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تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی از هدف گذاری برای ترانزیت ساالنه ۲۰ میلیون تن کاال از مسیر ایران در میان مدت خبر داد و گفت: توسعه همکاری های دوجانبه 
در زمینه حمل و نقل و ترانزیت میان کشورهای آسیای مرکزی، به مثابه قطعات تکمیل کننده ابتکار برنامه عمل مشترک چند جانبه توسعه ترانزیت منطقه ای است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، »رستم قاسمی« در نخستین اجالس وزرای ایران و کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان که از صبح 
دیروز در محل هتل اسپیناس پاالس در حال برگزاری است، اظهار کرد: انتخاب عنوان »توسعه همکاری های ترانزیتی« برای این اجالس، با توجه به فضای سازنده و 

تعاملی فعلی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، خصوصاً اولویت....

www.sobh-eqtesad.ir

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

هدف گذاری برای ترانزیت 20 میلیون تن کاال از مسیر ایران
info@sobh-eqtesad.ir

 در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم
 صدور ۴.۸ میلیارد دالر مجوز 

سرمایه گذاری خارجی
معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: 
در یکســال ابتدایی دولت ســیزدهم ۴.۸ میلیارد دالر مجوز معتبر در 
حوزه ســرمایه گذاری خارجی در کشور صادر شــده است.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، مســعود براتی افزود: این عدد نسبت به یکسال 
انتهای دولت دوازدهم بیش از دو برابر یعنی 1۰۰ درصد رشــد داشته 
است.وی همچنین اظهارداشــت: این آمار نشان دهنده افزایش انگیزه 
بازیگران خارجی اقتصادی برای حضور و سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتصادی ایران اســت که باید به شــدت مورد توجه قرارگیرد.
معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ضمن 
اشاره به تغییر رویکرد دولت در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی 
گفت: رشــد دو برابری مجوزهای معتبر در سال جاری نسبت به سال 
انتهایی دولت قبل ناشــی از چند اصالح است که مهمترین آن اصالح 
در رویکردها و راهبردها بوده و بخشــی هم ناشــی از اصالح در سطح 
فنی و همینطور مسائل عملیاتی و تسهیالتی است.وی افزود: نگاهی که 
در گذشــته وجود داشت این بود که با وجود محدودیت ها و فشارهای 
خارجی، اعمال تحریم ها و همینطور بدون تغییر در بخش سیاســت 
خارجی کشور به ویژه در حوزه مذاکرات امکان ندارد جمهوری اسالمی 
بتواند در حوزه مهم و سختی مانند حوزه سرمایه گذاری خارجی توفیق 
چندانی داشته باشد از اینرو در حوزه اصالحات رویکردی و مسائل فنی 
کمتر توجه می شــد.براتی اظهارداشت: بازیگران و فعاالن اقتصادی در 
کشورهای همسو و همسایه تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در بخش 
های مختلف اقتصادی ایران دارند.وی تاکید کرد: اگر ایران کشــورهای 
همسو و همســایه را هدف واقعی تعامالت اقتصادی خارجی خود قرار 
دهد بطور حتم می توان منافع مشترک را از بالقوه به بالفعل تبدیل کرد.

معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ادامه 
داد: کشورهای همسایه که مشخص هستند و از کشورهای همسو نیز 
می توان به روسیه، چین، هند و غیره اشاره کرد که برنامه ها و توجهات 
جمهوری اسالمی در ســطح کالن راهبردی ناظر به افزایش تعامالت، 
توسعه زیرساخت ها و بسیاری موارد دیگر در راستای تعامل هرچه بیشتر 

با این کشورهاست.

با تصویب مجلس؛
نحوه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی 

مشخص شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با تصویب ماده ۴ »طرح نقل و 
انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی« ساز و 
کار پرداخت وجوه حق بیمه یا کســور بازنشستگی را تعیین کردند.به 
گزارش  ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی، ادامه 
رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و 
انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی در دستور 
کار قرار گرفت.وکالی ملت ماده ۴ این طرح را به تصویب رســاندند.در 
ماده ۴ این طرح آمده اســت: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه 
یا کسور بازنشستگی سال های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس 
آخرین نرخ ســود اوراق مشارکت یکساله اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در زمان درخواســت، محاسبه و به روزرسانی  کرده و به صندوق مقصد 
پرداخت کند.مابه التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی 
براســاس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا 
حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در 
زمان تقاضا نزد صندوق مقصد )هر کدام که بیشتر است( ضرب در تعداد 
ماه های ســنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس 
نرخ مورد عمل صندوق های بازنشســتگی )قبل از تصویب این قانون( 
توســط صندوق مقصد محاسبه می گردد که پس از کسر وجوه منتقله 
از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می شود.در تبصره این ماده نیز 
آمده است: اعتبارات الزم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و 
سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذینفع 

تامین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

در پایان مرداد ماه 1۴۰1؛
افزایش ۶۸.۸ درصدی مانده کل 

تسهیالت قرض الحسنه بانک ها
بر اساس اعالم بانک مرکزی، مانده کل تسهیالت قرض الحسنه بانک ها 
در پایان مرداد ماه 1۴۰1، حدود 6۸.۸ درصدی افزایش یافته اســت.به 
گزارش ایلنا از بانک مرکزی، مانده کل تســهیالت قرض الحسنه شبکه 
بانکی در پایان مرداد ماه سال 1۴۰1، نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
1577.1 هزار میلیارد ریال )6۸.۸ درصد( و نســبت به پایان سال قبل 
                                9                                            7۴5. هزار میلیارد ریال  )9                                            ۲3. درصد( افزایش داشته است.مانده کل 
تسهیالت قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه 
سال 1۴۰1، بالغ بر 3۸69.6 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل 1577.1 هزار میلیارد ریال )۸                6۸. درصد( و نسبت به 
پایان سال قبل                                 9                                            7۴5. هزار میلیارد ریال  )9                                            ۲3. درصد( افزایش داشته 
اســت.بر این اساس بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با 
مانده 1۰57هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان سمنان 
معادل 3۸.۸ هزار میلیارد ریال اســت.همچنین مانده کل سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز بانکها و موسســات اعتباری در پایان مرداد ماه 
سال 1۴۰1، بالغ بر 37۸3.9 هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت 
به مقطع مشابه ســال قبل 136۴.۸ هزار میلیارد ریال )۴                                                    56. درصد( 
و نســبت به پایان ســال قبل معادل 3        ۴۴7. هزار میلیارد ریال )13.۴ 
درصد( افزایش نشان می دهد.بر این اساس  بیشترین مبلغ سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز مربوط به اســتان تهران با مانده 1۲55.1 هزار 
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان خراسان شمالی معادل 

۲5.7 هزار میلیارد ریال است.

تالش دولت برای تسویه بدهی بیمه ها
چالش های جدی در صندوق های بازنشستگی

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی ما با مشکالت جدی مواجه اند و 
صندوق اجتماعی کشاورزان باید تالش کند شبیه صندوق های بیمه ای دیگر نشود گفت: این صندوق ها 
بدهی هایی دارند که دولت در تالش است آنها را بپردازد.به گزارش ایسنا، سید محمدحسینی در همایش 
روز ملی روستا و عشایر که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، با بیان اینکه این دولت تحول گرا و 
عدالت محور است و توجه خاصی به مناطق محروم دارد، گفت: تحقق عدالت اجتماعی به عنوان شعار این 
همایش انتخاب شــده است. عدالت آرمان همه انبیاء و مصلحان تاریخ بوده است. عدالت با صراحت نیز در 
قرآن مطرح شده است. وی افزود: همه باید تالش کنیم تا فاصله ها کم شود. قبل از انقالب روستاها رها شده 
بودند، بسیاری مناطق جاده نداشتند و احساس مسئولیتی قبل از انقالب نسبت به روستاها و حتی شهرهای 
کوچک وجود نداشــت. معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به صدور فرمان جهاد سازندگی از سدی 
امام راحل در ســال 5۸ اظهار کرد: طی ۴۴ سال گذشته فرازونشیب هایی در توجه به مقوله عدالت داشته 
ایم. در هشت سال دولت قبل ضریب جینی و فاصله طبقاتی افزایش یافت. حسینی ادامه داد: رهبر انقالب 
همواره به موضوع روستاییان و عشایر توجه داشتند. مهم است که استعدادها را دریابیم تا بتوانند در توسعه 
و آبادانی کشور موثر واقع شوند.وی با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در 
راستای تحقق عدالت راه اندازی شده است، گفت: باید برای پیوستن روستاییان و کشاورزان جامعه هدف به 
این صندوق فرهنگ سازی شود، خیلی ها این صندوق و خدماتی که ارائه می دهد را نمی شناسند. گفته شد 
که قرار اســت یک میلیون بیمه شده جدید در سال جاری به این صندوق افزوده شود. معاون امور مجلس 
رئیس جمهور بر ضرورت توجه به روســتاها تاکید و خاطرنشان کرد: از جمله آسیب های اجتماعی کشور، 
حاشیه نشــینی کالن شهرها است. اکنون با توسعه ارتباطات مجازی بسیاری نیازها از جمله ادامه تحصیل 
میسر است. الزم است با فراهم شدن امکانات در روستاها، مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد.حسینی ادامه داد: 
روستاها کانون تولید و کشاورزی هستند. بخشی از تولید در صنعت است، اما بخش عمده کشاورزی، صنایع 
دستی و دامداری در روستاهاست. البته در دهه اخیر شرایط بر مردم به واسطه خشکسالی ها سخت تر شده 
است و باید به روستاییان کمک بیشتری صورت گرفته و نحوه کشت و آبیاری مشخص باشد. وی با بیان اینکه 
صندوق های بازنشستگی ما با مشکالت جدی مواجه اند و صندوق اجتماعی کشاورزان باید تالش کند شبیه 
صندوق های بیمه ای دیگر نشود، تاکید کرد: این صندوق ها بدهی هایی دارند که دولت در تالش است آنها 
را بپردازد.اصالح قوانین و ساختار صندوق های بیمه ای در سیاست های کلی ابالغی رهبری مورد تاکید قرار 
گرفته و باید به آنها توجه شود و طوری نباشد که اسناد باالدستی در بایگانی قرار بگیرند.معاون امور مجلس 
رئیس جمهور ادامه داد: برخی مواد قانون اساسی بسیار دقیق در ابتدای انقالب نگاشته شده اند مانند، اصل 
سوم، نهم، دوازدهم که بر دسترسی همگانی و ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت تاکید 
دارد. حسینی با اشاره به تالش های دشمن برای عدم تحقق اهداف بلند نظام جمهوری اسالمی گفت: اینکه 
اعتراض و تخریب صورت گرفته و هجمه به مقدسات شود توجیهی ندارد. در یک شهر کوچک در شهرستانی 
برآورد اولیه این بود که 5۰ میلیارد تومان خسارت وارد کردند، دنبال هزینه تراشیدن برای نظام هستند تا 
نتواند وظایفش را به خوبی انجام دهد. وی به برخی حمایت ها و تسهیالت به روستاییان اشاره و خاطرنشان 
کرد: تا جایی که میسر بوده است دولت در حال انجام وظایف خویش است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 
نیز می تواند در کاهش فقر مطلق اثرگذار باشد. معاون امور مجلس رئیس جمهور به قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت نیز اشــاره کرد و افزود: امروز الیحه دوفوریتی که در مجلس تصویب شد بخشی از آن به 

قانون حمایت از خانواده و والدت فرزندان در خانواده ها برمی گردد.

بر اســاس جدیدترین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی کشــورهای 
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا ، به دلیل تحریم های اقتصادی بین المللی 
علیه ایران پیش بینی می شود که احتماال رشد اقتصادی ایران از افزایش قیمت 
هیدروکربن ها ســود زیادی نمی برد. همچنین پیش بینی می شــود که تولید 
ناخالص داخلی ایران در ســال ۲۰۲۲ تنها ۲.9 درصد رشد کند. این درحالی 
است که انتظار می رود در سال ۲۰۲3، متوسط رشد اقتصادی صادرکنندگان 
نفت در حال توسعه به ۲.7 درصد کاهش یابد.اقتصادآنالین – عاطفه حسینی؛ 
به گزارش بانک جهانی، بر اســاس شــکل زیر نرخ تورم در اکثر کشــورهای 
خاورمیانه و شــمال آفریقا کمتر از ایاالت متحده )با خط ســیاه افقی نشان 
داده شــده( و اروپا بوده اســت و یا اگر نرخ ارز در سطح خود در فوریه ۲۰۲۲ 
باقی می ماند، کمتر بود. اما در میان کشــورهای مذکور دو استثنا وجود دارد 
که حتی قبل از شــروع جنگ در اوکراین نیز نرخ تورم باالیی داشتند که در 
مقیاس متفاوتی ارائه می شــود: لبنان و ایران. در این دو کشور تورم باال خیلی 
قبل از شــروع جنگ در اوکراین ایجاد شده بود. برای ایران، نرخ تورم تعدیل 
شده بر اساس نرخ ارز بیش از33 درصد است. در لبنان نیز تورم پس از فوریه 
۲۰۲۲، اگر نرخ ارز در بازار ســیاه آن از فوریه ثابت می ماند می توانست کمتر 
باشد، اگرچه نرخ تورم 6۸.۴ درصدی هم بسیار باال بود.در بخش دیگری از این 
گزارش اشاره شده است که برای اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در 
این نمونه، نرخ تورم در صورت عدم اجرای سیاســت های دولتی، باالتر از نرخ 
واقعی بوده اســت. به عنوان مثال در مصر، متوســط نرخ تورم ساالنه در طی 
ماه هــای مارس تا ژوئیه ۲۰۲۲، 1۴.3 درصد بوده، این درحالی اســت که اگر 
مقامــات مصری در بازار محصوالت قابــل مبادله دخالت نمی کردند، این نرخ 
به 1۸.۴ درصد می رســید. فقط در سه کشور جیبوتی، ایران و اردن شواهدی 
وجود دارد که نشان می دهد که تغییرات سیاستی منجر به افزایش خالص تورم 
شده است. در دو کشــور جیبوتی و اردن، پیامدهای ناخواسته اعمال کنترل 
قیمت سبب ایجاد این وضعیت شــده است.در میان کشورهای مورد مطالعه 
این گزارش، کشورهای سوریه، ایران )ارز ترجیحی(، مصر و لبنان با استفاده از 
نرخ های ارز ویژه محصول به واردات یارانه می دهند که خرید واردات هدفمند را 
ارزان تر می کند. اگرچه نرخ های ارز یارانه ای لزوماً به عنوان هزینه های بودجه ای 
نشــان داده نمی شوند، اما برای اقتصاد این کشورها بدون هزینه نیستند، زیرا 
تخصیص چنیــن ارزهایی به وادرات محصوالت، می تواند ذخایر بانک مرکزی 
را کاهش دهد و احتماالً ترازنامه آن را تضعیف کند.بر اساس جدول زیر، رشد 
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲1 به ترتیب 3.3 و ۴.7درصد 

بــوده و بانک جهانی پیش بینی کرده که این میزان در ۲۰۲۲ و ســال آینده 
میالدی به ۲.9 و ۲.۲درصد کاهش یابد. انتظار می رود در سال ۲۰۲3، متوسط 
رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در حال توسعه به ۲.7 درصد کاهش یابد.در 
بخش دیگری از این گزارش آمده است که همه گیری کووید-19 نارسایی های 
سیســتم های تامین اجتماعی موجود را آشکار کرده و واکنش سریع بسیاری 
از کشــورها را به دنبال داشته است. کشــورهایی مانند ایران، بحرین، اردن و 
...، کشــورهایی بوده اند که از مشــارکت کنندگان بیمــه اجتماعی )کارگران 
رسمی( حمایت هایی مانند تخصیص یارانه یا به تعویق انداختن حق بیمه های 
اجتماعــی برای مدتی انجام داده اند.در خصوص نرخ مهاجرت در کشــورهای 
مورد مطالعه این گزارش نیز آمده است، در تمام کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا، تعداد مهاجران بین المللی بین سال های 199۰ تا ۲۰۲۰ افزایش یافته 
است. کشــورهای الجزایر، مصر، ایران، عراق، مراکش، کرانه باختری و غزه، و 
یمن کشورهای مبدا اصلی مهاجران بین المللی از خاورمیانه و شمال آفریقا در 
ســال ۲۰۲۰ بودند و تقریبا 1۸ میلیون مهاجر به این کشورها تعلق داشته  اند.
بر اســاس گزارش کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 
۲۰۲۰، یک ســوم از کل پناهجویان از کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
)15.9 میلیــون( بوده اند که 91 درصد آنها از ســوریه و پس از آن عراق )۴.5 
درصد(، ایران )1.۸ درصد( و کرانه باختری و غزه )1.۴ درصد( قرار داشــته اند.

همچنین در بخش دیگری از جدیدترین گزارش بانک جهانی هشدار داده شده 
که نهادهای قدیمی حاکم بر آب در کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا از 
عدم مشروعیت و اعتماد برای مدیریت مشکالت قرن بیست و یکم تخصیص 
آب در میان کمبود شــدید ناشی از تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت رنج 
می برند. شــواهد حاکی از کاهش ذخیره آب در سراسر منطقه شمال آفریقا و 
خاورمیانه است. مشــاهداتی مبنی بر کاهش ذخایر آبی زیرزمینی در شمال 
مرکزی خاورمیانه )سوریه، شمال عراق، ایران( قابل توجه است.از سوی دیگر 
گزارش بانک جهانی نشــان می دهد که منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا از 
نابرابرترین مناطق در جهان هســتند. علی رغم اینکه اکثر این کشورها درآمد 
متوســطی دارند، اما نابرابری بهره مندی از منابع طبیعی در این کشورها زیاد 
و در حال افزایش اســت، بر خالف سایر کشورها که نابرابری با افزایش درآمد 
و شهرنشــینی کاهش می یابد.نابرابری بین مناطق محلی سهم بیشتری )63 
درصد یا 6 واحد درصد، بیشــتر( از نابرابری در مصرف در خاورمیانه و شمال 
آفریقا نســبت به ســایر نقاط جهان دارد. جیبوتی، مصر، ایران و یمن دارای 

شدیدترین نابرابری های منطقه ای هستند.

جزییات توافقات مجمع اقتصادی خزر

تاسیسمنطقهآزادمشترکباروسها
فاطمی امین خبر داد

تایید 2 شرکت برای واردت خودرو

در صورت تصویب الیحه متناسب سازی حقوق

میرتاج الدینی: حداقل حقوق کارکنان دولت 
۶ میلیون و ۶00 هزار تومان می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو عنوان کرد که درخواست ها برای 
واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط الزم حذف شده اند، اما تا هفته گذشته، 
دو شــرکت به تایید نهایی رسیده اند که تعداد شرکت های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده 
نزدیک انجام می شود.به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین )یکشنبه( در حاشیه یک نشست با فعاالن معدنی 
در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: تعداد بسیاری )حدود 3۰۰ درخواست 
توسط شرکت ها یا اشخاص حقوقی( برای واردات درخواست داده اند، اما تعدادی در همان ابتدا حذف شده اند؛ چرا 
که تاکید ما بر این اســت که واردکنندگان بایستی نمایندگی داشته و قادر به ارائه خدمات پس از فروش باشند 

که این تعداِد حذف شده، .....

پاییزکمآبدرکشور

اوراق مسکن، همچنان زیر صد!

بانک جهانی بررسی کرد؛

کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۲.۲ درصد 
در سال آینده
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بر اساس ارزیابی های وزارت بهداشت؛
۸۰ درصد ایرانی ها ماسک نمی زنند

بررسی های هفتگی وزارت بهداشت از وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی دوران پاندمی کرونا در کشور، نشان 
می دهد که میزان اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی به شدت کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار مهر، بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی 
اســتان های کشور از 6 تا 13 مهر بالغ بر 19.69 درصد بوده اســت.بر همین اساس، بیشترین میزان رعایت در 
استان خراسان جنوبی با 35.5۰ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به یزد با 9.3۰ درصد بوده است.همچنین 
میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور از 3۰ شهریور تا 13 
مهر 1۴۰1 بالغ بر 19.69 درصد بوده است.بر همین اساس، بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی 

مربوط به دانشگاه ها با 7۲.5۰ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به اماکن با 13.39 درصد است.

