالی فلز روسیه نگرانی های عرضه 
را تشــدید کرد، از افزایش بیشــتر بازماند. درحالی که اقدامات محرک در چین 
چشم انداز تقاضا را تقویت کرد.به گزارش ایسنا، بیشتر فلزات در روز جمعه )3۰ 
ســپتامبر( با افزایش قیمت روی، همراه با افزایش اقدامات چین برای حمایت 
از بخــش امالک، افزایش یافتند. افــراد مطلع اظهار کردند که بانک خلق چین 
و کمیســیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین اخیراً به شش بانک بزرگ این 
کشور گفته اند که هر کدام حداقل ۱۰۰ میلیارد یوان )۱4 میلیارد دالر( حمایت 
مالی به هر شــکلی از جمله وام مسکن، وام به ســازندگان و خرید اوراق قرضه 
خود ارائه دهند.هرگونه اقدام بورس فلزات لندن، برای جلوگیری از عرضه روسیه 
می تواند عواقب قابل توجهی برای بازارهای جهانی فلزات داشــته باشد زیرا این 
کشور همچنین یک تولیدکننده عمده مواد حیاتی از جمله نیکل و مس است.
بیشترین تأثیر روی آلومینیوم خواهد بود زیرا حدود نیمی از ظرفیت ذوب اروپا 
به دلیل هزینه های بی سابقه برق در پی تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یافته 
است.  این ممنوعیت احتماالً منجر به افزایش نوسانات معامالتی خواهد شد زیرا 

این فلز در هفته های اخیر در معرض فروش سنگینی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

روس ها به دنبال سرمایه گذاری در بنادر شمالی هستند
معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: با روســیه تفاهم 
ترانزیت ۱۰ میلیون تنی داریم و به دنبال تکمیل راه آهن رشت 
آســتارا برای افزایش ترانزیت بین ایران و روسیه هستیم، برنامه 
ما افزایش همکاری با روســیه در بلندمدت اســت و روس ها به 
دنبال سرمایه گذاری در بنادر شمالی هستند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، علی اکبر صفایی، در نشست خبری با بیان اینکه 
در ماه های آینده ۵ فروند کشــتی جدیــد را به دریای خزر وارد 
می کنیم، اظهارداشــت: با روسیه در حال هماهنگی هستیم که 
این کشتی های جدید وارد ولگا شوند و خرید کشتی های رو رو از 
محل وجوه اداره شده در حال انجام است.وی با اشاره به ابهامات 
وارد شده به رشد ۱77 درصدی ترانزیت در بنادر شمالی با توجه 
به منفی بودن علمیات کانتینری گفت: تاکید دارم اعداد ترانزیت 
در بنادر شــمال قابل توجه و بزرگ نیست اما باید توجه داشته 
باشیم که تمام ترانزیت متوجه عملیات کانتینری نمی شود. برای 
مثال میزان ترانزیت در بخش سوآپ در سال ۱4۰۰ حدود ۵۶4 
هزار تن بود اما در ۶ ماهه امسال به ۹۲۲ هزار تن رسیده است. 
هر چند این اعداد بزرگ نیســتند اما می توانند یک ســیگنال 
خوبی باشند.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با روسیه 
تفاهم ترانزیت ۱۰ میلیون تنی داریم و به دنبال تکمیل راه آهن 
رشت آســتارا برای افزایش ترانزیت بین ایران و روسیه هستیم، 
ادامه داد: برنامه ما افزایش همکاری با روسیه در بلندمدت است 
و روس ها به دنبال ســرمایه گذاری در بنادر شــمالی هستند و 
روس ها بر روی لجستیک بنادر شمالی سرمایه گذاری می کنند.

صفایی افزود: روسیه به دلیل مسأله اوکراین مانند گذشته انتقال 

بار از طریق دریای ســیاه و ســرخ را نمی تواند انجام دهد از این 
رو تالش ما این اســت که سرویس مناســبی را به روس ها ارایه 
دهیم.معــاون وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد: در حال حاضر 
در بنادر، اســکله ها و لنگرگاه ۶ میلیــون و ۸۶4 هزار تن کاالی 

اساســی موجود اســت و همچنین در این مدت ۵3 هزار فروند 
کشتی به بنادر ورود و خروج داشتند و 7 میلیون و 4۲۲هزار نفر 
سفر دریایی ثبت شد و این ۵3 هزار فروند کشتی بدون سانحه 
علمیات تخلیه و بارگیری را انجام دادند.صفایی با اشاره به کمبود 

نیروی کار در حمل و نقل دریایی تاکید کرد: در حال حاضر برای 
کشــتی های زیر 3 هزار تن با کمبود 4۵۰۰ افسر دریایی مواجه 
هستیم.وی با تاکید بر اینکه برگرداندن کاالی نفتی کشتی النا 
به صورت کامل به کشــتی خودمان انجام شد، گفت:  مبادله با 
کشتی یونانی انجام خواهد شــد و کشتی ما به آب های کشور 
برمی گردد.صفایی با بیان اینکه در سال جاری ۶۹ هزار میلیارد 
ریال پروژه از بودجه ســازمان بنادر تعریف شده که قیمت تمام 
شــده آنها به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد، ادامه داد: 
۵۸ فروند شناور در انواع مدل در حال ساخت است.وی ادامه داد: 
ساخت بندر بزرگ مکران در حال انجام است که پس از مطالعات 
وارد فاز اجرایی می شود که به بزرگ ترین بندر اقیانوسی و بندر 
استراتژیک کشور تبدیل می شــود. در کنار ساخت بندر بزرگ 
مکران، توســعه بندر چابهار را در دستور کار داریم سیلوی ۱۰۰ 
تنی در بندر شهید بهشتی در حال ساخت است. معاون سازمان 
بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی دیگر از پروژه های ملی نجات 
خلیج گرگان بوده است، گفت: باتوجه به کاهش تراز دریای خزر 
که این میزان کاهش تراز به ۱.۵ متر می رسد، کانال کامال بسته 
شده بود و از این رو الیروبی خلیج گرگان در حال انجام است.وی 
با اشاره به آزادسازی سواحل ادامه داد: با حکم قضایی ۱۶3 ساز 
غیرمجاز در سواحل را تخریب کرده ایم تا سواحل را آزاد کنیم.

صفایی همچنین درباره تقویت بنادر مســافری برای بازه زمانی 
جام جهانی گفت: ۱۶ اسکله مسافری در هرمزگان و 4 اسلکه در 
خوزستان در حال ساخت وایجاد است و مسیر دریایی مسافری 

کیش قطر و عمانو چابهار برقرار می شود.

صندوق بین المللــی پول روز جمعه 
)3۰ سپتامبر( اعالم کرد که اختالالت 
جنگ اوکراین در جریان غالت و کود، 
باعث بدترین بحران امنیت  غذایی از 
بحران مالــی جهانی ۲۰۰7 تا ۲۰۰۸ 
شده است، به طوری که حدود 34۵ 
بــا کمبودهای  نفــر اکنون  میلیون 
تهدیدکننده زندگی مواجه هســتند.
به گزارش ایسنا، یک مقاله تحقیقاتی 
جدید صندوق بین المللی پول تخمین 
می زند که 4۸ کشوری که بیشتر در 
معرض کمبود موادغذایی قرار دارند، 
در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 به دلیل 
جهش ناگهانی قیمــت موادغذایی و 
کود ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، 
مجموعاً بــا افزایش ۹ میلیارد دالری 
صورت حســاب واردات خــود مواجه 
می شــوند.صندوق بین المللــی پول 
گفت که این مورد، ذخایر بســیاری 
از کشــورهای شــکننده و متاثــر از 
درگیــری را که در حــال حاضر پس 
از یــک بیماری همه گیــر و افزایش 

هزینه هــای انرژی با مشــکالتی در 
تــراز پرداخت ها مواجه هســتند، از 
بیــن می برد.کریســتالینا جورجیوا، 
مدیــر صنــدوق بین المللــی پول و 
دیگر مقامــات صنــدوق بین المللی 
پول در یک پســت وبالگی گفتند: ما 
تخمین می زنیم که فقط برای امسال، 
کشورهای در معرض مشکالت بیشتر 
به 7 میلیــارد دالر بــرای کمک به 
با  مقابله  بــرای  فقیرترین خانواده ها 
این وضعیت نیاز دارند. آنها گفتند که 
جنگ بحران غذایی را بدتر کرده است 
که از سال ۲۰۱۸ تا حدودی به دلیل 

افزایش فراوانی و شــدت شوک های 
منطقه ای  درگیری های  و  آب وهوایی 
افزایش  اســت.این صندوق خواستار 
سریع کمک های بشردوستانه از طریق 
برنامه جهانی غذا و سایر سازمان ها و 
همچنین اقدامــات مالی هدفمند در 
کشورهای آســیب دیده برای کمک 
به فقرا شد اما اعالم کرد که دولت ها 
بایــد مبارزه بــا تــورم را در اولویت 
قرار دهند.بر اســاس گزارش رویترز، 
پــول، همچنین  بین المللی  صندوق 
ممنوعیت هــای  حــذف  خواســتار 
صادرات موادغذایی و ســایر اقدامات 

حمایتی شــد. این صندوق همچنین 
اعــالم کرد که بهبــود تولید و توزیع 
محصول، از طریق افزایش تامین مالی 
تجارت، برای مقابله با شــوک فعلی 
قیمت موادغذایی نیز حیاتی اســت. 
همچنین، سرمایه گذاری در کشاورزی 
مقاوم در برابــر آب وهوا، مدیریت آب 
و بیمــه محصوالت نیز بــرای مقابله 
با خشکســالی و ســایر رویدادهای 
پیش بینــی  غیرقابــل  آب وهوایــی 
مورد نیاز اســت.اوکراین یکی از پنج 
صادرکننــده غــالت قبــل از جنگ 
بود که حــدود ۱۵ درصد از صادرات 
جهانــی ذرت و ۱۲ درصد از صادرات 
گندم را به خود اختصاص داده بود و 
از سرگیری محموله ها از بنادر دریای 
ســیاه تحت توافق با روســیه تنها تا 
حدی کمبود را کاهش داده اســت، 
اما این درگیــری باعث کاهش تولید 
محصوالت کشــاورزی آینده اوکراین 
می شود. همچنین، روسیه و اوکراین 

صادرکنندگان عمده کود بوده اند.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد

جنگ اوکراین باعث بدترین بحران جهانی غذا در 14 سال اخیر!

