
بانک جهانی جدیدترین گزارش فقر را منتشر کرد؛
۶۸۵ میلیون نفر همچنان در فقر شدید زندگی می کنند

جهت گیری مجدد هزینه ها از یارانه ها به ســمت حمایت هدفمند از گروه های فقیر و آســیب پذیر. 
یارانه هــا اغلب هدف گیری ضعیفی دارند. به عنوان مثال، نیمی از تمــام هزینه های یارانه انرژی در 
اقتصادهای با درآمد پایین و متوســط به ۲۰درصد ثروتمندترین جمعیت اختصاص می یابد که انرژی 
بیشــتری مصرف می کنند. در مقابل، برنامه هایی مانند یارانه نقــدی هدفمند به احتمال زیادتری 
به گروه های فقیر و آســیب پذیر اصابت می کنند. بیش از ۶۰درصــد از هزینه های یارانه نقدی به  
۴۰درصد پایین درآمدی اصابت می کند. یارانه نقدی همچنین نســبت به یارانه ها تأثیر بیشتری بر 
رشــد درآمد دارد.افزایش سرمایه گذاری عمومی که از توسعه بلندمدت پشتیبانی می کند. برخی از 
هزینه های عمومی با باالترین ارزش - مانند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی جوانان یا سرمایه گذاری 
در زیرســاخت ها و تحقیق و توسعه - می تواند تأثیر مفیدی بر رشد، نابرابری یا فقر چندین دهه بعد 
داشــته باشد. در بحبوحه بحران ها، حفاظت از چنین سرمایه گذاری هایی دشوار است، اما انجام این 
کار ضروری است. همه گیری کووید-۱۹ نشان داده است که پیشرفت های سخت بدست آمده در طول 
دهه ها می تواند ناگهان ناپدید شود. طراحی سیاست های بودجه ای آینده نگر امروز می تواند به کشورها 
کمک کند تا در برابر بحران های آینده بهتر آماده شوند.بدون آسیب رساندن به فقرا، درآمد را تجهیز 
کنید. این را می توان از طریق مالیات بر دارایی و کربن و با افزایش تصاعدی مالیات بر درآمد شخصی 
و شرکتی انجام داد. در صورت نیاز به افزایش مالیات های غیرمستقیم، می توان از یارانه نقدی به طور 
همزمان برای جبران اثرات آن بر آسیب پذیرترین خانوارها استفاده کرد.اصالح سیاست بودجه ای یک 
عنصر اساسی برای اصالح مسیر خواهد بود، اما ما باید در مورد اینکه چقدر می توانیم انتظار انجام آن 
را داشته باشیم، واقع بین باشیم. علیرغم وعده اصالحات بودجه ای، شبیه سازی ها نشان می دهند که 
تالش های قهرمانانه ای برای انتخاب سیاست های بودجه ای مؤثرتر برای بازگرداندن زیان های مرتبط 
با بیماری همه گیری در چهار تا پنج سال آینده الزم است. اصالحات بودجه ای موفق نیازمند حمایت 
ائتــالف های داخلی به اندازه کافی قدرتمند که عالقه مند به دنبال کردن این نوع اهداف سیاســتی 
هستند و همچنین توسعه همکاری جهانی است.تسریع کاهش فقر جهانی، و پیشرفت به سمت اهداف 
توسعه پایدار، نیازمند اقدامات سیاستی جامع تری است. این شامل مجموعه گسترده تری از سیاست ها 
برای تحریک نوعی از رشد است که می تواند به نفع مردم در تمام سطوح درآمد باشد، به ویژه آنهایی 
که در پایین ترین سطح قرار دارند. دوره تصحیح هم فوری و هم مشکل است. حتی اگر ثابت شود که 
اصالح مسیر برای پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ کافی نیست،برای بهبود پایدار از همپوشانی 

بحران های امروزی باید از هم اکنون آغاز شود.

رییس سازمان امداد و نجات اعالم کرد
مصدومیت ۱۱۲۷ نفر در زمین لرزه خوی

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۵.۴ ریشتری روز 
گذشــته در خوی آذربایجان غربی گفت: یک نفر در پی ریزش آوار و هزار و ۱۲۶ مصدومان به 
دلیل ترسی و فرار از زمین لرزه دچار مصدومیت شدند.مهدی ولیپور در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت از امدادرسانی های صورت گرفته در پی وقوع زمین لرزه ۵.۴ ریشتری روز گذشته 
در محدوده خوی آذربایجان غربی اظهار کرد: ساعت ۳:۵۱ بامداد روز گذشته، ۱۳ مهرماه، زمین 
لرزه ای با قدرت ۵.۴ ریشتر، عمق ۱۰ کیلومتری زمین در استان آذربایجان غربی، حوالی خوی 
را لرزاند.وی ادامه داد: بر اســاس بررسی های صورت گرفته این زمین لرزه دو استان آذربایجان 
غربی و شرقی و هشت شهرستان را تحت تاثیر قرار داده و تا ساعت ۹ صبح روز جاری ۱۴ مهر 
ماه ۴۲ مورد پس لرزه بیش از ۲.۵ ریشتر داشته است که البته مرکز زمین لرزه بخش دیزج دیز 
شهرستان خوی بوده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر درباره آسیب های 
ایجاد شده در پی وقوع این زمین لرزه گفت: در پی وقوع این حادثه آسیب های جزیی تا تخریب 
کلی در ۵۳ روستا شهرستان خوی، سلماس و چایپاره بر جای مانده است. وی گفت: این زمین 
لرزه تا ۹ صبح روز جاری هزار و ۱۲۷ نفر مصدوم بر جای گذاشته است که یک نفر در پی ریزش 
آوار و  هزار و ۱۲۶ مصدومان به دلیل ترسی و فرار از زمین لرزه دچار مصدومیت شدند. به گفته 
ولیپور، اقالم امدادی از قبیل هزار و ۳۳۵ چادر، موکت، پتو، ۴۶۵ بســته غذایی و... در محدوده 

وقوع زمین لرزه توزیع شده است. 

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با همتای فنالندی خود گفت: »ما هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکردهایم، چرا 
که معتقدیم راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از طرفین، فرصت صلح را به تأخیر می اندزد.«به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
تسنیم؛ در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و »پکا هاویستو« وزیر امور خارجه فنالند، آخرین تحوالت مناسبات دوجانبه، مذاکرات لغو 
تحریم ها، بحران اوکراین و حوادث اخیر در کشورمان و سوء استفاده آشوبگران و اغتشاش گران و مداخالت خارجی در تحوالت داخلی کشورمان مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت.وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص بحران اوکراین گفت: علیرغم کمک های نظامی برخی کشورها به اوکراین، ما هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه 

برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده و نخواهیم کرد، چرا که معتقدیم راه حل این بحران سیاسی است...

www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان: 

هیچ تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده ایم

info@sobh-eqtesad.ir

بانک جهانی جدیدترین گزارش فقر را منتشر کرد؛
۶۸۵ میلیون نفر همچنان در فقر شدید 

زندگی می کنند
حرکــت از یارانه های قیمتی به ســمت یارانه های نقــدی، افزایش 
ســرمایه گذاری عمومی برای پشتیبانی از توسعه بلندمدت و افزایش 
درآمدهــای دولت ها بدون فشــار بــه فقرا مهمترین سیاســت های 
بودجه ای پیشــنهادی بانک جهانی برای مقابله با فقر است.به گزارش 
اقتصادآنالین؛ آخرین گزارش بانک جهانی درباره فقر و رفاه مشترک، 
اولین نگاه جامع به فقر جهانی را پس از یک ســری شوک های فوق 
العــاده به اقتصاد جهانی ارائه می دهــد. مهمترین نکات این گزارش 
در ادامه می آید:همه گیری کووید-۱۹ بزرگترین شکســت را در دهه 
های اخیر بــه فقر جهانی وارد کرد. این بیمــاری همه گیر نرخ فقر 
شــدید جهانی را از ۸.۴درصد در ســال ۲۰۱۹ به ۹.۳درصد در سال 
۲۰۲۰ افزایــش داد. این نشــان می دهد که بیش از ۷۰میلیون نفر تا 
پایان ســال ۲۰۲۰ به فقر شدید سوق داده شده اند و تعداد فقرای کل 
جهان را به بیش از ۷۰۰میلیون نفر افزایش می دهد.سال ۲۰۲۰ نقطه 
عطف تاریخی را رقم زد - دوران همگرایی درآمد جهانی جای خود را 
به واگرایی جهانی داد. فقیرترین مردم جهان سنگین ترین هزینه های 
همه گیری را متحمل شدند. درآمد در فقیرترین کشورها بسیار بیشتر 
از درآمد در کشورهای ثروتمند کاهش یافت. در نتیجه، از دست دادن 
درآمد فقیرترین اقشــار جهان دو برابر بیشــتر از ثروتمندترین افراد 
جهان بود و نابرابری جهانی برای اولین بار در چند دهه اخیر افزایش 
یافت.فقیرترین افراد همچنین در بســیاری از حوزه های دیگر به طور 
نامتناســبی آسیب دیدند که مستقیماً بر رفاه آنها تأثیر می گذارد. به 
عنوان مثال، آنها با شکســت های بزرگی در زمینه سالمت و آموزش 
مواجه شدند که پیامدهای ویران کننده ای از جمله مرگ ومیر زودرس و 
کاهش شدید یادگیری داشت. این شکست ها، اگر با اقدامات سیاستی 
برطرف نشــوند، پیامدهای ماندگاری بر چشم انداز درآمد مادام العمر 
افراد خواهند داشــت.بهبود اقتصادی پــس از همه گیری کووید-۱۹ 
نابرابر بوده اســت. ثروتمندترین اقتصادها با سرعتی بسیار سریعتر از 
اقتصادهای با درآمد پایین و متوســط   بهبود یافته اند. افزایش قیمت 
مواد غذایی و انرژی - ناشــی از شــوک های آب و هوایی و درگیری 
بیــن بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در جهان - مانع از بهبود 
سریع شده اســت. تا پایان سال ۲۰۲۲، ۶۸۵میلیون نفر همچنان در 
فقر شدید زندگی می کنند. این امر سال ۲۰۲۲ را به دومین بدترین 
سال کاهش فقر در دو دهه گذشته )پس از ۲۰۲۰( تبدیل می کند.این 
عقب نشــینی ها زمانی اتفاق افتاد که سرعت حرکت به سمت کاهش 
فقــر در حال کاهش بود. در پنج ســال منتهی به همه گیری، کاهش 
فقر به ۰.۶ واحد درصد در سال کاهش یافته بود. قبل از سال ۲۰۲۰، 
جهان به طور قابل توجهی از هدف پایان دادن به فقر شــدید تا سال 
۲۰۳۰ خارج شــده بود. این گزارش پیش بینی می کند که ۷درصد از 
جمعیت جهان - تقریباً ۵۷۴میلیون نفر - در ســال ۲۰۳۰ همچنان 
در فقر شدید دست و پنجه نرم خواهند کرد. این بسیار کمتر از هدف 
جهانی ۳درصدی در ۲۰۳۰ است. عالوه بر این، این گزارش نشان می 
دهد که در سال ۲۰۱۹ در صورت اندازه گیری بر اساس زندگی با کمتر 
از ۶.۸۵دالر آمریکا در روز، تقریباً نیمی از جمعیت جهان )۴۷درصد( 
در فقر زندگی می کنند.این شکست ها نیاز به یک اصالح اساسی دارد. 
علیرغم شرایط سخت جهانی و داخلی، سیاست گذاران باید تالش برای 
رشد اقتصاد خود در سال های آینده را مضاعف کنند و در عین حال 
توجه دقیق به اینکه چه کســانی از این رشــد سود می برند، داشته 
باشــند. نیاز به رشــدی که درآمد فقیرترین اقشار را افزایش می دهد 
نمی تواند بیشــتر از امروز باشد.بازیابی تاب آور به طیف گسترده ای از 
سیاســت ها بســتگی دارد. این گزارش بر سیاست بودجه ای متمرکز 
اســت - یک حوزه کلیدی در مرکز واکنش های همه گیری و پس از 
همه گیری. سیاســت بودجه ای به نحوه افزایش درآمد و مصرف منابع 
عمومی توسط دولت ها مربوط می شود. این گزارش تحلیل جدیدی در 
مورد نحوه اســتفاده از سیاست های بودجه ای در سال اول همه گیری 
ارائه می دهد. همچنین تأثیر مالیات ها، پرداخت ها و یارانه ها بر فقر و 
نابرابری در ۹۴کشور قبل از سال ۲۰۲۰ را روشن می کند و بینش های 
مهم جدیدی را در مورد تأثیرات سیاســت های بودجه ای - نه تنها در 
طول بحران ها، بلکه در شــرایط عادی ارائه می کند.سیاست بودجه ای 
تفــاوت قابل توجهی در کاهش تأثیر همه گیــری بر فقر ایجاد کرد. 
بدون آن، متوسط   نرخ فقر در اقتصادهای در حال توسعه، که بر اساس 
خط فقر ملی ارزیابی می شود، ۲.۴ واحد درصد بیشتر بود. با این حال، 
سیاســت بودجه ای در اقتصادهای فقیرتر بسیار کمتر از اقتصادهای 
ثروتمند موثر بود. بیشتر اقتصادهای پردرآمد با استفاده از سیاست های 
بودجه ای، تأثیرات همه گیری بر فقر را به طور کامل جبران می کنند و 
اقتصادهای با درآمد باالتر از متوسط   نیمی از تأثیر را جبران می کنند. 
بــا این حال، اقتصادهای با درآمد پایین تر از متوســط و درآمد پایین 
تنها یک چهارم تاثیر را جبران می کنند. تفاوت ها در اثربخشی ناشی 
از دسترسی محدودتر به منابع مالی، سیستم های تحویل ضعیف تر و 
ســطوح باالتر اقتصاد غیررســمی بود که حفاظت از مشاغل را بسیار 
چالش برانگیزتــر می کرد.بــه طور کلی، اقتصادهای بــا درآمد پایین 
و متوسط  نســبت به اقتصادهای پردرآمد در تضمین اینکه ترکیبی 
از مالیات، پرداخت های نقدی و یارانه ها به نفع فقرا باشــد، موفقیت 
کمتری دارند. مالیات ها مخارج اصلی خدمات و ســرمایه گذاری ها را 
تأمیــن می کند و پرداخت های نقــدی و یارانه ها می توانند تأثیر آنها 
را بــر درآمد خانــوار را جبران کنند. اما در دو ســوم اقتصادهای کم 
درآمد و متوسط، درآمد خانوارهای فقیر با پرداخت مالیات و دریافت 
یارانه ها کاهش می یابد. این واگرایی تا حدی به دلیل ســهم بیشــتر 
بخش غیررسمی در آن اقتصادها اســت. در نتیجه، مالیات ها عمدتاً 
به طور غیرمستقیم - از طریق مالیات های فروش و مالیات غیر مستقیم 
- جمع آوری می شــوند و انتقال درآمد برای جبران آن اغلب بســیار 
کم اســت.با توجه به این چالش های ساختاری، این گزارش سه اقدام 
اولویت دار کلیدی برای سیاســت های بودجه ای در سال های آینده را 

شناسایی می کند، زیرا کشورها برای اصالح مسیر تالش می کنند:
ادامه در همین صفحه

وزیر نفت خبر داد:

سرمایهگذاریمشترکباروسیهبرایتولیدالانجی
جاماندگان سهام عدالت مشخص 

هستند، منابع مشخص نیست

 کاال برگ چه زمانی به صورت سراسری
 اجرا می شود؟

تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفته های مسئوالن حاکی از این 
است که جاماندگان شناسایی شده اند اما منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار 
بگیرد، هنوز مشخص نیست.به گزارش ایسنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل 
توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. 

درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر....

ماجرایافزایشتعرفهتلفنثابتودستور
توقفآنچیست؟

حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر 
افزایش می یابد؟

وزیر اقتصاد در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر در مسکو

 ایران با تمام کشورهای حاشیه  خزر وارد تبادالت
 با پول های ملی می شود
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3
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شهرداري صدرا به استناد مصوبه شماره 1401/186/6 /صدرا/ شــورا، مورخ 1401/03/10 شوراي اسالمي شهر صدرا ، در راستاي 
توسعه  و بهره برداري از زير ساخت هاي فن آوري اطالعات و ارتباطات شهر صدرا و گسترش شهرداري الكترونيك، در نظر دارد: 
اجرا و بهره برداري از شبكه زير ساخت، تونل ارتباطي و فيبر نوري اجرا شده و آماده بهره برداري در شهر صدرا را به طول 31107 
متر ، در قالب فراخوان جذب سرمايه گذار )روش تسهيم درمنافع( به  شركت هاي داخلي داراي FCP و يا ساير پروانه هاي مرتبط  و 
مورد تاييد وزارت ارتباطات و دستگاههاي نظارتي ، واگذار نمايد. از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي مشخصات فوق و عالقه 
مند به ســرمايه گذاري در اين بخش دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و مدارك فراخوان، از 
تاريخ 1401/07/16 لغايت تاريخ 1401/07/25، در ساعات اداري، به آدرس استان فارس – شهر صدرا – بلوار پاسداران  –  ساختمان 

مركزي شهرداري صدرا  - طبقه دوم - واحد قراردادهاي شهرداري صدرا، مراجعه نمايند . 

تضمين و خريد اسناد :
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 8،600،000،000 ريال )هشتصدو شصت ميليون تومان (مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با 
اعتبار حداقل 3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.

واريز مبلغ 2،000،000 ريال به حساب  100805891412 نزد بانك شهر جهت خريد اوراق فراخوان
شرايط فراخوان :

* شهرداري صدرا در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مي باشد .
* هزينه چاپ دو نوبت آگهي روزنامه ، هزينه كارشناسي و مشاور، بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

* به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد .

* ساير شرايط، اطالعات و جزئيات، در اسناد فراخوان درج گرديده است .
* آخرين مهلت تحويل پاكات و پيشنهادات به واحد حراست شهرداري صدرا ، تا ساعت 14:30  روز سه شنبه  مورخ  1401/07/26 

)پايان وقت اداري( مي باشد.
* بازگشايي پاكات رأس ساعت 15 روز سه شنبه   مورخ 1401/07/26 در ساختمان مركزي شهرداري انجام مي پذيرد.

شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر: 36562091 -36414414 - 071          
تاريخ درج آگهي نوبت اول :  چهارشنبه   07/06 /1401

 تاريخ درج آگهي نوبت دوم:  شنبه           1401/07/16     

آگهي فراخوان عمومي

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

جذب سرمايه گذار شبكه زيرساخت فیبر نوري شهرداري صدرا

وم
ت د

نوب

روش انجام كارموضوع فراخوانرديف

1 
بهره برداري از شبكه فيبر نوري موجود در شهر صدرا، )اجرا شده و اماده 

بهره برداري به طول 31107 متر با حفظ مالكيت شهرداري صدرا(
بهره برداري، تسهيم درمنافع )درصدي از 
درآمد ناخالص( و انتقال به شهرداري صدرا
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گزیده خبر
امیرعبداللهیان در تماس با بورل: 

اگر اتحادیه اروپا در جهت ترغیب آشوبگران 
اقدام کند، پاسخ متقابل می دهیم

وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران چهارشنبه شب )۱۳ مهر( با »جوزپ 
بورل« نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بصورت تلفنی گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، در تماس تلفنی جوزپ بورل و حسین امیرعبداللهیان در مورد 
آخرین وضعیت مذاکرات لغو تحریم ها، روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا و تحوالت 
اخیر در ایران تبادل نظر شد.امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه در مورد همکاری های 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا توافقات خوبی بعمل آمده اســت، از 
تاش سازنده بورل و انریکه مورا درخصوص گفت وگوهای مربوط به لغو تحریم ها 
تشــکر کرد و گفت: در نیویورک بصورت فعال، رفت و برگشت پیام غیرمستقیم 
بین ایران و آمریکا انجام شــد و در مجموع در نیویورک و وین گفت وگوهای رو 
به پیشــرفتی داشته ایم.وی در مورد تحوالت داخلی کشورمان نیز اظهار کرد: ما 
وفق قوانین داخلی خود موضوع درگذشــت خانم مهسا امینی را با جدیت دنبال 
می کنیم تا ابعاد موضوع روشــن شود. دستگاه قضایی با قاطعیت این موضوع را 
در دســتور کار دارد. به زودی گزارش علمی و فنی دقیق پزشکی قانونی منتشر 
خواهد شد.وزیر امور خارجه افزود: ما مطالبات مسالمت آمیز را حق مردم می دانیم 
و همواره به آن توجه می کنیم، اما صف آنها از اغتشاشــگرانی که آمبوالنس ها را 
به آتش می کشــند، بانک و اماکن عمومی را تخریب می کنند و با ساح سرد و 
گرم به مردم و پلیس حمله می کنند یا به اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند، 
کاما جداست و با آشوبگران و تروریست ها مطابق با قانون برخورد قاطعی خواهیم 
کرد.امیرعبداللهیان هشدار داد: اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات بی اساس و در 
جهت ترغیب آشوبگران و تروریست هایی که جان و مال مردم ایران را هدف قرار 
داده اند اقدام سیاسی شتابزده ای کند، به آن پاسخ متقابل می دهیم.جوزپ بورل 
نیز در پاسخ، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته در مذاکرات لغو 
تحریم ها، بر اهمیت ادامه تاش ها برای رسیدن به توافق تاکید کرد.نماینده عالی 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا افزود: ما در اتحادیه اروپا آماده هرگونه همکاری 
برای نیل به توافق هستیم.بورل توافقات اخیر میان ایران و آژانس را امیدوارکننده 
و گام مهمی در مسیر توافق وین خواند.این مقام اتحادیه اروپا همچنین اظهار کرد: 
می پذیرم که آشوب و تروریسم موضوعی است که با اعتراضات مسالمت آمیز - که 
باید پاسخ مناسبی به آن داده شود - تفاوت دارد.وی افزود: درصدد نیستیم روابط 

اتحادیه اروپا با جمهوری اسامی ایران دچار مشکل شود.

آمریکا وزیر کشور و وزیر ارتباطات ایران را 
تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا اعام کرد اســامی چندین نفر از جمله وزیر ارتباطات و 
وزیر کشــور ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده است.به گزارش فارس، وزارت 
خزانه داری آمریکا اعام کرد اســامی چندین نفر از جمله وزیر ارتباطات و وزیر 

کشور ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
اسامی افراد زیر در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند به شرح زیر است:

۱- یداهلل جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقاب اسامی به دلیل ارتباط با 
سپاه پاسداران؛ ۲- وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، به دلیل ارتباط با پلیس 
ســایبری ایران؛ ۳- حسین نجات، فرمانده کل ســپاه در قرارگاه ثاراهلل، به دلیل 
ارتباط با سپاه پاسداران؛ ۴- حســن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به 
دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران؛ ۵- حسین ساجدی نیا، 

معاون عملیات فراجا، به دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران؛
۶- عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسامی ایران، ذیل قانون تحریم های 
حقوق بشری ایران آمریکا همچنین نام »احمد وحیدی«، وزیر کشور ایران را ذیل 

ادعاهای مربوط به حقوق بشر هم در فهرست تحریم ها قرار داده است.

امیرعبداللهیان: 

هیچتسلیحاتیبهروسیهبرایاستفادهدرجنگعلیهاوکراینارسالنکردهایم
وزیــر امور خارجه کشــورمان در گفتگو با همتای فناندی خــود گفت: »ما هیچ گونه 
تســلیحاتی به روســیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارســال نکردهایم، چرا که 
معتقدیم راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از طرفین، فرصت 
صلح را به تأخیر می اندزد.«به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم؛ در تماس 
تلفنی حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان و »پکا هاویستو« وزیر امور 
خارجه فناند، آخرین تحوالت مناسبات دوجانبه، مذاکرات لغو تحریم ها، بحران اوکراین 
و حوادث اخیر در کشــورمان و ســوء استفاده آشوبگران و اغتشــاش گران و مداخات 
خارجی در تحوالت داخلی کشورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.وزیر امور خارجه 
کشورمان در خصوص بحران اوکراین گفت: علیرغم کمک های نظامی برخی کشورها به 
اوکراین، ما هیچ گونه تســلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال 
نکرده و نخواهیم کرد، چرا که معتقدیم راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت 
تسلیحاتی از طرفین، فرصت صلح را به تأخیر می اندازد.امیرعبداللهیان در مورد تحوالت 
داخلی کشورمان نیز اظهار داشت: توجه به حقوق زنان در جمهوری اسامی ایران برای 
ما از اهمیت باالیی برخوردار اســت و هم اکنون زنان در بخش های مختلف دانشگاهی، 
علمی، پزشکی، آموزشی، اداری و فناوری در حال ایفای نقش بسیار موثری می باشند.وزیر 
امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بخشی از اتفاقات اخیر در ایران تظاهرات مسالمت 

آمیز است که ما طبق قانون اساسی کشور از آن حمایت می کنیم و طرح مسالمت آمیز 
مطالبات مردم را حق قانونی آنان می دانیم و همواره به آن توجه کرده و پاسخ داده ایم.

امیرعبداللهیان در عین حال افزود: اما در این میان برخی اغتشاش گران با هدایت خارجی 

و تحریک شبکه های تلویزیونی خارجی، اقدام به تخریب اموال عمومی و حمله به مردم و 
پلیس با ساح گرم و سرد کردند که این اقدامات در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست.وزیر 
امور خارجه کشــورمان با یادآوری حوادث داخلی آمریکا و ماجرای اشغال کنگره، خاطر 
نشان ساخت، مدت ها اینترنت در آمریکا بر روی مردم قطع شد و حتی صفحات شخصی 
مجازی رییس جمهور وقت آمریکا با توجیه امنیت ملی بسته شد. آیا شورای وزیران اروپا 
در آن زمان ابراز نگرانی نمود؟پکا هاویســتو وزیر امور خارجه فناند نیز در این  گفتگوی 
تلفنی، از شــنیدن آخرین وضعیت مذاکرات لغو برجام تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود 
که به زودی توافق میان طرفین حاصل شود.وی در خصوص بحران اوکراین، اقدام نظامی 
روسیه را بر خاف منشور سازمان ملل متحد دانست و افزود اوکراین به عنوان یک کشور 
مســتقل محق بر دفاع از خویش است.وی با اشــاره به موضوع افغانستان از ایفای نقش 
سازنده جمهوری اسامی ایران در میزبانی از آوارگان و پناهجویان افغانستانی تقدیر و ابراز 
امیدواری کرد که دولت جمهوری اسامی ایران با استفاده از نفوذ خود، طالبان را تشویق 
به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان نماید.وزیر خارجه فناند در خصوص اغتشاشات اخیر 
در ایران نیز ابراز امیدواری نمود گزارش مســتقل  و بی طرفانه در خصوص مرگ مهســا 
امینی منتشر شــود.طرفین در این گفتگو بر ابعاد مناسبات دوجانبه فناند و  جمهوری 

اسامی ایران تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: اگر اتحادیه اروپا بخواهد با 
رفتاری دوگانه، اقدامی شــتابزده و نســنجیده انجام دهد، باید 
منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اســامی ایران باشــد.به 
گزارش مهر، علی باقری، معاون سیاســی وزارت امور خارجه در 
جریان تور اروپایی که به مجارستان کرده است، در گفتگو با چند 
تن از مسؤوالن رســانه ای و خبرنگاران رسانه های مجارستانی، 
دستاوردهای ســفر دو روزه به این کشور عضو اتحادیه اروپایی 
را تشریح کرد و اظهار داشت: در این سفر طی دیدار با مقام های 
مجارستانی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و پارلمانی توافقات 
ارزشــمندی حاصل شــد. در زمینه سیاســی ضمن رایزنی با 
مقام های سیاسی و پارلمانی مجارستان در باره موضوعات مورد 
عاقه دو کشــور از جمله امنیت در اروپا و غرب آسیا، قرار شد 
وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران در پاسخ به دعوت همتای 
مجاری خود طی دو ماه آینده به بوداپســت سفر کند.وی ادامه 
داد: در عرصه اقتصادی ضمن دیدار با مسئوالن اقتصادی و نیز 
نشست با فعاالن اقتصادی مجارستان و بررسی راه های گسترش 
مناســبات اقتصادی میان دو کشــور، مقرر شــد تا کمیسیون 

مشترک اقتصادی ایران و مجارستان تا حدود یک ماه دیگر در 
بوداپست برگزار شــود. در زمینه همکاریهای پارلمانی نیز قرار 
شد در اولین فرصت طرف مجارستانی گروه دوستی پارلمانی دو 
کشور عازم ایران شود.معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: 
در بــاره جنگ در اروپا رایزنی های مفیدی میان دو طرف انجام 
گرفت و بر همین اساس تصریح شد: ایران همانطور که تحریم 
را زمینه ساز ثبات و آرامش نمی داند، لذا تاکید دارد روند در اروپا 
باید از مســیر نظامی به مسیر سیاسی تغییر ریل دهد. در باره 
مذاکرات رفع تحریم نیز طرف مجاری در جریان آخرین تحوالت 
روند مذاکرات قرار گرفت.باقری در پاســخ به پرسش خبرنگار 
یکی از نشــریات بوداپست در باره روابط ایران با روسیه و چین 
گفت: ایران هیچ محدودیتی در قبال روابط با دیگر کشورها قائل 
نیست، اما در شرایطی که اروپایی ها با وجود داشتن قراردادهای 
بلندمدت با طرف های ایرانی و صرفاً به دلیل فشار آمریکا، منافع 
آمریکا را بر منافــع ملت های اروپایی ترجیح داده و منافع خود 
را زیر پا گذاشــته و مناسبات اقتصادی خود را با ایران به شدت 
کاهش می دهند، ایران دست بســته باقی نخواهد ماند و از هر 

طریقی که بتواند منافع خود را دنبال خواهد کرد.وی ادامه داد: 
اروپایی هــا با قطع واردات نفت از ایران تصور می کردند، ایران را 
تحت فشــار قرار داده اند، اما امروز که درخواست مشتریان نفت 
ایران بیش از توان تولید فعلی ایران اســت و اروپایی ها به خاطر 
جنــگ در اروپا و در نتیجه کمبــود منابع تأمین انرژی باید در 
جستجوی تامین انرژی خود از طریق ذغال سنگ باشند، احتمال 
دارد متوجه خطای راهبردی خود در تبعیت کورکورانه از آمریکا 
در تقابل با ملت ایران شــده باشند.معاون سیاسی وزیر خارجه 
گفت: شانگهای یک سازمان سیاسی، امنیتی و راهبردی است. 
جمهوری اسامی ایران به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار در 
منطقه، اهتمام دارد تا از همه ظرفیت های موجود برای ایجاد و 
تقویت صلح و ثبات در منطقه اســتفاده کند.وی ادامه داد: بنابر 
باور جمهوری اســامی ایران، عامــل اصلی بی ثباتی در جهان، 
یکجانبه گرایی اســت. از این رو جهت بازگرداندن صلح و ثبات 
به جهان امروز نیازمند کنار گذاشــتن سیاست یکجانبه گرایی 
و گذار به سمت چندجانبه گرایی هستیم.باقری افزود: سازمان 
شانگهای و مجموعه بریکس از ابزارها و سازوکارهای مهم برای 

تامین این نیاز راهبردی 
جهان کنونی هســتند. 
این  به  ایران  پیوســتن 
دو مجموعه بین المللی 
چندجانبــه  می توانــد 
تقویت کند. را  گرایــی 

معــاون سیاســی وزیر 
خارجه گفت: ایران میان 

کشورهایی قرار گرفته که سال های متمادی در بی ثباتی و ناامنی 
به سر می برند. در شرق ایران کشور افغانستان قرار دارد که بیش 
از ۲۰ ســال است با ناامنی دست و پنجه نرم می کند، در غرب 
ایران عراق و ســوریه از ثبات پایدار محرومند، به این شــرایط، 
ناامنی های ناشی از ماهیت و سیاست های رژیم صهیونیستی را 
هم اضافه کنید. این نمای کلی از موقعیت ایران است.وی ادامه 
داد: در این شــرایط، ایران در همه این سال ها نقش ثبات ساز و 
امنیت ساز را در منطقه ایفا کرده و از این جهت، دیگر بازیگران 
منطقــه ای و بین المللی به نقش آفرینی ایران احتیاج دارند. در 
همین راســتا است که شاهد هستیم عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای ۱۸ سال به طول می انجامد، ولی در کمتر از 
یک سال و فقط ظرف چند ماه، درخواست ایران برای عضویت 

در مجموعه بریکس پذیرفته می شود.

باقری:

 اروپایی ها منافع ملت های خود را قربانی سیاست های آمریکا نکنند
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کاال برگ چه زمانی به صورت سراسری اجرا می شود؟
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیکی گفت: چنانچه اجرای آزمایشی طرح نتیجه مثبتی 
داشته باشد، دولت در سطح گسترده کاالبرگ الکترونیکی را اجرا می کند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، یکی از مهم ترین اقدامات 
دولت سیزدهم در سال نخست فعالیت خود حذف و اصالح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که بسیاری از کارشناسان آن را اصالح اقتصادی 
کشور دانستند.پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ آغاز شد و در تمام این سال ها به اذعان بسیاری از کارشناسان موجب فساد 
و ایجاد رانت در کشــور شده بود. افرادی که دغدغه شفافیت و مبارزه با فساد را داشتند همواره خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند.

در زمان تنظیم الیحه بودجه ۱۴۰۱، زمانی که دولت ســیزدهم بر حذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی اصرار داشــت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک شرط برای این 
موضوع قرار دادند. شرط نمایندگان عرضه کاالهای مشمول با کاالبرگ الکترونیکی و با قیمت ها شهریور ۱۴۰۰ بود.بر اساس تصمیم دولت، مقرر شد طرح کاالبرگ الکترونیکی 
به صورت آزمایشــی اجرا شــود و نتیجه طرح به اطالع ستاد اقتصادی دولت برسد تا در این باره تصمیم الزم اتخاذ شود.حال با گذشت چهار ماه از اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به دهک های یکم تا نهم درآمدی و برچیده شــدن صف ها، بســیاری از افراد جامعه ترجیح می دهند یارانه را نقدی دریافت کنند تا اینکه برای 
دریافت کاال در صف های منتظر بمانند.»هادی ســبحانیان« معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص ســرانجام طرح کاالبرگ الکترونیکی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تمهیدات الزم را در این مورد اندیشیده است و آمادگی الزم برای این موضوع وجود دارد.وی افزود: به دلیل حساسیت موضوع مقرر شد که ابتدا به صورت آزمایشی 
برای برخی گروه های خاص در کشور اجرا شود.سبحانیان تصریح کرد: با در نظر گرفتن تمام جوانب اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیکی چنانچه نتیجه مثبتی حاصل 

داشت، دولت در سطح گسترده ای انجام می دهد.

مهلت تکمیل مدارک برای 
واردکننده های خودرو تمدید شد

طبق اعالم سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنا بر درخواست 
شرکت های متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آیین نامه وارادت 
خودرو، یک ماه به آن ها فرصت داده شــد و اسامی شرکت های واجد 
شــرایط واردات تا اخر مهر اعالم می شــود.به گزارش ایســنا، اوایل 
شهریور ماه بود که ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد آیین نامه واردات خودرو ســه گروه را شــامل می شود که پس از 
ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده )۱۹ شهریور ماه(، حداکثر 
تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت های منتخب اعالم خواهد شد. پس 
از تایید و اعالم شــرکت هایی که الزامــات آیین نامه واردات خودرو را 

با امتیاز باالتری کسب کرده اند، واردات خودرو می تواند انجام شود.
حال بنابر درخواســت شــرکت های واردکننده، با تایید این مقام در 
وزارت صمت، این مهلت تا پایان مهر ماه تمدید شــده و براین اساس 
اســامی شرکت های واجد شرایط برای واردات، تا پایان مهر ماه اعالم 
خواهد شــد.  امید قالیباف ضمن اعالم این خبر به ایســنا، گفت: به 
دنبال  جلســات متعددی که با شرکت های واردکننده طی سه هفته 
اخیر به جهت  بررسی مدارک برگزار شد، در نهایت دو شرکت مرحله 
تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت پشــت سر گذاشته و برای الباقی 
این فرصت یکماه دیگر )از زمان مهلت تعیین شــده قبلی که تا پایان 
شــهریور ماه در نظر گرفته شــده بود( تمدید شد و حداکثر تا پایان 
مهر ماه اسامی تمام شــرکت های واجد شرایط اعالم خواهد شد.وی 
افــزود:  وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقــت، الزامات قانونی را از 
شرکت ها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت های کشور که ارائه 
خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را تضمین دهند، جهت واردات 
خودرو مجوز خواهند گرفت.سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: 
سرمایه گذارانی نیز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل نقل عمومی 

اعالم امادگی کرده اند که در حال مذاکره و اخذ مجوز هستند.  

