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با تصویب کلیات الیحه متناسب سازی حقوق ها؛
سازوکار »افزایش حقوق« بازنشستگان 

کشوری و لشکری چگونه است؟
کلیــات الیحه دو فوریتی متناسب ســازی حقوق کارکنــان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشکری در دستورکار امروز صحن علنی مجلس 
شــورای اســامی قرار گرفت و با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و 
۷ رای ممتنــع به تصویب رســید؛ اما جهت رفــع ابهامات و اختاف 
نظرهایی به کمیســیون برنامه و بودجه ارجاع شــد.به گزارش ایسنا، 
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان 
بخش عمومی در سال های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان 
و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده است.در همین راستا، دولت 
در الیحه »متناســب ســازی حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان 
کشوری و لشــکری« تاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش 
حقوق و مزایای کارکنان و بازنشســتگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی 
عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشســتگان 
دولت، به ویژه بی عدالتی های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.این الیحه با توجه به تکالیف دولت 
در اجــرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشســتگان کشوری و لشکری، 
اســتمرار عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معیشــت آنان با قید دو 
فوریت جهت طی تشــریفات قانونی به مجلس شورای اسامی ارسال 
شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسامی با دو فوریت الیحه 
متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری 
موافقت کردند.بر اســاس گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی، از جمله اقدامات مثبت دولت در الیحه حاضر 
مبنی بر کاهش بی عدالتی های موجود می توان به جبران درصد افزایش 
بیشــتر حقوق و مزایای عمده گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی 
باالتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای 
کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشســتگان 
کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان 
و همچنین ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده 
۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اوالد کارکنان 

و بازنشستگان در چارچوب سیاست های کلی نظام اشاره کرد.
این الیحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز 
رسید و اصاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده 
شدن متناسب ســازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و 
رزمندگان معسر، باال رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان 
مهرآفرین در رتبه بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در 
خصوص فوق العاده ویژه از جمله آنهاســت.در نهایت الیحه مذکور که 
امروز در صحن علنی مجلس  شورای اسامی بررسی شد، با ۲۰۰ رای 
موافــق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رســید. با تصمیم 
هیئت رئیســه مجلس این الیحه به صورت دو شــوری بررسی شده و 
جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت. رئیس مجلس 
پس از تصویب کلیات الیحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشکری در این باره گفت که » ابهامات و اختاف نظرهایی 
در خصوص این الیحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون 
ارجاع می دهیم.«طبق اطاعات مندرج در گزارش کارشناســی اخیر 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، براساس بررسی های انجام 
شــده و با فرض اعمال احکام الیحه حاضر از تاریخ اول شــهریور ماه 
۱۴۰۱، بــار مالی این الیحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می 
شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه های مربوط 
به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشســتگان کشــوری و لشکری، الزم 
اســت ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام الیحه حاضر نیز پایدار 
و قابل تحقق باشــد. عدم پیش بینــی منابع پایدار و قابل تحقق برای 
تأمین منابع مالی مورد نیــاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و 
بازنشســتگان دولت می تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و 
افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل گیری تورم افسار گسیخته شود.

نکات اختالفی دولت و مجلس چه بود؟
به گزارش ایســنا، مســعود میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص الیحه 
دو فوریتی متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
لشکری و کشــوری، ضمن برشمردن ضرورت های ارائه این الیحه 
و سختی های دولت در تامین منابع، از نمایندگان مجلس خواست 
که »تحت هیچ عنوانی ســقف پیش بینی شــده از سوی دولت را 
افزایش ندهند.«وی افزود: این مبلغ در اختیار مجلس اســت و هر 
طور که می خواهــد در خصوص آن تصمیم گیری کنند، اما نباید 
ســقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ســقف باال رفته اســت. ما انتظار داریم 
این باز گردد و اصاحات انجام شده در آن صورت گیرد.حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه نیز در پاســخ به 
این اظهارات و در خصــوص کلیات این الیحه گفت: ما ۹۰۰ هزار 
تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه 
کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعام شــد، ما 
نیز چهار روز از هشــت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در 
خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد 
شــود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی 
کنیم.وی افزود: در کل افزایش حقوق بازنشســتگان مطابق آنچه 
کــه دولت گفته صورت می گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختاف نظر وجود دارد. 
۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. 
وگرنه سقف بودجه افزایش چشــمگیری نیافته است. حال دولت 
می تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. 
ما باید متناسب با شرایط کشــور به جمع بندی برسیم.به گزارش 
ایســنا، طبق آنچه پیش از این گفته شد، الیحه »متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری« جهت رفع 
برخی ابهامات به کمیسیون برنامه ارجاع شده و پس از رفع ابهامات، 

تصمیم گیری نهایی پیرامون آن اتخاذ خواهد شد. 

تبدیل شدن ترکیه به هاب گازی و چالش های ایران:
ترکیه رویای هاب گازی ایران را ربود

تبدیل شدن ترکیه به هاب گازی منطقه، چالش بزرگی را پیش پای ایران قرار می دهد چرا که ترکیه 
با این بســتر، عمًا ابزار چانه زنی بر ســر قیمت گاز در منطقه را در اختیار خواهد داشت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادآناین، با آسیب دیدن بخش بزرگی از خطوط لوله ی نورد استریم که والدیمیر پوتین 
آن را یک حادثه تروریستی می داند، به ترکیه پیشنهاد داد تا بخشی از گازی که در مسیر نورد استریم 
متوقف شده از طریق این کشور منتقل شود و با یک مسیر جایگزین، ترکیه به یک هاب گازی بدل 
شــود.خطوط لوله ی نورد استریم ۱و۲، در ماه گذشته آســیب دیدند؛ این لوله ها از روسیه به آلمان 
امتداد داشت و با نشت گاز از آن ها، روسیه در اقدامی ناگهانی پیشنهاد انتقال گاز را از طریق لوله ی 
ترک استریم، به بلغارستان، رومانی و سپس به اروپا مطرح کرده؛ پیشنهادی که البته مورد استقبال 

اردوغان قرار گرفته است.

ترکیه و روسیه روابط استراتژیک خود را حفظ کرده اند
پوتین از ترکیه به عنوان »امن ترین و قابل اطمینان ترین مسیر برای تحویل گاز« کشورش نام برده 
و گفته: تشکیل یک هاب گازی در ترکیه می تواند عاوه بر تسهیل عرضه در زمینه تعیین قیمت این 
هیدروکربن  گران قیمت نیز مورد استفاده قرار گیرد.اتحادیه ی اروپا در پی حمله ی نظامی روسیه به 
اوکراین، اگرچه در پی قطع وابســتگی انرژی روسیه بود اما با توجه به اینکه نزدیک به چهل درصد 
انرژی خود را از این کشور تأمین می کرد، هنوز جایگزین مناسبی برای این حجم از گاز نیافته است. 
پوتین و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در قزاقســتان دیدار کرده و درخصوص ایجاد 
یک هاب گاز بین المللی با یکدیگر گفتگو و به توافق رســیدند. اگرچه روسیه و ترکیه در زمینه های 
مختلفی از جمله در سوریه، با هم مشکاتی داشتند اما با این اقدام نشان دادند که روابط استراتژیک 
خود را حفظ کرده اند.پشنهاد روسیه به ترکیه، بار دیگر ثابت کرد که روسیه برای ایران دوست نیست 
بلکه رقیبی است که از هر فرصتی استفاده می کند تا در بازارهای جهانی نفت و گاز از ایران جلو بزند 
و این مسأله را بارها ثابت کرده، همانطور که در ماجرای صادرات گاز ایران به پاکستان نیز، در ابتدا 
روس ها قول همکاری درباره ی سرمایه گذاری و راه اندازی صادرات گاز به پاکستان را دادند اما پس از 
گذشت چند سالی، همانند روال همیشگی، روس ها خلف وعده کرده و این پروژه هیچگاه اجرایی نشد.

تبدیل شدن ترکیه به هاب گازی؛ چالشی بزرگ بر سر راه ایران
در این میان، ایران ادعا می کند که می خواهد تبدیل به هاب گازی شود اما باید دید با پیشنهاد روسیه 
و پذیرفتنش از سوی ترکیه، این امکان تا چه اندازه برای ایران فراهم است.شرایط مطلوبی که امروز 
برای کشور همسایه ی ما، که خود فاقد منابع گازی است، از سوی روسیه به وجود آمده می تواند به 
ســادگی این کشور را به هاب گازی منطقه تبدیل کند؛ موقعیتی که ایران سال ها در پی آن بوده و 
حتی ادعایش را هم مطرح کرده است.تبدیل شدن ترکیه به هاب گازی منطقه، چالش بزرگی را پیش 
پای ایران قرار می دهد چرا که ترکیه با این بستر، عمًا ابزار چانه زنی بر سر قیمت گاز در منطقه را در 
اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر قرارداد خرید گاز ترکیه از ایران تا سال ۲۰۲۵ به پایان می رسد 
و از آنجایی که ترکیه هم اکنون گزینه های متعددی از جمله ایران، روسیه و آذربایجان را برای خرید 
گاز در اختیار دارد عمًا می تواند به یک قدرت منطقه ای در این حوزه تبدیل شــود و قیمت گذاری 

گاز را در دست بگیرد.

توان ایران برای رقابت با ترکیه چقدر است؟
در این میان البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که رفتار روسیه در خصوص صادرات گاز واضح 
اســت که هرگاه با کشوری به مشکل بخورد، شــیر گاز را روی آن می بندد و به همین دلیل ترکیه 
اعتماد صددرصدی به این کشور ندارد اما از این فرصت پیش آمده به نفع خود استفاده خواهد کرد 
تــا جایگاهش به عنوان هــاب گازی منطقه را تثبیت کند.پیشــتر و در دوران وزارت زنگنه، چنین 
پیشنهادی از سوی ترکیه به ایران شده بود اما به دلیل قیمت پایین، این پیشنهاد از سوی ایران رد 
شد.حال باید منتظر بود و دید ایران، که همواره ادعای هاب گازی منطقه را با خود یدک می کشد در 
مقابل این پیشنهاد چه عکس  العملی نشان خواهد داد. آیا با تبدیل شدن ترکیه به هاب گاز و به وجود 
آمدن یک شــاهراه گازی در آن کشور، ایران همچنان می تواند بر سر ادعای خود باقی بماند یا اصًا 

جای تاش و رقابتی برایش باقی خواهد ماند یا خیر؟

صنــدوق بین المللی پول از افزایــش ۱۵۰میلیــارد دالری تولید ناخالص 
داخلی ایران بر اســاس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز 
حســاب های جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دالر پیش بینی کرد.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد 
خود از وضعیت شاخص های کان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید 
ناخالص داخلی ایران بر اســاس شاخص قدرت خرید در این سال را ۱۵۹۹ 
میلیارد دالر برآورد کرده است.این نهاد بین المللی انتظار دارد تولید ناخالص 
داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل 
۱۵۰ میلیارد دالر افزایش یابد. در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی 
ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دالر محاسبه شده بود.به همین 
ترتیب ســرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از 

۱۷۰۸۲ دالر در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۶۶۳ دالر افزایش خواهد یافت.

رشد 53 درصدی درآمدهای دولت ایران
بر اســاس این گــزارش درآمدهای دولت ایران در ســال ۲۰۲۲ با رشــد 
۵۳درصدی نســبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان 
خواهد رســید. درآمد دولت ایران در ســال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان 
برآورد شده بود.هزینه های دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱درصدی 
مواجه می شــود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار 

میلیارد تومان در ســال جاری می رســد.صندوق بین المللی پول در بخش 
دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حســاب های جاری ایران در ســال 
۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دالری نســبت به ســال قبل مواجه شود و به 
۳۲ میلیارد دالر برسد، این نهاد تراز حساب های جاری ایران در سال قبل را 
۱۱ میلیارد دالر اعام کرده است.این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران 
در ســال جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم 
نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش می یابد، خالص بدهی دولت ایران در 

سال قبل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

 عبور جمعیت ایران از 85 میلیون نفر در سال 2022
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ 
با رشد ۱۴.۴درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد 
خواهد کرد، اما واردات پس از رشــد ۲۲.۶درصدی در سال ۲۰۲۱ در سال 
جاری تنها ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد.کل پس اندازهای ملی در سال ۲۰۲۱ 
معادل ۴۲.۰۱درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می رود این رقم 
در ســال جاری به معادل ۴۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برســد.این 
گــزارش جمعیت ایران در پایان ســال ۲۰۲۱ را ۸۴.۸۴ میلیون نفر برآورد 
کرده اســت و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان ســال ۲۰۲۲ به ۸۵.۶۹ 

میلیون نفر برسد.

مشــاهدات میدانی از سطح مراکز درمانی و درمانگاه های شبانه روزی، نشان 
می دهد بیشــتر بیماران با عائم ســرماخوردگی و آنفلوانزا به پزشک مراجعه 
می کنند.به گزارش خبرنگار مهر، پاســی از شب گذشته اما راهروی اورژانس 
بیمارســتان هنوز مملو از بیمارانی است که صدای سرفه ها و عطسه های آنها 
یک لحظه قطع نمی شــود. از کودک ۷ ســاله گرفته تا افراد مسن، در انتظار 
ویزیت پزشــک هستند.این روزها و شب ها، مشــابه این صحنه را می توان در 
اغلب بخش های اورژانس بیمارستان ها شاهد بود. افرادی با عائم مشابه یکدیگر 
که نشــان می دهد درگیر بیماری فصل پاییز و زمســتان شده اند. اما، با یک 
تفاوت نسبت به سال های گذشته و آن هم، شروع زودهنگام سرماخوردگی ها 
و آنفلوانزای فصلی اســت.متخصصین عفونی، پیش بینی کرده بودند که پاییز 
و زمســتان امسال، شاهد شــیوع آنفلوانزا باشــیم و دلیل آن نیز، رها شدن 
پروتکل های بهداشتی پاندمی کرونا است. زیرا، در دو سال گذشته و به دنبال 
شیوع بیماری کرونا در جهان، شاهد تشدید رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در مقابله با این ویروس بودیم و همین مســئله باعث شــد تا از شــدت سایر 
بیماری های ویروسی و عفونی، کاسته شود.بر اساس آنچه در دو سال گذشته 
شاهد بودیم، وضعیت شیوع آنفلوانزا در مقایسه با سال های قبل تر، به مراتب 
کمتر بود. این در حالی اســت که به دنبال فروکش کردن پاندمی کووید ۱۹، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به پایین ترین سطح خود رسیده و تا حدودی، 
عادی انگاری شــده است.پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشــوری، با عنوان این مطلب که امسال زودتر از سال های قبل درگیر شیوع 
آنفلوانزا شدیم، گفت: سال های قبل شیوع آنفلوانزا از اوایل آبان رخ می داد، اما 
امســال از مهر ماه با شــیوع آنفلوانزا مواجه شدیم.وی افزود: افرادی که عائم 
ســرماخوردگی دارند، سریع تر خوب می شوند اما وقتی عائم بیماری همراه با 
تنگی نفس و سرفه طوالنی مدت شود باید به پزشک مراجعه کرده تا با استفاده 
از داروهای ضد ویروســی بهبود یابند.رئیس بخش عفونی مسیح دانشوری، با 
عنوان این مطلب که شیوع کرونا فعًا کم شده است، گفت: پیشگیری از ابتاء 
به آنفلوانزا شبیه دستورالعمل های کرونا است و افراد باید با شستشوی دست ها، 

رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماســک، جلوی شــیوع بیماری را بگیرند.ایرج 
خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با عنوان این مطلب که 
پیش بینی می شود امسال شاهد افزایش موارد ابتاء به آنفلوانزا باشیم، افزود: 
با توجه به کم شدن موارد کرونا و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، انتظار 
می رود با افزایش موارد آنفلوانزا در جامعه مواجه شویم.وی با بیان این موضوع 
که موارد مرگ و میر آنفلوانزا کمتر از کرونا نیست، ادامه داد: متأسفانه مردم، 
آگاهی زیادی از بیماری آنفلوانزا ندارند. در حالی که وقتی همه گیری آنفلوانزا 
رخ می دهد، شاهد موارد بستری و مرگ و میر هستیم.رئیس جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران تاکید کرد: اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا با افرادی است 
که بیماری های زمینه ای، مزمن، دیابت، سرطان و…، دارند.آمیتیس رمضانی 
استاد تمام بیماری های عفونی، با عنوان این مطلب که پاییز، زمستان و اوایل 
بهار زمان شروع آنفلوانزا است، گفت: ماه های شیوع آنفلوانزا، آذر، دی و بهمن 
است.وی در پاسخ به این سوال که ویروس آنفلوانزا با ویروس سرماخوردگی چه 
تفاوتــی دارد، افزود: این ویروس جزو آدنو ویروس ها و رینو ویروس ها )عامان 
ســرماخوردگی( نیست، بلکه شــامل آنفلوانزای A ، B و C است که بیشترین 
مشــکل انسان با گروه های A و B آنفلوانزا است.استاد تمام بیماری های عفونی 
در خصوص تفاوت آنفلوانزا و سرماخوردگی، گفت: آنفلوانزا شدیدتر، جدیدتر و 
مهم تر از ویروس های سرماخوردگی است. این بیماری بسیار پر سر و صدا است 
و با تب و ســردرد شدید بروز می کند و تدریجاً بعد از یک هفته تخفیف پیدا 
می کند.وی افزود: افرادی که به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی، 
ریوی، کلیوی، کبدی دیابت و بیماری های نقص سیستم ایمنی مبتا هستند، 
به تزریق ساالنه واکسن آنفلوانزا اهتمام ورزند. همچنین با توجه به اینکه شکل 
جدی بیماری آنفلوانزا در مادران باردار دیده می شــود این گروه حتماً نیاز به 
تزریق واکسن آنفلوانزا دارند. در بیماران مبتا به سرطان که از داروهای شیمی 
درمانی اســتفاده می کنند نیز ضرورت تزریق واکسن آنفلوانزا وجود دارد.مدیر 
گروه تحقیقات بالینی انســتیتو پاستور گفت: با توجه به اینکه ویروس کرونا و 

ویروس آنفلوانزا از جمله ویروس های تنفسی هستند.

 شلوغی اورژانس بیمارستان ها

آنفلوانزا خیلی زود از راه رسید

رئیس سازمان امور مالیاتی:

کاهش وابستگی بودجه سال جاری به درآمدهای نفتی
وزیر صمت:

پارسال 48 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشتیم

 منابع افزایش حقوق کارمندان از کجا
 تامین می شود؟

وزیر صمت گفت: صادرات ما روند رو به رشــدی دارد سال گذشته صادرات غیر نفتی بیش از ۴۸ میلیارد 
دالر بود و واردات ما حدود ۵۲ میلیارد دالر که باید تاش کنیم محصوالت پیچیده مانند تجهیزات پزشکی 
و کاالهای پیچیده را به محصوالت صادراتی اضافه کنیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدرضا فاطمی 
امین وزیر صمت در همایش روز جهانی استاندارد با اشاره به سه کارکرد استاندارد گفت: کارکرد اول کیفیت 
کاال را مشخص می کند کارکرد دوم استاندارد زبان مشترک و کارکرد سوم مدیریت دانش است.وی با بیان 
اینکه این ســه کارکرد در چهار سطح موضوعیت پیدا می کنند افزود: سطح اول محصول کاال یا خدمات، 

سطح دوم فرآیند، سطح سوم....