معاون وزیر صمت گفت: طبق آخرین آمار تا پایان شهریور ۶۱7 واحد راکد، راه اندازی 
مجدد شده اســت؛ همچنین 4۰7 واحدی که با زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند، 
ظرفیتشان به باالی ۵۰ درصد افزایش یافته است.علی رسولیان در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، در مورد آخرین وضعیت واحدهای راکد، اظهار کرد: بر اساس بررسی های صورت 
گرفته، ۱۲ هزار واحد راکد شناســایی شــد که برای احیا و فعال ســازی این واحدها 
ســتادهای تسهیل و دستگاه قضائی همکاری می کنند.رئیس سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی افزود: برنامه امســال راه اندازی ۲ هزار واحد راکد است که طبق 
آخرین آمار تا پایان شهریور ماه ۶۱7 واحد راکد، راه اندازی مجدد شده است.وی ادامه 
داد: همچنین واحدهایی داریم که اگرچه فعال هستند اما با زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود 

کار می کنند؛ بر اساس آخرین آمار از ابتدای امسال 4۰7 واحد از این گروه ظرفیتشان 
به باالی ۵۰ درصد افزایش یافته است.رسولیان همچنین با اشاره به مهم ترین مشکالت 
واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: عمده مشکل واحدهای صنعتی، چالش های مربوط 
به تأمین مالی اســت؛ متأسفانه واحدهای صنعتی همواره با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند.وی اظهار کرد: همچنین مســاله بازار، تأمین مواد اولیه، مسائل حقوقی و 
اختالف بین شرکا از دیگر مشــکالت عمده واحدهای صنعتی و صنایع کوچک است.

معاون وزیر صمت یادآور شــد: طبق تفاهم نامه ای که اخیراً به امضای وزرای صمت و 
اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رســیده، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای راکد 

تأمین مالی انجام خواهد شد.

احیای ۶1۷ واحد راکد طی ۶ ماه

 تأمین مالی؛ مشکل عمده واحدهای صنعتی

اداره آمار ترکیه اعالم 
تجاری  مبادالت  کرد 
این کشور با ایران در 
سال  نخست  ماهه   ۸
جاری میالدی با رشد 
۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4 میلیارد 
و 33۲ میلیون دالر رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد 

مبادالت تجاری ایران با این کشــور طــی دوره ژانویه تا 
اوت ســال جاری میالدی رشد ۲۹ درصدی داشته است.
مبادالت تجاری ایران و ترکیه در ۸ماهه ژانویه تا اوت سال 
جاری میالدی 4 میلیارد و 33۲ میلیون دالر اعالم شده 
است. این رقم در مدت مشابه سال قبل 3 میلیارد و 344 
میلیون دالر اعالم شده بود.بر اساس این گزارش صادرات 
ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ با رشد ۱۱ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و 

به ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دالر رســیده است. ترکیه در 
ماه های ژانویه تا اوت سال قبل ۱ میلیارد و 7۵۲ میلیون 
دالر کاال به ایران صادر کرده بود.رشــد واردات ترکیه از 
ایران در ۸ماهه سال جاری میالدی بیش از 4 برابر رشد 
صادرات این کشــور به ایران بوده است. واردات ترکیه از 
ایران در ۸ماهه نخست ســال جاری میالدی رشد قابل 
توجه 4۹ درصدی داشــته و به ۲ میلیارد و 3۸۲ میلیون 
دالر رسیده اســت. ترکیه در ماه های ژانویه تا اوت سال 

قبل ۱ میلیارد و ۵۹۲ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده 
بود.تراز تجارت دو کشور در ۸ماهه ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ به 
میزان 43۲ میلیون دالر به نفع ایران بوده است.بر اساس 
این گزارش ترکیه در ماه اوت امســال ۲4۸ میلیون دالر 
کاال بــه ایران صادر و ۲37 میلیون دالر کاال از ایران وارد 
کرده است. صادرات ترکیه به ایران در این ماه ۱.۲ درصد 
و واردات از ایران ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 

رشد داشته است.

تجارت ایران و ترکیه با رشد ۲۹ درصدی از ۴ میلیارد دالر گذشت
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گزیده خبر

نگاه سازنده بانک پاسارگاد در توسعه 
فضاهای آموزشی کشور

 بانک پاســارگاد با ســاخت بیش از 40 مدرســه و 18 کتابخانه در استان های 
کمتر توســعه یافته و آسیب دیده از سیل و زلزله نمادی از یک بنگاه اقتصادی 
مسئولیت پذیر است.رسالت زندگی آدمی در جهت رشد و تعالی است. هر انسانی 
در طول زندگی می کوشــد تا با رعایت اصول و قوانین به شیوه های متفاوت به 
تعالی فکری و اخالقی برسد. بنابراین مسئولیت اجتماعی بر پایه اخالق در دل 
این رســالت شکل می گیرد و همه اشخاص مسئولیت پذیر و با اهداف ارزشمند 
انســانی و اجتماعی، اعم از حقوقی و حقیقی سعی می کنند به شکلی این مهم 
را برای رســیدن به تعالی به انجام برسانند. از همین رو برخی سازمان ها همواره 
سعی می کنند در کنار کارکردهای حرفه ای و وظایف تخصصی مسئولیت خود را 
در قبال جامعه و مردم به اشکال مختلف نشان دهند. از جمله نمونه های موفق 
و پیشــرو در این حوزه می توان به بانک پاسارگاد اشاره کرد. این بانک به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی توجه به مسئولیت اجتماعی را از بدو تأسیس همچون یک 
سیاست ذاتی در دل سازمان تعریف کرده است. از این رو می توان گفت مسئولیت 
اجتماعی از ابتدا در اســتراتژی بانک پاسارگاد به درستی تبیین و اجرایی شده 
است و همراستا با فعالیت   های اقتصادی همواره مورد توجه مسئولین این بانک 
بوده است.از آنجایی که جامعه برای رشد و توسعه نیاز به بسترسازی های همسو 
و هماهنگ در همه بخش های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی دارد، بانک 
پاسارگاد نیز مســئولیت اجتماعی را فقط از پنجره اقتصادی نمی نگرد بلکه به 
میدان های دیگری چون فرهنگ و هنر به عنوان زیربنای رشد و تعالی ملی کشور 
عزیزمان نیز قدم گذاشته است.بانک پاسارگاد طی سالیان اخیر به شکل جدی 
بخشی از مسئولیت ساخت مدارس و کتابخانه ها را در کشورمان بر عهده گرفته 

و به سهم خود در رشد و توسعه فرهنگی مؤثر بوده است. 

کارآفرین، نیمه نخست سال ۶۴۵میلیارد 
ریال تسهیالت ازدواج داد

بانک کارآفرین در نیمه نخست سال 1401 ، ۶4۵میلیاردریال تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین،این بانک 
به منظور ترویج ســنت حسنه ازدواج، از ابتدای ســال 1401 تا ششم مهر ماه 
1401 ،48۹ فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج معادل ۶4۵میلیارد ریال 
به متقاضیان پرداخت کرد. این در شــرایطی اســت که تا پایان مرداد ماه سال 
جاری ۳۷0 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده بود. از نظر حجم 
تسهیالت پیش از این و تا پایان مرداد در بانک کارآفرین معادل ۳۷0میلیارد ریال 
به متقاضیان پرداخت شــده بود.بر اساس این گزارش، تا کنون کلیه متقاضیان 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، جهت اخذ تسهیالت به شعب عامل بانک معرفی 
 شدند و در حال حاضر تعداد 1۹1فرد متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت 
اخذ تسهیالت هستند. فرآیند دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک 
کارآفرین به این شرح است؛ هر یک از زوجین به صورت جداگانه باید در سامانه 
تسهیالت وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند. سپس 
توسط سرپرســتی بانکی که در سامانه از طرف شخص متقاضی مشخص شده 
است، شــعبه پرداخت کننده تسهیالت مشــخص و برای فرد ثبت نام کننده، 
پیامک ثبت اطالعات و شــروع مرحله بعدی دریافت تسهیالت ارسال می شود.
در مرحله آخر فردمتقاضی باید به شعبه مراجعه کرده با ارائه مدارک الزم پرونده 

خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت کند.