دالر جهانی اوج می گیرد
پس از آن که داده های ایاالت متحده نشان داد کارفرمایان بیش از آنچه انتظار می رفت در ماه سپتامبر نیروی کار استخدام کرده اند، دالر آمریکا در برابر ارزهای 
اصلی تقویت شد که بیان می کند فدرال رزرو احتماالً در حال حاضر به سیاست انقباض تهاجمی خود پایبند خواهد بود.به گزارش ایسنا به نقل از اینوست، دالر 
ضررهای اولیه را در برابر ین ژاپن معکوس کرد و آخرین بار با ۰.۲ درصد افزایش به 1۴5.۴۲ ین رسید. دالر در ماه گذشته به اوج ۲۴ ساله خود یعنی 1۴5.9۰ 
ین رسید که باعث مداخله مقامات ژاپنی برای تقویت ین شکننده شد.یورو در برابر دالر کاهش یافت و پس از گزارش مشاغل ایاالت متحده، ضرر را افزایش داد و 
آخرین بار با ۰.6 درصد کاهش به ۰.9735 دالر رسید.آدام باتن، تحلیلگر ارشد ارز ForexLive در تورنتو گفت: »هر نشانه ای از ضعف اقتصادی ایاالت متحده بر دالر 
تاثیر دارد اما مطمئناً با حقوق و دستمزد غیرکشاورزی همراه نبوده است«.وزارت کار در گزارش اشتغال خود که از نزدیک ناظر این موارد است، اعالم کرد: حقوق 
و دستمزد غیرکشاورزی در ماه گذشته به ۲63هزار شغل افزایش یافته است.داده های ماه آگوست برای نشان دادن 315هزار شغل اضافه شده همانطور که قباًل 
گزارش شده اصالح نشده بود. اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، ۲5۰هزار شغل را پیش بینی کرده بودند که برآوردها از 1۲7هزار تا 375هزار 
متغیر بود.یک شبه، تعدادی از مقامات فدرال رزرو این دیدگاه را تقویت کردند که افزایش نرخ ها بانک مرکزی به پایان نرسیده زیرا بانک به دنبال مهار تورم است 
و انتظار می رود که نرخ های بهره بیشتر افزایش یابد.به گفته استراتژیست ها، داده های تورم ایاالت متحده که هفته آینده منتشر می شوند نیز به دقت مورد بررسی 
قرار خواهند گرفت و می توانند در تعیین انتظارات سرمایه گذاران از فدرال رزرو موثر باشند.بانک مرکزی ایاالت متحده در تالش برای مهار تورم، نرخ سیاستی خود 
را از نزدیک به صفر در ابتدای سال جاری به محدوده فعلی 3.۰۰ درصد تا 3.۲5 درصد افزایش داده است و ماه گذشته نشان داد که افزایش های بزرگ بیشتری 
در راه هستند.شاخص دالر آمریکا که ارزش دالر را در برابر سبدی از ارزها اندازه گیری می کند، آخرین بار ۰.6 درصد افزایش یافت و به باالترین حد خود در یک 
هفته گذشته رسید. این شاخص در سال جاری حدود 1۸ درصد رشد داشته است.استرلینگ با ۰.9 درصد کاهش به 1.1۰6۰ دالر رسید و یک شبه 1.۴ درصد 

سقوط کرد.دالر نیز روز گذشته در برابر یوان فراساحلی چین افزایش یافت و آخرین بار با ۰.7 درصد افزایش در 7.1313 رسید.
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گزیده خبر
سردار فرحی:

صادرات تجهیزات دفاعی ما سه برابر 
افزایش یافت

جانشــین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امسال سطح صادرات 
تجهیزات دفاعی ما نســبت به سال گذاشــته با افزایش سه برابری روبرو بوده 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، ســردار مهدی فرحی جانشــین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست تخصصی مشترک کمیته بهره وری وزارت 
دفاع و سازمان ملی بهره وری که صبح )یکشنبه( در سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح برگزار شد، با تبریک میالد با سعادت رسول اکرم )ص( و هفته 
وحدت، طی سخنانی، گفت: در وزارت دفاع بحث فناوری مطرح است و با توجه 
به رشد شتابان علم و فناوری که به سرعت در حال تغیر است باید تالش کنیم 
که از این چرخه علمی عقب نمانیم.وی توجه به توسعه فناوری را بسیار مهم 
دانست و گفت: زمانی توسعه فناوری را خواهیم داشت که تمامی عوامل رشد 
و توسعه مورد توجه قرار گیرد، زیرا در دنیای امروز راهبرد به سمت برتری های 
خفیف پیش می رود و ســرعت آنچنان زیاد شده که حتی کوچک ترین تعلل 
باعث عقب ماندگی می شود.جانشین وزیر دفاع خاطر نشان کردند: باید تالش 
کنیم که توسعه بهره وری عملیاتی شود، از سوی دیگر نباید در دام پیروزی های 
فعلی گیر بیفتیم زیرا در فناوری، توسعه نهایت ندارد و به هر جا برسیم باز هم 
گام های فراوانی برای توســعه وجود دارد.سردار فرحی افزود: در طی سه سال 
گذشته قیمت محصوالت دفاعی ما برای مشتریان داخلی ثابت مانده و یا حتی 
کاهش یافته اســت و رشــد قیمت محصوالت تولیدی ما به هیچ عنوان قابل 
مقایســه با نرخ تورم نیست، با این وجود خروجی وزارت دفاع حداقل سه برابر 
شده و در مدت سه سال گذشته رشد ۱۰ برابری محصوالت دفاعی را داشته ایم 
و ایــن عملکرد ما تنها بــه دلیل توجه به بهره وری و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های کشوری و البته کاهش هزینه ها و افزایش بهره وی است.وی افزود: 
در حال حاضر با بیش از ۸ هزار شــرکت دانش بنیان همکاری مشترک داریم 
و این همکاری باعث کاهش هزینه و افزایــش تولیدات و بهره وری در وزارت 
دفاع شــده است.جانشین وزیر دفاع، نیروی انسانی کار آمد را در افزایش رشد 
و پیشرفت و افزایش بهره وری بسیار مؤثر دانست و افزود: برای اینکه با هزینه 
کمتر و بدون افزایش قیمت و با وجود تورم باال بتوانیم رضایت مشتری را تأمین 
کنیم، تالش کردیم که ســطح بهره وی را ارتقا دهیم و با تأسیس حدود ۴۰۰ 
دفتر در حال طراحی مسیر توسعه هستیم و در قالب یک نظام نوآوری بحث 
توسعه فناوری های گلوگاهی و نو ظهور و رصد فناوری های نو جهان و همچنین 
همسان سازی و هم افزایی با نظام توسعه کشوری، توانستیم به میانگین رشد 
باالیی برسیم.ســردار فرحی گفت: در وزارت دفاع توجه به افزایش بهره وی به 
یک فرهنگ تبدیل شــده اســت و به لطف خدا تالش داریم با کاهش هزینه 
و توســعه فناوری ها بتوانیم رضایت مشتریان را تأمین کنیم و مهم تر از همه 
توســعه صادرات را داشته باشیم، زیرا توسعه صادرات در گرو افزایش بهره وی 
است و به این دلیل است که امسال سطح صادرات تجهیزات دفاعی ما نسبت 
به سال گذاشته با افزایش سه برابری روبرو بوده است و توانسته ایم محصوالتی 

قابل رقابت در بازار جهانی ارائه کنیم.

سرلشکر موسوی:

اجازهدخالتوتعرضرابهبیگانگاننمیدهیم
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه اجازه دخالت و تعرض به هیچ 
بیگانه ای را نمی دهیم، گفت: نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و 
در خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات 
هستند.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش، در صبحگاه مشــترک »عهد سربازی« که با 
حضور سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه، امیر 
سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، 
سردار سرتیپ محمد شرفی معاون اجرایی فرماندهی انتظامی در 
دانشــگاه خاتم االنبیا )ص( نیروی پدافند هوایی ارتش با تبریک 
ایام آغاز امامت و والیت حضرت صاحب الزمان )عج(، هفته وحدت 
و گرامیداشت هفته انتظامی: گفت انتظار و اعتقاد به ظهور منجی 
یکی از مفاهم ریشه دار بشــری در همه مکاتب، ادیان و فرق در 
طول تاریخ بوده اســت. وی افزود: ظهور انسان کامل که جهان را 
پر از عدل و داد و بصیرت می کند، هم ریشه در فطرت، هم ریشه 
در ادیان و هم ریشه در تاریخ اندیشه بشر دارد.وی افزود: انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران که در دوران بلوک بندی ایدوئولوژی های 
الحادی به پیروزی رسید، پس از قرن ها طلیعه حاکمیت الهی بر 
زمیــن را نوید داد و با توجه به خواســت و اراده مردم و در پرتو 
آموزه های اسالمی، در حوزه اندیشه های سیاسی، الگوهای جدید 
مردم ســاالری دینی را ارائه کرد و اندیشه های الحادی، التقاطی، 
ارتجاعی و افراطی را به چالش کشــید.فرمانده کل ارتش تاکید 
کرد: انقالب اسالمی در شناساندن اهداف و مفهوم صحیح انتظار، 
الگوسازی برای نسل منتظر، امیدواری به انقالب جهانی مهدوی 
و آماده ســازی آحاد جامعه در ابعاد فردی و اجتماعی برای عصر 
ظهور، ایفای نقش کرده اســت. انقالب اسالمی آغازی بر تشکیل 
تمدن نوین اســالمی اســت که با ظهور آخرین ذخیره الهی در 
زمین تحقق خواهد یافت.سرلشکر موسوی با اشاره به بیانیه گام 
دوم انقالب، گفت: از منظر رهبر حکیم و فرزانه انقالب در بیانیه 
گام دوم؛ آرمان بزرگ انقالب اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی 
و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه( است. 
در واقع بیانیه گام دوم نقشه راه رسیدن به این آرمان های بزرگ 
است.وی مراسم صبح گاه عهد ســربازی را لبیک به فرمان مقام 
معظم رهبری دانست و اظهار داشــت: طبیعتاً نیروهای مسلح، 
از جمله ارتش که تحت فرماندهی مســتقیم مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( هستند باید در پیاده سازی و اجرای این نقشه راه 
نسبت به سایرین، پیشــرو و پیشگام باشند، برنامه های بسیاری 
خوبی بــرای این وظیفه در نیروهای مســلح و ارتش طراحی و 

اجرایی شده و ادامه دارد و این تجمع که امروز در همه محل های 
استقرار ارتش در سراسر کشور و از جمله در این دانشگاه و همین 
میدان در حال اجراست، لبیک به فرمان مقام معظم رهبری است 
که تحت عنوان عهد ســربازی، آحاد رزمندگان ارتش جمهوری 
اســالمی ایران انتظار، اشــتیاق و آمادگی خود را برای سربازی 
در رکاب آن یگانه منجی عالم بشــریت تحــت فرماندهی نایب 
آن حضرت، مقام معظم رهبری اعــالم و بر پایبندی به الزامات 
این آمادگــی برای ظهور تاکیــد می کنند.فرمانده کل ارتش به 
هجمه های گســترده و ترکیبی دشــمنان کشور اشــاره و بیان 
کرد: در مســیر حرکت انقالب به ســوی تمدن نوین اسالمی و 
فراهم سازی زمینه ظهور، هجمه گسترده و ترکیبی دشمنان، در 
هر برهه ای به شکلی قابل مشاهده است. شیطان و طاغوت همواره 
سد راه انبیا، اوصیا و اولیا بوده اند که نگذارند انسان ها به سعادت 
هدف گذاری شده خداوند برسند. در طول تاریخ هر بار به شکلی 
آن را نشان داده اند.سرلشکر موســوی ادامه داد: در عصر انقالب 
اســالمی ایران که با شواهد بسیار، دوران وصل به ظهور حضرت 
مهدی )عج( اســت، نماد برجسته طاغوت و نظام سلطه، شیطان 
بزرگ آمریکا و فرزند نامشــروع آنها رژیم جعلی صهیونیســتی، 
سردمدار مبارزه با راه سعادت بشر که در نقشه راه انقالب اسالمی 
ایران متجلی شده است، هستند.وی گفت: مهمترین راهبرد آنها 
هم نا امیدسازی، شکستن استقامت ملت بزرگ ایران، برهم زدن 

امنیت و اخالل در استقالل و پیشرفت ایران است. آنها به دنبال 
آن هســتند که امنیــت و امید را از این ملــت بگیرند و مقامت 
او را در هم بشــکنند اما ملت با بصیرت ایران هم دســت آنها را 
خوب خوانده اســت و علیرغم همه دشمنی ها، امیدوار و مستقل 
و مقاوم به پیش می رود. پرچم ســه رنگ مزین به ال اله اال اهلل بر 
بــام ایران عزیز، در اهتزاز خواهد بود و ایران و ایرانی ســربلند و 
اســتوار از آب و خاک خود، از کشور، از نظام و از انقالب خود، از 
استقالل و امنیت خود و از ارزش ها و آرمان های خود دفاع خواهد 
کرد.فرمانده کل ارتش ضمن تاکید بر ســربلندی ملت ایران در 
آزمایش ها و ســختی ها اظهار داشت: ملت فهیم، صبور و فداکار 
ایران در این ســال ها آزمایش های بســیاری را تجربه کرده و از 
همه آنها ســربلند بیرون آمده است. البته زخم هایی بر پیکر این 
ملت رشید وارد شده است. زخم ها ترمیم خواهد شد و همه این 
شرارت ها و خباثت ها به طومار سیاه کارنامه آمریکای جنایتکار و 
رژیم کودک کش صهیونیستی اضافه خواهد شد و روزی خواهد 
رسید که یکجا تســویه حساب خواهیم کرد و شما جوانان عزیز 
آن روز را بــه چشــم خود خواهید دیده و شــما خود مردان آن 
میدان خواهید بود.سرلشــکر موسوی، نیروهای مسلح را همرزم 
و حامی یکدیگر دانســت و اظهار داشــت: ارتش، سپاه، بسیج و 
فراجا؛ برادر، همرزم، همسنگر، حامی و پشتیبان یکدیگر و در خط 
مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. 

نیروهای مسلح یک حقیقت واحدند، تحت یک فرماندهی واحد 
اجرای مأموریت می کنند و برای یک هدف پیش مرگ یکدیگر و 
پیش مرگ ایران و ایرانی هستند.وی افزود: نیروهای مسلح در راه 
پاسداری از استقالل، تمامیت ارضی، حفظ دستاوردهای انقالب، 
دفاع از مســتضعفان عالم، مقابله با ظالمان و مستکبران و حفظ 
امنیت و آرامش و ســربلندی ملت بزرگ ایران و برای برافراشته 
نگه داشــتن پرچم ایران جان خود را فــدا خواهند کرد. ما برای 
حفظ ایــن ارزش ها به خداوند بزرگ و قرآن کریم ســوگند یاد 
کرده ایم و تا آخرین قطره خون، دســت در دســت هم، در خط 
مقدم ملت، متحد و یکپارچه ایستاده ایم.فرمانده کل ارتش اظهار 
داشت: دشمنان ما پیشرفت این ملت و این انسجام و یکپارچگی 
ملت و نیروهای مسلح را برنمی تابند، می بینند که ملت نیروهای 
مسلح را دوســت دارند و نیروهای مسلح مردم را دوست دارند و 
در کنار هم یکپارچه از کشور دفاع می کنند، لذا یکی از اهدافشان 
در تضعیف امنیت، سرگرم سازی، هزینه سازی و نهایتاً تضعیف 
قدرت دفاعی کشور است.سرلشــکر موسوی افزود: عمق راهبرد 
دشمن در ناامنی ها این است که با جنگ ترکیبی و با شیوه های 
نوین، قدرت دفاعی کشور را تضعیف و از آن مسیر، مقاومت مردم 
ایران را بشکند و با تضعیف انسجام داخلی، نقشه های شوم خود را 
عملی سازد و برایشان ارتش، سپاه و انتظامی فرقی نمی کند. اما 
ما ایرانی هستیم، متعصب نسبت به دین، نسبت به وطن و مردم 
و اجازه هیچ گونه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ای را نمی دهیم.

وی با اشــاره به امتحانات عصر غیبــت گفت: عصر غیبت، عصر 
امتحانات سنگین است، ریزش ها و رویش های بعضاً غیرمنتظره 
دارد. در دوران غیبت، در آزمایش ها و فتنه ها، انســان ها آنقدر در 
کوره حوادث آبدیده می شــوند که دیگــر در هیچ فتنه ای زمین 
نمی خورند، سقوط نمی کنند و راه را گم نمی کنند و اینها شایسته 
و مستحق ظهورند و بهره مند از عصر ظهور خواهند شد.فرمانده 
کل ارتــش افزود: دوران غیبت، دوران تمییز و تمحیص اســت؛ 
دوران بازشناســی اســت، دوران تفکیک و جدا کردن اســت، 
یعنــی منتظران واقعی با اعمال خود از ســایرین تفکیک و جدا 
و بازشناســی می شوند؛ آنقدر در آتش ابتالئات و فتنه ها آزمایش 
می شــوند که ناخالصی ها از آنها زدوده می شود و می شوند آنکه 
شایســته ظهور است.سرلشکر موســوی ادامه داد: کلیدی ترین 
ویژگی این افراد و محکم ترین ریســمانی کــه آن ها را از ریزش 
نجات می دهد و شایسته ظهور و پا در رکابی آقا امام زمان )عج( 

می کند، تمسک به ریسمان والیت است.
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گزیده خبر
در صورت تصویب الیحه متناسب سازی حقوق

میرتاج الدینی: حداقل حقوق کارکنان دولت ۶ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که در صورت 
تصویب بدون تغییر الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشــوری و لشکری، یک میلیون تومان به حداقل حقوق کارمندان دولت اضافه 
شــده و حداقل حقوق دریافتی از ۵ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی 
در گفت و گو با ایسنا در توضیح الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشــکری گفت: هدف دولت در این الیحه این است که 
حقوق همه حقوق بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران 
افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.وی با بیان اینکه برای اولین بار است که 
افزایش حقوق در میانه سال مطرح می شود، افزود: پیشنهاد دولت برای افزایش 
حقوق یک عدد ثابت اســت و در کنــارش افزایش حق عائله مندی هم در نظر 
گرفته اســت؛ بر این اســاس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون 
تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد، حق عائله مندی نیز دو 

برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیــان اینکه این افزایش حقوق 
شــامل مجردها هم می شــود، گفت: در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این الیحه بدون تغییر در مجلس تصویب 
شد، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می شود و خالص دریافتی به ۶ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رســد عالوه بر این مبلغی برای حق عائله مندی 
و حــق فرزندان تحت تکفل نیز اضافه می شــود.میرتاج الدینی میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در الیحه دولت را ۹۰۰ هزار تومان عنوان 
و اظهار کرد: این الیحه هنوز در کمیســیون برنامه بررسی نشده و ممکن است 
تغییــر کند مثال عدد ثابت مدنظر دولت به درصد تبدیل شــود؛ البته به نظرم 

پیشنهاد دولت خوب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
پرداخت وام ۴۵۰ میلیون تومانی به 

ساکنان بافت فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی و بهسازی حدود ۱۰۹ هزار 
واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است گفت: سقف وام 
نوسازی ۴۵۰ میلیون تومان و در اطراف حرم های مطهر چهار شهر مشهد، 
قم شیراز و تهران ۶۰۰ میلیون تومان است.محمد آیینی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: شرکت بازآفرینی شــهری ایران، نوسازی و بهسازی ۱۰۹ هزار 
واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده است. بخشی 
از این برنامه در ســال ۱۳۹۹ شروع شده، تعدادی در سال ۱۴۰۰ و بخشی 
هم سال ۱۴۰۱ آغاز شده است. از این ۱۰۹ هزار واحد تقریبا ۶۶ هزار واحد 

برای پرداخت تسهیالت به بانک معرفی شده است.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

هدف گذاری برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کاال از مسیر ایران
تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرســازی از هدف گذاری برای ترانزیت 
ســاالنه ۲۰ میلیون تن کاال از مســیر ایران در میان مدت خبر 
داد و گفــت: توســعه همکاری های دوجانبــه در زمینه حمل و 
نقل و ترانزیت میان کشــورهای آسیای مرکزی، به مثابه قطعات 
تکمیل کننده ابتکار برنامه عمل مشــترک چند جانبه توســعه 
ترانزیت منطقه ای اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی، »رستم 
قاسمی« در نخستین اجالس وزرای ایران و کشورهای ازبکستان، 
ترکمنســتان، تاجیکستان، قرقیزســتان و قزاقستان که از صبح 
دیروز در محل هتل اســپیناس پاالس در حال برگزاری اســت، 
اظهار کرد: انتخاب عنوان »توسعه همکاری های ترانزیتی« برای 
این اجالس، با توجه به فضای سازنده و تعاملی فعلی میان ایران 
و کشورهای آســیای مرکزی، خصوصاً اولویت فعلی دولت ایران 
جهت توســعه همکاری های اقتصادی با همسایگان و کشورهای 
منطقه، انتخابی به موقع، هوشــمندانه و هدفمند، در راســتای 
تحکیم و تقویت روابط همه جانبه اقتصادی به شمار می آید.وی 
افزود: موضوع همکاری های حمل ونقل و ترانزیت، به عنوان یکی از 
ارکان اصلی تعامالت تجاری کشورها محسوب می شود؛ به نحوی 
که با هم افزایی زیرســاخت ها و امکانات حمل ونقلی، بهره مندی 
همــه بازیگران عرصه حمل ونقل، لجســتیک، تجارت و در کنار 
آن جمعیــت ۱۶۰ میلیون نفری ملت ها در این پهنه جغرافیایی 
فراهم خواهد شــد.وزیر راه و شهرســازی گفت: موضوع توسعه 
همکاری های ترانزیتی در پهنه ایران و کشورهای آسیای مرکزی، 
صرفاً موضوعی مربوط به امروز و آینده نیست؛ بلکه به گواه تاریخ، 
این منطقه دارای حافظه باستانی در خصوص نقش آفرینی پررنگ 
و محوری در مبادالت تجاری شــرق و غرب و شــمال و جنوب 
جهان بوده است.قاســمی خاطرنشان کرد: بر اساس این رویکرد 
فرصت آفرین و ظرفیت ساز و با تأکید بر ضرورت انسجام بخشی و 
بهبود شکلی و محتوایی همکاری های ترانزیتی جمهوری اسالمی 
ایران با کشورهای منطقه، در ادامه به رئوس اقدامات اولویت دار، 
در چارچوب ابتکار برنامه عمل مشترک منطقه ای ترانزیتی اشاره 

خواهد شد.