کسی خانه نمی خرد!

هزینهانحصارهارامردمپرداختمیکنند
گزارش جدید صندوق بین المللی پول

اقتصادایران۱۶۰۰میلیارددالریمیشود
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گزیده خبر
سرلشکر باقری:

حضور ۳ هزار تروریست پشت مرزها را 
تحمل نمی کنیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اینکه سه هزار نیروی مسلح پشت دیوار 
مرز ما مرکز ســاخت بمب داشــته باشــند، به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل 
نیســت و با آن ها مقابله می کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشــکر محمد 
باقری رئیس ســتادکل نیروهای مســلح در مورد وضعیت گروه های تروریستی 
در شــمال غرب کشور، اظهار داشت: این یک موضوع قدیمی است؛ این گروه ها 
از ابتدای انقاب اســامی با کمک آمریکا و سایر دشمنان در اقلیم شمال عراق 
النه کردند، اما در چند ســال اخیر با حمایت آمریــکا، مقرهای آنان تبدیل به 
یــک مجموعه ای علیه امنیت ملی ما شد.سرلشــکر باقری افزود: ما چند نمونه 
داشــتیم که اســرائیل از داخل این ها نفراتی را انتخاب می کردند و بعد آموزش 
می دادند و بعد آن ها داخل کشور ما می آمدند و ترور و کارهای ضد امنیتی انجام 
می دادند و از این ها به عنوان تروریســت اجاره ای اســتفاده می کردند. به نوعی 
این ها مقرهای صهیونیســت ها بود که یک نمونه از این مقرها در اربیل توسط 
نیروی هوافضای ســپاه مورد حمله قرار گرفت.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ادامه داد: طی این سال ها مدام به اقلیم کردستان عراق تذکر دادیم و گفتیم این 
رسم همسایگی نیست که ما این همه به ملت عراق خدمت کنیم و بعد شما به 
این ها اجازه ایجاد مقر نظامی و رسانه می دهید؛ بارها به ما قول دادند که جلوی 
اقدامات گروهک های تروریستی را بگیرند، اما عمل نکردند، بنابراین تصمیم بر 
این شد تا با این ها مقابله کنیم و این براساس منشور ملل متحد و دفاع از خود 
است.سرلشکر باقری با اشاره به عملیات اخیر نیروی زمینی سپاه علیه مقرهای 
گروه های تروریســتی در شمال عراق تاکید کرد: این عملیات هم با رعایت تمام 
اصول انسانی عملیات کردیم و مراقب هستیم از بینی یک غیرنظامی خون نیاید، 
در مواردی بوده که گروهک های تروریستی در یک طبقه از یک آپارتمان کارگاه 
ســاخت بمب داشتند، اما ما برای جلوگیری از آسیب به مردم این ساختمان را 
هدف قرار ندادیم.وی تصریح کرد: ما به مقامات اقلیم گفتیم دو راه وجود دارد، 
یا این ها باید تبدیل به یک گروه غیرنظامی شــده و خلع ســاح شوند، با اینکه 
اقلیم کردستان باید گروهک های تروریستی را از این منطقه اخراج کند، اینکه ۳ 
هزار نفر نیروی مسلح پشت دیوار مرز ما مرکز ساخت بمب داشته باشند به هیچ 
عنوان برای ما قابل تحمل نیســت و ما با آن ها مقابله می کنیم، لذا این عملیات 
ادامه خواهد داشت، هر قدر هم که طول بکشد ما این عملیات و بزرگ تر از این 
را ادامه می دهیم.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: اآلن مردم اقلیم 
در چند مورد جلوی دفاتر گروه های تروریستی تظاهرات کردند و مطالبه دارند 
که تروریســت ها اقلیم را ترک کنند، این گروهک ها دقیقاً دنبال تجزیه کشور 
هستند و رهبران و حقوق بگیران سرویس های جاسوسی دنبال این هستند که 
بخشی از کشور ما را جدا کنند و برای خودشان حکومتی داشته باشند.سرلشکر 
باقری با اشاره به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر سرنگونی پهپاد ایرانی بر فراز 
اربیل گفت: ما می دانیم پایگاه حریر کجاســت در اربیل و دهوک هم می دانیم 
پایگاه آمریکایی ها کجاســت و چه تعداد نیرو در آن حضور دارند و چه اقدامی 
در آن ها صورت می گیرد، از امروز به بعد اگر نســبت بــه پهپادهای ما اقدامی 
کنند حتماً مقابله می کنیم و پاســخ این اقدام اخیر نیز برای محفوظ است.وی 
درباره حضور پایگاه های آمریکایی در برخی کشورهای همسایه گفت: کشورهای 
همســایه می گویند که پایگاه های آمریکایی در کشورهای ما اقدامی علیه ایران 
انجام نمی دهند، بعد که ما می گوییم فان اقدام توسط پایگاه های آمریکایی علیه 
ما صورت می گیرد، می گوینــد که آمریکایی ها ما را به پایگاه ها راه نمی دهند و 
ما از فعالیت آن ها اطاع نداریم، ما به کشورهای همسایه گفتیم که اگر اقدامی 
علیه امنیت ملی ما از پایگاه های آمریکایی در کشورهای همسایه صورت گیرد، 
ما حتماً پاســخ آن پایــگاه را خواهیم داد، البته در دو ســال اخیر همکاری با 
سرویس های اطاعاتی کشورهای همسایه داشته ایم و آن ها هم اصاحاتی انجام 
داده اند. در برخی موارد هم خاف تعهد خود عمل کرده اند که ما هم به وقتش 
تافی خواهیم کرد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پایان با مقایسه بودجه 
دفاعی نیروهای مســلح با آمریکا عنوان کرد: بودجه دفاعی ما در بهترین حالت 
۵ میلیارد دالر و بودجه دفاعی آمریکا ۸۰۰ میلیارد دالر اســت، اگر فرض کنیم 
یک دهم بودجه آمریکا هم معطوف به ماســت از سوی دیگر برخی کشورهای 
منطقه و رژیم صهیونیستی تمام بودجه دفاعی خود را معطوف به ما کرده اند، اما 
نیروهای مسلح ما متکی به داخل هستند و نیروهای مسلح ما توانسته اند امنیت 

پایدار را به ارمغان آوردند.

قالیباف در نطق پیش از دستور:
اصالح ساختار بانک مرکزی خلق نقدینگی و 

تورم را مهار می کند
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: نهایی 
شدن اصاح ساختار بانک مرکزی مهار موتور 
خلــق نقدینگی و تــورم را فراهم می کند.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح 
)یکشنبه ۲۴ مهر( در صحن علنی مجلس در 
نطق پیش از دستور گفت: رهبر معظم انقاب 

در دیدار اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه 
تاکیــد کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اســاس از مجلس، 
قانونگذاری های کارآمد را مطالبه کردند.وی تصریح کرد: بر این اســاس 
به اســتحضار مردم شریف ایران می رســانم در راستای همین فرمایش 
نمایندگان مجلس در جلسه گذشته کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای 
سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند 
و برای چند نکته باقی مانده جهت نهایی شــدن به مجلس تشــخیص 
فرســتادند.قالیباف افزود: انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نیز به 
دلیل اهمیت و تأثیرگذاری این قانون در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند 
نهایی را مشــخص کند تا این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.

رئیس مجلس شورای اســامی عنوان کرد: بر اساس این طرح عاوه بر 
انتشــار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیأت وزیران و سایر نهادها و 
دســتگاه هایی که در این طرح ذکر شــده باید صورت ها، اطاعات مالی 
سازمان ها و مؤسســات نیز منتشر شــود.وی ادامه داد: همچنین همه 
فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای 
مربوط به معامات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس 
مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت سوءاستفاده 
کند.قالیباف بیان کرد: همچنین از موارد پایه ای در بســته تحول قوانین 
اقتصادی کشور، قانونگذاری برای اصاح ساختار نظام بانکی است. مجلس 
جلسه گذشــته تعدادی از موارد باقی مانده از طرح »مسئولیت، اهداف، 
ساختار و وظایف بانک مرکزی« را تصویب کرد و پیش بینی می شود بقیه 
موارد، این هفته نهایی و به شــورای نگهبان ارســال شود.رئیس مجلس 
شــورای اسامی تصریح کرد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصاح 
ساختار بانک مرکزی امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه 
بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می کند.وی بیان کرد: 
در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اســامی ایران به عنوان 
تکمیل کننده اصاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات الزم برای بانک ها تبدیل به قانون 
شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طایی و کاغذبازی 
شود.قالیباف افزود: همچنین قانون الزم برای احقاق حقوق مردم در برابر 
بانک ها تصویب شــود تا مردم در برابر اعمال سلیقه ها و منفعت محوری 
بانک ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به ســرمایه گذاران و 
کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.رئیس مجلس شورای اسامی 
یادآور شــد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصاح ساختار نظام 
بانکی را خواهد برداشت؛ اقدامی که سال های سال به عقب افتاده و تقریباً 

به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

امیر حاتمی:

امنیتکشورباقدرتمندشدنبهدستمیآید
مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش گفت: اگر می خواهیم 
امنیت کشورمان حفظ شود، باید آماده باشیم و قدرتمند شویم. 
آیا دشمنان نمی خواستند ما را همچون سوریه، لیبی، یمن، عراق 
و افغانســتان درگیر جنگ کنند. اکنون هم می خواهند؛ اما چرا 
نشد؟ چون هوشیاریم.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی خبرگزاری 
تسنیم، امیر حاتمی مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش 
در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس که در دانشگاه افسری 
خاتم االنبیاء)ص( پدافند هوایی ارتش برگزار شد، اظهار داشت: 
مولفه های متعــددی در جنگ تاثیر دارد؛ در بین همه آن  ها دو 
مولفه ی نیروی انسانی و فناوری و تجهیزات بیش از بقیه اثر دارد.

وی افزود: برخی معتقدند که نیروی انســانی اصل است و برخی 
فناوری را اصل می دانند که هر کدام استدالل ها و اشارات تاریخی 
به جنگ ها دارند.مشــاور فرمانده معظم کل قــوا در امور ارتش 
عنوان کرد: در این رابطه به جنگ های اخیر در منطقه همچون 
جنگ های اول و دوم خلیج فارس نیز اشــاره می کنند اما ما در 
جمهوری اســامی از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کنیم 
و همانطــور که رهبری فرمودند به جنگ به عنوان گنجینه نظر 
داریــم. بنابراین هر دو مولفه و همچنیــن تمامی مولفه ها مهم 
هستند. تمامی رسته ها در جنگ ایفای نقش کردند. الزم است 
در جنگ هــای احتمالی آینده میزان نقش هر کدام را بررســی 
کرد و بدان توجه داشــت.امیر حاتمی با اشاره به نقش و اهمیت 
علم و فناوری در دفاع مقدس، بیان داشــت: استفاده از تجارب 
جنگ، کشــور را بیمه می کند. جنگ همواره اتفاق می افتد؛ اگر 
تاریخ ۵۰۰ سال گذشــته ایران زمین را بررسی کنیم، خواهیم 
دید که بارها ناخواســته درگیر جنگ های بسیاری شدیم. البته 

از وقــوع چند جنگ هم جلوگیری شــد.وی عنــوان کرد: اگر 
جنگ نمی خواهیم و می خواهیم امنیت کشــورمان حفظ شود، 
باید آماده باشــیم و قدرتمند شویم. آیا دشمنان نمی خواستند 
ما را همچون سوریه، لیبی، یمن، عراق و افغانستان درگیر جنگ 
کنند. اکنون هم می خواهند. اما چرا نشد؟ چون آماده و هوشیار 

بوده و هستیم. آن ها در تحمیل جنگ محاسبه می کنند، اگر به 
نفع شان نباشد، جنگی را آغاز نمی کنند.مشاور فرمانده معظم کل 
قوا در امور ارتش گفت: باید از علم و فناوری به خوبی اســتفاده 
کنیم تا امنیت کشــورمان را برقرار کنیــم. ما در حوزه پدافند 
هوایی با فناوری وارد جنگ شدیم؛ اگر می خواهیم در جنگ های 

آینده موفق باشیم باید به فناوری و علم توجه داشته باشیم . در 
جنگ ســامانه ها را تلفیق کردیم و ارتقا دادیم، بنابراین به علم 
توجه داشتیم.امیر حاتمی درخصوص نقش ابعاد مختلف علم در 
دفاع مقدس اظهار داشــت: در جنگ بیمارستان های صحرایی 
برپا و هزاران عمل جراحی انجام شد که این نشان دهنده حضور 
علم تجربی در جنگ است. همچنین بسیاری از رشته های علوم 
انسانی در جنگ نقش آفرینی کردند. مدیریت در نیروهای مسلح 
در دوران جنگ از ســخت ترین کارهــا بود؛ نقش علم مدیریت 
در دفاع مقدس مورد غفلت قرار گرفته اســت.وی افزود: نقش 
علــم مدیریت در جنگ و دفاع مقــدس باید به طور ویژه مورد 
بررسی قرار بگیرد. این موضوع در سه سطح تاکتیکی، عملیاتی 
و راهبردی قابل تبیین است.مشــاور فرمانده معظم کل قوا در 
امور ارتش عنوان کرد: فرماندهان ارشــد نقش مهم و راهبردی 
در جنگ داشتند. فرماندهان با تجهیزاتی که وارد جنگ شدیم، 
توانستند در عملیات والفجر هشت جنگنده های بسیاری ساقط 
کنند و شــگفتی بیافرینند.امیر حاتمی با اشاره به نقش شهید 
ســتاری فرمانده وقت نیروی هوایی در جنگ گفت: البته باید 
این نقش را در بین ســایر فرماندهان و گسترده تر هم دید.وی 
خاطرنشــان کرد: ۴۳ کشــور در جنگ از صدام حمایت کردند 
اما در این سو ما خودمان تنها بودیم؛ رهبری عالمانه و دلسوزانه 
امام)ره( موجب شــد تا علی رغم تمامی فشارها در جنگ و پس 
از آن کشور و نیروهای مسلح را بسازیم. امروز در پدافند هوایی 
در بردهای کوتاه، متوســط و بلند شــرایط بسیار خوبی داریم. 
این حاصل مدیریت راهبردی رهبــر حکیم و با درایت انقاب 

اسامی است.

فرمانــده نیروی پدافنــد هوایی ارتش 
گفــت:  ایــران  اســامی  جمهــوری 
تســت های اولیــه بــاور۳۷۳ را در برد 
۳۰۰کیلومتــر انجام دادیم. روزی تصور 
هــدف قرار دادن یــک پرنده متخاصم 
در ۳۰۰کیلومتری محال بود، اما امروز 
در حال تحقق است .به گزارش خبرنگار 
حوزه دفاعی خبرگزاری تســنیم، امیر 
علیرضــا صباحی فرد فرمانــده نیروی 
ارتش جمهوری اسامی  پدافند هوایی 
ایران در همایش علم و فناوری در دفاع 
مقدس که در دانشــگاه افســری خاتم 
االنبیاء)ص( پدافند هوایی برگزار شــد، 
اظهار داشت: در حوزه پدافندی با افتخار 
هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر 
گذاشتیم.وی خاطرنشان کرد: تجهیزاتی 
که در جنگ داشتیم اندک و وابسته بود؛ 
مانند هاگ و راپیر، اما با آن سامانه های 
اندک مان توانستیم ماشین جنگی صدام 
را در عملیــات والفجر هشــت متوقف 
کنیم.امیر صباحی فرد گفت: با پیروزی 
انقاب اســامی، سامانه های اندکی که 
داشتیم و توسط مستشــاران خارجی 

به کارگیری می شد، رها گردید و جوانان 
متخصصان توانســتند آن هــا را دوباره 
راه انــدازی کنند.فرمانده نیروی پدافند 
هوایــی ارتش با بیان اینکه دشــمنان 
به دنبال دیوانــه ای بودند تا در وضعیت 
ابتدای انقاب به ما حمله کنند، عنوان 
کرد: صدام بهترین گزینه برای تحمیل 
جنگ به ایران بود. در هر جنگ و با هر 
حمله ای ابتدا فرودگاه های کشور بسته 
می شــود، اما کارکنان پدافند هوایی در 
جنگ تحمیلی با تجهیزات اندک اجازه 
ندادند برای یــک لحظه هم فرودگاه ها 
بسته شود.وی ادامه داد: دشمنان همه 
توان خودشــان را به کار گرفتند تا ایران 
را به زانو دربیاورند، مهمترین کارشــان 
این بود تا اقتصاد کشور را مختل کنند 
و اجــازه ندهند نفــت از جزیره خارک 
صادر شود. دشــمنان بیش از ۲ هزار و 
۸۰۰ بار بــه جزیره خارک حمله موفق 
و ناموفق انجام دادند که توسط پدافند 
هوایی از آنجا دفاع شد.امیر صباحی فرد 
با بیان اینکه شهدای بسیاری در جزیره 
خارک برای دفــاع و صیانت از صادرات 

نفت تقدیم شد، گفت: در دفاع مقدس 
دکتریــن دفاعی پدافنــد هوایی تغییر 
یافت. قبل از انقــاب مأموریت پدافند 
هوایــی، دفاع از چند ســایت، پایگاه و 
بانــد فرودگاه بود، اما در جنگ دکترین 
دفاعــی پدافند هوایی تغییــر یافت و 
۵۰۰ نقطه برای تأمین امنیت از مناطق 
حیاتی مــورد پدافند قــرار گرفت.وی 
با بیان اینکه »اگــر اقدامات خاقانه و 
ابتکارات در جنگ نبود، نمی دانســتیم 
چگونه پدافند کنیــم«، تأکید کرد: در 
عملیات والفجر هشت ابتکارات بسیاری 
به کار گرفته شــد، قبــل از آن پدافند 
هوایی جنگنده های بســیاری از دشمن 
متخاصم ساقط کرد، اما در آن عملیات 
با ابتکاراتی که صورت گرفت، ماشــین 
نظامی ارتش عراق متوقف و هواپیماهای 
بسیار زیادی ساقط شد.امیر صباحی فرد 
خاطرنشــان کرد: در جنــگ آموختیم 
که باید روی پای خودمان بایســتیم و 
از دیگران قطع وابســتگی و امید کنیم. 
امروز پدافنــد هوایی رو به پیشــرفت 
حرکت می کند. در ســال های گذشته 

کارهای بســیاری انجام شــده است. تا 
چند ســال قبل با ســامانه هایی که در 
جنگ داشتیم رزمایش انجام می دادیم، 
امــا اکنون بــا تجهیزات بومــی که در 
لبه فنــاوری هســتند، رزمایش برگزار 
می کنیم.وی با ابراز اینکه »پدافند هوایی 
ارتش امروز قدرت مطلق منطقه ای است 
و قدرتــش در دنیا انکارناپذیر اســت«، 
اظهار داشــت: ما در جنگ و بعد از آن 
آموختیم باید پوشــش پدافند هوایی را 
در همه سطح ها و الیه ها داشته باشیم. 
در گذشته در ارتفاع باال مشکل داشتیم، 
اما سامانه پدافندی باور۳۷۳ را در داخل 
با برد ۲۰۰ کیلومتر ساختیم و آزمایش 
نیز کردیم، اکنون پا را فراتر گذاشته ایم، 
هرچه تهدیدات جلوتر برود، ما جلوتر از 
آن تهدیدات می رویم. تســت های اولیه 
بــاور۳۷۳ را در برد ۳۰۰ کیلومتر انجام 
دادیم. روزی تصور هدف قرار دادن یک 
پرنده متخاصم در ۳۰۰کیلومتری محال 
بود، اما امروز در حال تحقق اســت .امیر 
صباحــی فرد تأکید کرد: ما دشــمنان 
را در پایگاه های شــان رصــد می کنیم. 
برد رادارهای ما هزاران کیلومتر اســت. 
دشمنان اگر می توانســتند بارها به ما 
حمله کرده بودند. نیروهای مســلح به 
باالترین توان خودشــان رســیده اند و 

بازدارندگی ایجاد شده است.