 رتبه دوم بانک تجارت در پرداخت وام 
بدون ضامن

بانک تجــارت از ابتدای بهمن 1400 تا پایان مرداد ماه امســال در شــاخص 
»پرداخــت وام بدون ضامن« با پرداخت ۶1 هــزار و دوازده فقره به مبلغ جمعا 
بیش از چهار هزار و 14۵ میلیارد ریال در رتبه دوم بین بانک های کشــور قرار 
دارد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر 
دی مــاه بانک های دولتی را موظف کرد در پرداخت تســهیالت کمتر از 100 
میلیون تومان صرفا اعتبارســنجی را مالک پرداخت قــرار دهند.به دنبال این 
رویکرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد در 2۹ دی ماه ســال گذشته طی 
بخشــنامه ای بانک های دولتی را به پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن مکلف 
کرد و در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال 1۵ 
هزار و ۹۳1 میلیارد و ۶۳2 میلیون تومان تسهیالت در قالب 4۷۵ هزار و 448 
فقره تسهیالت توسط بانک های دولتی پرداخت شده است که این آمار در پایان 
مرداد ماه با جهشی قابل توجه به 2۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان 
تسهیالت به ۷0۳هزار و 4۶0 نفر رسید که تنها در یک ماه ۷ هزار و ۷41 میلیارد 
و ۷24 میلیون تومان رشــد داشته است.مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، بانک تجارت با پرداخــت ۶1 هزار و دوازده فقره به مبلغ جمعا بیش از 
چهار هزار و 14۵ میلیارد ریال و سهم 18 درصدی از مجموع پرداختی تمامی 

بانک های کشور رتبه دوم را در پرداخت وام بدون ضامن دارد.

زمینه انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه 
ها به بانک های قرض الحسنه فراهم است

»دکتر احســان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امســال نه تنها 
ســرمایه بانک های قرض الحسنه را به 2 برابر  افزایش دادیم بلکه تا پایان سال 
نیز برای دومین بار شــاهد افزایش مجدد سرمایه آنان به منظور افزایش  قدرت 
در پرداخت تسهیالت خواهیم بود.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر »سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست 
مدیران و اعضای هیأت مدیره  صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز، اظهار 
کرد: با ابالغی که از ســوی خزانه داری کل کشــور انجام شــد، دستگاه ها می 
توانند حساب حقوق کارکنانشان را به بانک های قرض الحسنه ببرند.وی افزود: 
در ســال 1401 برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش  تورم، بانک مرکزی ناچار 
شــد که سقف تراز نامه را به بانک ها اعالم کند و به صورت ماهانه نظارت  کند، 
تا بیش از این ترازنامه بانک ها بزرگ نشــود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
اینکه سیاست دولت و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا در پایان  امسال کنترل 
بیشتری در عدد نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم، افزود: در قالب این سیاست 
بانک ها  در جذب منابع و تسهیالت دهی محدودیت های بیشتری نسبت به سال 
های گذشته مواجه هستند، تا  براین اساس هم نقدینگی و هم تورم کنترل شود 
و هم ســفره و قدرت خرید مردم کمتر نشــود.خاندوزی ادامه داد: این سیاست 
بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز واقعی بخش های تولیدی  کشور 
و نیازهای خرد خانواده و جامعه با بیشــترین درجه پوشش را تامین کند.وی با 
اذعان به اینکه اعمال این سیاســت ها محدودیت ها و نارضایتی هایی به همراه 
دارد، ابراز  کرد: این نارضایتی برای دسترســی بیشتر به تسهیالت شبکه بانکی 

ناشی از قید و محدودیتی است.

وزیر اقتصاد:

کارمزدوامهای۱۰میلیونتومانیدربانکهایقرضالحسنهصفرمیشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کارمزد وام های خرد 10 
میلیون تومانــی و کمتر از آن از ماه آینــده در بانک های قرض 
الحســنه صفر می شود.به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در 
نشســت مدیران صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز که با 
حضور معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت اقتصاد، نماینده 
مردم ترشــیز در مجلس شــورای اســالمی، رئیس مرکز روابط 
عمومــی واطالع رســانی وزارت اقتصاد، مدیــرکل امور اقتصاد 
دارایی خراســان رضوی، فرماندار کاشمر و شهرداران این منطقه 
در شهرستان کاشــمر برگزارشد، ضمن اعالم این خبر گفت: در 
این نشســت چالش ها و موانع پیش رو از ســمت مدیران مطرح 
شــد.وی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری 
خوب قرض الحسنه در این منطقه به عنوان یکی از ظرفیت های 
خوب تأمین مالی کشــور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل 
عملکرد این حوزه اســت، اظهار داشــت: نباید شرایط به سمتی 
برود که با موانع و چالش های متعدد این حوزه روبرو بشوند.وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با توجــه به رویکرد دولت در 
صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق های قرض الحسنه و 
بانک های قرض الحسنه در تأمین مالی خرد مردم نه تنها موافق 
هستیم بلکه دســتوراتی را در نظر داریم که اجرای آن ها امسال 
شروع شــده است.خاندوزی ادامه داد: در این راستا و در گام اول 
و اعتبار به تصویب رسید.وی با اعالم این خبر که برای نخستین دستورالعمل ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در شورای پول سرمایه بانک های قرض الحســنه امسال دو برابر شد و همچنین 

بار دستگاه های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب های پرداخت 
حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور 
متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت 
وام دهی بانک های قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.

به گفته وزیر اقتصاد، درخصوص کارمزد وام های قرض الحســنه 
و بــرای اولین بار ظرف یکــی، دو ماه آینده با هماهنگی که بین 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت صورت 
گرفته، برای وام های خرد 10 میلیون تومانی و کمتر از آن کارمزد 
چهار درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون 
کارمزد بتوانند وام ها با مبالغ پاییــن را دریافت بکنند.خاندوزی 
افــزود: مجموعه این اقدامات در کنــار تالش های بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران؛ به این امر کمک خواهد کرد تا ســال 
1401 به جهت افزایش ســهم شبکه تأمین مالی قرض الحسنه 
شــاهد یک جهش نســبت به گذشته باشــیم.وی با بیان اینکه 
علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه بانک های کشور، بانک 
مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک های قرض الحسنه را پنج درصد 
یعنی 2.۵ برابر بیشتر از سایر بانک ها مقرر کرده است، خاطرنشان 
کرد: این امکان را می دهد بانک ها و صندوق های قرض الحسنه غیر 
بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تأمین 
مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، در شرایط تورمی و فشار 

اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند، عمل بکنند.

در گزارش منتشر شده توسط بانک سوئیسی »Credit Suisse« آمده است که قطر با سهم 
ثروت ســرانه ساالنه حدود 18۳.1 هزار دالر در جهان عرب رتبه اول را به خود اختصاص 

داده است.به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، در گزارش منتشر شده توسط بانک سوئیسی »Credit Suisse« آمده است که قطر با سهم 
ثروت سرانه ساالنه حدود 18۳.1 هزار دالر در جهان عرب رتبه اول را به خود اختصاص داده است.براساس این گزارش، کویت با 
میانگین سرانه ثروت 1۷1.۳ هزار دالر در رتبه دوم و امارات با میانگین 122.8 هزار دالر برای هر نفر در رتبه سوم قرار دارند.در 
حالی که بحرین با ارزش ۹8 هزار دالر برای هر نفر در رتبه چهارم، عربستان سعودی با میانگین ارزش 84.4 هزار دالر برای هر 
نفر در رتبه پنجم و عمان با ۳۹4۳۳ دالر در رتبه ششم قرار دارد.بر اساس همین گزارش، اردن در رتبه هفتم، مصر هشتم، تونس 
نهم و عراق در رتبه دهم قرار گرفتند.طبق گزارش کردیت سوئیس، میانگین ثروت جهانی در سال 2021 با سرعتی سریع رشد 

کرد و تا پایان سال، ثروت جهانی در مجموع به 4۶۳.۶ تریلیون دالر رسید که نسبت به سال گذشته ۹.8 درصد افزایش داشت.