هدف گذاری برای ترانزیت ســاالنه 20 میلیون تن کاال از 
مسیر ایران

وی بیان کرد: با توجه به زیرساخت ها و امکانات حمل ونقلی فعلی 
در قلمرو کشــورها و همچنین بازارهای منطقه ای و بین المللی و 
مبادالت تجاری مشتمل بر صادرات، واردات و ترانزیت کشورهای 
آســیای مرکزی با کشــورهای فرامنطقه ای از طریق ایران، در 

میان مدت می توان بیش از سه برابر عملکرد فعلی به عبارتی بالغ 
بر ۲۰ میلیون تن دست یافت.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این 
هدف گذاری برای ترانزیت ســاالنه ۲۰ میلیون تن کاال، به عنوان 
یک ابتکار، مســیر را برای هدفمند کردن و همسوسازی اقدامات 
کشورها در چارچوب یک برنامه اقدام مشترک منطقه ای ترانزیتی، 
روشن و هموار می کند.قاســمی بر تشکیل کارگروهی مشترک 
شــامل نمایندگان وزارتخانه های ذی ربط حمل ونقلی کشورهای 
عضو برای تدوین برنامه عمل مشترک منطقه ای با هدف مشخص 
تحقق ترانزیت ســاالنه ۲۰ میلیون کاال بیــن ایران تاکید کرد و 
گفت: این برنامه مشــترک باید جهت تصویب در نشست بعدی 
این اجالس ارائه شود.وی افزود: همان طور که در منابع و مراجع 
معتبر بین المللی و علمی توصیه شــده اســت، ایجاد سازوکاری 
برای مدیریت کریدورهای ترانزیت منطقه ای، به عنوان ضرورتی 
اساسی برای بهره گیری حداکثری کشورها از کریدورهای ترانزیتی 
عبوری از قلمروی سرزمینی شان محسوب می شود.قاسمی ادامه 
داد: بنابرایــن ایجــاد این ســازوکار با هدف هماهنگ ســازی و 
همسوسازی اقدامات کشورها، انسجام بخشی به مقررات و قوانین 
و رویه ها و استانداردها، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد ترانزیتی 
در کریدورها، انطباق بخشی سیاست گذاری ها و اقدامات داخلی با 
برنامه عمل مشترک به عنوان یک اقدام اساسی مورد تأکید است.

این عضو کابینه سیزدهم اظهار کرد: انتظار می رود مدل مدیریت 

کریدور و ســازوکار اجرایی آن تا اجالس بعدی وزرا نهایی شده 
باشد.وی بهبود عوامل کلیدی زمان و هزینه ترانزیت، در ترددهای 
مرزی و همچنین در قلمرو کشــورهای عضو را ضرورتی اساسی 
برای توسعه همکاری های ترانزیتی دانست و گفت: در این راستا، 
ضمن اعالم آمادگی برای تســهیل و تسریع در ترددهای مرزی 
و نیز ترانزیت از پهنه ســرزمینی ایــران، یادآوری می کنم که در 
ماه آوریل سال جاری میالدی توافقی کلیدی در چارچوب رونق 
بخشی به کریدور ترانزیتی شمال - جنوب از طریق هدف گذاری 
کوتاه مدت، حجم ترانزیت ۱۰ میلیون تن تا پایان ســال ۲۰۲۳ 
کاال از ایــن کریدور از مبادی و مقاصد واقع در روســیه از طریق 
ایران با فدراسیون روســیه، محقق شد.قاسمی ادامه داد: جهت 
تحقق این هدف گذاری، برنامه عمل یک ساله توسعه ترانزیت بین 
دو کشــور تهیه و مبادله شده که در چارچوب نشست حاضر هم 

قابل بهره برداری است.

طرح های توسعه بنادر کشور در حال انجام است
وزیر راه و شهرســازی، ایران را کشــوری ترانزیتی دارای بنادری 
بــا ظرفیت اســمی ۲۴۰ میلیــون تن و ظرفیــت کانتینری ۸ 
میلیون TEU دانســت و افزود: طرح های توسعه بنادر شمالی در 
سرتاســر شــرق تا غرب دریای خزر و همچنین بنادر جنوبی از 
غربی ترین نواحی خلیج فارس تا شــرقی ترین نقطه دریای عمان 

یعنی بندر چابهار در حال انجام اســت.وی ادامه داد: این طرح ها 
شــبکه ۱۲ هزار کیلومتــری خطوط ریلی و شــبکه جاده های 
ترانزیتی و زیرســاخت های خدماتی و پایانه های مرزی با کیفیت 
مطلوب تحقق ترانزیت سریع و مقرون به صرفه را از قلمرو ایران 
تضمین می کند.قاســمی خاطرنشان کرد: عالوه بر این طرح های 
زیرســاختی به ویژه احداث مراکز لجستیک چندوجهی در دست 
اجراست و توسعه آن ها با تأکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و طرف های خارجی با اولویت در حال پیگیری است.به گفته وزیر 
راه و شهرسازی، با تکمیل این شبکه مراکز لجستیک، مزیت های 
رقابتی در حوزه ترانزیت با کاهش زمان و هزینه ترانزیت به طور 
مستمر محقق خواهد شد.وی تاکید کرد: با تجاری سازی کریدورها 
و مســیرهای ترانزیتی در منطقه ما، پیوندهای حمل ونقلی میان 
کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی با آب های جنوبی 
به ویژه از طریق بندر چابهار تسهیل خواهد شد.قاسمی ادامه داد: 
در این راســتا وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه گذاری 
کشورهای حاضر در پروژه های زیرساختی گفته شده در چارچوب 
شــیوه های مشارکت عمومی خصوصی نظیر مدل های T-B-O و 
B-L-T آمادگی کامل دارد.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بدون 
شــک، توسعه همکاری های دوجانبه حمل ونقل و ترانزیتی میان 
کشــورهای حاضر در این اجالس، به مثابه قطعات تکمیل کننده 
ابتکار برنامه عمل مشترک چند جانبه توسعه ترانزیت منطقه ای 

خواهد بود.

ایران دارای 14 هزار کیلومتر خط ریلی است
وی با طرح ۴ دیجیتالی کردن و ســبز کردن مســیر گمرکات، 
صدور ویزای یک ســاله برای رانندگان و لوکوموتیورانان و تجار، 
توسعه زیرســاخت ها و ناوگان حمل و نقل و ایجاد حمل و نقل 
ترکیبی و برطرف کردن مساله تعرفه ها، اجرای این موارد را برای 
افزایش ســرعت و حجم ترانزیت ضروری و مهم دانست.قاسمی 
خاطرنشــان کرد: ایران دارای ۱۴ هزار کیلومتر راه آهن اســت و 
یک برنامه پیش بینی شد ۳ ساله با ۲۰ میلیارد دالر هزینه برای 
تقویت زیرســاخت ها و ناوگان ریلی اســت.وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: همچنین وجود کریدورهای ریلی و جاده ای متعدد در 
کشور ظرفیت مناسبی را برای افزایش ترانزیت فراهم کرده است، 
همچنین در حال اجرای بزرگراه از بندر شــهید رجایی تا آستارا 
هستیم که بر این ظرفیت ها می افزاید.وی اعالم آمادگی کرد که با 
ارائه زمین به کشورها امکان ساخت مراکز ترانزیتی در پایانه های 

مرزی فراهم شود.
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شهردار منتخب با برنامه درصدد فساد 
ستیزی و رویکردهای تحول آفرین باشد

رییس شــورای اسالمی شهر کرج گفت: انتظار می رود 
شــهردار منتخب با اجرای برنامه مناســب و مبارزه با 
فساد گره گشای مشکالت کالنشهر کرج شود و رویکرد 
تحول آفرین داشته باشد.به گزارش پایگاه خبری کرج 
امروز؛ علی قاسم پور با اشاره به دستور جلسه انتخاب 
شهردار اظهار داشت: در راستای سیر قانونی انتخاب شهردار و  اجرای آیین  نامه 
اجرایی ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و 
انتخاب شــهردار در ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ شــورای شهر نسبت به قطع همکاری با 
شــهردار ســابق اقدام و در همان روز با انتخاب سرپرست، سیر انتخاب شهردار 
آغاز شد.رییس شورای اسالمی شهر کرج افزود: شورای شهر در چهارم مرداد ماه 
شــهردار منتخب خود را انتخاب و مدارک جلسه را در تاریخ هشتم این ماه به 
وزارت کشــور ارسال کرد و وزارت کشور در ۲۰  شهریور نامه ای به شورا ارسال 
کرد مبنی بر اینکه در فرآیند انتخاب شــهردار باید تجدید نظر شــود که برابر 
اختیارات قانونی در اولین فرصت جلسه ای تشکیل و با استفساریه مدت ۱۰ روزه 

چون جوابی حاصل نشد نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام شد.
قاسم پور با تاکید براینکه از شهردار منتخب حمایت قاطع خواهیم داشت، افزود:  
انتظار می رود شهروندان و مسئوالن با حمایت حداکثری از شهردار منتخب در 
بهبود وضعیت عمومی کرج تاثیر گذار واقع شــوند.رییس شورای اسالمی شهر 
کرج با اشــاره به اینکه تعامل شــهرداری و شورا در جهت رفع مشکالت سطح 
شهر تاثیر گذار است، گفت : امیدواریم با همفکری و برنامه ریزی مدون بتوانیم 
با همکاری شــهردار منتخب در دور ششــم گام های اساسی در جهت توسعه و 

آبادانی سطح شهر برداریم.

حمایت از ۱۴ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد 
استان قم

۱۴ هزار ســالمند تحت حمایت کمیته امداد استان قم از خدمات 
درمانی و بهداشتی، بستری، پاراکلینیکی، دارو و تجهیزات، فرانشیز 
و مابــه التفــاوت خدمات بیمه ای ایــن نهاد بهره مند می شــوند.

محمدابراهیم نعیمی، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان قم ضمن گرامیداشت هفته سالمندان گفت: از حدود ۱۴ هزار 
ســالمند تحت حمایت کمیته امداد استان قم، ۱۱ هزار و ۳۷۸ نفر سرپرست خانوار هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱هزار و ۳۷۸ ســالمند تحت حمایت کمیته امداد اســتان 
قم هســتند افزود: هفت هزار و ۳۲۴ نفر از این افراد، زن، و چهار هزار و ۴۸ نفر ســالمندان 
مرد هســتند.نعیمی ادامه داد: هم اکنون ۱۲ هزار و ۲۷۰ سالمند در مناطق شهری و هزار و 
۷۰۸ سالمند در مناطق روستایی استان قم زندگی می کنند.معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد اســتان قم با اشاره به اینکه هشت هزار و ۶۷۲ سالمند زن و مرد در سنین ۶۰ 
تا ۷۴ سال، چهار هزار و ۸۰۴ سالمند بین ۷۵ تا ۹۰ سال و ۵۰۲ سالمند نیز باالی ۹۰ سال 
عمر دارند افزود: هفت هزار و ۲۰۰ پرونده ســالمندان نیز به مراکز نیکوکاری اســتان واگذار 
شده اســت که مددکاران آنها در طول سال، حداقل دو نوبت از آنها گزارش به روز تهیه می 
کنند.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم اظهار کرد: این نهاد در راستای 
خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات بستری، خدمات پاراکلینیکی، دارو و تجهیزات، فرانشیز 

و مابه التفاوت خدمات بیمه ای از مددجویان سالمند حمایت می کند.

پیاده راه چهارراه میدان الی میدان 
شهرداری گرگان احداث خواهد شد

معاون فنی و شهرســازی شــهرداری گرگان از احداث پیاده راه در حد 
فاصل چهارراه میدان الی میدان شهرداری در صورت تامین اعتبار خبر 
داد.شهرام شاکری روز سه شنبه در گفتگو با برنامه رادیویی روزنه اظهار 
داشــت: محدوده بافت تاریخی گرگان ۱۵۷ هکتار اســت و اقداماتی در 
خصوص کف ســازی و جداره ســازی در محورهای پاسرو، نعبلندان تا 
مصلی صورت گرفته و کف سازی کوچه آفتاب ۱۵ به سمت محله دربنو 
نیز جزو اولویت های امســال شهرداری خواهد بود.شاکری با بیان اینکه 
جلساتی در اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شده است، گفت: بافت 
تاریخی یک اســتعداد بالقوه است که هنوز نتوانسته ایم این ظرفیت را 
بالفعل تبدیل کنیم.وی در خصوص احداث پیاده راه در حدفاصل چهارراه 
میدان تا میدان شهرداری گفت: مراحل تصویب این پروژه سال ۱۳۹۹ در 
شورای اسالمی شهر و مراجع ذیصالح انجام شده اما مهمترین معضل در 
ایجاد پیاده راه  ها ورود گسترده دستفروشان به آن مکان است که پرسنل 
سد معبر شهرداری نمی توانند به عنوان ضابط قضایی با این افراد برخورد 
قانونی کنند.معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان در خصوص برآورد 
ریالــی احداث این پیاده راه بیان کــرد: مبلغی بالغ بر یک هزار میلیارد 
تومان در همان سال تصویب شد اما تامین این منابع مالی دشوار است.

نگـــاه

صنعت قیر ایران؛ فرصت ها و چالش ها
مسعود اسفندیار /  مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی 

اشــاره: آخرین تحلیل ها و داده های آماری نشان می 
دهــد تولید قیر در ایران ســاالنه به حدود ۶ میلیون 
تن می رســد که ارزش دالری آن معادل ۱.۵ میلیارد 
اســت.حدود چهار میلیون تن از مجموع قیر تولیدی 
ایران صادراتی و حدود ۲ میلیون تن در داخل کشور 
به مصرف می رسد. بررســی اجمالی حوزه صنعت قیر ایران حاکی از آن است 
که با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان، فعاالن عرصه تولید طالی سیاه ایران 
دست از تالش و کوشــش برای فرصت سازی تجاری و صادراتی برنداشته اند 
و در این راســتا بنا بر آخرین اطالعات موجود، پارسال حدود ۴ میلیون و ۳۴۶ 
هزار تن صادرات قیر در کشور انجام شده که بیش از یک  میلیارد و صد میلیون 
دالر درآمدزایی داشته است.کارشناســان و صاحبنظران عرصه اقتصاد بر این 
باورند که راهبرد اثربخش برای مقابله با تحریم های حوزه نفت تغییر رویکرد از 
خام فروشی به سمت و سوی تولید صادرات محور است.تقویت شبکه مویرگی 
بازاریابی صادراتی، امکان سنجی بازارهای منطقه ای، عدم تمرکز بر خام فروشی 
نفتی و از ســوی دیگر تالش برای حضور در بازارهای جدید صادراتی به ویژه 
حوزه آفریقا و اقیانوســیه از جمله مولفه های اثربخشــی است که می تواند به 

کمک کارآفرینان و فعاالن حوزه صنعت قیر بیاید.
جلوگیری از رقابت کاذب؛ تالشی برای کاهش قیمت خوراک

نگاهی اجمالی به صنعت قیر کشور نشان دهنده آن است که بیش از ۳۰ میلیون 
تن پروانه بهره برداری کارخانه ای طی سالهای اخیر صادر شده که حتی برخی 
از آنها حیات اقتصــادی ندارند و در زمانیندی هایی از جمله هنگام ثبات بازار 
و عرضه های وکیوم باتوم، به عاملی اثرگذار در شــکل گیری رقابت های کاذب 
و افزایش قیمت خوراک تبدیل می شــوند.به عنوان مثال؛ گاهی برخی شرکت 
های تولیدی در مقیاس کوچک، بهای بســیار باالیــی را برای میزان اندکی از 
وکیــوم باتوم در بــورس ارائه می کنند که این قیمت پایــه قیمت گذاری در 
تناژهای باالمی شــود و دیگر قیمتگذاری به معنای واقعی عادالنه نخواهد بود. 
زمانی که با باال بردن قیمت خوراک در بورس ســبب افزایش بهای تمام شده 
محصول می شویم باید انتظار روی آوردن شرکت ها به خرید VR بی کیفیت 

را دور از انتظار ندانیم.
بروز رسانی فناوری های نوین در صنعت پاالیشگاهی ایران

بهره مندی از دانش روز صنعت پاالیشــگاهی در کنار بروزرسانی فنی از جمله 
مزیتهایی اســت که می تواند به کمک صنعــت قیر ایران بیاید به عنوان مثال 
بهره گیری از  پاالیشــگاه مدرن، ضریب تیدیل نفت خام به سایر فراورده ها از 
جملــه قیر را افزایش خواهد داد اما باید ایــن نکته را مدنظر قرار داد که یکی 
از مولفــه های حضور در بازار های جهانی، بی شــک ارتقــای دانش تولید در 

پاالیشگاه ها است.
معضلی به نام قیر عراق

پاشنه آشیل این روزهای صنعت قیر ایران، معضلی به نام قیر بی کیفیت عراق 
است البته بررسی ها نشان می دهد که برخی تولیدکنندگان به جهت کاهش 
بهای قیمت محصول، گاهی از VR عراق به جای VB استفاده می کنند که این 
امر بدون شک کیفیت قیر و رقابت پذیری را تحت الشعاع قرار خواهد داد.یکی 
از مهمترین آثار مخرب ورود قیر بی کیفیت عراق به بازار داخلی، کاهش میزان 
رقابت تولیدکنندگان است و نمود واقعی آن حضور محصول عراق در کشورهای 
همسایه با قیمتی به مراتب پایین تر از ایران است.تولیدکنندگان داخلی برای 
بقای حیات اقتصای از یک ســو و حضوری منسجم تر در بازارهای خارجی از 
سوی دیگر باید از رقابت کاذب بپرهیزندو با اتحاد و انسجام راه برای ورود قیر با 

کیفیت ایران به کشورهای همسایه از جمله بازار ترکیه هموار کنند. 
نگاه کاربردی و کارشناسی به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه

الزم است تا نگاه بخش خصوصی را در برنامه پنج ساله هفتم با دقت نظر بیشتری 
مورد واکاوی قرار دهیم و در این مسیر، نظرات کارشناسی تولیدکنندگان داخلی 
به عنوان پیشــقراوالن بخش خصوصی قطعا راهگشا خواهد بود. لذا الزم است 
تــا فعاالن صنعت قیر ایران در فضای تعاملی بــا رویکرد تولید صادرات محور، 
نقطه نظرات و دغدغه های خود را به مرجع باالدستی و تصمیم ساز ارائه کنند.

لزوم ترسیم افق صنعت قیر در پساتحریم
اگر نیم نگاهی به ارزیابی صادراتی از حوزه صنعت قیر داشته باشیم در خواهیم 
یافت که به رغم تنگناهای موجود بــرای صادرات، فعاالن و کارآفرینان ایرانی 
قیر ایران را با وجود مشــکالت مختلف به بازارکشورهای مختلف رساندند اما 
باید با نگاهی موشــکافانه تر افق صادرات قیر را در دوران پســاتحریم مد نظر 
قرار داد.اکنون امارات متحده عربی، عمان و هند مهمترین مشتریان  قیر ایران 
هســتند و یک کالم می توان گفت کشورهای آســیایی مقصد مناسبی برای 
حضور محصول با کیفیت ایران اســت به طوری کــه آمارهای می گویند ۴۰ 
درصد قیر دنیا در آسیا به مصرف می رسد.البته با توجه به ظرفیت های موجود 
در آفریقا و نیاز این قاره به واردات قیر، برنامه ریزی های جدی تری برای حضور 
تولیدکنندگان ایرانی فراهم شود که در این امر در دوران پسا تحریم از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

مراسم تکریم و معارفه مدیر امور منابع آب 
شهرستان بیجار برگزار شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس سید 
امیر سیدشــکری بعنوان مدیر جدید امور منابع آب شهرستان بیجار، منصوب 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مراسم تکریم مدیر 
ســابق و معارفه مدیر جدید امور منابع آب شهرستان بیجار در محل فرمانداری 
این شهرســتان و با حضور معاون حفاظت و بهره برداری این شــرکت، برگزار 
شد.در این مراسم فرماندار شهرستان بیجار از تالش های اثرگذار اداره منابع آب 
این شهرســتان در حوزه صیانت و حفاظــت از منابع آب تقدیر کرد و با اهدای 
لــوح تقدیر از زحمات »آقای مهندس علی معین« مدیر ســابق اداره منابع آب 
بیجار تجلیل بعمل آورد.در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات »مهندس 
علی معین« مدیر ســابق امور منابع آب شهرســتان بیجار، »مهندس سیدامیر 

سیدشکری« به عنوان مدیر جدید این اداره، معرفی گردید .