بُرد موشک باور ۳7۳ به ۳00 کیلومتر رسید

 صباحی فرد: تست های اولیه انجام شد

ســخنگوی دولت گفت: صنعت هسته ای کشور صنعت پیشرویی اســت و دولت در این مسیر بسیار مصمم و جدی و با سرعت هر چه 
شــتابان تری پیش خواهد رفت.به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت )یکشنبه( در حاشیه نشست شورای 
هماهنگی مرکز اطاع رسانی دستگاه اجرایی کشور که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، اظهار داشت: امروز به تناسب حضور در مجموعه 
سازمان انرژی اتمی، هم برخی از اقدامات و هم دستاوردهای بسیار خوب، امیدوار کننده، افتخار آمیز و غرورآفرین کشور عزیزمان در حوزه 
انرژی اتمی از سوی سخنگو و رئیس محترم این سازمان گزارش شد.وی با اشاره به اینکه جهت دهی و اولویت فعالیت ها به سمت صنعتی سازی و بهره برداری های اقتصادی، 
درمانی و بهداشتی از این صنعت در حوزه های مختلف کشاورزی، بهداشتی و صنعتی بود، گفت: که الحمداهلل بسیاری از این ها به سمت صنعتی سازی پیش رفته و در حال 
حرکت است. امروز الحمداهلل ۲۰۰ مرکز درمانی در کشور از ۵۰ رادیودارو مختلف که همه محصوالت سازمان انرژی اتمی هستند، برای درمان در حوزه های مختلف بهره برداری 
می کنند.ســخنگوی دولت اضافه کرد: یکی دیگر از اولویت های کشــور این بوده که در حوزه ظرفیت برق تولیدی، ما با یک افزایش جدی و چشمگیر مواجه باشیم و دستوری 
که رئیس جمهور در بازدیدشــان در ســفر استانی بوشهر داشتند، مبنی بر اینکه بتوانیم ظرفیت تولید برق هسته ای مان را به ۱۰ هزار مگاوات برسانیم و فازهای ۲ و ۳ بوشهر 
برای این کار شروع شده است.بهادری جهرمی تصریحکرد: الحمداهلل کشور به سمت بومی سازی راکتورها حرکت می کند و به نوعی به این سمت می رود که بتواند عضو باشگاه 

تولیدکنندگان راکتورهای تحقیقاتی در سطح جهان باشد. 

حسین امیرعبداللهیان از دیدار روز گذشته اش با مشاور امنیت ملی عراق و هیئت عالی رتبه امنیتی همراه وی روایتی اینستاگرامی 
منتشر کرد.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در پستی اینستاگرامی با اشاره به دیدار روز گذشته اش با مشاور امنیت ملی 

عراق و هیئت عالی رتبه امنیتی همراه نوشت: روز گذشته با آقای قاسم اعرجی دبیر شورای عالی امنیت عراق که در راس یک هیات امنیتی عالی رتبه در تهران به سر 
می برد دیدار کردم. در این دیدار با تاکید بر مناسبات رو به گسترش تهران و بغداد در تمامی زمینه ها بر همکاری دو کشور در زمینه امنیتی از جمله لزوم برخورد با 
تروریست های مسلح از مبداء اقلیم کردستان عراق تاکید کردم.همچنین با تاکید بر این که مناسبات دوکشور راهبردی و ممتاز است و ما امنیت عراق را امنیت ایران 
می دانیم، به آقای اعرجی صراحتا گفتم با توجه به مناسبات حسنه جمهوری اسامی ایران و جمهوری عراق، ما انتظار نداریم که خاک اقلیم کردستان عراق محلی 
برای اقدامات تروریستی و تهدیدی علیه ایران باشد.از ایشان خواستم مسئولیت کامل بغداد و اقلیم کردستان عراق نسبت به برخورد با گروه های تروریستی و آپارتاید 
از مبداء اقلیم کردستان عراق را بپذیرند.به ایشان گفتم ما همواره خواهان عراق آباد، آزاد و مستقل بوده ایم و جز خیر برای دولت و ملت عراق نمی خواهیم اما تداوم 

حضور مسلحانه تروریست ها در اقلیم کردستان و تحرکات آنان علیه امنیت ایران را تحمل نخواهیم کرد

بهادری جهرمی:

صنعت هسته ای کشور پیشرو است
امیرعبداللهیان: 

تحرکات مسلحانه تروریست ها در اقلیم کردستان 
علیه ایران را تحمل نخواهیم کرد

معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس ســازمان 
انرژی اتمی گفــت: امروز به لحاظ ضربه پذیری در 
حوزه هســته ای، کشــور به دالیل مختلف کاما 
غیرقابل آســیب اســت و برای دشــمنان ما که 
هدف اصلی آن ها ضربه زدن به صنعت هســته ای 
و دانشــمندان ایران اســت، هیچ گزینه ای برای 
آن ها جز دیپلماسی باقی نمی ماند.به گزارش ایسنا،  
بهروز کمالوندی سخنگو و معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس ســازمان انرژی اتمی با بیان این 
مطلب در دهمین جلسه شورای هماهنگی روابط 
عمومی های دســتگاه های اجرایی کشــور که در 
این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: هیچ دستگاهی 
مانند ســازمان انرژی اتمی نیست که جنبه های 

سیاســی چه در ابعاد داخلی و خارجی و همچنین 
اقتصــادی در حوزه های مختلف تکنولوژی و فنی 
همه یکجا در آن جمع شده باشد.وی افزود: امروز 
سازمان با گزارش های مخابره شده از سوی آژانس 
انرژی اتمی مواجه است؛ گزارش هایی که هرچند 
فعالیت های ما را اعام می کند اما در موارد فراوانی 
با اغراض سیاســی قلم به نحوی بــر می دارد که 
تصویری مخدوش و منفی از کشور ما در سطح بین 
المللی ایجاد کند.معاون امور بین الملل، حقوقی و 
مجلس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در همین 
زمینه دیپلماســی عمومی در سازمان انرژی اتمی 
نقش بســزایی دارد. این بدان جهت مهم است که 
دیپلماســی عمومی یکی از مولفه های مهم قدرت 

در صحنه بین المللی اســت و اگر تسلطی بر این 
حوزه وجود نداشته باشد، شاهد ایجاد یک تصویر 
مخدوش از خود خواهیم بود زیرا دشــمن در این 
زمینه بسیار فعال اســت.وی ادامه داد: جنگ تنها 
در حوزه ســخت نیســت و باید در حوزه های نرم 
نیز کار با قدرت دنبال می شــود و به همین خاطر 
هرچقدر کار انجام شود بازهم کم  بوده و الزم است 
در سازمان انرژی اتمی به واسطه جنبه های مختلف 
فعالیتی که دارد، مراقبت ها به بهترین شکل انجام 
شود تا شاهد حداکثر بهره وری برای کشور باشیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: خوشبختانه در 
این زمینه با مدیریت جدید در دستگاه دیپلماسی 
عمومی سازمان شاهد تحولی بسیار عالی هستیم 

که با به کارگیری بخش های مختلف این موضوع به 
طور محسوس قابل مشاهده است. در این راستا دو 
اتفاق مهم در سازمان رخ داده که الزم است بیش 
از گذشــته به آن پرداخته و دیده شود. یکی از این 
موارد سابقه خوب تحقیقات فنی در سازمان است 
که در حال تبدیل شــدن آن ها به صنعت هستیم. 
در گذشــته کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی انجام 
شده بود که بسیاری از آن ها در قفسه ها باقی مانده 
بود؛ کارهایی حتی با ســرمایه گذاری های چندصد 
میلیاردی که برخی از آن ها پیشــرفت های بسیار 
خوبی نیز داشته اســت.کمالوندی ادامه داد: ورود 
این تحقیقات بــه عرصه صنعت یک کار بزرگ در 
این ایام و در بیش از یک ســال گذشته محسوب 

می شود. خوشــبختانه با حضور مهندس اسامی، 
رئیس جدید ســازمان و تاکید ایشــان بر صنعتی 
شــدن این تحقیقــات به دنبال آن هســتیم تا با 
ســاخت نمونه های اولیه، بتوانیم آن ها را به مردم 
کشــور عرضه کنیم.وی افزود: یکی دیگر از موارد 
درخصوص کارهای انجام گرفته مرتبط با برنامه و 

چشم انداز فعالیت های سازمان است. 

کمالوندی: خبرهای خوبی درباره راکتور و رادیودارو داریم
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شهردار اندیشه خبر داد :
پروژه زمین چمن مصنوعی فاز ۴ در آینده 

نزدیک آماده بهره برداری است 
شــهریار – نرگــس اصالنی - به گــزارش واحد خبر 
اداره روابط عمومی و امور بین الملل شــورای اسالمی 
و شــهرداری اندیشه ،با تمهیدات شــورای اسالمی و 
شــهرداری اندیشــه در خیابان توحید شــمالی فاز ۴ 
اندیشه زمین چمن مصنوعی برای رفاه شهروندان این 

منطقه احداث و به بهره برداری می رسد .بهروز کاویانی با اعالم این خبر افزود : 
از نیازهای پر مصرف جوانان و نوجوان و زیرساخت های مهم تفریحی ورزشی در 
شهر می توان اماکن ورزشی بویژه زمین های چمن مصنوعی نام برد که بواسطه 
عالقه مندی های مختلف شهروندان و کاربرد آنها شاهد استفاده پر کاربرد از آنها 
هستیم  لذا احداث و برنامه ریزی در این راستا یکی از دغدغه های اصلی مدیریت 
شهری اندیشــه است .شهردار اندیشه با اشــاره به اینکه اقدامات بسیار زیادی 
در جهت ارتقا شــاخصه های ورزشی در شهر اندیشه تمهید شده است گفت : 
طــرح ریزی این پروژه ها نیز با در نظر گرفتن عدالت منطقه ای صورت گرفته 
تا امکانات و زیر ساخت ها در تمام نقاط شهر بطور یکسان در بازه زمانی تعیین 
شــده احداث گردد .وی افزود : در این راستا زمین چمن مصنوعی به مساحت 
هشتصد متر و با اعتبار هفتصد میلیون تومان جهت رفاه حال شهروندان فاز ۴ 
در خیابان توحید شمالی ، خیابان مهر در حال احداث است که در آینده نزدیک 

به بهره برداری و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت 

لزوم برطرف کردن نیازهای شهری روشندالن
رئیس شورای اسالمی شهر کرج بر لزوم برطرف کردن 
نیازهای شهری روشندالن تاکید کرد و گفت: مدیریت 
شــهری برای تامین حداقل امکانــات زندگی، حقوق 
شــهروندی و ایجاد شرایط برابر در محیط های شهری 
برای روشــندالن باید برنامه ریــزی و اقدام کند.علی 

قاســم پور روز جهانی عصای ســفید را به تمامی روشندالن به خصوص روشن 
ضمیران حوزه مدیریت شهری تبریک گفت و اظهار داشت: این عزیزان باوجود 
محدودیت هایی که دارند، همواره جزء اعضاء فعال جامعه ما قلمداد می شوند و در 
حوزه های مختلف نیز هستند روشندالنی که در این عرصه به مردممان خدمت 
صادقانه می نمایند.رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج تصریح کرد: به رسمیت 
شــناختن افراد نابینا به عنوان اعضاء مفید و موثر جامعه و لزوم دســتگیری از 
آنان در فرهنگ دینی و ملی ما اهمیت بسزایی دارد.قاسم پور با تأکید بر اینکه 
معابر کالنشــهر کرج برای تردد شهروندان بینا مناسب سازی شود، افزود: توجه 
به معضالت نابینایان در سطح شهر معابر شهری و نیز در محیط های عمومی از 
جمله محیط کار مورد تأکید قرار داد و نابینایان و کم بینایان به عنوان قشــری 

آسیب پذیر، بیش از سایر اقشار جامعه نیاز به حمایت دارند.

گزیده خبر

بی توجهی تاریخی به نظام استاندارد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت که بی توجهی 
تاریخی به نظام اســتاندارد کشور تاسف برانگیز است و 
اصالح ساختار این ســازمان برای انجام ماموریت های 
جدید ضروری اســت.به گزارش ایســنا، ســیدمهدی 
اســالم پناه در همایش روز جهانی اســتاندارد، با بیان 

اینکه کیفیت حق آحاد جامعه است و سازمان ملی استاندارد ایران وکیل مردم 
در احقاق این حق اســت، تصریح کرد: در ســال جاری اســتانداردهای تعلیق 
شــده صنعت خودرو رفع تعلیق و مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت اجرایی 
شــد.همچنین به گفته وی در این مدت شورای عالی استاندارد پس از ۲۰ سال 
بــا حضور مقام های عالــی دولت احیا و مدل کیفیت جهان اســتاندارد تدوین 
شد.اسالم پناه در ادامه وعده داد که محصوالت دانش بنیان و نوظهور در راستای 
تسریع تجاری سازی آنها  استانداردسازی خبر داد و گفت: تدوین سازوکارهای 
جدید و تعریف طرح هایی برای مقابله با کم فروشی، تدوین سند یکپارچه غذا و 
راه اندازی پردیس نوآوری و مرکز رشــد ایده های نوآورانه در پژوهشگاه سازمان 

ملی استاندارد ایران از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.

معاون اول رییس جمهور:
  باید به مرجعیت استاندارد در منطقه 

تبدیل شویم
معاون اول رییس جمهور گفت: با اشــاره به نارضایتی 
مردم در تولید برخی از کاالها افزود: چرا لباسشــویی، 
ظرفشویی و یخچال ایران نمی تواند با محصوالت مشابه 
خارجی رقابت کند. چرا محصوالت تولیدی ما یکسال 
کار می کنند. واردات عالوه بر افزایش نرخ بیکاری باعث 

خروج ارز از کشــور می شــود. این نقاط ضعف را با تدوین و ارتقاء استانداردها 
می توان حل کرد. دولت باید بدون مالحظه، ایمنی و سالمت مردم را پشتیبانی 
کند.بــه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد مخبر دزفولی معاون اول رییس 
جمهور در همایش روز ملی اســتاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد بیش از هر 
دســتگاه دیگر امانت از مردم در دست دارد و هیچ دستگاهی نمی تواند در این 
زمینه با ســازمان ملی استاندارد رقابت کند.امانت های حیاتی یعنی جان، مال، 

خوراک، پوشاک و زندگی مردم در دست این سازمان است.

در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب الیحه 
متناسب سازی در مجلس بررسی می شود، به نظر می رسد دولت 
منابع مورد نیاز بــرای اجرای آن را از محل های مختلفی مانند 
فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات 

و واردات و... پیش بینی کرده است.به گزارش ایسنا، طی ماه های 
گذشــته همواره مســئوالن درصدد افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان لشکری و کشوری بودند و البته براین مساله تاکید 
کردند که باید بدون اســتقراض از بانک مرکزی، خلق پول و با 
تامیــن منابع پایدار این اتفاق صورت گیرد. یعنی از ابتدا تامین 
منابــع مورد نیاز برای اجرای متناسب ســازی جزو دغدغه های 
مسئوالن و تیم اقتصادی دولت بوده است.حدود دو ماه گذشته 
بود که مسعود میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در 
پاسخ به ایســنا، درباره برنامه این سازمان برای افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان، گفته بود باید بتوانیم منابع موثقی 
برای این اضافه پرداخت ها داشته باشیم و اگر منابعش مشخص 

شود، می توان آن را اجرا کرد. طی روزهای اخیر نیز سید احسان 
خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعالم کرده که باتوجه 
به اینکه مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت 
مطرح اســت باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری 
بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از 
مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته ای با مسئولیت معاون اول 
رئیس جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص 
شده همه دستگاه ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده 
آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی های مازاد 
خود را واگذار کنند.به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان 
را فراهم می کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق 

را اجرا کند.براســاس اطالعات به دست آمده خبرنگار ایسنا از 
ســازمان برنامه و بودجه، دولت برای افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان به حدود ۸۰ همت منابع مالی برای اجرای متناسب 
ســازی حقوق نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود 
درصدد تامین این منابع و دیگر هزینه ها و مصارف اســت. آنچه 
از اظهارات مســئوالن به ویژه تیم اقتصــادی دولت بر می آید، 
منابعی مانند مالیات، افزایــش واردات و صادرات، فروش اموال 
مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه ها، درآمدهای استانی 
و سود عملیاتی شرکت ها برای افزایش درآمدهای دولت در نظر 
گرفته شــده که برای اجرای طرح هایی مانند متناسب ســازی 

حقوق کارمندان و بازنشتگان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

کاهش وابستگی بودجه سال جاری به درآمدهای نفتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشــور اعالم کرد: امسال سهم 
مالیات در بودجه دولت به ۴۹ درصد رسید.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور با بیان اینکه 
این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی سابقه 
بوده اســت، اظهار داشت: با رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی و 
اجرای برنامه هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی 
و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین 
اهتمام بی دریغ کارکنان نظــام مالیاتی و با رعایت تکریم مودی 
مداری و حرکت در مســیر عدالت مالیاتی، این امر محقق شده 

است.

رشد 73 درصدی درآمد مالیاتی با تحقق عدالت مالیاتی
وی با اشــاره به اینکه دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع 
حــدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشــته که از این میزان 
حدود ۲۰۰ هــزار میلیارد تومان از محل مالیات به دســت آمده 
و رشــد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه ســال قبل را نشان 
می دهد، تصریح کرد: در واقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل 
درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امســال مالیات بوده که رکوردی 
بی نظیــر در تاریخ بودجه ریزی کشــور و عملکرد ســازمان امور 

مالیاتی است.