تحلیلگران عنوان کردند: آنچه طال در دو هفته آینده انجام می دهد برای قیمت های پایان 
سال بسیار مهم است و همه نگاه ها به آخرین آمار اشتغال و تورم معطوف است، زیرا طال در 
بحبوحه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و تشدید نوسانات بازار نشانه های امیدوارکننده ای را 
نشان می دهد.به گزارش ایسنا، قیمت طال پیش از تعطیلی بازار به 1۶۶1 دالر و 10 سنت 
رســید و بهای طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز به 1۶۶2 دالر و 10 سنت رسید. طال 
در اواسط هفته با افزایش قیمت ها از پایین ترین سطح 2.۵ ساله و رسیدن به سطح 1۷00 دالر در هر اونس، شاهد رشد کلیدی 
بود.البته طال یک تغییر کلیدی داشــت. با نگاهی به نمودار طال، این بســیار مثبت است.  فرانک چولی، استراتژیست ارشد بازار 
RJO Futures به کیتکو نیوز گفت: ما از یک روند کوتاه مدت به سمت پایین، به سمت باال حرکت می کنیم. چولی افزود: اگر بازار 
طال بتواند به باالی 1۷00 دالر بازگردد، روند صعودی حاصل خواهد شد و حرکت به 1۷40 دالر امکان پذیر خواهد بود.مایکل 
بوتروس، استراتژیست DailyFX اظهار کرد: کاهش شدیدتر زیر 1۶00 دالر می تواند عاملی برای فروش قابل توجه تری به 12۹0 
دالر باشد.بوتروس به کیتکو نیوز گفت: اگر قیمت طال بتواند به باالی 1۷0۶ دالر برسد، می توانیم این شکست را از بین ببریم اما 

این حرکت باالتر باید طی دو هفته آینده اتفاق بیفتد. در غیر این صورت، روند نزولی حاکم خواهد شد.

براساس اعالم یک بانک سوئیسی:

قطر بیشترین ثروت سرانه در 
جهان عرب را دارد

امیدی به صعود طالی جهانی هست؟
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نگـــاه

»نشنال اینترست« بررسی کرد؛
 چرا آمریکا نباید »عربستان« 

را به چین ببازد؟
آمریکا سیاست خاورمیانه ای خود را تغییر داده و با کاهش تعهدات امنیتی 
خود در منطقه غرب آســیا به دنبال حضور فعال در منطقه شــرق آسیا و 
پیگیری راهبرد »مهار چین« است.خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با شتاب 
گرفتن روند تغییر نظم جهانی و ظهور قدرت های جدید و تأثیرگذار ایاالت 
متحده آمریکا با تغییر دکترین سیاست خارجی، به دنبال حفظ جایگاه خود 
به عنوان هژمون اســت. آمریکا سیاست خاورمیانه ای خود را تغییر داده و با 
کاهش تعهدات امنیتی خود در منطقه غرب آسیا به دنبال حضور فعال در 
منطقه شرق آسیا و پیگیری راهبرد »مهار چین« است. اتخاذ این سیاست 
ســبب فاصله گرفتن تدریجی متحدان پیشین آمریکا از این کشور و روی 
آوردن به بازیگران جدید فرا منطقه ای همچون چین و روســیه شده است. 
برهمین اســاس مکس جی پروانت در مقاله ای برای مجله سیاست خارجی 
»نشنال اینترست« از لزوم بازنگری ایاالت متحده در قبال سیاست های خود 
در منطقه خاورمیانه، به ویژه عربستان سعودی سخن گفت. وی معتقد است 
واگذاری عربستان به چین شکســت بزرگی برای سیاست خارجی آمریکا 

محسوب می شود. در ادامه بخشی از این گزارش می آید:
ورود چینی ها به رابطه حسنه و هشتاد ساله عربستان سعودی و ایاالت متحده، 
فاجعه ای راهبردی و اخالقی برای آمریکا خواهد بود. براساس اخبار منتشر 
شده از سوی رئیس جمهور چین، قرار بود تا شیء جینگ پینگ در ماه اوت 
راهی ریاض شــود، اما به دالیلی این سفر لغو شــد. با این حال در ماه های 
آینده احتمال ســفر شیء جینگ پینگ به عربســتان سعودی وجود دارد. 
دیدار عربســتان ســعودی )به عنوان قدرت منطقه ای( با چین )به عنوان 
قدرت جهانی( بــر روی بازیگری ثالثی به عنوان ایاالت متحده آمریکا تأثیر 
می گذارد.سعودی ها دالیل زیادی برای برقراری رابطه ای عمیق با پکن دارند. 
اوالً چینی ها خانواده سلطنتی ســعودی را در مورد نقض حقوق بشر مورد 
بازخواست قرار نمی دهد، ثانیاً در حال حاضر چین بزرگ  ترین شریک تجاری 
عربســتان سعودی با سودی ده ها میلیاردی از سوی چین است. ثالثاً چین 
روز به روز از نظر اقتصادی و نظامی در حال پیشرفت و رشد در جهان است. 
اما مهم ترین دلیلی که ســبب تمایل سعودی برای برقراری ارتباط با چین 
می گردد آن است که دیگر اعتماد سابق را به حضور آمریکا در منطقه ندارد 
و او را متحدی غیرمتعهد در منطقه فرض می کند.با کمی تأمل در تاریخچه 
حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه، به عربســتان خرده نخواهیم گرفت. در 
اوایل قرن بیستم و یکم آمریکا به عراق حمله کرد و باعث قدرتنمایی ایران 
شد. از ســوی دیگر در این هرج و مرج فراگیر، آمریکا از عراق و افغانستان 
خارج شــد. آمریکا از زمان باراک اوباما به طور مســتمر سخن از حرکت به 
سمت )شرق( آسیا می کرد، به گونه ای که به نظر می رسد ایاالت متحده قصد 
دارد از منطقه خارج شــود. آمریکا همواره ایران انقالبی را به عنوان نظامی 
انقالبی و تهدید علیه عربســتان و دیگر متحدان منطقه اش مورد انتقاد قرار 
داده اســت. اگرچه در دوران ترامپ روابط میان آمریکا و کشــورهای عربی 
گرم تر شــد اما رئیس جمهور بایدن آشکارا سیاست منفورانه ای را در قبال 
ریاض اتخاذ کرد. بنابراین در چنین شــرایطی برقراری روابط نزدیک میان 
عربســتان ســعودی و چین امری منطقی به نظر می رسد.حداقل در کوتاه 
مدت عربستان سعودی توان از بین بردن نفوذ آمریکا را ندارد. این دو کشور 
برای هشتاد سال متحدان نزدیکی برای یکدیگر بودند. عربستان به شدت به 
تســلیحات آمریکایی نیاز دارد و ایاالت متحده ۸۲ درصد واردات تسلحیات 
ســعودی را تأمین می کند. زیرساخت های نظامی- تسلیحاتی سعودی که 
صرفاً به تسلیحات آمریکایی متکی هستند، برای چینی ها قابل درک نیستند. 
عالوه بر این ده ها هزار سعودی از دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شدند 
و روز به روز به سیستم دانشگاهی آمریکا وابسته تر می شود. همچنین شهر 

مدرن نئوم از مدل برنامه ریزی شهر هیوستون الگو گرفته است.
امــا این روابط عمیق نباید این باور اشــتباه را به وجود بی آورد که ســعودی 
متحد دائمی آمریکا اســت. طبق گزارش های منتشر شده چینی ها در توسعه 
زیرساخت های هســته ای ســعودی کمک کردند. احتماالً در دهه های آینده 
ســعودی ها برای متنوع ســازی زیرســاخت های نظامی خود را در دهه آینده 
برنامه ریزی خواهند کرد و از سوی دیگر چینی ها قادر به تأمین نظام آموزشی 
معتبر و کارشناســان برنامه ریزی شهری خواهند بود. عربستان سعودی تحت 
رهبری محمد بن ســلمان که تمایل به تغییرات چشم گیری در سیاست های 
ســعودی دارد، چنین تغییرات انقالبی در انتخاب متحدان استراتژیک را امری 
قابل قبول می داند.در حال حاضر چین نمی تواند جایگزین آمریکا برای سعودی 
باشــد اما هر اندازه اتحاد میان پکن- ریاض تقویت شــود، میزان قدرت اهرم 
فشــار آمریکایی ها در منطقه را تضعیف خواهد کرد. عربستان سعودی بازیگر 
محوری ایجاد ائتالف منطقه ای در برابر ایران است. هر دو ابر قدرت یعنی چین 
و آمریکا در ســعودی منافع مشترکی همچون حفظ ثبات منطقه ای، برقراری 
جریان انتقال منابع از طریق خلیج فارس و دریای سرخ دارند.منطق عمل گرایی 
حکم می کند کــه ایاالت متحده به یک قدرت منطقــه ای اجازه رفتن به زیر 
ســلطه دیگر قدرت جهانی را ندهد. ارزش های آرمانی و تساهل مذهبی آمریکا 
سبب می شود تا این کشور موقعیت ممتاز خود را برای ایجاد تغییرات اجتماعی 
در ریاض از دســت ندهد. ایاالت متحده باید به روابط خود با عربســتان ادامه 
دهد؛ همان گونــه که جوبایدن این موضوع را درک کرد و چند ماه گذشــته 
به عربســتان سفر کرد. با این ســفر جو بایدن تعهد خود به منطقه و ریاض را 
نشان داد.مقامات آمریکایی برای رفع نگرانی های سعودی الزم است از اقدامات 
و تالش های عربســتان ارزیابی دائمی داشته باشند. سیاست گذاران آمریکایی 
باید برای به حاشــیه رانده شــدن وهابیت توســط محمد بن سلمان و معاون 
پلیس این کشــور باید از حکام ریاض تجلیل کند. این گروه های متعصب دائماً 
زنانی را که به سخت ترین خواسته های شریعت پایبند نبوده اند را مورد آزار قرار 
می دادند. با مدیریت جدید محمد بن سلمان، گردشگران بیشتری به عربستان 
ســفر می کنند، فیلم های هالیوودی برای مردم نمایش داده می شود و همچین 
سعودی میزبان انواع کنســرت ها با حضور نوازندگان غربی است. علی رغم این 
گونه تغییرات عربســتان فاصله زیادی با یک جامعه مدرن که تمام آزادی های 
فردی را بپذیرد دارد. با این حال در عربستان چنین تغییراتی قابل توجه است 
و باید آشکارا توسط دیپلمات ها و رهبران سیاسی آمریکا تشویق شود. در کنار 
این تشویق ها مقامات آمریکایی باید کم تر سعودی را به دلیل نقض حقوق بشر 
محکوم کنند. احتمال آنکه آمریکا بتواند از طریق فشارهای نرم دیپلماتیک در 
دراز مدت به جای توصیه های اخالقی، تغییراتی را ایجاد کند بسیار بیشتر است.

