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ظهور عصر جدید اقتصادکالن

ماه هاســت که آشگفتی در بازارهای مالی و شــواهد فزاینده ای از 
اســترس در اقتصاد جهانی وجود دارد. ممکن است فکر کنید که 
اینها فقط نشــانه های عادی یک بازار نزولی و یک رکود در آینده 
اســت. اما همانطور که گزارش ویژه این هفته ما نشــان می دهد، 
ایــن موارد ظهور دردناک یک چارچوب جدید در اقتصاد جهانی را 
نشان می دهد – تغییری که ممکن است به اندازه ظهور کینزگرایی 
پــس از جنگ جهانــی دوم و چرخش به ســمت بازارهای آزاد و 
جهانی شــدن در دهه 1۹۹۰ باشد. این دوره جدید نوید می دهد 
که کشــورهای ثروتمند ممکن است از دام رشد پایین دهه 2۰1۰ 
فرار کنند و با مشکالت بزرگی مانند جمعیت سالخورده و همچنین 
تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. اما خطرات حادی نیز به همراه 
دارد، از هرج و مرج مالی گرفته تا بانک های مرکزی شکست خورده 
و مخارج عمومی خارج از کنترل.اقتصادآنالین – اکرم شــعبانی؛ به 
گزارش اکونومیست، ســاییدگی در بازارها به اندازه ای است که در 
کل نسل دیده نشده است. تورم جهانی برای اولین بار در چهل سال 
گذشــته دو رقمی شده است. فدرال رزرو با کندی در پاسخگویی، 
اکنون نرخ بهره را در سریع ترین حالت ممکن از دهه 1۹۸۰ افزایش 
می دهــد، در حالی که دالر در قوی ترین حالــت خود در دو دهه 
گذشــته است و این مســاله باعث هرج و مرج در خارج از آمریکا 
شده است. اگر سبد ســرمایه گذاری یا حساب بازنشستگی دارید، 
قطعا می دانید که ســال جاری، سالی وحشتناک بوده است. سهام 
جهانی 2۵ درصد بر حســب دالر کاهش یافته که بدترین ســال 
ممکن، حداقل از دهه 1۹۸۰ تاکنون اســت و اوراق قرضه دولتی 
بدترین ســال خود را از ســال 1۹۴۹ به بعد پشت سر می گذارند. 
در کنــار زیان حدود ۴۰ تریلیــون دالری، این حس مبهم وجود 
دارد که با عقب نشــینی از جهانی شدن و شکست سیستم انرژی 
پس از حمله روســیه به اوکراین،  نظم جهانی در حال فروپاشــی 
اســت.همه اینها پایانی قطعی برای عصر آرامش اقتصادی در دهه 
2۰1۰ اســت. پس از بحران مالی جهانی 2۰۰۷ تا 2۰۰۹، عملکرد 
اقتصادهای ثروتمند الگوی ضعیفی گرفت. ســرمایه گذاری توسط 
شرکت های خصوصی، حتی در شــرکت هایی که سودهای بزرگ 
داشتند کاهش یافت، رشد اقتصادی کند و تورم پایین بود. با توجه 
به اینکه بخش های خصوصی و دولتی برای تحریک بیشتر فعالیت 
چندانی انجام نمی دهند، بانک های مرکزی تنها بازیگران این عرصه 
هستند. آنها نرخ بهره را در سطوح پایین نگه داشته و با هر نشانه ای 
از مشکل حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریداری کردند و دامنه 
دسترسی خود به اقتصاد را بیش از پیش گسترش دادند. در آستانه 
همه گیری، بانک های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن دارایی های مالی 
خیره کننده 1۵ تریلیون دالری در اختیار داشتند.چالش فوق العاده 
این همه گیری منجر به اقدامات خارق العاده ای شــد که منجر به 
رهاســازی تورم امروزی شد: محرک های شدید دولت و نجات های 
مالی، الگوهای موقتی منحرف شده تقاضای مصرف کننده و در هم 
تنیدگی ناشی از قرنطینه ها در زنجیره تامین. این انگیزه تورمی از 
آن زمان به دلیل بحران انرژی تشــدید شده است؛ چرا که روسیه 
یکی از بزرگترین صادرکنندگان ســوخت های فســیلی به همراه 
عربستان سعودی، خود را در بازارهای غرب منزوی کرده است. در 
مواجهه با مشکل جدی تورم، فدرال رزرو در حال حاضر نرخ بهره 
را از حداکثــر ۰.2۵ به ۳.2۵ درصد افزایش داده و انتظار می رود تا 
اوایل ســال 2۰2۳ آنها را به ۴.۵ درصد برساند. در سطح جهانی، 
اکثر مقامات پولی نیز در حال انقباضی تر کردن سیاست های پولی 

خود هستند.

پس از آن چه اتفاقی می افتد؟
یکی از نگرانی های فوری، انفجار اســت، زیرا سیســتم مالی که به 
نرخ های پایین عادت کرده، با هزینه های وام گیری فزاینده از خواب 
بیدار می شود. اگرچه یک وام دهنده متوسط مانند سوییس کردیت 
تحت فشــار اســت، بعید اســت که بانک ها به یک مشکل بزرگ 
تبدیل شوند: اکثر آنها نسبت به گذشته دارای ضربه گیرهای ایمنی 
بزرگتری هستند. در عوض، خطرات در جاهای دیگری نهفته است، 
در یک سیســتم مالی با ظاهر جدید که کمتر به بانک ها و بیشتر 
به بازارهای ســیال و فناوری متکی است. خبر خوب این است که 
ســپرده های شما در حال سوختن و دود شدن نیست. خبر بد این 
است که این سیستم برای تامین مالی شرکت ها و مصرف کنندگان، 
غیرشــفاف و به شدت حســاس به ضرر است.شما در حال حاضر 
می توانید این را در بازارهای اعتباری مشــاهده کنید. از آنجایی که 
شــرکت هایی که اوراق قرضه خریداری می کنند، از ریسک دوری 
می کنند، نرخ بهره وام مسکن و اوراق قرضه با کیفیت پایین در حال 
افزایش اســت. بازار »وام های اهرمی« که برای تامین مالی خرید 
شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، غلبه کرده است – اگر ایالن 
ماسک توییتر را بخرد، بدهی های حاصل ممکن است به یک مشکل 
بزرگ تبدیل شــود. در همین حال، صندوق های سرمایه گذاری از 
جمله طرح های بازنشســتگی، در پرتفــوی دارایی های غیرنقدی 
انباشــته شــده با زیان مواجه است. ممکن اســت قسمت هایی از 
آن از کار بیفتد. بازار خزانه داری ســرگردان تر شده است در حالی 
که شــرکت های انرژی اروپایی با درخواست های کوبنده وثیقه ای 
روی پوشــش های خود مواجه شده اند. بازار اوراق قرضه بریتانیا به 
دلیل شرط بندی بر روی مشــتقات مبهم که توسط صندوق های 
بازنشستگی این کشور ایجاد می شود، دچار هرج و مرج شده است.

اگر بازارها به آرامی کار نکنند، مانع از جریان اعتباری شوند یا خطر 
سرایت تهدید کند، بانک های مرکزی ممکن است وارد عمل شوند:  
در حال حاضر بانک انگلستان چرخشی انجام داده و بار دیگر شروع 
بــه خرید اوراق قرضه کرده که در تقابل با تعهد همزمان آنها برای 
افزایش نرخ بهره اســت. این باور مرتبط مبنی بر اینکه بانک های 
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، پشت ترس بزرگ دیگری قرار دارد: اینکه جهان با تورم افسارگسیخته به دهه 1۹۷۰ بازخواهد گشت. به 
یک معنا این هشدار دهنده و بیش از حد است. بیشتر پیش بینی کنندگان بر این باورند که تورم در آمریکا 
از ۸ درصد فعلی به ۴ درصد در سال 2۰2۳ کاهش خواهد یافت چرا که در آینده افزایش قیمت انرژی 
فروکش کرده و نرخ های بهره باال ترمز قیمت ها را می کشــند. با این حال، در حالی که احتمال افزایش 
تورم تا 2۰ درصد بسیار اندک است، یک سوال آشکار در مورد اینکه آیا دولت ها و بانک های مرکزی هرگز 
به هدف تورمی 2 درصدی خواهند رسید یا نه؟ وجود دارد.برای درک چرایی این امر، به اصول بلندمدت 
نگاه کنید. در یک تغییر بزرگ نسبت به دهه 2۰1۰، افزایش ساختاری در مخارج و سرمایه گذاری دولت 
در حال انجام است. شهروندان سالخورده به مراقبت های بهداشتی بیشتری نیاز دارند. اروپا و ژاپن مخارج 
دفاعی خود برای مقابله با تهدیدهای روســیه و چین را افزایش می دهند. تغییرات اقلیمی و تالش برای 
امنیت، ســرمایه گذاری دولتی در انرژی، از زیرساخت های تجدیدپذیر گرفته تا پایانه های گاز را افزایش 
می دهد و تنش های ژئوپولتیک باعث می شود دولت ها بیشتر برای سیاست های صنعتی هزینه کنند. با 
این حال، حتی با افزایش سرمایه گذاری، آثار تحوالت جمعیت بر اقتصادهای ثروتمند سنگین تر خواهد 
شد. با افزایش سن، افراد پس انداز بیشتری می کنند و این پس انداز مازاد به کاهش نرخ بهره واقعی ادامه 
می دهد.در نتیجه، روندهای اساسی در دهه های 2۰2۰ و 2۰۳۰ برای دولتی بزرگتر اما همچنان نرخ های 
بهره واقعی پایین است. برای بانک های مرکزی این یک معضل حاد ایجاد می کند. برای اینکه تورم را به 
اهداف تقریبا 2درصدی خود برسانند، ممکن است مجبور شوند سیاست های پولی را به اندازه ای انقباضی 
کنند که منجر به رکود شود. این امر احتماال منجر به هزینه های انسانی زیادی به شکل از دست دادن 
شــغل و واکنش شدید سیاسی خواهد شــد. عالوه بر این، اگر رشد اقتصادی کاهش یابد و به دام رشد 
کــم و نرخ پایین دهه 2۰1۰ بازگردد، بانک های مرکزی ممکن اســت بار دیگر فاقد ابزار محرک کافی 
باشند. وسوسه در حال حاضر یافتن راه حل دیگری است: حذف اهداف تورم 2درصدی دهه های اخیر و 
افزایش آن به طور متوسط تا مثال ۴ درصد. به احتمال زیاد زمانی که فدرال رزرو بازبینی استراتژی بعدی 
خود را در ســال 2۰2۴ آغاز کند، در فهرســت قرار خواهد گرفت.این دنیای جدید بی باک با هزینه های 
دولتــی تا حدودی باالتر و تورم تا حدودی باالتر، مزایایی خواهد داشــت. در کوتاه مدت این به معنای 
رکود کمتر شدید یا اساسا نبود رکود خواهد بود و در درازمدت به این معنی است که بانک های مرکزی 
فضای بیشتری برای کاهش نرخ های بهره در شرایط رکود دارند و نیاز به خرید اوراق قرضه و نجات مالی 
در صورت بروز مشــکل را کاهش می دهند که باعث انحراف هر چه بیشــتر اقتصاد می شود.با این حال 
خطرات بزرگی نیز به همراه دارد. اعتبار بانک های مرکزی آسیب می بیند: اگر تیرک دروازه یکبار جابجا 
شود، چرا دوباره این اتفاق نیفتد؟ میلیون ها قرارداد و سرمایه گذاری که بر اساس وعده تورم 2 درصدی 
نوشته شده بود، مختل می شود در حالی که تورم خفیف باالتر، ثروت را از طلبکاران به بدهکاران توزیع 
می کند. در همین حال اگر سیاستمداران پوپولیست وعده های بی مالحظه ای در هزینه ها بدهند یا اگر 
ســرمایه گذاری های دولتی در انرژی و سیاست های صنعتی ضعیف اجرا شود و به پروژه های بیهوده ای 
تبدیل شود که بهره وری را کاهش می دهد، وعده دولت نسبتا بزرگتر می تواند به راحتی از کنترل خارج 
شــود.این فرصت ها و خطرات دلهره آور اســت. اما زمان ارزیابی آنها و پیامدهای آن برای شــهروندان و 
مشاغل فرارسیده است. بزرگترین اشتباهات در اقتصاد، نارسایی های تخیل است که منعکس کننده این 
فرض است که چارچوب امروز برای همیشه دوام خواهد آورد. هرگز اینچنین نیست. تغییر در راه است. 

برای آن آماده باشید.

تهران- ایرنا- رئیس جمهور گفت: دشمن تصور می کرد که می تواند در ظرف 
دانشــگاه امیال خود را دنبال کند، غافل از اینکه دانشجویان و اساتید ما بیدار 
بوده و اجازه تحقق خیال های باطل دشــمن را نخواهند داد و حتماً در عرصه 
علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه ها دشمن را ناکام خواهند گذاشت.به گزارش 
خبرنگار دولت ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی صبح دیروز شنبه برای آغاز 
سال تحصیلی 1۴۰2-1۴۰1 دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی سراسر 
کشــور در دانشــگاه الزهرا )س( حضور یافت که با حضور پرشور دانشجویان 
همراه بود.رئیس جمهور در این مراســم دانشــگاه ها و مراکز علمی کشور را 
اتاق اندیشه ورزی دولت دانســت و گفت: اندیشه ورزی دانشگاه ها برای یافتن 
راهکارهای مسائل جامعه همواره مورد توجه دولت خواهد بود.آیت اهلل رئیسی 
با اشــاره به اینکه امروز قریب به 6۰ درصد از دانشجویان کشور را دانشجویان 
دختر تشکیل می دهند، برخورداری توأمان از روحیه تحقیق و پژوهش با علم و 
بردباری دختران دانشجو را در این زمینه موثر دانست و افزود: در سال های پس 
از پیروزی انقالب اســالمی زنان زیادی در عرصه های دانشگاهی کشور خوش 
درخشــیده و حتی توانسته اند توانایی های خود را در عرصه های جهانی نیز به 
رخ جهانیان بکشند.رئیســی تصریح کرد: وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی در 
سطح جهانی دستاورد علمی مهمی را ارائه می کند، بر سکویی قرار می گیرد، 
پرچم جمهوری اسالمی برافراشته و سرود ملی ایران نواخته می شود، این برای 
کشــور قدرت می آفریند.رئیس جمهور با بیان اینکه علم و دانش از مؤلفه های 
مهم قدرت و توانایی هستند، گفت: امروز کشور با همت اساتید و دانشجویان به 
سطوح باالیی از قدرت و توانایی دست یافته است. در حالی که روزگاری در این 
کشــور نیازمند واردات سیم خاردار بودیم و همان را نیز از ما دریغ می کردند، 

امروز در زمینه های مختلف علمی و صنعتی با وجود گسترده ترین تحریم ها به 
پیشرفت های خیره کننده ای دست یافته ایم و به مدد الهی این مسیر همچنان 

ادامه خواهد داشت.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با تبریک به دانشجویان جدیدالورود 
تصریح کرد: شــما همه همت و تالش خــود را وقف تحقیق و پژوهش کنید، 
دولــت نیز همه تالش خــود را برای تمهید لوازم و امکانات الزم برای شــما 
بکار خواهد گرفت.آیت اهلل رئیسی رفع دغدغه اشتغال برای دختران و پسران 
دانشجو را از تکالیف دولت دانست و گفت: دولت دانشگاه را اتاق اندیشه ورزی 
خود می داند و انتظار دارد دانشــگاه ها و مراکز علمی با اندیشه ها و ابتکارات نو 
به یاری دولت بشتابد.آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به رد پای 
دشمن در اغتشاشات اخیر اظهار داشت: دشمن تصور می کرد که می تواند در 
ظرف دانشگاه امیال خود را دنبال کند، غافل از اینکه دانشجویان و اساتید ما 
بیدار بوده و اجازه تحقق خیال های باطل دشــمن را نخواهند داد و حتماً در 
عرصه علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه ها دشــمن را ناکام خواهند گذاشت.

رئیس جمهور با تبیین منطق دولت در مذاکرات رفع تحریم و تالش دشــمن 
برای تحمیل شــروط خود به ایران گفــت: از ابتدا اعالم کردیم میز مذاکره را 
ترک نخواهیم کرد، اما به مذاکرات عزتمندانه پایبند خواهیم بود و امروز منطق 
جمهوری اســالمی ایران در دنیا مورد پذیرش اســت.پیش از سخنان رئیس 
جمهور وزرای بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات و فناوری 
و نیز نماینده اساتید و نماینده دانشجویان و رئیس دانشگاه الزهرا در سخنانی 
ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش 

عالی، برای دانشجویان آرزوی موفقیت کردند.

جزئیات شناور شدن نرخ کرایه تاکسی ها
رییس مرکز کنترل و نظارت هوشمند سازمان تاکسیرانی شهر تهران جزئیات شناور شدن نرخ کرایه 
تاکسی را تشریح کرد.امیر علیپور در گفت وگو با ایسنا، درباره شناورسازی نرخ کرایه تاکسی با بیان 
این موضوع که نرخ شناور ، امکانی است که در مصوبه نرخ کرایه سال 1۴۰1 از سوی شورای اسالمی 
شــهر تهران در نظر گرفته و ابالغ شده اســت، ادامه داد:  براساس این مجوز، می توان تا ۳۰ درصد 
در ساعات پیک ترافیک، نرخ کرایه تاکسی را افزایش داد.وی گفت: در واقع فلسفه این افزایش نرخ 
کرایه این است که رانندگان تاکسی غیر شیفت را ترغیب کنیم تا در ساعات پیک در خطوط تاکسی 
فعالیت کند و هم زمان با افزایش زمان سفر درون شهری در ساعات پیک ترافیک با توزیع مناسب تر 
و افزایش تعداد تاکسی ها کمبود خودرو را جبران کنیم.رییس مرکز کنترل و نظارت هوشمند سازمان 
تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در ساعت پیک ترافیک در هنگام صبح و عصر، به یکباره قیمت 
مسافربرهای اینترنتی به شــدت افزایش می باید؛ بگونه ای که دیگر برای راننده تاکسی، فعالیت در 
خطوط جذابیت چندانی ندارد، گفت: مثال کرایه تاکسی میدان ونک تا صادقیه حدود 12۰۰۰ تومان 
اســت و اگر یک راننده ســه یا چهار نفر ســوار کند نهایتا درآمدش از این سفر ۳6۰۰۰ یا ۴۸۰۰۰ 
تومان می شود ولی همان موقع یک راننده مسافربر اینترنتی، از ونک تا محدوده صادقیه را در پیک 
ترافیک با حدود1۰۰.۰۰۰ تومان پوشش می دهد  و می بینیم که نرخ دو برابری در ساعات پیک در 
بازار عرضه و تقاضا به وجود می آید.علیپور باتاکید بر اینکه فعالیت تاکسی ها در ساعات پیک ترافیک 
برای رانندگان به علت گرفتار شــدن در ترافیک جذابیتی ندارد، افزود: برای جذاب کردن سفر برای 
رانندگان و مسافران، تحقیقات و بررسی های زیادی انجام شد که نهایتا به گزینه » شناورکردن نرخ 
کرایه در زمان پیک« رســیدیم. در حال حاضر بخشی از  شهروندان در ساعات پیک ترافیک حاضر 
هستند مبلغ بیشتری پرداخت کرده و از طریق مسافربرهای اینترنتی، آژانس ها و سایر سرویس های 
دربستی سفر خود را تجربه کنند، چرا که ممکن است در ساعت پیک، بدلیل سرعت پایین در شبکه 
معابر تهران و گیرکردن تاکســی ها در ترافیک، پایانه ها و خطوط خالی از تاکسی؛ فعال بوده و باید 
زمانی را به انتظار بایســتند.وی در خاتمه گفت: ترافیکی که در ساعات پیک در شبکه معابر تهران 
وجود دارد و ارزشــی که مردم برای زمان سفر خود در نظر می گیرند، سبب می شود که بخشی از 
افراد راضی به انجام سفر درون شهری بصورت دربستی و اینترنتی و با قیمت باالتر بودند، به همین 
دلیل با مجوز شورای شهر و بعد از بررسی های مختلف، مسئله شناور کردن نرخ کرایه تاکسی را در 

دستور کار خود قرار دادیم.

آخرین آمار کرونا در ایران؛ 
۷ بیمار جان باختند

بنابر اعــالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ۳۳۵ بیمار 
جدید کووید1۹ در کشور شناسایی شدند و ۷ تن 
نیز به علت ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 16 مهرماه 1۴۰1 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۳۵ بیمار 
جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی و ۸۷ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید1۹ 
در کشــور به هفت میلیون و ۵۵1 هزار و ۳۵۷ نفر 
رسید.متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، هفت 
بیمار مبتال به کووید1۹ در کشــور جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، 
به 1۴۴ هزار و ۴۷۸ نفر رسید.خوشبختانه تاکنون 
هفت میلیون و ۳2۷ هــزار و ۵۳۳ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
122 نفر از بیماران مبتــال به کووید1۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تاکنون ۵۴ میلیون و 1۷۳ هزار و ۴۴1 
آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشور انجام شده 
است.تاکنون 6۵ میلیون و ۹۵ هزار و 2۳۳ نفر ُدز 
اول، ۵۸ میلیــون و ۴۹۷ هزار و ۳1۷ نفر ُدز دوم و 
۳1 میلیون و 2۵۵ هزار و ۴۳1 نفر، ُدز سوم و باالتر 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به 1۵۴ میلیون و ۸۴۷ هزار 

و ۹۸1 ُدز رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت

افزایش ۱۸۰ درصدی صادرات به روسیه
افزایش عجیب قیمت مسکن در بازار

چطور یک متر خانه 15 میلیون تومان 
گران شد؟

در حالی دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است که گزارش ها از ریزش ساخت وساز در 
کشور حکایت دارد.مریم فکری: آن طور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به بهار امسال دیده می شود، 
در مجموع در حدود ۹۰  هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد 
۹۰ هزار و 2۹۰ واحد مســکونی در پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور 
پیش بینی شد که نسبت به فصل گذشته 21.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.۷ درصد کاهش 
داشته است.  به عبارتی، در حالی در بهار امسال حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد 
که این میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳ هزار واحد، در پاییز ۸۳ هزار واحد و در زمستان 11۵ هزار واحد 

بوده است.اما این اعداد و ارقام در شرایطی....