از 4.4 میلیون مودی که اظهارنامه داده اند، 2 میلیون و 800 
هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیون و 100 صد هزار 

اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان داشتند
رئیس ســازمان مالیاتی گفت: نکته ارزشــمند در این رابطه، بر 
اســاس رویکرد عدالت مالیاتی تمرکز دریافت مالیات بر اصناف 
با درآمدهای باال و کاهش فشــار و بعضاً بخشش مالیات اصناف 
کم درآمد بوده است؛ به طوری که از حدود چهار میلیون و چهارصد 
هزار مودی که اظهارنامــه داده اند، تقریباً ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 

اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیــون و یک صد هزار اظهارنامه 
مالیات زیر پنج میلیون تومــان و در مقابل ۵ درصد مودیان که 
جزو اصناف پُردرآمد نظیر پزشــکان، دندانپزشکان، طالفروشان، 
نمایشگاه داران اتومبیل و … هســتند، حدود ۵۰ درصد مالیات 
مشاغل را پرداخت می کنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی 
و عــدم اخذ مالیات از کم درآمدهــا و دریافت مالیات منصفانه از 

پردرآمدها است.

حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی
معــاون وزیر اقتصادی رویکرد دیگر نظــام مالیاتی را حرکت به 
سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش از ممیز محوری به داده 
محوری و رســیدگی مبتنی بر اطالعات واقعی و شفاف دانست و 
بیان کرد: امسال در بحث مالیات اصناف ۳ میلیون واحد صنفی 

که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا توافقی قطعی کردند، 
یک بار هم به ادارات مالیاتی مراجعه نکردند؛ بلکه از طریق سامانه 
و تنها در ۵ دقیقه مالیاتشان را تعیین و تقسیط نموده که پرونده 
غالب این مودیان، بدون رســیدگی و بر اســاس مالیات مقطوع 
مورد پذیرش آن ها قطعی خواهد شد.وی افزود: در بحث مالیات 
نقل وانتقال خودرو نیز امسال با همکاری پلیس راهور این امکان 
فراهم شــد که کسی که برای تعویض پالک مراجعه می کند، در 
همــان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیــات خود را در لحظه و 
بدون مراجعه به دســتگاه مالیاتی پرداخــت کند. این اقدامات و 
اقدامات دیگری که دولت در دست اجرا دارد، وابستگی کشور به 
درآمدهای نفت را به مرور کاهش و مصرف درآمدهای نفتی را به 

زیرساخت ها هدایت خواهد کرد.

شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی
منظور، یکــی دیگر از عوامل موفقیت ســازمان امور مالیاتی در 
افزایش درآمدهای مالیاتی را تمرکز بر شناســایی مودیان جدید 
و مبارزه با فــرار مالیاتی مطرح کرد و گفت: با مجموعه اقدامات 
صورت گرفتــه، بخش قابل توجهی از فراریان مالیاتی شناســایی 
شدند. به طور مثال، ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج 
شــدند که این امر منجر به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
مالیات شد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی ساماندهی کارتخوان ها 
را یکی دیگر از عوامل این موفقیت بیان کرد و افزود: سازمان امور 
مالیاتی با مشارکت بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان 
مردادماه امسال کارت خوان ها را ساماندهی کرد و ادامه داد: با این 
اقدام حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ســال گذشــته و بیش از 
۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به تعداد 
مودیان مالیاتی کشور افزوده شد که نتیجه این شناسایی ها منجر 

به افزایش وصول مالیات بر طبق قانون شده است.

رشد 50 درصدی تعداد اظهارنامه های ارائه شده
وی گفت: همچنین تا پایان تیرماه امســال، تعداد اظهارنامه های 
ارائه شده صاحبان مشاغل از حدود سه میلیون اظهارنامه در سال 
۱۴۰۰، به حدود ۴.۵ میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ 
درصدی را در تعداد اظهارنامه های ارائه شــده نشان می دهد و از 
طرف دیگر، میزان مالیات ابرازی مودیان مالیاتی صاحبان مشاغل 
در تیرماه امســال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته 
است.منظور خاطرنشــان کرد: این رشــد قابل توجه درآمدهای 
مالیاتی در شرایطی است که شناسایی مودیان جدید با جدیت در 
دستور کار قرار دارد و تفکیک حساب های شخصی از حساب های 
تجاری هنوز عملیاتی نشــده است. از طرف دیگر سامانه مودیان 
که بستر اصلی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است از مهرماه 

با فراخوان به صورت رسمی آغاز به کار می کند.

در پــی اعتراض برخــی جاماندگان 
از یارانــه نقدی کمک معیشــتی و 
بررسی اعتراض آنها، سخنگوی ستاد 
هدفمنــدی یارانه ها اعــالم کرد که 
حدود دو میلیون نفــر از افراد حذف 
شــده به جمع یارانه بگیــران اضافه 
شدند و پرونده دیگر سرپرستان خانوار 
حذف شده نیز در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا، از اردیبهشت  امسال 
پرداخت یارانه های جدید تحت عنوان 
یارانه نقدی کمک معیشتی آغاز شد 
که در آن زمان تعدادی از یارانه بگیران 
حذف شــدند کــه بســیاری به این 
تصمیم اعتراض داشــتند. البته ستاد 
هدفمندی یارانه ها از همان زمان اعالم 
کرد که افراد حذف شــده می توانند 
از طریق ســایت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت و 
پیگیری کنند.براساس اطالعیه صادر 
شده از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها، 
یارانه نقدی کمک معیشــتی مرحله 
۱۴۰ بر اســاس دهک بندی اعالمی 
از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مطابق معمول به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز شد و از ساعت 
۲۴ روز چهارشــنبه هفته گذشــته 
)۲۰ مهرماه( قابل برداشت بود.طیبه 
حسینی - سخنگوی ستاد هدفمندی 
یارانه ها -در گفت وگو با ایسنا، درباره 

جزییات پرداخت این مرحله از یارانه 
به ایسنا، گفت: از اردیبهشت  امسال و 
در مرحله صد و سی و پنجم پرداخت 
یارانه یک میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۵۷ 
خانــوار معادل پنج میلیــون و ۹۲۲ 
هزار و ۸۰۶ نفر از فهرســت دریافت 
کننــدگان یارانه حــذف و به عنوان 

دهک دهم شناخته شدند.

یارانه  جمعیت  به  نفر  میلیون   2
بگیران اضافه شدند

وی اضافــه کــرد: در پــی اعتراض 
حــذف شــدگان و جامانــدگان از 
یارانه، درخواســت ۵۰۷ هزار و ۹۳۰ 
سرپرســت خانوار تا ابتدای شهریور 

امســال، مــورد بررســی و بازبینی 
مجدد قرار گرفت و پذیرفته شد. اگر 
بخواهیم جمعیت هر خانوار را حدود 
سه نفر درنظر بگیریم می توان گفت 
کــه حدود دو میلیــون نفر به جمع 
اضافه شدند.سخنگوی  بگیران  یارانه 
ستاد هدفمندی یارانه ها با بیان این که 
آمارهای پرداخت یارانه در شهریورماه 
و مهرماه هنوز نهایی نشــده اســت، 
گفت: پرونده دیگر سرپرستان خانوار 
حذف شده نیز در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا، اما براساس آخرین 
آمارهــای دریافت شــده حدود ۷۶ 
میلیون نفــر ماهانه حدود ۲۷ همت 
یارانه می گیرند که در ماه های گذشته 

افراد اضافه شــده مذکــور به جمع 
یارانه بگیران، مبلغی حدود پنج همت 
بــه یارانه های واریــزی دولت اضافه 
کردند.همچنین طبق اطالعیه رسمی 
یارانه ها همچنان  ســتاد هدفمندی 
امکان اعتراض بــه حذف یارانه برای 
سرپرستان خانوار وجود دارد و آنهایی 
که یارانه نقدی شان در اردیبهشت ماه 
قطع شــده بود و درخواست بازبینی 
خود را در ســامانه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، در 
صورتیکه در بازبینی انجام شده توسط 
وزارت رفاه جزو دهک های اول تا نهم 
قرار گرفته باشــند، یارانه مهرماه ماه 
را مطابق دهک بندی اعالم شــده به 
همراه معوقات یارانه دریافت خواهند 
کرد.عالوه بر این افرادی که تا مهرماه 
نسبت به ثبت نام جهت دریافت یارانه 
اقدام نموده اند نیز چنانچه جزو دهک 
های اول تا نهم شناخته شده باشند 
یارانه مهرماه را به همراه معوقات یارانه 
دریافت خواهند کرد.ثبت نام از افرادی 
که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا 
مانده اند یا متقاضــی جدید دریافت 
یارانه هســتند نیز همچنــان ادامه 
دارد. این افراد می توانند با مراجعه به 
تارنمای پنجره ملی خدمات هوشمند 
به آدرس https://my.gov.ir نسبت به 

ثبت نام خانوار خود اقدام نمایند.

جزئیات پرداخت یارانه به 
افراد جامانده اعالم شد

واســطه های ملکی از تشدید رکود معامالت مســکن درپی کاهش انتظارات تورمی و 
افت توان طرف تقاضا در مهرماه خبر می دهند.به گزارش ایسنا،   بررسی های میدانی از 
ادامه ی کسادی بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد. رکود معامالت که از سه ماه قبل 
آغاز شده  تشدید شده است. واسطه های ملکی می گویند که محدودیت های اینترنت 
هم به کاهش معامالت ملک منجر شــده اســت.  سرعت رشــد قیمت ها نیز با رکود 
معامالت به طور چشــمگیری کاهش یافته و به صفر متمایل شــده است. کما این که 
رشد ماهیانه قیمت مسکن شــهر تهران در شهریورماه ۱.۱ درصد بود که پایین ترین 

رقم از اردیبهشــت تا کنون محسوب می شــود.با وجود تورم ۴۲ درصدی 
شهریورماه، رشد قیمت نهاده های ساختمانی و کاهش ۴۶ درصدی ساخت 
و ساز در تهران، پیش بینی اغلب کارشناسان این بود که بازار ملک در نیمه 
دوم ســال جاری با ثبات همراه باشد. درحال حاضر هردو طرف عرضه و 
تقاضا در بازار مسکن کم تحرکند و نوعی آرامش در این بازار حکمفرماست.

کسی خانه نمی خرد!
نگاهی به آمار بازار مســکن شهر تهران در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ 
روند کاهشــی معامالت از خرداد به بعد را نشان می دهد؛ فروردین ۳۴۲۷ 
معامله، اردیبهشت  ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله، خرداد ۱۳ هزار و ۸۷۴ معامله، 
تیرماه ۱۰ هزار و ۲۹۴ معامله، مردادماه ۷۸۲۵ معامله و شهریورماه ۶۰۳۳ 

معامله.

در مقطع کاهش قیمت واقعی مسکن هستیم
مهدی روانشادنیاـ  کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط موجود به ایسنا گفت: برای 
ثبات نســبی بازار مسکن می توان دو دلیل عمده عنوان کرد؛ اوال مسکن در استطاعت 
همه اقشار نیست. در نتیجه برخی گروه ها از این بازار خارج می شوند. در چنین شرایطی 
قیمت اســمی مســکن افزایش می یابد ولی همپای تورم رشد نمی کند که به معنای 
کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن است.این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: نوع 
رفتاری که بازار مســکن دارد بدین صورت اســت که بعد از یــک دوره جهش دچار 
چسبندگی قیمت می شود. طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن به اندازه کافی 
افزایش یافته که این مانع از رشد بیشترش می شود اما کاهش اسمی هم پیدا نمی کند.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: از آذرماه سال ۱۳۹۶ که شروع فرآیند رشد بازار مسکن بود 
تا امروز متوســط قیمت خانه در شــهر تهران تقریبا ۱۰ برابر شده و بازار ارز، مقداری 
کمتر از این عدد رشــد داشته است. در واقع به اندازه ای که پول  کاهش ارزش داشته 
قیمت آپارتمان نیز افزایش یافته و نرخ دالری مسکن به اندازه قیمت دالری آذر ۱۳۹۶ 
اســت.این کارشناس بازار مسکن با اشــاره کاهش شدید ساخت و ساز در شهر تهران 
گفت: بخش مســکن در ایران یکی از خصوصی ترین بخش های اقتصاد است. در حالی 

که در کشورهای پیشــرفته این حوزه، یکی از دولتی ترین بخشها محسوب می شود. 
تعیین کننده بودن بخش خصوصی در بازار مســکن ایران منجر به این می شود که با 
هر دوره رکود شــاهد کاهش ساخت و ساز باشیم و تبعات آن در سالهای بعد خود را 
نشان می دهد.وی تاکید کرد: تبعات کاهش ساخت و ساز طبیعتا در آینده خود را نشان 
می دهد. ممکن است تا دو ســال آینده مجددا تحولی در فضای تقاضای بازار مسکن 

ایجاد شود و تعداد واحدهایی که امروز پروانه می گیرند جوابگوی نیاز بازار نباشند.

هر متر خانه در تهران 43.2 میلیون تومان
بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۲ میلیون تومان رسید که 
افزایش ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 
را نشان داد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تا کنون 
بود. درخصوص معامالت نیز فرآیند کاهش خرید و فروش که از تیرماه شروع شده بود 
ادامه یافت.   طبق اعالم بانک مرکزی، شهریور  امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در 
تهران منعقد شــد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و 

شهریور پارسال حکایت دارد.

کسیخانهنمیخرد!

منابع افزایش حقوق 
کارمندان از کجا تامین 
می شود؟
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گزیده خبر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفامازندران :
۳طرح فاضالب برای دریافت تسهیالت ماده 

۵۶ به بانکهای عامل معرفی شدند
معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه گذاری شرکت 
آب و فاضــالب مازندران، از معرفی ۳ طرح فاضالب در 
شهرهای ســاری، بابل، نوشهر و چالوس برای دریافت 
تسهیالت ماده ۵۶ به بانکهای صادرات و ملی خبر داد.

عزیزاله بالویی ضمن اعالم خبر باال افزود: اعتبار در نظر 
گرفته شد از این ظرفیت قانونی ، شامل ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه 
جمع آوری فاضالب متناظر با مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر ساری ، ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای احداث خط دوم جریان مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر 
بابل و ۱۰۰ میلیارد تومان جهت ارتقای مدول اول و ایجاد مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب شــهرهای نوشهر و چالوس می باشد.وی ادامه داد: برای برخورداری از 
۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ماده ۵۶، پیگیر تنظیم و عقد تفاهم نامه مالی با 
بانک های صادرات و ملی هستیم.بالویی خاطرنشان کرد: این طرحها، مندرج در 
پیوست شماره یک قانون بودجه می باشند و جزء طرحهای مصوب سفر استانی 

رئیس جمهور به مازندران نیز قرار گرفته اند.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با شهردار گرگان : 
تأکید برافزایش همکاریها در راستای توسعه 

شهرستان گرگان
در دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با شهردار گرگان برافزایش همکاریها در 
جهت توسعه این شهرستان تأکید شد .به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه گلستان ،دکتر غالمعلی شهمرادی در دیدار با مهندس سیدالنگی شهردار 
گرگان گفت: افزایش همکاریها موجب خواهد شد توسعه وتجهیز به فناوریهای 
بروز با سرعت بیشتری انجام شود وی افزود :بسترسازی وایجاد زیرساخت های 
با کیفیت توســط مخابرات در دســتور کار بوده وپروژه توسعه  فیبرنوری وارائه 
خدمات وسرویســهای مخابراتی برروی این بستر از جمله برنامه هایی است که 
نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی با مخابرات بوده ودر این میان شهرداریها 
می توانند با همکاریهای الزم وصدور مجوزهای مورد نیاز کمک بزرگ و مؤثری 
داشــته باشند .الزم بذکر است در این دیدار راههای همکاری بیشتر مورد بحث 
وتبادل نظر قرارگرفــت ودو طرف آمادگی خود را جهت افزایش تعامالت اعالم 

داشتند .

۱۰۰ واگن باری به زودی به ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران اضافه می شود

قرارداد خرید ۱۰۰ دســتگاه واگن باری بین شرکت 
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی با یک سازنده داخلی 
به امضاء رســید.به گزارش خبرنگار مانــا؛ کاپیتان 
علیرضا ابراهیمی زاده، مدیرعامل شرکت حمل و نقل 
ترکیبی در مراسم امضای قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه 
واگن باری بین شرکت حمل و نقل ترکیبی از شرکت های زیرمجموعه گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، گفت: هدف شرکت حمل و نقل ترکیبی 
از شــرکت های زیرمجموعه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران آن است 
که طی چند سال آینده، با توسعه بخش ریلی، به نقش آفرینی جدی در این 
عرصه بپردازد.وی با اشاره به سابقه بیست ساله شرکت حمل و نقل ترکیبی 
گفت: این شرکت دارای حدود ۱۲۰۰ دستگاه واگن حمل سوخت )مخزنی( 
و لبه کوتاه است و حدود ۷۵۰ واگن مخزنی در حال فعالیت هستند و نقش 
اساسی در حمل سوخت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت 
ملی نفتکش ایران ایفا می کنند.کاپیتان ابراهیمی زاده در ادامه افزود: در عین 
حال، این شــرکت همچنین حمل محموالت روغنی، بار های جنرال کارگو و 
کانتینری را با ۴۵۰ دســتگاه واگن لبه کوتاه بر عهده دارد و بر این اســاس، 
گام نهادن در مســیر های تازه، کســب بازار های جدید و تکمیل سبد خرید 
خدمــات برای ارائه خدمت به صاحبان کاال از اهداف اصلی شــرکت حمل و 
نقل ترکیبی اســت.وی تصریح کرد: به منظور کســب بازار های جدید، برای 
اولین بار خرید ۱۰۰ دستگاه واگن لبه بلند برای شرکت حمل و نقل ترکیبی 
کشتیرانی در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم امضای این قرارداد، آغازی 
برای خرید هر ساله این تعداد واگن برای شرکت باشد تا بتوان در بازار حمل 
محموالت فله نیز گام های جدی  تری برداشت.مدیرعامل شرکت حمل و نقل 
ترکیبی کشتیرانی در ادامه گفت: پس از خرید این ۱۰۰ دستگاه واگن باری، 
خرید ۱۰۰ دستگاه واگن لبه کوتاه ۲۶ متری برای حمل همزمان دو کانتینر 
۴۰ فوتی را در برنامه خواهیم داشت که به این ترتیب، عالوه بر کاهش زمان 
ترانزیت کاال، می  توان حمل کاال را بــه صورت DOOR TO DOOR انجام 
داد.کاپیتان ابراهیمی زاده، فعال شــدن کریدور های مختلف از جمله شمال 
-  جنوب را از دالیل خرید واگن برشــمرد و اظهار داشت: شرکت حمل و نقل 
ترکیبی وظیفه تکمیل زنجیرۀ حمل در کشــتیرانی جمهوری  اسالمی ایران 
را بر عهده داشــته و تالش می  کند با خرید واگن های جدید، دسترســی به 
مسیر های حمل را سهل  تر نماید.وی تصریح کرد: شرکت حمل و نقل ترکیبی 
در نظر دارد به منظور توسعه، طی مدت سه سال ۵۰۰ دستگاه واگن جدید را 

به شبکه حمل و نقلی اضافه نماید.  