گزیده خبر

وزیر اقتصاد در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر در مسکو
ایران با تمام کشورهای حاشیه  خزر وارد 

تبادالت با پول های ملی می شود
وزیــر اقتصــاد گفــت: هیــات ایرانی 
رایزنی های فشــرده و ســازنده ای برای 
تنظیم و امضــای توافقنامه ها و یا پیش 
قردادهای متعدد با کشــورهای ساحلی 
دریای خزر داشته است.به گزارش ایسنا، 
احســان خاندوزی که در حاشیه دومین 
مجمع اقتصادی دریای خزر در مسکو با 
یک شــبکه تلویزیونی گفت وگو می کرد 

گفت: افزایش ترانزیت کاال از طریق کریدور شمال جنوب، افزایش سواپ نفت و 
گاز، ایجاد مسیر سبز گمرکی و تسویه با پول های ملی، مهمترین موضوعات مورد 
عالقه پنج کشور ساحلی دریای خزر برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی 
اســت.خاندوزی در ادامه سخنانش گفت: مشخصا درمورد سرعت بخشیدن به 
مســیرهای خط آهن شــرق و غرب دریای خزر چه از ورودی اینچه برون و از 
ورودی آســتارا اجماع نظر جدی انجام شــد و قرار داد و پیش قراردادهایی که 
الزم بود آماده شود، در این زمینه در دست تهیه است. در حوزه اینچه برون هم 
امیدوار هستیم امروز تا آخر شب قرارداد رسما منعقد شود. در حوزه افزایش سو 
آپ هم توافق هایی بین وزیر نفت ما و طرف روســی و قزاقســتان در این زمینه 
صورت گرفت.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: درباره مسیر سبز گمرکی 
هم پیش از اینکه بنده در روسیه حضور داشته باشم، رییس کل گمرک آمده و 
مقدماتش را فراهم  کرده بود و بندهایی االن عملیاتی شده است و فقط باید به 
این اتفاقات سرعت ببخشیم.او تصریح کرد: درباره تسویه با پولهای ملی و سیستم 
شــبکه بانکی هم بعد از ظهر امروز نشستی با بانک مرکزی روسیه خواهد بود و 
چون آن نقطه اتصال تمام کشــورهای حوزه آسیای میانه خواهد بود، به شکلی 
خواهد بود که ایران بتواند با تمام کشــورهای حاشیه دریای خزر وارد تبادل با 

پول های ملی شود.

مخبر:
 ایران و روسیه در مبادالت تجاری می توانند 

از پول ملی شان استفاده کنند
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به 
اینکه اراده جدی روسای جمهور ایران 
و روســیه این است که ســطح روابط 
اقتصادی بــه حداکثر ممکن برســد، 
گفت: این رویکرد در ســطح سران دو 
کشور فرصتی استثنائی است.به گزارش 
اقتصــاد آنالیــن، محمــد مخبر عصر 
)پنجشــنبه( در حاشیه دومین مجمع 

اقتصادی خزر در نشست هم اندیشی با استانداران و روسای مناطق فدراسیون 
روســیه، ظرفیت های موجود در این مناطق را مفید و سازنده در جهت ارتقاء 
ســطح همکاری ها ارزیابی کرد و افزود: گزارش روسای مناطق روسیه نشان 
می دهد که توسعه مناسبات تجاری میان دو کشور امری دست یافتنی است.

معاون اول رییس جمهور از اســتانداران و روســای مناطق روسیه خواست 
متناســب با ظرفیت و مزیت های خود، زمینه توسعه همکاری با استان های 
ایران را فراهم کنند و با این استان ها که دارای مزیت و ظرفیت متناظر هستند 
روابط تجاری خود را گســترش دهند.مخبر با بیان اینکه استان های ایران و 
مناطق روسیه از ظرفیت های گســترده ای برای همکاری برخوردار هستند، 
اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل این مناطق بیش از میزان فعلی صادرات و 
واردات است و این حد از مبادالت تجاری فاصله زیادی با اهداف و چشم انداز 
روابط دارد.وی بر گسترش صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و 
مســکو تاکید کرد و گفت: ایران و روسیه دو کشور دوست و همسایه هستند 
و می تواننــد در مبــادالت تجاری به جای اســتفاده از ارز بیگانه، از پول ملی 
خود اســتفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا نســبت به پول ملی، 
ارزش آن ارتقاء پیدا خواهد کرد.معــاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری 
کرد با فراهم شــدن زمینه همکاری ها بین استان های ایران و روسیه، شاهد 
تحول جدی در حجم مبادالت تجاری میان مناطق دو کشــور باشیم.در این 
نشســت که سفیر ایران در روســیه و وزیر نفت به عنوان رییس طرف ایرانی 
کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشــور نیز حضور داشتند، استانداران و 
روسای مناطق فدراسیون روســیه هرکدام گزارشی از مزیت های صادراتی و 
حجم مبادالت خود با کشــورمان ارائه و بر آمادگی خود برای توســعه روابط 
تجاری و اقتصادی فیمابین تاکید کردند. در پایان این نشست مقرر شد موارد 
و پیشنهادات مطروحه توسط نمایندگان تعیین شده از سوی دو طرف بررسی 

و مورد پیگیری قرار گیرد.

جاماندگان سهام عدالت مشخص هستند، منابع مشخص نیست
تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفته های 
مســئوالن حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شده اند اما منابعی که به عنوان 
سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست.به گزارش 
ایســنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشــت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این 
ســهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام 
عدالت داغ شــد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشــمول سهام عدالت 
هســتند، همواره صدای اعتراض عده ای به گوش می رسید که چرا با وجود اینکه جزو 
دهک های کم درآمد جامعه هســتند، مشمول این سهام نمی شوند.در هر حال، دولت 
دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته 
شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی 
نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص ســهام عدالت به جاماندگان را میدادند و 
آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه 
آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی 
تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت در ســال ۱۴۰۱ 
مشــخص کردند.  طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شــد از محل باقی مانده سهام 
متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع 
گــروه های )۱( و )۲( ماده )۲( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم 

)۴۴( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصالحات و 
الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که 
از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.  بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین 
قربازاده - رییس سازمان خصوصی سازی - از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعالم کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش 
این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو 
میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشــش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت 

پوشش کمیته امداد قرار دارند.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟

هنوز مشخص نیســت چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعالم 
شــده است اسامی بنگاه هایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی 
اســت که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد 
بنگاه هــا اجازه داده بود واگذار شــوند اما در تبصره یک بند ب ماده ســه قانون اصل 
سیاســت ۴۴ ذکر شده اســت که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. 
تفســیر حقوقی این است که دولت مکلف اســت ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه ها را 
واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز اســت حفظ کند و زمانی که میزان شــناوری آن 
پایین آمد، دوباره دولت می تواند از طریق ســازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری 

کند.باید توجه کرد که دولت دیگر ســهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از 
همین شرکت های پتروشیمی و پاالیشگاه و... است. این شرکت ها جزو همان ۲۰ درصد 
است، ولی تفسیر این است که دولت می تواند آن ها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد 
هستند دولت نمی تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعالم شده است و این معاونت 
باید پاســخ دهد.باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به 
ســهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ 
هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد 
آن وثیقه وام هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آن ها 
از هیــچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاســخ خود را اعالم 

کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان پذیر می شود.

تکلیف جاماندگان دیگر چه می شود؟
در مورد ســایر افراد واجد شــرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ســاز و 
کار علمی افراد را شناســایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه 
ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیســت افرادی که در شــش 
دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی 
نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس 

آن تدبیری اندیشیده شود.

معاون مجلس، حقوقی و 
برنامه  سازمان  استان ها 
و بودجه گفــت: الیحه 
متناسب ســازی حقوق 
کارمندان و بازنشستگان 
بعد از تصویب در هیات دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال 
شد.به گزارش اقتصادآنالین، بابک افقهی با اشاره به دغدغه های 
رییس جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، 
اظهار کرد: براساس پیشنهاد دولت افزایش های جدید در صورت 
تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.وی ادامه 
داد: براساس این الیحه )۳۰۰۰( امتیاز برای کارمندان مشمول 

قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای 
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
– مصوب ۱۳۷۰- و ســایر مشمولین جزء )۱( بند )الف( تبصره 
)۱۲( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور )به  استثنای 
مشموالن قانون کار( و )۲۱۰( امتیاز برای اعضای هیات علمی و 
قضات،  با عنوان متناسب سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام 
کارگزینــی و قراردادهای آنان درج می شــود.  معاون مجلس، 
حقوقی و اســتان ها سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ 
ناشــی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است، 
گفت: حقوق مشــمولین جزء )۲( بند )الف( تبصره )۱۳( ماده  
واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، 

وظیفه بگیران و مشــترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی،  مبلغ نه میلیون )۰۰۰/۰۰۰/۹( ریال افزایش پیدا خواهد 
کرد.  افقهی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت، افزود: در اجرای مــاده )۱۶( این  قانون کمک هزینه 
اوالد و حق عائله مندی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر در 
دســتگاه های مذکور در ماده )۲۹( قانون برنامه توســعه ششم 
پنج ساله ششم و همچنین نیروهای مســلح،  وزارت اطالعات، 
ســازمان انرژی اتمی ایران )به  استثنای مشموالن قانون کار( از 
قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، 

وظیفه بگیران و مشــترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صددرصد 
)۱۰۰درصد( و پنجاه درصد )۵۰درصد( افزایش می یابد.به گفته 
وی براساس الیحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور 
با میــزان ده درصد )۱۰درصد( و مســتمری مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور 
کــه در دهک های درآمدی )۱( و )۲( و )۳( هســتند به میزان 
پنج درصد بیشتر افزایش می یابد.افقهی با اشاره به اینکه سازمان 
برنامه و بودجه در یکسال گذشته برای تامین هزینه های کشور 
به ســراغ اســتقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است؛ 
تصریــح کرد: دولت برای تامین منابع این الیحه هم به ســراغ 

شیوه های تورم زا نخواهد رفت.

حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟

 حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک 
آگهی صورتمجلس عدم قابلیت افزار پالک 2339 فرعی از 154 اصلی 

شش دانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 112/49 متر مربع واقع در طبقه اول که مقدار 3/56 متر مربع آن تراس مسقف است پالک 2339 فرعی 
از 154 – اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2094 فرعی واقع در اراضی حسن آباد جزء حوزه ثبتی ناحیه یک کرج با نضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت 
5/76 متر مربع واقع در همکف بانضمام پارکینگ قطعه دوم تفکیکی به مساحت 15 متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن ذیل ثبت و صفحه 152 دفتر جلد 1345 بنام آقای محمد علی ایران منش ثبت و ســند صادر شــد سپس مورد ثبت مع الواسطه و 
برابر سند 20339 مورخ 81/08/27 دفترخانه 40 کرج به خانم فلورفرد  ) نسبت به 3/5 دانگ مشاع از شش دانگ و آقای طه صبحی ) نسبت به دو سهم مشاع از سه سهم 
2/5 دانگ از مشاع از شش دانگ ( و خانم طایعه صبحی ) نسبت به یک سهم مشاع از سه سهم 2/5 دانگ مشاع از شش دانگ ( منتقل شد سپس مورد ثبت برابر سند 742 
مورخ 89/08/16 دفترخانه 171 کرج در رهن موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان قرار گرفت که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است و به موجب آن 16/38 سهم از 72 سهم 
سهمی خانم فلورفرد و 3/90 سهم از 72 سهم سهمی خانم طلیعه صبحی و 7/80 سهم از 72سهم سهمی آقای طه صبحی ) جمعا 28/08 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
( برابر سند 94644 مورخ 97/01/20 دفترخانه 25 کرج به بانک مهر اقتصاد انتقال اجرایی یافت و طبق سوابق سیستم نسبت به سهمی بانک اقتصاد سند مالکیت کاداستری 
به شماره سریال چاپی 652834 صادر شد سپس 12 سهم مشاع از 25/62 سهم از سهمی خانم فلورفرد برابر سند 19221 مورخ 1397/12/05 دفترخانه 163 کرج به خانم 
مهدیه علیقلی خانی منتقل شــد و نســبت به ایشان سند مالکیت کاداستری جداگانه صادر شد سپس نامبرده ) خانم مهدیه علیلی خانی ( سهمی خود را برابر سند 92165 
مورخ 0/20  5/1400 دفترخانه 30 کرج به /اقای مهدی یزدان پناه منتقل نمود و نسبت به ایشان سند مالکیت جداگانه کاداستری به شماره سریال چاپی 729879 صادر شد 
سپس آقای مهدی یزدان پناه به موجب تقاضای وارده به شماره 9008578 مورخ 1401/03/03 به اسناد قانون افراز و فروش امالک مشاع درخواست افراز سهمی خودشان 
را به طرفیت دیگر مالکین مشاعی از این اداره نموده اند که انجام آن برابر مقررات به نماینده ثبت محول گردید که مطابق ماده دو آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع 
نماینده ثبت گواهی نموده است که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و ثبت دفتر امالک شده و سند مالکیت معارض ثبت و صادر نگردیده و طبق گواهی دفتر بازداشتی پالک 
مورد گزارش برابر نامه شــماره 1398132000200565 مورخ 1398/03/04 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کرج بازداشت می باشد که با توجه به مکاتبه صورت 
گرفته با شعبه مربوطه ، مرجع بازداشتی برابر نامه شماره 140101990003373146 مورخ 1401/03/18 افراز با حفظ حقوق بازداشتی بالمانع اعالم نموده است لذا با عنایت 
به نامه شماره 9005478 مورخ 1401/04/08 موضوع افراز پالک فوق به اطالع شهرداری مرکزی کرج رسانیده شد و به موجب نامه شماره 67/5/47054 مورخ 1401/04/11 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج با افراز پالک 154/2339 بعلت مغایرت با ضوابط شهرسازی مخالفت نموده و پالک فوق را غیر قابل افراز اعالم نموده است . که در 
این رابطه صورتمجلس عدم قابلیت افراز به شماره 140185631009006739 مورخ 1401/04/30 تنظیم و مراتب دو بار از طریق شعبه اجرا جهت ابالغ به خواندگان ارسال 
شده که برابر نامه های شماره 140105831051004403 مورخ 1401/05/29 و 140105831051005449 مورخ 1401/06/28 اداره اجرا ابالغ واقعی میسر نگردید فلذا با 
به مراتب فوق و مستندا به ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا مراتب جهت ابالغ و نشر یه نوبت آگهی از طریق روزنامه های کثیراالنتشار منتشر تا پس از گذشت 

ده روز از نشر آگهی مذکور چنانچه اعتراضی به آگهی مذکور دارند مراتب را به این اداره اعالم در این غیر این این اداره به وظایف قانونی خود عمل مینماید . 
مسلم مرزآرا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 
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نفتبه۱۰۰دالربرمیگردد
بانک مورگان اســتنلی پیش بینی کرد قیمتهای نفت ســریعتر از برآورد قبلی، دوباره به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود 
خواهند کرد و قیمت مورد پیش بینی برای نفت در ســه ماهه نخســت سال آینده را از ۹۵ به ۱۰۰ دالر در هر بشکه، 
باال برد.به گزارش ایســنا، اوپک پالس روز چهارشــنبه کاهش تولید گروهی به میزان دو میلیون بشکه در روز از نوامبر 
را تصویب کرد اما با توجه به ناتوانی اعضای متعدد این گروه برای تولید باالتر، برآورد می شود کاهش واقعی این گروه 
کمتر و حدود یک تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. عمده این کاهش تولید توسط عربستان سعودی و کشورهای 
دیگر منطقه خلیج فارس انجام خواهد شد.بانک مورگان استنلی پیش بینی کرد سال میالدی آینده، کمبود عرضه در 
بازار نفت از ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد قبلی، به ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می کند.استراتژیستهای مورگان 
استنلی اعالم کردند این پیش بینی ها با فرض این بوده که تولید نفت روسیه پس از اجرایی شدن تحریمهای اتحادیه 
اروپا، به میزان یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می کند.بانکهای دیگر هم به کاهش تولید بزرگ اوپک پالس 
واکنش نشان داد و پیش بینی قیمت نفت را باال بردند. به عنوان مثال، گلدمن ساکس پیش بینی قیمت نفت برنت در 
سه ماهه جاری را به میزان ۱۰ دالر افزایش داد و ۱۱۰ دالر در هر بشکه اعالم کرد. گلدمن ساکس پیش بینی قیمت 
نفت برنت در ســال ۲۰۲۲ را از ۹۹ به ۱۰۴ دالر و قیمت ســال ۲۰۲۳ را از ۱۰۸ به ۱۱۰ دالر باال برد.دامین کوروالین، 
مدیر تحقیقات انرژی گلدمن ســاکس به تلویزیون بلومبرگ گفت: تمامی تحوالتی که در بخش عرضه شاهد بوده ایم، 
زمینه را برای قیمتهای باالتر نفت تا پایان ســال، فراهم می کنند.بر اســاس گزارش اویل پرایس، وارن پاترسون، مدیر 
استراتژی کاالها در موسسه مالی آی ان جی گفت: با توجه به کاهش عرضه بزرگی که از سوی اوپک پالس اعالم شده 
است، بازار جهانی احتماال تا پایان سال ۲۰۲۳ با کمبود عرضه مواجه خواهد بود. این بانک در حال حاضر پیش بینی می 
کند قیمت هر بشکه نفت برنت تا پایان امسال و نیمه اول سال ۲۰۲۳، در محدوده ۹۰ دالر می ماند و در نیمه دوم سال 
آینده افزایش بیشتری پیدا کند.قیمت نفت روز جمعه که بازارها منتظر انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا برای ارزیابی 
سیگنالهای اقتصادی بودند، کاهش یافت اما در پی تصویب کاهش تولید بزرگ اوپک پالس، در مسیر ثبت رشد هفتگی 
چشمگیری قرار گرفت. بهای معامالت نفت برنت با ۰.۴ درصد کاهش، به ۹۴ دالر و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا تغییری نداشت و ۸۸ دالر و ۵۳ سنت در هر بشکه بود. از ابتدای هفته جاری 
تاکنون، نفت برنت ۷.۴ درصد و شــاخص نفت آمریکا ۱۱ درصد رشــد کرده که بهترین رشد هفتگی هر دو شاخص از 

زمان آغاز جنگ اوکراین در مارس است.