جزئیاتی از افزایش حقوق کارکنان دولت

 حقوق بازنشستگان 900هزار تومان 
افزایش می یابد

رابرت مالی:
 اگر ایران روی تضمین عدم خروج دوباره آمریکا 

اصرار دارد گفت و گو فایده ندارد!

آیت اهلل رئیسی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها:

دانشجویان و اساتید اجازه تحقق خیال های باطل دشمن 
را در محیط دانشگاه نخواهند داد

3

3

7

5

2

با تعدیل تعرفه های ترانزیتی 
توسعه حمل ونقل جاده ای بین ایران و ترکمنستان 

رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تعدیل تعرفه های سنگین ناوگان ترانزیتی توسط دولت 
ترکمنســتان و توسعه مناسبات حمل ونقل جاده ای بین جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان خبر داد.به 
گزارش ایسنا، داریوش امانی،   رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون وزیر راه و شهرسازی، 
از تعدیل تعرفه های ســنگین ناوگان ترانزیتی توسط دولت ترکمنستان خبر داد و گفت: پیرو پیگیری های 
مستمر در جریان نشست ها و مالقات های دو و چند جانبه در سطوح مختلف به ویژه در نشست های اخیر 
اجالس سران کشورهای عضو ســازمان همکاری های شانگهای، دولت ترکمنستان ضمن اعالم بازگشایی 
مرزهای خود برای عبور ترانزیتی ناوگان بین المللی، نسبت به تعدیل تعرفه های سنگینی که طی سالیان 

اخیر بر ناوگان ترانزیتی وضع کرده بود، اقدام کرد.
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گزیده خبر
امیر واحدی:

برنامه های زیادی برای تولید محصوالت 
دانش بنیان داریم

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه امروز هم باید در مســیر دستیابی 
به محصوالت بــه روز حرکت کنیم، گفت: برنامه هــای زیادی برای تولید 
محصوالت دانــش بنیان داریم.به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید واحدی 
فرمانده نیروی هوایی ارتش در همایش ملی جایگاه علم و فناوری هوایی در 
دوران دفاع مقدس که صبح )شنبه( در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید 
ستاری برگزار شد، گفت: عملیات های هوایی دوران دفاع مقدس شامل ابعاد 
فنی، مدیریتی و خالقیت های نیروی انسانی است که در پژوهش های شما 
دانشجویان جوان مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد.وی ادامه داد: برخی از 
عملیات های هوایی دوران دفاع مقدس از درجه کیفی، فنی و گسترده گی 
بســیار باالیی برخوردار بوده اند که همچنان نمونه آن در دنیا وجود ندارد؛ 
عملیات کمان ۹۹ در زمره ایــن عملیات ها قرار دارد.فرمانده نیروی هوایی 
ارتش گفت: در عملیات کمان ۹۹ بیش از ۱۴۰ فروند هواپیمای شــکاری 
بمب افکن در خاک دشمن مدیریت شده و به بمباران اهداف پرداختند که 
این چنین حجم، گستردگی و دقت عملی در سطح عملیات های هوایی دنیا 
کم نظیر اســت.امیر واحدی تصریح کرد: نیروی هوایی به واسطه تجربیات 
دوران دفاع مقدس امروز توانســته است در شــرایط دشواری که دشمنان 
به واســطه تحریم های ظالمانه ایجاد کرده اند، خود را به عنوان یک قدرت 
علمی و فناورانه مطرح کند و با بهره گیری از تجهیزات متخصصان داخلی 
پاسخگوی تهدیدات پیشرو باشد.وی با اشاره به اینکه همه ما باید در راستای 

ایجاد نیروی هوایی در تراز انقالب اسالمی تالش کنیم.

سردار شیرازی:
به زودی تمام تجهیزات مورد نیاز خود را 

تولید و صادر می کنیم
رئیــس دفتر فرمانــده کل قوا گفت: با اطالعاتی کــه دارم در حوزه هوایی 
بزودی به وضعیتی خواهیم رســید که تمام تجهیزات مورد نیاز خود را نه 
تنها می توانیم تولید کنید بلکه قادریم به مرحله صادرات برسیم.به گزارش 
خبرنگار مهر، ســردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا 
صبح )شنبه( در همایش جایگاه علم و فناوری هوایی در دوران دفاع مقدس 
که در دانشــگاه هوایی شهید ستاری نیروی هوایی ارتش برگزار شد، گفت: 
ارتش جمهوری اســالمی ایران امروز به نعمت هــای الهی مختلفی متنعم 
اســت که اصل این نعمت ها وجود دانشمندان ارزشمندی در سطح ارتش 
به خصوص در نیروی هوایی الهی اســت.وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم 
رهبری در مورد دانشگاه شهید ستاری گفت: امام خامنه ای نگاه ویژه ای به 
دانشــگاه شهید ستاری دارند و من امروز حامل سالم ایشان به شما عزیزان 
هستم.رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا گفت: تجربه ما نشان داده است که 
اگر مسیر خود را بسیار محکم و مقتدر طی کنیم چیزی طول نخواهد کشید 
که به اهداف بلند خود خواهیم رسید.سردار شیرازی با اشاره به دستاوردهای 
نیروی هوایی ارتش، تصریح کرد: امروز در حوزه فناوری هوایی به جایگاهی 
رسیده ایم که شاید در گذشته این موفقیت ها و دستاوردها برای ما قابل تصور 
نبود و شما دانشجویان و دانشمندان نیروی هوایی ثابت کردید که خواست 
فرمانده معظم کل قوا برای اینکه نیروی هوایی به رتبه اول علم و دانش در 

سطح جهان در طول ۵۰ سال آینده برسد قابل تحقق است.

کنعانی:
  تحریم خمیر مایه اصلی حقوق بشر

 آمریکایی است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباه تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران نوشــت: »تمام مردم 
ایــران بــدون هیچگونه تفکیــک و تبعیضی، 
سال های طوالنی اســت با تحریم های ظالمانه 
آمریکا که معیشت، شــغل، سالمتی و زندگی 
عادی آنان را هدف گرفته، دســت و پنجه نرم 
می کنند.«بــه گزارش گروه سیاســت خارجی 
خبرگزاری تسنیم؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحریم های 
جدید آمریکا علیه یران در صفحه شــخصی ایسنتاگرام خود نوشت: »هر روز به 
یک بهانه، لیست جدید تحریم علیه ایران منتشر می شود. این بار وزیر کشور، وزیر 
ارتباطات و ۵ مقام ایرانی دیگر توسط دولت آمریکا تحریم شدند.«وی همچنین 
نوشت: »البته قبل از این لیســت 7 نفره از وزرا و شخصیت های ایرانی، فرد فرد 
ملت ایران صدها بار از ســوی رژیم آمریکا مورد بی سابقه ترین تحریم های طول 
تاریخ علیه یــک ملت قرار گرفتند.«کنعانی ادامه داد: »تمــام مردم ایران بدون 
هیچگونه تفکیک و تبعیضی، سال های طوالنی است با تحریم های ظالمانه آمریکا 
که معیشت، شغل، سالمتی و زندگی عادی آنان را هدف گرفته، دست و پنجه نرم 
می کنند. حتی کودکان پروانه ای نیز از تحریم های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه 
آمریکا مستثنی نشدند.«سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: »تحریم خمیر مایه 

اصلی حقوق بشر آمریکایی است.«

پیشنهاد ایران برای ایجاد پلتفرم مشترک 
حمل ونقلی با ۵ کشور همسایه

معاون وزارت امور خارجه با اشــاره به امکان دسترسی به ترانزیت ۲۰ میلیون تن 
کاال بین ایران و ۵ کشــور همسایه، گفت: الزمه رســیدن به این هدف توافق ۶ 
کشــور برای ایجاد پلتفرم مشترک و واحد حمل ونقلی- ترانزیتی است.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
در نخستین اجالس وزرای ایران با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، 
تاجیکستان و قرقیزستان درباره همکاری های ترانزیتی با تاکید بر اهمیت ترانزیت 
و حمل ونقل در دیپلماســی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران،  این دو موضوع 
را  ابزاری برای مواصالت و ارتباطات درون منطقه ای و همچنین توسعه اقتصادی 
منطقه ای اعالم کرد.وی با اشــاره به گفت وگو های دوجانبه و چندجانبه روسای 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای آسیای مرکزی در خصوص اهمیت همکاری 
در حــوزه ترانزیت و همکاری های موجود و قبلی از جمله در چارچوب ســازمان 
اکو گفت: ترانزیت ۲۰ میلیون تنی میان ۶ کشــور ایران، ترکمنستان، قزاقستان، 
ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، چنانچه هر ۶ کشور در خصوص یک پلتفرم 
مشــترک و واحد حمل و نقلی-ترانزیتی توافق کنند، قابل دستیابی خواهد بود.

صفــری تاکید کرد: باید در جلســه امروز در خصوص یــک مدل مدیریت واحد 
کریدورها در بین کشــورهای حاضر در اجالس به توافق برســیم.وی با اشاره به 
هماهنگی ایران و ســایر کشورهای ترانزیتی منطقه به منظور دادن دسترسی به 
کشورهای محصور در خشکی منطقه گفت: ایران همواره برای کمک به کشورهای 
محصور در خشکی منطقه از جمله کشور های آسیای مرکزی اهتمام داشته است.

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه یادآور شد: ایران قصد دارد یک 
کنفرانس بین المللی با حضور کشــورهای محصور در خشکی و ترانزیت منطقه  
برگزار کند تا به کنفرانس بعدی ســازمان ملل متحد برای کشورهای محصور در 

خشکی نیز کمک کرده باشد.

سردار باقری:

 باید خود را برای مقابله با تهدیدات ترکیبی آماده کنیم
رئیس ســتادکل نیروهای مســلح گفت: تهدیدات نوظهور و بعضاً ناشــناخته به صورت 
همزمان و با ترکیب اندیشــیده توسط دشــمنان علیه ما بروز می کند و ما باید خود را 
برای چنین صحنه و تقابلی آماده کنیم.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار 
سرلشکر محمد باقری رئیس ســتادکل نیرو های مسلح در سیزدهمین جشنواره مالک 
اشــتر نیرو های مسلح، با اشــاره به تأکید امام خامنه ای بر ارتقای توان رزمی نیرو های 
مســلح، اظهار داشت: طی روزهای گذشته دو مراســم بزرگ در سطح نیرو های مسلح 
با حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار شــده اســت که این توجه و عنایت از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی نسبت به نیرو های مســلح، جای تشکر و قدردانی دارد.سرلشکر 
باقری با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا بعد از ۲ ســال از شــیوع ویروس کرونا در دو 
مراسم تقدیر از پیشکسوتان نیرو های مسلح و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های 
نیرو های مسلح حضور یافتند، افزود: بحمداهلل این توفیق حاصل شد در هر دو مراسم از 
فرمایشــات و راهنمایی های ارزشمند فرمانده معظم کل قوا بهره مند شویم و امید است 
که همه ما بتوانیم با اجرای دقیق رهنمود های ایشان مسیر رشد و تعالی را طی کنیم و 
در محضر پروردگار، روسفید باشیم.رئیس ستادکل نیرو های مسلح در ادامه ضمن تبریک 
هفته فرماندهی انتظامی کل کشــور گفت: با توجه به شــرایط امنیتی که امروز کشور 
به واسطه توطئه دشمنان با آن مواجه شده است، جا دارد از خدمات و زحمات فرماندهان 
و کارکنان فراجا به جهت ایجاد نظم و امنیت در سراســر کشور تشکر کنیم و قطعاً این 
مجاهدت ها و تالش ها در پیشگاه پروردگار ثبت و ماندگار خواهد شد.وی با اشاره به وقایع 
اخیر و بروز ناامنی هایی در کشور، گفت: در روز های گذشته دشمنان به واسطه یک بهانه 
کوچک، توطئه و فتنه بزرگی را علیه انقالب اسالمی رقم زدند تا مسیر پیشرفت کشور 
را کند و ناهموار کنند؛ اما ملت بزرگ ایران با درک عمیق و بصیرت نافذ به میدان آمد و 
پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برابر توطئه گران استکباری 
اعالم کرد.ســردار باقری اضافه کرد: البته دشمنان با ابهام افکنی و دروغ پردازی در بستر 

فضای مجازی، عده ای از جوانان و نوجوانان کشور را فریب دادند و این افراد فریب خورده 
ممکن است مسیر آشوبگری را با تهییج عناصر مزدور ادامه دهند که البته مسئولیت و 
مأموریت فرماندهی انتظامی کل کشــور با همکاری سپاه و بسیج این است که با دقت 
کامل و با رعایت تمامی موازین، امنیت و آرامش کامل را به کشــور بازگردانند تا کشور 
در سایه امنیت مســیر رشد و تعالی خود را طی کند.رئیس ستادکل نیرو های مسلح با 
بیان اینکه مهم ترین ســرمایه و عامل پیشرفت هر ســازمانی، نیرو و سرمایه انسانی آن 
سازمان و نهاد است، گفت: ازاین رو، فرماندهان ما باید تالش کنند تا نیروی انسانی ضمن 
بهره وری عالی، هر روز بر توانمندی و ارتقای سطح کیفی اش افزوده شود.وی تأکید کرد: 
فرماندهان نباید نسبت به وضعیت موجود قانع باشند، شایسته گزینی و شایسته ساالری 
و مراقبت نسبت به افزایش تخصص و مهارت کارکنان و همچنین استفاده از توانمندی 
و تخصص افراد و مدیریت مناسب این سرمایه عظیم قطعاً می تواند زمینه رشد بیشتر را 
فراهم کند.سرلشکر باقری با یادآوری اینکه »امروز فضای مجازی نسبت به گذشته جلوه 
بیشــتری پیدا کرده است«، ادامه داد: اطالعات کافی از فضای مجازی، سواد رسانه ای و 
مراقبت نسبت به آسیب های این فضا یکی از مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه 
شــود، به طور قطع ارتقای آگاهی در این رابطه در مصون ماندن افراد از آسیب های این 
فضا می تواند کمک قابل توجهی داشته باشد؛ لذا تأکید می کنم که تمامی فرماندهان ما 
در ســطوح مختلف نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند و با مسئولیت پذیری 
کامل در این رابطه حرکت کنند.رئیس ســتادکل نیرو های مسلح تأکید کرد: مسئوالن 
و فرماندهــان ما باید نســبت به اتفاقاتی که امروز و یا در آینــده در فضای مجازی رخ 
می دهد، درک و فهم عمیق داشــته باشــند و همچنین با احساس مسئولیت و بصیرت 
کافی خانواده ها، کارکنان و دیگر افراد جامعه را نیز نســبت بــه این فضا آگاه و در این 
رابطه روشنگرانه عمل کنند.وی عنوان کرد: طبیعی است که به موازات پیشرفت روش ها 
و پیچیده تر شدن امکانات دشمنان برای ایجاد انحراف در جامعه، نیرو های مسلح ما در 

تمام ســطوح نیاز به تعمیق در معنویات، دین شناسی و بصیرت سیاسی داشته باشند؛ 
لذا باید اذعان کرد که امروز با پیشــرفت هایی که دشمنان در این مسیر داشته اند، دیگر 
روش های سنتی گذشته و انجام اقدامات تکراری و کم اثر پاسخگوی این وضعیت نیست 
و تعلل در این زمینه ممکن است ما را دچار عقب ماندگی کند.سردار باقری تصریح کرد: 
تأکید می کنم عالوه بر مسئولیت اساسی که عزیزان ما در نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
و روحانیت معظم عقیدتی سیاسی سازمان های نیرو های مسلح در تمامی سطوح به عهده 
دارند، فرماندهان نیز از این مســئولیت مبّرا نیستند؛ چرا که فرمانده هان، مأموریت های 
خود را با رزمندگانی می خواهند انجام دهند که روح، فکر و ذهن شان در معرض تهاجمات 
گوناگون فرهنگی، سیاســی و اعتقادی دشــمنان قرار دارد؛ ازاین رو، باید نسبت به این 
موضوع کاماًل حســاس و مراقب باشیم.رئیس ستادکل نیرو های مسلح افزود: آنچه بیش 
از گفتن و تأکید کالمی در این رابطه تأثیرگذار است، رفتار و عمل ماست؛ به واقع نیرو ها 
و همکاران و رزمندگان تحت امر ما به رفتار، عمل و نحوه زندگی و ســلوک ما بیشتر از 
گفته های ما توجه می کنند و تأثیر می پذیرند؛ لذا باید تالش کنیم رفتار، منش، عمل و 
کردارمان راهنمای خوبی برای همکاران و همرزمان ما باشد.وی ادامه داد: امروز دشمنان 
تالش می کنند اوالً میان مجموعه نیرو های مســلح و ثانیاً میان مردم و نیرو های مسلح، 
تفرقه، اختالف و دودستگی ایجاد کنند؛ این در حالی است که بحمداهلل در این رابطه روز 
به روز اخوت و برادری و هماهنگی و هم افزایی میان نیرو های مسلح بیشتر و بهتر شده 
است؛ اما باید مراقب بود و نباید از هجمه های دشمن در این رابطه غفلت کرد.سرلشکر 
باقری عنوان کرد: امروز نیرو های مسلح یک ید واحده و یک مجموعه به هم پیوسته هستند 
که فقط رنگ لباس هایشان متفاوت است و همگی در راستای تأمین امنیت که مهم ترین 
سرمایه اجتماعی و زمینه ساز تحقق زیرساخت های اقتصادی است، گام برمی دارند.وی با 
اشاره به تأکیدات مکرر فرمانده معظم کل قوا گفت: نگاه به پیامد ها و اثربخشی اقدامات 
و کســب نتایج قانع کننده در میادین باید مورد توجه فرماندهان نیرو های مسلح باشد؛ 

چراکه عملکرد مناســب و صحیح موجب حصول اطمینان و اثربخشــی و فرآیندسازی 
در راستای کسب پیشرفت های بزرگتر خواهد شد.رئیس ستادکل نیرو های مسلح اضافه 
کرد: هر برنامه ریزی خط مشی و طرحی که داریم، باید در ورطه عمل نیز مراحل تکمیلی 
و روند روبه جلو را طی کند، در طول این فرآیند مورد بازرسی قرار گیرد و در نهایت نیز 
نتایج رضایت بخشــی را در پی داشته باشد.سردار باقری خاطرنشان کرد: فرمانده معظم 
کل قوا بار ها بر ضرورت توجه بر تهدیدات ترکیبی تأکید کرده اند و به واقع نیز ما امروز با 
تهدیدات ترکیبی مواجه هستیم؛ تهدیدات نظامی، امنیتی، فرهنگی، تهدیدات نوظهور و 
بعضاً ناشناخته که به صورت همزمان و با ترکیب اندیشیده توسط دشمنان علیه ما بروز 
می کند و ما باید خود را برای چنین صحنه و تقابلی آماده کنیم؛ همچنین فرمانده معظم 
کل قــوا فرمودند بازی جنگی که در ایــن رابطه انجام می دهید، باید در جهت مقابله با 
جنگ ترکیبی باشد؛ که این کارِ فوق العاده سنگین و پیچیده به عهده ما و سایر فرماندهان 
نیرو های مسلح است.رئیس ســتادکل نیرو های مسلح با تأکید بر اهمیت آینده نگری و 
آینده پژوهی در حوزه تهدیدشناســی، گفت: تحقیقات و پژوهش های ما باید به گونه ای 
باشد که ما را در برابر تهدیدات آینده مجهز و آماده کند؛ چراکه هزینه های غافلگیری و 

نداشتن طرح و برنامه الزم، قابل توجه و سنگین است.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: طرح امکان 
رأی گیــری الکترونیکــی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در شورای نگهبان تصویب و به 
قانون تبدیل شد.به گزارش خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 
که صبح )شــنبه ۱۶ مهر( برگزار شد، با اشــاره به آخرین طرح ها و لوایحی که در 
شــورای نگهبان مورد بررسی  قرار گرفته است، گفت: طرح اصالح ماده ۱۲۲ قانون 
آیین نامه داخلی مجلس درباره امکان رأی گیری الکترونیکی برای انتخاب نمایندگان 

مجلس در مجامع و شــوراها اســت که خالف موازین شرع شناخته نشد و تبدیل 
به قانون شــد.وی افزود: همچنین الیحه موافقت نامه خدمــات هوایی بین ایران و 
صربســتان دیگر الیحه مورد بررسی در شورا بود که در مرحله قبل ایراد محتوایی 
نداشــت و تنها ایراد آن استفاده از کلمات غیرفارسی بود که با اصالحات انجام شده 
مغایرت آن با شــرع و قانون اساســی رفع و تبدیل به قانون شد.سخنگوی شورای 
نگهبان گفت: طرح الزام ثبت اموال غیرمنقول که چند بار بین مجلس و شــورای 
نگهبان در رفت و آمد بود، بار دیگر در صحن شــورا مورد بررســی قرار گرفت و با 
توجه به اینکه متن دریافتی حاکی از تأکید مجلس بر مصوبه خود اســت لذا اکثر 

ایرادات به قوت خود باقی اســت و به نظر می رســد با اصــرار مجلس به روی مصوبه 
خود، این طرح پس از برطرف شدن ابهامات، باید به منظور تعیین تکلیف به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال شــود.طحان نظیف ادامه داد: الیحه توسعه منطقه 
آزاد انزلی مورد دیگری بود که از ســوی اعضای شــورای نگهبان بررسی شد و  دو 
ابهام از ســوی اعضا گرفته شد، همچنین از جهت مغایرت با سیاست های کلی نیز 
هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت ایراداتی داشتند بنابراین باید دو ابهام 
شورای نگهبان و ایراد هیئت عالی نظارت رفع شود تا این الیحه نیز به قانون تبدیل 
شــود، عالوه بر این طرح انتخاب اشــخاص در مشاغل خاص نیز که چندین بار در 

رفت وآمد بین مجلس و شــورای نگهبان بود، در مرحله آخر هیچ ایراد محتوایی به 
آن وارد نبود منتها همانند برخی دیگر از طرح ها و لوایح، از کلمات غیرفارســی در 
متن طرح اســتفاده شده بود که البته این ایراد گویا در جلسه اخیر مجلس برطرف 
شــده است.وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئوالن که موجب 
التهاب بیشتر درک شور شد و این که آیا این اظهارات در زمان بررسی صالحیت آنها 
اعمال می شود، گفت: معیارهای قانونی روشن است. اگر اظهارات افراد خالف قانون 
باشــد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعالم می شود و ما در بررسی صالحیت ها به آنها 
رســیدگی می کنیم.طحان نظیف در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه رئیس مجلس 
اخیراً بر ضرورت اصالح ســاختار گشت ارشاد تأکید کرده  است، عنوان کرد: اختیار 
قانونی مجلس این اســت که از طریق الیحه یا طرح مصوبه داشته باشد که در این 
مورد باید منتظر باشیم تا در مجلس اگر مصوبه ای تصویب و به شورای نگهبان ارسال 

شد، ما در شورا درباره آن اعالم نظر کنیم.