تغییر بزرگ معادله منطقه با قهر روسیه و اروپا
 پروژه های خاک گرفته صادرات گاز ایران

 احیا می شوند؟
درحالی که صادرات گاز ایران به پاکستان و عمان چند سال است که دچار وقفه 
شده و برخی کارشناسان یکی از دالیل این مساله را وجود رقیبی به نام روسیه 
در منطقه عنوان می کردند، گویا اکنون ورق برگشــته و رقیب دیرینه ایران در 
حوزه گاز می خواهد باب همکاری را بگشــاید و از طریق ایران بازارهای جدیدی 
را برای گاز خود پیدا کند.به گزارش ایســنا، صفحه نخست توافق صادرات گاز از 
ایران به عمان در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ روی کاغذ نوشته شد، اما این طرح 
با گذشت حدود ۱۸ ســال هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این قرارداد ۲۵ 
ســاله بود و باید از ســال ۲۰۰۸ با صادرات ۳۰ میلیون مترمکعب آغاز میشد و 
در سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب می رسید.همچنین براساس توافق سال 
۲۰۱۳ میان دو کشور، قرار شد برای ۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز 
ایران از طریق یک خط لوله از بســتر خلیج فارس به عمان صادر شــود، درآمد 
ســاالنه کشــور از این محل بیش از یک میلیارد دالر برآورد شده بود که به این 
ترتیب طی ۲۵ ســال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالر نصیب 
کشور می شــد.تورق فصل های این پروژه حاکی از آن است که هر بارتاریخ های 
معینی برای اجرای آن اعالم شده است. در همین چند سال اخیر مسئوالن بارها 
خبر از کلید خودرن آن داده اند اما هربار به نتیجه نرسیده است، در حوزه خط 
انتقال گاز از ایران به پاکســتان و از آنجا به هند نیز تحت عنوان خط لوله صلح 
شاهد نتایج مثبت نبودیم و این طرح نیز به دلیل عقب نشینی های پاکستانی ها 
بی نتیجه مانده است.با گذشت سال ها از این دوقرارداد، اکنون روسیه که از سوی 
برخی کارشناسان رقیب گازی ایران به حساب می آمده وارد میدان همکاری با 
ایران شــده، آنطور که احد اسدزاده، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
ایران گفته است این دو خط لوله از مسائل مورد عالقه دو کشور است و متوجه 
شــدیم روس ها نیز عالقه دارند در این دو بخــش کار کنند. مذاکرات خوبی با 
عمانی ها داشتیم، با پاکستانی ها هم مراودات و گفت وگوهایی داشته ایم.وی افزود: 
زیرساخت های ایران برای صادرات گاز به عمان و پاکستان آماده است و نیازمند 
پیگیری و جدیت در طرف های دیگر است. اگر روس ها هم تمایل داشته باشند در 
این بخش ها کار کنند که ما هم متوجه شدیم این موضوع مطرح است، می توانیم 
همکاری سه جانبه میان ایران، روسیه و پاکستان یا عمان شکل دهیم تا صادرات 
گاز از مسیر شمال به جنوب راه اندازی شود.به نظر می رسد روس ها نیز به دنبال 
بازارهای جدیدی هستند و اکنون رفاقت را به رقابت در بازار گاز ترجیح داده اند، 
جهانبخش امینی، کارشــناس ارشد حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: 
ایران، قطر و روســیه سه تصمیم گیرنده پرقدرت در حوزه گاز در دنیا هستند و 
در همین راستا زمانی که بحث تحریم های گازی روسیه و اروپا مطرح شد، روس 
هــا با ایران در بحث تامین انرژی در دنیا هماهنگ تر شــده اند.وی با تاکید بر 
اینکه باتوجه به تحریم هر دو کشور این فرصت برای هر دوکشور مثبت ارزیابی 
می شــود، اظهار کرد: همکاری روس با ایران برای تامین انرژی در آسیای میانه 
و شرق قطعا بیشتر شده است و در همین راستا خالء هایی که در بحث انتقال 

گاز در برخی کشور ها مانند خط لوله صلح وجود داشت، برطرف خواهد شد.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه روس ها در بحث انتقال گاز به 
دلیل اینکه بتوانند بازارهای جدیدی را بدســت آورند با ایران همکاری خواهند 
داشــت و و در نهایت در آینده چانه زنی سیاســی در بحث انرژی تصمیم گیر و 
تصمیم ساز می شود، اظهار کرد: روسیه می داند که عدم انتقال گاز به اروپا عمال 
اروپا را در وضعیت فوق العاده ســختی قــرار داده و باتوجه به نزدیکی به فصل 
زمستان اروپا به سمت استفاده از ذغال سنگ خواهد رفت.امینی ادامه داد: اینکه 

توسعه و انتقال گاز با هماهنگی روس ها باشد.

با تحریم اروپایی نفت روسیه

جرقهبدترینبحرانانرژیچنددههاخیرزدهمیشود
یک کارشــناس غربی بر این باور اســت که با اجرای تحریم 
اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه در ماه دسامبر، بدترین بحران 
انرژی چند دهه اخیر اتفاق می افتد.به گزارش ایسنا، ممنوعیت 
اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت از روســیه، در دسامبر 
اجرایی خواهد شــد. برای سران اتحادیه اروپا ماموریت بعدی 
کــه در پیش دارند، یافتن منابــع جدید تامین نفت پیش از 
آغاز زمستانی است که ممکن است بسیار تاریک و سرد باشد.

اورزوال فــون درالین، رئیس کمیســیون اروپــا اظهار کرده 
اســت: اقدام کشــورهای اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه به 
دلیل جنگ غیرقابــل توجیه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه با اوکراین، با متوقف کردن واردات نفت خام در اواخر 
سال جاری، تالشی برای تاوان دادن کرملین برای این جنگ 
اســت. با این حال، چنین اقدامی پیامدهای معکوسی داشته 
زیرا درآمدهای نفتی کرملین را با افزایش شــدید قیمت های 
انرژی و خریداران جدیدی که در آسیا پیدا کرده، ده ها میلیارد 
دالر افزایش داده است.سران اتحادیه اروپا، تالش ها برای قطع 
وابســتگی به انرژی روســیه و جایگزین کــردن آن با انرژی 
کشورهای دیگر را مضاعف کرده اند. با این حال، اروپایی ها برای 
افزایــش واردات انرژی به دلیل ظرفیت مازاد تولید محدودی 
که در جهان وجود دارد، ممکن اســت با چالش روبه رو شوند.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک بازرگانی ابوظبی در یک 
پنل امنیت انرژی که به میزبانی موسسه فاینانس بین الملل در 
واشنگتن دی سی برگزار شد، گفت: کشورهای منطقه خلیج 
فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی قادر نخواهند بود تولیدشان را برای گرفتن جای 
نفت روســیه در اروپا، افزایش دهند.در نهایت، پس از تصمیم 
اخیر اوپک پالس برای کاهش بزرگ تولید نفت، جهان تا پایان 
سال میالدی جاری با بازار نفت دچار محدودیت شدید عرضه 

روبرو می شود. این امر ممکن است ناخواسته باعث ایجاد یک 
ابرســیکل در قیمت شود و نفت برنت را به مرز ۱۰۰ دالر در 
هر بشکه نزدیک کند.بنابراین، اگر ظرفیت مازاد تولید جهانی 
محدود باشد، اروپا زمستان امسال از کجا نفت مورد نیاز خود 

را تامین خواهد کرد؟ مارتین راتس، مدیر نفت اروپایی بانک 
مورگان اســتنلی اخیرا در یادداشتی نوشت: بازار نفت همان 
جایی است که است. پاســخ دادن به این سوال مشکل است 
اگر می دانســتیم می توانستیم کمی نفس راحت تری بکشیم.

بدون ظرفیت مازاد تولید، ســران اتحادیه اروپا تامین نفت در 
سراســر جهان را دشوار خواهند یافت زیرا تولید نمی تواند به 
سرعت افزایش پیدا کند.هلیما کرافت، مدیرکل شرکت آر بی 
ســی کپیتال مارکتس هشــدار داد: تصور می کنم با بدترین 
بحران انرژی چند دهه گذشــته روبرو هستیم. کرافت از این 
واهمه دارد که تحریم ها علیه روســیه، باعث برانگیخته شدن 
بحران هزینه زندگی در اروپا شــده و واکنش پوپولیســتی را 
به دنبال داشــته باشد. این امر ممکن است بعضی از دولتهای 
اتحادیه اروپا را به متمرکز شــدن به مسئله قابل تامین بودن 
هزینه ها وادار کند. احتمال اینکه آمریکا با ونزوئال یا ایران برای 
جبران کمبود انرژی توافق کند، بعید است.یک دیپلمات ارشد 
اتحادیه اروپا اذعان کــرد: رفاه ما بر مبنای انرژی ارزانی بوده 
که از روسیه تامین شده است.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
امنیت انرژی اروپا با نزدیک شــدن فصل ســرما، در وضعیت 
خطیری قرار دارد. مشــکل ظرفیت محــدود تولید جهانی و 
هزینه های باالتر انرژی، تنها اروپا را تحت فشار بیشتری قرار 
می دهد. زمستان امسال با کاهش عرضه انرژی از سوی روسیه 
و ناتوانی برای افزایش ســریع واردات از خارج، ریسک قطعی 
برق در سراسر اروپا وجود دارد. انگلیس هفته گذشته در باره 

چنین سناریویی هشدار داد.

مدیر دیسپچینگ شرکت گاز گفت: 
برای صادرات گاز دو مســاله وجود 
دارد یکــی تعهدات بیــن المللی و 
دیگری قرارداد هــای جدید که در 
حال حاضر قــرار داد جدیدی برای 
صادرات گاز در دستور کار نیست.با 
وجود آنکه صادرات گاز به کشورهای 
همســایه موضوع جدیدی نیســت 
چندی پیــش زمزمه صادرات انرژی 
به کشــورهای همجوار خبر ســاز 
شــده بود، چرا که ما در ســال های 
اخیر ناتــرازی گاز را در زمســتان 
شــاهدیم و این مساله پرسش هایی 
را به وجود آورد. مدیر دیســپچینگ 
شــرکت گاز محمدرضا جوالیی در 
پاســخ به این سوال به خبرنگار مهر 
گفت: صادرات گاز به ترکیه موضوع 
جدیدی نیست و برای مقطع کوتاهی 
قطع شده بود که مجدداً از سر گرفته 
شــد.وی در پاسخ به این سوال آیا با 
وجود ناترازی گاز صادرات گاز امری 
منطقی اســت گفت: این مساله دو 

بخش را در بر می گیرد یکی تعهدات 
بین المللی وجود دارد که غیر قابل 
اغماض است. زیرا قراردادهای گازی 
ما از قبل وجود داشته است و مساله 
جدیدی نیســت به همیــن دلیل 
چاره ای جز اجــرای آن وجود ندارد. 
زیرا جرایمی که به آن تعلق می گیرد 
به مراتب بیشــتر از منفعتی اســت 
که در کشــور داشته باشیم.جوالیی 
ادامه داد: از یک ســو طرفی جرایم 
آن ســنگین و مهم است و از سوی 

دیگر در صورت جلوگیری از صادرات 
گاز اعتبار ما در منطقه خدشــه دار 
خواهد شــد.وی در پاســخ به این 
ســوال که آیا ایران توان آن را دارد 
که به کشــورهای جدیدی صادرات 
گاز داشته باشد گفت: در نیمه دوم 
سال چنین قراردادی وجود ندارد و 
هیچ برنامه ای بــرای آن نیز در نظر 
گرفته نشده است. در صورتیکه قرار 
بر صادرات گاز به کشور دیگری باشد 
ما ابتدا باید تأمین منابع کرده باشیم. 

اما در حال حاضر چنین برنامه ای در 
دستور کار قرار ندارد.جوالیی درباره 
پرداخت بدهی گازی عــراق افزود: 
بانک مرکــزی ایران موضوع مباحث 
وصول بدهی هــا را دنبال می کند و 
تا جایی که بنده اطالع دارم، بخش 
زیــادی از پول دریافت شــده و در 
حساب ما قرار دارد.وی درباره میزان 
صادرات گاز به کشــورهای ترکیه و 
عــراق توضیح داد: میــزان صادرات 
روزانه ایران به ترکیه ۳۰ میلیون متر 
مکعب است. و صادرات گاز به عراق 
نیــز افزایش پیدا کرده اســت.مدیر 
دیسپچینگ شرکت گاز در خاتمه با 
اشــاره به اینکه حتی در صورتی که 
به کشــورهای دیگر صادرات داشته 
باشیم و واردات گاز برای نیاز داخلی 
صورت بگیرد امری منطقی اســت 
در این زمینه توضیح داد: ارتباطات 
منطقه ای از موارد حائز اهمیت است 
بــه همین دلیل با فــرض بر چنین 
اقدامی منطقی است. و در صورتی که 
هر یک از ارگان ها چنین برنامه ای را 
در دستور کار داشته باشند با وزارت 
نفت هماهنگ می کنند. زیرا باید تراز 
مالی این موضوع هم در نظر گرفته 

شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت گاز عنوان کرد؛

قراردادجدیدی برای صادرات گاز وجود ندارد

باوجود گذر از پیک مصرف آب در تابستان، همچنان مصرف آب در کشور رقمی 
باال اســت، تا جایی که حتی در پایتخت رکورد جدیدی از مصرف ثبت شــده و 
مصرف از نقطه اوج در تابستان نیز عبور کرده است در همین راستا قرار شده آب 
مشــترکان بد مصرف قطع شود.به گزارش ایسنا، امسال سومین سال آبی خشک 
و کم بارش پیاپی تهران اســت و این وضع تنش آبی در طول حدود ۵۰ ســال 
گذشته در تهران بی ســابقه بوده و در هیچ دوره ای پایتخت شاهد چنین شرایط 
خشک ســالی نبوده است.بر اســاس آخرین آمار میزان مصرف آب در تهران  روز 
جمعه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱  ۴۶ هزار لیتر در هر ثانیه ثبت شــده که معادل مصرف 
۳۰ هزار بطری آب معدنی یک و نیم لیتری در هر ثانیه اســت. میانگین مصرف 
آب پایتخت در روزهای اخیر در هر روز حدود ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر 

اســت و با توجه به ذخایر آبی موجود، تهران، شــهری مقاوم در مقابل تنش آبی 
نیســت.بر اساس بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه و هم چنین ضرورت حفاظت از 
منابع آب که در سال های اخیر به علت تداوم خشکسالی با محدودیت مواجه شده 
اســت، آب مشترکان بدمصرف در ساعاتی از روز قطع می شود. این اقدام تا زمان 
اصالح رفتار و مصرف آنان مطابق با الگو ادامه خواهد داشت.محمدرضا بختیاری 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب تهران در این رابطه به ایسنا گفت: از نیمه مهرماه 
امسال  با رصد میزان مصرف آب، برنامه قطع موقت آب مشترکان بدمصرف تهرانی 
در دســتور کار قرار گرفت و تا کنون نیز آب تعدادی از این مشترکان در ساعاتی 
از  روز  قطع شده است و اجرای این برنامه تا تغییر رفتار در مصرف آب این دسته 
از مشــترکان ادامه دارد.وی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای تامین پایدار آب 

تهران صورت گرفته و در حال انجام اســت، 
اظهار کرد: برای گذر از شــرایط حال حاضر 
نیازمند همکاری مشــترکان هستیم و این 
طرح نیز در همین راســتا تدوین شده است.
بررسی روند مصرف آب نیمه نخست امسال 
در اســتان تهران نشان می دهد که تنها ۳۷ 
درصد خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب 
را رعایت می کنند و ســایر مصرف کنندگان 

در گروه های »پرمصرف«   و »بدمصرف«  قرار داشــته اند.بر اســاس این آمار ۵۹ 
درصد مشــترکان پرمصرف اند و مصرف ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو 
داشــته اند و چهار درصد مشترکان نیز اساساً بدمصرف به شمار می روند و مصرف 
آب شــرب آن ها از ۲۸ مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته اســت و بنا بر آمارها، این 
دســته از مشترکان به تنهایی ۱۰ درصد از کل آب شرب بخش خانگی تهران را 

مصرف می کنند.

 قطع آب بدمصرف ها ادامه دارد

رکوردشکنی پایتخت نشینان در مصرف آب

آژانس بین المللی انرژی )IEA( بر این باور است که تصمیم 
دو هفته پیش اوپک پالس برای کاهش چشمگیر میزان 
تولید نفت، ممکن اســت نقطه عطفی برای رکود اقتصاد 
جهانی باشد.به گزارش ایســنا، آژانس بین المللی انرژی 
در جدیدتریــن گزارش ماهانه خود با توصیف اقدام اوپک 
پالس به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار، اعالم کرد تصمیم 
اوپک پالس برای کاهش عرضه نفت از نوامبر، ریسکهای 
امنیت انرژی در سراســر جهان را افزایش داده و ممکن 
است به قیمتهای باالتر نفت منجر شود که می تواند نقطه 
عطفی برای یک رکود جهانی باشد.اوپک پالس دو هفته 
پیــش، بزرگترین کاهش تولید نفت از ســال ۲۰۲۰ را با 
وجود مخالفت شدید آمریکا تصویب کرد. با وجود تصویب 
کاهش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز از نوامبر، 
کاهش واقعی تولیــد اوپک پالس نصف این رقم و حدود 
یک تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود زیرا بسیاری از 
تولیدکنندگان قادر به تولید مطابق با سهمیه تعیین شده 
نیســتند.با این حال، آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان 
کرده که کاهش عرضه اوپک پالس، عرضه جهانی نفت را 

محدود خواهد کرد و ممکن است باعث باالتر رفتن قیمت 
نفت شــود. عوامل بازار مختل کننــده، همزمان با تالش 
جهان برای پشت سر گذاشتن بدترین بحران انرژی تاریخ، 
افزایش پیدا کرده اســت.برنامه اوپک پالس برای محدود 
کردن عرضه نفت به بازار، مسیر رشد عرضه نفت تا پایان 
امسال و سال آینده را دگرگون کرده و به قیمتهای باالتر 
منتهی می شود که نوسان بازار را تشدید کرده و نگرانیها 
پیرامون امنیت انرژی را افزایش می دهد. فشارهای تورمی 

بی وقفه و افزایش نرخهای بهره به رشــد اقتصادی آسیب 
زده و اکنون قیمتهای باالتر نفت ممکن است نقطه عطفی 
برای اقتصاد جهانی باشــد که در معرض رکود قرار دارد.
در نتیجه موانع اقتصادی قوی تر، آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی رشد تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری 
را ۶۰ هزار بشــکه در روز کاهش داد و اکنون انتظار دارد 
تقاضا برای نفت در ســال میالدی جــاری به میزان ۱.۹ 
میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که پیش از جنگ 
اوکراین، این رقم را ۳.۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی 
کرده بود. برآورد میزان رشــد تقاضا در ســال ۲۰۲۳ هم 
۴۷۰ هزار بشــکه در روز در مقایســه با گزارش سپتامبر 
این آژانس کاهش پیدا کرد و اکنون ۱.۷ میلیون بشکه در 
روز پیش بینی می شود.بر اساس گزارش اویل پرایس، این 
آژانس همچنین ابــراز تردید کرد که قیمتهای باال باعث 
تشویق ســرمایه گذاری و افزایش بیشتر عرضه از سوی 
تولیدکنندگان غیراوپک شود؛ به خصوص که صنعت شیل 
آمریکا همچنان انضباط مالی را حفظ کرده و با مســائل 

زنجیره تامین و تورم کلنجار می رود.