انتقادوزیرآلمانیازقیمت
نجومیگازآمریکا

وزیر اقتصاد آلمان، آمریکا و دیگر کشورهای دوست 
صادرکننــده گاز را متهم کــرد از پیامدهای جنگ 
اوکراین سوده برده و گاز را به قیمت نجومی، عرضه 
می کنند.به گزارش ایسنا، رابرت هابک، وزیر اقتصاد 
 NOZ آلمان در مصاحبه با نشــریه آلمانی منطقه ای
گفت: بعضی از کشــورها از جمله کشورهای دوست، 
قیمتهای نجومی برای گاز طلب می کنند. مطمئنا، 
این امر مشــکالتی را به همراه مــی آورد که درباره 
آن صحبت می کنیم. وزیر اقتصاد آلمان خواســتار 
همبستگی بیشــتر از ســوی آمریکا برای کمک به 
متحدانش در اروپا شــد که بــرای تامین انرژی، در 
مضیقه قرار گرفتــه اند.هابک گفت: وقتی قیمتهای 
نفــت جهش پیدا کرد، آمریکا بــا ما تماس گرفت و 
در نتیجه، نفت از ذخایر ملی در اروپا آزاد شد. تصور 
می کنم همبســتگی برای محدود کردن قیمت گاز 
هم خوب خواهــد بود.وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: 
اتحادیه اروپا بــرای بحران گازی ایــن منطقه باید 
اقدامات بیشــتری انجام دهد. تالش کشــورها برای 
تامیــن گاز از منابع جایگزیــن، قیمتها را که پس از 
جنگ در اوکراین و تیرگی روابط با روســیه، افزایش 
پیدا کرده بودند، در معرض افزایش بیشتری قرار داد.

وزیر نفت خبر داد:

سرمایهگذاریمشترکباروسیهبرایتولیدالانجی
وزیر نفت از ســرمایه گذاری مشــترک برای تولید ال ان جی )گاز طبیعی مایع( و 
فناوری های مرتبط با تأسیســات گازی و مذاکره با شــرکت گاز پروم خبر داد.به 
گزارش ایسنا، دومین همایش اقتصادی خزر  با حضور معاون اول رئیس جمهوری 
ایران و نخســت وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو در حال برگزاری 
اســت و وزیر نفت ایران هم برای حضور در این همایش به روســیه ســفر کرده 
اســت.طبق اعالم وزارت نفت، ایران و روسیه به عنوان کشورهای صادرکننده گاز 
همکاری های فراوانی در حوزه ســوآپ انرژی انجام داده اند و در سفر به روسیه هم 
تفاهم های تازه ای برای ایجاد تأسیسات و بهره برداری از میدان های گازی مشترک 
ایجاد می شــود.همچنین در این همایش فرصت پیگیری موضوعاتی مانند توسعه 
همکاری های فنی، مهندسی، فناوری و آموزشی حوزه نفت و گاز، توسعه همکاری ها 
در حوزه تجارت، سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده های نفتی، ایجاد کنسرسیوم 
مشــترک انرژی با حضور شرکت های بخش خصوصی و دولتی همسایگان دریای 
خزر برای توســعه و بهربرداری از میدان های نفتی دریــای خزر وجود دارد.ایجاد 
صندوق ســرمایه گذاری مشترک بین کشورهای همسایه دریای خزر و استفاده از 
آن برای تأمین مالی برنامه های توسعه ای صنعت نفت و  بهره برداری از منابع نفتی 
دریای خزر و توسعه همکاری ها و مشارکت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
نفت و گاز کشورهای همسایه دریای خزر برای اجرای پروژه های اولویت دار، تبادل 
دانش و توسعه تجارت به خصوص در بخش پاالیشگاهی و پتروشیمی به عنوان دیگر 
موضوعات قابل طرح در این همایش نام برده شده است.قرار است میزگردی هم با 

عنوان »پروژه های همکاری انرژی حوزه دریای خزر« برگزار شود که در آن درباره 
دیدگاه کشورهای همسایه خزر در زمینه فرصت های سرمایه گذاری در منابع انرژی 
آن دریا بحث و تبادل نظر می شــود.جواد اوجی در حاشیه این همایش، همکاری 
دو کشــور ایران و روسیه در میدان های پارس شمالی، کیش و  فشارافزایی میدان 
پارس جنوبی را موضوعی مهم برشــمرد و اظهار کــرد: در زمینه صادرات گاز به 
پاکســتان و عمان نیز تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم و احداث خط لوله صادرات به 
این دو کشور همسایه به صورت مشترک میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.وزیر 
نفت، با اشــاره به جایگاه شــرکت گاز پروم روســیه در صنایع نفت و گاز در دنیا 
از سرمایه گذاری مشــترک برای تولید ال ان جی )گاز طبیعی مایع( و فناوری های 
مرتبط با تأسیســات گازی خبر داد و تصریح کرد: خوشــبختانه با این شرکت و 
شــرکت های دیگر مذاکرات خوبی انجام شده اســت که سقف تفاهم نامه های آن 
تا ۴۰ میلیارد دالر می رســد و این شــرکت ها در میدان های نفت و گاز کشورمان 
ســرمایه گذاری می کننــد و هزینه های آن را  پس از بهره بــرداری از بخش تولید 
برداشت خواهند کرد.او با اشاره به سوآپ فرآورده های نفتی نظیر بنزین در دریای 
خزر و نیز تهاتر اقالم غیرنفتی با نفت گفت: دو کشــور قادر هستند تا ۱۰ میلیون 
تن ســوآپ فرآورده های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که خوشبختانه تأسیسات 
زیربنایی آن وجود دارد.طبق اطالعات ســایت وزات نفــت، وی همکاری ایران با 
کشــورهای حوزه خزر در موضوع نفت و گاز و انرژی را راهبردی خواهند و افزود: 
قطع گاز صادرات روسیه به اروپا و تغییر شرایط بین المللی سبب شده تا ایران بتواند 

پل انتقال فرآورده های نفتی و گازی روسیه به سایر کشورها باشد و به قطب گازی 
منطقه تبدیل شود.وزیر نفت به موضوع ترانزیت برق نیز اشاره و تصریح کرد: در این 
زمینه خطوط انتقال نیرو در کشور ظرفیت مناسبی برای انتقال برق از آذربایجان 
و ترکمنستان به کشورهای دیگر و حتی سوآپ با کشورمان را فراهم کرده است و 
تالش می کنیم از نظر فنی همه اشــکاالت این موضوع را رفع و رجوع کنیم.اوجی 
به ســایر همکاری های دو کشور در حوزه ترانزیت، پتروشیمی، سرمایه گذاری های 
مشترک، تأمین تبادالت محصوالت کشاورزی و تولید محصوالت دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت: تولیدات مشــترک شرکت های دو کشور در بخش های مختلف نظیر 
پمپ هــای درون چاهی افزون بر تأمین نیاز داخلی بــه بازارهای منطقه نیز صادر 
می شــود و ایران در این بخش دانش و فناوری الزم را بومی خواهد کرد.وی اظهار 
امیدواری کرد که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در مسکو و گفت وگوهای دو 
و چندجانبه با کشورهای ساحلی خزر، بتوان مناسبات اقتصادی با کشورهای این 
منطقه را بیش از گذشته توسعه داد و توافق های انجام شده را عملیاتی کرد.همایش 
اقتصادی خزر یک رویداد اقتصادی بین المللی اســت کــه هدف آن فراهم آوردن 
زمینه ای برای ایجاد شــرایط برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و همکاری های 
اقتصادی و تجاری برای کشــورهای حاشیه خزر است. نخستین همایش اقتصادی 
خزر در سال ۱۳۹۸ در آوازا ترکمنستان برگزار شد و هدف اصلی آن کمک به غلبه 
بر موانع جغرافیایی و اطالعاتی برای سرمایه گذاری در کشورهای منطقه خزر بود. 
ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان کشورهای همسایه خزر هستند.

معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد روسیه ممکن است تولید نفت را به منظور جبران تاثیر منفی مربوط به معرفی سقف قیمت 
برای صادرات این کشور از سوی غرب، کاهش دهد.به گزارش ایسنا، طبق طرح معرفی سقف قیمت برای نفت روسیه که کشورهای 
صنعتی گروه هفت با آن موافقت کرده اند، ارائه خدمات بیمه، فاینانس، واســطه گری، حمل و خدمات دیگر برای محموله های 
نفت روسیه که باالتر از یک قیمت مشخص فروخته شوند، ممنوع خواهد بود. اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اعمال سقف قیمت 
نفت است که با طرح توافق شده میان اعضای گروه هفت مطابق خواهد بود. سفیران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای وضع بسته جدید تحریمها علیه روسیه به توافق 
رسیدند که شامل سقف قیمت برای نفت است.نواک در مصاحبه تلویزیونی گفت: ما بر این باوریم که چنین ابزاری، نقض همه مکانیزمهای بازار است و برای صنعت 
نفت جهانی می تواند بسیار منفی باشد.خبرگزاری تاس به نقل از نواک گزارش کرد روسیه ۵۳۰ میلیون تن )۱۰.۶ میلیون بشکه در روز( نفت در سال ۲۰۲۲ و ۴۹۰ 
میلیون تن نفت در سال ۲۰۲۳ تولید می کند.معاون نخست وزیر روسیه همچنین اظهار کرد: روسیه آماده است در صورت نیاز، از طریق یک الین خط لوله نورد استریم 
۲ گاز برای اروپا تامین کند. این خط لوله در سپتامبر سال ۲۰۲۱ ساخته شد اما چند روز پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، مجوز فعالیتش 
از سوی آلمان معلق شد.بر اساس گزارش رویترز، نواک بار دیگر اظهارات کرملین مبنی بر این که روسیه باید در تحقیقات مربوط به انفجارهای هفته گذشته دو خط 

لوله نورد استریم در دریای بالتیک حضور داشته باشد را تکرار کرد. تنها یک الین از دو الین خط لوله نورد استریم ۲ سالم مانده است.

جو بایدن از تصمیم کشورهای اوپک پالس برای کاهش تولید نفت ابراز ناامیدی کرد و رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگر اعالم کردند 
همه گزینه های ممکن را برای جلوگیری از افزایش قیمتها، بررسی خواهند کرد.به گزارش ایسنا، با وجود این اقدام اوپک پالس، بایدن 

گفت که از سفر تابستان خود به عربستان سعودی که به خاورمیانه متمرکز بود، پشیمان نیست.اوپک پالس روز چهارشنبه با کاهش بزرگ تولید نفت موافقت کرد. این تصمیم 
عرضه را در بازاری که هم اکنون نیز دچار محدودیت است محدودتر کرده و احتماال، قیمتهای بنزین را درست پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر باالتر 
می برد.بایدن در کاخ سفید در خصوص تصمیم اوپک به خبرنگاران گفت: ما در حال بررسی جایگزینهایی هستیم که می توانیم داشته باشیم. گزینه های زیادی وجود دارند اما 
هنوز تصمیممان را نگرفته ایم.بایدن هفته جاری از دولت خود و کنگره خواست راه هایی را برای افزایش تولید انرژی آمریکا و کاهش کنترل اوپک بر قیمت های انرژی بررسی 
کنند. بعضی از گزینه های وی، شامل برداشت نفت بیشتر از ذخایر نفت استراتژیک یا بررسی محدودیت صادرات انرژی از سوی شرکت های آمریکایی است. بایدن در ژوئیه به 
عربستان سعودی رفت اما این سفر بدون توافق برای کمک گروه اوپک پالس برای کاهش قیمت های بنزین بود که یک مشکل سیاسی مهم برای بایدن در آمریکا مانده است. 

نواک هشدار داد

کاهش تولید نفت روسیه در صورت معرفی سقف قیمت
بایدن با ابراز ناامیدی از تصمیم اوپک پالس:

آمریکا همه گزینه ها برای جلوگیری از افزایش 
قیمت نفت را بررسی می کند
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گزیده خبر
۳ درصد طرح ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند
جدیدتریــن آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که تا 
پایان تیر امســال ۸۳.۶ درصد کل طرح های در دســت اجرا کمتر از ۲۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشــته و فقط ۲.۸ درصد آن ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اند.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار از بین ۷۶ هزار و ۶۶۱ طرح 
در دســت اجرا تا تیر امسال، حدود ۶۴ هزار و ۸۱ طرح معادل ۸۳.۶ درصد کل 
طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۰ هزار و ۴۰۵ طرح معادل ۱۳.۶ 
درصــد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۲۱۷۵ طرح معادل ۲.۸ درصد کل طرح ها بیش 
از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.سال گذشته مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را 
در باال بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و 
گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا 
گران شود که در این زمینه سختگیری ها و مشوق هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح های در دست اجرا، طرح هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر 
کارکن است که ۴۸ هزار و ۵۵ طرح معادل بیشتر از ۶۲.۷ درصد از کل طرح ها 
را شامل می شود. ۲۱ هزار و ۶۸۱ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن 
دارند و تعداد طرح های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز 
به ترتیب ۴۲۲۴ طرح و ۲۷۰۱ طرح بوده است.مجموع اشتغال پیش بینی شده 
در طرح های در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۸۳ هزار نفر است که بیش 
از ۸۶۴ هزار نفر از آن ها در طرح هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۸۰۱ هزار نفر از 
آن ها در طرح هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.مجموع سرمایه 
در طرح های در دســت اجرا تا پایان تیر نیز بیش از ۲۹۵۹ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.در این میان تا پایان تیر ماه امسال ۱۰ هزار و ۹۴۲ طرح 
در بخش »سایر محصوالت کانی های غیرفلزی«، ۷۸۹۵ طرح در بخش »ساخت 
مواد و محصوالت شــیمیایی« و ۷۴۷۲ طرح در بخش »محصوالتی از الستیک 
و پالســتیک« در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح ها را به 
خــود اختصاص داده اند. کمترین طرح ها نیز به بخش های »جمع آوری، تصفیه 
و توزیع آب«،  »تولید انرژی«، و »فاضالب، دفع زباله، بهداشــت محیط و سایر 

فعالیت های مشابه« اختصاص دارد
بیشترین حجم فوالد تولیدی کشور 

صرف مصارف داخلی می شود
طبــق آمار، در مجموع پنج ماهه نخســت امســال، همگام با 
افزایش تولید فوالد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف 
داخلی شده و بخش کمتری به صادرات اختصاص یافته است؛ 
بر این اساس میزان آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

۱۸ تا ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.
به گــزارش ایســنا، بر اســاس آمــاری که توســط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مرداد ماه بالــغ بر ۴۵ میلیون تن از انواع 
اقالم فوالدی در کشور تولید شده است که از این میزان حدودا 
پنج میلیون میلیون تن صادر و الباقی )بالغ بر ۴۰ میلیون تن( 
صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری 
فوالد کشــور در این مدت نســبت به پنج ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۰ رشد ۱۸ تا ۳۱ درصدی داشته است.از ابتدای فروردین 
ماه تا پایان مرداد ۱۴۰۱ در مجموع سه میلیون و ۸۷۲ هزار تن 
مقاطع تخت فوالدی تولید شده که سه میلیون و ۸۵۶ هزار تن 
آن صادر شــده است. میزان مصرف این مقاطع نسبت به سال 
گذشــته که سه میلیون و ۲۶۵ هزار تن بوده است، ۱۸ درصد 
بیشــتر شده اســت.پس از آن از پنج میلیون و ۱۸۱ هزار تن 
مقاطع طویل فوالدی تولیدی ظرف پنج ماهه نخست امسال، 
چهار میلیون و ۱۹۷ هزار تن در داخل مصرف شــده است که 
نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل 

سه میلیون و ۱۹۷ هزار تن، ۳۱ درصد بیشتر شده است.

آمارهای گمرک نشان داد؛
هند؛ بزرگترین وارد کننده برنج به 

ایران
در میان کشــورهای صادرکننده برنج به ایران »امارات متحده 
عربی« هم دیده می شــود. براســاس آمار اعالم شده، واردات 
برنج از این کشور ۶۰ میلیون و ۹۵۰ هزار دالر است.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، آمارهای گمرک نشان 
می دهــد از ابتدای فروردین تا پایــان مردادماه برنج مورد نیاز 
کشور از ۵ کشــور »هند«، »پاکســتان«، »تایلند«، »امارات 
متحده عربی« و »مناطق آزاد« وارد شده است.هند بزرگترین 
صادرکننده برنج در جهان است، )با سهم ۴۰ درصدی تجارت 
جهانی( هرگونه اختالل در صادرات برنج از این کشور می تواند 
تأثیر زیادی بر امنیت غذایی جهان داشــته باشد و فشارهای 
تورمــی در بازار جهانی غذا را افزایش دهد.براســاس داده های 
اعالم شــده، برنج وارد شده از هند برابر با ۵۸۳ میلیون و ۶۱۰ 
هزار دالر بوده و با این شــرایط این کشــور همچنان توانسته 
بیشترین حجم صادرات در مدت زمان مورد بررسی را به خود 
اختصاص دهد.افزایش خریــد از هند در حالی رقم خورده که 
همه ساله با شروع فصل برداشت و ممنوعیت واردات برنج شاهد 

کاهش برنج در این مدت بودیم.

ماجرای افزایش تعرفه تلفن ثابت و دستور توقف آن چیست؟
پیش از این اعالم شــده بود که افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن 
ثابت، تابســتان امسال مورد تایید قرار گرفته و ستاد تنظیم بازار 
افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است و درصورت 
موافقت رگوالتوری و ابالغ بــه مخابرات اعمال و اجرایی خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن های ثابت 
اســتان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول 
جدید پیرامون تعرفه های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار 
تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه ای است که صاحبان 
خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و 
صرفا به منظور نگهداری این خطــوط باید پرداخت کنند.اما به 
تازگی اعالم شد که در همین رابطه شورای رقابت دستور توقف 
هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق 
هزینه تمام شده صادر کرد.بنابر اعالم مرکز ملی رقابت، در پانصد 
و نهمین جلســه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و با توجه به ماده ۳ 
مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع » دستورالعمل نحوه 
تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت«، شرکت مخابرات ایران موظف 
است با استقرار نظام حســابداری بهای تمام شده، نظام خود را 
به نحــوی اصالح کند که هزینه تمام شــده هر یک از خدمات 
تمام شــده این شــرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و 
در صورت های مالی حسابرســی شده این شرکت درج گردد، اما 
شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان 
ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در 
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه 
تغییــر در هزینه خدمات تلفن ثابــت و اخذ وجوه اضافی، مغایر 
مصوبه شــورای رقابت بوده و باید به قیــد فوریت متوقف گردد.