طحان نظیف:

 طرح امکان رأی گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شد
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افزایش عجیب قیمت مسکن در بازار

چطور یک متر خانه ۱۵ میلیون تومان گران شد؟
در حالی دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است که گزارش ها 
از ریزش ساخت وســاز در کشور حکایت دارد.مریم فکری: آن طور که در آخرین گزارش 
مرکز آمار ایران مربوط به بهار امســال دیده می شــود، در مجمــوع در حدود ۹۰  هزار 
واحد مســکونی در کشور ساخته شده است.بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد ۹۰ 
هزار و ۲۹۰ واحد مســکونی در پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان از سوی 
شــهرداری های کشور پیش بینی شد که نســبت به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت 
به فصل مشــابه سال گذشــته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است.  به عبارتی، در حالی در 
بهار امسال حدود ۹۰ هزار واحد مســکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این 
میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳ هزار واحد، در پاییز ۸۳ هزار واحد و در زمستان 
۱۱۵ هزار واحد بوده اســت.اما این اعداد و ارقام در شــرایطی در گزارش مرکز آمار ایران 
دیده می شود که ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال، ازجمله وعده های 
دولت سیزدهم بود که دریچه هایی از امیدواری را برای اقشار فاقد مسکن به وجود آورد.

در این شــرایط به نظر می رســد اجرای این وعده هم مانند وعده مسکن مهر، سال ها به 
طول انجامد و ادامه اش به دولت های بعدی موکول شــود.ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
اواخر خردادماه باز هم بر روی وعده دولت خود تاکید کرده و گفته بود: ساخت ۴ میلیون 
واحد مسکونی در طول ۴ سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن 
عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد، مثل گذشته عقب ماندگی ها در حوزه مسکن بر روی 
هم انباشته خواهند شد.در شهریور امســال نیز محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور 
تاکید کرده بود: حتما وعده رییس جمهوری برای ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی 

در دولت ســیزدهم محقق خواهد شــد.به گفته او، با برنامه ریزی های انجام شده برای 
ساخت واحدهای مسکونی، روش های مختلف تامین مالی مطابق با دهک های درآمدی 
پیش بینی شده است.در این میان، گزارش های رسمی و غیررسمی، از اوج گیری قیمت 
مســکن حکایت دارد. براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در شهریور ماه ۱۴۰۱ تورم 
ماهانه قیمت آپارتمان های مســکونی شهر تهران ۳.۳ درصد بوده است. این در شرایطی 
اســت که تورم ماهانه شــهریور ماه در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل )۱.۸ درصد(، 
۱.۵ واحد درصد افزایش داشــته است.همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های 
مســکونی شهر تهران نیز به عدد ۴۵.۷ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه 
در مقایســه با ماه قبل )۴۴ درصد( معادل ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.از سوی 
دیگر، نرخ تورم ساالنه آپارتمان های مسکونی شهر تهران در ششمین ماه امسال به عدد 
۳۰.۳ درصد رســیده است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )۲۸.۴ درصد( معادل 
۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است.در این میان، تورم ماهانه نیز در شهریورماه ۱۴۰۰ 
به عدد ۱.۲- درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل )۳.۶ درصد(، 
۴.۸ واحد درصد کاهش داشــته است. همچنین نرخ تورم ســاالنه شهریور ماه ۱۴۰۰ 
امالک مسکونی شهر تهران به عدد ۶۷،۳ درصد رسیده است که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل )۷۵.۳(، ۷.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد. نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره 
مشابه سال قبل است.از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار نشان می دهد که متوسط قیمت 
مسکن در شهریور ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسیده و این در حالی است 

که متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در شــهر تهران در شهریورماه سال گذشته، 
۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان گزارش شــده بود.نامشخص بودن قیمت هر روزه مصالح 
ساختمانی و افزایش شدید قیمت ها در این بخش به باور کارشناسان، عامل اصلی سقوط 
ساخت وســاز و سرمایه گذاری ساختمانی اســت.مرکز آمار ایران اعالم کرد که میانگین 
قیمت مصالح و نهاده های ساختمانی مسکونی پایتخت در بهار سال جاری در مقایسه با 
بهار سال گذشته، با رشد ۴۳ درصدی همراه بوده و این موضوع نشان از بازگشت جهت 
بــازار مصالح و همین طور تجربه مجدد التهاب تورمی در این بازار اســت.آمار و ارقام و 
تحلیل ها نشان می دهند در بهارامسال رشد بیش از ۴۰ درصدی در قیمت برخی مصالح 
پرمصرف از قبیل سیمان وجود داشته است. قیمت گچ نیز افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی و 
نرخ آهن از قبیل تیرآهن، قیمت توری فنسی و... حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.در 
این میان، تحلیلگران بازار مسکن اعتقاد دارند عوامل مختلف دیگری هم بر رکود دنباله دار 
سرمایه گذاری ساختمانی طی سال های اخیر اثرگذار بود که در این بین، جهش بی سابقه 
قیمت مسکن در سال های اخیر، پرتاب متقاضیان مصرفی خرید ملک به بیرون بازار به 
دلیل عدم تناسب بین سطح قیمت ها و استطاعت خریداران و در نتیجه کاهش تقاضای 
پایدار مســکن در بازار و در نهایت از بین رفتن قدرت خرید خانه اولی ها ناشــی از تورم، 
اثر به مراتب بیشــتری بر وضعیت ساخت وساز داشته است.کارشناسان عنوان می کنند 
سازنده ها به دلیل شرایط ناشی از جهش و رکود بازار معامالت ملکی در چند سال اخیر، 
عمال با شرایطی روبه رو هستند که حلقه پایانی زنجیره بازار مسکن در آن کار نمی کند. به 
عبارتی، فقدان تقاضای خرید موثر در بازار مسکن به دلیل نبود استطاعت خرید ناشی از 

تورم مسکن دردسرساز شده است.به این ترتیب سازنده ها از فروش واحدهای تکمیل شده 
سال های اخیر ناتوان هستند و این در حالی است که اصل این ناتوانی در فروش، خود به 
کاهش عرضه منجر می شود و کاهش عرضه پدیده ای است که به طور طبیعی به افزایش 

تورم در بازار مسکن منجر خواهد شد.

راهکارهای میان مدت و بلند مدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با رئیس ســازمان بورس و مدیران شرکت های بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد.به گزارش ایسنا، 
سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی -  )شنبه( در نشستی با مدیران هلدینگ های بورسی 
و فعاالن بازار سرمایه با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه اظهار کرد: 
گرچه شــرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه 
بلند مدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رئیس جمهور از راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه یادآور 
شد: برای نمونه موضوع اصالح اساسنامه پاالیشی و دارایکم و همچنین موضوع واریزی ها به صندوق تثبت بازار با گردش کاری سریع به سرانجام 
رسید.طبق اعالم وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست تا پیشنهادات خود برای راهکارهای اصالحی بازار سرمایه به صورت میان 
مدت و بلند مدت را به صورت فهرستی در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین الیحه بودجه با نگاه به این پیشنهادات در همکاری بین ارکان دولت 
تدوین شــود و نظارت پیشــینی درباره عواملی صورت گیرد که امکان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را  دارد.همچنین در این جلسه هلدینگ ها با 
اشاره به گزارش مثبت شرکت ها و روند رو به رشد سودآوری شرکت های بورسی با اختصاص منابعی جهت انتشار اوراق اختیار تبعی و حمایت 

از سهم های خود در بازار موافقت کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی جزئیاتی از الیحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را تشریح کرد.احسان ارکانی عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الیحه ۲فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشســتگان، اظهار کرد: این الیحه با قید ۲فوریت از ســوی دولت به مجلس ارائه شده اســت بنابراین روز یکشنبه در جلسه علنی درباره فوریت آن 
تصمیم گیری می شود.وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع احتماالً ۲فوریت این الیحه مورد موافقت وکالی ملت قرار می گیرد و پس از آن طرح جهت ارزیابی به 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع خواهد شد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در جلسات روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه کمیسیون برنامه و 
بودجه به این الیحه رسیدگی خواهد شد، گفت: در نهایت گزارش نهایی کمیسیون روز چهارشنبه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.ارکانی درباره جزئیات الیحه افزایش حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان، خاطرنشان کرد: بر اساس این الیحه ۳ هزار امتیاز برای ارزیابی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز هم برای کارمندان مشمول قانون نظام 
هماهنگ پرداخت و همچنین ۲۱۰ امتیاز برای هیئت علمی و قضات به صورت ثابت در احکام کارگزینی آنها درج می شود.وی ادامه داد: همچنین بازنشستگانی که از صندوق های کشوری و لشکری و 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی حقوق دریافت می کنند طبق این الیحه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.نماینده مردم نیشابور در مجلس با تصریح به اینکه 
این افزایش حقوق به عنوان حقوق ثابت برای مشموالن این الیحه در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در صورت تصویب این الیحه در مجلس و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، این افزایش حقوق از اول 

شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.ارکانی با اظهار اینکه طبق این الیحه بین ۲ونیم درصد تا ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش خواهد یافت، 

جزئیاتی از افزایش حقوق کارکنان دولتدرخواست وزیر اقتصاد از مدیران بورس

 حقوق بازنشستگان ۹۰۰هزار تومان افزایش می یابد
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گزیده خبر

درقالب طرح »جهاد آبرسانی« به روستاها صورت گرفت؛
پیشرفت 90 درصدی طرح آبرسانی به 

مجتمع روستایی الی سیاه نایین
آبرسانی به مجتمع روستایی الی سیاه نایین در قالب 
طرح »جهاد آبرسانی«  به پیشرفت 90 درصدی رسیده  
و پیش بینی می شــود در 2 ماه آینده به بهره برداری 
برســد. مدیر آبفای نایین با اشــاره به تشکیل قرارگاه 
جهادآبرسانی در وزارت نیرو به منظور آبرسانی به 10 
هزار روستا در 31 استان کشور گفت: آبرسانی به روستاهای نایین در قالب این 
طرح از اسفند ماه سال گذشته آغاز و مقرر شد در فاز اول، 54 روستا در نایین 
از آب شرب پایدار بهره مند شوند.محمد علی عباسی افزود: در فاز نخست طرح 
جهاد آبرسانی به روســتاهای نایین، اجرای عملیات لوله گذاری در دو مجتمع 
روستایی الی سیاه، کوهستان و بهارستان به طول  123 کیلومتر در دستور کار 
قرار گرفت.وی اعالم کرد: طول عملیات لوله گذاری مجتمع روستایی الی سیاه 
43 کیلومتر است و تاکنون 35 کیلومتر آن اجرایی شده است؛ این درحالیست 
که مقرر شــده در فاز نخست این طرح آب مورد نیاز 31 روستا در مجتمع الی 
سیاه  به صورت پایدار تامین شود .مدیر آبفای نایین با بیان اینکه برای آبرسانی 
به این 31 روستا، احداث 6 ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار گرفته است، اظهار 
داشــت: به دلیل اختالف ارتفاع شــدید از منابع آب موجود در منطقه نایین تا 
روســتاهای این دهستان، تا کنون 4ایستگاه پمپاژ احداث و 2 ایستگاه دیگر در 
حال تکمیل است.عباسی در خصوص آبرسانی به 23 روستا در مجتمع کوهستان 
و بهارســتان تصریح کرد: طول عملیات لوله گذاری این مجتمع ها 80 کیلومتر 
بوده  و به دلیل عدم تخصیص اعتبارات در موعد مقرر تا کنون 5 کیلومتر از این 

حجم، اجرایی شده است.

تقدیر از کارکنان آتش نشانی بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان با 
حضور در محل آتش نشانی بندر چابهار، با کارکنان این 
بخش دیدار و روز آتش نشانی و ایمنی را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان، قاسم عسکری نسب؛ مدیر کل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت گرامیداشت "هفتم مهر، روز 
آتش نشــانی و ایمنی"، با حضور در محل آتش نشانی بندر چابهار، با کارکنان 
دیدار و روز آتش نشانی و ایمنی را به آنان تبریک گفت.در این دیدار سرزده که 
با همراهی جمعی از معاونین و روسای ادارات و مسئول فرهنگی اداره کل صورت 

گرفت با اهدای گل از کارکنان آتش نشانی تقدیر شد.

با تالش شبانه روزي متخصصان توانمند صنعت نفت
پروژه  بزرگ زیست محیطي  تصفیه گازوئیل 
پاالیشگاه اصفهان در مدار تولید قرار گرفت

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان  گفت:  با 
اجــراي این پروژه عظیم، تمــام گازوئیل تولیدي این 
شــرکت  یورو5 و مطابق با اســتانداردهاي به روز دنیا 
شد و در اختیار هموطنان قرار گرفت.اصغر صابري این 
پروژه را هدیه شــرکت پاالیــش نفت اصفهان به همه 
هموطنان عزیز همزمان با ســالروز امامت حضــرت مهدي)عج(  عنوان کرد و  
افزود: با اجرایي شــدن  این طرح کالن ملي، میــزان گوگرد  23 میلیون لیتر 
گازوئیل تولیدي  از 10 هزار  ppm به زیر ppm 10  کاهش  مییابد.وي  افزود: 
پروژه تصفیه گازوئیل یا گوگرد زدایي از گازوئیل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
در هواي پاك شهر و استان اصفهان و تمام استان هاي وابسته به این شهر تأثیر 
بسزایي خواهد داشت.معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان  با اشاره به اینکه 
در این طرح زیســت محیطي، روزانه حدود 300تن از گوگرد  گازوئیل تولیدي 
حذف خواهد شــد، تصریح کرد: گوگرد استحصالي به صورت گرانوله تولید مي 

شود و در اختیار شرکت هاي متقاضي قرار خواهد گرفت.

آمادگی کامل شهرداری برای ساماندهی 
محدوده شهری محور قزوین- کرج

سرپرســت شــهرداری کرج گفت: باید بپذیریم که 
ورودی های فعلی شهر کرج، نه در شان شهروندان و 
نه مسافران است به همین دلیل دستگاه های متولی 
باید در کنار هم باشــند تا بتوانیــم این فضاها را به 
نحوی مطلوب ســاماندهی کنیم.منوچهر غفاری در 
گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز با اشــاره به  اهمیت ورودی های شهرها 
اظهار کرد: ورودی هر شــهر نقش مهم و اثرگذاری باالیی در معرفی صحیح 
شهر، جاذبه های گردشگری و شناساندن مفاخر و مشاهیر آن دارد. وی با بیان 
اینکه ورودی ها به نوعی انعکاس دهنده هویت شهرها هستند، توضیح داد: هر 
ورودی بــا نماد و ویژگی های خاص خود می تواند ایجاد حس تعلق و هویت 
در میان ساکنان و تازه واردان به شهر را ایجاد کند.وی با اشاره به اینکه طی 
ســال های گذشته ساماندهی ورودی های شهر کرج آن طور که باید و شاید 
مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است، افزود: از آنجاییکه وضعیت این 
ورودی ها نقش به سزایی در حفظ سالمت روحی و نشاط شهروندان کرجی و 
مسافران دارد، در این دوره از مدیریت شهری برنامه ریزی های مطلوبی برای 
ســاماندهی این فضاها در حال انجام است.سرپرست شهرداری کرج با بیان 
اینکه شاهراه تهران قزوین از محدوده کالك تا پل حصارك از شهر کرج می 
گذرد، ابراز کرد: با توجه به اینکه روزانه خودروهای زیادی از این مسیر عبور 
می کنند، ســاماندهی آن در اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار گرفته 
است که البته همکاری دستگاه های متولی را نیز می طلبد.غفاری اضافه کرد: 
پیش از ایــن اقداماتی از جمله جمع آوری زباله و نخاله در بخشــی از این 
محدوده صورت گرفته ولی مدیریت شــهری به دنبال جانمایی المانی فاخر 
اســت تا با این اقدام، نقش خود را در ارتقای اجتماعی و فرهنگی شهر ایفا 
کند.وی با اشاره به آمادگی کامل شهرداری برای ساماندهی محدوده شهری 
اتوبان قزوین – تهران ادامه داد: مدیریت شهری به دنبال ایجاد حس خوب 
برای شهروندان و استقبال مناسب از مسافران و مهمانان ایران کوچک است 
به همین دلیل با جدیت این موضوع را در دســتور کار خود قرار داده ایم و از 
متولیان اصلی انتظار همکاری در جهت ارائه خدمات بهتر را داریم.سرپرست 
شهرداری کرج تاکید کرد: مطالعات طرح ساماندهی محدوده شهری اتوبان 
قزوین – تهران به اتمام رسیده، گفت: این طرح تاییده کمیته ارتقای سیما و 

منظر استان البرز را اخذ کرده است. 

روسیه؛ برنده اصلی کاهش بزرگ تولید اوپک پالس
اوپــک پالس هفته جاری با تصویب کاهش بزرگ تولید نفت که 
بیش از همه به نفع روســیه خواهد بود در حالی که تامین نفت 
برای غرب را دچار محدودیت بیشــتری می کند، بازار را غافلگیر 
کرد.به گزارش ایسنا، اوپک پالس و غرب، روز چهارشنبه پس از 
اینکه این گروه کاهش تولید به میزان دو میلیون بشــکه در روز 
معــادل دو درصد از عرضه جهانی را تصویب کرد، به ســرزنش 
یکدیگر پرداختند. عربستان ســعودی که بزرگترین عضو اوپک 
اســت، اعالم کرد بــه ندرت به افزایش نرخ هــای بهره در غرب 
کــه بانک های مرکزی مانند فــدرال رزرو آمریکا، دیرتر از موقع 
نقدینگی را کاهش داده و باعث رشــد ارزش دالر و ارزانتر شدن 
نفت شــده اند، واکنش نشــان داده است.واشــنگتن، اوپک را به 
جانبداری از روســیه متهم کرد و بــا کوته بینانه توصیف کردن 
ایــن تصمیم، اعالم کرد جهان در حــال حاضر از افزایش هزینه 
های انرژی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، آسیب دیده است. 
اوپک پالس شامل 13 عضو اوپک و 11 تولیدکننده متحد آنها از 
جمله روســیه است. ناظران بازار نفت روزپنجشنبه اظهار کردند: 
بر مبنای محاســبات انجام گرفته و جدیدترین آمار تولید اوپک 
پالس، روســیه در واقع بیشــترین منفعت را از این تصمیم می 
برد. مســکو نیازی نخواهد داشت تولید خود را حتی یک بشکه 
نفت کاهش دهد زیرا این کشور در حال حاضر بسیار پایین تر از 
هدف توافق شــده، تولید می کند و همزمان از قیمت باالتر نفت 
که نتیجه محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک بوده است، سود 
می برد.اوله هانسن از ساکسو بانک در این باره گفت: برنده روسیه 

است در حالی که بازنده، مصرف کننده جهانی است.