در نهایت اگر آمریکا ادامه تالش ها برای دستیابی به توافق هسته ای با ایران را 
مناسب می بیند باید تعهد خود به عربستان را با فروش تسلیحات تهاجمی، به 
عنوان شــریک قدیمی آشکار ســازد. انجام چنین اقدامی به سعودی ها کمک 
می کند تا متقاعد شــوند آمریکا همچنان پادشاهی ســعودی را شریکی قابل 
اعتماد حداقل برای اســتفاده از تســلیحات این کشور می داند. به طور خالصه 
واگذاری دوستی هشتاد ساله میان عرستان سعودی و ایاالت متحده به دست 
دخالت های چینی هــا فاجعه ای راهبردی و نقطه ســیاه اخالقی برای میراث 

آمریکایی خواهد بود.

استولتنبرگ:
الحاق اراضی اوکراین به روسیه را به 

رسمیت نمی شناسیم
دبیرکل ناتو در واکنش به الحاق رســمی چهار منطقه 
اوکرایــن به خاک روســیه گفت، ایــن ائتالف نظامی 
ضمیمه شــدن این مناطــق را به رســمیت نخواهد 
شناخت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتــو در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در واکنش به پیوستن رسمی چهار منطقه »دونتسک«،  »لوهانسک«، 
»زاپوریژیا« و »خرســون« از اوکراین به خاک روســیه گفت: متحدان ناتو هیچ 
از این مناطق را به عنوان بخشــی از خاک روســیه به رسمیت نمی شناسند و 
نخواهند شــناخت زیرا این غصب ارضی غیرقانونی و نامشروع است.دبیرکل ناتو 
گفت، »همه پرسی های ساختگی« که در مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا 
و خرسون اوکراین برگزار شدند، »در مسکو مهندسی شده و ضمن نقض کامل 
قوانین بین المللی بر اوکراین تحمیل شــدند.«وی افزود، ناتو از همه کشــورها 
می خواهد تالش های آشکار روسیه برای »فتح اراضی« را رد کنند.استولتنبرگ 
اظهار کرد که جنگ در اوکراین به »مقطعی سرنوشت ســاز« رسیده است زیرا 
طرح های روسیه شامل »طرح بسیج بخشی از نیروهای ذخیره، الحاق غیرقانونی 
و تهدیدات هسته ای نشان می دهند جنگ والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
بر اســاس برنامه پیش نمی رود«.وی ادامه داد: »پوتین در دســتیابی به اهداف 
استراتژیک خود کامال شکست خورده است.«استولتنبرگ مدعی شد، ناتو باید 
به حمایت از اوکراین ادامه دهد زیرا جهان در صورتی که اوکراین دیگر به عنوان 

یک کشور مستقل وجود نداشته باشد، حتی خطرناک تر خواهد شد.

ترکیه با الحاق بخش هایی از اوکراین به 
روسیه مخالفت کرد

تهران-ایرنا- وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه در بیانیه 
ای نوشــت: ترکیه نمی توانــد تصمیم جمهوری های 
دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپاروژیا و خرسون برای 
الحاق به روســیه را به رسمیت بشناسد و این تصمیم 
نقــض اصول نهادینه شــده حقوق بین الملل اســت.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری تاس نوشــت، در بیانیــه وزارت خارجه ترکیه آمده 
اســت: ترکیه »الحاق کریمه به روسیه را در همه پرسی غیرقانونی سال ۲۰۱۴ 
به رســمیت نشناخت و در هر مناسبتی بر حمایت قوی خود از تمامیت ارضی، 
استقالل و حاکمیت اوکراین تاکید دارد. مطابق با این موضع اتخاذ شده در سال 
۲۰۱۴، ما تصمیم روســیه برای الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و 
زاپوروژیــای اوکراین را رد می کنیم«.این بیانیه مــی افزاید: این تصمیم که به 
منزله نقض فاحش اصول تثبیت شده حقوق بین الملل است، قابل قبول نیست. 
ما بر حمایت خود برای پایان دادن به این جنگ که بر شــدت آن افزوده شــده 
اســت، از طریق دســتیابی به یک راه حل صلح آمیز بر پایه مذاکرات حمایت 
می کنیم.  تاس نوشــت: همه پرســی در جمهوری های لوهانسک، دونتسک، 
خرسون و ژاپاروژیا بین روزهای ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر  )یکم تا پنجم مهرماه( برگزار 
شــد و اکثر رای دهندگان خواستار پیوستن به روسیه شدند. روز جمعه پوتین 
رئیس جمهوری روســیه و سران این چهار منطقه پیمان های الحاق به روسیه 
را امضا کردند.به گزارش ایرنا، ناتو و برخی کشورها نیز مخالفت خود را با الحاق 
این مناطق به خاک روسیه ابراز کرده اند.ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت: 
اتحاد الحاق جمهوری های دونباس، مناطق زاپوروژیه و خرسون به روسیه را به 
رسمیت نمی شناسد. امانوئل مکرون  رئیس جمهوری فرانسه در پیام توییتری 
نوشــت:  من الحاق غیرقانونی مناطق اوکراینی دونتسک، لوهانسک، زاپوریژژیا 
و خرســون را به شــدت محکوم می کنم. این نقض جدی قوانین بین المللی و 
حاکمیت اوکراین است.رهبران کشــورهای صنعتی گروه ۷ نیز با انتشار بیانیه 

ای اعالم کردند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: 

به دنبال تحریم بیشتر ایران هستیم
در ادامه سیاســت های خصمانه واشــنگتن درقبال کشورمان، 
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید گفت که کشورش همچنان به 

دنبال اهدافی برای وضع تحریم های بیشترعلیه ایران است.
به گزارش ایســنا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در یک کنفرانس خبری به ســواالتی پیرامون فوت مهسا امینی 
و واکنش ها نســبت بــه آن و اینکه«آیا واشــنگتن قصد اعمال 
تحریم های بیشــتری علیه ایران در این رابطه را دارد؟« پاســخ 
داد.بنابر گزارش وب ســایت کاخ سفید، سالیوان همچون سایر 
مقامات آمریکایی در اظهارات خود بــه مداخله در امور داخلی 
ایران پرداخت و تاکید کرد که ایاالت متحده از ناآرامی ها در ایران 
حمایت می کند.وی افزود: ما همچنان در کنار آنها می ایســتیم 
- نه فقط در حرف، بلکــه در عمل.وی در ادامه تصریح کرد: ما 
تاکنون چندین تحریم علیه نهادهای ایرانی به خاطر این اقدامات 
آنها صادر کرده ایم و بله، ما همچنان به دنبال اهدافی برای اعمال 
تحریم های بیشــتر )علیه ایران( خواهیم بود.مشاور امنیت ملی 
آمریکا همچنین در پاســخ به ســوالی درباره این ادعا که ایران 
پهپادهای خود را در اختیار روســیه قرار داده است تا از آنها در 
جنگ اوکراین اســتفاده کند، با تکیه بر این ادعا تصریح کرد: ما 
تحریم هایی را در رابطه با پهپادهای ایران وضع کرده ایم و به عالوه 
به دنبال روش های اضافی برای کاهش ظرفیت ایران برای تولید 
مشــاور امنیت ملی آمریکا مدتی پیش نیــز در یک کنفرانس روی آن ادامه خواهیم داد.به گزارش ایســنا، جیک ســالیوان، و ســپس فروش این نوع سیستم ها به روسیه هستیم. ما به کار 

خبری مدعی شــده بود، ایران در حال آماده سازی برای تحویل 
صدها پهپاد دارای قابلیت حمل ســالح به روسیه برای استفاده 
در جنگ اوکراین است.مشــاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده 
بود، »اطالعاتی در دســت داریم که نشان می دهد ایران در حال 
آماده شدن برای آموزش نیروهای روس در این زمینه است.«پس 
از این ادعای ســالیوان، چند مقــام دولتی دیگر آمریکا از جمله 
رییس ســازمان ســیا نیز بر اظهارات او صحه گذاشــتند.ناصر 
کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا درباره فروش 
فناوری های نوین ایرانی به روسیه، تصریح کرد: سابقه همکاری 
های میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه 
برخــی فناوری های نوین به پیــش از آغاز جنگ در اوکراین بر 
می گردد و در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ 
نداده است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضع جمهوری 
اســالمی ایران در قبال جنگ اوکراین کامال روشن است و بارها 
بصورت رسمی اعالم شده اســت.کنعانی در ادامه افزود: ادعای 
مقام آمریکایی در حالی اســت که آمریکا و اروپایی ها ســال ها 
است کشورهای اشغالگر و متجاوز از جمله در منطقه غرب آسیا 
را به انباری از سالح های کشنده متنوع خود تبدیل کرده اند که 
قطعاً بدون این تسلیحات، تداوم بیش از هفت دهه تجاوز، جنایت 
و اشغالگری صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی ممکن نبود.