پیام مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان به مناسبت آغاز هفته وحدت

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان در پیامی هفته وحدت را 
به آحاد مردم به ویژه مردم شریف استان سیستان و بلوچستان و جامعه دریایی 
و بنــدری تبریک گفت.به گزارش روابط  عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان در پیام قاسم عسکری نسب، مدیر کل بنادر و دریانوردی 
سیســتان و بلوچستان به مناسبت هفته وحدت آمده است:بی تردید »وحدت« 
از مهمترین عوامل موفقیت برای اقتدار حکومت اســالمی و ایستادگی در برابر 
توطئه های دشمنان اسالم، به حساب می آید و همانگونه که »َواعَتصموا بحبل 
اهلل جمیعا و ال تفرقوا« کالم رحمانی قرآن بر ضرورت حفظ وحدت و هم اندیشی 
مســلمین در امور بر آن تأکید می ورزد هرگونه کوتاهی در این راه سبب دوری 
از اهداف و آرمان های بلند اســالم و انقالب خواهد بود.اینجانب میالد فرخنده 
حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی )صلــی اهلل علیه و آله( و هفته وحدت 
را که میراث گرانبهای بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران حضرت امام خمینی 
)سالم اهلل علیه( و نویدبخش همدلی و همبستگی و انسجام برای نیل به اهداف 
عالیه اسالمی و خنثی کننده ی توطئه های دشمنان، درمسیر تفرقه افکنی است 
و نیز والدت فرخنده پیشــوای راستین صالحین و صدیقین حضرت امام جعفر 
صادق )علیه السالم( را به آحاد مردم به ویژه مردم شریف استان، جامعه دریایی 
و بندری و همکارانم در بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان تبریک عرض 
نمــوده و از درگاه الهی توفیق روزافزون، امنیت و اقتدار بر پایه اتحاد را در ظل 
توجهات حضــرت ولی عصر )عج( و رهبری داهیانه مقــام معظم رهبری برای 

جامعه اسالمی مسئلت می نمایم.

پاییز کم آب در کشور
علی رغم گذر از پیک تابســتان اما همچنان بحران آب در کشور 
وجود دارد و پاییز نیز تاکنون نتوانســته مرهمی بر شرایط فعلی 
شود.به گزارش ایسنا، در برخی استان ها همچون ایالم، کرمانشاه، 
ســمنان، همدان، زنجان و خوزستان شاهد کاهش ۳۰ درصدی 
بارش ها هســتیم، در این بین پایتخــت نیز ۲۶ درصدی کاهش 
بارندگی داشته و تنها در سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان 
و هرمزگان بارندگی مثبت ثبت شــده است.امســال هم مانند 
سال گذشته خشکســالی تداوم دارد و همین امر سبب  شده با 
کاهش ســطح منابع آب های زیرزمینی و آبخوان ها روبرو شویم. 
بارندگی های امسال باوجود آنکه نسبت به پارسال ۳۰ درصد رشد 
داشــته است؛ اما نسبت به شرایط نرمال ۱۸ درصد کاهش نشان 
می دهد، ۳۰ درصد رشــد بارندگی تنها ۵ درصد حجم ورودی به 
ســدها را افزایش داده است. اکنون ســدها ۴۱ درصد پرشدگی 
دارند درحالی که باید ۵۰ درصد پرشــدگی داشته باشند که این 
کاهش ناشــی از شرایط خشکسالی اســت.اکنون میزان ورودی 
آب به مخازن ســدهای پنج گانه تهران بــا کاهش ۱۶ درصدی 
نسبت به سال آبی گذشــته روبرو است و در آستانه فصل پاییز 
و شروع ســال آبی جدید با ۴۱۱ میلیون مترمکعب ذخیره آبی 
و کســری ۸۹ میلیون مترمکعبی نسبت به ســال گذشته وارد 
ســال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ شده ایم.همچنین آمار دفتر اطالعات و 

داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۱۶ روز از سال 
آبی )۱۴۰۲-۱۴۰۱(، میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای 
کشور حدود ۱۸.۵۷ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت 
مشــابه سال آبی گذشته تغییر نکرده است. میزان پرشدگی سد 
زاینده رود در اســتان اصفهان، سدهای اســتان تهران، سدهای 
استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط 
فعلــی به ترتیب حدود ۱۲ درصــد، ۲۰ درصد، ۴۴ درصد و ۳۱ 
درصد است.از ابتدای دولت ســیزدهم طرح های ویژه اضطراری 
در حوزه آب و فاضالب تعریف شــده که در حوزه آب و فاضالب 
روستایی حدود ۲۵ درصد پیشرفت را شاهدیم، تعداد زیادی طرح  
اضطراری هدف گذاری شده بود تا تابستان امسال را بدون تنش 
ســپری کنیم؛ سال گذشته حدود ۳۰۰ شــهر در تنش بودند و 
آنطور که فیروز قاســم زاده - سخنگوی صنعت آب - اعالم کرده 
امســال به غیر از همدان که بی آبی آن ناشــی از نبود منابع آبی 
و نیز شــهرکرد که به دلیل گل آلودشدن چشمه کوهرنگ دچار 
اختالل در آبرســانی شده بودند، شرایط آبرسانی در سایر شهرها 
تقریبا پایدار بود.وی درباره مصرف آب شرب در تابستان نیز گفت: 
با وجودی که وارد پاییز شده ایم اما کاهش در میزان مصرف آب 
خانگی حاصل نشــده است،  بررســی وضعیت ورودی سدهای 
کشور نیز نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 
به ۳۷۰ میلیون متر مکعب رســیده که نســبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشــته ۲۷ درصد کاهش دارد. با توجه به پیش بینی 
هواشناسی مبنی بر کم بارشــی فصل پاییز ۱۴۰۱ و به تبع آن 
کاهــش ورودی ها به مخازن ســدها، صرفه جویی در مصرف آب 
امری ضروری است و باید به طور ویژه به آن توجه شود، همچنین 
الزم است وزارت نیرو سیاست های عملی را پیش بگیرد تا کشور 

با تنش های بیشتر در حوزه آب مواجه نشود.

آلمان در شــرایطی کــه میزان مصرف 
گاز طبیعی بسیار باال مانده است، وارد 
زمستان سخت می شود و ممکن است 
در ماه های آینده نتواند از بروز وضعیت 
اضطراری انرژی، اجتناب کند.به گزارش 
ایســنا، کلوس مولر، مدیر آژانس شبکه 
آلمان گفت: مصرف گاز هفته گذشــته 
افزایش خیلی زیادی داشــت.با آسیب 
دیدگی خطوط لوله گازی نورد استریم 
در دریای بالتیک و کاهش کلی جریان 
گاز از روسیه به آلمان در بحبوحه ادامه 
جنگ اوکراین، هر چنــد دمای هوا در 
نیمه دوم ماه، پنج درجه سردتر خواهد 
شد اما مصرف کنندگان خانگی و کسب 
و کارهــای آلمانی باید صرفه جویی در 
مصرف انرژی را بیش از همیشه افزایش 

دهند.ناکامــی در کاهــش مصرف گاز 
طبیعی، ریسک مصرف سریع تر ذخایر 
گازی را افزایــش داده و ممکن اســت 
باعث تــداوم افزایش قیمت گاز طبیعی 
شــود. مصرف گاز طبیعی مشــترکان 
خانگی و تجاری هفته گذشته ۱۰ درصد 
باالتر از میانگین مصرف در فاصله سال 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بود.مولر گفت: ما بدون 
صرفه جویی ۲۰ درصدی در بخشهای 
خصوصی، تجاری و صنعتی، به سختی 
قادر خواهیــم بود از وضعیت اضطراری 

در زمســتان اجتناب کنیم. اگر مصرف 
گاز را بــه میزان قابــل توجهی کاهش 
ندهیم، وضعیت بســیار حــاد خواهد 
شد.با این حال، اخبار خوبی وجود دارد. 
گاز طبیعــی همچنان به مخازن تزریق 
می شود. ســطح کلی ذخیره سازی گاز 
در آلمــان تا ششــم اکتبــر، به حدود 
۹۲.۷۵ درصد رســید که بسیار باالتر از 
اهداف دولت برای این وقت از سال بود. 
اما اوضاع چندان خوش بینانه نیســت. 
فلورنــس رابیه، مدیــرکل مرکز پیش 

 )ECMWF( بینی های هواشناســی اروپا
به فایننشــیال تایمز گفــت: دمای هوا 
در نوامبر و دســامبر ســردتر شــده و 
بــاد و بارندگی کمتــری وجود خواهد 
داشــت که تولید نیروی تجدیدپذیر را 
کاهــش می دهد.بــرای آلمانی ها، بهتر 
است نیروگاههای زغال سوز و سوخت 
فسیلی را راه اندازی کنند و تولید نیروی 
هســته ای را برای جلوگیری از قطعی 
گســترده برق در ســاعات اوج مصرف، 
افزایش دهند. بــرای مصرف کنندگان 
خانگــی، ارزان تریــن راه بــرای فرار از 
ابرتورم انرژی، ســوزاندن هیزم است.بر 
اســاس گزارش اویل پرایس، رگوالتور 
برق انگلیس هفته گذشته از این واقعیت 

پرده برداشت.

ناتوانی آلمان برای اجتناب از 
کمبود انرژی

وزیــر خزانه داری آمریکا  گفت: تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت برای 
اقتصاد جهانی به خصوص بازارهای نوظهــور، نابخردانه و بی فایده بود.به گزارش 
ایســنا، جانت یلن، در مصاحبه با روزنامه فایننشیال تایمز گفت: ما بسیار نگران 
کشــورهای در حال توسعه و مشکالتی هستیم که با آنها مواجهند.وی همچنین 
از متحدان آمریکا به دلیل تعلل در ارســال کمک مالی به اوکراین انتقاد کرد و با 
اشــاره به قول بعضی از کشورها برای فراهم کردن کمک مالی، گفت: روند ارسال 
پول به اوکراین، بسیار کند است.کاخ سفید پس از اعالم تصمیم اوپک پالس برای 
انجام بزرگترین کاهش تولید از سال ۲۰۲۰، با عصبانیت واکنش نشان داد و این 

تصمیم را کوته بینانه توصیف کرد.تحلیلگران انرژی بر این باورند که کاهش عمیق 
تولید ممکن است پیامد منفی برای عربستان سعودی داشته باشد به خصوص که 
بایــدن اعالم کرد کنگره به زودی برای مهار نفــوذ اوپک روی قیمت های انرژی، 
اقــدام خواهد کرد. قانونگذاران در کنگره با اســتناد به قیمت های باالتر بنزین و 
نفت، به دنبال تصویب قانونی هستند که به دولت آمریکا اجازه می دهد از اعضای 
اوپک برای دستکاری بازار انرژی، شکایت کند.وزیران نفت اوپک و متحدانشان که 
به گروه اوپک پالس معروف هســتند، در نخستین دیدار حضوری از سال ۲۰۲۰، 
برای پشتیبانی از بهبود قیمت نفت، با کاهش تولید به میزان دو میلیون بشکه در 

روز از نوامبر، موافقت کردند.بر اساس گزارش 
رویترز، این بزرگتریــن کاهش تولید اوپک 
پالس از سال ۲۰۲۰ برای تثبیت قیمت های 
نفت اســت. با این حال، چنین اقدامی، تاثیر 
کمتری روی عرضه جهانی خواهد داشــت 
زیرا هم اکنــون اعضای متعدد اوپک پالس، 
پایین تر از سهمیه تعیین شده، نفت تولید می 
کنند و از این رو بدون نیاز به کاهش تولید، 
به محدودیت تولید جدید پایبند خواهند بود. 

کاهش بزرگ تولید اوپک پالس ممکن است شوک دیگری بر اقتصاد جهانی وارد 
کند که در حال حاضر با تورم ناشــی از هزینه های باالی انرژی، دست به گریبان 

است.

وزیر خزانه داری آمریکا:

تصمیم اوپک برای اقتصاد جهانی نابخردانه بود

ســخنگوی صنعت آب گفت: در حال حاضر شــهر و استان 
خاصــی وجود ندارد که بتــوان آن را دچار تنش آبی قلمداد 
کرد وجود ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، آب اشامیدنی یکی 
از حقوق اولیه هر شهروندی به شمار می آید. حقوقی نه تنها 
در بسیاری از روستاهای ما رعایت نشده بلکه در تابستانی که 
گذشت به علت مشــکالتی که برای برخی از استان ها پیش 
آمده بود از مردمانش ســلب شــده بود. حاال با پایان یافتن 
سال آبی مشخص شده که بارش های سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به سال های نرمال داشته، با این 

وجود، با حداقل تنش، ســال آبی را پشــت سر گذاشتیم. با 
این وجود مردمان استان هایی نظیر؛ خوزستان، چهارمحال و 
بختیاری، همدان و..... که در تابســتان بی آبی و برخی جیره 
بندی آب را تجربــه کردند این نگرانی وجود دارد که آیا آب 
جیره بندی می شود؟سخنگوی صنعت آب، فیروز قاسم زاده 
در پاســخ به این ســوال مهر می گوید: سیاست هایی که در 
تابســتان اعمال کرده ایم همچنان ادامه دارد و در تالشیم تا 
حد ممکن جیره بندی آب اتفاق نیفتد.این در حالی است که 
سخنگوی صنعت آب هفته گذشته سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
کم آب ترین ســال نیم قرن اخیر گذشته دانسته و گفته بود: 
ســال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در بین ۵۳ سال اخیر، رتبه ۴۴ را 
از نظر میزان بارش ها داشت و جزو ۲۰ درصد سالهای کم آب 

نیم قرن اخیر کشور بود.

در حال حاضر تنش آبی وجود ندارد

اما اگر بخواهد جیره بندی آب اتفاق بیافتد برای کدام استان 
هاست؟ استان هایی که در فصل گرم تابستان بار این تجربه 
را به دوش کشیده بودند یا آنکه هنوز وخامت اوضاع به حدی 
نرسیده است که مشخص شود کدام استان ها احتمال جیره 
بندی آب برایشان وجود دارد؟ سخنگوی صنعت آب در این 
زمینــه توضیح می دهد: در حال حاضر مدلی که برای تأمین 
آب شــرب وجود دارد تنش آبی در شهرها را نشان نمی دهد.

وی ادامه داد: اما در صورتی که در آینده شــرایط بارش، دما 
و… به سمتی رود که برخی از شهرها دچار تنش آبی شوند، 
احتمــال جیره بندی آب وجود دارد و در آن صورت به مردم 
اطالع رســانی خواهیم کرد.قاســم زاده اضافه کرد: در حال 
حاضر شهر و استان خاصی وجود ندارد که بتوان آن را دچار 
تنش آبی قلمداد کرد، به عبارتی سطح حساسیتی که وجود 
دارد مســأله ای مبنی بر تنش آبی را نشان نمی دهد.وی در 
پاسخ به این ســوال چرا با وجود آنکه روستاهای بسیاری از 

استان های پرآب از داشتن نعمت آب شرب محروم هستند، 
گفت: در جهاد آبرســانی شاخص آبرســانی روستایی به ۹۳ 
درصد ارتقا پیدا می کند و با این موضوع روستاهای بسیار دور 
افتاده و خالی از سکنه که محدوده سکنه شأن با یکدیگر کم 
اســت و یا تعداد ساکنین آن کم است ممکن است تا انتهای 

این دولت نباشد ولی در دولت بعد اجرایی می شود

برنامه ای برای واردات آب وجود ندارد
اما در چنین شرایطی بهتر نیست همچو واردات برق. بنزین 
واردات آب هم داشــته باشیم؟ آیا وزارتخانه مربوطه تدبیری 
برای این موضوع در نظر گرفته اســت و آن را در دستور کار 
خود قرار داده اســت؟ سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این 
ســوال گفت: هیچ برنامه ای مبنی بر واردات آب وجود ندارد، 
امــا در صورت نیاز پایبند به حقوق خود در حوزه بین الملل 

هستیم.

سخنگوی صنعت آب پاسخ داد؛

آیا در سال جاری آب 
جیره بندی می شود ؟
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ممنوعیت غول های معدنی روسیه و تکان دنیای فلزات
بورس فلزات لندن به دنبال بازخورد در مورد گزینه هایی از جمله ممنوعیت فوری عرضه های جدید روسیه است.به گزارش ایسنا، ممنوعیت احتمالی عرضه روسیه توسط بورس فلزات لندن یک 
رویداد جنجالی برای صنعت فلزات خواهد بود و فعالیت برخی از بزرگ ترین شرکت های جهان را از بازار اصلی جهانی قطع می کند.در عمل، ممنوعیت صرفاً به این معنی است که فلز روسیه  که 
حدود ۹ درصد از تولید جهانی نیکل، پنج درصد از آلومینیوم و چهار درصد مس را تشکیل می دهد، دیگر نمی تواند به هیچ انباری در سراسر جهان در شبکه بورس فلزات لندن تحویل داده شود.

در ماه های اخیر، در بحبوحه نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصاد جهانی، معامله گران برای مازاد عرضه، به ویژه در آلومینیوم آماده شده اند. از آنجاکه برخی از خریداران از فلز روسی اجتناب می کنند، 
معامله گران انتظار داشتند که آلومینیوم از شرکت روسی روسال یکی از اولین محصوالتی باشد که به بورس فلزات لندن تحویل داده می شود.اگر شبکه بورس فلزات لندن ادامه دهد و تحویل 

جدید آلومینیوم روسیه را ممنوع کند، این امر مازاد احتمالی موجودی را از بین خواهد برد. 

گزیده خبر

خرمی شاد اعالم کرد:
تکمیل بیش از 24 میلیارد دالر طرح و پروژه 

توسط ایمیدرو
معــاون برنامه ریزی و توانمندســازی ایمیدرو اعالم کــرد: ایمیدرو با توجه به 
ماموریت ها و سیاست های مورد نظر و با همراهی شرکت های زیرمجموعه، از 
ابتدای تاسیس تا سال 1400، بالغ بر 24.2 میلیارد دالر طرح و پروژه را تکمیل 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، امیر خرمی شاد افزود: در تکمیل 
طرح و پروژه های معدن و صنایع معدنی کشــور، میزان جذب سرمایه گذاری 
از بخش خصوصی توســط این سازمان بیش از 8.6 میلیارد دالر بوده است.وی 
گفت: در حال حاضر تکمیل 3.8 میلیارد دالر طرح و پروژه در شــمار برنامه ها 
قرار دارد.خرمی شاد با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام از موضوعات مغفول مانده 
اقتصاد کشور به شــمار می رود، گفت: ایمیدرو از سال 1400، با جذب مشاور 
معتبر، پایش اینگونه پروژه ها در حوزه معدن و صنایع معدنی را آغاز کرده است 
و درصدد رفع مشکالت عمده این مجموعه ها همچون تامین مالی، تکنولوژی، 
محیط زیست و... اســت.وی افزود: با اقدامات توسعه ای ایمیدرو در این حوزه، 
مشــکالت بســیاری از طرح های نیمه تمام و یا متوقف رفع خواهد شد.معاون 
برنامه ریزی و توانمندســازی ایمیدرو با اشــاره به رشد تولید در حوزه معدن و 
صنایع معدنی گفت: از زمان تاسیس ایمیدرو، رشد فلزات اساسی همچون فوالد، 
مس، آلومینیوم... را شاهد هستیم و به تازگی توسعه بخش عناصر استراتژیک در 

این سازمان کلید خورده است.

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا:
كلیه محصوالت گروه سایپا از شرایط قرعه 

كشی خارج شد
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی سایپا گفت: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده و افزایش ظرفیت تولید تمامی محصوالت گروه سایپا از شرایط قرعه 
کشــی خارج شد.به گزارش سایپانیوز، حســین کاظمی طرقی گفت: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شــده و افزایش ظرفیت تولید محصوالت گروه خودروسازی 
سایپا تمامی محصوالت این گروه خودروسازي از شرایط قرعه کشی خارج شد 
https:// و با اعالم بخشــنامه فروش متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت

saipa.iranecar.com بدون حضور در شرایط قرعه کشی نسبت به ثبت نام 
تا تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.او افزود: پیرو دستور 8 بندی رئیس جمهور محترم 
و پیگیری های وزارت صمت به منظور حذف شرایط قرعه کشی محصوالت، با 
تالش و همت کارکنان گروه خودروسازی سایپا، برنامه افزایش ظرفیت تولید در 
8 ماه اخیر در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با مجوز وزارت صمت، تمامی 
محصوالت گروه خودروسازی سایپا از شرایط قرعه کشی خارج شد.کاظمی تاکید 
کرد: در سومین دوره واگذاری خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص  خودرو 
، تنها خودرو ساینا.اس در شرایط قرعه کشی قرار داشت که با  افزایش ظرفیت 
تولید این خودرو، کلیه تعهدات خودروي مذکور به مشتریان تحویل گردید  .لذا 
وزارت محترم صمت بر این اســاس، مجــوز فروش خودروي مذکور بدون قرعه 
کشــي را صادر نمود.او افزود: افزایــش ظرفیت  تولید و عرضه محصوالت گروه 

سایپا از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت .

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
استان همدان مركز گردشگری منطقه در 

حوزه خدمات توریستی است
همدان – مجید ملکیان: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استان 
همدان با بهره مندی از زیرساخت های مناسب در زمینه های سیاحتی ، مرکز 
گردشــگری منطقه در حوزه خدمات توریستی اســت گفت: سازمان استاندارد 
در تالش اســت که از این فرصت برای ارتقای ســطح استاندارد گردشگری در 
این استان استفاده کند.مهدی اسالم پناه با بیان اینکه همدان به عنوان پایلوت 
استانداردســازی خدمات گردشگری، سیاحتی کشور انتخاب شده است، اظهار 
کرد: همدان به عنوان مرکزیت استانداردســازی خدمات گردشگری سیاحتی 
مانند خدمات گردشــگری وابســته به میــراث فرهنگی، هتل هــا، تجهیزات 
رســتوران ها، دسترســی ها و ... انتخاب شده اســت  و همدان استان پرتمدن و 
تاریخی است که در کشور از جایگاه خاصی برخوردار است.وی با اشاره به اینکه 
حضور مسئوالن استاندارد در همدان در هفته و روز جهانی استاندارد می تواند 
موجب بروز خالقیت هایی در زمینه های گردشگری و افزایش سطح استاندارد 
در حوزه پذیرش توریســم در ابعاد تخصصی و حرفه ای در  این اســتان باشد، 
افزود: در این سفر مصوبات قبلی سفرهای مسئوالن بررسی و برای مسائل آینده 
این اســتان در زمینه های مختلف تصمیم سازی می شود.رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران گفت: دانشگاههای استان همدان زمینه های خوبی برای فعالیت 
های دانش بنیان در حوزه های اســتاندارد سازی دارند که سازمان استاندارد در 

تالش است از این ظرفیت ها استفاده کند.

 مهندس مدرس خیابانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل کشتیرانی
 دریای خزر:

تحول اساسی در كشتیرانی دریای خزر مورد 
انتظار است

طی مراســم تکریم و معارفه ضمن قدردانی از کاپیتان 
داوود آبدار تفتی، حکم انتصاب مهندس کامبیز جهانبانی 
بــه عنوان مدیرعامل جدید کشــتیرانی دریای خزر از 
ســوی مهندس محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به ایشان اعطا 

شد.به گزارش روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، مهندس مدرس 
خیابانی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در این مراسم که 11مهرماه جاری در محل کشتیرانی دریای خزر در بندر 
انزلی برگزار شد طی سخنانی با اشاره به نقش استراتژیک دریای خزر و مأموریت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در این منطقه گفت: انتظار ما در دوره جدید 
مدیریت کشتیرانی دریای خزر ایجاد تحول اساسی در این شرکت است. وی در 
ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه های پیش بینی شده در سند راهبردی گروه 
کشتیرانی و لزوم نقش آفرینی شرکت کشتیرانی دریای خزر در موضوع ترانزیت 
و کریدور شمال- جنوب افزود: برای تحقق این برنامه ها می باید نسبت به پیاده 
سازی نظام حاکمیت شرکتی، توسعه سازمان، فعال سازی دارایی های غیر مولد، 
توسعه ناوگان و افزایش ظرفیت حمل و تعامل اساسی در حوزه کشورهای حاشیه 
دریای خزر اقدام شود.مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در ادامه 
پرداختن به موضوعاتی از جمله آموزش، جانشــین پروری، پیاده سازی سیستم 
هــای فّناوری اطالعات برای اجــرای برنامه های بلند مدت و همچنین توجه به 

نیروی انسانی کادر دریا را از اقدامات الزم و ضروری برشمرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی خبر داد
برگزاری دور جدید مزایده 
خودروهای خارجی رسوبی

مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی از 
برگزاری دور جدید مزایده خودروهای رسوبی وارداتی خبر داد.
عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به مزایده 
فوق العاده شــماره ۵6۵ خودروهای خارجی رســوبی، اظهار 
کرد: از میان حدود 1062 دســتگاه حدود ۷۵ دستگاه در این 
مزایده به فروش نرفت. در واقع ۵8 دســتگاه به دلیل مغایرت 
در مشــخصات از مزایده خارج شد و 1۷ دستگاه خودرو نیز به 
فروش نرفت.وی ادامه داد: اســتارت مزایده این ۷۵ دستگاه از 
امروز زده می شــود و اطالعیه های مربوطه منتشر خواهد شد 
تا تکلیف این خودروها تا قبل از 1۵ آبان ماه مشــخص شــود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ 
به این سوال که چه خودروهایی به مزایده خواهند رفت؟ گفت: 
22 دســتگاه پورشــه واقع در مازندران از جمله این خودروها 

هستند. جزئیات سایر خودروها نیز اعالم خواهد شد.

تجارت ایران و روسیه بدون واسطه گری ارزهای خارجی
 ظرفیت صادرات به روسیه ۷۰ 

درصد رشد كرد
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به افزایش ۷0 
درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه طی شش ماهه 
اول امســال گفت: این میزان افزایش نشان می دهد که حرکت 
جدیدی در افزایش همکاری های مشترک اقتصادی شروع شده 
است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، »محمدرضا پورابراهیمی«، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مصاحبه 
با رادیو گفــت و گو در مورد اجالس خزر و فصل جدید روابط 
بانکی و تجاری ایران و روســیه اظهار کرد: با توجه به اتفاقات 
چند ماهــه اخیر و تغییر روابط اقتصادی کشــور روســیه با 
کشــورهای اروپایی، ظرفیت های جدیدی برای همکاری بین 
جمهوری اســالمی ایران و کشور روسیه فراهم شد.وی با بیان 
این مطلب افزود: البته این ظرفیت ها قباًل هم ایجاد شــده بود 
اما یا عملیاتی نشــده بود یا آن ها را کامل اجرایی نکرده بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری های مشترک بین 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی روسیه و 
توافقات شکل گرفته برای تبادالت تجاری بین ایران و روسیه 
را ظرفیتی برای افزایش ســطح روابط اقتصادی بین دو کشور 
و پوشش بخشــی از نیازهای ایران قلمداد کرد.پورابراهیمی با 
اشــاره به افزایش ۷0 درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور 
روســیه طی شش ماهه اول امســال گفت: این میزان افزایش 
نشــان می دهد که حرکت جدیــدی در افزایش همکاری های 
مشترک اقتصادی شروع شــده اما با این تفاوت که ما قباًل در 
تراز منفی حرکت می کردیــم اما اآلن به تدریج می توانیم تراز 

منفی را هم جبران کنیم.

جزییات توافقات مجمع اقتصادی خزر

تاسیسمنطقهآزادمشترکباروسها
رئیس سازمان توسعه و تجارت خاطر نشان کرد: عضویت تجاری 
ما در منطقه آزاد اوراسیا نهایی و به زودی در آنجا عضو خواهیم 
شد . در این منطقه از کشورهای حاشیه دریای خزر قزاقستان و 
روسیه عضو هستند از این رو آذربایجان و ترکمنستان می توانند 
به این توافق های منطقه ای اضافه شــوند.علیرضا پیمان پاک در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به مزایا اقتصادی 
مجمع اقتصــادی خزر، گفت: دومین اجــالس اقتصادی خزر با 
حضور معاون اول رئیس جمهور و نخست  وزیران 4 کشور حاشیه 
دریای خزر برگزار شد.معاون وزیر صمت ادامه داد: در این اجالس 
نشست های مشترک و دو به دو برگزار و موضوعات مختلف مطرح 
و هم اندیشی ها و توافق های خوبی در زمینه همکاری های انرژی٬ 
بحث سوآپ و ســرمایه گذاری های مشــترک  انجام شد.پیمان 
پاک با اشــاره به بحث های مطرح شــده در زمینه توسعه روابط 
تجاری، ترانزیت و حمل ونقل٬ اذعان کرد: بحث حمل ونقل یکی 
از مســائل مهم کشورهای حاشیه دریایی خزر است و با توجه به 
بحران هایی که در دنیــا وجود دارد بحث ترانزیت و حمل و نقل 
کاال یکی از مهم ترین بحث های کشــورهای حاشیه دریای خزر  
اســت و در این جلسات بر نقش ایران در کریدور شمال- جنوب 
در حوزه ترانزیت تاکید و مورد بحث و بررســی قرار گرفت.وی بر 
تاکید این کشــورها بر توســعه روابط تجاری اشاره کرد و افزود:  
اتاق های بازرگانی این کشــورها با یکدیگر  جلســات و مذاکرات 
جدی داشــتند؛ همچنین جلســات متعددی معاون اول رئیس 
جمهور با مقامات تجاری و فعاالن اقتصادی٬ استانداران و روسای 
جمهوری های فدراسیون روسیه برگزار و به جمع بندی خوبی در 
زمینه های اقلیم و مســائل زیست محیطی رسیدیم.به گفته این 

مقام مســئول٬ در مجموع در مجمع اقتصادی خزر موافقت های 
خوبی به دســت آمد که امیدواریم این موافقت نامه ها را پیگیری 
تا به نتیجه نهایی برسد و منافع اقتصادی قابل لمس شود.رئیس 
ســازمان توسعه تجارت در پاســخ به این پرسش که درباره ایده 
ایجاد منطقه آزاد مشترک گفت وگویی صورت گرفت؟ افزود: ایده 

اولیه را آقای مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور برای ایجاد 
یک منطقه آزاد مشترک مطرح کرد از این رو مذاکره در این زمینه 
با روس ها را پیگیری کردیم و اگر دیگر کشورهای حاشیه دریای 
خزر بخواهند به ما اضافه شــوند درخواست آنها را مورد بحث و 
بررســی قرار  می گیرد؛ همچنین عضویت تجاری ما در منطقه 

آزاد اوراســیا نهایی شده اســت و به زودی در آنجا عضو خواهیم 
شــد. در این منطقه از  کشور حاشــیه دریای خزر، قزاقستان و 
روسیه عضو هســتند از این رو آذربایجان و ترکمنستان می تواند 
بــه این توافق های منطقه ای بپیوندند.وی با بیان اینکه در زمینه 
پول مشترک صحبت جدی مطرح نشد٬ افزود: ایجاد سازوکارهای 
مالــی و بانکی بر اســاس پول های ملی با ایران مطرح شــد و از 
آنجایی که مســئوالن بانک مرکزی نیز در این نشست ها حضور 
داشــتند صحبت های تخصصی با تمرکز  بــر حذف دالر و یورو 
انجام تا تجارت بر اســاس پول مشترک دو کشور صورت بگیرد.
پیمان پاک در پاسخ به این پرسش که آیا درباره احتمال خطرات 
داالن زنگزور که آذربایجان می تواند برای ایران  ایجاد کند صحبت 
شد؟ افزود: من در بحث های تجاری و اقتصادی حضور داشتند و 
این مسئله سیاسی است و مسئوالن در وزارت خارجی می تواند در 
این باره اظهارنظر کند.معاون وزیر صمت با اشاره به دنبال کردن 
فعالیت های جدی تجاری ایران در منطقه تجاری خزر٬ افزود: ما 
فعالیت های جدی را برای ایجاد بازار و توســعه زیرســاخت های 
بین المللی ماننــد تعرفه های ترجیحــی و موافقنامه های آزاد و 
لجســتیک انجام می دهیم اما نکته مهم این اســت که برای این 
بازار چند صد میلیارد دالری باید کاال تولید شود که تنظیم بازار 
داخلی نیز برهم نخورد.وی درباره تکمیل راه آهن رشت- آستارا 
توضیح داد: جلسه مفصلی را معاون وزیر راه در مجمع اقتصادی 
کشــورهای حاشــیه دریای خرز برگزار و موافقات خوبی صورت 
گرفت. در واقع وی با هدف حل مشــکالت ترانزیت اینچه برون 
- گرمسار و رشت - آستارا در این جلسات حاضر شد و آنچه من 
در جریان هستم در این زمینه موافقت های خوبی صورت گرفت.

سهم صنعت از کل ارزش صادرات غیرنفتی 
۹.۷ درصد است و بیشترین سهم مربوط به 

بخش پتروشیمی و میعانات گازی است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس جدیدترین 
آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمــت(، در چهار ماهه 
نخست امســال مجموع صادرات غیرنفتی 
شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن 
و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، 
فرش و صنایع دستی و صنعت )کلیه صنایع 
تولیدی به جز صنایع فوق(، 3۵ میلیون و 
64۹ هزار تن به ارزش 1۷ میلیارد و 138 

میلیون دالر بوده است.بیشترین سهم این 
صادرات مربوط به پتروشــیمی و میعانات 
گازی اســت که به لحاظ ارزشی و وزنی به 
ترتیب نزدیک بــه ۵8 و 48.۹ درصد کل 
صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده 
اســت. معدن و صنایع معدنی نیز با سهم 
23.8 و 3۹.6 درصــد از کل ارزش و وزن 
صــادرات غیرنفتی، در رتبه دوم قرار دارد.
میزان صادرات پتروشیمی و میعانات گازی 
و معــدن و صنایع معدنــی در چهار ماهه 
اول امســال به ترتیب 1۷ میلیون و 41۹ 
هــزار تن معادل حدود ۹.۹ میلیارد دالر و 

14 میلیــون 118 هزار تن معادل بیش از 
4  میلیارد دالر بوده اســت. وزن و ارزش 
صادرات بخش پتروشیمی به ترتیب 10.۹ 
درصد کاهش و 38.8 درصد افزایش یافته 
و وزن و ارزش صــادرات مواد معدنی هم 
3.۵ و 1.۵ درصد کاهش داشته است.سهم 
کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت نیز از 
کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب 8.2 
و ۹.۷ درصــد بوده، به طوری که در چهار 
ماهه نخســت امسال به ترتیب دو میلیون 
و ۵۹0 هــزار تن محصوالت کشــاورزی 
و صنایــع غذایی به ارزش بیــش از 1.3 

میلیارد دالر و یک میلیون و ۵18 هزار تن 
محصوالت صنعتی به ارزش به ارزش بیش 
از 1.26 میلیارد دالر صادر شده است. وزن 
و ارزش صــادرات بخش غذایی به ترتیب 
۹.2 و 11.2 درصد کاهش  داشته و وزن و 
ارزش صادرات محصوالت صنعتی نیز هم 
21.1 و 32.۷ درصد رشــد داشته است.در 
این میان صادرات فرش و صنایع دســتی 
کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل 
0.01 درصد از وزن و 0.26 درصد از ارزش 
کل صادرات غیرنفتــی را در این مدت به 
خود اختصاص داده اســت. در چهار ماهه 
نخست امســال 4000 تن فرش و صنایع 
دستی به ارزش 4۵ میلیون دالر صادر شده 
که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب 33.3 درصد کاهش و 

4.۷ درصد افزایش داشته است.

در 4 ماهه امسال صورت گرفت

سهم ۹.۷ درصدی صنعت از صادرات غیرنفتی

وزیر صنعت، معــدن و تجارت ضمن تاکید بر 
قطعی بودن موضوع واردات خودرو عنوان کرد 
که درخواســت ها برای واردات به وزارت صمت 
ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط 
الزم حذف شده اند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده اند که تعداد 
شرکت های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می شود.

به گزارش ایســنا، ســید رضا فاطمی امین )یکشنبه( در حاشیه یک نشست با فعاالن 
معدنی در جمــع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیــت واردات خودرو اظهار کرد: 
تعداد بســیاری )حدود 300 درخواست توسط شــرکت ها یا اشخاص حقوقی( برای 

واردات درخواســت داده اند، اما تعدادی در همان ابتدا حذف شده اند؛ چرا که تاکید ما 
بر این اســت که واردکنندگان بایستی نمایندگی داشته و قادر به ارائه خدمات پس از 
فروش باشــند که این تعداِد حذف شده، مشمول این الزام نیستند. درخواست ها اخذ 
شــده و بگونه ای نبود که ممنوعیتی وجود داشته باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: درخواســت اخذ شــده و در حال پاالیش و بررسی است. تا هفته گذشته، 
دو مورد از شــرکت های درخواســت کننده برای وزارت صمت مسجل شده که حائز 
شرایط برای واردات هستند اما قاعدتا بر تعداد آن ها افزوده و اسامی آن ها اعالم خواهد 
شــد. بر این اســاس واردات خودرو قطعی خواهد بود و در آینده نزدیک شاهد ورود 
نخســتین خودروهای وارداتی به کشــور خواهیم بود.گفتنی است، روز گذشته وزیر 

صمت در حاشــیه سفر خود به اســتان گرگان اظهار کرد: آیین نامه واردات خودرو با 
شرایط پیش بینی شــده، در دولت مصوب شده است. تاکنون قریب به 300 کسب و 
کار برای انجام واردات درخواســت داده اند. برخی از این واحدها شرایط واردات خودرو 
را ندارند، اما طی هفته های پیش رو افراد واجد شــرایط، مشخص می شوند.سخنگوی 
وزارت صمــت نیز اخیرا در ایــن رابطه ضمن اعالم خبر تمدید مهلت تکمیل مدارک 
برای واردکننده های خودرو، اعالم کرد: به دنبال جلســات متعددی که با شرکت های 
واردکننده طی سه هفته اخیر به جهت بررسی مدارک برگزار شد، در نهایت دو شرکت 
مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت پشت سر گذاشته و برای الباقی این فرصت 
یکماه دیگر )از زمان مهلت تعیین شــده قبلی که تا پایان شهریور ماه در نظر گرفته 
شده بود( تمدید شد و حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت های واجد شرایط 
اعالم خواهد شــد.وی افزود:  وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت، الزامات قانونی را 
از شرکت ها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت های کشور که ارائه خدمات پس 
از فروش و انتقال فناوری را تضمین دهند، جهت واردات خودرو مجوز خواهند گرفت.

فاطمی امین خبر داد

تایید ۲ شرکت برای واردت خودرو
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طبق تصمیم جدید بانک مرکزی
سقف تراکنش کارگزاری های بورس ۱۰ برابر شد

بانک مرکزی برای تسهیل معامالت در بازار سهام تصمیم جدیدی اتخاذ کرده که بر اساس آن سقف تراکنش کارگزاری های بورس ۱۰ برابر شده است.به گزارش ایسنا، 
طبق اعالم بانک مرکزی  با مصوبه هیئت عامل این بانک و به منظور تسهیل معامالت در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری های 
بورس از ۵۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰۰ میلیون ریال )۱۰ برابر( افزایش می یابد.به گفته سخنگوی بانک مرکزی، این مصوبه یکی از مطالبات سازمان بورس و اوراق بهادار 
بود که چندی پیش در کارگروه مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده بود.قمری وفا گفت: تصمیم دیشب هیئت عامل بانک مرکزی در راستای هم افزایی 
بازار پول و بازار سرمایه بود که با افزایش سقف تراکنش کارگزاری های بورسی، نقل و انتقال وجوه بین مشتریان کارگزاران و صندوق های سرمایه گذاری تسهیل خواهد 

شد، ضمن آنکه معامالت اوراق بهادار نیز روان تر می شود.

گزیده خبر

قرعه کشی ششمین جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک سینا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، این مراسم با حضور اعضای هیات نظارت 
بر قرعه کشی متشکل از نماینده  دادستانی کل کشور، نمایندگان بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی و جمعی از اعضای هیات مدیره، قائــم مقام، هیات عامل، 
مدیران و کارکنان روز شــنبه شانزدهم مهرماه در سالن اجتماعات بانک برگزار 
شــد.قائم مقام بانک سینا در این مراســم ضمن خیر مقدم به نمایندگان بانک 
مرکزی و نماینده دادستانی کل  کشور که ناظر بر حسن اجرای قرعه کشی بودند 
و نیز قدردانی از سپرده گذارانی که به بانک اعتماد کردند، گفت: قرض الحسنه به 
معنای بریدن و دل کندن از بخشــی از سوِد مال است که با حسن خلق و بدون 
منت پرداخت می شود و بخش عمده ای از مشکالت افراد کمتر برخوردار از رفاه 
اجتماعی را رفع می کند.علیرضا تقدیری در ادامه افزود: بانک سینا از دهه 7۰ که 
فعالیت خود را در شبکه بانکی آغاز کرده، همواره به عنوان بانکی پیشرو حامی 
این سنت بوده و در ارائه خدمات قرض الحسنه به مردم نیازمند و کمتر برخوردار 
حضور مؤثری داشته است.وی با بیان اینکه بانک سینا عمده منابع قرض الحسنه 

را صرف دستگیری از افراد نیازمند جامعه می کند.

نخستین اوراق گام بانک توسعه صادرات 
ایران منتشر شد

  مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران از انتشار نخستین اوراق 
گام این بانک در شــعبه اراک بنام شرکت آلومرول نوین از مشتریان این شعبه 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، یوســف نجدی 
گفت: به دنبال اعطای مجوز صدور اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( توسط بانک 
مرکزی، انتشار این اوراق تا سقف 3۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱4۰۱ در دستور 
کار قرار گرفت.نجدی با اشــاره به تاکید مدیرعامل بانک، مبنی بر اهتمام شعب 
بر اســتفاده از این ظرفیت افزود: پس از مذاکرات فشرده شعبه اراک با شرکت 
»آلومینیوم ایران« به عنوان فروشنده و شرکت »آلومرول نوین« به عنوان خریدار 
شمش آلومینیوم، اقدامات الزم برای انتشار این اوراق از مردادماه در دستور کار 
قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس همزمان با ارائه مستندات الزم 
از طرف شــرکت »آلوم رول نوین« به عنوان خریدار و پذیرش آن در فرابورس، 
کمیته اعتباری شــعبه نسبت به بررســی، تصویب و ارسال درخواست خریدار 
به رکــن اعتباری مرکز اقدام و پس از تصویب کمیتــه اعتباری مرکز و صدور 
فاکتور فروش از طرف شــرکت آلومینیوم ایران، اولین اوراق گام بانک توســعه 
صادرات ایران با اهتمام همکاران شعبه اراک و پیگیری های مدیریت امور شعب 

و بازاریابی، بنام شرکت آلومرول نوین با سر رسید سه ماهه منتشر شد.