هیچ کاهش تولیدی برای روسیه در کار نیست

کرملین روز پنجشــنبه اعالم کرد این کاهش تولید با هدف 
تثبیــت بازار اســت و اعتبار اوپک پالس به عنوان ســازمان 
مســئول ثبات بازار را تایید کرد.کاهش دو میلیون بشکه در 
روز معــادل 4 درصد از هدف تولید 43.8 میلیون بشــکه ای 
اوپک پالس اســت اما این گروه پیش از این هم برای رسیدن 
به اهداف تولید، به سختی تالش می کرد و در اوت، حدود 3.6 
میلیون بشــکه در روز کمتر از سقف تعیین شده، نفت تولید 
کرد.در چند سال گذشــته، آنگوال و نیجریه به دلیل سرمایه 
گذاری ضعیف، اعضایی بودند که قادر به افزایش تولید نبودند. 
در ماه های اخیر، روسیه که با تحریم های گسترده غربی پس 

از حمله به اوکراین روبرو شــده به این دو کشــور پیوست و 
در ســپتامبر 9.9 میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرد در 
حالی که ســقف تولید این کشــور، 11 میلیون بشکه در روز 
بود. تحت توافق روز چهارشنبه، روسیه تولید خود را به 10.5 
میلیون بشکه در روز کاهش می دهد که در واقع 0.6 میلیون 
بشکه باالتر از تولید فعلی این کشور است.کارگزاری »بی سی 
اکسپرس« مستقر در روسیه اعالم کرد روسیه نیازی به کاهش 
تولید نخواهد داشت. این خبر مثبتی برای شرکت های نفتی 
روسیه اســت که از قیمت های باالتر سود می برند و همزمان 

تولید شان را ثابت نگه می دارند.

چه کسی تولیدش را کاهش می دهد؟
در مقابل عربســتان ســعودی که مطابق با سهمیه تعیین شده، 
نفت تولید کرده، ناچار اســت تولیدش را نیم میلیون بشــکه در 
روز بــه ارزش 46 میلیــون دالر در روز یــا 1.4 میلیارد دالر در 
ماه، کاهش دهد.یورگ لئون، نایب رئیس ارشد شرکت تحقیقاتی 
ریســتاد انرژی گفت: برآورد می کند 1.2 میلیون بشکه در روز 
کاهش تولید بر عهده عربســتان ســعودی )520 هزار بشکه در 
روز(، عراق ) 220 هزار بشکه در روز(، امارات متحده عربی ) 150 
هزار بشکه در روز( و کویت )135 هزار بشکه در روز( خواهد بود.

بهای باالتر نفت، بی شک به نرخ تورم که بانک های مرکزی جهان 
در حال مبارزه با آن هســتند، اضافه می کند و قیمت های باالتر 
نفت، فاکتوری در محاســبات برای افزایش بیشتر نرخ های بهره 
و کند شدن اقتصاد خواهد بود. تحلیلگران مورگان استنلی اعالم 
کردنــد کاهش تولید اوپک، بازار نفــت را به میزان قابل توجهی 
دچــار محدودیت عرضه می کند به خصــوص زمانی که تحریم 
اتحادیه اروپا علیه نفت و فرآورده های نفتی روسیه به اجرا گذاشته 
می شود. تولید نفت روسیه احتماال کاهش بیشتری پیدا می کند 
و همزمان، این کشور برای فروش نفت به آسیا تخفیف بیشتری 
عرضه خواهد کرد.هانسن پیش بینی کرده بانک مرکزی آمریکا، 
افزایش نرخ های بهره را تسریع کند که به دالر قوی تر، بازده اوراق 
قرضه باالتر و کندی اقتصاد جهانی منجر می شــود که معکوس 
کردن آن زمان زیادی خواهد برد.بر اساس گزارش رویترز، نوربرت 
روکر از بانک جولیوس بائر پیش بینی کرد تنش ها میان مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان نفت افزایش پیدا خواهد کرد و غرب 
انگیزه های بیشتری برای تسهیل تحریم ها علیه کشورهایی مانند 

ونزوئال یا ایران خواهد داشت.

مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز ایران 
گفت: صادرات به اروپا با خط لوله فعال 
امکان پذیر نیســت ولــی در آینده اگر 
قــراردادی منعقد و اعتمــاد دو طرفه 
ایجاد شود، می توانیم برای فاز 11 و یا 
میادین جدید سرمایه جذب کنیم که 
الزمه آن اعتماد، تکنولوژی، سرمایه و 
عزم راسخ اســت.حمیدرضا عراقی در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، 
درباره چشــم انداز تجارت گازی ایران 
در شرایط حاضر اظهار داشت: تجارت 
گاز از طریــق خط لولــه، ال پی جی و 
ال ان جی انجام می شود باتوجه به اینکه 
قراردادهای انتقال از مســیر خط لوله 
معموال 20 ساله و 25 ساله است اجرای 
خطوط انتقال اگر غیر از همسایه ها فعال 
میسر نیست. مثال خط صادرات به عراق 
3 ســال و خط ترکیه 4 سال به طول 
انجامید برای غیرهمســایگان هم باید 
با کشور واســط وارد مذاکره شویم که 
در حال حاضر شــرایط بــرای این کار 
چندان مهیا نیســت. مثال اگر بخواهیم 
از سوریه و عراق به اروپا و یا از عراق به 
کویــت و یا از دریا به هند برویم نیاز به 
قراردادهای 20 تا 25 ســاله دارد، برای 
اجرا هم معموال چند سال زمان می برد، 
بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که 
شبکه کشــور به نحوی باشد که امکان 
تامین گاز را به میزان مطلوب داشــته 
باشیم در کوتاه مدت شرایط برای توسعه 
صادرات فراهم نیســت. وی ادامه داد: 

در بلندمدت هم بــا تامین منابع مالی 
باید در میادین گازی از جمله عسلویه 
تغییراتی حاصل شــود، ایســتگاه های 
فشــارافزایی ایجاد شــود و یا میادین 
جدید اکتشاف شــود که زمان بر است، 
خطوط انتقال و ایســتگاه تقویت فشار 
داخل کشور مناسب است شبکه داخلی 
ما در سراسر کشور مشکلی بابت توزیع 
ندارد و یکی از نادرترین شبکه های گاز 
دنیا را داریــم ولی فقط در حد مصرف 
اکنون می توانیم سوخت  داخلی است. 
ال پی جی  میان تقطیر، نفت، فرآورده و 
را صــادر کنیم اما صادرات گاز طبیعی 
فقط با کشــورهایی مثل عراق و ترکیه 
که قرارداد منعقد کرده ایم و ال پی جی 
را به کشورهایی مثل پاکستان می توانیم 
ارســال کنیم، زیرا تحریــم اجازه نداد 
ایران ال ان جی راه بیفتد و مســتندات 
آن در کانــادا و دیگر کشــورها متوقف 
شد، تاسیسات ال ان جی هم که نداریم.

مدیر عامل اســبق شــرکت ملی گاز 
ایران درباره امکان پیشــبرد ال ان جی 

با گازپروم روســیه گفــت: این امکان 
مشروط است، روس ها اگر بخواهند این 
امکان وجود دارد، اما موضوع این است 
که طراحی ایران ال ان جی قدیمی بوده و 
باید برچیده شود، ما 4 تا 5 میلیارد دالر 
در این پروژه ســرمایه گذاری کردیم اما 
در زمان تحریم نتوانستیم کار را پیش 
ببریم اکنون باید ببینیم آیا این امکان 
وجــود دارد که به تکنولوژی روســیه 
برگردد یا خیر.وی در ادامه تاکید کرد: 
مسئولین کشور باید دقت کنند منابع 
گاز الیزال نیســت و در حال افت است 
باید هم منابع قدیمی فشارافزایی تقویت 
و هم منابع جدید کشــف شود در غیر 
این صورت توســعه انرژی کشــور که 
منوط به گاز شده یعنی این 80 درصد 
انرژی اولیه وابســته بــه گاز با همین 
روند و ساده اندیشــی موقف می شود و 
هم اینکه بحران هــای اجتماعی ایجاد 
می کنــد، ضمن اینکه بــرای صنایع و 
مسئولین  اســت،  خطرناك  نیروگاه ها 
کشور باید فکر تامین منابع گاز باشند 

و انرژی های تجدیدپذیر را وارد ســبد 
ســوخت کنند در غیر ایــن صورت در 
آینده نــه چندان دور  بحــران انرژی 

خواهیم داشت.
عراقی بیان داشت: ایران در کوتاه مدت 
و از طریق نفــت و فرآورده می تواند در 
تامین انرژی اروپا نقش داشته باشد اما 
در بلندمــدت باید رابطه ایــران و اروپا 
منطقی باشــد تا جذب سرمایه صورت 
گیــرد، حتــی قراردادهای ســه جانبه 
بــا ترکیه و یونان منعقــد کنیم و این 
مستلزم این است که اعتماد چندجانبه 
بین ایران و اروپا بوجود آید. وی با بیان 
اینکه اکنون درگیری روسیه و اوکراین 
به نفــع امریکا اســت، افــزود: امریکا 
می توانــد نفت و ال ان جی خــود را به 
اروپا صادر کند، بنابراین غیر از روسیه 
ما بــرای ورود به اروپا رقیب دیگری به 
نام امریکا هــم داریم، هیچکدام از این 
دو کشــور تمایلی ندارند که ایران وارد 
اروپا شود، بنابراین با وجود عدم اعتماد 
از ســوی کشورهای مقصد، رقبا، منابع 
گاز کشور و همچنین شرایط ایران برای 
عبور از دیگر کشــورها؛ رساندن گاز به 
اروپا ساده اندیشی و در حد شعار است.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز ایران 
خاطرنشان کرد: در هر حال صادرات به 
اروپا با خط لوله فعال امکان پذیر نیست 
ولی در آینده اگر قراردادی منعقد شود 
و اعتماد دو طرفه ایجاد شود، می توانیم 
برای فاز 11 و یا میادین جدید سرمایه 
جــذب کنیم کــه الزمــه آن اعتماد، 
تکنولوژی، سرمایه و عزم راسخ است در 
صورت نبود هر یک از این ملزومات هر 
کس هم حرف از صادرات به اروپا بزند 

فقط شعار داده است.

منافع آمریکا و روسیه در عدم صادرات گاز ایران

 فعال صادرات به اروپا در حد شعار است

دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت با تاکید بر اینکه این سازمان هیچ طرفی 
را نمی گیرد گفت: دنبال رســیدن به قیمت خاصی نیستیم و فقط می خواهیم بازار 
متعادل باشــد.به گزارش خبرگزاری مهر هیثم الغیس دبیر کل ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت با تاکید بر اینکه این ســازمان هیچ طرفی نمی گیرد و یک ســازمان 
سیاسی نیست، توضیح داد: اوپک در حال تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اقتصاد 
جهانی، تحوالت اقتصادی، شاخص ها و غیره است.الغیس در مصاحبه ای گفت که این 
سازمان برای تضمین تداوم جریان های امن و روان نفت تالش می کند و اشاره کرد که 

این به نفع رشد اقتصاد جهانی است.وی تاکید کرد: تصمیم اخیر اوپک نه از جانب یک 
کشور علیه یک کشور است و نه از طرف دو یا سه کشور علیه گروهی از کشورها.الغیس 
افزود: که این تصمیم بر اساس اعداد، حقایق و حقایق بسیاری از نهادهای بین المللی 
است که نشان دهنده احتمال باالی رکود اقتصادی است و خاطرنشان کرد که اوپک و 
ائتالف اوپک پالس تصمیم گرفتند مسائل را پیش بینی کنند، زیرا ما از تجربیات قبلی 
برداشت می کنیم. و از آنها بهره مند شوید.وی تاکید کرد: سرعت تصمیم گیری و پیش 
بینی امور از جمله موارد خوبی است که به حفظ تعادل بازارها کمک می کند و از این 
رو نمی توان صبر کرد تا بازارها سقوط کنند و سپس مداخله کنیم.الغیس گفت: تصمیم 
اخیر برای کاهش تولید، تصمیمی عمدی و مبتنی بر شاخص ها و انتظارات روشن بوده 
و به اتفاق آرا در میان 23 کشــور قرار گرفته اســت و بر انعطاف پذیری در این توافق 
تاکید کرد، هرچند که در صورت تمدید تا پایان سال 2023 هر چیزی تغییر می کند، 

زیرا آمادگی برای حرکت وجود دارد.وی با بیان 
اینکه همه تصمیمات اوپک پالس به نفع تعادل 
بین تقاضا و عرضه است، تاکید کرد: این گروه 
قیمت خاصی را هدف قرار نمی دهد، بلکه تعادل 
عرضه و تقاضا را هدف گذاری می کنیم و این در 
نهایت به نفع است.الغیس تاکید کرد که اوپک با 
اوپک پالس برای تأمین انرژی و ثبات در جهان 
حضور دارد.الغیس در رابطه با تحریم های غرب 

علیه روســیه، به ویژه موضوع تعیین سقف قیمت برای صادرات نفت این کشور، گفت: 
پارامترهای تحریم ها و سازوکار اجرای آن مشخص نیست و بنابراین نمی توانیم در مورد 

چیزی اظهار نظر کنیم. کاماًل مشخص نیست.«

دبیرکل اوپک:

اوپک نهاد سیاسی نیست 

به دنبال بی توجهی مشــترکان بدمصرف آب به اخطارها، 
آب این دســته از مشترکان از روز یکشنبه 1۷ مهرماه در 
ساعاتی از روز قطع خواهد شد.به گزارش ایسنا، معاون امور 
مشترکین شر کت آب و فاضالب استان تهران با اعالم این 
مطلب گفت: بر اســاس بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه و 
هم چنین ضرورت حفاظت از منابع آب که در ســال های 
اخیر به علت تداوم خشکســالی با محدودیت مواجه شده 
است، آب مشــترکان بدمصرف در ســاعاتی از روز قطع 
می شــود.  سید رسول باقری گفت: در شرایطی که تهران 
با کمبــود جدی منابع آبی و کاهش محســوس بارش ها 

مواجه است، عدالت حکم می کند که شهروندان، مسئولیت 
اخالقی خود را در مدیریت مصرف آب در نظر داشته باشند 
تا دسترسی تمامی شهروندان به آب شرب بهداشتی که با 
کمبود مواجه اســت پایدار بماند.او ادامه داد: چهار درصد 
از مشترکان تهرانی بدمصرف هستند که 10درصد از کل 
حجم آب شرب خانگی را مصرف می کنند.باقری با اشاره به 
تداوم مصرف باالی آب شهر تهران در روزهای پاییز تاکید 
کرد: برای مدیریت منابع آبی و جلوگیری از تبعات ناشی 
از کمبود آب، ضروری اســت مشترکان بدمصرف حداقل 
25 درصد از مصرف کنونی شان را کاهش دهند.او با تاکید 

بــر اینکه الگوی مصرف آب در تهران 14 متر مکعب برای 
هر خانوار در ماه اســت گفت: مشترکانی که ماهانه تا دو 
برابر الگوی مصرف یعنی 14 تا 28 مترمکعب آب مصرف 
می کنند، »پرمصرف« و مشترکانی که ماهانه بیش از دو بر 
ابر الگوی مصرف یعنی بیش از 28 مترمکعب آب مصرف 
می کنند، »بدمصرف« محســوب می شوند و همین دسته 
از این پس با قطع آب مواجه خواهند شــد.به گفته معاون 
امور مشترکین شــرکت آب و فاضالب استان تهران گروه 
»بدمصرف هــا« معادل 31 میلیون و ۷26هزار و ۷۷8 متر 

معکب آب را در نیمه نخست امسال مصرف کرده اند.

قطع آب مشترکان بدمصرف در هفته سوم پاییز
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گزیده خبر

با هدف تولید خودروهای ایرانی در ونزوئال انجام شد:
 امضا تفاهم نامه وزیر حمل و نقل ونزوئال

 با سایپا
با حضور مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا و وزیر 
حمل و نقل کشــور ونزوئال تفاهم نامه تولید مشترک 
خودرو در ونزوئال به امضا رســید.به گزارش سایپانیوز، 
در این مراســم که با حضور رامون بالسکز، وزیر حمل 
و نقل کشــور ونزوئال و هیات همراه در شرکت سایپا 

برگزار شــد، محمد علی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: در 
فاز اول همکاری، خودروهای گروه سایپا به صورت کامل )CBU(  به این کشور 
ارسال می شود و در ادامه و با هماهنگی بین دو طرف خط تولید شرکت ونیراتو 
فعال خواهد شــد و خودروها به صورت SKD در آنجا مونتاژ می شود.تیموری 
اظهار امیدواری کرد با انجام این موضوع در آن کشور عالوه بر تامین خودرو برای 
مردم، اشــتغال هم رونق گیرد.او از عزم دولت ونزوئال جهت انجام این همکاری 
مشــترک و تولید خودرو در کشور ونزوئال تشکر کرد.در ادامه وزیر حمل و نقل 
ونزوئال گفت: همکاری هایی از گذشــته با شرکت سایپا وجود داشته و امروز به 
دنبال تجدید این همکاری ها هستیم و این موضوع با تولید خودروهای مدرن و 
به روز برای مردم ونزوئال انجام می شود و این محصوالت می تواند نظر مردم این 
کشور را جلب کند.او افزود: این تفاهم نامه سرآغاز همکاری های مجدد ونزوئال 
با سایپاســت؛ بعد از ســفر رئیس جمهور ونزوئال در چند ماه گذشته به ایران، 
مقرر شد همکاری ها به صورت مستحکم تر از گذشته بین دو کشور ادامه پیدا 
کند و بر این اســاس ونزوئال می تواند به عنوان مصرف کننده خودروهای سایپا 
باشــد.او با اشاره به برگزاری نمایشگاه خودروهای ایرانی در کشور ونزوئال گفت: 
استقبال خیلی خوبی از خودروهای ایرانی در این نمایشگاه شد به نحوی که پس 
از برگزاری، نظر ســنجی انجام گرفت و مشخص شد که 62 هزار نفر، متقاضی 
خرید محصوالت ایرانی هســتند و این نشان دهنده عالقمندی مردم ونزوئال به 
محصوالت ایرانی و خودروهای گروه ســایپا اســت.وزیر حمل و نقل ونزوئال در 
خصوص ادامه همکاری با گروه ســایپا گفت: ســایپا می تواند مشتریان خاص 
خودش را در ونزوئال داشــته باشد و تالش ما هم این است که این کشور عالوه 
بر تولید خودروها در داخل کشــور، به هاب منطقه ای برای صادرات محصوالت 
گروه ســایپا تبدیل شــود و با توجه به کیفیت محصوالت، ســایپا می تواند در 
کشــورهای منطقه امریکای التین جایگاه خوبی پیدا کند و محصوالت خود را 
به منطقه کارایب و امریکای التین صادر کند. در این خصوص ونزوئال به عنوان 
پل ارتباطی برای ســایر کشــورهای منطقه امریکای التین محصوالت سایپا را 
ارســال می کند.گفتنی است بر اســاس این تفاهم نامه در گام اول سایپا هزار 
خودرو به صورت CBU از محصوالت خود را به این کشــور ارسال خواهد کرد و 
تا پایان سال 2 هزار خودرو دیگر هم به این کشور ارسال می شود. عالوه بر این 
در ادامه همکاری با ارســال خودرو به صورت SKD و مونتاژ در کارخانه ونیراتو 
کشور ونزوئال، خط تولید این کارخانه هم فعال و در آنجا خودروهای گروه سایپا 

تولید خواهد شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کشتیرانی مطرح شد:
توسعه ناوگان در گروه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران ادامه خواهد یافت
نائــب رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه 
توسعه ناوگان در کشتیرانی در دستورکار قرار دارد، 
گفت: رکورد تاریخی جابه جایــی کاال و درآمد در 
سال ۱۴۰۰ را در ســال جاری تکرار خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، مهندس 
محمدرضا مدرس خیابانی با اشاره به نامگذاری هشتم مهرماه به عنوان روز 
جهانی دریانوردی، تصریح کرد: دریانوردان به عنوان سربازان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، دلیرانه در جنگ اقتصادی در برابر دشمنان کشور 
ایســتادگی نموده و به چرخش چرخ های اقتصاد ملی یاری می رسانند.وی 
ضمن تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ سالی پُررونق برای این مجموعه حمل و نقل 
دریایی کشــور بوده اســت، خاطرنشــان کرد: طی سال گذشــته ناوگان 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در مجموع، موفق به حمل و جابه جایی 
بالغ بر ۷۱۹ هزار TEU کانتینر شد که نسبت به سال ۹۹، از 6۹ درصد رشد 
برخوردار بوده؛ ضمن اینکه در بخش حمل کاالی فله نیز، در سال ۱۴۰۰، 
بالغ بر ۱۴.۵ میلیون تُن کاال از ســوی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران جابه جا شده که این رقم نیز نسبت به سال ۹۹، رشد 2۸ درصدی را 
به ثبت رسانده است.مدرس خیابانی در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 
که با آرامش کامل و رضایت مندی حداکثری سهامداران برگزار شد، ادامه 
داد: گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته در مجموع بالغ 
بر 26.۷ میلیون تن بار حمل کرده که این رقم، بیانگر رشــد ۴۱ درصدی 
نسبت به سال ۹۹ و ثبت رکوردی تاریخی در حوزه حمل بار از سوی ناوگان 
بوده است.وی ادامه داد: از میزان تناژ حمل یاد شده، بالغ بر ۱۰.۳ میلیون 
تن کاالی صادراتی بوده که ۹ درصد رشــد نســبت به سال ۹۹ را تجربه 
کرده؛ همچنین بالغ بر ۸.6 میلیون تن کاالی وارداتی از سوی ناوگان گروه 
کشتیرانی در سال ۱۴۰۰ حمل شده که نسبت به سال قبل ۷۴ درصد رشد 
داشت.مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، درآمد ریالی این 
گــروه را از این میزان حمل بار، ۳۸2 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
درآمد عملیاتی نســبت به سال ۹۹، رشد ۱۵۱ درصدی داشته که این رقم 
نیز رکوردی تاریخی در بخش درآمدی به شمار می رود و با توجه به روندی 
که در ســال جاری داریم، رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۱ نیز 
تکرار خواهیم کرد.وی درباره درآمد ارزی گروه کشتیرانی طی سال ۱۴۰۰ 
یادآور شد: در این سال مجموعاً بالغ بر ۱.6 میلیارد دالر درآمد کسب شده؛ 
در حالی که این رقم در ســال ۹۹ به ۷۷۰ میلیون دالر محدود شــده بود؛ 
ضمن اینکه ســود خالص ارزی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
سال ۱۴۰۰ نیز، ۴۷۰ میلیون دالر بوده که نسبت به 2۹ میلیون دالر سال 
۹۹، رشد بسیار قابل توجهی داشته است.مدرس خیابانی، حاشیه سود گروه 

کشتیرانی در سال مالی ۱۴۰۰ را 2۸ درصد اعالم کرد.