کاهش تولید نفت اوپک پالس باعث رکود جهانی می شود؟
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گزیده خبر

در راستای تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات فروش و پس از فروش 
صورت گرفت

افتتاح دو نمایندگی جدید ایران خودرو
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو از افتتاح دو نمایندگی مجاز جدید در 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی خبر داد.اایکوپرس- این اقدام به منظور بهبود 
شاخص سهولت دسترسی مشتریان به خدمات فروش و پس از فروش و ارتقای 
رضایت دارندگان محصوالت ایران خودرو از این خدمات صورت گرفته اســت.به 
گزارش روابط عمومی ایساکو، معاون خدمات پس از فروش ایران خودرو در این 
باره گفت: در حال حاضر ۶۵۲ نمایندگی مجاز ایران خودرو در سراســر کشــور 
در حال خدمت رســانی به دارندگان محصوالت این مجموعه هستند و با توجه 
به نیازســنجی در هر استان نمایندگی ها به لحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا 
می کنند.ماشااله وردینی ادامه داد: در همین راستا در سال جاری دو نمایندگی 
جدید و مجهز در شــهرهای ملکان در زمینی به مســاحت ۳۵۰۰ متر مربع در 
استان آذربایجان شرقی و ســلماس در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع در 
اســتان آذربایجان غربی، افتتاح شده و این دو مرکز خدماتی جدید، دسترسی 
مشــتریان را به خدمات فروش و پس از فروش ایران خودرو در این شهرها بیش 

از پیش تسهیل می کنند

سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی عنوان کرد:
در جهاد اقتصادی، کنار تولیدکنندگان هستیم

مشــهد- علی اکبر اکرمی نیا /   سرپرســت اداره کل 
اســتاندارد خراســان رضوی گفت: بیش از ۵۰ درصد 
شعارهای سال در چندین سال اخیر، مرتبط با مباحث 
اقتصادی و تولید بوده اســت. ما در اداره کل استاندارد 
خراسان رضوی فرهنگ ســازی می کنیم تا در جهاد 

اقتصادی، کنار تولید کنندگان و اشــتغال به لحــاظ بخش غیر حاکمیتی قرار 
گیریم.سید محمد سجادی، سرپرســت اداره کل استاندارد خراسان رضوی در 
نشســت خبری هفته استاندارد گفت: ۲۲ مهر روز اســتاندارد است. استاندارد 
مرتبط با کیفیت بوده اســت. ما امــروز در یک عرصه خاص به لحاظ اقتصادی 
قرار داریم. امروز جهاد اقتصادی و مبارزه جدید اســت. وی افزود:  در این عرصه 
خط مقدم مبارزه در واحدهای تولیدی بوده که با مشکالت، در راستای رفع نیاز 
جامعه تالش می کنند. ما در اداره کل استاندارد خراسان رضوی فرهنگ سازی 
می کنیم در جهاد اقتصادی در کنار تولید کنندگان و اشــتغال به لحاظ بخش 

غیر حاکمیتی قرار گیریم.

ارتقا عملکرد تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از افزایش 
۱۴۳ هزار تنی عملکرد تخلیه و بارگیری موارد صنعتی و معدنی در شش ماهه ی 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حســن خلج طهرانی با بیان این که 
هم اکنون ۱۹ شرکت با سرمایه گذاری بیش از ۴.۵ میلیارد دالر در منطقه فعالیت 
ویژه ی اقتصادی خلیج فارس در حال فعالیت هستند، گفت: این شرکت ها نقش 
بســزایی در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، تأمین بازار داخلی و 
ایجاد رونق در صادرات بر عهده دارند.وی در ادامه به ارتقا ســطح تعامالت این 
منطقه عظیم اقتصادی با راه آهن هرمزگان و بهبود شــرایط حمل ونقلی در این 
منطقه عظیم اقتصادی اشــاره کرد و افزود: این اقدامات ســبب بهبود عملکرد 
و افزایــش ظرفیت تخلیــه و بارگیری ریلی در منطقه شــد.مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس به تشــریح این موضــوع پرداخت و تصریح کرد: در 
شــش ماهه ی نخست امسال ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۲۲ تن، مجموع عملکرد 
تخلیه و بارگیری ما بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳ هزار 

تن افزایش را نشان می دهد.

شکوفایی صنعت ساختمان در نصف جهان 
رقم می خورد

بیســت و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ســاختمان در اصفهان برگزار 
می شود.بیســت و پنجمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان از تاریخ 
۲۶ تــا ۲۹ مهرماه با حضور برندهای مطرح در محل دائمی نمایشــگاه اصفهان 
برگزاری می گردد.به گزارش واحد روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی اصفهان 
این نمایشــگاه با حضور ۱۲8 شــرکت و تولید کننده آغاز به کار خواهد کرد. 
شــرکت های فعال در حوزه های سبک ســازی و مقاوم سازی، شیرآالت، لوله و 
اتصاالت، تولید کننده پنجره، تولید آجر، ســقف کاذب، هوشمند سازی، تولید 
کنندگان بتن و آسانســور آخرین دســتاوردها و ظرفیتهای خود را ظرف چهار 
روز برگزاری این رویداد نمایشگاهی به نمایش می گذارند.  نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان اصفهان در متراژ 8۹۰۰ متر و با حضور مشارکت کنندگانی از 
استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان شمالی، قم، 

یزد، هرمزگان و خوزستان برگزار خواهد شد. 

طرح ثبت نام نقدی کامیون شیلر اعالم شد
گروه بهمن از ثبت نام نقدی کامیون شیلر ۶تن خبر داد. در این طرح فروش 
نقدی، کامیون شــیلر ۶تن با قیمت قطعی و به تعــداد محدود به صورت 
آنالین از روز دوشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۵ ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۶ 
 http://Bahman.iranecar.com همان روز یا تکمیل ظرفیت از طریق
انجام خواهد شد.قیمت فروش نقدی این محصول ۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
اعالم شــده است. با قیمت اعالم شده از سوی بهمن دیزل، شیلر ارزان ترین 
کامیون و خودروی تجاری بازار خواهد بود. این قیمت شامل مجموع هزینه 
هوشمندسازی کارت خودرو، پست و خدمات، شماره گذاری، بیمه شخص 
ثالث، مالیات و عوارض شــماره گذاری می باشد. گفتنی است موعد تحویل 
خودروها هفته دوم آذر اعالم شــده است.الزم به ذکر است نرخ فوق بدون 
در نظر گرفتن قیمت کاربری اســت باشــد و مبلغ کاربری، بر اساس نوع 
کاربری انتخاب شده توسط مشتری به مبلغ فوق افزوده خواهد شد و ثبت نام 
کامیون های شیلر به همراه کاربری امکان پذیر است و امکان تغییر کاربری 
به هیچ عنوان میسر نیست، همچنین زمان ساخت کاربری به زمان تحویل 
خودرو افزوده می گردد.بهمن دیزل محصول شــیلر را با انواع کاربری اعم از 
باری چوبی با روکش فلزی، لبه دار بغل بازشــو، باری فلزی، مسقف فلزی، 
مســقف فلزی حمل نوشابه، مسقف چادری، یخچالدار)یونیت تک منظوره( 
عرضه می کند. متقضایان ضروری اســت پیش از اقدام به ثبت نام به دقت 
شرایط و قوانین این طرح فروش را در صفحه گروه بهمن در پرتال ایرانی کار 

به آدرس http://Bahman.iranecar.com مطالعه کنند.

 شروع تجارت آزاد با اوراسیا
 از ۱۴۰۲

رئیس ســازمان توســعه تجارت با بیان اینکه تجــارت آزاد با 
اوراســیا یعنی یک بازار 7۰۰ میلیــارد دالری پیش روی تولید 
ما ایجاد می شــود، گفت: احتماال از ســال آینده تجارت آزاد با 
این اتحادیه اجرا می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، خرداد ماه 
ســال ۹8 برقراری تجارت آزاد بین ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شــد؛ آبان ماه همان 
ســال نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و این اتحادیه 
به امضا رسید و در ادامه مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به 
موافقتنامه تجارت آزاد که مسیری برای به صفر رساندن تعرفه 
تجارت حدود 8۰ درصد کاالها اســت، آغاز شــد.پس از ۲ سال 
و نیم مذاکره در ســال ۹7 یک موافقت نامه تجارت ترجیحی با 
اتحادیه اوراســیا امضا کردیم که طبق این موافقت نامه، ایران از 
طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کاال امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد 
و به این کشــورها در ۳۹۰ قلم کاال با کاهش بخشی از تعرفه ها 
امتیاز داد.بین ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، گردش تجاری بین 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از ۲.۳ میلیارد دالر به ۵ میلیارد 

دالر افزایش یافت.

آخرین وضعیت ارتباط با اوراسیا
در ایــن رابطه علیرضا پیمان پاک در گفت و گو با خبرنگار مهر 
بــا بیان اینکه حضــور فعاالن ایــران در اتحادیه ها و پیوندهای 
منطقه ای مورد تاکید اســت، اظهار کرد: با توجه به تاکید دولت 
بر لزوم ایفای نقش فعاالنه تر در اتحادیه ها و پیوندهای اقتصادی، 
طی یک ســال گذشته ۹ نشست در مورد اوراسیا برگزار کردیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس آنچه که اعالم 
شــده پس از بررسی و تأیید دولت ها در مورد جزئیات مذاکرات 
انجام شــده، تا پایان آذرماه تصویب نهایی تجارت آزاد با اوراسیا 
تعیین تکلیف می شود و در صورت تداوم این رویه، از سال آینده 
)۱۴۰۲( تجارت آزاد با اوراسیا کلید می خورد.معاون وزیر صمت 
ادامــه داد: بر اســاس مذاکراتی که تاکنون انجــام دادیم، مقرر 
شــده ۹۳ درصد کدهای تعرفه ای ایران و اوراسیا برای گروه های 
کاالیی مانند خودرو، لوازم خانگی، پوشاک، دارو، صنایع غذایی 
و محصوالت کشــاورزی در زمره گروه های ســبز قرار گرفته و 
صفر شــود.وی با اشــاره به قرارگیری 7۰۰ قلم کاال در تجارت 
ترجیحی موقت با اتحادیه اوراســیا طی سه سال گذشته، گفت: 
تجارت ترجیحی موجب افزایش ۵۵ درصدی صادرات ما به این 
اتحادیه شــد؛ بنابراین وقتی تجارت آزاد با اوراسیا اجرایی شود 
یعنی یک بازار 7۰۰ میلیارد دالری پیش روی صنعت و تولید ما 
ایجاد می شود که می توان از طریق آن تجارت را به نحو مطلوب 
گسترش داد.گفتنی است، اتحادیه اورآسیا یک بلوک اقتصادی 
متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روســیه، قزاقستان، قرقیزستان 
و بالروس اســت که با برخورداری از حــدود ۱8۳ میلیون نفر 
جمعیت فعال، دارای یک هزار و ۹۰۰ میلیارد دالر تولید ناخالص 
داخلی، رتبه اول در تولید نفــت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه 
چهارم در تولید برق می باشد که یکی از پر رونق ترین بازارهای 

سرمایه گذاری در جهان به شمار می آید.

وزیر صمت:

پارسال 48 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم
وزیر صمت گفت: صادرات ما روند رو به رشــدی دارد ســال 
گذشــته صادرات غیر نفتی بیش از ۴8 میلیــارد دالر بود و 
واردات مــا حــدود ۵۲ میلیــارد دالر که بایــد تالش کنیم 
محصوالت پیچیده مانند تجهیزات پزشکی و کاالهای پیچیده 
را به محصــوالت صادراتی اضافه کنیم.بــه گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در همایش 
روز جهانی اســتاندارد با اشاره به سه کارکرد استاندارد گفت: 
کارکرد اول کیفیت کاال را مشــخص می کنــد کارکرد دوم 
اســتاندارد زبان مشترک و کارکرد سوم مدیریت دانش است.
وی با بیان اینکه این ســه کارکرد در چهار سطح موضوعیت 
پیدا می کنند افزود: سطح اول محصول کاال یا خدمات، سطح 
دوم فرآیند، سطح سوم سازمان و سطح چهارم زندگی است.
وزیر صمت با بیان اینکه خدمات بیشــتر نیاز به اســتاندارد 
دارند افزود: چــون از آنجایی که خدمات با مصرف کنندگان 
در ارتباط هستند ارایه استاندارد در این بخش اهمیت ویژه ای 
دارد این ذهنیت در بین مردم ایجاد شده است که سازمان ها 
نیاز به اســتاندارد ندارند این در حالی است که مدیریت مالی 
و مدیریت اســناد در سازمان ها بیش از ســایر موارد نیاز به 
استاندارد دارند.به گفته فاطمی امین؛ استاندارد و نوآوری در 
سطح سازمان به مراتب تاثیرگذار از سطح محصول است.وزیر 
صمت ادامه داد: سطح دیگر سطح جامعه است به عنوان مثال 
سازوکار بورس. اما باالتر از همه سطح استاندارد زندگی است. 

حداقل استانداردها باید برای زندگی فردی و خانوادگی فراهم 
شود.وی با اشاره به لزوم ایجاد استانداردهای بومی خاطرنشان 

کرد: باید تالش شــود مرجعیت اســتاندارد در کشور تدوین 
شــود نمی توان گفت ما کشــور دانش بنیانی هستیم و می 

خواهیم اقتصاد دانش بنیان باشد اما از سوی دیگر استانداردها 
مرجعیت نداشته باشند و بومی نباشند از این رو الزم است ما 
استانداردهای خود را تعریف کنیم.فاطمی امین تصریح کرد: 
اگر بخواهیم به سمت سامانه گسترده و جامع استاندارد پیش 
برویم باید چهار مولفه از جمله تقویت، تدوین، صحه گذاری، 
گواهی دهی را ایجاد کنیم.فضای  کاری بســیار مهمی پیش 
روی همکاران سازمان ملی استاندارد است.وزیر صمت ضرورت 
ارتقاء اســتاندارد محصوالت پیچیده صادراتــی را یک الزام 
دانست و افزود: توسعه صادرات با ارتقاء استاندارد محصوالت 
صادراتی ایجاد می شــود یکپارچگی در مورد محصوالت نیاز 
اســت .وی با بیان اینکه هماهنگی با موسســات و نهادهای 
استاندارد باید ایجاد شود افزود: صادرات ما روند رو به رشدی 
دارد سال گذشته صادرات غیر نفتی بیش از ۴8 میلیارد دالر 
بــود و واردات ما حدود ۵۲ میلیارد دالر که باید تالش کنیم 
محصوالت پیچیده مانند تجهیزات پزشکی و کاالهای پیچیده 
را به محصوالت صادراتی اضافــه کنیم. ما می خواهیم رتبه 
پیچیدگی از ۵۲ در سطح به زیر ۴۰ درصد برسد.وی در پایان 
افزود: باید بتوانیم با کشورهای مختلف تعامل تجاری داشته 
باشــیم و اســتانداردهای همدیگر را تایید کنیم و این نقطه 
عطف ایجاد می کند زیرا ما در حال حرکت از سمت صادرات 
محصوالت پایه به ســمت محصوالت پیچیده هستیم و این 

مساله در بین کشورها مختلف به اولویت تبدیل شده است.

در حالی که هزینه اقامت در قطر باالست، 
مسئوالن تدارک هایی دیده اند تا ایرانی ها 
برای تماشای بازی های جام جهانی، صبح 
با استفاده از کشتی به قطر مسافرت کرده 
و بازی مورد نظرشــان را تماشــا کنند و 
شب به کشــور برگردند.به گزارش ایسنا،   
بازی های جــام جهانی فوتبــال  ۲۰۲۲ 
به عنوان یکــی از مهم ترین تورنمنت های 
ورزشــی، از ۲۰ نوامبــر یــا ۲۹ آبان ماه 
آغاز می شــود و تا ۱8 دسامبر )۲7 آذر( 
ادامه دارد؛ از سراســر دنیا، تماشــاگرانی 
برای تماشای این بازی ها به قطر خواهند 
رفــت؛ از طرفــی اولین بازی ایــران در 
گروه B و بــا انگلیس، ۳۰ آبان ماه برگزار 
می شود.به واســطه نزدیکی قطر و ایران از 
نظر مســافت، تماشاگران ایرانی هم برای 
تماشای این بازی ها خواهند رفت. با توجه 
به اینکه هزینه های اقامت در کشور قطر 
باالست، مســئوالن در ایران برنامه هایی 
را تدارک چیده اند که تماشاگران بتوانند 
با صــرف هزینه های رفت وآمــد و بلیت، 
بازی های ایران را تماشــا کننــد. وزارت 
ورزش و امــور جوانــان اعــالم کرده که 
برای هــر یک از بازی هــای جام جهانی 
7۵۰۰ بلیت از سوی کشور قطر به ایران 
اختصاص یافته است.رستم قاسمی -وزیر 
راه و شهرسازی- درباره میزان آمادگی قطر 
برای اســتفاده از ظرفیت های موجود در 

ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی ایران 
جهــت جابه جایی مســافران در ایام جام 
جهانی فوتبال، گفت: ما از نظر تعداد پرواز 
تقریبا محدودیتی نداریم و با قطری ها در 
این خصوص به توافق رسیده ایم. آنها برای 
لندینگ یک هواپیما در ایام جام جهانی 
حدود ۱۰ هزار دالر دریافت می کنند ولی 
این رقم برای ایران تقریبا مجانی شــده 
است.با توجه به هزینه های باالی سفر به 
قطر، طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی، 
کشتیرانی از بوشهر و کیش تدارک دیده 
شده و ایرانی ها می توانند صبح با استفاده 
از کشــتی کروز به قطر مسافرت کرده و 
بازی مورد نظرشان را تماشا کنند و شب 
به کشــور برگردند. همچنین تماشاگران 
خارجی می توانند با استفاده از هواپیماهای 
شــاتل و انتخاب کیش به عنــوان محل 
اقامت شــان، بازی  مورد نظرشان را تماشا 
کنند و به کشور مبدا خود برگردند. چون 
به هر حال اقامــت در قطر، اقامت گرانی 

است.