پس از این اتفاق، شــرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعالم 
کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت های خود را بر اساس 
قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگوالتوری انجام می دهد 
و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات 
مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ ســال اخیر و رشد 
چندین برابری نــرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه 
ذی نفعان می پردازد.این شــرکت همچنین تکید کرده که ابالغ 
»دســتورالعمل نحوه تنظیم هزینــه ماهیانه تلفن ثابت« پس از 
پیشــنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و 
پس از بررســی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با 
توجه به ضرورت پیاده سازی الزامات توسعه ای و رشد اقتصادی در 
کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات رسانی گسترده خود 

را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.
اما ماجرای افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این افزایش 
تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه ای معادل 
۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ 
دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و ســایر 
شــهرها بــه ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معــادل ۱۰۰۰۰ تومان 
مشــخص شــده بود.پیش از این محمدرضا بیدخام -مدیر کل 
ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با 
ایسنا درباره این موضوع اظهار کرده بود: تعرفه تلفن ثابت حدود 
۱۲ ســال اســت که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده 
است. ما در خواســتمان را برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ارایه داده ایم و آنها بررســی کردند و کارهای 

کارشناســی آن انجام شد.وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم 
مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب 
شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم 
با شــرایطی مصوب شــد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابالغ 
شــد.او گفته بود ما منتظریم این موضوع در  کمیسیون تنظیم 
بازار بررســی و از طریق وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات به 
ما ابالغ شود. به عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید 
تغییرات تعرفه ها را به ما ابالغ کنند تا بتوانیم اعالم کنیم و اطالع 
رسانی الزم در این زمینه انجام دهیم.بعد از این اظهارات خبری 
دیگر منتشر شد که طبق آن مشترکان تهرانی از ابتدای شهریور 
با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار و براساس مصوبه کمیسیون 
تنظیم مقررارت مبنی بر دســتورالعمل هزینــه ماهانه خدمات 
مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت، می توانستند با پرداخت ۲۰ 
هزار تومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴۴۴۴ دقیقه 
مکالمه رایگان درون شــهری یا به همان میــزان مکالمات بین 
شهری و همراه دریافت کنند.این طرح به گفته مدیرکل ارتباطات 
شرکت مخابرات ایران، برای سایر مراکز استان ها، ۱۵ هزار تومان 
و ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و ســایر شــهرها، ۱۰ هزار تومان 
و ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان اجرا شــده و دســتورالعمل نحوه 
تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت 
در راســتای حداقل جبران هزینه نگهداری از خطوط تلفن ثابت 
اســت.بر این اساس خطوط مشتریان با هر مبلغ صورت حساب، 
در صورت عدم پرداخت در دو دوره متوالی قطع و حداقل اعتبار 
مکالمــه مبلغ یک میلیون ریال یا میانگین ســه دوره آخر برای 
کارکردهای باالتر در نظر گرفته می شود و در صورت رسیدن به 

حد اعتبار توسط زیر سیستم اعتباری و هوشمند قطع می شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید در صورتی 
که برخــی موانع مهم از مســیر همکاری های 
تجاری اعضای اکو برداشته شود، می توان انتظار 
داشت که سطح تجارت مشــترک میان اعضا 
افزایشی قابل توجه را تجربه کند.به گزارش ایسنا، نشست روسای اتاق های بازرگانی و 
صنعت عضو اکو )رویکرد جدید اتاق اکو ۲۰۲۲-۲۰۲۵( به صورت مجازی برگزار شــد 
و روسا و نایب رئیســان اتاق های بازرگانی کشورهای پاکستان، آذربایجان، افغانستان، 
قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان به همراه دبیرکل سازمان همکاری های 
اقتصادی )اکو( به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع توســعه و گســترش همکاری 
بخش های خصوصی کشــورهای عضو از طریق اتاق های بازرگانی و همچنین راه ها و 
موانع گسترش تجارت و سرمایه گذاری مشترک پرداختند.غالمحسین شافعی - رئیس 

اتــاق ایران و اتاق اکو در این نشســت با بیان اینکه ســازمان همکاری های اقتصادی 
)اکو(، در چهار راه کریدورهای شرق-غرب و شمال- جنوب از جمله کریدورهای اسالم 
آباد- تهران- اســتامبول )ITI( که شــبه قاره هند را به شرق اروپا متصل می کند، قرار 
دارد گفت: بی شک عملیاتی شــدن طرح کریدورهای حمل ونقل در شمال-جنوب و 
شرق-غرب از جمله ITI به کاهش هزینه و زمان حمل ونقل کمک کرده و ایجاد درآمد، 
افزایش تجارت و رونق همکاری های اقتصادی بین کشورهای عضو اکو را در پی خواهد 
داشــت.او با اظهار تأسف از پایین بودن حجم مبادالت تجاری در سطح کشورهای اکو 
ادامه داد: آمار موجود حکایت از آن دارد که حجم مبادالت تجاری اخیر این سازمان با 
جهان در سال ۲۰۲۱ )بر اساس آمار مرکز بین المللی تجارت ITC( حدود ۹۲۷ میلیارد 
دالر بوده که از این میزان تنها ۸.۱ درصد ســهم تجارت درون منطقه ای بوده اســت. 
همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو نیز بر اساس آخرین آمار 

موجود )مرکز بین المللی تجارت ITC(، تنها ۱.۷ درصد کل ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی جهان اســت که رقمی بســیار پایین تر از انتظارات و پتانسیل های اقتصادی 
موجود در منطقه است.شافعی با اشاره به خطرات جدی رویدادهایی مانند شیوع کرونا 
برای تجارت و سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو بیان کرد: اتاق های بازرگانی عضو باید 
تالش کنند تا مدل های تجاری خود را متناسب با ریسک های موجود تطبیق داده و در 
موضعی قرار گیرند که خود را نماینده صنایع کوچک و متوسط )SME( بدانند و با ارائه 
خدمات متعدد به این صنایع، توسعه راهکارهای تجارت الکترونیک و تسریع در اجرائی 
شدن موافقت نامه های منطقه ای از جمله موافقت نامه تجاری اکو، موافقت نامه تسهیالت 
ویزایی و موافقت نامه گســترش و حمایت سرمایه گذاری خارجی بر مشکالت موجود 
فائق آیند.او ادامه داد: اجرائی شدن موافقت نامه تجاری اکو )اکوتا( از زمان امضا در سال 
۲۰۰۳ و تبدیل آن به موافقت نامه تجارت آزاد همچنین تسهیل گردش مالی بین اعضا 
از طریق بهره گیری از مزایا و پتانسیل های اتحادیه پایاپای اکو )ECU( می تواند در این 
راستا راهگشا باشد.رئیس اتاق ایران گفت: تسهیل صدور روادید و ایجاد برچسب ویزای 
اکو برای تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران اکو، برقراری پروازهای منظم و مستقیم بین 
کشورهای منطقه، اتصال شــبکه های برق و ایجاد بازار برق اکو به همراه سوآپ نفت 

و گاز نیز از جمله راهکارهایی اســت که می تواند برای توسعه همکاری های تجاری و 
سرمایه گذاری در منطقه مورد توجه قرار گیرد.شافعی افزود: برای نیل به همگرایی در 
منطقه الزم است برخی موارد نظیر گردشگری و به ویژه گردشگری سالمت، همکاری 
مسنجم تر در بخش انرژی، تولید مشترک و ایجاد برند مشترک خودروی اکو، همکاری 
در زمینه تسهیالت گمرکی الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد گمرک الکترونیکی مورد 
توجه بیشتر قرار گیرند.شافعی با تأکید بر ضرورت برقراری ارتباط مؤثر میان اتاق های 
عضــو به صورت روزمره و آنی در دور جدید فعالیت های اتاق اکو گفت: با اســتفاده از 
پلتفرم هــای موجود می توان این ارتباط را برقرار کرد تا به خصوص اتاق های بازرگانی 
آســیای میانه به صورت فعاالنه در جلســات حضوری و مجازی که به صورت دوره ای و 
در فواصل زمانی توســط اتاق اکو سازمان دهی خواهد شــد مشارکت کنند.بر اساس 
گزارش ســایت اتاق بازرگانی ایران، همچنین رئیس اتــاق اکو از نمایندگان اتاق های 
عضو درخواست کرد تا مشکالت موجود در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، روادید، 
ترانزیت و حمل ونقل، بانکــداری و نقل وانتقال وجوه و یا هر مورد دیگری که از منظر 
بخش خصوصی مانع تعامالت اقتصادی مشترک است را به اتاق اکو منعکس کنند تا 

در دبیرخانه اکو در تهران مورد بررسی و چاره جویی قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

گام مهم ایران برای توسعه تجارت با گروه اکو

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 140160316001001764 مورخ 1401/6/1 هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمال الدین قراریان فرزند 
جبار بشماره شناسنامه 1853 کد ملی 3256450903 صادره از کرمانشاه 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/80 مترمربع در محدوده 
اراضی قطعه 11 تفکیکــی از پالک 142 اصلی واقع در بخش یک حومه 
کرمانشــاه به آدرس: کرمانشاه- شهرک فجر- خیابان اول- کوی یازدهم- 
پالک 16 خریداری از مالک رسمی آقای علی میرزا منصوری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت اول: 1401/7/16   نوبت دوم: 1401/8/2 
مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امالک

1572/م الف/12

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در اجــرای مفاد پرونده اجرایی 0100365 شــعبه اجــرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان دیواندره در نظر دارد یک قطعه زمین زراعتی دیم  
به میزان 10129 متر مربع واقع در روســتای دره سفته به صورت قولنامه 
ای با مالکیت آقای ادیب قریشــی و وراث مرحوم زاهد رضایی )دلنیا ویس 
مــرادی 2-بدیعه مرادیان 3-آراد رضایی( با قیمت پایه ای 1440000000 
ریال را از طریق مزایده در مورخه 1401/07/27 ســاعت 10 صبح در دفتر 
شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برســاند کسانی که تمایل به خرید 
دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلســه بازدید و نسبت به اعالم قیمت 
پیشنهادی به این اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده 
باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نمایــد و حداکثر ظرف یک ماه از تاریــخ ابالغ مابقی بهای ملک را بپردازد 
در غیر اینصورت ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و 

مزایده تجدید میگردد. 
 دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری

 شهرستان دیواندره  )م الف ۱۵۸ (
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اروپا در تورم
رئیس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد که تورم منطقه 
اروپا به طور نامطلوبی باالست.به گزارش ایسنا به نقل 
از اکونومیک، کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی 
اروپا می گوید: تــورم در این بلوک به طور نامطلوب 
باالســت و در عین حال تاکید کرد که سخت است 
بگوییم که آیا به اوج خود رســیده است یا خیر.وی 
افزود: آنچه ضروری به نظر می رسد علل پشت تورم 
اســت که به آن دامن می زند.الگارد اشاره کرد که 
یکی از دالیل آن جنگ در اوکراین است که موجب 
ایجاد کمبود و عدم اطمینان شده است و قیمت ها 
را بسیار باالتر می برد.رئیس بانک مرکزی اروپا ادامه 
داد کــه دلیل دوم، تنگناهای عرضه اســت، یعنی 
تقاضای قوی در کنار عرضه ای که نمی تواند ســیال 
باشد.الگارد نتیجه گرفت که در پاسخ به دومی، باید 

به تدریج از تحریک تقاضا دست برداریم.

یورو سقوط کرد
با انتشــار داده های اقتصادی ایاالت متحده، یورو در 
برابــر دالر کاهش یافــت و در ۰.۹۸۴ دالر معامله 
شد.به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، یورو در برابر 
دالر روند کاهشی طی کرد. این ارز از رشدهای قبلی 
خود عقب نشــینی کرد و به پایین ترین سطح خود 
رســید.این اقدام همزمان با انتشار داده های کلیدی 
اقتصادی جدید در ایاالت متحده بود که نشــان از 
حرکت صعودی قاطع دالر آمریکا دارد.پوند انگلیس 
نیــز بیش از یک درصــد در برابر دالر کاهش یافت 
و فلزات گرانبها پیش از آمار مشــاغل ایاالت متحده 
کاهش یافتند.پس از اینکه لیز تراس، نخســت وزیر 
بریتانیا، دســت از کاهش مالیات ها در تالش برای 
تحریک رشد اقتصادی برداشت، پوند انگلیس بیش 
از یک درصــد در برابر دالر آمریــکا کاهش یافت.

استرلینگ ۰.۹۶ درصد در برابر دالر کاهش یافت.

 اقتصاد اوکراین ۳۵ درصد
 کوچک شد

بانک جهانی اعالم کرده اســت که اقتصاد اوکراین در ســال 
۲۰۲۲ به میزان ۳۵ درصد کوچک می شود.به گزارش ایسنا به 
نقل از بیزنس، بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد 
اوکراین در سال ۲۰۲۲ به دلیل از بین رفتن ظرفیت تولیدی، 
آسیب به زمین های کشاورزی و کاهش نیروی کار ۳۵ درصد 
منقبض خواهد شد.این بانک گفت که تخمین زده می شود 
بیش از ۱۴ میلیون نفر در کشور اوکراین به دلیل جنگ آواره 
شــوند.بانک جهانی تاکید کرد که این کشور به حداقل ۳۴۹ 
میلیارد دالر برای بازیابی و بازسازی در بخش های اجتماعی، 
تولیدی و زیرساختی نیاز دارد.آنا بجرد، معاون بانک جهانی 
در منطقه اروپا و آســیای مرکزی گفت: »تهاجم روســیه به 
اوکراین یکی از بزرگترین بحران های جابجایی انسان ها را آغاز 
کرده و تلفات ســنگینی را بر زندگی انسان ها و اقتصاد وارد 

کرده است«.

گزیده خبر

مردم چقدر چک رمزدار دادند؟
از ۵۳۵.۹ هزار میلیارد تومان چک وصول شده در مردادماه امسال، ۵۷.۴ درصد 
آن مربوط به چک های عادی اســت و ۴۲.۶ درصــد دیگر آن را نیز چک های 
رمزدار تشــکیل می دهند.به گزارش ایســنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی در 
مردادماه ســال جاری بیانگر این اســت که از مجموع چک های مبادله شــده 
بیــش از ۶.۸ میلیون فقره وصول شــده که از این تعــداد بالغ بر ۶.۴ میلیون 
فقــره عادی و بیــش از ۰.۴ میلیون فقره رمز دار بوده اســت؛ بنابراین در کل 
کشــور ۹۳.۸ درصد از کل چک های وصولی را چک هــای عادی و ۶.۲ درصد 
را چک های رمزدار تشــکیل می دهند.از نظر مبلغی نیز، از ۵۳۵.۹ هزار میلیارد 
تومان چک های وصولی در کل کشــور حدود ۳۰۷.۴ هزار میلیارد تومان برای 
چک های عادی و حدود ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده 
است. بر این اســاس، در کل کشور ۵۷.۴ درصد از کل مبلغ چک های وصولی 
را چک هــای عادی و ۴۲.۶ درصد دیگــر را چک های رمزدار به خود اختصاص 
داده اند.طبق این گزارش، در مردادماه امسال در کـل کشـور بیش از ۴۲۷ هـزار 
فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان وصول شده 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۳ درصــد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۲ 
درصد رشد داشته است.در ماه مورد بررسی، در استان تهران معادل ۱۳۹ هزار 
فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۱۶۵.۱ هزار میلیارد تومان وصول شد 
که در این ماه، ۵۰.۹ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در ســه اســتان 
تهـران )۳۲.۵ درصـــد(، اصفهان )۹.۷ درصد( و خراسان رضوی )۸.۷ درصد( 
وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 
همچنــین، ۸۰.۲ درصــــد از ارزش چــک هــای فــوق در اســتان هــای 
تهــــران )۷۲.۳درصــد(، خراسان رضوی ) ۴ درصد( و اصفهان ) ۳.۹ درصد( 
وصول شده اســت.چک های عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص به 
حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن 
ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک 
در وجه شــخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.چک های رمزدار، 
چک هایی هســتند که بنا به درخواست مشــتری و به نام اشخاص حقیقی یا 
حقوقی توســط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می تواند بر 
عهده ســایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل 
چک ها جهت تســهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و 

پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز؛
پرداخت بیش از یک میلیون فقره وام 

ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در ســال جاری تاکنون بیش از یک 
میلیون فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به 
ارزش ۹۹ همت به متقاضیان پرداخت شــده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از 
بانک مرکزی، مهدی صحابی درباره وام ودیعه مســکن گفت: تا تاریخ ۱۲ مهر 
ســال جاری تعداد ۱۳۱ هزار فقره تشکیل پرونده در این باره انجام شده است 
که از این تعداد ۹۴ هزار نفر به میزان ۵۳۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت دریافت 
کرده اند.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری یادآور شــد: 
تــا تاریخ مذکور، تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد ریال موفق به 
دریافت این تسهیالت شدند.همچنین به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی تا 
تاریخ ۱۲ مهر تعداد ۵۰۷ هزار نفر به مبلغ ۷۰۰هزار میلیارد ریال از تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بهره مند شــدند که این امر حاکی از رشد ۶۵ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در 
خصوص پرداخت تسهیالت مسکن خانوارهای دارای فرزند سوم گفت: براساس 
جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال جاری مقرر شــده اســت برای 
خانوارهای فاقد مســکن که فرزند ســوم آنها از سال ۱۳۹۹ به بعد متولد شده 
است، تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه، ساخت و خرید مسکن پرداخت 
شــود. بر این اســاس بانک مرکزی نیز سهمیه بانکها و آیین نامه مربوطه را به 
شــش بانک پســت بانک، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و مسکن 
ابالغ کرده است.صحابی با بیان اینکه قانونگذار به صراحت اشاره کرده است که 
این تسهیالت باید به خانوارهای فاقد مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: یکی از 
مشکالت پیش روی شبکه بانکی برای پرداخت  این تسهیالت آن است که بانک 
عماًل امکانی را برای کنترل این مهم که متقاضی فاقد مســکن است یا خیر را 
ندارد؛ بنابراین مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی این اطالعات را به منظور 
اســتعالم به صورت برخط در اختیار بانکها قرار دهد.وی تاکید کرد: در صورت 
ارایه دسترسی الزم برای استعالم وضعیت متقاضی از لحاظ داشتن یا نداشتن 
مســکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیالت مسکن خانوارهای 

فاقد مسکن دارای فرزند سوم توسط بانکها سرعت خواهد گرفت.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
تسهیل خرید و فروش ارز به صورت 

اسکناس
به منظور مدیریت بازار ارز از این پس خرید و فروش ارز به صورت اسکناس سایر 
ارزها بجز دالر و یورو واجد شرایط مهلت زمانی نیست.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطالعیه شماره ۵۹۴۹۵ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ و در 
راســتای مدیریت بازار ارز و تسهیل در خرید و فروش ارز به صورت اسکناس، 
از تاریخ ابالغ این اطالعیه، خرید و فروش ارز به صورت اســکناس ســایر ارزها 
بجز دالر و یورو واجد شرایط مهلت زمانی نمی باشد.دیهی است، افزایش مهلت 
مذکــور به معنی عدم تأمین به موقع نیازهــای ارزی متقاضیان واقعی نبوده و 
شــرکت های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی مکلف هســتند در 
چهارچوب مقــررات و ضوابط ابالغی فروش ارز بابــت مصارف ارزی خدماتی 

نسبت به ارائه خدمات به متقاضیان اقدام نمایند.