سازمان ملل اعالم کرد
قیمت جهانی موادغذایی سقوط کرد!

داده های ســازمان ملل در روز جمعه )۷ اکتبر( نشان داد که قیمت های جهانی 
مواد غذایی برای ششمین ماه متوالی در سپتامبر کاهش یافته است زیرا از زمان 
ثبت رکورد پس از جنگ روســیه و اوکراین، به کاهش خود ادامه داده است.به 
گزارش ایسنا، ســازمان غذا و کشاورزی اعالم کرد: شاخص قیمت این سازمان 
در ســپتامبر به طور متوسط ۱۳6.۳ واحد بود که ۱.۱ درصد نسبت به اگوست 
کاهش داشت. با این حال، این شاخص ۵.۵ درصد بیشتر از سپتامبر 2۰2۱ بود.

آژانس سازمان ملل  متحد گفت که کاهش ماهانه ناشی از کاهش شدید قیمت 
روغن های گیاهی است. قیمت شکر، گوشت و لبنیات نیز کاهش متوسطی داشته 
است. این کاهش بیش از جبران افزایش قیمت غالت است.فائو گفت که قیمت 
گندم به دلیل افزایش عدم اطمینان در مورد ادامه توافق با میانجیگری سازمان 
ملل که به اوکراین اجازه می دهد غالت خود را از طریق دریای سیاه ارسال کند، 
افزایش یافت. خشکسالی در آرژانتین و ایاالت متحده نیز به افزایش قیمت جهانی 
غالت کمک کرده اســت.فائو پیش بینی تولید جهانی غالت در سال جاری را با 
کاهــش ۱.۷ درصدی، دوباره کاهش داد. این آژانس گفت: ۴۵ کشــور از جمله 
۳۳ کشــور در آفریقا، ۹ کشور در آسیا، دو کشــور در آمریکای التین و دریای 
کارائیب، و یک کشــور در اروپا نیازمند کمک های خارجی برای غذا هستند.بر 
اساس خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل در ماه سپتامبر هشدار داد که بیش از یک 
میلیون نفر بدون کمک های بشردوستانه در معرض خطر قحطی و مرگ هستند.

افزایش ۱۹ درصدی صادرات امارات به 
ایاالت متحده

صادرات امارات به ایاالت متحده آمریکا در هشــت ماهه اول ســال 2۰22، ۱۹ 
درصد افزایش یافته است. به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، داده های اخیر منتشر 
شــده نشان می دهد که صادرات امارات به ایاالت متحده در بازه زمانی ژانویه تا 
پایان آگوســت 2۰22 به ۴.۷۴ میلیارد دالر )۱۷.۴ میلیارد درهم( در مقایسه با 
۳.۹۸ میلیارد دالر )۱۴.6 میلیارد درهم( در همین مدت بوده است.مازاد تجاری 
بین دو کشور در بازه زمانی منتهی به آگوست گذشته ۸.۳۵ میلیارد دالر به نفع 
آمریکا ثبت شــد در حالی که در ۸ ماهه ســال 2۰2۱، 6.۳۷ میلیارد دالر بود.

واردات امارات از آمریکا در این مدت حدود ۱۳.۱ میلیارد دالر بوده که این رقم 
در مدت مشــابه سال قبل ۱۰.۳6 میلیارد دالر بوده است.امارات در مدت ۸ ماه 
خودرو، اتوبوس مســافربری و قطعات یدکــی را از آمریکا به ارزش 2 میلیارد و 
۳۳6 میلیون دالر وارد کرد که به ۱ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دالر خودرو سواری، 
۱۳2 میلیــون دالر کامیون و اتوبوس مســافربری و ۴۰6 میلیون دالر قطعات 
یدکی توزیع شد.امارات متحده عربی و ایاالت متحده آمریکا طی ۵ دهه به یک 
مشارکت استراتژیک موفق در بسیاری از زمینه ها دست یافته اند.امارات متحده 
عربی با تمایل فعال برای افزایش سرعت تجارت و همکاری های اقتصادی بین دو 
کشــور در دوره آتی، رتبه اول را به عنوان بزرگترین بازار صادرات ایاالت متحده 

در خاورمیانه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت

افزایش ۱۸۰ درصدی صادرات به روسیه
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: روند تولیــد کاال در 
واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی کشور در سال جاری 
چشمگیر و افزایشی اســت.به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت 
صمت، ســیدرضا فاطمی امین روز جمعه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ 
در حاشیه سفر به مازندران گفت: خوشبختانه روند تولید در 
کشور در سال جاری سرعت گرفته است و به عنوان مثال در 
این واحد میزان تولید کاغذ در 6 ماهه اول امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشــته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشــان کرد: همچنین در تولید تراکتور و فوالد در 
ســال جاری به ترتیب شاهد افزایش رشــد ۵۰ و ۱۰ درصد 
هســتیم که به طور حتم این روند اساسی ادامه خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تولید ظروف، 
کامیون و کامیونت در کشور طی 6 ماهه گذشته، گفت: کمبود 
نقدینگی یکی از چالش های اساســی بنگاه های اقتصادی در 
زمان حاضر اســت که بــه طور حتم برای رفــع این چالش 

برنامه های خوبی در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

700 هکتار از اراضی واحدهای صنعتی راکد کشــور 
بازپس گیری شد

فاطمی امین در ادامه اظهار داشت: حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی 
واحدهای صنعتی راکد کشور با هدف احیای تولید و اشتغال 
در یکســال گذشته بازپس گیری شد.وزیر صمت همچنین از 
الکترونیکی شدن واگذاری اراضی صنعتی و تولیدی در کشور 
خبــر داد و افزود: با برنامه ریزی اصولی درصدد بازپس گیری 
اراضی واحدهای تولیدی غیرفعال هستیم.فاطمی امین اضافه 
کرد: در 6 ماهه دوم امسال تمرکز دولت بر روی ایجاد اشتغال 
پایدار در کشــور اســت چراکه از ابتدای فروردین تا شهریور 
امســال وضعیت تولید مطلوب بوده و باید تا پایان سال برای 

کاهش نرخ بیکاری تالش کنیم.

ارزان سازی مواد غذایی الویت پیش روی وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیشرفت خوب صنعت 
غذا در ایران گفت: با توجه به اینکه در زمینه کیفیت و تولید 
محصوالت غذایی به نقطه خوبی رســیده ایم از این پس باید 
تمرکز خود را بر روی محصوالت دانش بنیان و صنایع ماشین 
آالت در این حوزه و همچنین ارزان ســازی و کاهش هزینه 
غذایی مردم قرار دهیــم.وی ضمن پر اهمیت خواندن تولید 
ماشین آالت صنعتی و اتکا به شرکت های دانش بنیان افزود: 

صنعت ماشــین ســازی و تجهیزات یک صنعت برتر است و 
مطلع شده ام که کارخانه تولید لبنیات که امروز از آن بازدید 
کردم وارد عرصه ماشین ســازی شده که این موضوع خیلی 
مهم اســت.فاطمی امین در ادامه با تاکید بر اینکه نکته مهم 
دیگر در صنعت غذا ارزان ســازی و کاهش هزینه های مردم 
است گفت: می توان با اتکا بر صنایع ترکیبی به تولید انواع مواد 
غذایی پرداخت.وی همچنین با اشــاره به پایین بودن مصرف 
سرانه لبنیات در کشــور گفت: اگر بتوانیم شیر را به صورتی 
فرآوری کنیم کــه پروتئین آن در ســبد غذایی مردم جای 

گیرد هم می تواند جایگزین مناسبی برای گوشت باشد و هم 
هزینه های مردم کاهش می یابد.وزیر صمت در بخش دیگری 
از صحبت ها با بیان اینکه دو شاخص تولید و صادرات در یک 
سال گذشــته گویای رشد در بخش صنعت، معدن و تجارت 
اســت گفت: ما در اکثر قریب به اتفاق محصوالت شاهد رشد 
تولید هستیم.وی از رشــد ۱/۵ درصدی بخش صنعت در ۳ 
ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: سرمایه گذاری در ماشین 
آالت و تجهیزات ۸/۵ درصد رشد و همچنین بنگاه های بورسی 

در ۵ ماهه نخست امسال رشد ۷/6 درصدی داشته اند.

افزایش 24 درصدی صادرات
فاطمی امین در خصوص آمار صادرات در کشــور نیز گفت: 
در ۵ ماهه نخســت امســال 2۴ درصد بیش از مدت مشابه 
سال گذشته صادرات داشته ایم و این در صورتی است که در 
برخی کشورها مثل آفریقا با ۱۰۰ درصد رشد صادرات و مرداد 
امسال در مقایســه با مرداد سال گذشته ۱۸۰ درصد بیشتر 
رشــد صادرات به روسیه داشته ایم.وی مهمترین اولویت حال 
حاضر پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اشتغالزایی 
عنوان کرد و گفت: احیای معادن، به مزایده گذاشــتن ۵ هزار 
محدوده اکتشافی و معدنی و در دستور کار قرار دادن احیای 
۱2۰۰ معدن از جمله اقداماتی است که با هدف ایجاد اشتغال 
انجام می شود.فاطمی امین همچنین در این خصوص به توافق 
نامــه ی 22 بندی وزارت صنعت، معــدن و تجارت با وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به واسطه این توافق 
نامه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی بنگاه های 
تولیدی اختصاص داده شــده که این امر به ایجاد اشتغال در 
کشــور کمک می کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان 
توجه به توازن سرمایه گذاری در کشور را دیگر اقدام و تصمیم 

وزارت صمت برشمرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید 
که این ســازمان با صدور مجوز برای 
صادرات همه داروها مخالف اســت و 
به جای آن می توان فقط به داروهایی 
که کمبود نداریم مجوز صادرات داد.به 
گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک، در 
نشست کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی تهران،  از آمادگی ســازمان 
توســعه تجارت برای دریافت فهرست 
داروهای دارای محدودیت و کمبود در 
داخل از ســازمان غذا و دارو، خبر داد 
و با تاکید بر اینکه در ســازمان توسعه 
تجارت، بــا مجوز صــادرات، مخالف 
هســتیم، افزود: با در اختیار داشــتن 
فهرســت کمبودها، می توان به سایر 
داروهای ساخت داخل، اجازه صادرات 
داد.وی با اشــاره بــه اینکه در تجارت 
خارجی حوزه ســالمت، کشــورهای 

جنوب شرق آســیا، برخی کشورهای 
آســیایی و نیز کشورهای آفریقایی در 
فهرســت بازارهای اولویت دار سازمان 
توســعه تجارت قــرار گرفته اســت، 
افــزود: از جمله بازارهای هدف تعیین 
شده، کشور روسیه است، چرا که این 
کشور از بازار قابل پیش بینی برخوردار 
اســت و می دانیم تا ۱۰ ســال آینده 
این بازار چــه رویکردهایی را در پیش 
به  خواهد داشت.پیمان پاک همچنین 
نمایشگاه های  انتخاب  کردن  هدفمند 
خارجی و حضور شــرکت های ایرانی 
در ایــن رویدادها، اشــاره کــرد و در 

این رابطه یادآور شــد که برای ســال 
2۰2۳، چهار نمایشــگاه اولویت دار در 
چین برای اعزام شرکت های ایرانی در 
این رویداد، انتخاب شــده است.رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین 
از امضــای موافقت نامه همکاری میان 
قطعه سازان ایران و روسیه در  نمایشگاه 
بین المللی اتومبیلیتی 2۰22 روسیه به 
ارزش ۷۰۰ میلیــون دالر، خبــر داد.
وی همچنین در این جلســه به برخی 
روش های تســهیلی در نقل وانتقاالت 
پولی تجار و بازرگانان ایرانی با همتایان 
خارجی خود اشاره کرد و در این رابطه، 

گفت: در حال حاضر، در عمان شبکه 
جابه جایی پول برای شرکت ها و تجار 
ایرانــی ایجــاد شــده و از طریق این 
شــبکه پولی، به صادرکنندگان ایرانی 
در امارات درهم داده می شود.به گفته 
وی، ایجاد چنین شبکه مالی ویژه تجار 
و صادرکنندگان ایران، در کشــورهای 
دیگر از جمله قطر، روسیه، ازبکستان 
و شرق اروپا در حال پیاده سازی است.

پیمان پــاک در عین حال، تالش برای 
ارتباط پلتفرم های ایرانی فعال در حوزه 
فروش کاال و خدمــات با پلتفرم های 
مشابه در برخی کشورهای هدف را از 
جمله برنامه ریزی های سازمان توسعه 
تجارت عنــوان کرد و توســعه مراکز 
تجــاری ایران در دیگر کشــورها را از 
اقدامات جدی این سازمان برشمرد و 

در این رابطه، اعالم کرد.

کدام داروهای ایرانی امکان 
صادرات دارند؟

بخش کجور مازندران بهشت گمشده و فرصت طالیی برای 
سرمایه گذاری و جذب مخاطبین بین المللی گردشگری 
است.به گزارش خبرنگار ....  میثم غالمعلی کار آفرین نمونه 
گردشگری و کارشناس اقتصادی ضمن اعالم مطلب فوق 
در مراسم معرفی فرصت های سرمایه گذاری گردشگری 
در جمع خبرنگاران داخلی و بین المللی گفت: در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( نسبت 
به توســعه صنعت گردشــگری، سیاســت های گام دوم 
انقالب و مبارزه با ایران هراسی در منطقه، گروه فرهنگی 
گردشگری آفتاب طالیی شمال با بکارگیری پتانسیل های 
ممکن در حوزه گردشگری، امالک، ساخت و ساز و ایجاد 
مجموعه های گردشگری نوین با فناوری های روز درصدد 
است تا بزرگ ترین پروژه دهکده توریستی فناوری منطقه 
را در بخش کجور عملیاتی نماید.کارآفرین نمونه کشــور 
ادامــه داد: منطقه بکر کجور با مســاحت ۸ هکتار از 62 
پارچه آبادی تشکیل شــده و طبیعت بسیار زیبا و هوای 
بسیار مناسبی دارد. همچنین سطح اکسیژن بسیار باالی 
منطقه، ضریب مناسب فضای ســبز و دسترسی آسان و 
سریع به اتوبان تهران شــمال از مزایای دیگر این منطقه 
می باشــد که موجب انتخاب آن شــده است. همچنین، 

کجور با ارتفاع ۱6۰۰ متر از ســطح دریا یکی از بلندترین 
قســمت های این منطقه می باشد که در صورت حمایت 
و پشتیبانی مسئولین منجر به اشتغالزایی بیش از ۱۵۰۰ 
نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم و کارآفرینی مناسب 
می گردد. این در حالی اســت که اجرای طرح های مشابه 
در سایر  نمایندگی های  »آفتاب طالیی شمال« از اهداف 
دیگر این گروه می باشد.میثم غالمعلی در خصوص سرمایه 
گذاری گفت: ما عالوه بر جذب سرمایه گذار با سرمایه خود 
نیز فعالیت می کنیم، در واقع عالقمندیم سرمایه گذاران نیز 
در قالب های دیگر وارد شوند. همچون نیازهای بیمارستان، 
درمانگاه، فضاهای آموزشی، مجموعه رفاهی و غیره که در 

این منطقه مورد نیاز است. این در حالیست که ؛ با اجرای 
این طرح ها ارزش امالک منطقه نیز افزایش خواهد یافت. 
کارآفرین نمونه کشــور در خصوص همکاری مســئولین 
استانی و محلی گفت: مسئولین در جریان این موضوع قرار 
خواهند گرفت و قطعاً کمک های مناســبی خواهند کرد. 
مثال در خصوص ارائه تسهیالت و رفع مشکالتی که ممکن 
اســت وجود داشته باشد حتماً گام های مثبتی بر خواهند 
داشــت. طرح هایی که اجرا می کنیم دوســتدار محیط 
زیســت است و آسیبی به محیط زیســت نخواهد رساند 
و در واقع ســالمت اصلی منطقه به لحاظ محیط زیستی 
پابرجا خواهد بود.وی در خصوص جاذبه های منطقه کجور 
گفت: قدمت و تمدن بشری منطقه کجور بسیار زیاد است 
و جاذبه های طبیعی مثل دیو چشــمه، کندلوس، لشت 
کنار و روستاهای دیگر که هرکدام جذابیت و زیبایی خاص 
خــود را دارد و مردم حتما از ارتفاعــات و جنگل در این 
منطقه لذت خواهند برد. ما همچنین در بخش های دیگر 
این منطقه نیز فعالیت هــای دیگری در این زمینه انجام 
خواهیم داد.میثم غالمعلی بر لزوم شناســایی اولویت های 
مهم و ارائه راهکاری عملیاتی آن با هدف دستیابی به رشد 

توسعه اقتصادی استان تاکید کرد .

بخش کجور مازندران بهشت گمشده گردشگری

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات از تهیه و 
تدوین بسته حمایتی برای کسب و کارهایی که 
به پلتفرم هایی داخلی مهاجرت کنند، خبر داد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات در حاشیه مراسم افتتاح سایت مرکز 
کنتــرل، عملیات و بهره برداری از ماهوارهای سنجشــی ایران به نام »خیام« در جمع 
خبرنگاران و در پاســخ به سوالی درباره جبران خسارات وارده به کسب و کارها در پی 
محدودیت های ایجاد شده بر اینترنت اظهار کرد: تعامل خوبی با وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در این خصوص ایجاد شده است.وی افزود: ما یک برنامه برای کسب و کارهایی 
که به پلتفرم های داخلی مهاجرت کنند، در نظر گرفته ایم و با کمک وزارت اقتصاد یک 
بسته حمایتی مانند معافیت مالیاتی و تسهیالتی از این قبیل، برای آنها پیش بینی شده 
است.زارع پور همچنین در خصوص فیلترینگ اینستاگرام، اعالم کرد: در شرایط عادی 

برای فیلترینگ اینستاگرام برنامه ای نداشتیم، ولی با توجه به اینکه این پلتفرم ها به قواعد 
پایبند نبودند، تصمیم گیری با مراجع دیصالح است.وی با اشاره به افتتاح مرکز کنترل 
و عملیات ماهواره های سنجشی با تاکید بر این که این مرکز در هفته جهانی فضا ۱۴۰۱ 
به بهره برداری رسیده، اضافه کرد: این مرکز یک مجموعه حرفه ای برای بهره برداری از 
داده های ماهواره های سنجشی اســت و در حال حاضر ماهواره عملیاتی سنجشی که 
کشور به آن دسترسی دارد، ماهواره »خیام« است.زارع پور اضافه کرد: امروز روز بزرگی 
است از این جهت که اولین بار در تاریخ فضایی ما است که به چنین پیشرفتی در حوزه 
فضایی دست می یابم و به چنین تصاویری دسترسی داریم. تالش ما در وزارت ارتباطات 
این است که تا پایان دولت سیزدهم شاهد ماهواره های سنجشی بومی با این دقت باشیم 
و بتوانیم آن را با ماهواره برهای بومی خود پرتاب کنیم.وزیر ارتباطات گفت: اکنون تمام 
فعالین صنعت فضایی کشــور اعم از متخصصین در پژوهشگاه فضایی، وزارت علوم و 
دانشگاه ها، همگی دست به دست یکدیگر داده اند تا این کار بزرگ را در کشور رقم بزنند 

و به ماهواره های سنجشــی با دقت یک متر و زیر یک متر در پایان سال ۱۴۰۴ دست 
پیدا کنیم. گام های میانی این کار برداشته شده است و به زودی به نتیجه خواهند رسید.

زارع پور خاطرنشان کرد: بحث مهم دیگر ماهواره بر است که به واسطه آن بتوانیم ماهواره 
را در مدار موردنظر قرار بدهیم. ما اکنون قابلیت پرتاب ماهواره های سبک به مدار ۵۰۰ 
کیلومتری از زمین را داریم که نمونه آن نور 2 بود که اســفند سال گذشته با موفقیت 
پرتاب شد. امسال با تالشی که همکارانمان در بخش پرتابگر دارند، امسال کالس جدید 
از ماهواره برهای الیه لئــو را رونمایی خواهیم کرد و مورد آزمون قرار گرفت.وی افزود: 
تا پایان دولت ســیزدهم، ماهواره های 6۰۰ کیلوگرمی در کالس ماهواره »خیام« را با 
ماهواره بومی خودمان با موفقیت در مدار قرار بدهیم. برای این کار به ایســتگاه زمینی 
نیاز است که امروز شاهد افتتاح اولین ایستگاه استاندارد برای بهره برداری از ماهواره های 
سنجشی هستیم، پایگاه پرتاب می خواهند که ما اکنون بزرگ ترین پایگاه پرتاب کشور 

را آغاز کرده ایم اما کار با قوت دنبال می شود.