با حکم مدیرعامل
میثم مرادی نیا مدیر روابط عمومی بانک 

صادرات ایران شد
 در حکمی از ســوی ســیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صــادرات ایران، میثم 
مرادی نیا به عنوان سرپرســت اداره کل روابط عمومی این بانک منصوب شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراسمی با حضور مهدی محمدی، 
مشــاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت  امور اقتصادی 
و دارایی و منصور شیخ االســالمی، مدیر امور حــوزه مدیریت و ارتباطات بانک 
صادرات ایران، حکم مدیریت جدید اداره کل روابط عمومی بانک صادرات ایران 
به میثم مرادی نیا اعطا شد.رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت  امور 
اقتصادی و دارایی در این مراســم گفت: با استقرار دولت سیزدهم برخی نگاه ها 
در حوزه اقتصادی با تغییرات جدی همراه است و تالش بیشتری برای رسیدن 
به اهداف متعالی اقتصادی در حال انجام اســت و از این رو باید با ارائه پیام های 
امیدوارکننــده از تالش های دولت مردمی حمایت کنیم.مهدی محمدی گفت: 
مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با داشتن 3۰ سازمان زیر مجموعه، یک 
ابروزارت خانه با یک برنامه مشــخص است که راهبرد روشنی را در حوزه مسائل 
پولی، بانکی، مالیات، خصوصی سازی، بازار سرمایه و سایر زیر مجموعه ها دنبال 

می کند و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به دنبال نتایج مشخصی است.

ارائه تسهیالت خرد به شهروندان بدون 
حضور در شعب بانک شهر ممکن می شود

معاون فناوری اطالعات بانک شــهر با بیان اینکه تسهیل دسترسی مشتریان به 
خدمات بانکی را به صورت ویژه و مســتمر پیگیری می کنیم، گفت: به عنوان 
بانکی نوآور در شبکه بانکی کشور، هم اکنون کاربردی ترین خدمات بانکی را به 
واسطه "همراه شهر پالس" به مشتریان ارائه می دهیم.به گزارش روابط عمومی 
بانک شهر، حسام حبیب اله با اشاره به برگزاری همایش هلدینگ های فناوری 
اطالعات بانک های دولتی و خصوصی که به میزبانی بانک شهر و با حضور دکتر 
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی برگزار شد؛ گفت: امروز خدمت 
رســانی بر پایه فناوری اطالعات خواست مشتریان شبکه بانکی است.حبیب اله 
با بیان اینکه در این همایش تبیین نقش فناوری های نوین در پیشــبرد اهداف 
بانکداری نوین و خدمات رســانی به هموطنان پرداخته شــد، تصریح کرد: رفع 
دغدغه های مشترک و کمک به ارتقاء سطح همکاری ها با هدف خدمت رسانی 
بهتر به شهروندان مورد تاکید هلدینگ های فناوری اطالعات بانک های دولتی 
و خصوصی اســت.وی با تاکید بر اینکه معتقدیم خدمات رسانی هلدینگ های 
فناوری به بانک ها نیز می بایست ارتقا یابد، تاکید کرد: همچنین باید از ظرفیت 
های این هلدینگ ها در به سرانجام رساندن ابرپروژه های حوزه فناوری اطالعات، 
همانند:"شهرهوشمند" که بانک شهر قدم های مهم و تاثیرگذاری را در تحقق 

آن برداشته است؛ استفاده کرد.

بازدید هیات اقتصادی کشور بنگالدش از 
موزه بانک ملی ایران

برخی از مســئوالن اقتصادی بنگالدش از بخــش های مختلف موزه بانک 
ملی ایران بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هیاتی از 
مسئوالن اقتصادی کشور بنگالدش از موزه بانک ملی ایران بازدید کردند .در 
این هیات که رحمت اله معین ابوحنــا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
،  اقبال حسین خان مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ،  شهید االسالم 
دبیر اول ســازمان مالیاتی و نیاز مرشد دبیر دوم این سازمان ضمن بازدید 
از موزه بانک ملی ایران با تاریخچه تاســیس این بانک و سیر تحول بانک و 
پول در کشور نیز آشنا شدند.الزم به ذکر است، موزه بانک ملی ایران، تاریخ 
بانکداری ایران اســت و بســیاری از اشیای قدیمی از جمله لوازم و امکانات 
بانکداری را در معرض دید مخاطبان خود قرار داده اســت.موزه بانک ملی 

ایران در خیابان فردوسی تهران واقع است .

با هدف اجرای قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت؛ 
پست بانک ایران، بانک عامل واگذاری سهام 

صندوق های قابل معامله در بورس شد
پســت بانک ایران با ابالغ معاون اول رئیس جمهوری، بانک عامل، آیین نامه 
واگذاری سهام صندوق های قابل معامله در بورس به متولدان سال ۱4۰۰ به 
بعد شــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، محمد مخبر 
معاون اول رئیس جهموری بر اســاس ماده ۱۱ قانــون حمایت از خانواده و 
جوانــی جمعیت و تکلیف قانونی دولت در بودجه ۱4۰۱، آیین نامه واگذاری 
سهام صندوق های قابل معامله در بورس به متولدان سال ۱4۰۰ به بعد را ابالغ 
کرد. بر اساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان 
ثبت احوال کشور، اطالعات هویتی نوزادان را به بانک های پست بانک و ملی 
ایران اعالم می کند و مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد معادل ۱۰ میلیون ریال 
اســت و صاحبان ســهام تنها تا پایان 24 سالگی یا با ارائه سند ازدواج امکان 

فروش آن را خواهند داشت.

اوراق مسکن، همچنان زیر صد!
هزینه اوراق مســکن حدود دو هفته قبل و پس از مدت ها به 
زیر ۱۰۰ هزار تومان رســید، روندی که همچنان ادامه دارد و 
این اوراق در ســال جاری با ۹۹ هزار تومان معامله می شود.

به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن 
نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین 
ماه سال گذشته ۹7 هزار و ۶۰۰ تومان، در اردیبهشت ماه ۹۸ 
هزار و ۶۰۰ تومان و در خردادماه ۹۸ هزار و 2۰۰ تومان قیمت 
دارند.هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 
گذشــته ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان،  در مرداد سال گذشته ۹7 
هزار و 7۰۰تومان و در شهریور سال گذشته ۹۸ هزار و ۱۰۰ 
تومان داد و ستد می شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 
۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در آبان ماه ۹۸ هزار و ۱۰۰تومان و در 
آذرماه ۹۹ هزار تومان قیمت داشتند.اوراق تسهیالت مسکن 
در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۹۹ هزار و 2۰۰ 
و ۹۸ هزار و ۵۰۰تومان  معامله می شود. این اوراق در فروردین 
ماه سال جاری ۹۹ هزار و ۱۰۰ تومان  تومان قیمت دارد که 

این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهــران می توانند تا 2۸۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 2۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
می شــود؛ لذا برای دریافت 2۰۰ میلیون تومان وام باید 4۰۰ 

برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تســه ۹۹ هزار و ۱۰۰ تومانی 3۹ میلیون و ۶4۰ هزار 

تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بــرای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۵ میلیون و 
۸۵۶هزار تومــان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 
به ۵۵ میلیون و 4۹۶هزار تومان می رسد.زوج های تهرانی نیز 
بر همین اساس می توانند تا سقف 4۸۰ میلیون تومان شامل 
2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ 
میلیــون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 
۸۰۰ برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن 
7۹ میلیون و 2۸۰هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۵ 
میلیــون و۸۶۵  هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ 
ورق تسهیالت مســکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۵ 

میلیون و ۱4۵هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 2۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به 
32۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها 
باید 32۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶4۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید 3۱ میلیون و 
7۱2 هــزار تومان و متاهل ها نیز باید ۶3 میلیون و 424 هزار 

تومان پرداخت کنند.

بازار طال به محدوده منفی سقوط کرده 
است و به دنبال داده های قوی تر از حد 
انتظار بــازار کار، حمایت باالی ۱7۰۰ 
دالر در هــر اونــس را آزمایش کرد.به 
گزارش ایســنا، بازار طال با وجود بهبود 
ناگهانی باالی ۱7۰۰ دالر در هر اونس 
در این هفته همچنان در معرض خطر 
است. تحلیلگران به داده های تورم هفته 
آینده به عنوان عامل تعیین کننده بین 
تمایالت نزولی و صعودی در پایان سال 
اشــاره می کنند.پس از ثبت شش ماه 
زیان متوالی بین آوریل و سپتامبر، طال 
سه ماهه چهارم را با قدرت شروع کرد. 
این فلز گرانبها به دلیل افزایش ریسک 
در بازارهــای مالی و کاهــش بالقوه در 
اقتصاد افزایش یافت.اداره آمار کار اعالم 
کرد که 2۶3 هزار شغل در ماه سپتامبر 

ایجاد شــده اســت و داده ها پیش بینی 
می شــد که اقتصاددانان افزایش شغلی 
را در حدود 24۸ هــزار نفر پیش بینی 
کرده بودند. در همان زمان، نرخ بیکاری 
به شــدت کاهش یافت و به 3.۵ درصد 
رسید که نسبت به ماه اگوست که 3.7 
درصد بود کاهش یافــت. اقتصاددانان 
انتظار داشــتند که نــرخ بیکاری بدون 

تغییر باقی بماند.بــازار طال در واکنش 
اولیــه به داده ها بــا کاهش قیمت های 
معامالتی، شــاهد فشــار فروش قوی 
بود. هر اونس طــال آخرین بار پیش از 
تعطیلی بازار به ۱۶۹۵ دالر رسید.ادوارد 
 ،OANDA مویا، تحلیلگر ارشــد بــازار
به کیتکو نیوز گفت: ما احتماالً شــاهد 
اقدامات اضطراری بیشــتری از ســوی 

بانک های مرکزی خواهیم بود که نشان 
می دهد ریسک های بازار جهانی افزایش 
یافته است. گزارش مشاغل در سپتامبر 
بار دیگر تأیید کرد که وضعیت اشتغال 
همچنــان قوی اســت و نــرخ بیکاری 
به 3.۵ درصد کاهش یافته اســت و به 
گفته تحلیلگران، این ســطحی نیست 
که فــدرال رزرو برای تغییر سیاســت 
 CME خود عجله کند.بر اساس گزارش
FedWatch Tool، بازارهــا با احتمال 7۸ 
درصــدی بــرای افزایــش 7۵ واحدی 
دیگر در نشســت نوامبر قیمت گذاری 
می کنند و این چهارمین صعود متوالی 
به این بزرگی خواهــد بود. تحلیلگران 
هشدار می دهند که در صورت افزایش 
انتظارات برای افزایــش نرخ، رالی طال 
در این هفته ممکن است معکوس شود.
بر اســاس گزارش کیتکونیوز، گزارش 
شــاخص قیمت مصرف کننده سپتامبر 
که پنجشنبه منتشر خواهد شد، رویداد 
اصلی بازارها در هفته آینده اســت که 

می تواند به افزایش طال کمک کند.

پیش بینی هفتگی بازار طالی جهانی

بازار طالی جهانی همچنان در خطر است

با وجود اینکه کاهش تعداد شعب بانک ها در برنامه گنجانده 
شده و قرار است به منظور کاهش هزینه، تعدادشان کمتر 
شود، در ســال های اخیر کاهش قابل مالحظه ای در تعداد 
شــعب فیزیکی بانک ها صورت نگرفته و حتی تعداد شعب 
برخی بانک ها بیشتر هم شده که گالیه وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی را نیز درپی داشته است.به گزارش ایسنا، 
تعداد زیاد شعب بانک ها همواره مورد انتقاد مسئوالن بوده 
اما تاکنــون کاهش قابل توجهی در تعداد شــعب بانک ها 
صورت نگرفته و فقط ۱۱4 شعبه در یکسال گذشته از شعب 
2۱ بانک کم شــده است؛ به طورکه در سال ۱3۹۹ معادل 

۱۰ هزار و ۵7۸ شــعبه بانکی در سراسر کشور فعال بوده 
که در ســال ۱4۰۰ به ۱۰ هزار و 4۶4 شعبه کاهش یافته 
اســت.این در حالی اســت که نقاطی در شهرهای مختلف 
هستند که اندکی دقت در آن ها می تواند سبب تعجب شود 
و اینکه در محدوده بسیار کوچکی از شهر، چندین شعبه از 
یــک بانک با فاصله کمی از هم قرار گرفته اند که عماًل کار 
خاصی انجام نمی دهند و اداره شعب بانکی برای بانک های 
مختلف، هزینه های سنگینی دارد و به نظر می رسد با توجه 
به هزینه سنگین اداره این شعب و کاهش استفاده از آن ها 
کاهش شعب بانکی با توجه به نیازسنجی از مناطق مختلف، 

می تواند تا حد زیادی از هزینه های بانک ها را کاهش دهد.در 
این بین، مسئوالن دولت سیزدهم نیز اظهاراتی درباره تعداد 
شعب بانکی داشته اند. احســان خاندوزی - وزیر اقتصاد - 
یکی از الزامات قانون برنامه پنج ساله را کاهش تعداد شعب 
دانسته و گفته که ایران باالترین میزان سرانه شعب بانکی 
را در دنیا دارد و باید از طریق ابزارهای دیگر دسترسی های 
مردم به خدمات بانکــی افزایش یابد.همچنین، رئیس کل 
بانــک مرکزی نیز اعــالم کرده که بانک هــا برای کاهش 
هزینه ها و ناترازی خود باید شعب فیزیکی را کاهش دهند. 
بررســی آخرین وضعیت شــعب بانک ها بر اساس گزارش 
موسسه عالی آموزش بانکداری حاکی از آن است که از 2۱ 
بانک، فقط شــعب شش بانک ملت، رفاه کارگران، موسسه 
اعتباری ملل، تجارت، صادرات، مســکن در ســال ۱4۰۰ 
نســبت به سال ۱3۹۹ کم شده اســت.اکثر این 2۱ بانک 

نسبت به سال ۱3۹۹ 
تغییری نکرده و شعب 
بانک هایی چون سینا، 
پاسارگاد، پارسیان در 
سال ۱4۰۰ نسبت به 
ســال ۱3۹۹ زیاد نیز 
شده اســت.بر اساس 
ایــن آمــار بانک های 

صادرات، ملت، تجارت، مســکن و رفاه کارگران به ترتیب با 
۱۹7۵، ۱3۸۹، ۱37۵، ۱۱7۹ و ۱۰2۵ بیشــترین شعبه را 
دارند.بعــد از بانک ایران ونزوئــال و خاورمیانه با یک و ۱۶ 
شعبه، بانک های توســعه صادرات، گردشگری و کارآفرین 
به ترتیب با 3۸، ۱۰۰ و ۱۰۸ شــعبه کمترین شعب بانکی 

را دارند.

فعالیت بیش از 10 هزار شعبه بانکی در کشور

شعب کدام بانک ها کمتر شده است؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به طرح تفکیک 
حســاب های بانکی گفت: این طــرح با هدف کاهش 
فرار مالیاتی طرح خوبی است اما سازمان امور مالیاتی 
مقدماتش را فراهم نکرده و توضیح و آموزشی هم نداده 
است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری، 
رئیس کل اســبق بانک مرکــزی درباره طرح تفکیک 
حساب های بانکی اظهارکرد: تفکیک حساب های بانکی 
یک تدبیری برای تســریع در رسیدگی به حساب های 
درآمدی افراد اســت تا اگر کســی درآمد تجاری دارد 
بتواند آن را در یک حســاب مجزا ثبت کند.وی افزود: 
در این اطالعیه آمده که حساب های شخصی و تجاری 
تفکیک و حساب های تجاری مشمول مالیات می شوند 
درصورتیکه این عبارت، دقیق و فنی و قانونی نیســت 
چون حساب مشــمول مالیات نمی شود و بلکه درآمد 
است که مشمول مالیات خواهدشد و لذا این اطالعیه 
باید اصالح شود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید 

بر اینکــه مالیات ها باید با توجه بــه ماهیت درآمدی 
محاسبه و پرداخت شــوند گفت: درآمدهای مشمول 
مالیات که به حســاب های اشــخاص حقیقــی واریز 
می شــود باید بررســی و از آن ها مالیات اخذ شــود و 
درصورتیکــه پول زیادی بابــت وام یا فروش خودرو و 
غیره به حساب اشخاص حقیقی واریز شده باید مدرک 
و رسید آن را نگه دارند و به اداره مالیاتی نشان دهند.

مظاهری اظهارکرد: اگر علت واریزی و وصولی و نقل و 
انتقاالت پولی افراد مشخص شود هم سازمان مالیاتی 
راحت تر حســاب ها را رســیدگی خواهــد کرد و هم 
اینکه مردم معطل فرآیند رســیدگی نخواهند شد.وی 
یادآورشد: مشکلی که در دو سال اخیر وجود داشت این 
بود که به دلیل تأخیر در تنظیم مقررات، اشــتباهاتی 
صورت می گرفت مثاًل عضو هیئت مدیره یک سازمانی 
به خاطر اینکه حســاب بانکی به نام سازمان داشته و 
صاحب امضا بوده گردش حســاب را به حساب درآمد 

ان فرد می گذاشتند و برایش مالیات می بریدند.رئیس 
کل اســبق بانک مرکزی تفکیک حساب های شخصی 
حقوقی و حقیقی را ضروری دانســت و گفت: تفکیک 
حساب های اشــخاص حقیقی از حساب تجاری برای 
رسیدگی به درآمدهای افراد بسیار مهم و ضروری است.

مظاهری از تعدد و تنوع و تغییرات زیاد بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها و آگاه نکردن مردم از این بخشنامه های 
مختلف انتقاد و اظهارکرد: همین مسئله باعث شده که 
نه تنها مردم عــادی و مودیان بلکه خیلی وقتها خود 
کارکنان ســازمان امور مالیاتی هم از مقررات حاکم بر 
این حوزه خبر نداشته باشند.وی معتقد است که طرح 
تفکیک حساب های بانکی با هدف کاهش فرار مالیاتی 
طرح خوبی اســت اما سازمان امور مالیاتی از میانه راه 
آمده، مقدماتش را فراهم نکرده و توضیح و آموزشــی 
هم نداده ضمن اینکه عبارت های اشتباهی هم در این 

ابالغیه آورده که باید اصالح کند.

طرح تفکیک حساب های بانکی طرحی خوب اما نیازمند اصالح است

حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهره هایدی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 156.71 متر مربع قطعه مفروزی 
به شماره 27726 فرعی از 149- اصلی واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره 
چاپی 260521 سری ب 95 و شــماره دفتر الکترونیک 139620331011038563 بنام 
خانم زهره هایدی صادر گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک مرقوم 
را نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نســبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .برابر سند رهنی 100920 
مورخ 1396/09/14 دفترخانه اســناد رسمی شماره 32 شــهر کرج استان البرز ششدانگ 
پالک مرقوم در قبال مبلغ 759/506/078 ریال در رهن بانک مســکن شعبه آزادگان کرج 

به مدت 96 ماه قرار دارد .
حسین رضانوری شاد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

از طرف الهه عزیزی
شناسه اگهی: میم الف 503/ف

حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه سه
خانم زهره هایدی ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که ســند مالکیت ششــدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مســاحت 156.71 متر 
مربع قطعــه مفروزی به شــماره 27729 فرعی از 149- اصلی واقــع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرســتان کرج به شماره چاپی 260524 سری ب 95 و شماره دفتر الکترونیک 
139620331011028566 بنام خانم زهره هایدی صادر گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی ششــدانگ پالک مرقوم را نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 
اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات به متقاضی تســلیم خواهد شد. مضافا : برابر سند رهنی شماره 100921 مورخ 
1401/09/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 32 شهر کرج استان البرز مازاد شش دانگ 
پالک مرقوم در قبال مبلغ 3/194/856/793 ریال در رهن بانک مســکن شعبه آزادگان 

کرج قرار دارد .
حسین رضا نوری شاد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده
شناسه اگهی: میم الف 502/ف       
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نگـــاه
آغاز نیمه دوم قطبی ترین انتخابات برزیل

تهــران - ایرنا - چنان که نتایج نظرســنجی های پیــش از انتخابات مبنی بر 
پیــروزی قطعی رئیس جمهوری ســابق برزیل در دور نخســت تحقق نیافت، 
برزیلی ها مجبورند تا با هضم اختالف ناچیز و غافلگیرکننده دو نامزد اصلی در 
انتخابات یکشــنبه گذشته و پس از طی دور دوم مبارزه های فشرده رقبا، میان 
دو رویکرد سیاســی متضاد، یکی را انتخاب کنند.به گزارش ایرنا، پرتنش ترین 
انتخابات ریاست جمهوری برزیل برگزار شد و در محیطی که از همیشه قطبی تر 
اســت، مبارزه های دور دوم انتخابات )۳۰ اکتبر/ هشتم آبان( میان دو نامزد با 
دو دیدگاه سیاسی متضاد آغاز می شود.  چنان که نتایج برخی نظرسنجی های 
پیش از انتخابات مبنی بر پیروزی قطعی »لوال داسیلوا« رئیس جمهوری سابق 
برزیل در دور نخســت و دســتیابی به آرای بیش از ۵۰ درصدی تحقق نیافت، 
نتایج نزدیک انتخابات دوم اکتبر )۱۰ مهر( نشــان داد که شاهد رقابت شانه به 
شــانه داسیلوا و »ژائیر بولسونارو« رئیس جمهوری فعلی خواهیم بود. در حالی 
که نامزد چپگرا و رئیس جمهوری راست افراطی با دو دیدگاه سیاسی متضاد، به 
ترتیــب ۴۸.۴ درصد و ۴۳.۲ درصد آرا را از آن خود کردند، دور تازه رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری برزیل از سر گرفته می شود و برزیلی ها می بایست در 
این فضای دو قطبی، دست به انتخاب بزنند.تیم کارزار انتخاباتی رئیس جمهوری 
سابق از جناح چپ، به تازگی بولسونارو را به »آدم خواری« متهم کرد و داسیلوا 
خطاب به مردم گفت این موضوع، یک خبر جعلی نیســت. این گروه، ویدیویی 
را کشــف و منتشر کرد که بولســونارو تایید می کند، می تواند گوشت انسان را 
بخورد! این فیلم کوتاه در شــبکه های مجازی برزیل بسیار بازنشر شده است.