 فهرست بدهکاران بانک مرکزی
 به روزرسانی شد

بانک مرکزی اعالم کرد: فهرست بدهکاران بزرگ بانک هایی که در موعد قانونی 
اطالعات آنان برای صحت ســنجی به بانک مرکزی ارســال شد پس از بررسی 
نهایی به تفکیک هر بانک، به روز رسانی و منتشر شد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روز چهارشنبه در توئیتی 
اعالم کرد: بانک مرکزی فهرســت بدهکاران بانکی را به روزرسانی کرد فهرست 
بدهکاران بزرگ بانک هایی که در موعد قانونی اطالعات آنان برای صحت سنجی 
به بانک مرکزی ارســال شد پس از بررســی نهایی به تفکیک هر بانک، به روز 
رسانی و منتشر شــد.بانک مرکزی همچنین اسامی بانک هایی را که اطالعات 
تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط خود را در موعد قانونی به این بانک 
اعالم نکردند به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاســبات کشور و کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی خبر داد؛
پرداخت ۹۹ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در سال جاری تاکنون 
بیــش از یک میلیون فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مســکن به ارزش ۹۹هزار میلیارد تومان به 
متقاضیان پرداخت شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از بانک مرکزی، مهدی صحابی درباره وام ودیعه مسکن گفت: تا 
تاریخ ۱۲ مهر سال جاری تعداد ۱۳۱ هزار فقره تشکیل پرونده 
در این باره انجام شــده اســت که از این تعداد ۹۴ هزار نفر به 
میزان ۵۳,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده اند.معاون 
اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری یادآور شــد: 
تا تاریخ مذکور، تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد 
ریال موفق به دریافت این تســهیالت شدند.همچنین به گفته 
این مقام مسئول بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ مهر تعداد ۵۰۷ هزار 
نفر به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بهره مند شــدند که این امر حاکی از رشد ۶۵ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته است.معاون اداره اعتبارات 
بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیالت مسکن خانوارهای 
دارای فرزند سوم گفت: براساس جز ۳ بند الف تبصره ۱۶ قانون 
بودجه سال جاری مقرر شده است برای خانوارهای فاقد مسکن 
که فرزند ســوم آنها از ســال ۱۳۹۹ به بعد متولد شــده است، 
تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه، ساخت و خرید مسکن 
پرداخت شود. بر این اساس بانک مرکزی نیز سهمیه بانک ها و 
آئین نامه مربوطه را به شش بانک پست بانک، تجارت، صادرات، 
توسعه تعاون، کشاورزی و مسکن ابالغ کرده است.صحابی با بیان 
اینکه قانونگذار به صراحت اشــاره کرده است که این تسهیالت 
باید به خانوارهای فاقد مســکن پرداخت شود، تأکید کرد: یکی 
از مشکالت پیش روی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیالت 
آن اســت که بانــک عماًل امکانی را برای کنتــرل این مهم که 
متقاضی فاقد مســکن است یا خیر را ندارد؛ بنابراین مقرر شده 
است وزارت راه و شهرسازی این اطالعات را به منظور استعالم 
بــه صورت برخط در اختیار بانک ها قرار دهد.وی تاکید کرد: در 
صورت ارائه دسترســی الزم برای استعالم وضعیت متقاضی از 
لحاظ داشتن یا نداشتن مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، 
پرداخت تسهیالت مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند 

سوم توسط بانک ها سرعت خواهد گرفت.

تحلیل 6 ماهه بازار سرمایه؛

بورس در نیمه اول سال ۱۴۰۱ در جا زد 
بسیاری از قیمت  سهام در نقاط جذابی قرار دارند و بازار سرمایه 
مستعد رشد اســت اما باید دید مشوق های دولت می تواند باز 
هم به کمک بازار ســرمایه بیاید یا بــازار درگیر رکود حداقل 
۶ماهه دیگر خواهد شــد؟به گزارش خبرنگار مهر، در انتهای 
آذر ماه ســال گذشــته وزیر اقتصاد جزئیات فرمان ۱۰ بندی 
را برای بورس تشــریح کرده که در آن دولت قصد داشــت با 
تعدیل کردن قیمت خوراک پتروشیمی، کارخانه های فوالدی 
و صنایع ســیمانی به حمایت بنیادی از بازار سرمایه بپردازد، 
همچنیــن دولت کاهــش ۵ درصــدی مالیــات را نیز برای 
شــرکت های تولیدی در نظر گرفت تــا هزینه های عملیاتی 
بسیاری از شرکت ها کاهش و حاشیه سود خالص آنان افزایش 
یابد. همچنین دولت حقوق خود در بخش معدن را نیز تغییری 
نداده و مبلغ ۳۰ هــزار میلیارد تومان را برای صندوق تثبیت 
بازار ســرمایه در نظر گرفته بود.دولت برای اینکه اوراق بالی 
جان پول هوشمند بازار سرمایه نشود قرار شد تا انتشار اوراق 
دولتی را در زمانی قرار دهد تا جریان نقدینگی در حالت بهتری 
قرار گیرد. دولت برای حمایت از بانک ها و مؤسســات مالی و 
حتی بسیاری از شــرکت های صادراتی بورس، نرخ تسعیر ارز 
را معــادل ۹۰ درصد نرخ ســامانه نیما قرار داد تا شــرکت ها 
بتوانند با تسعیر ارز سودهای جدیدی کسب کرده و وضعیت 
صورت مالی خود را بهبود بخشــند. این ۱۰ بند در زمان اجرا 
توانست شــوک خیلی خوبی به بازار وارد کرده و بورس را در 
مرحله نوســان مثبت قرار دهد.بازار ســرمایه بعد از ابالغ این 
فرمان شــاهد نوســان مثبت قوی قرار گرفت و توانست ۴۰۰ 
هزار واحد رشــد کند، اما چند عامل باعث شد که بورس بعد 
از رســیدن به مقاومت یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحدی دوباره 
به حالت ریزشــی و نوسانی ادامه داده و در ۶ ماه اخیر بیش از 

۳۰۰ هزار واحد ریزش کند.

افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی دنیا
بانک هــای مرکزی اروپا و آمریکا برای در امان ماندن از تبعات 
اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین نرخ بهره را در ماه های اخیر 
افزایش داده تا بتوانند تورم را کنترل کنند اما این افزایش نرخ 
بهره باعث ایجاد رکود در بازارهای جهانی به ویژه کامودیتی ها 
شــده و این موضوع نیز در کاهش فــروش صادراتی برخی از 

شــرکت های بزرگ بورســی ایران نیز تأثیرگذار بود، کاهش 
قیمت های جهانی باعث نوسانی شدن صنایع فوالدی و برخی 

دیگر از صنایع بزرگ در بورس ایران شد.

افزایش فوق العاده کرک اسپرد پاالیشی ها
امــا جنگ روســیه و اوکراین باعث افزایش حاشــیه ســود 
پاالیشــی ها یا همان کرک اسپرد شد برخی از تحلیلگران این 
میزان را برای پاالیشــی ها به اندازه ۴۰ دالر ارزیابی کردند که 
در گذشــته رقمی بســیار کمتر از این بود، افزایش سودآوری 
شرکت های پاالیشی باعث شد بسیاری از صندوق های سرمایه 
گذاری و ســرمایه گذاری حقیقی و حقوقی به سمت صنعت 
پاالیشی بیایند اما بالتکلیفی تحلیلگران در اقتصاد کالن باعث 
شد آنگونه که پیش بینی می شد شرکت های پاالیشی با اقبال 
سهامداران مواجه نشــود و تنها پاالیشگاه نفت الوان توانست 

اقبال خوبی از سهامداران را داشته باشد.

گرانی محصوالت غذایی در دنیا
گرانی محصوالت غذایی در دنیا و برداشته شدن ارز ترجیحی 
به ویژه در صنایع غذایی باعث شــد این شــرکت ها با افزایش 
ســودآوری و اقبال سهامداران مواجه شوند، اما افزایش قیمت 
جهانــی و افزایش قیمت داخلی بدین معنا نیســت که تمام 
شرکت های غذایی وضعیت خوبی خواهند داشت زیرا در برخی 
از آنان هزینه های عملیاتی بیشــتر از درآمدها افزایش یافته و 

حاشیه سود را کاهش داده است.

بالتکلیفی تحلیلگران در اقتصاد کالن
یکی از عوامل اصلی ریزش بورس بعد از رشد چهار ماهه یعنی 
تا انتهای اردیبهشت، بالتکلیفی تحلیلگران در وضعیت اقتصاد 
کالن اســت، تحلیلگران اقتصادی که پول های هوشمند را به 
بازار ســرمایه هدایت می کنند در این مرحله دســت به عصا 
حرکت کرده تا بتوانند ارزیابی درستی از استراتژی آینده دولت 

به دست آورند، اما افزایش مستمر و آهسته و پیوسته نرخ بهره 
بین بانکی از اردیبهشت ماه تا اواخر تیر ماه سال جاری به اوج 
رسیده و از ۲۰.۳۶ به ۲۱.۳۱ رسید.نرخ بهره بین بانکی تأثیر 
مستقیمی بر نرخ بهره اصلی بانکی دارد و هر چقدر نرخ بهره 
بانکی باالتر رود پول های هوشمند بیشتر برای ورود به سرمایه 
گذاری در بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 
ترغیب می شــوند، دغدغه فعاالن بازار سرمایه باعث شد وزیر 
اقتصاد واکنش نشــان داده و در جلســه ای مشترک با رئیس 
ســازمان بورس و رئیس بانک مرکزی اعالم کند که نرخ بهره 
بین بانکی کاهش خواهد یافت، طبق جدول فوق که ســایت 
رسمی بانک مرکزی منتشر کرده نرخ بهره بین بانکی از ابتدای 
مرداد تا اواخر شهریور کاهشی بود اما باز هم در اواخر شهریور 
ماه سال جاری شاهد افزایش نرخ بهره بانکی و در آستانه ۲۱ 
قرار گرفتن آن هســتیم که باعث شده شــاخص کل باز هم 
واکنش منفی نشان داده و ریزش بازار سرمایه ادامه دار باشد.

شکسته شدن خط روند صعودی بورس
شــاخص کل بورس در ۳۰ ماه گذشته یک خط روند صعودی 
ســاخته بود و توانسته بود به این خط روند پایبند باشد یعنی 
شاخص کل دو بار با حمایت این خط روند به باال پرتاب شده 
و توانسته بود رشــدهای خوبی را کسب کند، بار اول در بهار 
ســال ۱۴۰۰ که با حمایت این خط روند تــا نزدیکی ناحیه 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رشــد کرده بــود، بار دوم نیز 
در زمســتان سال ۱۴۰۰ که توانسته بود با حمایت آن به یک 
میلیون و ۶۱۰ هزار واحد برســد. اما شکسته شدن این خط 
روند در معامالت هفته گذشته بازار سرمایه می تواند بازار را با 
نوسان یا رکود عمیقی مواجه کند البته دولت می تواند باز هم 
با تغییر مؤلفه های کالن اقتصاد مانند نرخ بهره به کمک بازار 
ســرمایه بیاید اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند 
دولت در این روزها اولویت مدیریت و کنترل تورم را داشــته 
و این اســتراتژی به دولت اجازه نمی دهــد تا بتواند نرخ بهره 
را به پایین ۲۰ درصد برساند.بسیاری از قیمت سهام در نقاط 
جذابی قرار دارند و بازار سرمایه مستعد رشد است اما باید دید 
مشوق های دولت می تواند باز هم به کمک بازار سرمایه بیاید یا 

بازار درگیر رکود حداقل ۶ ماهه خواهد شد؟

قیمت طال)جمعه( در آســتانه انتشــار 
گزارش مشــاغل در ایاالت متحده، ثابت 
مانــد و به ســمت بزرگ تریــن افزایش 
هفتگــی خود از ماه مــارس پیش رفت.

به گزارش ایســنا، بهای هــر اونس طال 
تا ســاعت ۸ و ۴۲ دقیقــه صبح به وقت 
شــرقی با ۲.۵ درصد کاهــش به ۱۷۱۰ 
دالر و ۳۰ سنت رســید و قیمت طالی 
آمریکا نیز بــا ۰.۱۵ درصــد کاهش به 
۱۷۱۱ دالر و ۳۰ ســنت رسید.شاخص 
دالر ۰.۱ درصــد کاهش یافت و بازدهی 
خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده پس از 
افزایش یک شبه ثابت ماند.استفان اینس، 
شریک مدیریت دارایی SPI گفت: مسیر 
نزولی بــرای قیمت طال، بازتر از صعودی 
اســت و دلیل دیگری جز این نیست که 
فدرال رزرو هنوز تغییر نکرده اســت. اگر 
حقوق و دستمزد قوی داشته باشیم، طال 
کاهــش می یابد. اگر حقوق و دســتمزد 
ضعیفی داشــته باشیم، طال ممکن است 

به ۱۷۲۵ دالر برســد.بر اســاس گزارش 
رویترز، اقتصاددانان پیش بینی می کنند 
بعد از انتشــار گزارش حقوق و دستمزد 
غیرکشــاورزی ایاالت متحده، ۲۵۰ هزار 
شغل در ماه گذشــته اضافه می شود، در 
حالی که این رقم در ماه اگوســت ۳۱۵ 

هزار بود.در اوایل این هفته، داده هایی که 
نشــان دهنده کاهش فرصت های شغلی 
در ایاالت متحده و تولیــد ضعیف تر بود 
و افزایش کمتر از حــد انتظار نرخ بهره 
توســط بانک مرکزی استرالیا، امیدها به 
کاهش ســرعت افزایش نرخ های فدرال 

رزرو را تقویت کرد. بــا این حال، زمانی 
که مقامــات فدرال رزرو بــر تعهد خود 
به مهــار تورم که بســیار باالتر از هدف 
دو درصدی بانک مرکزی اســت، تاکید 
کردنــد، این امیدها از بین رفت.در حالی 
که طال به طور سنتی به عنوان پوششی 
در برابــر تورم تلقی می شــود، انقباض 
ایاالت متحده باعث  سریع سیاست پولی 
کاهش جذابیت شــمش بدون بازده و در 
عین حال تقویت دالر شده است.در بازار 
سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۰.۷ دالر رسید 
و قیمت ها به ســمت بزرگ ترین افزایش 
هفتگی خود از ماه جوالی تا کنون جهش 
کردند.پالتیــن بــا ۰.۲ درصد کاهش به 
۹۲۰.۳۶ دالر رسید اما در مسیر رسیدن 
به بزرگ ترین رشد هفتگی خود از ژوئن 
۲۰۲۱ بود و پاالدیوم ۰.۳ درصد کاهش 
یافت و به ۲۲۵۴.۲ دالر رســید اما برای 

دومین هفته متوالی افزایش یافت.

از ماه مارس رقم خورد
هفته طالیی برای طالی جهانی

مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه معامالت در این بازار به صورت روان در 
حال انجام است، گفت: مهم ترین عامل موثر رشد قیمت در بازار ارز، فضای روانی 
حاکم است که مقطعی بوده و نوساناتی را در قیمت ارز ایجاد کرد. به گزارش ایِبنا؛ 
»امیر هامونی« مدیرعامل بازار متشــکل ارزی در خصوص وضعیت بازار متشکل 
ارزی و افزایش نرخ ارز در این روزها، اظهار داشت: هدف بازارگردان در این روزها 
نقدشــوندگی بیشتر در بازار و پاسخ به نیاز متقاضیان بازار ارز است.وی ادامه داد: 
مهم ترین عامل موثر بر بازار متشکل ارزی جو روانی حاکم است که مقطعی بوده و 
نوساناتی را در قیمت ارز دارد.مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: برخالف نوسانات 

نرخ ارز در بازار متشــکل ارزی و افزایش نرخ ارز، مســاله خاصی در این خصوص 
وجود ندارد. هامونی تاکید کرد: نوسان ذات بازار است و با وجود این نوسان، بازار 
متشکل ارزی نقدشونده و حجم معامالت روان بوده است.مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی گفت: موضوع مهم برای ما این است که نیاز متقاضی در بازار متشکل ارزی را 
پاسخ دهیم و عرضه کنندگان )صرافان و صادرکنندگان( به صورت روان ارز عرضه 
کنند و بازار به تعادل برســد.به گزارش ایرنا، بازار متشکل ارزی، ارزها به  صورت 
نقد معامله می شــوند و نرخ ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و 
دستوری نیست. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز 

معامالت، تقاضاهای خود را ثبت کرده و در 
نهایت بر اساس نزدیک ترین قیمت، معامله 
می کنند.کانــون صرافان، کانــون بانک های 
خصوصی و شــورای هماهنگــی بانک های 
دولتی بــه عنوان بازیگران اصلــی این بازار 
هســتند و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، 
بر معامالت این بازار نظارت می کند.شفافیت 
شکل گیری نرخ تعادلی ارز )بر اساس عرضه 

و تقاضا(،  ایجاد مرجعی برای کشــف نرخ و نرخ گذاری با کنترل و نظارت بانک 
مرکزی،  ساماندهی و توسعه بازار نقدی ارز،  کوتاه شدن دست دالالن بازار ارز و 
بازارهای غیررسمی در تعیین نرخ ارز و  افزایش شفافیت مالی معامالت و فعالیت 

بازیگران اصلی بازار ارز از اهداف و مزایای ایجاد این بازار است.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی:

فضای روانی عامل افزایش نرخ ارز است
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گزیده خبر
انتقادهای نادر از عملکرد ارتش و وزارت 

دفاع روسیه در جنگ اوکراین
یکــی از مقام های منصوب روســیه در اوکراین گفته که شــویگو باید به دلیل 
»شکست های شرم آورش در جنگ اوکراین« به فکر خودکشی باشد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از چندین ماه جنگ در اوکراین، اهداف 
اصلی و اولیه روسیه هنوز در این نبرد حاصل نشده و این درحالیست که نیروهای 
این کشور با یکسری شکست های مهم در ماه های اخیر روبرو شده اند، به طوریکه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه بسیج نســبی در کشور اعالم کرده 
است.»کریل استرموسوف«، معاون رئیس منطقه خرسون در پیام ویدئویی چهار 
دقیقه ای به صورت علنی وزرا و ژنرال های دولت مســکو را بابت ناکامی در فهم 
مشــکالتی که در خط مقدم نبرد اوکراین وجــود دارد، مورد انتقاد قرار داد.وی 
افزود: با توجه به وضعیت پیش آمده در اوکراین و ناکامی هایی که رخ داد، وزیر 
دفاع و تمامی مقام های روسی باید به فکر خودکشی باشند. البته باید به این نکته 
اشاره کرد که واژه »افسر« برای آنها زیاد است.چنین لفظ های توهین آمیز برای 
سران نظامی دولت مسکو از داخل سیستم در روسیه بسیار نادر است اما یکسری 
شکســت ها در میدان نبرد در اوکراین برخی از متحدان پوتین را بر آن داشــته 
تا ژنرال های ارشــد را سرزنش کنند.در این میان، رمضان قدیروف، رهبر منطقه 
خودمختار چچن و یوگنی پریگوژین، موسس گروه واگنر نیز ژنرال های روس را 
مورد استهزا قرار داده و می گویند، ارتش دچار پارتی بازی شده و مقام های ارشد 
آن را باید از درجاتشان خلع کرد و آنها را پای پیاده به جبهه نبرد فرستاد تا بابت 
گناه هایشان مجازات شوند.سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه و یکی از متحدان 
نزدیک پوتین در سال ۲۰۱۲ به این سمت منصوب شد. این دو به قدری نزدیک 

به هم هستند که تعطیالتشان را هم با یکدیگر سپری می کنند.