تدوین بسته حمایتی برای کسب و کارهای مهاجرت کننده به پلتفرم هایی داخلی
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گزیده خبر

پرداخت بیش از چهار هزار وام کمک ودیعه 
مسکن از سوی بانک سینا

بانک سینا به منظور حمایت از مستاجران و اقشار کم درآمد، از ابتدای اجرای 
طرح تا پایان شهریورماه سال جاری، تعداد چهار هزار و 338 فقره وام کمک 
ودیعه مسکن به مبلغ دو هزار و 390 میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، پرداخت وام کمک ودیعه 
مسکن به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر و حمایت از مستاجران کم درآمد 
در جهت انجام مسئولیت های اجتماعی صورت می گیرد که از تیرماه 1401 
در بانک ســینا به اجرا درآمده است.بر اساس این گزارش، بانک سینا در این 
مدت تعداد چهار هزار و 338 فقره وام کمک ودیعه مســکن به مبلغ دو هزار 
و 390 میلیارد ریال پرداخت کرده است.سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
در تهران یک میلیارد ریال، مراکز اســتان ها 700 میلیون ریال و سایر نقاط 
شهری 400 میلیون ریال اســت با دوره بازپرداخت 5 ساله است.متقاضیان 
باید برای ثبت نام و دریافت کمک ودیعه مسکن از طریق سامانه وزارت راه و 

شهرسازی اقدام کنند.

عسکری عنوان کرد:
عملیاتی شدن ۸۲ درصد تعهدات بانک 

مسکن در سال اول طرح نهضت ملی
سرپرســت بانک مســکن گفت: بانک چهار ماه مانده به یکسالگی این طرح 
اقدامات الزم برای حدود 82 درصد از تعهد خود را انجام داده اســت که این 
موضوع نشان از همیت و تالش کارکنان این بانک برای اجرای این مگاپروژه 
ملی دارد.دکتر علی عســکری سرپرست بانک مسکن در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا از انعقاد قرارداد 156 هزار واحد مسکونی 
در قالب 12 هزار و 858 پروژه ذیل طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن 
خبر داد.وی با بیان اینکه بانک مسکن اقدامات قابل توجهی را در حوزه تامین 
مالی طرح نهضت ملی مســکن انجام داده است و سعی کرده زنجیره فعاالن 
این طرح از جمله انبوه سازان، صنوف مختلف و متقاضیان را تحت پوشش قرار 
دهد گفت: مبلغ قراردادهای منعقده در قالب طرح نهضت ملی مسکن تا هفته 

اول مهرماه نزدیک به53 هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیر استانی بانک مطرح کرد:
تجربه متفاوتی با معرفی سرویس های 

بانکداری مدرن بانک ایران زمین
بانکداری مدرن از جمله مباحثی اســت که بانک ایران زمین طی سال های 
اخیر با تامین زیرســاخت هــای الزم، خدمات مختلفــی را در این حوزه به 
مشتریان ارائه و سعی کرده با پیاده سازی تجربه مشتری گامی مهم در جهت 
ایجاد ارزش افزوده برای مشــتریان بردارد.به گزارش روابط عمومی؛ بر همین 
اساس محمود حسن شاهی مدیر شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه 
و بویراحمد در جمع روســای شعب این اســتان ها بر معرفی سرویس های 
بانکداری مدرن به مشتریان تاکید کرد و گفت: کارکنان بانک ایران زمین به 
عنوان بانک پیشــتاز در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال باید با معرفی دقیق 
سرویس های بانکداری مدرن و خدمات دیجیتال به مشتریان عالوه بر جلب 
رضایت آنان، تجربه متفاوت برای مشتریان ایجاد کنند.در ادامه حسن شاهی 
پیرو بازدید مدیران شــعب استان ها از هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران 
زمین افزود: بانک ایران زمین با شخصی سازی خدمات برای مشتریان، گامی 
موثر در ارائه سرویس های بانکی برداشته است و مشتریان می توانند با توجه 

به نیاز خود، خدمات مورد نظر خود را از بانک دریافت نمایند.

در نشست اندیشه ورزی بانک توسعه تعاون
بررسی توسعه تجارت و پیمان های هوشمند 

بین المللی و بانکداری 
بررسی توسعه تجارت و پیمان های هوشمند بین المللی و بانکداری در نشست 
اندیشــه ورزی بانک توسعه تعاونششمین نشســت تخصصی اندیشه ورزی 
با موضوع توســعه تجارت و پیمان های هوشــمند بین المللی و بانکداری«با 
محوریت جامعه، بانک و اقتصاد برگزار شــد.محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توســعه تعاون در این نشســت ضمن با اهمیت و استراتژیک خواندن 
موضوع ششمین نشست، گفت؛ موضوع توسعه تجارت و پیمان های هوشمند 
بین المللی از مسیر بانکداری، رویکردی نو و دارای پتانسیل برای اقتصاد کشور 
در شرایط کنونی محسوب می شودکه برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و نظام 
بانکی دستاوردهای متنوعی به ارمغان می آورد.سرپرست بانک توسعه تعاون 
در این نشست اندیشه ورزی که به همت مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه 
تعاون و با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شــد، تبیین نمود بانک توسعه 
تعاون بعنوان یک بانک جوان، تخصصی و متمرکز بر مردم بعنوان تعاونگران 
کشور، ظرفیت ها و اســتعدادهای کم نظیری برای مشارکت در هموارسازی 
مســیر توسعه کشــور دارد که در صورت کاربســت و ترکیب با فناوری های 
نوظهور در حوزه اقتصاد و عرصه بانکی می تواند یک بانک توسعه ای و تخصصی 

ایفاء کننده نقشهای اساسی در برنامه های ملی بخش تعاون کشور باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران:
 بانک باید با منطق بانکداری اداره شود

مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش بررســی عملکرد ادارات امور شــعب 
منطقه دو کشور با بیان اینکه مردم به بانک ملی ایران به عنوان سرمایه بزرگ 
خود اعتماد دارند و امروز این اعتماد دیرینه و نقش آفرینی باید تقویت شود، 
گفت: بانک خلق پول نمی کند بنابراین باید منطق بانکداری و نه فرآیندهای 
دســتوری، بر آن حاکم باشد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
محمدرضا فرزین در این نشســت که با حضور برخی از مدیران ارشد بانک و 
روســای ادارات امور شعب استان ها برگزار شد، ایجاد تغییرات در رویه ها و 
راهبردها را از مهم ترین سیاســت های پیش روی بانک ملی ایران برشمرد و 
افزود: باید در برنامه ها، عمل گرایانه پیش رویم و توصیه من به همه مدیران 
بانک نیز همین مهم اســت.وی با تاکید بر اینکه مدیران باید تصویری کامل 
از برنامه های بانک داشــته و نسبت به حل مسائل و چالش ها متعهد باشند، 
تصریح کرد: باید تصویر حرکت رو به جلوی بانک ملی ایران و امید حاکم به 
بهبود شــرایط برای مشتریان و ذی نفعان بانک ترسیم و منتقل شود.فرزین 
با بیان اینکه بانک ملی ایران منبع شــروع تحوالت نوسازی های سده اخیر 
در کشــور بوده و حاال این موتور محرکه باید تقویت شود، اظهار کرد: اصالح 
ســاختار نیاز به تعامل و همکاری دارد و باید آسیب شناسی ها برای تحقق 

اهداف کالن بانک ویژه تر دنبال شوند.

»کارت هدیه« بیمه تعاون، محصولی نوآورانه و 
منحصر به فرد در صنعت بیمه کشور

کارت هدیه که پیشتر به عنوان محصول انحصاری نظام بانکی شناخته می شد، این روزها 
دامنه وسیع تری پیدا کرده است. در این میان، چند شرکت بیمه نیز به بازار عرضه این 
محصول ورود کرده اند که یکی از آنها شــرکت بیمه تعاون است.به گزار روابط عمومی 
بیمــه تعاون به نقــل از پایگاه خبری خرد و کالن، ایده »هدیــه دادن با حق انتخاب« 
مدتهاست که در جامعه ما رواج مناسبی پیدا کرده است، به طوری که هدیه گیرنده می 
تواند از میان چند محصول یا کاالی موجود، هر کدام را که متناسب نیاز یا سلیقه اوست، 
انتخاب کند.کارت های هدیــه بانکی به مثابه پول غیرفیزیکی، این امکان را به گیرنده 
کارت می دهند که عالوه بر فروشــگاه های فیزیکی، از فروشگاه های مجازی نیز خرید 
کنند، اما در چنین مواقعی، خرید بیمه نامه به عنوان یک کاالی ضروری برای خانواده، 
کمتر مورد استقبال قرار می گیرد.تولید و عرضه کارت هدیه خرید بیمه نامه، نه تنها می 
تواند نوعی فرهنگ سازی برای توجه به خرید خدمتی با عنوان »بیمه« باشد، بلکه قدرت 
انتخاب دریافت کننده آن را نیز حفظ کرده و عین حال، نقدینگی را به سوی یک کاالی 
غیرمصرفی هدایت می کند.شرکت بیمه تعاون، کارت هدیه خرید بیمه نامه را از ابتدای 
سال 1401 و با هدف ارائه یک محصول جدید و نوآورانه و مبتنی بر ترغیب بیشتر مردم 

به بهره مندی از خدمات بیمه ای ارائه کرده است. 

رشد بالغ بر ۶۰ درصدی منابع قرض الحسنه در 
استان البرز

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در آئین بازگشــایی شــعبه گلشهر بانک در 
محل جدید، گفت: اســتان البرز جزو استان های برتر کشور در جذب و تخصیص منابع 
قرض الحســنه در یک سال گذشته اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در این مراسم که با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک، 
»احمدرضا کریمی« مدیر امور استان ها و »یوسف نجفی« رئیس اداره کل بازرسی برگزار 
شــد، شعبه گلشهر که یکی از 8 شعبه بانک در استان البرز است، در محل جدید خود 
در بلوار 45 متری گلشــهر افتتاح شــد.مدیرعامل بانک در این مراسم اعالم کرد: شعبه 
گلشهر حدود 25 درصد مردم منطقه را به عنوان مشتری پوشش داده که انتظار می رود 
با توجه به پتانسیل محل و همچنین شیوه های نوین بانکداری الکترونیک، این درصد تا 
پایان سال افزایش چشمگیری داشته باشد.وی همچنین پتانسیل استان البرز را مناسب 
ارزیابی کرده و رشد بالغ بر 60 درصدی منابع قرض الحسنه در سال جاری را نشان این 

ظرفیت برشمرد و از مجوز افتتاح 2 شعبه جدید در این استان خبر داد.

10 آبان 1401 برگزار می شود؛
جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 

بانک گردشگری
جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک گردشگری با عنوان » مهرریزان« 
روز 10 آبان ماه 1401 برگزار می شــود.حداقل موجودی حســاب های قرض الحسنه 
برای شرکت در قرعه کشی مبلغ یک میلیون ریال است.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، همچنین هر یک میلیون ریال موجودی روزانه در سپرده های قرض الحسنه 
برابر یک شانس قرعه کشی است.مهلت محاسبه امتیازات برای شرکت در قرعه کشی و 
اعطای جوایز تا 8 آبان 1401 خواهد بود.جوایز درنظر گرفته شده برای قرعه کشی شامل 
یک سکه تمام بهار آزادی برای 10 نفر، یک نیم سکه بهار آزادی برای 20 نفر، یک ربع 
ســکه بهار آزادی برای 40 نفــر، 200 جایزه نقدی 20 میلیون ریالی، 20 کمک هزینه 
50 میلیون ریالی برای سفر به عتبات عالیات، 50 کمک هزینه 100 میلیون ریالی برای 

خرید کاالهای بادوام داخلی و هزاران جایزه نقدی و غیرنقدی دیگر است.

پیش بینی هفتگی بازار طالی جهانی

قیمت طال می تواند ۱۷۰۰ دالر باقی بماند؟
افزایش قیمت کوتاه مدت طال می تواند مسیر خود را طی کند زیرا 
احساسات در وال استریت با داده های سالم بازار کار ایاالت متحده 
که انتظارات بازار را از فدرال رزرو تقویت می کند به افزایش شدید 
نرخ های بهره در بقیه ســال و تا ســال 2023 ادامه خواهد داد.به 
گزارش ایســنا، در حالی که وال استریت به سمت نزولی حرکت 
کرده اســت، نظرســنجی هفتگی کیتکو نیوز نشان می دهد که 
ســرمایه گذاران خرده فروش نســبت به این فلز گرانبها صعودی 
هســتند و احساسات نسبت به هفته گذشــته بهبود یافته است.

با توجه به اینکه تقاضای خرده فروشــی برای طال همچنان خوب 
است، بسیاری از تحلیل گران گفته اند که این فلز گرانبها همچنان 
با باد مخالف شــدید دالر آمریکا مواجه اســت که از پایین ترین 
ســطح اخیر خود جهش کرده است و هفته را نزدیک به باالترین 
حد در 20 ســال گذشــته به پایان می رساند.کالین سیزینسکی، 
استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA اظهار کرد 
که طال در چند روز گذشــته صعود خوبی داشــت اما با افزایش 
دوباره دالر آمریکا و آخرین دور امیدهای محوری برای بانک های 
مرکزی آمریکای شمالی که با گزارش اشتغال از بین رفت، ممکن 
است شــاهد از سرگیری روند صعودی دالر باشیم.بازارها بیش از 
81 درصــد احتمال دارند که فدرال رزرو در ماه آینده نرخ بهره را 
75 واحــد افزایش دهد. انتظــارات افزایش نرخ بهره پس از اینکه 
اداره آمــار کار ایاالت متحده اعالم کرد 263 هزار شــغل در ماه 
سپتامبر ایجاد شده است، تقویت شد. اقتصاددانان انتظار داشتند 
که حدود 250 هزار شــغل افزایش یابد.نیکالس فراپل، مدیر کل 
جهانــی ABC Bullion گفت که او نیز در کوتاه مدت نســبت به 

طال نزولی است زیرا رالی اخیر شتاب صعودی جدیدی را به خود 
جلب نکرده اســت. این هفته، در مجمــوع 19 متخصص بازار در 
نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. 11 تحلیلگر یا 
58 درصد گفتند که هفته آینده نسبت به طال نزولی هستند. پنج 
تحلیلگر یا 26 درصد گفتند که نســبت به طال خوشایند هستند 
و ســه تحلیلگر یا 16 درصد گفتند که در کوتاه مدت نســبت به 
این فلز گرانبها خنثی هستند.در بخش خرده فروشی، 790 پاسخ 

دهنده در نظرسنجی آنالین شرکت کردند. در مجموع 451 رای 
دهنده یا 57 درصد خواســتار افزایش قیمت طال شدند. 222 یا 
28 درصد دیگر پیش بینی کردند طال ســقوط خواهد کرد. 117 
رای دهنده باقیمانده، یا 15 درصد، خواســتار بازار خنثی شدند.

اگرچه طال ممکن است تحت فشار فروش کوتاه مدت باشد، برخی 
از تحلیلگران انتظار دارند که این فلز گرانبها به خوبی حمایت شود. 
آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی گفت که به دنبال 

ضعف کوتاه مدت طالســت. او گفت: اقتصاد در حال منفی شدن 
است و اقتصادهای جهانی از دالر قوی آسیب می بینند. زمانی دالر 
سقوط می کند یا فدرال رزرو متوقف می شود و یا هر دو این موارد 
اتفاق می افتد، طال بهبود می یابد.فیلیپ اســتریبل، استراتژیست 
ارشــد بازار در Blue Line Futures گفت که در هفته آینده نسبت 
به طال نزولی اســت اما افزود که افزایش بلندمدت هنوز به پایان 
نرسیده است. وی خاطرنشان کرد که تقاضای امن باید همچنان 
کف را برای قیمت ها فراهم کند. او گفت: سرمایه گذاران طال باید 
صبور باشند و روی پتانسیل های بلندمدت تمرکز کنند. زمانی که 
فدرال رزرو با افزایش نرخ ها تمام شــد، طال بهترین معامله خواهد 
بود اما فقط باید منتظر چرخش فدرال رزرو باشیم و ممکن است 
بیشــتر از آنچه برخی انتظار دارند طول بکشد.اگر چه احساسات 
نزولی قابل توجهی در بازار وجود دارد، برخی از تحلیلگران پتانسیل 
بیشــتری برای طال در آینده نزدیک می بینند. متیو سیمپسون، 
تحلیلگر ارشد بازار در ســیتی ایندکس، به افزایش اختیار خرید 
در معامالت آتی طال در دســامبر به عنوان یک سیگنال صعودی 
اشاره کرد زیرا قیمت ها در هفته به باالی 1700 دالر در هر اونس 
بســته می شــوند. وی افزود: حتی با وجود افزایش قیمت طال در 
هفته گذشــته، بازار همچنان پرفروش است.برخی از تحلیلگران 
گفته اند که جهت طال به شــاخص قیمت مصرف کننده در هفته 
آینده بســتگی دارد. به گفته تحلیلگران، اگر این گزارش کاهش 
قابل توجهی در تورم نشان دهد، ممکن است بازارها را وادار کند تا 
انتظارات خود را برای افزایش شدید دیگر نرخ بهره فدرال رزرو در 

ماه آینده کاهش دهند که برای طال مثبت خواهد بود.

بر اســاس آخرین وضعیت بازار رمزارزها بیت کوین ســقوط می کند، زیرا گزارش 
مشــاغل ایاالت  متحده سیگنال های افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را نشان 
می دهد.به  گزارش ایســنا به نقل از کویــن، از لحاظ تاریخی، اکتبر ماه تغییرات 
قیمتی مثبت برای بیت کوین )BTC( بوده اســت با این حال، با پایان یافتن اولین 
هفتــه کامل ماه اکتبر، بیت کوین از 20 هزار و 146 دالر به 19 هزار و 550 دالر 
در روز جمعه کاهش یافت که نشان دهنده کاهش سه درصدی نسبت به روز قبل 
از آن اســت.چندین سکه اصلی از جمله سوالنا، دوج کوین، آواالنچ و الیت کوین 
نیز بین ســه درصد تا چهار درصد ضرر کردند زیرا ارزش بازار کریپتو به زیر یک 

تریلیون دالر رســیده است.در میان 10 ارز دیجیتال بزرگ، ریپل و کاردانو تحت 
کمترین آســیب قرار گرفتند که به ترتیب 0.6 و 0.8 درصد کاهش ثبت کردند.

اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، 1.2 درصد کاهش یافت.این 
تغییرات جدید پس از انتشار گزارش شغلی وزارت کار ایاالت متحده در سپتامبر 
رخ می دهــد که بیان می کند اقتصاد آمریکا 263 هزار شــغل جدید اضافه کرده 
و نرخ بیکاری با کاهش 0.2 درصدی به 3.5 درصد رســیده اســت.اگر چه رشد 
مشاغل در مقایسه با افزایش 315 هزار نفری در ماه آگوست کاهش یافته است که 
کمترین افزایش ماهانه از آوریل 2021 را نشان می دهد اما اقتصاد ایاالت متحده 
همچنان قوی اســت. این قدرت احتماالً تشدید سیاست های پولی تهاجمی تر را 
پیش از نشســت بعدی فدرال رزرو در نوامبر افزایش می دهد.بازدهی خزانه داری 
ایاالت متحده نیز پس از انتشــار داده ها در مقایسه با سهامی که در روز جمعه با 
کاهش باز شــد، جهش کرد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 

حاضر 946.24 میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نســبت به روز قبل 1.21 درصد 
کمتر شــده اســت. در حال حاضر 39.56 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بــوده که در یک روز 0.46 درصد 
کاهش داشته اســت.حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در 24 ســاعت گذشــته 51.99 
میلیارد دالر اســت که 4.85 درصد کاهش 

داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 3.12 میلیارد دالر 
اســت که 6.00 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم 
تمام ســکه های پایدار اکنون 47.28 میلیارد دالر است که 90.93 درصد از کل 

حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین در آستانه سقوط
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گزیده خبر

پنتاگون:
 نشانه ای از طرح پوتین برای استفاده از 

سالح اتمی وجود ندارد
پس از آنکه بایدن نســبت به خطر وقوع »آخرالزمان هسته ای« هشدار داد، 
پنتاگون اعالم کرد هیچ نشانه ای از اینکه پوتین به دنبال طرحی برای استفاده 
از ســالح اتمی باشــد، وجود ندارد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری 
پولیتیکو، ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیــه ای اعالم کرد، اظهارات 
جــو بایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده نشــان داد که چقدر تهدیدهای 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه در استفاده از سالح اتمی »جدی« 
است.وی ادامه داد: ما هیچ دلیلی برای تعدیل موقعیت استراتژیک هسته ای 
خود ندیده ایم و نشــانه هایی هم نداریم که روسیه در حال آماده شدن برای 
استفاده قریب الوقوع از تسلیحات هسته ای باشد.این سخنگو همچنین گفت: 
هرگونه اســتفاده از سالح اتمی به هر مقیاسی که باشد می تواند برای جهان 
فاجعه آمیــز بوده و پیامدهای دامنه داری بر جــای بگذارد. یک جنگ اتمی 
پیروزی ندارد و نباید برایش جنگید. پنتاگون از نزدیک اوضاع را رصد می کند.