حمله نامزدها به یکدیگر و رد و بدل کردن اتهام ها در حالی ادامه دارد که پس 
از عادت معمول بولسونارو به »دزد« خواندن داسیلوا، تیم تبلیغاتی او در پاسخ 
به ویدئوی منتشر شده اعالم کرد این نوع اظهارات »بی ربط« است. بولسونارو 
مدعی شد: لوال گروهی از افراد ناالیق را برای حکومت بر برزیل انتخاب خواهد 
کرد...آنچه در خطر است، آزادی ما است.    داسیلوا در واکنش گفت به »بازی 
پست« بولسونارو پاسخی نخواهد داد. وی افزود: ما با مردی بی روح و بدون قلب 
روبرو هســتیم.روز چهارشنبه )پنجم اکتبر(، سه روز پس از برگزاری انتخابات، 
اتحادی که کارشناســان از مدت ها قبل منتظر آن بودند، شکل گرفت. سناتور 
»ســیمون تِِبت« که در دور اول با کسب ۴.۲ درصد آرا سوم شد، با بیان اینکه 
دیگر نمی توان »بی طرف« ماند، حمایت رسمی خود از لوال داسیلوا را اعالم کرد.   
حمایت تِِبت که ســناتوری از یک ایالت تولیدکننده سویا در نواحی مرکزی و 

غربی برزیل است.

کره شمال از ابتدای سال تا کنون ۲۷ 
موشک پرتاب کرده است

تهران - ایرنا- کره شمالی از ابتدای سال تاکنون ۲۷ موشک از جمله آزمایش 
موشک های بالستیک قاره پیما پرتاب کرده است.به گزارش ایرنا، خبرگزاری 
تاس شنبه شب گفت: کره شمالی طی دو هفته گذشته هفت پرتاب موشک 
انجام داده اســت و پیونگ یانگ قبال هرگز در ایــن مدت کوتاه این تعداد 
موشک بالستیک آزمایش نکرده بود.به گزارش ایرنا، آزمایشات موشکی کره 
شمالی واکنش ژاپن را در پی داشته و توکیو اعالم کرده با همکاری آمریکا و 
کره جنوبی اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.از سوی دیگر آمریکا در واکنش 
به آزمایشــات موشکی کره شــمال از ابزار زنگ زده تحریم استفاده کرده و 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعالم کرد کشورش در واکنش به 
توســعه نظامی کره شمالی به اعمال فشار بیشتر بر پیونگ یانگ ادامه می 
دهد.وزارت خزانه داری آمریکا، روز جمعه، پس از اقدام کره شمالی به پرتاب 
چندین موشک بالستیک، تحریم های جدیدی را علیه برخی از شرکت هایی 
که در تامین سوخت پیونگ یونگ نقش دارند، اعمال کرد.بلینکن گفت که 
این تحریم ها، پیام روشــنی از سوی ایاالت متحده است مبنی بر اینکه ما 
به اقدامات خود علیه کسانی که به توسعه زرادخانه نظامی و تسلیحاتی کره 
شــمالی کمک می کنند، ادامه خواهیم داد.لیندا توماس گرینفیلد سفیر و 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل چهارشنبه گذشته، چین و روسیه را متهم 
کرد که از کره شــمالی در برابر تحریم های شــورای امنیت، حفاظت می 
کنند.این درحالیست که کره شمالی اعالم کرد که آزمایش های موشکی این 
کشــور در چارچوب بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مستقیم 
نظامی آمریکا صورت گرفته اســت.کره شــمالی تأکید کرده که تهدیدات 
واشــنگتن بیش از نیم قرن اســت که ادامه دارد و آزمایش موشکی اخیر 
آن وســیله ای برای دفاع از خود در سایه اقدامات تحریک آمیز آمریکاست.

اداره ملی هوانوردی کره شــمالی اعالم کرد که آزمایش های موشکی گامی 
منظم و برنامه ریزی شده برای دفاع از خود و محافظت از امنیت کشور در 
برابر تهدیدات نظامی مستقیم آمریکاست که بیش از نیم قرن ادامه داشته 
است.وزارت خارجه کره شمالی نیز گفت پرتاب موشک پاسخی منصفانه به 

رزمایش های آمریکا و کره جنوبی است.

شرح یک خنده
تهران- ایرنا- تحلیلگران اعتقاد دارند تصمیم روسیه و عربستان 
برای کاهش ۲ میلیون بشــکه ای تولید نفت اوپک پالس، برنامه 
ریــزی دولت »جو بایــدن« را در هفته های پیــش از انتخابات 
میاندوره ای مجلس ناکام می گذارد و زمســتان ســخت تری را 
برای کشورهای اروپایی نوید می دهد.تصمیم اعضای گروه »اوپک  
پالس« برای کاهش ۲ میلیون بشــکه ای عرضه نفت به بازار با 
حیرت تصمیم گیران در کاخ سفید و داغ شدن بازار جهانی نفت 
همراه شــد. این گروه تولیدکننده نفت که مسکو و ریاض حرف 
اول را در آن مــی زنند، توافــق کردند تا از ماه آینده به اندازه دو 
درصــد نیاز بازار جهان، تولید و عرضه نفت را کاهش دهند.  این 
اقدام در حالی صورت گرفت که بســیاری از مقام های آمریکایی 
امیدوار بودند سفر چند ماه قبل »جو بایدن« به ریاض و دریافت 
وعده نیم بند دربار سعودی برای همکاری در بازار نفت، نتیجه ای 
بدهد و غرب بتواند زمســتان سرد آینده را به سالمت پشت سر 
بگذارد. این تصمیــم اوپک پالس به طور قطع اوضاع بهای نفت 
را کــه چند مدتی بود حالت نزولی به خود گرفته بود، تغییر می 
دهــد و به تدریج باعث افزایش قیمت ها می شود.ســه ماه قبل 
بازار نفت قیمت هایی فراتر از ۱۲۰ دالر را شــاهد بود اما مسائل 
گوناگون همچون نگرانی از رکود اقتصادی به واســطه قرنطینه 
در برخی شــهرهای چین در کنار اقدامات اقتصادی فدرال رزرو 
و دســتورالعمل ها برای صرفه جویی در مصــرف انرژی در اروپا 
موجب شد تا قیمت نفت در هفته های اخیر کاهشی باشد و حتی 
به کمتر از ۸۰ دالر هم برسد.انتشار خبر توافق اخیر اوپک پالس 
اما موجب شد تا قیمت هر بشــکه نفت در یکی دو روز گذشته 
تا حدود ۵ درصد افزایش پیدا کند. بهای هر بشکه نفت برنت تا 
زمان تهیه این گزارش به نزدیک ۹۸ دالر رســید؛ هر بشکه نفت 
وست تگزاس نیز به حدود ۹۳ دالر و سبد نفتی اوپک نیز به باالتر 
از ۹۴ دالر افزایش یافت.در پی این تصمیم رسانه ها و تحلیلگران 
جهان به تصمیم مهم اوپک پالس از زوایای گوناگونی می نگرند. 
بسیاری از تحلیل ها بر ناکام بودن تالش بایدن در ترغیب یا اجبار 
عربستان سعودی به همکاری با غرب اشاره دارند و به همین دلیل 
آینده وخیمی را برای اقتصاد آمریکا و جهان به ویژه فصل زمستان 

در اروپا پیش بینی می کنند.  

استیصال بایدن
تارنمای خبری تحلیلی »اویل پرایس« تصمیم اوپک پالس برای 
کاهش تولید را اقدامی دانســت که بایدن را بین منگنه قرار داده 
است زیرا قیمت نفت اندکی قبل از انتخابات میاندوره ای آمریکا، 
شیب صعودی به خود می گیرد ضمن آنکه واشنگتن هم گزینه 
ای را برای مقابله با این شــرایط ندارد.این گزارش آورده است هر 
گونه شک و تردید در مورد انسجام اوپک پالس چند روز قبل با 
پایان اجالس ســران این گــروه در وین و کاهش تولید روزانه به 
اندازه ۲ میلیون بشــکه برطرف شد. به نظر می رسد این کاهش 
هدفی را که اعضای اوپــک پالس دنبال آن بودند یعنی افزایش 
قیمت ها را عملی می کند.ترس از ُکند شدن رشد اقتصاد جهانی 
و نبود اطمینان نســبت به ثبات ژئوپلیتیکی موجب این تصمیم 
تولیدکنندگان نفت شده است. عربستان سعودی پیشتاز کاهش 

تولید خواهد بود زیرا صادرات نفت از ســوی روسیه پیش از این 
کاهش یافته بود.این اتفاق تنها چند هفته قبل از انتخابات میان 
دوره ای، دولت بایدن را بین دو صخره سخت قرار داده است. در 
چنین شــرایطی اگر کاخ ســفید می خواهد که ضعیف و ناتوان 
دیده نشــود باید برای مواجهه با افزایش قیمت بنزین و از دست 
رفتن انتخابات اقدامی را انجام دهد.طبق این گزارش کاخ سفید 
در حال بررســی پرونده ضد انحصار علیه اوپک پالس است. پس 
از کاهش تولید ۲ میلیون بشکه ای، دولت بایدن تهدید کرد که 
اقدامات ضدتراســتی را علیه این ائتالف آغاز خواهد کرد. کمیته 
های حقوقی هر دو مجلس کنگره قانونی را تصویب کرده اند که 

به کاخ سفید اجازه انجام این کار را می دهد.

هدف چندگانه تولیدکنندگان نفت 
برخی تحلیل ها نیز ضمن انتقــاد از رویکرد ریاض، اقدام اوپک 
پالس را بندبــازی و فرصت طلبی از اختالف روســیه و آمریکا 
ارزیابــی کرده اند. این درحالی اســت که مقام های عربســتانی 
در مــورد موافقت خود با چنیــن تصمیمی تاکید کردند کاهش 
تولید به طور کامل تصمیمی غیرسیاســی اســت که با توجه به 
منافع این کشور و واقعیت های اقتصاد جهانی اتخاذ شده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشــی با ابراز نارضایتی از اقدام 
تولیدکنندگان نفت نوشت، جنگ ها اتحادهای شگفت انگیزی را 

باعث می شــوند.اکنون دو گروه متحد وجود دارد. گروه نخست، 
آمریکا و متحدانش در ناتو هستند که از اوکراینی ها برای نجات 
کشورشان و مقابله با تجزیه به دست سربازان روس حمایت می 
کنند.دسته دوم هم روسیه، عربستان سعودی، ایران، برنی سندرز، 
گــروه مترقی مجلس نمایندگان و جمهوریخواهان قرار دارند که 
تالش می کنند تا پوتین درآمد کافی برای جنگ داشــته باشد و 
اروپایی ها هم در زمســتان امسال منجمد شوند یا آنکه اوکراین 
را ترک کنند.به نوشــته این گزارش، همچنین پوتین و »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد عربستان سعودی امید دارند از طریق تورم 
فزاینــده بخش انرژی که از زمان تهاجم روســیه به راه افتاد، به 
جمهوریخواهان تحت رهبری »دونالد ترامپ« کمک کنند تا در 
انتخابات میاندوره ای مجلس نمایندگان که ماه آینده برگزار می 
شود، برای پیروزی مشکل کمتری داشته باشند. این اتفاق برای 
ریاض و مســکو می  تواند منافع قابل توجهی را به همراه داشته 
باشد اما برای طرفداران انرژی سبز و طرف خوب ماجرا )حامیان 
اوکرایــن( اتفاق بدی رخ می دهد.به نوشــته این روزنامه مطرح 
آمریکایی، چند روز قبل و درســت زمانــی که جهان به حرکت 
در مســیر رکود ادامه می داد و بــازار جهانی نفت و گاز طبیعی 
تحت فشار قرار داشت، اوپک پالس که عربستان سعودی و روسیه 
بازیگر اصلی آن هســتند، توافق کردند که به طور جمعی تولید 
خود را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این اقدام 

تولیدکنندگان را نسبت به افزایش قیمت نفت و بازگشت هر بشکه 
به بیش از ۱۰۰ دالر مطمئن می کند.  طبق این تحلیل، کاهش 
واقعی تولید به احتمال زیاد نزدیک به یک میلیون بشکه در روز 
خواهد بود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان کوچک تر اوپک در حال 
حاضر کمتر از ســهمیه خود تولید می کنند.پوتین امیدوار است 
که کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت و گاز به اندازه ای تاثیرگذار 
باشد که اتحادیه اروپا را وادار کند حمایت از کی یف و واشنگتن را 
کنار بگذارد و در ازای آتش بس برای از ســرگیری صادرات انرژی 
روســیه توافق کند.نیویورک تایمز نوشت، امروزه آمریکا برخالف 
اروپا همچنان می تواند از نظر تئوری بیشتر نیازهای خود به نفت 
و گاز را تامین کند؛ اما ایاالت متحده به اندازه کافی برای جبران 
کمبود انرژی بابت کاهش نفت روسیه و اوپک پالس و کمک به 

اروپا در مسیر آینده بدون کربن توانایی ندارد.

شکست سیاست بایدن و تیم امنیت ملی آن
برخی تحلیلگران هم اعتقاد دارند اقدامی که عربستان به عنوان 
متحد آمریکا انجام دارد یک رفتار خصمانه بود. تصمیم ریاض در 
حالی اتخاذ شد که جو بایدن چند ماه قبل سفری را با محوریت 
موضوع انرژی به عربستان ســعودی انجام داده بود. وی با وجود 
همه موضع گیری های سیاســی داخلی علیه محمد بن سلمان، 
مجبور شــد برای ثبات در بازار انرژی بــه گدایی نفت از ریاض 
روی بیاورد.تارنمای شبکه تلویزیونی »ام اس ان بی سی« نوشت، 
کاخ ســفید از روز چهارشــنبه در وضعیت »اسپاسم و وحشت« 
قرار گرفته است زیرا مشخص شد چند شریک ایاالت متحده در 
خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی، 
کاری را انجام دادند که از نظر مجلس نمایندگان آمریکا اقدامی 
خصمانه تلقی می شود. به طور قطع کاهش گسترده تولید نفت 
با هماهنگی والدیمیر پوتین، قیمت نفت را افزایش می دهد و به 
احتمــال زیاد به دموکرات  ها در انتخابــات میان  دوره ای ایاالت 
متحده در نوامبر آســیب می زند.شــبکه »ام بــی اس« هم این 
تصمیم را زدن خنجر از پشــت به بایدن تفســیر کرد و نوشت، 
رئیس جمهوری آمریکا دالیل زیادی برای خشمگین شدن از تیم 
امنیت ملی خود دارد که او را به طور سیســتماتیک تحت فشار 
قرار دادند تا در مورد عربستان سعودی تالش بیهوده ای را انجام 
دهد. به بایدن توصیه شد به جای فشار بر پادشاهی سعودی برای 
توقف سیاست ها، با ولیعهد سعودی دیدار و روابط خود را با ریاض 
اصالح کند.اکنون کاهش قیمت بنزینی که در ماه های اخیر رخ 
داده بود دیگر تداوم نمی یابد و باید انتظار خارج شدن پول های 
بیشتر از جیب رانندگان برای پرشدن باک بنزین ها را داشت. از 
سوی دیگر در شش ماه گذشته دولت بایدن به نحو بی سابقه ای 
ذخایر اســتراتژیک آمریکا را به بهانه ثبات در بازار انرژی عرضه 
کرده است و این کشور دیگر توانی برای ادامه این رویکرد ندارد. 
این شرایط در داخل آمریکا پیروزی جمهوریخواهان را به دنبال 
خواهد داشت.تحلیلگران تصمیم عربستان در همراهی با روسیه 
را اقدامی تهاجمی ارزیابی می کنند که نه تنها بر اقتصاد ایاالت 
متحــده و جهان تاثیر دارد بلکه ســایر حوزه های دارای اهمیت 

ژئوپلیتیکی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

تهــران -ایررنــا- زندگــی پناهجویان 
در ایتالیا بســیار سخت اســت. پرونده 
درخواســت پناهندگی بسیاری از آن ها 
توســط اداره مهاجرت رد شده و امکان 
کار قانونی برای آن هــا وجود ندارد. بر 
اســاس برخی نظرسنجی ها پناهجویان 
در ایتالیــا از تبعیض نیــز رنج می برند. 
به نظر می رسد شرایط این پناهجویان 
وخیم تر نیز خواهد شد.  به گزارش ایرنا 
،جورجا ملونــی که حزبش در انتخابات 
پارلمانی روز یکشــنبه ۲۵ ســپتامبر ) 
سوم مهر ( در ایتالیا در صدر قرار گرفت، 
مدعی رهبری دولت بعدی شــده است.
او  در یک سخنرانی کوتاه در رم گفت: 
»ایتالیایی ها پیام روشنی در حمایت از 
دولت دست راســتی به رهبری حزب 
»برادران ایتالیا« ارســال کرده اند.«وی 
وعــده داد کــه دولتــش بــرای تمام 
ایتالیایی ها خواهد بود.رهبر ائتالف جناح 
راست ایتالیا، با پیروزی در انتخابات این 
کشــور قرار اســت در پایان ماه جاری 
دوره نخســت وزیری خود را آغاز کند. 
یــورو نیوز گــزارش داد: خانــم ملونی 
نخستین نخســت وزیر زن راست گرای 
افراطــی در ایتالیــا و اروپــا اســت. او 
پیش تر متعهد شده اســت که قوانین 

مهاجرت را ســخت گیرانه تر و مرزهای 
ایتالیــا را بــه روی مهاجران بســته تر 
کند. از جمله وعده هــای او می توان به 
افزایش شتاب در بازگرداندن مهاجران 
غیرقانونی به کشور مبدا و اجرای قوانین 
ســخت گیرانه تر پناهندگی اشاره کرد. 
خانم ملونی همچنین برای جلوگیری از 
ورود پناهجویان از طریق دریا خواستار 
محاصره دریایی شــمال آفریقا و وضع 
محدودیت های جدیدی برای قایق های 
نجــات متعلق بــه موسســات خیریه 
شــده اســت.ملونی پیش از انتخابات 
۲۵ ســپتامبر در گفت و گــو با رویترز 
گفت کــه از اتحادیه اروپا می خواهد به 
مقام های لیبی پول بدهند تا با استفاده 
از نیروهای پلیس گشت  دریایی جلوی 
مهاجرت پناهجویان به ایتالیا را بگیرند. 
او چنیــن اقدامی را منعکــس کننده 

عهدنامه ای دانســت که در سال ۲۰۱۶ 
اتحادیه اروپا و ترکیه آن را امضا کرده اند. 
در این عهدنامه بروکسل به ترکیه برای 
جلوگیــری از ورود مهاجــران به اروپا 
پول پرداخت می کند. بر اساس قوانین 
کنونی اتحادیــه اروپا، پناهجویان از هر 
کشوری که وارد این اتحادیه می شوند، 
موظفند درخواست پناهندگی خود را در 
همان کشــور ثبت کنند. جورجا ملونی 
می گوید: »اگر مــا بگذاریم پناهجویان 
وارد ایتالیا شــوند و جلوی آن ها را برای 
رفتن به شمال ایتالیا و کشورهای دیگر 
بگیریم، ایتالیا به کمپ پناهجویان اروپا 
تبدیل خواهد شــد.« ملونی در ســال 
۲۰۲۱ در فیلمی بر اساس زندگی خود 
با عنوان »من جورجا هستم« گفت که 
مهاجرپذیری در مقیاس بزرگ، هویت 
قومی کشور میزبان را کمرنگ می کند. 

ایتالیا باید از مهاجران مسیحی و مردمی 
استقبال کند که تا حد امکان با مردم ما 
سازگار باشند. او همچنین در ماه مارس 
در پارلمان ایتالیا با »پناهجوی واقعی« 
خواندن اوکراینی ها از دولت خواست که 
از فرصت استفاده کرده و جلوی مهاجرت 
غیر قانونی را بگیرد.  میشائیل بوشهویار، 
موسس گروه بشردوســتانه چشم دریا 
)Sea Eye( اســت. این گروه یک سازمان 
غیرانتفاعــی و غیرنظامی نجات دریایی 
اســت که عملیات نجــات پناهجویان 
را در دریــای مدیترانــه انجام می دهد. 
قایق های این ســازمان تا به امروز جان 
هزاران پناهجــو را در آب های مرکزی 
دریای مدیترانه نجات داده است. وی که 
سیاست های ســخت گیرانه ایتالیا را در 
راســتای تالش های گسترده اروپا برای 
جلوگیــری از ورود پناهجویان می داند، 
می گوید: »چشم انداز بسیار سخت است. 
در حال حاضــر هیچ بارقه امیدی برای 
بهتر شدن شرایط مهاجران نمی بینم.«به 
نظر می رسد سرعت و مقیاس اقدامات 
ایتالیا وابسته به شخص  مهاجرســتیز 
وزیر کشــور انتخابی آینده است. ماتئو 
سالوینی، متحد اصلی ملونی که رهبری 
اتحادیه راســتگرایان موسوم به اتحادیه 
شــمالی )Lega Nord( را برعهده دارد، 
در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ وزیر کشور 
ایتالیا بوده است. او در آن زمان اقدامات 
سخت گیرانه ضدمهاجرتی را ارائه کرد. 
شدت اجرای برخی از این اقدامات پس 

از دوره او کاهش یافت. 