ژاپن پس از ۷ ماه فعالیت سفارتش در 
کی یف را از سر می گیرد

رســانه های ژاپنی گزارش دادند، سفارت ژاپن در اوکراین پس از هفت  ماه وقفه 
از )چهارشــنبه( فعالیت خود در کی یف را از ســر می گیرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، به دنبال آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه 
ســال جاری میالدی، ژاپن ســفارت خود در کی یف را به شهر »لویو« واقع در 
غرب اوکراین منتقل کرد. اواخر مارس ســال جاری میالدی، هیات دیپلماتیک 
ژاپن اوکراین را ترک کرد و فعالیت هایش به ســفارت ژاپن در لهســتان محول 
شد.خبرگزاری کیودو گزارش داد، دولت ژاپن تصمیم گرفت تا این سفارت را به 
منظور تقویت همکاری ها با دیگر کشــورهای گروه هفت در مورد مسائلی چون 
بازسازی اوکراین مجددا باز کند. انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا 
در ماه های آوریل و مه سفارت های خود را در اوکراین مجددا باز کردند.کونینوری 
ماتســودا، سفیر ژاپن در اوکراین اواهر اوت به اوکراین سفر کرد و ائیل سپتامبر 
گفت وگوهایی را با پلیس انجام داد تا مطمئن شود که خطری این سفارتخانه و 
کارمندانش در کی یف را تهدید نخواهد کرد.روز جمعه فومیو کیشــیدا، نخست 
وزیر ژاپن و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در یک گفت وگوی تلفنی 

درباره موضوع این سفارتخانه با یکدیگر صحبت کرده بودند.

در پاسخ به کره شمالی،
آمریکا و کره جنوبی هم چند موشک شلیک 

کردند
ارتش آمریکا و کره جنوبی )چهارشــنبه( چهار موشک زمین به زمین به سمت 
دریای ژاپن شلیک کردند و این به دنبال شلیک یک موشک بالستیک قاره پیما از 
نوع هوآسونگ-۱۲ به دست کره شمالی انجام می شود.به گزارش ایسنا، براساس 
گــزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، ایاالت متحده و کره جنوبی هر کدام دو 
موشــک هدایت شــونده تاکتیکی از نوع ATACMS شلیک کردند.روز سه شنبه، 
کره شمالی موشــکی را پرتاب کرد که بر فراز استان آئوموری در شمال ژاپن به 
پرواز درآمد و در اقیانوس آرام خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن ســقوط 
کرد. این اولین موشــک کره شمالی بود که از سپتامبر ۲۰۱۷ بر فراز خاک ژاپن 
پرواز کرد. گمان می رود مسافت برآورد شده برای این موشک بالستیک - حدود 
۴۶۰۰ کیلومتر – بیشترین میزان بُرد در تاریخ پرتاب های آزمایشی کره شمالی 
باشد.این موشــک در حدود ۳۲۰۰ کیلومتری ســواحل ژاپن سقوط کرد. این 
بیســت و سومین آزمایش موشکی کره شمالی در سال جاری بود. به دنبال آن، 
ایاالت متحده خواســتار برگزاری نشست شــورای امنیت سازمان ملل در مورد 

آزمایش های موشکی کره شمالی در ۵ اکتبر )چهارشنبه( شد.

اردوغان: 
دیدارم با بشار اسد در آینده بعید نیست

رئیس جمهوری ترکیه اعــالم کرد، در حال حاضر موضوع دیدارش با رئیس 
جمهوری ســوریه وارد نیست اما ممکن اســت در آینده با وی دیدار کند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه در پایتخت جمهوری چک گفت: دیدارم با بشار اسد، رئیس 
جمهوری ســوریه در حال حاضر وارد نیســت اما این امــر را در آینده بعید 
نمی دانم. ممکن است در زمان مناسب، طبق شرایط، در آینده با او دیدار کنم.

پیش از این رئیس جمهوری ترکیه گفته بود: باید با سوریه اقدامات بیشتری 
انجام دهیم و بسیاری از توطئه ها در این منطقه از جهان اسالم را از بین ببریم. 
هدف ما پیروزی بر اسد نیست بلکه می خواهیم با تروریسم در شمال سوریه 

و شرق فرات مبارزه کنیم.

تهدید اروپا به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به خبرنگاران گفت 
که این نهاد اروپایی قصــد دارد در واکنش به اتفاقات اخیر در 
ایران، اعمال تحریم های بیشــتر علیه ایران را بررســی کند.به 
گزارش ایســنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در جمع خبرنگاران در پراگ، در ادامه واکنش های مقامات 
اروپایــی به اتفاقات اخیر ایران، گفت که ایــن نهاد اروپایی در 
حال بررســی اعمال تحریم های بیشــتر علیه ایران است.بورل 
گفت، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشســت بعدی شان 
اعمال تحریم های بیشــتر علیه ایران را بررســی خواهند کرد.

بورل پیش از این در واکنش بــه اتفاقات اخیر ایران گفته بود: 
ما به عنوان نمایندگان اتحادیه اروپا از ایران خواســته ایم تا به 
حقوق اساسی شهروندان ایرانی احترام بگذارد.او مدعی شد که 
همراه چارلز مایکل، رئیس شورای اروپا در دیدار با برخی مقامات 
ایرانی مستقیما این مسئله را مطرح کرده است.مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ناآرامی های اخیر در ایران و در 
اظهاراتی مداخله جویانه گفت: به نظرم مهم است که ما واکنشی 
قوی و متحد بوســیله اتحادیه اروپا نشــان بدهیم. ما به همراه 
کشــورهای عضو به بررسی تمام گزینه های دردسترس ازجمله 
تدابیر محدودکننده برای پاســخ دادن به این رویدادها استفاده 
خواهیم کرد. من این مســئله در جلســه آتی شــورای روابط 
خارجی بــا همتایانم مطرح می کنم.بــورل تصریح کرد: زمانی 

که می گویم »تدابیر محدودکننده« دارم از لفظ تعیین شــده 
در معاهده )بر سر اتحادیه اروپا( استفاده می کنم؛ چراکه در این 
معاعده کلمه »تحریم« یافت نمی شود. تنها در آن می توان لفظ 
»تدابیر محدودکننده« یافت و من دارم از آن استفاده می کنم.

این دیپلمات ارشد اروپا همچنین مطرح کرد: ما به بررسی آنچه 
که در ایران رخ می دهد، ادامه خواهیم داد. ما از هر فرصتی برای 
ابراز مواضع و نگرانی های مان درخصوص حقوق بشــر در ایران 
استفاده خواهیم کرد.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران در گفت وگوی تلفنی اخیرش با بورل در این باره گفته بود: 
اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات بی اساس و در جهت ترغیب 
آشــوبگران و تروریست هایی که جان و مال مردم ایران را هدف 
قرار داده اند اقدام سیاســی شتابزده ای کند، به آن پاسخ متقابل 
می دهیم.عالوه بر این، بورل امروز در صفحه توییترش درباره این 
گفت وگوی تلفنی نوشت: با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران گفت وگو کردم. خواســتار پاسخگویی برای مرگ 
مهسا امینی، متوقف کردن خشونت علیه تظاهرات کنندگان و 
آزادسازی بازداشتی ها شدم.او ادامه داد: حق اعتراض و گردش 
آزاد اطالعات باید مجاز باشــد. اتحادیه اروپا تمامی گزینه ها را 
بررسی می کند.مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا افزود: 
همچنین از ایران خواســتم با آژانــس بین المللی انرژی اتمی 

همکاری کند.

بسته  هشــتمین  اعمال  تهران-ایرنا- 
تحریمی اتحادیه اروپا علیه روســیه از 
روز پنج شنبه ششــم اکتبر الزم االجرا 
و آغاز شــد. در این بسته، تحریم ها و 
محدودیت هــای تجاری جدیدی علیه 
روسیه اعمال شده و بر فهرست توقیف 
دارایی هــا و ممنوعیت ســفر مقامات 
روس افزوده شــده اســت.به گزارش 
ایرنا به نقل از یورو نیوز ، اتحادیه اروپا 
جدیدترین و هشــتمین دور تحریم ها 
علیه روســیه را در واکنــش به الحاق 
چهار اســتان اشــغالی اوکراین توسط 
مسکو به خاک روسیه، اعمال می کند.

روســیه که در ســال ۲۰۱۴ میالدی 
شبه جزیره کریمه اوکراین را به دنبال 
برگزاری یک همه پرسی ضمیمه خاک 
خود کرد اخیرا ســناریوی مشابهی را 
لوهانسک،  دونتســک،  استان های  در 
خرسون و زاپوریژیا تکرار و این مناطق 

اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد.
در هشتمین بســته تحریمی اتحادیه 
اروپا علیه روســیه که با هدف افزایش 
فشار بر اقتصاد و تضعیف توانایی نظامی 
این کشــور تنظیم شده است، در کنار 
اقتصــادی، محدودیت هایی  اقدام های 
علیه افراد و همچنیــن ایجاد مبنائی 
برای اعمال ســقف قیمتی بر صادرات 
نفت روســیه وجود دارد.در چارچوب 
هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا 

، از دســامبر ۲۰۲۲ انتقــال نفت خام 
روسیه  به کشــورهای ثالث از طریق 
دریا، ارائــه خدمات فنی و تأمین مالی 
این کار ممنوع خواهد بود. همچنین از 
انتقال تمام فرآورده های  فوریه ۲۰۲۳ 
نفتی روســیه به کشــورهای ثالث و 
ارائه خدمات فــوق ممنوع خواهد بود.

بر اســاس تحریم ها و محدودیت های 
جدیــد، معافیتی موســوم به »قیمت 
حداکثــری« بــرای انتقــال نفــت و 
محصوالت نفتی روسیه اعمال خواهد 
شــد. از همین رو اگر نفت روســیه به 
مبلغ کمتر از ســقف تعیین شــده به 
فروش برســد، برای انتقال آن خدمات 
مختلفی ارائه خواهد شــد.تحریم های 
جدیــد همچنین ممنوعیــت واردات 
کاالهــا از جمله محصــوالت فوالدی، 
ســنگ ها و فلزات گرانبها، پالستیک، 
منسوجات، چرم، سرامیک و سیگار از 
روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

را گسترش داده است.
محدودیت هــای صادراتی اضافی علیه 
مســکو، بخش دیگری از این بســته 
جدید تحریمی اتحادیه اروپا را تشکیل 
می دهند که هدفش »کاهش دسترسی 
روســیه به موارد نظامــی، صنعتی و 
فناوری« اســت.بر اساس بسته جدید 
تحریمی اتحادیه اروپا، فروش و تأمین 
تجهیزات نظامی و قطعات یدکی آن ها 
به روســیه ممنوع اســت. ممنوعیت 
فــروش »مواد شــیمیایی، اقالم مورد 
استفاده در بخش هوانوردی و قطعات 
الکترونیکی خــاص« به بخش دفاعی 
و امنیتی روســیه، در هشتمین بسته 
تحریمــی جدیــد اروپا علیه مســکو 
گنجانده شده است.با گسترش فهرست 
اروپا علیه روسیه،  اتحادیه  تحریم های 
افراد  نمایندگان بخش دفاعی روسیه، 
مرتبط با انتشــار »اطالعات نادرست« 
درباره جنگ اوکراین و همچنین افراد 

و موسساتی که در برگزاری همه پرسی 
الحاق برخــی از مناطــق اوکراین به 
روسیه نقش داشتند، وارد این فهرست 
شــدند.بنا به هشتمین بسته تحریمی 
اتحادیه اروپا علیه روســیه، افرادی که 
تحریم های این اتحادیه علیه مســکو 
را نقض کنند یا رونــد دور زدن آن را 

تسهیل کنند، تحریم خواهند شد.
بســته جدید تحریم های اتحادیه اروپا 
همچنین ارائه خدمات مرتبط با کیف 
پول هــای ارزهای کریپتــو متعلق به 
شــهروندان و مؤسســات روسی بدون 
توجــه به ارزش آن هــا را ممنوع کرد.

همچنیــن ارائــه خدماتــی از قبیل 
معماری، مهندسی، فناوری اطالعاتی و 
مشاوره حقوقی به روسیه نیز از جمله 
محدودیت های مشمول هشتمین بسته 
تحریمی علیه این کشور است.در بخش 
دیگری از بسته جدید تحریمی اتحادیه 
اروپا علیه مسکو، برای ارائه خدمات اعم 
از مشــاوره فناوری اطالعات، مشاوره 
حقوقی، معماری و مهندسی به دولت 
روسیه و اشــخاص حقوقی مستقر در 
این کشور محدودیت ایجاد شده است.

هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا 
علیه روسیه همچنین اتباع این اتحادیه 
را از پذیرش پست هایی در سازمان های 
تحت مالکیت یا کنترل دولت روســیه 
منع کرده اســت.اتحادیه اروپا با تأکید 
بر اینکه تحریم هایش علیه مؤثر خواهد 
بود، تضمین کــرد که این تحریم ها بر 
صادرات انرژی و محصوالت کشاورزی 
از روسیه به کشــورهای ثالث، تأثیری 

نخواهد گذاشت.

اجرای هشتمین بسته تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه 
 اتحادیه چه اهدافی را نشانه گرفت

دبیر مطبوعاتی کاخ ســفید برنامه جو بایدن برای نامزد 
شدن مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 
را تایید کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشاتودی، 
کاریــن ژان پی یــر، دبیر مطبوعاتی کاخ ســفید در یک 
نشست خبری تایید کرد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
قصد دارد در سال ۲۰۲۴ بار دیگر برای انتخابات ریاست 
جمهوری نامزد شود.ســخنگوی کاخ سفید ادعا کرد، جو 
بایدن با وجود افول بخت و اقبال حزب دموکرات در مدت 
اخیر علنا به شرکت در رقابت انتخاباتی متعهد شده است.

کاریــن ژان پی یر با پرسشــی در این خصوص که آیا جو 
بایدن طبق گزارش شــبکه ان.بی.سی نیوز به کشیش ال 
شارپتون، یک فعال حقوق مدنی در آمریکا قصدش برای 
نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 

ســال ۲۰۲۴ را تایید کرده، مواجه شــد و به نوعی حرف 
شارپتون را تایید کرد.ژان پی یر اظهار کرد: »اگر شارپتون 
چنین حرفی را زده پس همینطور هست.«سخنگوی کاخ 
ســفید در ادامه پیش از آنکه به یک خط مشــی حزبی 
ارجاع دهد، عنوان  کرد: »رئیس جمهور آمریکا خودش هم 
این حرف را زده که مایل به نامزدی مجدد برای ریاســت 
جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ است.«ژان پی یر در ادامه 
با ارجاع به قانونی در آمریکا که مشارکت کارمندان دولت 
فدرال در کمپین های سیاسی را ممنوع می کند، بیان کرد 
که نمی تواند نظر شــخصی خودش را درباره این مساله را 
مطرح کند.او با تکرار صحبتی که بایدن در یک مصاحبه 
با برنامه تلویزیونی آمریکایی »۶۰ دقیقه« در ماه گذشته 
میالدی مطــرح کرد نتیجه گرفت:  »من تنها بر آنچه که 

رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است تاکید خواهم کرد و 
حرفی که خودم بارها گفته ام این است که رئیس جمهور 
آمریکا قصد دارد برای انتخابات ریاســت جمهوی آمریکا 
نامزد شود.«در گزارش شبکه ان.بی.سی در روز سه شنبه 
آمده است، بایدن در نشستی در ماه گذشته میالدی با ال 
شارپتون در محل کاخ ســفید به او گفت: من قصد دارم 
دوباره این کار )نامزدی برای ریاســت جمهوری(  را انجام 
دهم. من قصد این کار را دارم.بایدن که ســابقا به عنوان 
معاون باراک اوباما در زمان ریاست جمهوری اش خدمت 
کرده بر اســاس این گزارش در زمــان نامزدی اش برای 
انتخابات ۲۰۲۰ نیز توصیه شــارپتون را پیش از پیوستن 
به رقابت ریاست جمهوری با هدف سنجش آرای خود در 
میان بلوک مهم رای دهندگان سیاهپوست اخذ کرده بود

اعالم نامزد شدن بایدن برای انتخابات ۲۰۲۴

جان کربی هماهنگ  کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید همزمان با اظهارات مداخله جویانه واشنگتن در امور 
داخلی ایران، بر دیپلماسی در قبال برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.به گزارش ایرنا، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی 
شورای امنیت کاخ سفید روز چهارشنبه به وقت محلی با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران افزود که ایاالت متحده 
می خواهد از راه های دیپلماتیک مانع دســتیابی ایران به سالح هسته ای شود.این مقام کاخ سفید در عین حال مدعی شد که به 
نظر می رسد دیپلماسی در حال حاضر کارساز نیست.این مقام دولت بایدن همچنین با اشاره به تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت، افزود: ایاالت متحده باید 
وابستگی کمتری به اوپک پالس و تولید کنندگان خارجی نفت داشته باشد.کربی درباره احتمال استفاده روسیه از سالح هسته ای نیز گفت که آمریکا هنوز نشانه هایی 
مبنی بر تصمیم پوتین برای چنین کاری را مشــاهده و رصد نکرده اســت.خبرگزاری رویترز گزارش داد: اوپک پالس در اجالس امروز چهارشنبه خود در وین درباره 
شدیدترین کاهش تولید نفت خود از زمان آغاز همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ به توافق رسید.این خبرگزاری نوشت: این توافق به رغم فشار آمریکا و دیگر کشورها 
برای تولید بیشتر حاصل شده و عرضه را در بازاری که هم اکنون نیز در تنگنا هست، محدودتر می کند.این کاهش می تواند باعث بهبود قیمت نفت شود. قیمت نفت 
به دلیل نگرانی از رکود اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره و دالر قوی تر از ۱۲۰ دالر در سه ماه پیش به حدود ۹۰ دالر کاهش یافته است.به گفته یک منبع آگاه آمریکا 

با این بهانه که اصول بازار از اقدام اوپک حمایت نمی کند، این سازمان را تحت فشار قرار داده بود تا تولید خود را کاهش ندهد.