ارتــش کره جنوبی اعــالم کرد که کره 
شــمالی روز شنبه دو موشک بالستیک 
کوتاه برد را به ســمت دریا در سواحل 
شرقی شلیک کرد که چهارمین پرتاب 
پیونگ یانگ در یک هفته اخیر اســتبه 
گزارش ایســنا به نقــل از رویترز،  این 
پرتاب پس از آن انجام شــد که نیروی 
دریایــی کره جنوبی، ایــاالت متحده و 
ژاپن برای اولین بار در پنج سال گذشته 
تمرینات سه جانبه ضد زیردریایی را در 
روز جمعه برگزار کردندســتاد مشترک 
ارتــش کره جنوبــی در بیانیه ای اعالم 
کرد که این دو موشــک کوتــاه برد از 
سونان در شمال پیونگ یانگ پایتخت 
کره شــمالی پرتاب شده است و برد آن 
۳۵۰ کیلومتــر تخمین زده می شــود.
گارد ســاحلی ژاپن نیز از دست کم دو 
آزمایش مشــکوک موشــک بالستیک 
توســط پیونگ یانگ خبر داد. توشیرو 
اینو، وزیر دفاع گفت، موشــک ها ۴۰۰ 
کیلومتــر و ۳۵۰ کیلومتر پرواز کردند. 
اینو گفت که توکیو از طریق کانال های 
دیپلماتیک علیه کره شــمالی اعتراض 
کرده است و افزود که احتماالً موشک ها 
در یک »مسیر نامنظم« حرکت کردند 
که برای فرار از دفاع موشــکی طراحی 
شــده اســت. وی تاکید کــرد که این 

اولین بار اســت که کره شــمالی چهار 
پرتاب آزمایشــی را در یک هفته انجام 
مــی دهد کــه تهدیدی بــرای امنیت 
منطقه است.فرماندهی هند و اقیانوسیه 
آمریکا اعالم کرد که از پرتاب موشــک 
های بالســتیک آگاه اســت و ارزیابی 
کرده است که این موشک ها تهدیدی 
فوری بــرای ایاالت متحده محســوب 
نمی شــوند.کره شــمالی قبل و بعد از 
سفر هریس به کره جنوبی موشک هایی 
شــلیک کرد که در سال جاری سرعت 
آزمایش های تســلیحاتی بی ســابقه را 
افزایــش داد. پیونــگ یانگ همچنین 
اولین آزمایش موشــک بالستیک قاره 
پیمــا را از ســال ۲۰۱۷ انجــام داد. 
تحلیلگران افزایش سرعت آزمایش ها را 
تالشی برای ساخت سالح های عملیاتی 

و همچنیــن بهره گیری از دنیایی که به 
دلیل درگیری اوکراین و سایر بحران ها 
منحرف شــده اند، برای »عادی سازی« 

آزمایش های آن می دانند.

کره جنوبی
بــه مناســبت هفتــاد و چهارمین روز 
نیروهــای مســلح کره جنوبــی، یون 
ســوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی 
آنچــه را که تحریکات نظامی اخیر کره 
شــمالی خواند، محکوم کــرد و متعهد 
شــد کــه مانورهای نظامی مشــترک 
با ایــاالت متحده را تقویــت کند.یون 
تلویزیونی گفت:   یــک ســخنرانی  در 
دولت مانورهای مشــترک کره و ایاالت 
متحده را بیشــتر تقویت خواهد کرد، 
بــه تحریکات و تهدیدات کره شــمالی 

با نشــان دادن »ائتــالف در عمل« به 
شدت پاســخ خواهد داد.وی هشدار داد 
کــه در صورت تالش برای اســتفاده از 
تسلیحات هسته ای توسط کره شمالی، 
با پاسخ »قاطعانه« از سوی کره جنوبی 
و ایاالت متحده مواجه خواهد شــد.  او 
گفت: »پیونگ یانگ با تبدیل سیاست 
تســلیحات هســته ای به قانون، بقا و 
شــکوفایی جمهــوری کــره را تهدید 
می کند. اگر کره شــمالی تالش کند از 
سالح هسته ای استفاده کند، با واکنش 
قاطع ائتالف کره جنوبی-آمریکا و ارتش 
ما مواجه خواهد شــد توسعه تسلیحات 
هســته ای کره شــمالی بــا معیارهای 
بین المللی منع گســترش ســالح های 
هســته ای تناقض دارد و زندگی مردم 
کره شــمالی را در رنج بیشــتری قرار 
می دهد. رژیم کره شمالی حتی اکنون 
باید برای صلح واقعی و رفاه مشترک در 
شــبه جزیره کره تصمیم به خلع سالح 
هسته ای بگیرد.کیم گان، نماینده ویژه 
کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه 
جزیره کره با همتان آمریکایی و ژاپنی 
خود تماس تلفنی داشــت. او گفت که 
آنهــا به طــور مشــترک آزمایش های 
موشــکی پیونگ یانــگ را محکوم می 
کننــد. او گفت پرتاب روز شــنبه یک 
»تهدید جدی برای جامعه بین المللی« 
است.شورای امنیت سازمان ملل متحد 
تحریم هایــی را علیه کره شــمالی به 
دلیل آزمایش های موشکی بالستیک و 

هسته ای اعمال کرده است.

 چهارمین پرتاب موشکی کره شمالی
 و اعتراضات سئول و توکیو

رئیس جمهــور نیکاراگوئــه ضمن محکــوم کردن 
مداخله ســفیر هلنــد در امور داخلی کشــورش، 
تاکید کرد، دیگــر نمی خواهد روابط با »این دولت 
مداخله گر« را حفظ کند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، دنیل اورتگا، رئیس جمهوری 
نیکاراگوئه در تلویزیون ملی در جریان رژه ای که به 
مناســبت سالروز تاسیس پلیس محلی برگزار شده 
بود، گفت: چند ســال پیش، هلند تصمیم گرفت تا 
بیمارستانی کوچک در سواحل کارائیب نیکاراگوئه 
بســازد جایی که بومیان »میسکیتو« و »مایانگنا« 
در آنجا زندگی می کردند. روز پنجشنبه کریستین 
پیرن، ســفیر هلند در آمریــکای مرکزی با دنیس 
مونکادا، وزیــر امورخارجه کشــورمان دیدار کرد. 
آنچه به گوش من رســیده این است که این سفیر 
آمده بود تا با مــردم نیکاراگوئه صحبت کند انگار 
که این کشــور یکی از مســتعمره های هلند است.

وی افزود: بســیاری از دولت هــا همچنان فکر می 
کنند که در دوره استعمار زندگی می کنند و انتظار 

دارند کشورها و مردم از آنها اطاعت کنند.اورتگا به 
پیرن که اعالم کرده هلند به خاطر سیاســت های 
نیکاراگوئــه تصمیم گرفته که دیگر در این کشــور 
بیمارســتانی احداث نکند، توصیه کرد که دیگر به 
این کشــور بازنگردد و گفت: من دیگر نمی خواهم 
با این »دولت مداخله گر« رابطه ای داشــته باشــم.

وی افزود: اگر کســی بدون احترام قائل شدن برای 
مردم و ســرزمین ما به اینجا می آیــد، دیگر نباید 

به نیکاراگوئه سفر کند.ما دیگر نمی خواهیم با این 
دولت مداخله گر ارتباطی داشــته باشیم.رسانه های 
محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که وزارت امور 
خارجه نیکاراگوئه بتینا موشیت، سفیر اتحادیه اروپا 
در نیکاراگوئــه را عنصر نامطلــوب اعالم کرده و به 
صورت شفاهی به وی گفته است که به خاطر عدم 
احترام به حاکمیت و اســتقالل نیکاراگوئه دیگر در 
این کشــور آمریکای مرکزی جایی ندارد.اوایل روز 
جمعه نیز، نیکاراگوئه هوگو رودریگز، سفیر آمریکا 
در این کشــور را به خاطر بیانیه هایی که در ژوئیه 
سال جاری میالدی در سنا مطرح کرده بود از ورود 
به ماناگوئه، پایتخت این کشــور منع کرد. رودریگز 
در جریان آن نشســت سنا، نیکاراگوئه را به عنوان 
»کشــوری منحــوس در منطقــه« توصیف کرد و 
دولت اورتگا را یک »دیکتاتوری« دانست. در مقابل 
نیکاراگوئه در ژوئیــه اعالم کرد که اگر رودریگز به 
عنوان سفیر آمریکا در نیکاراگوئه منصوب شود، وی 

را رد خواهد کرد.