آیا ایتالیا با پیروزی رهبر جناح راست ، کابوس 
پناهجویان خواهد شد؟

هم زمان با اینکه مقامات و رسانه های غربی مدعی شده اند که روسیه ممکن است از تسلیحات هسته ای استفاده کند، امانوئل ماکرون از 
اظهارات و هشدارهای اخیر جو بایدن درخصوص »آرماگدون« )آخرالزمان( انتقاد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از فاکس نیوز، جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی یک سخنرانی خاطرنشان کرد که »وقتی صحبت از استفاده از تسلیحات هسته ای می شود، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه شوخی نمی کند.«وی در ادامه با اشاره به دوران جان اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا 
تاکید کرد: »از زمان کندی و بحران موشــکی کوبا با چشــم انداز آرماگدون مواجه نبوده ایم.«امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در 
نشست اتحادیه اروپا در پراگ ضمن انتقاد از اظهارات بایدن گفت: »ما هنگام صحبت درخصوص چنین مسائلی باید با احتیاط سخن بگوییم.«براساس گزارش فرانس۲۴، ماکرون 
در ادامه خاطرنشان کرد: حل وفصل مسئله جنگ در اوکراین نیازمند »تنش زدایی« و نوعی راهکار است که برای هم رهبران و هم مردم اوکراین قابل قبول باشد.والدیمیر پوتین 
در بحبوحه جنگ روسیه – اوکراین طی یک سخنرانی در ماه سپتامبر به کشورهای عضو ناتو نسبت به »توانایی های روسیه« هشدار داد.وی در آن سخنرانی گفته بود: »می خواهم 
به شما یادآوری کنم که کشور ما ابزار مخرب مختلفی دارد؛ تجهیزات جداگانه و بسیار مدرنی در مقایسه با آنچه که کشورهای ناتو دارند. و هنگامی که تمامیت ارضی کشور ما 
تهدید شود، ما برای محافظت از روسیه و مردم خود از تمامی ابزاری که در اختیار داریم، استفاده خواهیم کرد.«این درحالیست که کارین ژان پی یر، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید 
ضمن دفاع از اظهارات جو بایدن درخصوص »آرماگدون« تصریح کرد: چنین نوع لفاظی غیرمسئوالنه ای مخصوص رهبر یک کشور مجهز به تسلیحات هسته ای نیست و این 

چیزی است که رئیس جمهور بایدن بسیار شفاف و آشکار بیان کرد.

مشاور رئیس جمهوری ترکیه گفت، والدیمیر پوتین می خواهد با غرب یک »معامله بزرگ جدید« انجام دهد تا تحقیرهای دوران 
پس از جنگ سرد را از بین ببرد.به گزارش ایسنا، ابراهیم کالین، مشاور رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با سی ان ان گفت که 
جنگ اوکراین به ناچار با راه حلی که روی آن مذاکره  شده باشد، به پایان خواهد رسید و تنها مساله این است که چه زمانی این 
اتفاق می افتد و چقدر تا آن زمان خسارت وارد شده است.او ادامه داد که چنین توافقی، چیزی فراتر از مرزهای روسیه و اوکراین 

خواهد بود. کالین استدالل کرد که هدف واقعی پوتین، مذاکره مجدد در مورد موازنه قدرت بین مسکو و غرب است، خصوصا پس از اینکه روسیه تضعیف  شده چندین 
دور گسترش های ناتو را به دنبال جنگ سرد پذیرفت.مشاور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت: برداشت ما این است که آقای پوتین یک معامله بزرگ 
جدید می خواهد، یک توافق جدید با غرب.این مقام ترکیه ای به توافق هایی که میان مسکو و ناتو در اوایل دهه ۱۹۹۰ امضا شده، اشاره داشت. این توافق ها شامل قانون 
تأسیس ناتو - روسیه در سال ۱۹۹۷ بود که بیان می کرد این ائتالف به گسترش خود ادامه خواهد داد. همچنین توافق های مذکور شامل یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۴ 
بوداپست می شود که در آن روسیه موافقت کرد که از قوه قهریه علیه همسایگانش استفاده نکند؛ تصمیماتی که پوتین مایل است در آنها تجدیدنظر شود.ابراهیم کالین 
گفت: تصور روســیه این اســت که روسیه آن زمان که این توافق ها را امضا کرد، یعنی روسیه گورباچف ها و یلتسین ها، دوره اش تمام شده است. حال روسیه جدیدی 

وجود دارد، یک جهان جدید، یک واقعیت جدید و آنها می خواهند که یک معامله جدید وجود داشته باشد.

مشاور اردوغان: انتقادماکرونازبایدندربارهآخرالزمانهستهای

پوتینیک»معاملهبزرگجدید«باغربمیخواهد



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

دوشنبه 18 مهر 1401  13 ربیع االول 1444  10 اکتبر 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  5015

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

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

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

پژوهشگران کالج پزشکی جورجیا در پژوهش جدیدشان اظهار کرده اند 
که اســترس مزمن، خطر مرگ بر اثر ســرطان را دو برابر می کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، استرس نه تنها بر ذهن، بلکه بدن 
نیز تاثیر می گذارد. به گفته پژوهشــگران کالج پزشکی جورجیا، بدن 
ما به طور کلی می تواند در مقابل این شرایط مقاومت کند، اما استرس 
مزمن خطرات زیادی به همراه دارد و می تواند خطر ابتال به ســرطان 
 Justin( »را در طــول زمان افزایش دهد.دکتر »جاســتین خاویر مور
Xavier Moore(، همه گیرشناس کالج پزشکی سرطان جورجیا گفت: 

در پاسخ به عوامل استرس زا خارجی، بدن شما هورمون استرسی به 
نام کورتیزول ترشــح می کند و پس از پایان استرس، این سطوح باید 
پایین بیایند. با این حال، اگر اســترس های روانی-اجتماعی مزمن و 
مداوم دارید که هرگز به شما اجازه نمی دهند آرام شوید، در اینصورت 
این امر می تواند باعث فرسودگی بدن شما در سطح بیولوژیکی شود.
در ایــن پژوهش، مــور و گروهش، این اثرات بالقــوه مضر را با انجام 
یک تحلیل روی یک پژوهش که در گذشــته انجام شده بود و شامل 
اطالعات بیش از ۴۱ هزار نفر بود، مورد ارزیابی قرار دادند. این پژوهش 
شــامل داده های ۴۱ هزار نفر بود که بین ســال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۹ 
جمع آوری شده بود.فشار خون دیاستولیک و سیستولیک، کلسترول 
تام )مجموع کلسترول های موجود در خون(، هموگلوبین A۱C )یک 
نشانگر مهم دیابت(، آلبومین و کراتینین )معیارهای ارزشمند عملکرد 
کلیه( و پروتئین واکنشی C )یک نشانگر اصلی التهابی(، از مواردی بود 

که مورد بررسی قرار گرفته بودند.

نتایج پژوهش جدید پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ارواین آمریکا نشان 
می دهد، یک درمان شــیمیایی از قابلیت بازیابی بینایی در موش های 
نابینای ارثی برخوردار اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، کشف 
اخیر در مورد اینکه چگونه برخی از بزرگساالن کم بینا می توانند شروع 
به دیدن کنند، دید جدیدی از امکانات مغز ارائه می دهد. این یافته که 
مغز بزرگساالن، پتانسیل بهبود بخشی از نابینایی ارثی را دارد، حاصل 
همکاری پژوهشــگران دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده علوم زیستی ارواین 
و دانشکده پزشکی این دانشگاه اســت.در این مطالعه، پژوهشگران به 
بررسی بیماری لبر آموروزیس مادرزادی )LCA( پرداختند. این بیماری 
به گروهی از بیماری های ارثی شــبکیه اشاره دارد که با اختالل شدید 
بینایی در بدو تولد مشــخص می شوند. این بیماری که از جهش در هر 
یک از بیش از دو جین ژن ناشــی می شــود، باعث انحطاط یا اختالل 
در گیرنده های نوری شبکیه می شود. بیماری لبر آموروزیس مادرزادی 
)LCA(، یک بیماری چشمی نادر ارثی است که به نظر می رسد در هنگام 
تولد یا در چند ماه اول زندگی بروز می کند.تجویز ترکیبات شیمیایی که 
شــبکیه چشم را هدف قرار می دهند و با نام »رتینوئیدهای مصنوعی« 
) synthetic retinoids( شناخته می شوند، می تواند مقدار قابل توجهی از 
 )LCA( بینایی را در کودکان مبتال به بیماری لبر آموروزیس مادرزادی
بازیابی کند. این گروه از پژوهشــگران قصد داشتند دریابند که آیا این 
درمان می تواند برای بزرگساالنی که این عارضه را دارند نیز مفید باشد 
یا خیر.»سونیل گاندی« )Sunil Gandhi( استاد عصب بیولوژی و نویسنده 
این مطالعه گفت: صادقانه بگویم، ما از اینکه چقدر این درمان، مدارهای 

مغزی درگیر در بینایی را نجات داد، شگفت زده شدیم. 

استرس مزمن، خطر مرگ بر اثر 
سرطان را دو برابر می کند

بازیابی بینایی در موش های مبتال 
به یک بیماری چشمی ارثی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای داوطلب در حال واکسیناسیون سگ های ولگرد علیه هاری 
هندوستان/ آسوشیتدپرس

آیونیک 6 الکتریکی، آئرودینامیک ترین خودروی تاریخ
هیوندای به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار خودروهای الکتریکی است و به همین خاطر خودرویی همچون آیونیک ۶ را می سازد. این 
خودرو قرار است سال آینده میالدی از راه برسد و نگرانی های خریداران خودروهای الکتریکی در زمینه شعاع حرکتی را کم رنگ تر کند. 
کره ای هــا روش منحصربه فردی برای کاهش این نگرانی ها دارند به گونه ای که آیونیک ۶ الکتریکی عنوان آئرودینامیک ترین خودروی 
تاریخ این برند را به خود اختصاص داده اســت.آیونیک ۶ دومین عضو این خانواده پس از هاچبک آیونیک ۵ خواهد بود. آیونیک ۶ در 
طول فرایند توســعه ضریب درگ قابل توجه ۰.۲۱ را ثبت کرده که نســبت به رقم ۰.۲۹ آیونیک ۵ بهبود قابل توجهی را نشان می دهد. 
برای مقایسه بد نیست بدانید تسال مدل S ضریب درگ ادعایی ۰.۲۰۸ داشته و ضریب درگ مرسدس بنز EQS نیز به ۰.۲۰ می رسد.اما 
بهبود راندمان آئرودینامیک در یک خودروی الکتریکی به معنی افزایش شعاع حرکتی خواهد بود. هیوندای آیونیک ۵ و ۶ از باتری های 
۵۳ و ۷۷.۴ کیلووات ساعتی استفاده می کنند. باتری بزرگ تر در آیونیک ۵ باعث ایجاد شعاع حرکتی ۴۸۸ کیلومتری می شود. همین 
باتری و پیشرانه الکتریکی در آیونیک ۶ می تواند شعاع حرکتی تخمینی ۵۳۱ کیلومتری را ارائه کند. این رقم نشان دهنده بهبود حدود 

۱۰ درصدی شعاع حرکتی محصول جدید هیوندای نسبت به برادر خود است و تنها با بهبود راندمان آئرودینامیکی حاصل شده است.

عذرخواهی شمسایی از مردم
ســرمربی تیم ملی فوتسال ایران از مردم بعد از شکست در فینال جام ملت های آسیا عذرخواهی کرد.به گزارش ایسنا به نقل از سایت 
کنفدراســیون فوتبال آسیا، دو تیم ملی فوتســال ایران و ژاپن در فینال جام ملت های فوتسال آسیا در ورزشگاه سعد عبداهلل کویت به 
مصاف هم رفتند که شاگردان وحید شمسایی با قبول شکست ۳ بر ۲ ژاپن برای دومین بار به مقام نایب قهرمانی فوتسال آسیا رسیدند.
وحید شمســایی، سرمربی تیم امیدوار است بازیکنانش بتوانند از شکست دلخراش روز شنبه درس بگیرند.ایران در سالن سعدالعبداهلل 
با ضربه دقیقه ۱۵ ســعید احمد عباســی به گل اول رسید ولی یک دقیقه بعد کازویا شیمیزو برتری ایران را خنثی کرد.با وجود برتری 
شاگردان شمسایی، ژاپن در نیمه دوم با ضربه ایستگاهی عالی آرتور اولیویرا پیش افتاد و با گل به خودی عباسی در دقیقه پایانی حساب 
کار ۳ بر یک شد. علیرضا جوان گل دوم ایران را در ثانیه های پایانی به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ژاپن پایان یابد.

وحید شمیایی بعد از این دیدار گفت:  به بازیکنانم گفتم که مسئول شکست من هستم. آن ها با حداکثر تالش بهترین عملکرد خود را 
نشان دادند. آن ها نمی خواستند جام را از دست بدهند و گریه می کردند، اما باید نتیجه را بپذیرند. اگر می خواهند آینده خوبی برای خود 
رقم بزنند، باید شکست را درک کنند. ما برای تیم مان برنامه داشتیم و اگر اشتباهی رخ داد، همه این ها به عهده من و همکارانم است. 

یوسف ما را هب چاه انداختند
رگگ او را رد گناه انداختند

و آنگه از بهر ربون آوردنش
کاروانی را هب راه انداختند

از رفاق روی او یعقوب را
سالها رد آه آه انداختند

چون رخیداران بدیدندش ز جهل
رد بها سیم سیاه انداختند

شد هب مصر و از زلیخا دیدنش
باز رد زندان شاه انداختند

خواب زندان را چو معنی باز یافت
تختش اندر بارگاه انداختند

پیشنهاد

چهره روز

یکی از ما دروغ می گوید
یکی از ما دروغ می گوید داســتانی جنایی و راز آلود 
است که با داســتان زندگی جوانانی که برای چنین 
اتفاق هایی زیاد از حد کم ســن و ســال هستند گره 
می خورد.نیــت، برانویــن، کوپر و ادالیــن به همراه 
سایمون تنبیه شده و به اتاق تنبیه فرستاده می شوند. 
اما بعد با مرگ ناگهانی و به ظاهر بی دلیل ســایمون، 
پای هر چهار نفر به ماجرایی باز می شود که می تواند 
بــه راحتی آینده آن ها را برای چندین و چند ســال 
تحت شــعاع قرار دهد. ســایمونی که با احداث یک 
ســایت و افشــای رازهــای ناگفتنــی دانش آموزان 
دبیرســتان، انتقام های ســخت و جان کاهی از همه 
می گیرد، به دلیل اشــتباهی به ظاهر احمقانه جان 
خود را از دســت می دهد. فردای روز مرگ سایمون، در سایت او، اخباری منتشر می شود که پای 
هر چهار دانش آموز دیگر را ســخت تر از قبل در این منجالب فرو می برد. افشای رازهایی مربوط 
به این چهار نفر که به هرکدام انگیزه کافی برای قتل او را می دهد. چیزی که مشخص است این 
است که کسی از بین این افراد دروغ می گوید. اما در چه مورد و تا چه حد، امری نامشخص است. 
چیز دیگری که به وضوح در این سیر دیده می شود، این است که این چهار نفر با برنامه ای از پیش 
تعیین شده که نقشه فردی نامشخص و یا شاید یکی از این چهار نفر بوده، در آن روز و آن لحظه 
در اتاق تنبیه گرد هم آمده اند.همیشــه وقتی صحبت از جنایت می شود ذهن ما به سمت افرادی 
بالغ و بزرگ ســال می رود، کسی نمی خواهد بپذیرد که شاید یک فرد دبیرستانی بتواند به حدی 
در وجودش خشم ذخیره کند که منجر به چنین واقعه ای گردد. داستان یکی از ما دروغ می گوید 

شاید لباس داستانی مهیج، راز آلود و تا حدود پلیسی به بر داشته باشد...

عادل فردوسی پور
عــادل فردوســی پور )زاده ۱۱ مهر ۱۳۵۳( گزارشــگر 
فوتبــال، تهیه کننده، مجــری تلویزیونی، صداپیشــه، 
مترجم و مدرس دانشــگاه اهل ایران است.فردوسی پور 
فعالیــت حرفه ای خود از ســال ۱۳۷۲ با روزنامه نگاری 
در مجالت ورزشــی شروع کرد و سپس در تلویزیون نیز 
به عنوان گزارشگر ورزشی مشــغول به کار شد. او پس 
از گزارشــگری مســابقات فوتبال جام جهانی ۱۹۹۸ به 
شهرت رسید و در سال ۱۳۷۸ برنامه ۹۰ را برای بررسی 
فوتبال ایران طراحی و تهیه کرد. او تا سال ۱۳۹۷ که از 
سوی مدیران صداوسیما کنار گذاشته شد، به اجرای ۹۰ 
پرداخت و این برنامه همواره از پرمخاطب ترین و بهترین 
برنامه های صدا و ســیما به شــمار می رفت. او همچنین 
تهیه کنند-برنامه های پرطرفدار دیگری مانند فوتبال ۱۲۰ و فوتبال ۳۶۰ اســت.عادل فردوسی پور در 
میان شخصیت های تلویزیونی ایرانی از محبوبیت گسترده ای برخوردار است و عناوینی مانند »بهترین 
گزارشــگر فوتبال«، »بهترین مجری« و »بهترین چهره تلویزیونی« را از جشنواره های مختلف دریافت 
کرده است. او در کنار تهیه و اجرای برنامه های فوتبالی در تلویزیون و فضای مجازی، آثاری را نیز ترجمه 
کرده و از مدرسان زبان انگلیسی در دانشگاه صنعتی شریف است. عادل فردوسی پور در ۱۱ مهر ۱۳۵۳ 
در یزد زاده شده]الف[ اما اصالتاً اهل رفسنجان در استان کرمان است.او دارای مدرک کارشناسی ارشد 
مهندســی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است. عادل دوران دبستان را در مدرسهٔ ذوقی گذراند و با 
وجود عالقهٔ بســیارش به فوتبال، از درسش دور نشد و دیپلم خود را از دبیرستان البرز با معدل ممتاز 
گرفت. سرانجام، در رشتهٔ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد و تحصیالت خود را در 

همین رشته و دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد.

سینما

»کیانو ریوز« از بازی در ســریال »شــیطان در شــهر 
ســفید« به تهیه کنندگــی »مارتین اسکورســیزی« و 
»لئوناردو دی کاپریو« کناره گیری کرد.به گزارش ایســنا 
به نقل از هالیوود ریپورتر، دو ماه پس از اینکه ســامانه 
نمایش آنالین »Hulu« اعالم کرد »کیارنو ریوز« ســتاره 
مجموعه فیلم های »ماتریکس« در سریال »شیطان در 
شهر سفید« به تهیه کنندگی »مارتین اسکورسیزی« و 
»لئوناردو دی کاپریو« حضور خواهد داشــت، این بازیگر 
۵۸ ساله کانادایی از این پروژه کناره گیری کرد.سرویس 
نمایــش آنالین »Hulu« که از زیر مجموعه های کمپانی 
دیزنی اســت از پیش جســتجوی خــود را برای یافتن 
جایگزیــن »کیانو ریوز« در این ســریال درام آغاز کرده 
 »Hulu«.است، سریالی که در بیش از یک دهه گذشته در مراحل گوناگون پیش تولید قرار داشته است
به صورت رســمی در ماه اون سفارش ساخت ســریال »شیطان در شهر سفید« را ثبت کرد و »ریوز« 
نیز به صورت رسمی برای بازی در این پروژه وارد مذاکره شده بود و در صورت حضور، مهم ترین نقش 
غیرســینمایی خود را تا به امروز ایفا می کرد.بیش از یک دهه است که قرار است پروژه »شیطان شهر 
ســفید« ساخته شود و ابتدا قرار بود یک فیلم بلند سینمایی با حضور »سم شاو« به عنوان نویسنده و 
تهیه کننده اجرایی ساخته شود.سریال »شیطان در شهر سفید« قرار است از طریق »آپیان وی« متعلق 
به »لئوناردو دی کاپریو« و همچنین مشــارکت »جنیفر دیویســون« در کنار »اسکورسیزی« به عنوان 
تهیه کننده ســاخته شود. قرار بود در ابتدا »اسکورسیزی« ساخت یک فیلم بلند سینمایی با این نام با 

نقش آفرینی »دی کاپریو« در نقش اصلی برای کمپانی پارامونت بسازد.

»کیانو ریوز« از سریال »اسکورسیزی« 
کنار رفت


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