رئیس جمهور آمریکا گفته اظهارات همتای روســیه ای او درباره احتمال اســتفاده از سالح هسته ای در جنگ اوکراین شوخی نیست.به 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا گفته اظهارات »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه 
درباره احتمال استفاده از سالح های هسته ای در جنگ اوکراین شوخی نیست و دنیا، با بزرگترین تهدید هسته ای از زمان بحران موشکی 
کوبا روبرو اســت.بایدن طی اظهاراتی در نیویورک که به تقابل ۱۳ روزه ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شــوروی در سال ۱۹۶۲، در پی 

استقرار موشک های بالیستیک میان برد شوروی در خاک کوبا اشاره داشت گفت: »ما از زمان کندی و بحران موشکی کوبا با چشم انداز آرماگدون )جنگ سرنوشت ساز( روبرو 
نبوده ایم.«رئیس جمهور آمریکا درباره والدیمیر پوتین گفت: »ما با آدمی طرف هستیم که خیلی خوب می شناسمش. وقتی درباره احتمال استفاده از سالح های هسته ای تاکتیکی 
یا سالح های بیولوژیک یا شیمیایی صحبت می کند شوخی نمی کند، چون عملکرد ارتش او بسیار ضعیف است.«بایدن در ادامه اظهاراتش هشدار داد چنانچه والدیمیر پوتین 
تصمیم به استفاده از سالح های تاکتیکی هسته ای بگیرد، ممکن است جنگی سرنوشت ساز رخ دهد. او گفت: »دارم تالش می کنم بفهمم راه پوتین برای خروج نیست. می خواهد 
از کجا راه خروجش را پیدا کند؟«وی اضافه کرد: »قرار اســت او کجا بایســتد که عالوه بر اینکه آبروداری می کند از قدرت قابل توجهش در روسیه کاسته نمی شود.«اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا در نوع خود صریح ترین اعالم موضع از سوی مقام های آمریکایی درباره احتمال استفاده روسیه از سالح های هسته ای است. پوتین ماه گذشته هنگام اعالم 

بسیج عمومی برای جنگ در اوکراین گفت که مسکو آماده است برای دفاع از خاک خود از سالح های هسته ای استفاده کند.

کاخ سفید:

 به نظر می رسد دیپلماسی با ایران کارساز نیست
بایدن:

 پوتین درباره استفاده از سالح هسته ای شوخی نمی کند
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آیا خوردن ماهی می تواند مغز ما را سالم و تفکر ما را در میانسالی چابک 
نگه دارد؟ یــک مطالعه جدید بر روی اثرات امگا ۳، ارتباط مصرف این 
اسیدهای چرب با بهبود ساختار مغز و عملکرد شناختی در میانسالی را 
نشــان می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، شواهد جدید 
نشان می دهد که خوردن ماهی های آب های سرد و سایر منابع اسیدهای 
چرب امگا ۳ ممکن اســت به حفظ ســامت مغز کمک کند و قدرت 
شناخت را در میانسالی تقویت کند.بر اساس پژوهشی که در روز پنجم 
اکتبر در مجله پزشــکی آکادمی آمریکایی اعصاب منتشــر شد، وجود 
دستکم مقادیر کمی از امگا ۳ در گلبول های قرمز با بهبود ساختار مغزی 
و عملکرد شناختی در میان داوطلبان سالم ۴۰ تا ۵۰ ساله ارتباط دارد.

کلودیا ساتیزابال)Claudia Satizabal(، محقق اصلی این مطالعه و استادیار 
موسســه آلزایمر گلن بیگز می گوید: پژوهش ها به بررســی این ارتباط 
در جوامع مســن تر پرداخته بودند. این مطالعه جدید نشان می دهد که 
داشــتن رژیم غذایی حاوی برخی از اســیدهای چرب امگا ۳ حتی در 
سنین پایین، به محافظت از مغز در برابر بسیاری از شاخص های پیری 
در میانســالی کمک می کند.میانگین سنی داوطلبان ۴۶ سال بود. تیم 
تحقیقاتی به بررسی ارتباط غلظت اسیدهای چرب امگا ۳ در گلبول های 
 )MRI(قرمز خون، نشــانگرهای شــناختی پیری مغز و انجــام ام آرآی
پرداختند. آن ها همچنین تأثیر غلظت امگا ۳ در گلبول های قرمز را در 
 »APOE۴« .بودند، بررســی کردند »APOE۴« داوطلبانی که حامل ژن
یک تنوع ژنتیکی است که با خطر احتمال بیشتر ابتا به بیماری آلزایمر 

ارتباط دارد.

پژوهشــگران دانشــگاه ســنت جورج لندن در پژوهش جدیدشــان 
اظهار کرده اند، یک آزمایش چشــم ســاده می تواند خطر مرگ ناشی از 
بیماری های قلبی عروقی را پیش بینی کند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
اس اف، نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد، یک آزمایش چشم ساده 
که سیاهرگ ها و شریان های شبکیه را اندازه گیری می کند، می تواند مرگ 
ناشی از بیماری های قلبی عروقی را پیش بینی کند.این آزمایش داده های 
هوش مصنوعی )AI( را با اسکن شبکیه )غشایی در پشت چشم که حاوی 
ســلول های حساس به نور است(، ترکیب می کند. این روش می تواند به 
توسعه یک برنامه غربالگری منجر شــود که به پزشکان اجازه می دهد 
تا داروها و تغییرات ســبک زندگــی را چندین دهه قبل از ظهور عائم 
بیماری قلبی تحلیل و بر اســاس آن اطاعات دارو تجویز کنند.»آلیچا 
رجینا رودنیکا« )Alicja Regina Rudnicka( نویســنده اصلی این پژوهش 
از دانشــگاه ســنت جورج لندن گفت: این آزمایش ارزان، در دسترس و 
غیرتهاجمی است. افرادی که در معرض خطر سکته مغزی، حمله قلبی 
و ســایر شــرایط گردش خون قرار دارند، می توانند در طی مراجعه های 
معمول با اپتومتریســت خود، تحت روش RV )واسکولومتری شبکیه با 
قابلیت هوش مصنوعی( قرار گیرند.پژوهشگران گفتند: پیش بینی خطر 
واســکولومتری مبتنی بر هوش مصنوعی کاما خــودکار، کم هزینه و 
غیرتهاجمی است و به دلیل در دسترس بودن و به دلیل اینکه نمونه گیری 
خون یا اندازه گیری فشــار خون انجام نمی شود، پتانسیل دستیابی آن 
به نســبت بیشتری از جمعیت در جامعه بهتر است.پژوهشگران در این 
مطالعه الگوریتمی به نام کوارتز )QUARTZ( را بر اساس تصاویر شبکیه 

چشم ده ها هزار فرد بالغ بین ۴۰ تا ۶۹ سال توسعه دادند.

 بهبود عملکرد مغز در میانسالی
 با مصرف امگا 3

پیش بینی خطر مرگ با یک 
آزمایش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خرس قطبی در تعقیب نهنگ بلوگا در خلیج هادسون در کانادا/ 
خبرگزاری فرانسه

معرفی پرولوگ، اولین کراس اوور برقی هوندا
هوندا از اولین کراس اوور الکتریکی خود با نام پرولوگ رونمایی کرده است. این خودرو که با همکاری جنرال موتورز ساخته شده و به نظر 
می رسد اشتراکات فراوانی با شورلت بلیزر EV جدید داشته باشد، آیندهٔ محصوالت الکتریکی هوندا را آغاز خواهد کرد. پرولوگ همچنین 
اولین محصول الکتریکی جدی هوندا در بازار آمریکا محسوب می شود و تا پایان دههٔ جاری حداقل ۳۰ مدل برقی جدید در سراسر جهان 
نیز به آن اضافه خواهند شد.پرولوگ به عنوان یک کراس اوور میان سایز در کنار مدل پاسپورت قرار خواهد گرفت اما هوندا امیدوار است 
که این مدل بتواند خریداران CR-V هیبریدی را به سمت خود جذب کند. پرولوگ با ۴,۸۷۷ میلی متر طول، ۱,۹۸۹ میلی متر عرض و 
۱,۶۴۳ میلی متر ارتفاع، حدود ۲۰۳ میلی متر کشیده تر و ۱۲۷ میلی متر عریض تر از CR-V است اما فاصلهٔ محوری بسیار کشیدهٔ ۳,۰۹۴ 
میلی متری دارد که دقیقاً با شــورلت بلیزر EV یکسان اســت.پرولوگ روی پلت فرم اولتیوم جنرال موتورز ساخته شده و از باطری ها و 
موتورهای الکتریکی این شرکت آمریکایی استفاده می کند. هرچند هوندا مستقیماً اشاره نکرده اما شواهدی مثل همین فاصلهٔ محوری 
یکســان نشان می دهد که احتماالً این کراس اوور جدید بر پایهٔ بلیزر EV شکل گرفته است. بااین حال، هوندا به خوبی توانسته در ظاهر، 

پرولوگ را از همتای شورلتی خود متمایز کند. نمای جلویی این خودرو شاید خیلی شباهتی به یک هوندا نداشته باشد.

سوارس: 

دوست دارم با مسی در فینال جام جهانی روبرو شوم
لویس سوارس می خواهد در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با لیونل مسی، دوست قدیمی خود روبرو شود.به گزارش ایسنا و به نقل 
از ال پائیس، لوئیس سوارس در مصاحبه با ستاره پاس درباره حضور در جام جهانی گفت: امیدواریم بتوانیم همراه با آرژانتین 
به فینال برسیم تا از آن لذت ببریم، این اتفاق برای آمریکای جنوبی هم خوب است.تیم ملی آرژانتین و اروگوئه تنها در صورتی 
می توانند در دیدار نهایی حاضر باشند که هر دو تیم در مرحله گروهی تیم اول شوند. در غیر این صورت آنها در نیمه نهایی به 
مصاف هم می روند. سوارز و مسی هر دو ۳۵ ساله هستند و جام جهانی قطر ۲۰۲۲ ممکن است آخرین جام جهانی برای هر دو یا 
حداقل برای لیونل مسی باشد. مسی اعام کرد که جام جهانی قطر آخرین جام جهانی او خواهد بود و به این ترتیب این آخرین 
فرصت برای اســطوره فوتبال آرژانتین و جهان اســت که قهرمانی در این رقابت بزرگ را تجربه کند.سوارس در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: »من قرار نیست مربی شوم، اما زیدان هم این صحبت را گفت و سپس سرمربی شد و حتی  قهرمان لیگ 
قهرمانان اروپا نیز شد.مهاجم سابق خرونینخن، آژاکس، لیورپول، بارسلونا و اتلتیکو مادرید به عاقه خود به گابریل باتیستوتا اشاره 

کرد و گفت:  من »باتی گل« را دوست داشتم، حرکاتش را خیلی دوست داشتم. او از هر طرف به توپ ضربه می زد. 

رب رِس آنم هک رگ ز دست ربآید
دست هب کاری زنم هک غصه رس آید

خلوِت دل نیست جاِی صحبت َاضداد
دیو چو بیرون رود، رفشته ردآید

ام ظلمِت شِب یلداست
ّ
ک صحبت ُح

نور ز خورشید جوی بو هک ربآید
رب ردِ ارباِب بی رمّوِت دنیا

چند نشینی هک خواهج کی هب ردآید
ِک گدایی مکن هک گنج بیابی

َ
ت

وی هک رد گذر آید
ُ

از نظرِ رره
صالح و طاِلح َمتاِع خویش نمودند

ات هک قبول افتد و هک رد نظر آید

پیشنهاد

چهره روز

همه می میرند
کتاب همــه می میرند با نگاهی به زندگــی روزانه یک 
بازیگر تئاتر به نام »رژین« شــروع می شــود. فردی که 
به نظر می رسید شخصیتی »نارسیستی« یا خودشیفته 
دارد و شــدیدا روی نقش ها، رویاهــا و اهداف بلندآوازه 
خود پافشاری می کند. رژین در سفرهایش به شهرهای 
مختلــف، یک روز بــا مردی عجیب به نــام »رایموندو 
فوسکا« که شــخصیت اصلی رمان همه می میرند است 
آشــنا می شــود. رژین در ابتدا جذف شخصیت مرموز 
فوســکا می شود و با خود عهد می بندد که نگاه مرموز و 
عجیب فوسکا را رمزگشایی کند.رژین هرچند خودش را 
بسیار قبول دارد، همواره در تاش است تا توجه بیشتری 
کسب کند. او عاشق این است که در مرکز توجه همگان 
باشد، چه در مهمانی و چه بر روی صحنه. اما با خود فکر می کند کار »هنرپیشه ها چندان دوامی ندارد.« 
به تعبیری می توان گفت رژین از فراموش شــدن می ترســد و هنگامی که فوسکا را می بیند که چون 
مرتاضی بی حرکت روی نیمکت نشسته و به هیچ چیز توجهی ندارد به حال او غبطه می خورد. انگار که 
فوسکا اصا نمی داند »مال« چیست.به او غبطه می خورم. نمی داند جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه 
است؛ نمی داند که آدمهای دیگری هم وجود دارند. به همین یک تکه آسمان باالی سرش قانع است. من 
می خواهم هر چیز چنان به من تعلق داشته باشد که گویی غیر از آن هیچ چیز دیگری را دوست ندارم؛ 
اما من همه چیز را می خواهم؛ و دستهایم خالی است. به او غبطه می خورم. مطمئنم که نمی داند مال 
یعنی چه. )کتاب همه می میرند اثر ســیمون دوبوار – صفحه ۱۱(ولی راز فوسکا چیست؟ چطور است 
که او هیچگاه حوصله اش ســر نمی رود. چطور است که همیشه خونسرد است. پس از نزدیکی این دو 
شخصیت متوجه می شویم که فوسکا در برهه ای از زمان به دنیا آمده که در آن با نوشیدن یک معجون 
سبز زندگی جاودانه و ابدی پیدا می کند و رمان همه می میرند در واقع خاطراتی از زندگی فوسکا است 
که برای رژین تعریف می کند.فوسکا از نفرین زندگی ابدی که او را گرفتار کرده بود می گوید و تعریف 
می کند بعد از گذشت چند قرن به طور کلی روحیه انسانی خود را از دست داده و بیشتر به یک موجود 

بی جان تبدیل شده است که فقط زندگی می کند....

برنده نوبل ادبیات 2022 اعالم شد
جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۲ به »آنی ارنو« نویسنده 
فرانسوی رسید.به گزارش ایسنا، آکادمی سوئدی نوبل 
برنده جایزه نوبل ادبیات ســال ۲۰۲۲ را اعام کرد و 
به این ترتیب »آنی ارنو« نویسنده ۸۲ساله فرانسوی 
را برای »برای شجاعت و تیزهوشی واقع بینانه ای که 
به واسطه آن ریشــه ها، بیگانگی ها و محدودیت های 
جمعی حافظه شــخصی را کشف می کند« شایسته 
دریافت جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

از جمله کتاب های این نویســنده و استاد دانشگاه به 
»شــرم«، »یک زن«، »جایــگاه«، »آن دختر دیگر« 
می توان اشــاره کرد. کتاب »جایگاه« در سال ۱۹۸۴ 
جایزه ادبی »رنودو« را برای این نویســنده به ارمغان 
آورد.»ارنو« که اغلب که آثار خودزندگی نامه خلق می کند، نخستین رمان خود را در سال ۱۹۷۴ 
با عنوان »محفظه های خالی« منتشر کرد و با انتشار »سال ها« در سال  ۲۰۰۸ به شهرت جهانی 
دســت یافت. »سال ها« در سال ۲۰۱۷ به زبان انگلیســی ترجمه شد.به این ترتیب، هفدهمین 
زن برنده نوبل ادبیات اســت و پنجمین زنی است که در ســال های اخیر پس از »آلیس مونرو« 
در ســال ۲۰۱۳، »سوتانا الکسی یویچ« در ســال ۲۰۱۵ و »اولگا توکارچوک« در سال ۲۰۱۸ و 
»لوییز گلیک« در ســال ۲۰۲۰ به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی شد.سال گذشته »عبدالرزاق 
گورنا« نویسنده اهل تانزانیا برای »نفوذ سازش ناپذیر و دلسوزانه او در تاثیراث استعمار و سرنوشت 
پناهندگان در شــکاف میان فرهنگ ها و قاره ها« به عنوان برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۲۱ انتخاب 

شد.

فرهنگ

»کیم جونــگ جی« تصویرگر برجســته کتاب های 
مصور بر اثر حمله قلبی درگذشت.به گزارش ایسنا و 
 )Kim Jung Gi(»به نقل از نشــنال، »کیم جونگ جی
هنرمند مشهور کتاب های مصور، در هفته جاری بر اثر 
حمله قلبی در سن ۴۷سالگی درگذشت.این هنرمند 
برای داشــتن مهارت بازخلق تصویرهای پیچیده با 
کمک حافظه اش شهرت داشت و رکورد طوالنی ترین 
نقاشی یک هنرمند در کتاب رکوردهای گینس را به 
خود اختصــاص داده بود.این هنرمند در زمان حمله 
قلبی در پاریس حضور داشت تا در نمایشگاه آثارش 
شرکت کند. او قرار بود از پاریس به مراسم »کامیک 
کان« در نیویورک سفر کند، اما به دلیل احساس درد 
در قفســه سینه به بیمارستان منتقل شد و در آنجا درگذشت.»کیم« که در سال ۱۹۷۵ در کره 
جنوبی متولد شــد، از همان دوران کودکی به هنر عاقه مند شد و در سن یک سالگی به مدرسه 
هنرهای زیبا رفت. او در نهایت سه سال در دانشگاه »Dong-Eui« واقع در بوسان تحصیل کرد.این 
هنرمند فعالیت در حوزه نقاش را با تصویرگری در مجله مصور ُکره ای »یانگ جامپ« آغاز کرد. با 
گذشت زمان او به هنرمندی تبدیل شد که برای خلق تصاویر پیچیده و پر از جزئیانت شهرت پیدا 

کرد. »کیم« همچنین در دانشگاه درباره تصویرگری سخنرانی می کرد.

 درگذشت ناگهانی تصویرگر
 برجسته ُکره ای
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