دیگر مقام های آمریکایی نیز به این پایگاه خبری گفتند که هیچ تغییری در 
موقعیت اتمی در ۲۴ ســاعت گذشته ایجاد نشده است. روز پنجشنبه، دبیر 
خبری پنتاگون به خبرنگاران گفته بود که وزارت دفاع ایاالت متحده »هیچ 
اطالعاتی در این باره ندارد که باعث شود تا ما تغییری در موقعیت اتمی خود 
ایجاد کنیم.«پنجشنبه شــب همچنین بایدن در جریان سخنرانی در میان 
حامیان مالی حزب دموکراتیک در نیویورک این هشــدار را درباره احتمال 
استفاده روسیه از سالح اتمی عنوان داشت. بایدن تهدیدهای اخیر پوتین را 
در اســتفاده از سالح اتمی به بحران موشکی ۱۹۶۲ کوبا تشبیه کرد، زمانی 
که دو قدرت شوروی و آمریکا در آستانه یک بحران اتمی قرار گرفتند.رئیس 
جمهــوری آمریکا گفت: اگر در واقع همه چیز به همین وضعیت ادامه یابد، 
نخستین بار از زمان بحران موشکی کوبا خواهد بود که ما تهدید مستقیم به 
اســتفاده از سالح هسته ای روبرو شده ایم. فکر نمی کنم چیزی به نام توانایی 
استفاده از یک سالح هسته ای تاکتیکی و نرسیدن به آخرالزمان وجود داشته 
باشد.جدیت سخنان بایدن در مقایســه با اظهارات مقام های دولت خودش 
که بسیار سنجیده تر بوده اند، متفاوت بود. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
اخیــرا گفته بود، ایاالت متحده تهدیدهای پوتین را جدی می گیرد، اما هیچ 
نشانه ای از برنامه ریزی او برای استفاده از سالح هسته ای نمی بیند.بایدن در 
این مراسم در نیویورک همچنین عنوان داشت: سعی می کنم بفهمم که پوتین 
به کدام سمت می رود و از کجا راهی برای خروج پیدا می کند. آیا خود را در 
موقعیتی قرار می دهد که نه تنها وجهه خودش بلکه قدرت قابل توجهی را در 
روسیه از دست بدهد؟پولیتیکو همچنین گزارش داد، آژانس های اطالعاتی 
ایاالت متحده و متحدانش نظارت بر تحرکات نظامی و ارتباطات روسیه را که 
نشان دهنده استفاده از سالح هسته ای است، افزایش داده اند. مقام ها همچنین 
هشــدار دادند که اگر پوتین این مسیر را انتخاب کند، غرب ممکن است از 
پیش اطالع چندانی نداشــته باشد.بیشتر هواپیماها، موشک های متعارف و 
راکت اندازهای روسیه نیز می توانند تسلیحات اتمی و تاکتیکی کوچک تری را 
که برای استفاده هدفمند در میدان جنگ طراحی شده اند، بر روی خود حمل 
کنند. اینها با تسلیحات استراتژیک مانند موشک های بالستیک قاره پیما که 
ماهواره ها و سایر تجهیزات نظارتی می توانند آنها را شناسایی کنند، متفاوت 
هستند.بر اســاس تخمین های موجود، روسیه بیش از ۱۹۰۰ کالهک اتمی 

تاکتیکی دارد.

کره شمالی:
  مانورهای سئول-واشنگتن 

»بلوف نظامی« است
ارتش کره شــمالی امروز )شنبه( ضمن اعالم اینکه »به شدت« مانورهای 
دریایی مشترک سئول-واشنگتن را که شامل یک ناو هواپیمابر هسته ای 
آمریکایی است، زیر نظر دارد، این عملیات را یک »بلوف نظامی« دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، به دنبال اقدام روز سه شنبه 
پیونگ یانگ برای شــلیک یک موشک بالستیک میان برد به طرف دریای 
ژاپــن و به دنبال آن برگزاری مانورهای مشــترک کــره جنوبی- آمریکا، 
تنش ها میان این کشــور کمونیســت و ائتالف ســئول - واشنگتن باال 
گرفته اســت.یکی از سخنگویان وزارت دفاع کره شمالی در مصاحبه ای با 
خبرگزاری رســمی این کشور موسوم به KCNA گفت: ما شدیدا این مانور 
دریایی مشترک با حضور ناو هواپیمابر ۱۰۳ تنی یو اس اس رونالد ریگان 
را که )شنبه( نیز ادامه داشته، زیر نظر داریم.وی افزود: ناو هواپیمابر یو اس 
اس رونالد ریگان که با سوخت هسته ای کار می کند با ناوهای کره جنوبی 
برای انجام مانورهای دریایی مشــترک علیه کشور ما توطئه کرده است.
این ســخنگو تصریح کرد: این اقدام یک بلوف نظامی است و تنها هدفش 
این اســت که ما به این مانورهای مشــترک تحریک آمیز و تهدید کننده 
پاســخ دهیم داد.وی افزود: نیروهای مسلح کره شمالی شدیدا تحوالت در 
اوضاع کنونی را که بســیار نگران کننده هســتند، زیر نظر دارند.  سئول و 
واشنگتن اعالم کرده اند که این مانورهای دریایی مشترک دو روزه بوده و تا 
شنبه در آب های بین المللی دریای شرقی ادامه خواهند داشت.وزارت دفاع 
کره شــمالی نیز امروز در بیانیه ای ضمن دفاع از آزمایشات موشکی اخیر 
خود به عنوان »واکنشی درست« به مانورهای نظامی مشترک تهدیدآمیز 
کره جنوبی و آمریکا، هشــدار داد، استقرار مجدد ناو هواپیمابر یو اس اس 
رونالد ریگان در نزدیکی شــبه جزیره کره باعث ایجاد تاثیرات منفی قابل 
توجهی در امنیت منطقه ای شده است.این بیانیه یک روز پس از آن منتشر 
شــد که ناو هواپیمابر رونالد ریگان دور تــازه ای از مانورهای دریایی را با 
ناوهای کره جنوبی در ســواحل شرقی این شــبه جزیره آغاز کرد.   یکی 
از ســخنگویان وزارت دفاع دفاع کره شمالی در این بیانیه گفت: استقرار 
مجددا ناو هواپیمابر رونالد ریگان تاثیر منفی بسیار قابل توجهی بر امنیت 
منطقه گذاشته است. نیروهای مسلح کره شمالی با جدیت تحوالت شدیدا 
نگران کننده اوضاع کنونی را زیر نظر دارند.همچنین، خبرگزاری KCNA به 
نقل از سخنگوی اداره هوانوردی کره شمالی اعالم کرد: آزمایشات موشکی 
کره شــمالی برای دفاع از خود در برابر تهدیدات نظامی مســتقیم هستند 
و هیــچ ضرری برای امنیت مناطق و کشــورهای همســایه ندارند.در این 
گزارش آمده اســت: آزمایشات موشــکی ما یک اقدام دفاع شخصی عادی 
و برنامه ریزی شده هستند تا از صلح منطقه ای و امنیتی کشورمان در باربر 
تهدیدات نظامی مستقیم آمریکا حفاظت کنند. این آزمایشات موشکی هیچ 
تهدید یا ضرری برای امنیت هوانوردی غیرنظانی و همچنین امنیت مناطق 
و کشــورهای همســایه ندارند و با در نظر گرفتن کامــل ایمنی هوانوردی 
غیرنظامی از قبل صورت گرفته اند.این اظهارات در پاسخ به شورای سازمان 
بین المللی هوانوردی مدنی که پرتاب های موشــکی کره شمالی را محکوم 
کرده و آنها را تهدیدی جدی برای امنیت هوانوردی غیرنظامی بین المللی 

دانسته بود، مطزح شدند.

آمریکا: اجرای سرسختانه تحریم ها علیه 
ایران را ادامه می دهیم

معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد 
چنانچه ایــران مطالباتش در خصوص اخذ تضمین 
در خصوص ماندگاری برجام را ادامه دهد، وضعیت 
فعلی که اجرای سرســختانه تحریم ها اســت ادامه 
می یابد.به گزارش فارس، معاون ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا در جمــع خبرنگاران، در پاســخ به ســوالی در خصوص 
درخواست ایران برای اخذ تضمین برای ماندگاری برجام گفت چنانچه ایران 
بر مطالباتی اصرار کند که امکان پذیرش آن وجود ندارد، واشــنگتن مسیر 
فعلی که اجرای سرســختانه تحریم ها است را ادامه خواهد داد.یک خبرنگار 
با استناد به سخنان »رابرت مالی«، نماینده ویژه دولت »جو بایدن« در امور 
ایران گفت که ایران هنوز خواســتار تضمین در خصوص عدم خروج دولت 
بعدی آمریکا از برجام است.»ویدنت پاتل«، معاون سهنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در پاسخ گفت: »ما کاماًل روشن گفته ایم چنانچه ایران مواضعی اتخاذ 
کند که می داند نه ما نه شــریکان اروپایی مان قادر به پذیرش آنها نیستیم 
اوضاع در همین مســیر فعلی پیش خواهد رفت، یعنی اینکه تحریم های ما 
سرسختانه اجرا می شوند و انزوای بین المللی ایران تشدید می شود. انتخاب 
در نهایت با خود آنهاست. بیشتر از این، اطالعات جدیدی ندارم.«دور جدید 
مذاکــرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه از ۱۳ مردادماه در 
شهر وین آغاز شــد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز ۱۷ 

مرداد با پرواز هیئت های شرکت کننده به پایتخت ها به پایان رسید.

کانادا سپاه را »سازمان تروریستی« خواند
نخست وزیر کانادا به منظور حمایت از اغتشاشات در 
ایران از اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان خبر 
داد.به گزارش فارس، جاستین تورودو، نخست وزیر 
کانادا جمعه تحریم هــای جدیدی علیه ایران اعالم 
کرد. او از جمله گفته ۱۰ هزار نفر از اعضای ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهند شد.طبق 
گزارش خبرگزاری رویترز با این تصمیم نیمی از سران سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی برای همیشــه از ورود به کانادا منع می شــوند. تروردو در جمع 
خبرنگاران گفت: »ما با اســتفاده از قدرتمندتریــن مفاد موجود در »قانون 
محافظت از پناهندگان و مهاجران«، به دنبال درج رژیم ایران ]در فهرست 
تحریمی[  از جمله ســران سپاه خواهیم بود.«وی اضافه کرد: »درج نام یک 
رژیم ]در فهرست تحریمی[ تصمیمی همیشــگی است. این به معنای آن 
اســت که ورود ۱۰ هزار نفر از سران سپاه پاسداران انقالب اسالمی به کانادا 
برای همیشــه ممنوع خواهد بود.«ترودو گفت این اقدام تنها »در شــرایط 
جدی«، نظیر کشورهایی که مرتکب جرائم جنگی یا نسل کشی شده اند به 
کار گرفته شــده است.وی گفت عالوه بر این تحریم ها کانادا قصد دارد علیه 
افرادی که »بیشترین تقصیر را در رفتارهای مخرب ایران دارند« تحریم های 
هدفمند اعمال کند. او همچنین گفت که کانادا ۷۶ میلیون دالر برای افزایش 
ظرفیت خود جهت اجرای این تحریم ها هزینه خواهد کرد.نخست وزیر کانادا 
و معاون او سپاه پاســداران انقالب اسالمی را »سازمان تروریستی« خوانده 
و گفتند علیه اعضای این ســازمان محدودیت های مسافرتی و مالی در نظر 

گرفته اند.

رابرت مالی:

 اگر ایران روی تضمین عدم خروج دوباره آمریکا اصرار دارد گفت و گو فایده ندارد!
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ضمن تکرار ادعاها برای توجیه 
تعلل واشــنگتن در عمل به تعهداتش در مذاکرات رفع تحریم، 
اظهاراتی مداخله جویانه و در راســتای حمایت از اغتشــاش در 
ایران را مطرح کرد.به گزارش فارس، »رابرت مالی« نماینده ویژه 
آمریــکا در امور ایران در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا »ان پی آر« 
به طرح ادعاهایی در خصوص ایران پرداخت. او در این گفت وگو 
درباره مذاکرات هســته ای، در ادامه بازی مقصرنمایی برای شانه 
خالی کردن از بار مســئولیت و توجیه تعلل آمریکا در عمل به 
تعهداتش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مدعی شد: یک توافق 
روی میز بود ... و همه شرکت کنندگان دیگر در ماه مارس با آن 
موافق بودند. ســپس در طول تابستان. بعد دوباره در اوت. و هر 
بار ایران برخی درخواســت های جدید، برخی تقاضاهای جدید 
کــه اغلب اوقات تقاضای غیرواقعی یــا بی ربط به گفت وگوهای 
هســته ای بوده، چیزی که به آن ربطی نداشــته را مطرح کرده 
اســت. مالی در واکنش به اظهارات حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در مصاحبه با همین رسانه در 
اواخر ســپتامبر که گفته بود ایران به دنبال تضمین عدم خروج 
دوبــاره آمریکا از توافق اســت، مدعی شــد: از آغاز گفت وگوی 
غیرمســتقیم حوالــی مارس ۲۰۲۱ بــه آن ها گفته ایــم که ... 
نمی توانیم کاری که رئیس جمهور بعدی می کند را کنترل کنیم 
... توافق این بود ... پس اگر این چیزی اســت که ایران روی آن 
اصرار دارد، گفت وگو فایده نــدارد. نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران در بخش دیگری از این مصاحبه در ادامه حمایت واشنگتن 
از اغتشاشگران در ایران، با اتخاذ موضعی مداخله جویانه و ژست 
انسان دوستانه گفت: چیزی که ایاالت متحده می خواهد دولتی 
در ایران است که به حقوق اساسی مردمش احترام می گذارد. این 
سیاست تغییر رژیم نیست. سیاست حمایت ... از مردمی است که 
مسالمت جویانه اعتراض می کنند، زیرا می خواهند بتوانند روسری 

سر نکنند یا بتوانند به شکل عادی زندگی کنند اما با سیستمی 
ظالم مواجه می شوند ... و می دانید ما می شنویم که مقامات ایران، 
آمریکا، اســرائیل و دیگران را مقصر می دانند. نباید آنقدر به دور 
نگاه کنند. باید بــه نزدیک تر در خانه نگاه کنند. او در ادامه، در 
اشــاره به تالش های آمریکا برای حمایت از اغتشــاش در ایران 
گفــت: ایرانی ها به این واقعیت که ما تحریم های خود را کاهش 
دادیم تا جریان آزاد اطالعات برای ایران، برای مردم ایران فراهم 

شــود، اعتراض کردند. و جالبه، این احتماالً اولین بار اســت که 
می شنویم ایران از کاهش تحریم ها شکایت می کند. رابرت مالی 
در بخش دیگری از این مصاحبه، در خصوص آزادی باقر نمازی 
که ایران در راســتای اقدامی انســانی اجازه خروج وی از کشور 
را داد، با بیان ایــن که مابازایی برای اینکه اجازه خروجش داده 
شود وجود نداشــت، افزود: او مردی سالخورده است که نیاز به 
مراقبت پزشکی دارد.مالی ســپس اظهار داشت »ما با ایران در 

حال گفت وگوی غیرمستقیم برای تامین آزادی سایر شهروندان-
-عماد شــرقی، سیامک نمازی، پسر باقر، و مراد طاهباز هستیم 
... اما چیزی برای آزادی دیرهنگام باقر نمازی مبادله نشــد«. او 
در ادامه این ادعاها گفت: در حال بررســی کارهایی هستیم که 
می توانیم در بخش بشردوســتانه انجام دهیم، اقدامات متقابل 
بــرای این که اطمینان یابیم شــهروندان ما در اســرع وقت در 
خانه خود هســتند.  رابرت مالی اخیراً هم طی اظهاراتی درباره 
سرنوشت مذاکرات وین، گفته بود »اگر یک رئیس جمهور آینده 
در آمریــکا بار دیگر بی پروا تصمیم بگیرد که به طور یکجانبه از 
توافق خارج شــود، آنهم در زمانی که توافق موفقیت آمیز بود، 
هیــچ کاری نمی توان برای جلوگیری از آن انجام داد«.بایدن در 
شرایطی ســال ۲۰۲۱ با ادعای تالش برای احیای برجام بر سر 
کار آمد که سیاســت فشــار حداکثری علیه ایران در دستیابی 
بــه اهدافش ناکام مانده بود.  این سیاســت عالوه بر ناکامی در 
شــکل دادن به یک توافق هســته ای جدید، باعث ایجاد تفرقه 
در روابط میان کشورهای دو ســوی آتالنتیک، به خطر افتادن 
اثربخشی نظام تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست 
خارجی آمریکا و مهم تر از همه تقویت جریان استکبارســتیز در 
ایران شد.تحلیلگران معتقدند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم 
صهیونیســتی، اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در آمریکا 
دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشــت به برجام در ماه های 
گذشته بوده است. جمهوری اســالمی ایران راستی آزمایی رفع 
تحریم هــا، اخذ تضمیــن در خصوص مانــدگاری برجام و رفع 
ادعاهای پادمانــی آژانس اتمی را اصلی تریــن مطالبه خود در 
مذاکرات رفع تحریم ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت 
به قرارداد دوجانبه ای که در ازای برخی محدودیت ها نفع ملموس 
اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می داند 

و آن را می پذیرد.

اخیــر  تصمیــم   – ایرنــا   – تهــران 
صادرکنندگان عمــده نفت در کاهش 
دو میلیون بشــکه ای تولید نفت خام و 
واکنش منفی آمریکا به این تصمیم زنگ 
خطر وقوع یک جنگ نفتی جدید را در 
جهان به صدا درآورده اســت.به گزارش 
ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی 
به تصمیم کشورهای صادرکننده نفت و 
متحدانشان در کاهش دو میلیون بشکه 
ای تولید نفت خــام در زمانی که نفت 
برنت دریای شــمال بشکه ای ۹۰ دالر 
)دو برابر میانگین درازمدت آن( معامله 
می شود، پرداخت. به نوشته این روزنامه 
انگلیســی، تصمیم اوپک پالس از یک 
ســو تهدیدی علیه اقتصاد جهانی است 
که با تــورم و نگرانی مصرف کنندگان 
از گرانی و کمبود ســوخت دســت به 
گریبان اســت و از سوی دیگر می تواند 
نشــان دهنده شــکافی جدید و شاید 
خطرناک میان کشورهای تولیدکننده و 
مصرف کننــده نفت به خصوص آمریکا 
و عربستان سعودی باشد.به نوشته این 
روزنامه اقتصــادی، این تصمیم تنها دو 
ماه و نیم پــس از دیدار جــو بایدن و 
محمد بن ســلمان در جده و پنج هفته 

پیش از انتخابات میاندوره ای ۱۷ آبان 
اعالم شد. و این درحالی است که چند 
روز پیش نمایندگانی از کاخ ســفید به 
عربستان ســفر کرده بودند تا از ریاض 
بخواهنــد که با کاهش صــادرات نفت 
موافقت نکند.در عــوض عبدالعزیز بن 
سلمان برادر ناتنی ولیعهد و وزیر انرژی 
عربســتان در اجالس ویــن و در کنار 
الکســاندر نوواک معاون نخســت وزیر 
روســیه که چند روز پیشتر در فهرست 
تحریم هــای آمریکا قــرار گرفته بود،  
توافــق کاهش تولیــد را نهایی کردند.

این تصمیم برای عربستان سعودی که 
مدتها به حمایت ارتش آمریکا در قالب 
اتحاد انرژی در برابر امنیت وابسته بود، 
نشانگر اعتماد به نفسی تازه است که می 

توان از فشار آمریکا رها شد و بر مبنای 
منافع دیپلماتیــک و تجاری خود اقدام 
کرد.بــا وجود آنکه دولــت بایدن آماده 
اعالم تصمیم اوپک پالس می شــد، با 
این حال واشــنگتن واکنشی بهت زده 
در قبال نقض این اتحاد نشان داد.رئیس 
جمهــوری آمریکا گفت کــه »مایوس 
شــده« و به دنبال راه هــای جایگزین 
بــرای تقویت ذخایر نفتی اســت. کاخ 
سفید نیز با متهم کردن اوپک به اینکه 
با وجود شدت گرفتن جنگ اوکراین، با 
روسیه هم رأی شده، وعده داد که نفت 
بیشتری از ذخایر راهبردی را آزاد خواهد 
کرد.این گزارش می افزاید: حقیقت آن 
اســت که با توجه به نگرانی ها در مورد 
گرمایش جهانی، امنیت انرژی و تمایل 

دولت ها برای کاهش استفاده از سوخت 
های فسیلی، اوپک و واردکنندگان غربی 
نفت ســالها بود که در مســیر برخورد 
حرکت مــی کردند.انتخاب بایدن که با 
شعار انتخاباتی کنار نهادن نفت و طرد 
ریاض به دلیل قتل جمال خاشــقچی 
بر ســر کار آمد، این شــکاف را بیش از 
پیش افزایش داد. تهاجم روسیه، متحد 
عربســتان در اوپک پالس، به اوکراین 
نیز تمامی هنجارهای جهان انرژی را از 
بین برده اســت.اکنون به نظر می رسد 
که آینده شــاهد نبرد برای کنترل بازار 
نفت و حتی آینده صنعت انرژی باشد.
به نوشــه این روزنامه، مقام های اوپک 
اســتدالل می کنند که دولت بایدن با 
وعده کنار گذاشــتن نفت و درخواست 
از این کارتل برای پایین نگاه داشــتن 
قیمت ها تیر اول را شلیک کرده است.
از دید اوپک، واشنگتن دخالت در بازار 
را آغاز کرد و آزادسازی ذخایر راهبردی 
برای کاهش قیمت ها موجب به زحمت 
افتادن اعضای اوپک شد.برنامه واشنگتن 
برای کاهش درآمد نفتی روسیه از طریق 
اعمال سقف قیمت بر صادرات نفت خام 
آن کشــور نیز موجب شــده تا اعضای 
اوپک احســاس خطر کــرده و با وجود 
تکذیب های واشنگتن از یک سو نگران 
آن باشــند که در آینده هدف این ابزار 
بوده و کنترل بازار نفت دوباره در دست 

مصرف کنندگان ثروتمند بیافتد.