نیکاراگوئه روابطش با هلند را قطع کرد

در ادامه هشــدارهای لفظی مقامات آمریکا و 
غرب علیه روسیه، رئیس جمهور آمریکا مدعی 
شــد که واشــنگتن و ناتو از هر اینچ خاک و 
قلمروی کشورهای عضو ناتو دفاع خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا روز 
جمعه »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روســیه را مســتقیم خطاب قرار داد و گفت 
واشنگتن و ناتو آماده هستند تا »از هر اینچ خاک« و قلمروی ناتو دفاع کنند.به نوشته 

راشاتودی، این اظهارات بایدن پاسخی است به سخنرانی پوتین که روز جمعه و قبل از 
امضای معاهده هایی انجام شد که راه را برای پیوستن چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، 
خرسون و زاپروژیا هموار می کند؛ این چهار منطقه اخیراً همه پرسی پیوستن به روسیه 
را انجام دادند، اقدامی که آمریکا و متحدانش به شدت محکوم کردند.بایدن بدون اشاره 
به اینکه کدام بخش از سخنرانی پوتین را پاسخ می دهد افزود: آمریکا به همراه متحدان 
خود در ناتو کاماًل آماده اســت تا از هر اینچ خــاک ناتو دفاع کند. آقای پوتین، آنچه 
می گویم را اشــتباه متوجه نشــوید. هر اینچ.رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد 

»عبارت ها و تهدیدهای بی مالحظه« پوتین، آمریکا و متحدانش را نمی ترساند. وی با 
اشــاره به برگزاری همه پرسی در مناطق شرقی اوکراین و الحاق آنها به روسیه مدعی 
شــد که »اقدامات پوتین نشــانه ای تقال کردن و دست وپازدن است«.بایدن همچنین 
با بیان اینکه »پوتین نمی تواند قلمرو همســایه اش را تصــرف، و )بدون عواقب( فرار 
کند« گفت: ایاالت متحده هرگز این )الحاق مناطق شــرقی اوکراین به روسیه( را به 
رسمیت نمی شناسد. روشن و ساده هم بگویم که جهان هم چنین چیزی را به رسمیت 
نخواهد شــناخت.اظهارات و هشدارهای رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور روسیه 
نشان دهنده دور دیگری از هشدارهای دوجانبه روسیه و غرب علیه همدیگر است. هفته 
گذشته نیز والدیمیر پوتین گفت مسکو در حال حاضر در حال جنگ با »کل ماشین 
نظامی غرب اســت« و تأکید کرد اگر نیاز باشــد روسیه برای دفاع از تمامیت ارضی و 

مردمش »از تمام تسلیحات موجود و دِم دستش استفاده خواهد کرد«.

هشدار شدید بایدن به پوتین

 از هر اینچ خاک ناتو دفاع می کنیم!
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فناوری جدید چاپ ســه بعدی پژوهشگران دانشگاه استنفورد ۱۰ برابر 
سریعتر از سریعترین چاپگر سه بعدی جهان است.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آی ای، تحوالت در زمینه تولید مواد افزودنی همچنان ادامه دارد 
و این بار، پیشرفت جدید دانشگاه استنفورد، نوآوری بیشتری را برای این 
صنعت به ارمغان آورده است.مهندســان دانشگاه استنفورد یک فرآیند 
چاپ ســه بعدی ایجاد کرده اند که ۵ تا ۱۰ برابر سریعتر از سریع ترین 
چاپگــر با وضوح باال اســت که در حال حاضر در بازار موجود اســت و 
می تواند از انواع مختلف رزین برای ایجاد یک شیئ واحد استفاده کند.

نتایج منتشــر شــده در مجله Science Advances نشان می دهد که این 
فرآیند جدید بسیار سریع تر از ســریع ترین روش چاپ با وضوح باالی 
در حال حاضر اســت. همچنین احتماالً به پژوهشگران اجازه می دهد 
تا از رزین های ضخیم تر با خواص مکانیکی و الکتریکی بهتر اســتفاده 
کنند.پروفسور جوزف دی سایمون، استاد رادیولوژی و مهندسی شیمی 
در استنفورد و نویسنده ارشد این مقاله می گوید: این فناوری جدید به 
درک کامل پتانسیل چاپ ســه بعدی کمک می کند. این فناوری به ما 
امکان چاپ بسیار ســریع تر را می دهد و به آغاز دوره جدیدی از تولید 
مواد افزودنی کمک می کند و همچنین امکان ساخت اشیای پیچیده و 
چند مــاده ای را در یک مرحله واحد فراهم می کند.این طراحی جدید، 
تولید رابط مایع پیوسته یا CLIP را که یک تکنیک چاپ سه بعدی است 
که توسط دی سایمون و همکارانش در سال ۲۰۱۵ توسعه یافته است، 
بهبود بخشیده است.یک پلت فرم باالرونده به آرامی جسم را که به نظر 

می رسد کاماًل شکل گرفته است.

دانشمندان شــواهد جدیدی از آب مایع در زیر کالهک یخی قطب 
جنوب مریخ یافته اند که موفقیت بزرگی در جستجوی مداوم حیات 
در کره سرخ است.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، دانشمندان 
شــواهد جدیدی را کشف کرده اند که نشان می دهد ممکن است آب 
مایع در مریخ وجود داشته باشد و نشان دهنده پیشرفتی در تالش های 
طوالنی مدت بشــر برای فهمیدن این است که آیا سیاره سرخ زمانی 
میزبان حیات بوده اســت یا نه.پژوهش دانشــگاه کمبریج، نخستین 
شــواهد مســتقلی را ارائه می دهد که از داده هایی غیر از رادار مبنی 
بر وجود آب مایع در زیر کالهک یخی قطب جنوب مریخ اســتفاده 
می کند.دکتر فرانســیس بوچر، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه 
شفیلد در بیانیه ای گفت: این پژوهش، بهترین نشانه را ارائه می دهد 
مبنــی بر این که امروزه آب مایــع در مریخ وجود دارد؛ زیرا دو مورد 
از شواهد کلیدی که ما در جستجوی دریاچه های زیر یخبندان روی 
زمین به دنبال آنها می گشتیم، اکنون در مریخ پیدا شده اند.وی افزود: 
آب مایع یک عنصر ضروری برای تشکیل حیات است، اگرچه لزوماً به 
این معنی نیســت که حیات در مریخ وجود دارد.بوچر می گوید: برای 
اینکه آب موجود زیر قطب جنوب مریخ در چنین دمای سردی مایع 
باشد، ممکن است واقعاً شور باشد که همین موضوع، زندگی میکروبی 
را در آن دشوار می کند. با این حال، این امیدواری را ایجاد می کند که 
در گذشته، محیط های قابل سکونت بیشتری در مریخ وجود داشته 
است، چرا که در گذشــته آب و هوای مریخ کمتر خشن بوده است.

تیم پژوهشی بین المللی که شامل دانشمندانی از دانشگاه نانت و کالج 
دانشگاه دوبلین نیز می شد.

 چاپ سه بُعدی 10 برابر
 سریعتر شد

کشف شواهد جدیدی از آب مایع 
زیر کالهک یخی قطب جنوب مریخ

گنجینه

ورزشی
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همه پرسی اعمال کد خانودگی جدید در کوبا/ رویترز

بی ام و M8 کامپتیشن کوپه 50 جار ادیشن 2023 معرفی شد
بی ام و اقدام به معرفی M8 کامپتیشن کوپه ۵۰ جار ادیشن ۲۰۲۳ کرد. این خودروساز به دنبال معرفی ۱۰ خودروی سفارشی در سال 
جاری برای بازار هند بوده و می خواهد با این کار ۵۰ سالگی برند M را جشن بگیرد. حاال نوبت به دیدن عدد خوش شانسی هفت رسیده 
است. همه خودروهای سفارشی قبلی که برای بازار هند معرفی شده بودند از نوع M کامل نبودند اما M8 کامپتیشن کوپه داستان دیگری 
دارد. خودروی موردبحث با رنگ های عادی همچون سبز، خاکستری و قرمز در دسترس بوده اما می توان رنگ های سفارشی آبی دیتونا، 
سفید فروزن، آبی فروزن، خاکستری فروزن و… را انتخاب کرد.این خودروی تولید محدود برای اولین بار در دومین کشور پرجمعیت دنیا 
به پکیج M کربن مجهز شده است. همچنین برای اولین بار شاهد عرضه M8 با پکیج کامپتیشن در این کشور هستیم. به همین خاطر 
M8 کامپتیشن کوپه ۵۰ جار ادیشن از پیشرانه 8 سیلندر ۴.۴ لیتری توئین توربو با قدرت ۶۲۵ اسب بخار و گشتاور ۷۵۰ نیوتون متر 
سود می برد. این نیروگاه ارتقا یافته باعث می شود محصول اسپرت بی ام و در عرض ۳.۲ ثانیه از سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت 
برسد.به گزارش پدال و به نقل از بی ام و بالگ، از دیگر ویژگی های محصول سفارشی بی ام و می توان به نشان های سالگرد تأسیس M و 

رینگ های ۲۰ اینچی با ظاهر جت بلک هماهنگ با جلوپنجره کلیوی شکل تیره اشاره کرد

گواردیوال: باید برابر یونایتد بی نقص باشیم
سرمربی منچسترسیتی راه پیروزی تیمش را در داربی شهر منچستر بی نقص بازی کردن تیمش دانست.به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی استار، در حساس ترین دیدار هفته در لیگ برتر انگلیس فردا)یک شنبه( منچسترسیتی در خانه به دیدار منچستریونایتد 
می رود. پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی پیش از این دیدار درباره وضعیت بهترین گلزن تیمش گفت که ارلینگ هالند بر 
مشکالت مصدومیتی که در فصول اخیر داشته، غلبه کرده است و هم چنین از تصمیم باشگاه لیگ برتری مبنی بر اعزام فیزیوتراپ 
همراه با این مهاجم به اردوی تیم ملی نروژ دفاع کرد.هالند که از بوروسیا دورتموند از بوندسلیگا به سیتی پیوست، فصل گذشته 
با مصدومیت عضله لگن دســت و پنجه نرم کرد. او در هر هفت بازی لیگ ســیتی در این فصل حضور داشــته و ۱۱ گل به ثمر 
رسانده است.گواردیوال درباره حضور فیزیوتراپ سیتی در اردوی تیم ملی نروژ گفت: عجیب نیست. وقتی رویدادهایی مانند لیگ 
قهرمانان یا جام جهانی وجود دارد، بسیاری از فیزیوتراپیست ها با بازیکنان همراه می شوند. همیشه به باشگاه گفتم که مهم ترین 
بخش در تیم کادر تدارکات است. همه ارکان در تیم مهم هستند.سیتی که در رده دوم جدول رده بندی لیگ قرار دارد، یک شنبه 

میزبان یونایتد رده پنجمی است.