آماده سازی ۳ کشتی برای جابه جایی 

مسافران به قطر
از این رو ســازمان بنــادر اعالم کرده که 
شرکت کشتیرانی والفجر کشتی کاتاماران 
را آماده جابه جایی مســافر کرده است و 
همزمان دو فروند شــناور کروز در بخش 
خصوصــی برای این کار اعــالم آمادگی 
کرده انــد و تا آبان ماه این ســه شــناور 
بزرگ آماده جابه جایی مسافران خواهند 
بود؛ هرچند قیمت بلیت کشــتی به قطر 
هنوز اعالم نشــده است؛ البته با اشاره به 
نامشخص بودن میزان تقاضا برای سفر به 
قطر در ایام یادشده، برخی از برنامه ریزی ها 
را در ایــن زمینه منوط به معین شــدن 
میزان تقاضا از طرف هموطنان برای سفر 
به قطر اســت.همچنین علی اکبر صفایی 
-معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی- درباره 
جابه جایی  برای  انجام گرفته  تســهیالت 
مســافران در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ به 
قطر، اظهار کرد: با ســاخت چهار فروند 
اســکله رمپ در بندر دیر امــکان تردد 
مسافر با قطر تا قبل از شروع جام جهانی 
تســهیل خواهد شــد. همچنین در بندر 

بوشــهر پروژه ساخت اســکله و بازسازی 
ترمینال مسافری در حال انجام است و به 
زودی به بهره برداری خواهند رسید.پرواز 
از ایــران به قطر را هم می توان یکی دیگر 
از راه های سفر به این کشور برای تماشای 
بازی های جام جهانی در نظر گرفت؛ البته 
تا کنون ایرالین های ایرانی برای آن تاریخ 
پروازی در نظر نگرفته و هزینه این پروازها 
هم مشخص نیســت و هزینه مسافرت با 
ایرالین های خارجی هــم در حال حاضر 
چیــزی حدود 8۰ میلیون تومان اســت؛ 
باید دید شرکت های هواپیمایی هایی چه 
قیمتی را برای بلیت های ایران به قطر در 
نظر می گیرند.با وجــود این، همین حاال 
هم بلیت در بازار ســیاه موجود است، اما 
حسن خوشخو -معاون سازمان هواپیمایی 
کشوری- چندی پیش درباره قیمت بلیت  
هواپیما به قطر گفــت: هیچ محدودیتی 
برای انجــام پرواز به قطــر نداریم و این 
اطمینــان را به مردم می دهیم که نگرانی 
برای خرید بلیت قطر نداشــته باشــند و 
بلیت های پرواز قطر را در بازار ســیاه و با 
قیمت های گران نخرند، کما اینکه قیمت 
بلیت پرواز قطر در بازه جام جهانی به ۲۰۰ 
میلیون تومان هم رســیده، اما ســازمان 
هواپیمایی به هیــچ وجه این قیمت ها را 
قبول ندارد، بلکه قیمت واقعی بلیت قطر 

حدود ۲۰ میلیون تومان است.

مسیرهای رفتن به قطر برای 
تماشای جام جهانی کدام است؟

مدیر کل دفتر صنایع خودرو خاطر نشان کرد: قیمت خودرو 
از ابتدای سال تاکنون کمترین نوسان قیمتی را تجربه کرده 
اســت و شــاهد افزایش یکباره قیمت خودرو نبودیم این در 
حالیســت که انتظارهای تورمی در ابتدای سال بیشتر از این 
نرخ بود؛ ما توانســتیم بازار خودرو را با افزایش عرضه کنترل 
کنیم.عبداهلل توکلی الهیجانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در پاسخ به این پرسش که وزیر صمت از حذف فرآیند 
قرعه کشــی تا پایان سال جاری خبر داد این در حالیست که 
فعاالن این حوزه بر این باورند که حذف قرعه کشــی با هدف 
نزدیک شــدن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار انجام می شود 
آیــا وزارتخانه برنامه ای برای تنظیم بازار خودرو بعد از حذف 
فرآیند قرعه کشــی دارد؟ گفت: استراتژی اصلی وزارتخانه از 
ابتدای ســال تا به امروز افزایش تولید خودرو است.این مقام 
مسئول ظرفیت تولید اسمی ۲ خودروساز در هر سال را حدود 
8۰۰ هزار دستگاه عنوان کرد و افزود: خودروسازان داخلی اگر 
پایین تر از ظرفیت اسمی اقدام به تولید کنند هزینه های سربار 

آنها باال  خواهد رفت؛ بنابراین افزایش تولید استراتژی اصلی 
وزارت صمت اســت تا اینگونه خودروها از فرآیند قرعه کشی 
خارج شوند.وی با اشــاره به شکاف تقاضا و عرضه خودرو در 
بازار، خاطر نشان کرد: حدود ۳ سال تیراژ خودروها افت کرد 
همچنین بخشــی از خودروهای تولید  شــده به دلیل نقضی 
به پارکینگ هایی این خودروســازان می رفتند و ما با عارضه 
انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ ها نیز مواجه بودیم؛ اما 
با دنبال کردن سیاست افزایش تولید، خودروهای کامل ۲8۰ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد و خودروهای 
موجــود در پارکینگ ها به صفر رســید به همین دلیل تمام 
خودروهای سایپا از فرآیند قرعه کشی خارج شدند.مدیر کل 
دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در پاســخ به این پرســش 
که آیا همین اتفاقی که برای خودروهای ســایپا افتاده است 
می تواند برای ایران خودرو نیز تکرار شــود؟ گفت: برای ایران 
خودرو اتفاق هــای دیگری رخ می دهد؛ کاهش تولید عوارض 
جانبی دیگری از جمله عارضه ســوداگری را با خود به همراه 

آورد. عده ای که در قرعه کشــی سایپا شرکت می کردند هفته 
بعد در قرعه کشی ایران خودرو نیز شرکت می کردند و حتی 
اگر تولید افزایش پیدا می کرد با این شیوه عرضه نمی توانستیم 
از فرآیند فروش خودرو به وســیله قرعه کشی خارج شویم از 
این رو ســامانه جامع یکپارچه را با هدف شفافیت در عرضه 
به وجود آوردیم.وی با اشــاره به اهداف ایجاد ســامانه جامع 
فروش خودرو، تاکید کرد: سامانه جامع با این هدف تشکیل 
شــد که دو خودروساز کشور به صورت مجزا قرعه کشی انجام 
ندهند؛ وقتی تمام خودروهایی ســایپا از فرآیند قرعه کشــی 
خارج شــد دیگر نیازی به ادامه ســامانه جامع فروش وجود 
نداشت؛ در حال حاضر خودروسازان به دنبال این هستند که 
فروش لیزینگی را دنبال  کنند و به نظر می رسد سامانه جامع 
فروش طی ۳ دوره به کارکرد خود رسیده است بنابراین ادامه 
آن معنا ندارد.به گفته توکلی الهیجانی؛ در ۶ ماه دوم سال ۲ 
خودروساز ۱۰۰ هزار خودرو سواری را در ماه عرضه خواهند 

کرد.

یک مسئول وزارت صمت:

اعالم آمادگی بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو

رییس ســازمان توســعه تجارت می گوید بازار 
داروی روســیه ارزشی ۲۰ میلیارد دالری دارد 
و ایران برای ورود به این بازار برنامه ریزی کرده 
اســت.به گزارش ایســنا، علی رضا پیمان پاک 
اظهــار کرد: رویکرد دولت این اســت که برای 
کاالهایی که بازار مناسبی دارند و تولیدکنندگان ما نیز توان رقابت با کاالهای خارجی 
در آن بازار را دارا هســتند، برنامه ریزی ویژه انجام دهیم که شرکت در نمایشگاه های 
تخصصی یکی از آنهاســت.معاون وزیر صمت با بیان اینکه حضور در نمایشــگاه های 
تخصصی باید با برنامه از پیش تعیین شــده و با توجه با اهداف مشــخص شده باشد، 
تاکید کرد: نمونه این برنامه ریزی را در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو دیدیم که دستاورد 
مناسبی برای صنعت خودرو و قطعه سازی ما داشت.وی افزود: با مشارکت اتحادیه ها و 
تولیدکننده تجهیزات پزشکی می توانیم چنین حضوری را تکرار کنیم و سازمان توسعه 

تجارت نیز مجموعه های متناظر خــود و خریداران و اتحادیه های مهم و بزرگ روس 
را پای میز مذاکره می آورد تا در این مذاکرات با حاصل شــدن شــناخت طرف مقابل 
از توانمندی ایرانی ها، توافقات نهایی انجام شــود.پیمان پاک با بیان اینکه طبق آمارها 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی روسیه در سال ۲۰ میلیارد دالر است، گفت: با خروج 
شرکت های غربی از این کشور به علت تحریم ها، بازار مناسبی پیش روی شرکت های 
ایرانی قرار گرفته که می توان از آن بهره برد.وی با اشاره به برنامه ریزی برای حضور در 
این بازار خاطرنشــان کرد: کار از چند ماه پیش آغاز شــده و اکنون توافقات خوبی در 
خصوص صادرات داروهای ضد سرطان انجام شده است.رئیس سازمان توسعه تجارت 
همچنین به پشتیبانی این سازمان از صادرات تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: در 
این راستا حل مشکالت تبادالت مالی، افتتاح حساب کارگزاری میان بانک های ایرانی 
و روس، تامین مالی برای اعتبار خرید، صدور ضمانت و بیمه نامه ها و بحث رجیستری 
سریع دارو و تجهیزات پزشکی در روسیه در حال پیگیری و انجام است.وی همچنین 

به رفع مشکالت حمل و نقل و گمرکی صادرات دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و 
گفت: در این بخش می توان از ظرفیت کریدور سبز استفاده کرد.بعد از این همایش نیز 
تعدادی از تولیدکنندگان و روسای اتحادیه های تجهیزات پزشکی در جلسه ای با رئیس 
سازمان توسعه تجارت به بیان دغدغه ها و مشکالت خود در زمینه صادرات پرداختند.

عمده این مشــکالت مرتبط به مسائل رفع تعهد ارزی، حمایت مالی جهت حضور در 
نمایشــگاه ها و صدور ضمانت نامه های جایگزین ال. سی می شد که پیمان پاک در این 
ارتباط از برنامه ریزی برای حل مشکالت گفت.بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، 
وی در خصوص مشــکالت رفع تعهد ارزی افزود: با علم به مشکالتی که وجود دارد و 
میراث دولت گذشــته است، چند راه برای رفع تعهد در نظر گرفته شده که بزودی با 
اجرایی شدن آن، مشکالت تجار حل می شود.رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین 
در خصوص حمایت های مالی و صدور ضمانت نامه ها نیز اظهار کرد: پرداخت بخشــی 
از هزینه های رفت و آمد و اقامت در هتل، کمک هزینه اجاره غرفه، حمایت شــرکت 
شهرک های صنایع کوچک و صندوق نوآوری از جمله این حمایت ها خواهد بود. ضمن 
اینکه با مشارکت صندوق ضمانت و یک شرکت بیمه روسی، مشکل صدور ضمانت نامه 

نیز حل شده است.

داروهای ایران به روسیه صادر می شوند
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گزیده خبر

بانک توسعه تعاون تأمین مالی پروژه های 
زیست محیطی را بر عهده گرفته است 

بانک توســعه تعاون تأمین مالی پروژه های زیست محیطی را بر عهده گرفته 
اســترییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون از تأمین مالی پروژه های زیست 
محیطی توســط این بانک خبر داد،سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون در جلسه با مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اظهار داشت: 
شبکه شعب بانک برای اجرای مفاد تفاهم نامه فی مابین بانک و صندوق هدایت 
می شوند و پرونده های معرفی شده از سوی صندوق در مهلت مقرر مورد بررسی 
قرار گرفته و روند پرداخت تســهیالت تسریع می یابد.وی افزود: حفظ محیط 
زیســت به عنوان بزرگترین سرمایه ملی، کاهش آالینده ها، کمک به مدیریت 
منابع آب، ساماندهی روند بازیافت و کمک به توسعه فرآیندهای تولیدی مطابق 
با معیارها و استانداردها از مهمترین محورهای پروژه های معرفی شده محیط 
زیست تلقی می گردد و مسئولیت اجتماعی و نگاه راهبردی به مقوله پیشرفت 
و توسعه ایجاب می کند بانک توسعه تعاون با ایفای نقش عاملیت، بخش محیط 
زیســت کشور را همراهی نماید.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
مطابق تفاهم نامه مقرر است ۷۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به معرفی شدگان 
پرداخت گــردد که بانک ۴۵۰۰ میلیارد ریال منابع داخلی را در مســیر این 
تفاهم نامه بکار می گیرد.فتاحی تاکید کرد: با برگزاری جلسات مستمر و پایش 
دقیق پرونده های ارجاعی به شعب، این روند را در پیش می گیریم تا هر گونه 
تدبیر و اقدام الزم جهت تسهیل و پیشبرد پرونده ها در مدت زمان کوتاه اتخاذ 
گردیده و مسیر پرداخت هموار گردد.فتاحی تصریح کرد: ارکان اعتباری بانک 
توســعه تعاون طی ماه های اخیر اقدامات مستمر و پیوسته ای برای تسریع در 
پرداخت تســهیالت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه بکار بسته اند و مجموعه 
بانک تالش و اراده فراوان برای عاملیت بهینه تسهیالت مذکور بروز داده است.

انجم شــعاع مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: بانک توسعه تعاون 
به عنوان بزرگ ترین حامی پروژه های زیســت محیطی کشور مطرح است و با 
پیشبرد سریع تفاهم نامه، حمایت مناسبی از این بخش راهبردی کشور صورت 

خواهد پذیرفت. 

حضور فعال بانک کارآفرین در هشتمین 
نمایشگاه کیش اینوکس

بانــک کارآفرین به همراه گروه مالی خود در چهاردهمین نمایشــگاه معرفی 
فرصتهای ســرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی “کیش اینوکس حضور خواهد یافت.به گزارش روابط 
عمومــی بانک کارآفرین، این بانک به همراه شــرکتهای زیر مجموعه خود از 
جمله »لیزینگ کارآفرین«، »بیمه کارآفرین«، »کارگزاری کارآفرین«، »صرافی 
کارآفرین« و همچنین کارشناســان حوزه بانکداری تجاری، شرکتی و سرمایه 
گذاری در نمایشــگاه کیش اینوکس حضور خواهــد یافت تا به صورت همه 
جانبه پاسخ گوی مخاطبین باشــد.این نمایشگاه با حضور نخبگان اقتصادی 
کشــور به محلی برای ارائه تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شــرایط 
کالن کشــور، تقارن و تبادل اطالعات فعاالن اقتصادی داخلی و بین المللی و 
برگزاری نشســت های تخصصی با موضوعات روز اقتصادی در ابعاد کشوری و 
جهانی تبدیل خواهد شد.نمایشگاه کیش اینوکس فرصت تازهای برای بازنگری 
اقدامات انجام شده و ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه اقتصاد است که انتظار 
میرود به گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی میان اضالع اقتصاد کشور اعم 
از ارکان بازار ســرمایه، بانکها، بیمه ها و دیگر مشارکت کنندگان بینجامد.این 
نمایشــگاه از ۲۵ تا ۲۸ مهر ماه ســال ۱۴۰۱ در منطقه آزاد کیش برگزار می 
شود.نمایشگاه اینوکس در طول سال های برگزاری از حمایت ها و مشارکت های 
گســترده وزارتخانه ها، دســتگاه ها و فعالین اقتصــادی بخش های دولتی و 

خصوصی و همچنین مشارکت کنندگان بین المللی برخوردار بوده است.

قدردانی شهردار کالنشهر قم از مدیرعامل 
بانک شهر

دکتر ســقائیان نژاد شهردار کالنشــهر قم با توجه به حمایت های همه جانبه 
بانک شهر از پروژه های فرهنگی، عمرانی و حمل و نقلی این کالنشهر؛ از دکتر 
سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل این بانک قدردانی کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک شهر، سید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار با دکترسیدمحمدمهدی 
احمدی مدیرعامل بانک شهر، با اشــاره به اهمیت تعامل و افزایش روزافزون 
همکاری ها میان دوطرف، گفت: ارتباط مفید و مؤثر بانک شهر و شهرداری قم 
طی ســال های اخیر؛ همواره باعث توفیق بیشتر خدمت رسانی به شهروندان 
شــده است.ســقائیان نژاد با بیان اینکه طی بیش از یک دهه اخیر همکاری 
سازنده ای میان شهرداری قم و بانک شهر در پیشبرد طرح های عمرانی برقرار 
بوده اســت، ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت های فرهنگی ، مذهبی و 
اقتصادی شهر قم، این اراده وجود دارد که همکاری ها در حوزه های متعدد و 
متنوع تری گسترش یابد.شهردار کالنشهر قم با اشاره به ارائه خدمات مطلوب 
و برخورد مناسب کارکنان شعب بانک شهر با مشتریان، عنوان کرد: این بانک 
با توجه به اصول مشــتری مداری توانســته است در کالن شهرها و شهرهای 
کوچک به ارائه خدمات قابل قبولی بپردازد.دکتر ســیدمحمدمهدی احمدی 
مدیرعامل بانک شــهر نیز در این دیدار تاکید کــرد: به عنوان بانکی موفق و 
محبوب در شــبکه بانکی؛ حمایت از شــهرداری ها و کمک به توسعه و رفع 
مشکالت شهرها را در چارچوب قوانین و مقررات ادامه خواهیم داد.این گزارش 
می افزاید، در این دیدار از مدیرعامل بانک شــهر توســط شهردار قم به پاس 

همکاری های متقابل تقدیر شد.

سود خالص بیمه مرکزی ۸۴ 
میلیاردی شد

اطالعات مالی بیمه مرکزی که به تازگی منتشــر شده نشان می 
دهد این ســازمان توانسته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ 
سود خالص ناشی از فعالیت های خود را ۲۱.۷ درصد بیشتر کند.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر وزارت اقتصاد با افشای صورت  
مالی شــرکت های دولتی، عملکرد مالی آن ها در سال گذشته را 
برای عموم منتشر کرد.بررسی صورت حساب مالی بیمه مرکزی 
نشان می دهد که جمع دارایی های بیمه مرکزی در سال گذشته 
با ۱۸ درصــد افزایش همراه بوده و البته جمع بدهی های آن نیز 
حدود ۲۵ درصد رشد کرده است.جمع دارایی های بیمه مرکزی 
در ســال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان اعالم شــده که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل 
۳۶ هــزار و ۸۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان بوده 
است.جمع بدهی های بیمه مرکزی در سال گذشته نیز ۳۴ هزار و 
۴۰۶ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۹ 
معادل ۲۷ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
اعالم شــده است.بیمه مرکزی در سال گذشــته توانسته درآمد 
سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای خود را ۳۸.۶ درصد نسبت به 
سال قبل از آن بیشتر کند.بنابراین، درآمد سرمایه گذاری از محل 
منابع بیمه ای بیمه مرکــزی از ۳۴۴۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۷۷۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان در ســال ۱۴۰۰ رسیده است.همچنین، سود 
خالص بیمه مرکزی در ســال گذشته بیش از ۸۴ میلیارد تومان 

محاسبه شده است.