گزارش فایننشال تایمز از خطر جنگ نفتی جدید؛

اوپک در برابر آمریکا

به دنبال آنکه پوتین چهار منطقــه اوکراین را به خاک 
روســیه ضمیمه کــرد، رئیس جمهــوری اوکراین طی 
حکمــی، جزایر »کوریــل« را به عنــوان قلمروی ژاپن 
به رسمیت شــناخت.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری راشا تودی، این حرکت نمادین دو روز پس از آن 
انجام شــد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
رســما الحاق چهار منطقه اوکراین به خاک فدراسیون 
روســیه را تایید کرد.بر اساس حکم ولودیمیر زلنسکی 
رئیس جمهوری اوکراین، جزایر »اینتوروپ«، »ُکناشیر«، 
»شــیکوتان« و »هابومای« به عنــوان قلمروی ژاپن به 
رسمیت شناخته می شوند.با اینکه مجمع الجزایر کوریل 
از پایان جنــگ دوم جهانی جزئی از قلمروی روســیه 
است، اما ژاپن روی حاکمیت این چهار جزیره ادعا دارد 
و آنها را »قلمروهای شــمالی« می نامد.رئیس جمهوری 

اوکراین در پیامی ویدئویی گفــت: »امروز یک تصمیم 
مهــم، عادالنه، از نظر حقوقی بی عیب و نقص و تاریخی 
گرفته شــد. اوکراین بار دیگر با تاکید بر حق حاکمیت 
و یکپارچگی قلمروی ژاپــن، اعالم می دارد که قلمروی 

ژاپن شامل »قلمروهای شــمالی« می شود که هنوز در 
اشغال روسیه است.«زلنسکی همچنین اعالم کرد: »الزم 
است که تمامی اراضی اشــغال شده توسط روسیه را از 
دست اشغالگرانی که تالش می کنند آنها را حفظ کنند، 
آزاد کنیم.«ژاپن حمله روســیه به اوکراین را محکوم و 
تحریم هــای اقتصادی علیه مســکو وضع کرده اســت. 
همچنین در مارس سال جاری میالدی، فومیو کیشیدا 
نخست وزیر ژاپن اعالم کرد که جزایر کوریل »قلمروهای 
آبــا و اجدادی ماســت«.این اظهارنظر پس از آن مطرح 
شــد که مســکو به توافقی پایان داد که به شهروندان 
ژاپنی اجازه می داد تا بدون ویزا به سراســر این مجمع 
الجزایر بروند و همچنین فعالیت های مشترک اقتصادی 
را بــا توکیو در این جزایر و مذاکرات با هدف پایان دادن 

رسمی به این مناقشه ارضی را متوقف کرد.

زلنسکی جزایر »کوریل« را متعلق به ژاپن دانست

صدراعظم آلمان نسبت به استفاده از سالح 
هسته ای در جریان جنگ روسیه و اوکراین 
هشدار داد.به گزارش ایسنا، اوالف شولتس، 
صدر اعظم آلمــان در یک کنفرانس خبری 
در شهر پراگ گفت: ما باید پاسخی روشن به تهدیدات هسته ای بدهیم. آنها برای 
جهان خطرناک هســتند و استفاده از سالح های هسته ای غیرقابل قبول است.به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، وی این اظهارات را در پاســخ به سوالی درباره هشدار 
اخیر جــو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه جهــان اکنون با باالترین 

احتمال جنگ هسته ای در ۶۰ سال گذشته روبرو شده، مطرح کرد.شولتس خاطر 
نشــان کرد، رهبران اتحادیه اروپا در جریان یک نشست غیررسمی در روز جمعه 
در شــهر پراگ جدیدترین تحوالت را مورد بحث قــرار دادند و بر ادامه حمایت 
سیاسی، اقتصادی و نظامی خود از اوکراین تاکید کردند.او خاطر نشان کرد: ما این 
پیام واضح را از شــهر پراگ می دهیم: کشورهای اروپایی محکم در کنار اوکراین 
می ایستند. ما به حمایت از اوکراین در زمینه دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اش 
ادامه خواهیم داد.شــولتس گفت ، کشــورهای اروپایی هرگز الحاق مناطق شرق 
اوکراین در ماه گذشته میالدی به روسیه بعد از برگزاری چند همه پرسی مناقشه 

برانگیز را به رسمیت نخواهند شناخت.او تاکید کرد: از نظر ما این همه پرسی های 
ســاختگی پوچ و بی اعتبار هستند.ماه گذشــته میالدی والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه نسبت به دورنمای وقوع تقابل هسته ای صحبت کرده و هشدار داد، 
روسیه از همه تدابیر الزم برای دفاع از خودش استفاده خواهد کرد و تاکید داشت 
که بلوف نمی زند.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز در یک سخنرانی 
اینترنتی در روز پنجشنبه خطاب به یک اندیشکده استرالیایی از جامعه بین المللی 
و ناتو درخواســت کرد با هدف بازداشتن روسیه از استفاده از تسلیحات هسته ای 
دست به حمالت پیشگیرانه بزنند.روز پنجشنبه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
هشدار داد، جهان برای اولین بار از زمان جنگ سرد در آستانه یک فاجعه هسته ای 
قرار گرفته اســت.بایدن در یک مراســم جمع آوری کمک های مالی برای حزب 
دموکرات آمریکا گفت: »ما از زمان )ریاســت جمهوری جان اف.( کندی و بحران 

موشکی کوبا )۱۹۶۲( با چشم انداز یک آخرالزمان مواجه نبودیم.

آلمان: 

استفاده از سالح هسته ای غیرقابل قبول است
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یک مطالعه جدید نشــان می دهد که از امــواج فراصوت می توان برای 
جابجایی، تغییر موقعیت یا شکستن سنگ های کلیه، در حالی که بیمار 
هوشیار است، استفاده کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، بر 
اساس یک مطالعه امکان سنجی که به تازگی در مجله اورولوژی منتشر 
شده اســت، یک روش جدید که ترکیبی از دو فناوری فراصوت است، 
ممکن اســت گزینه ای مناسب برای جابه جایی سنگ کلیه به خارج از 
میزنای با دستکم درد کمتر و بدون بیهوشی باشد.در این روش، پزشک 
با اســتفاده از یک مبدل دستی که بر روی پوست قرار می گیرد، امواج 
فراصوت را به ســمت سنگ کلیه هدایت می کند. پس از آن می توان از 
امواج فراصوت برای حرکت دادن و جابه جایی سنگ ها برای بهبود مسیر 
حرکت و عبور آن ها اســتفاده کرد. ایــن فرآیند پیش رانش فراصوت یا 
شکستن سنگ کلیه نام دارد.دکتر کندی هال)Kennedy Hall(، نویسنده 
اصلی این مقاله و پزشــک بخش اورژانس دانشکده پزشکی واشنگتن، 
می گوید: برخالف روش استاندارد سنگ شکنی با امواج ضربه ای کنونی 
کــه نیاز به آرام بخش دارد، این فناوری تقریباً بدون درد بوده و می توان 
آن را بدون نیاز به آرام بخش در حالی که بیمار هوشیار است، انجام داد.

هال افزود که محققان امیدوارند که با این فناوری جدید، روند جابجایی 
یا شکســتن سنگ های کلیه را بتوان در یک کلینیک یا اورژانس انجام 
داد.حرکت سنگ در میزنای که از کلیه به مثانه منتهی می شود، می تواند 
باعث ایجاد درد شــدیدی شود و این عارضه یکی از دالیل رایج مراجعه 
افراد به بخش اورژانس است. به اکثر بیماران مبتال به سنگ کلیه توصیه 
می شود که منتظر بمانند تا ببینند آیا سنگ خود به خود دفع می شود.

تحقیقات جدید نشان می دهد که گیاه خواران صرف نظر از وضعیت 
مالی و انتخاب ســبک زندگی، بیشــتر از افراد گوشتخوار مستعد 
افسردگی هســتند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، یک مطالعه 
جدید بر اساس داده های یک نظرسنجی در برزیل نشان می دهد که 
گیاه خواران دو برابر بیشتر از افرادی که گوشت می خورند، دوره های 
افســردگی را تجربه می کنند.این مطالعه با تحقیقات قبلی در این 
زمینه مطابقت دارد، مطالعاتی که نشان می دهند میزان افسردگی در 
میان افرادی که گوشت را از رژیم غذایی خود حذف می کنند، بیشتر 
اســت.البته این فقط مربوط به گیاه خواری و گوشت خواری نیست. 
طیف گسترده ای از پارامترهای تغذیه ای در تحقیقات فعلی، مانند 
مصرف کلی کالری، دریافت پروتئین، مصرف ریز مغذی ها و درجه 
فرآوری مواد غذایی در نظر گرفته شــده است.بر اساس این مطالعه 
جدید، مصرف مواد غذایی در رژیم غذایی گیاه خواران دلیل مستقلی 
برای افزایش میزان افسردگی نیست. در مقابل، افسردگی می تواند 
یکی از دالیلی باشد که منجر به گیاه خوار شدن می شود، زیرا عالئم 

آن می تواند تمایل بیشتر به افکار منفی مانند احساس گناه باشد.
اگرچه افســردگی معموالً با افکار بیش از حد بدبینانه همراه است، 
تحقیقات نشان می دهد که افراد مبتال به افسردگی خفیف تا متوسط، 
پیش بینی های واقعی تری در مورد نتایج موقعیت های نامطمئن انجام 
می دهند و نقش و پتانسیل خود را با دقت بیشتری ارزیابی می کنند.

در این مورد به این شــکل اســت که گیاه خواران بیشتر از دیگران 
متوجه می شوند که رفتار ظالمانه با حیوانات در تولید گوشت ناشی 

از تقاضای مصرف کنندگان برای دسترسی به گوشت ارزان است.

درمان سنگ  کلیه با کمترین درد 
و بدون نیاز به بیهوشی

گیاه خواران بیشتر از 
گوشت خواران مستعد افسردگی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تمیز کردن شهر پس از عبور توفان "نورو" در ویتنام/ خبرگزاری فرانسه

فراری SF90 کامپتیشن ادیشن ریفت
فراری SF90 یکی از محبوب ترین هایپرکارها بین تیونرهای گوناگون است و گزینه های بسیاری را می توان از نظر طراحی ظاهری 
و آئرودینامیک انتخاب کرد. جدیدترین تیونری که روی این خودروی ایتالیایی کار کرده ریفت نام دارد که کیت بدنه کامپتیشن 
ادیشن را با قیمت قابل توجه ۶0۱۲9۵ دالر ارائه می کند. البته این قیمت شامل بهای خودرو نیز خواهد بود. پکیج تیونینگ فراری 
SF90 شامل بیش از ۲0 قطعه فیبر کربنی، اگزوز جدید و رینگ های فورج کاری شده خواهد بود. ریفت می گوید بهبودهای رخ 
داده در این خودرو فقط برای زیبایی نیستند زیرا با استفاده از فرایند NeoCFD توسعه یافته اند تا عملکرد آئرودینامیکی داشته 
باشند.قطعات جدید این خودرو شامل اسپلیتر الهام گرفته از فراری Evo GT3 ۴۸۸، ورودی های هوای L شکل، گلگیرهای جلوی 
دارای ورودی هوا، رکاب های جانبی الهام گرفته از اسکودریا ۱۶M، بال عقب دوتکه و فعال، پوشش جدید پیشرانه و دیفیوزر عقب 
جدید با تیغه های بزرگ تر هستند. خود بال عقب به تنهایی تست های زیادی داشته و می تواند بیش از 3۶3 کیلوگرم داون فورس 
اضافی را در سرعت ۲99 کیلومتر در ساعت تولید کند. سیستم اگزوز مسابقه ای و دست ساز نیز دارای خروجی های گزد دوبل از 

جنس تیتانیوم یا فیبر کربن است.

واکنش گواردیوال به درخواست برای حذف ارلینگ هالند 
از لیگ برتر!

پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی به درخواست هواداران انگلیسی برای حذف ارلینگ هالند مهاجم سیتی از لیگ برتر پاسخ 
داد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، با توجه به عملکرد  بسیار خوب ارلینگ هالند در لیگ برتر و منچسترسیتی، هواداران 
به شــوخی تصمیم گرفتند با ایجاد کمپینی خواســتار حذف هالند از لیگ برتر شوند به این دلیل که او یک ربات است نه یک 
انسان. با وجود بی اهمیت بودن این درخواست از دولت بریتانیا این کمپین تاکنون بیش از ۲ میلیون امضا به دست آورده است 
و بعد از مدتی حذف شــد.پپ گواردیوال درباره این موضوع به صورت خالصه گفت: نظر من در مورد این کمپین چیســت؟ بله، 
این یک شوخی خوب است. این بازیکن ۲۲ ساله نروژی با جدایی از دورتموند به منچسترسیتی رفت. ارلینگ در ۱۲ بازی برای 
سیتی در تمامی رقابت ها ۱9 گل به ثمر رسانده است. در عین حال هیچ بازیکنی در کل تاریخ لیگ برتر در کمتر از ۴۸ مسابقه 
سه هت تریک نکرده است. ولی هالند در ۸ هفته این کار را انجام داد.ورود او به سیتی پس از پرداخت ۶0 میلیون یورو به دلیل 

بندی در قراردادش با تیم آلمانی صورت گرفت.

هن آرخ دل من رخاب از تو شد؟
هن آرخ دو چشمم رپآب از تو شد؟

هن آرخ تن انز رپورد من
رگفتار چندین عذاب از تو شد؟

مکن خواب و چشم رما غم بخور
زکین گوهن بی خورد و خواب از تو شد

ز لب آب وصلی بدین سینه رزی
هک ربآتش غم کباب از تو شد

چو چنگم هب گفتار خوش می نواز
هک رفیاد من چون رباب از تو شد

هب یاقوت خود حال اشکم بپرس
هک رب چهره چون لعل انب از تو شد

پیشنهاد

چهره روز

اتاق شماره 6
کتاب اتاق شماره ۶ اثر داستان نویس و نمایش نامه نویس 
روسی آنتوان چخوف است که در زمان حیاتش بیش از 
۷00 اثر ادبی خلق کرد. چخوف را مهم ترین نویسنده در 
زمینه داســتان کوتاه می دانند و وی را پس از شکسپیر، 
بزرگتریــن نمایش نامه نویس نیــز می دانند. چخوف در 
۴۴ســالگی بر اثر بیماری درگذشت. اینجا محیط یک 
تیمارســتان اســت که وضعیت خوبی نــدارد، در اتاق 
شماره ۶ ما با پنج بیمار روانی روبه رو هستیم که در ابتدا 
وضعیت روحی هرکدام برای ما به طور مختصر شــرح 
داده می شود. برای مثال نفر اول مرد قد بلندی است که 
دائم به یک نقطه خیره می ماند و سر می جنباند، یا وارد 
هیچ گفتگویی نمی شود، کوچک ترین سخنی نمی گوید 
و کامال به شکل ماشین وار هرزمان که به او غذا بدهند، غذایش را می خورد. همین و نه چیزی بیشتر.

نفر دوم پیرمرد کوچک اندامی اســت به نام مایسیکا که همیشه زیر لب آواز می خواند و از یک پنجره 
به ســمت پنجره ای دیگر می دود و نوعی خوشحالی بچگانه دائما با اوست. مایسیکا از زمانی که کارگاه 
کاله دوزی اش در آتش ســوخته، راهش به اینجا کشــیده شده است.نفر سوم ایوان است، تمام داستان 
روی او متمرکز شده که در ادامه وضعیت او را مفصل تر شرح می دهیم.نفر چهارِم این اتاق دهقانی است 
بســیار پرور و شلخته، مدت هاست که به طور کلی توانایی فکر و احساسش را از دست داده، پرستاری 
که مسئول جمع و جور کردن اوست او را به باد کتک می گیرد، اما او نه تکان می خورد و نه حتی برای 
لحظه ای، حالت چهره خشــکش تغییر می کند.آخرین ساکن اتاق شماره ۶ مرد الغری است که بسیار 
آرام است، او همیشه زیر بالشش و همینطور در مشتش چیزی را قایم می کند و به کسی نشان نمی دهد، 

مثل رازی بزرگ که باید آن را همیشه در سینه نگه دارد.

پاِول دوُرف
پاوِل والِریویچ دوُرف )زادهٔ ۱0اکتبر ۱9۸۴( یک مهندس 
کامپیوتر اهل روســیه اســت. او یک کارآفرین است که 
بیشتر برای تأسیس شبکه اجتماعی وی کی و پیام رسان 
تلگرام شــهرت دارد.پاول برادر کوچک تر نیکالی دورف 
است.از زمانی که در ســال ۲0۱۴ از سمت مدیرعاملی 
VK برکنار شدند، برادران دورف به عنوان شهروند سنت 
کیتس و نویس به سراسر جهان در تبعید خودخواسته 
ســفر کردند. در ســال ۲0۱۷، پاول به عنوان نماینده 
فنالند به مجمع جهانی اقتصــاد )WEF( رهبران جوان 
جهانی پیوست.طبق روزنامه رسمی دولت فرانسه، دورف 
در ۲۵ اوت ۲0۲۱ شــهروند فرانســه شد. وی در اکتبر 
۱9۸۴ در شــهر سن پیترزبورگ در کشور روسیه متولد 
شد، اما بیشتر دوران کودکی خود را در شهر تورین ایتالیا سپری کرد. پدر پاول والری دورف، زبان شناس 
بود و در ایتالیا کار می کرد.از نوجوانی عالقه زیادی به تکنولوژی داشت.او تحصیالت ابتدایی خود را در 
مدرسه ایتالیایی سپری کرد و بعد از اینکه در سال ۲00۱ به روسیه برگشت، در دانشگاه سن پیترزبورگ 
شــروع به درس خواندن کرد و در سال ۲00۶ در رشــته علوم زبان فارغ التحصیل شد.در سال ۲0۱۱ 
پس از انتخابات پارلمانی بحث برانگیز در روسیه، دولت خواستار حذف صفحات سیاسی مخالفان بر روی 
وی کی شد و دورف مخالفت کرد. در دسامبر ۲0۱3 دورف ۱۲٪ از سهام وی کی را به صاحب بزرگترین 
شرکت اینترنتی روسی فروخت. در روز اول آوریل ۲0۱۴ دورف رسماً از شرکت وی کی استعفا داد. در 
روز ۱۶ آوریل ۲0۱۴ دورف عماًل حاضر به انتقال داده های معترضان اوکراین به سازمان امنیتی روسیه 
نشــد و در عوض بر روی صفحه رســمی وی کی خود پیامی پســت کرد که این درخواست غیرقانونی 
بوده است. پاول دورف ازدواج نکرده است،مادرش آلبینا الکساندرونا، مانند دورف در دانشگاه ایالتی سن 
پترزبورگ تحصیل کرده اســت.در روز ۲۱ آوریل ۲0۱۴، به عنوان مدیر عامل شرکت وی کی استخدام 
شد. بعدها دورف ادعا کرد که این شرکت به طور واضحی توسط متحدان والدیمیر پوتین مورد نفوذ قرار 
گرفته بود. بعد از آن دورف روسیه را ترک کرد و اظهار داشت که او هیچ برنامه ای برای بازگشت ندارد.

فرهنگ

»پیتر رابینسون« خالق شخصیت »سربازرس بنکس« 
درگذشت.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، »پیتر 
رابینسون« نویسنده اهل انگلستان و خالق رمان های 
جنایی در ســن ۷۲سالگی درگذشــت.به گفته ناشر 
آثار این نویســنده، »رابینســون« به طور ناگهانی و 
پــس از ابتال به یک بیماری جزئــی در چهارم اکتبر 
درگذشت. این نویســنده برای نگارش رمان هایی با 
حضور شخصیتی به نام »سربازرس بنکس« شناخته 
می شــود. نخســتین جلد از این مجموعه داستان ها 
3۵ سال پیش منتشــر شد.با اقتباس از این کتاب ها 
مجموعه تلویزیونی ســاخته شد که در فاصله ۲0۱0 

تا ۲0۱۶ با بازی »استیون تامپکینسون« پخش شد.
در مجموع ۸.۷۵ میلیون از آثار »رابینســون« توســط »هادر و اســتاتون« ناشر بریتانیایی این 
نویســنده فروخته شده است.همچنین آثار این نویسنده تاکنون به ۱9 زبان مختلف ترجمه شده 
است.»رابینسون« در سال ۱9۵0 میالدی در شهر »لیدز« متولد شد و اغلب رمان هایش را درباره 
داستان وقایع شهر خیالی به نام »ایستِول« می نوشت. »رابینسون« پس از فارغ التحصیلی در رشته 
ادبیات انگلیســی دانشــگاه لیدز، برای ادامه تحصیل به کانادا مهاجرت کرد و درنهایت در مقطع 

دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه یورک واقع در تورنتو فارغ التحصیل شد.

نویسنده پرفروش رمان های جنایی 
درگذشت
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