 معشوهق پی واف نباشد
ور بود، هب عهد ما نباشد

رهزگ رس کوی خوربویان
بی فتنه و مارجا نباشد

ره چند هک یار ما ختاییست
ما را نظر خطا نباشد

ای با همه طلعت تو نیکو
با طالع ما رچا نباشد؟

دعوی هچ کنی رب وی پوشی؟
پوشیدن هم روا نباشد

خوبی هک ندید روی او کس
ارموز هب زج خدا نباشد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب به سوی آزادی
 At the Palaces of عنــوان اصلی کتاب به ســوی آزادی
Knossos اســت که ترجمه آن »در قصرهای نوسوس« 
خواهد بود اما همان طور که مشــاهده می کنید مترجم 
عنوان دیگری بــرای این کتاب از نیکوس کازانتزاکیس 
انتخــاب کرده اســت. رمانــی که قبــل از هرچیز باید 
اشــاره کنیم که برای کودکان و نوجوانان نوشــته شده 
و داســتان بسیار سرراست، روان و ساده ای دارد.نیکوس 
کازانتزاکیس در سال ۱88۳ در شهر کاندی، مرکز جزیره 
کرت، به دنیا آمد. جزیره ای که کازانتزاکیس بســیار به 
آن عشــق مــی ورزد و آموزه های تاریخــی آن بر روی 
زندگی اش بســیار تاثیرگذار بوده است. در این رمان هم 
به تاریخ رجوع می کند و از گذشته های بسیار دورِ جزیره 
کرت می گوید. از همین جهت می توان گفت کازانتزاکیس بیش از هر چیز »کرتی« اســت و خصایص 
روحی اش، خصایص روحی مردم کرت اســت. یعنی روحی آزاد دارد که همواره در پی کشف حقیقت 
اســت. این رمان برای کودکان و نوجوانان نوشــته شده اســت اما اگر با نویسنده کتاب، یعنی نیکوس 
کازانتزاکیس، آشنا باشیم می توانیم نشانه های همیشگی نثر او را در کتاب پیدا کنیم. در این رمان هم 
میل به تجربه زندگی، جستجو برای حقیقت و جنگیدن برای آزادی در سراسر کتاب وجود دارد.کتاب 
به ســوی آزادی افسانه های یونان باستان و تاریخ را در هم آمیخته است. داستان کتاب درباره شاهزاده 
تســئوس، پسر پادشاه آتن است که رویای آزادی کشورش را در سر می پروراند. آتن زیر سلطه کرت و 
پادشاه پیر آن – یعنی مینوس – است که عالوه بر همه مالیات هایی که باید بپردازند هر سال نیز باید 
افرادی را برای قربانی کردن به کرت بفرستند. هفت پسر و هفت دختری که هر سال از آتن می آیند در 

هزارتویی رها می شوند که مینوتور، هیوالی ترسناک در آنجاست.

فرانتس لیست
 Liszt :به مجاری(  )Franz Liszt :فرانتس لیست )به آلمانی
Ferenc( )زادهٔ ۲۲ اکتبر ۱8۱۱ در دوبوریان – درگذشتهٔ 
۳۱ ژوئیهٔ ۱88۶ در بایرویت( آهنگســاز دورهٔ رمانتیک، 
نوازندهٔ پیانو، تنظیم کننده، معلم موســیقی، و نویسندهٔ 
مجار بود. لیســت در دهکدهٔ کوچکی بــه نام دوبوریان 
نزدیک شــوپرون در مجارســتان، که امروزه محل شهر 
رایدینگ در اتریش کنونی است، در سال ۱8۱۱ به دنیا 
آمد. پدرش آدام لیســت  )۱۷۷۶ –۱8۲۷( و پدربزرگش 
مباشــر امالِک دربار گراف اســترهازی و هر دو نوازنده 
بودنــد. پدربزرگ او، پیانو، ویولــن و ارگ می نواخت، و 
پدرش، عالوه بر پیانو، نوازندهٔ ویولنسل و گیتار نیز بود.
لیست، نوازندگی پیانو را از هفت سالگی نزد پدر آموخت 
و از هشت سالگی در جشن ها و مهمانی های محلی هنرنمایی می کرد. با همین هنرنمایی ها بود که تنی 
چند از متموالن زادگاهش برآن شــدند تا هزینهٔ آموزش موسیقی کودک با استعداد را در وین تأمین 
کنند، در ۱8۲۰ که فقط ۹ سال داشت، نخستین کنسرت خود را در ادنبرگ، در همان حوالی امالک 
استرهازی اجرا کرد، در سال ۱8۲۱، یعنی همان سالی که ناپلئون ُمرد، لیست وارد دومین دههٔ عمر خود 
شد که سر آغاز دومین مرحلهٔ زندگی اش هم گردید، لیست در دهمین سال از عمر خودش، مجارستان 
را ترک گفت و تا سی سالگی به آنجا بازنگشت، با این همه شرایط آغازین، اثرات عمیقی روی او گذاشته 
بود، آدام لیست پدر فرانتس تصمیم گرفته بود که فرزندش را به شهرهای آلمان، پاریس و حتی لندن 
ببرد، فرانتس در مونیخ، اشــتوتگارت، و استراسبورگ نوازندگی کرد و با همان کنجکاوی و همان کف 
زدن ها که موتسارت شصت سال پیش، مورد استقبال قرار گرفته بود، تحسین شد ولی این تفاوت وجود 

داشت که لیست ۱۲ساله بود و دو برابر سن آن موقِع موتسارت را داشت.

فرهنگ

جدیدترین ســاخته »الخاندرو گونزالــز ایناریو« به 
عنوان نماینده ســینمای مکزیک در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ انتخاب شد.به گزارش 
ایســنا به نقل از اســکرین، »باردو« یا »وقایع نگاری 
اشــتباه ُمشــتی حقیقت« که امســال در جشنواره 
فیلم ونیز رونمایی شــد، از ۲۷ اکتبر در مکزیک و از 
۴ نوامبــر در آمریکا اکران عمومی می شــود و از ۱۶ 
دسامبر نیز در سامانه نمایش نتفلیکس عرضه خواهد 
شد.فیلم اســپانیایی زبان »باردو« که شخصی ترین 
فیلم »ایناریتو« محسوب می شود، نخستین ساخته 
این کارگردان مکزیکی پس از  فیلم  »بازگشــته« در 
سال ۲۰۱۵ محسوب می شود و همچنین اولین فیلم 
کامال مکزیکی زبان وی، پس از فیلم »عشــق ســگی« در سال ۲۰۰۰ محسوب می شود. »باردو« 
یک کمدی نوســتالژیک درباره یک روزنامه نگار و مستندساز مشهور مکزیکی که برای مواجهه با 
گذشــته خودش و واقعیت کنونی کشــورش به مکزیک بازمی گردد. فیلمبرداری این فیلم پائیز 
سال گذشته به پایان رســید و مدیریت فیلمبرداری آن را داریوش خنجی بر عهده داشته است. 
داریوش خنجی فیلمبردار ایرانی-فرانســوی نامزد جایزه اسکار که سابقه کار با فیلمسازان بزرگی 
چون »دیوید فینچر«، »وودی آلن«، »وونگ کاروای«، »سیدنی پوالک« و »میشائیل هانکه« را در 
کارنامه دارد برای نخســتین بار با »ایناریتو« در فیلم »باردو« همکاری کرده است. »ایناریتو« هم 
تاکنون برنده پنج جایزه اسکار شده است؛ دو بار برای بهترین کارگردانی )بازگشته، ۲۰۱۶؛ بردمن، 
۲۰۱۵(، دو بار برای بهترین فیلم )بازگشــته، ۲۰۱۶؛ مرد پرنده، ۲۰۱۵(، و یک بار برای بهترین 

فیلمنامه )مرد پرنده، ۲۰۱۵(.

ُخنجی و ایناریتو در رقابت اسکار خارجی
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