بورس قرمز ماند
بازار ســرمایه امروز نیز روند کاهشی داشــت و هر سه شاخص 
کل بورس قرمز رنگ بودند.به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس 
)یکشنبه( با ۶۶۱۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۱۱ هزار 
واحد ایســتاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با کاهشی ۳۰۳۲ 
واحدی در رقم ۳۷۶ هزار و ۵۳۸ واحد ایســتاد.در این بازار ۲۲۱ 

هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال انجام شد

هزینهانحصارهارامردمپرداختمیکنند
استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا اظهار داشت: دراین سال ها بارها 
دربــاره راهکارها و راه حل ها گفته شــده و این هشــدارها به 
مسئوالن و سیاست  گذاران داده شده  است اما گوشی برای شنوا 
نبوده و نیســت. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه حل ها، 
منافعی اســت که گروه های غالب در کشور دارند و منافع این 
گروه ها در افزایش نرخ تورم اســت اما هزینه افزایش نرخ تورم 
را مردم به ویژه دهک های کم درآمد می پردازندحســین راغفر 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ریشه اعتراضات و 
تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه 
در شــکل گیری این اعتراضات اظهار داشت: ریشه اعتراضات به 
مسائل اقتصادی برمی گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به 
مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله 
توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری ها شدت و افزایش 
پیدا می کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری ها در همه جای 
دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش 
عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری های بسیار 
بزرگی می شود.وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض هایی که 
در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب سیاست های عمومی خود 
را نشان می دهند و این تبعیض ها به این شکل که مثال امتیازات 
به گروه های خاصی برای اشتغال داده می شود و این گروه برای 
هر امتیازاتی اولویت دارند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
ایــن تخصیص ها و ســهمیه بندی ها در حوزه های مختلف بین 
گروه های خاص توزیع می شــود، گفت: این توزیع ســهمیه ها 
زمینه ای برای رشد نابرابری ها هستند و حتی در حوزه های بسیار 
جزیی هم مثل اختصاص نمایندگی های معاینه فنی به افراد و 
گــروه خاص و محدود دیده می شــود در حالی که با این تعداد 
خودرو این نمایندگی ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت 
ایجاد می کند. رانتی که به اتالف وقت و افزایش هزینه های مردم 
منجر می شــود که از این مثال هزاران نمونه را می توان مطرح 
کرد.راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای مردم هزینه های 
بســیار بزرگی را ایجاد کرده و می کند، ادامه داد: پرداخت این 
هزینه ها به عهده گروه های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو 
به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز و کارهای نابرابری 
و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده ای مانند دسترسی 
به معادن کشور را در اختیار گروه های خاصی گذاشت در حالی 
که تمام مردم از آن ســهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از 
این منابع کجاســت؟وی افزود: این روند، نابرابری های بزرگی را 

رقم زده و این در حالی است که ساالنه یک میلیون نفر متقاضی 
برای ورود به بازار کار داریم که نمی توانند وارد بازار کار شــوند 
و این صف های انتظار در بخش های مختلف از موضوع ساده ای 
مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار 
کار هزینه های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم  زده و می زند 
و زندگی بخش زیادی از مردم را بســیار پر هزینه کرده  است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم و پرداخت 
هزینه آن از سوی طبقات پایین تاکید کرد: وقتی دولت ها نسبت 
به افزایش نرخ ارز اقدام می کنند در واقع مردم مالیات تورمی آن 
را پرداخت می کنند و شبیه به این که اندازه همان میزان افزایش 
قیمت ها، از پس انداز مردم کم می شود و همه هزینه ها به گروه 
متوسط و عمدتا گروه های طبقه پایین آوار می شود که در این 
شــرایط طبقات باال و مرفه از تورم آســیب چندانی نمی بینند 
چراکه دارایی آنهــا با تورم افزایش پیــدا می کند.راغفر درباره 
هشــدارهایی که کارشناسان اقتصادی از سال های ۹۶ و ۹۸ به 
مسئوالن نسبت به ادامه دار شدن این اعتراضات در صورت عدم 
توجه مطالبات مردمی به ویژه مساله اقتصادی می دادند، اظهار 
داشت: دولت که در اینجا آن را حکومت می دانم به ویژه دولت 

سیزدهم، تنها بخش محدودی از ظرفیت های اجرایی کشور را 
در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست هایی که مخارج بخش 
عمومی را هم رقم می زند، نقش تعیین کننده ندارند و نســبت 
به منابع موجود کشــور هم دولت اختیار الزم برای وضع انواع 
مالیات هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، 
ندارد و عمال ســهم دولت در درآمد ارزی اندک است.وی گفت: 
در این شرایط حکومت در همه سال های گذشته خرج و مخارج 
خود را گسترش داد و دامنه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده  
اســت و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان 
مواجه شده اند، انجام داده اند. از سویی تعهدات بسیار بزرگی را 
در خارج کشور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم ها منابع 
کافی در دست ندارد بنابراین مجبور شده سهم خود را در ارائه 
خدمــات اجتماعی هر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون 
مرزی و تعهدات خود در قبال گروه های خاصی بپردازد که این 
گروه های خاص همه مردم نیســتند.  بــه همین دلیل هر روز 
فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و 
دولت بیشتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی ها 
است.این کارشناس اقتصادی درباره راهکارها برون رفت از این 

شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: دراین سال ها بارها درباره 
راهکارها و راه حل ها گفته شــده و این هشدارها به مسئوالن و 
سیاست  گذاران داده شده  اســت اما گوشی برای شنوا نبوده و 
نیســت. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه حل ها، منافعی 
است که گروه های غالب در کشور دارند و منافع این گروه ها در 
افزایش نرخ تورم اســت اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به 
ویژه دهک های کم درآمد می پردازند و اساسا تورم باعث از بین 
رفتن اشتغال می شود و قدرت خرید مردم کاهش می دهد و فرار 
سرمایه را شدت می بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع 
نهادهایی اســت که در فعالیت های اقتصادی از جمله سا خت و 
ساز حضور دارند.راغفر ادامه داد: این روند و فرایند باعث افزایش 
نابرابری ها می شود و مردم قادر نیستند که حداقل های نیازهای 
خود را در سطح مسکن تامین کنند و حتی نمی توانند سرپناهی 
را اجاره کنند چه برســد که مســکنی خریداری کنند. در این 
شــرایط آنهایی که توانایی دارند مهاجرت می کنند که هزینه 
و آســیب مهاجرت به مراتب ســنگین تر از حیف و میل منابع 
طبیعی در کشــور اســت و آنهایی که می مانند نارضایتی های 
گســترده ای دارند.وی با تاکید بر اینکــه راه حل وجود دارد اما 
اولین شــرط آن عزم سیاسی اســت، افزود: قدم اول این است 
که نظام بانکی فاســدی که مســئول اصلی به وجود آمدن این 
نابرابری ها و فقر بوده، اصالح شود و نظام مالیاتی فاسدی که از 
افرادی که باید مالیات بگیرد اما نمی گیرد و موجب شده دولت 
منابع کافی نداشته باشــد و دست خود را در جیب کند و نرخ 
ارز را باال ببرد و این نارضایتی ها را افزایش دهد، اصالح شــود.

این کارشــناس اقتصادی گقت: بــرای اصالح این وضعیت باید 
عزم سیاسی وجود داشته باشد و نظام مالیاتی ایجاد شود که به 
جامعــه و طبقات پایین و جوانان جامعه امید دهد و اگر همین 
راه حل هایی که وجود دارد مطرح شود به نسل جوان کشور امید 
ببخشد که در کشور خود بمانند و کار کند و همچنین حکومت 
هــم همه عزم خود را معطوف  فراهــم کردن این فرصت ها در 
ایران کند، این راه حل ها قابل اجرا هستند.راغفر تاکید کرد: الزمه 
عزم سیاســی این است که تمام نهادهای وابسته به حاکمیت و 
بنیادها و ســتادها از اقتصاد خارج شوند و سهام آنها که متعلق 
به مردم اســت واگذار شود البته بسیاری ها این پیشنهادات را با 
توجه به ساختار اساســی موجود در کشور غیرعملی می دانند 
اما باید بدانند که راه حل دیگری برای برون رفت از این شــرایط 

وجود ندارد.

بانک مرکزی اروپــا می گوید که منطقه 
یورو در سال ۲۰۲۳ به انقباض اقتصادی 
نزدیک می شود.به گزارش ایسنا به نقل از 
اکونومیک، دو مقام ارشــد بانک مرکزی 
اروپــا )ECB( اظهــار کردنــد که عدم 
اطمینان در مورد واردات انرژی روسیه، 
منطقه یورو را به سمت انقباض در سال 
۲۰۲۳ نزدیک می کند.کریستین الگارد، 
رئیــس بانک مرکزی اروپــا در بیانیه ای 
طی نشســت صنــدوق بین المللی پول 
گفت: تورم باال، تقاضای ضعیف تر جهانی 
و کاهــش اعتماد احتماالً باعث »کاهش 
قابل توجه« در رشد منطقه یورو در نیمه 

دوم ســال و اوایل ســال ۲۰۲۳ خواهد 
شــد.معاون رئیس بانک مرکــزی اروپا، 
لوئیــس دی گویندوس نیز چشــم انداز 
تاریکــی را پیش بینی می کند.وی گفت: 
»آنچه در ســپتامبر به عنوان سناریوی 
نزولی خود در نظر گرفتیم به ســناریوی 
نزولی  نزدیک تر می شود«.سناریوی  پایه 
پیش بینی هــای بانک مرکــزی اروپا در 

سپتامبر نشان می دهد که اقتصاد منطقه 
یورو در ســال آینده تقریبــاً یک درصد 
کوچک می شــود، در حالی که سناریوی 
پایه رشــد ۰.۹ درصــدی را پیش بینی 
می کرد.دی گیندوس گفت: »تفاوت بین 
سناریوهای پایه و نزولی در تکامل عرضه 
نهفته است«.پیامدهای  از روسیه  انرژی 
مناقشه روســیه و اوکراین باعث افزایش 

قیمت انرژی در اروپا شده و تورم از قبل 
باال را بــه رکوردهای جدیدی رســانده 
اســت.بانک مرکزی اروپا بــه بانک های 
مرکزی در سراســر جهان پیوسته است 
تا نرخ های بهره را برای کاهش قیمت ها 
و کاهش تقاضــا، با خطر ایجــاد رکود 
اقتصادی افزایش دهند.تورم در ۱۹ کشور 
منطقه یورو در ماه ســپتامبر به باالترین 
حد خود یعنی ۱۰ درصد رسید.روسای 
بانک مرکزی اروپا نشست بعدی سیاست 
پولی خود را در ۲۷ اکتبر برگزار خواهند 
کرد و ناظران انتظار دارند که شاهد نرخ 

۰.۷۵ درصدی دیگری باشند.

اقتصاد اروپا به »سناریوی پایه« 
نزدیک می شود؟

قیمت طال در روز جمعه )۱۴ اکتبر( بیش از یک درصد کاهش یافت و به سمت بدترین هفته خود از اواسط آگوست پیش رفت 
که با تقویت دالر آمریکا کاهش یافت و نگرانی فدرال رزرو با افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم ادامه خواهد داشت.به گزارش 
ایســنا، قیمت طال و نقره در اوایل معامالت روز جمعه آمریکا کاهش یافت. این دو فلز گرانبها در رابطه معکوس قوی با شاخص 
قدرتمند دالر آمریکا به تجارت خود ادامه می دهند. طالی دسامبر آخرین بار با ۱۶ دالر کاهش به ۱۶۶۱ دالر و ۱۰ سنت و نقره 
دسامبر ۰.۲۵۸ دالر کاهش یافت و به ۱۸.۶۵ دالر رسید.دالر آمریکا در برابر رقبای خود بیش از ۰.۶ درصد افزایش یافت و شمش 
با قیمت دالر را برای خریداران خارجی گرانتر کرد. گزارش داغ شــاخص قیمت مصرف کننده ایاالت متحده، شــاخص های سهام ایاالت متحده را به شدت کاهش داد.

دانیل غالی، استراتژیست کاال در TD Securities اظهار کرد که قیمت طال به طور فزاینده ای با حرکت دالر مرتبط است و ممکن است تا ۱۶۰۰ دالر در هر اونس کاهش 
یابد.داده های روز پنجشــنبه نشــان داد که قیمت های مصرف کننده آمریکا در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و باعث می شود تا موارد مهم را در اختیار 
فدرال رزرو قرار داد تا یک افزایش بزرگ دیگر نرخ بهره را ارائه دهد و در نتیجه بدترین هفته طال در نزدیک به دو ماه گذشته را رقم زد.طال نسبت به افزایش نرخ های 
ایاالت متحده بسیار حساس است که بازده اوراق قرضه را افزایش می دهد و هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بازده را افزایش می دهد. شاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ 
ساله ایاالت متحده تقویت شد و بر طال تاثیر گذاشت.بر اساس گزارش رویترز، مقامات فدرال رزرو ایاالت متحده اخیراً موضع تهاجمی خود را در مورد سیاست پولی 

تکرار کرده اند که بازار عمومی را به دلیل ترس از رکود معلق ایاالت متحده ویا جهانی ناآرام نگه داشته است. 

به گفته مدیر اجرایی یکی از شرکت های حوزه فناوری، روند صعودی بعدی بیت کوین در سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا به 
نقل از کریپتو، هانتر هورسلی به فهرست افرادی پیوست که فکر می کنند بهترین زمان سرمایه گذاری در بیت کوین، زمستان جاری ارزهای 
دیجیتال اســت.هانتر هورسلی، مدیرعامل ارائه دهنده راه حل های فناوری بیت وایز )Bitwise( معتقد است که بازارهای نزولی دوره خوبی 
هستند و سرمایه گذاران می توانند بیشتر به سمت بیت کوین گرایش یابند.وی تخمین زد که روند صعودی بعدی، سال آینده آغاز خواهد 

شد و اشاره کرد که مشتریان شرکت وی قباًل عالقه خود را به این دارایی افزایش داده اند.هورسلی الگوی تاریخی حرکت قیمت بیت کوین را چنین تشریح کرد که ارز دیجیتال 
در طول مدت وجود خود به صورت دوره ای از چرخه های چهار ساله عبور کرده است در حالی که روندهای صعودی با شتاب رو به رشد همواره بازارهای نزولی را دنبال کرده اند. 
با تکیه بر این داده ها فرض کرد که این دارایی افزایش قیمت جدیدی را در سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد کرد.وی می گوید: در سال ۲۰۱۴، ارزش بازار تقریباً ۶۰ درصد و در سال 
۲۰۱۸ به میزان  ۷۰ درصد کاهش یافت و امسال، بدیهی است بازار حدود ۶۰ درصد کاهش یابد و بر اساس روند تاریخی ذکر شده انتظار می رود که سال آینده چرخه جدیدی 
را آغاز کنیم.علیرغم سقوط بازار فعلی، این مدیر اجرایی گفت که تعداد فزاینده ای از مشتریان بیت وایز عالقه خود را به صنعت کریپتو تجدید کرده اند. به نظر هورسلی، کسانی 
که اکنون )در شرایطی که قیمت ها نسبت به سال گذشته بسیار پایین تر است( به سمت این بازار می روند، شانس بیشتری برای کسب سود قابل توجه در آینده دارند.»بنابراین 

امسال قطعاً بازار نزولی است. با این وجود، ما شاهد افزایش عالقه از سوی پایگاه مشتریان خود بوده ایم.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهانپیش بینی بازارهای جهانی از کاهش قیمت طال

۲۰۲۳؛ آغازی دوباره برای بیت کوین
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گزیده خبر
نامه رهبر چین به کیم جونگ اون با تاکید بر 

اتحاد و همکاری
رئیس جمهوری چین در نامه ای به رهبر کره شــمالی گفت که بیش از هر زمان 
دیگری مهم اســت که پکن و پیونگ یانگ ارتباطات، اتحاد و همکاری را تقویت 
کنند.به گزارش ایسنا، رســانه دولتی کره شمالی )کی سی ان ای( امروز یکشنبه 
گزارش داد که نامه شــی جینپینگ، رئیس جمهوری چین به کیم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی پیش از آغاز کنگره حزب کمونیست چین ارسال شده و این 
نامه واکنشــی به تبریک کیم بابــت برگزاری این کنگره اســت. کنگره حزب 
کمونیســت چین از امروز آغاز شــده و تا ۲۲ اکتبر )۳۰ مهرماه( ادامه خواهد 
داشــت. انتظار می رود شی برای سومین مرتبه و برای پنج سال دیگر به عنوان 
دبیرکل حزب کمونیست حاکم که عالی ترین شغل در این کشور است، انتخاب 
شــود.در گزارش کی سی ان ای آمده است: شی تمایل خود را برای تقویت روابط 
بین چین و کره شمالی ابراز کرد و کمک بزرگی به ایجاد شادی بیشتر دو کشور 
و مردمان آنها و دفاع از صلح و ثبات در این منطقه و سایر نقاط جهان کرد.این 
ابراز حمایت در حالی صورت می گیرد که کره شــمالی رکورد تعداد بی سابقه ای 
موشــک های بالســتیک را آزمایش کرده و برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ برای 
از ســرگیری آزمایش های هسته ای آماده شــده است.کره شمالی می گوید که 
تازه ترین فعالیت های نظامی این کشــور که شامل مانورهای توپخانه ای و پرواز 
هواپیماهای جنگی هم می شود، در واکنش به نمایش قدرت از سوی کره جنوبی 
و ایاالت متحده اســت که در اعتراض به تحرکات کره شمالی مانورهای نظامی 
خود را برگزار کرده اند.مائو نینگ، ســخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در 
پاسخ به سوالی درباره آخرین تحرکات کره شمالی و واکنش های کره جنوبی، از 

همه طرف ها خواست از تشدید اوضاع جلوگیری کنند.

ایالن ماسک: 
به جهنم! اینترنت رایگان برای اوکراین ادامه 

می یابد
میلیــاردر معروف آمریکایی نســبت به فعالیت 
تارنمای جنجالی که به اصطالح دشمنان کی یف 
را فهرست بندی کرده و نام خود او نیز برای چند 
ساعت به آن فهرست اضافه شد، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشــاتودی، 
ایالن ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت 
معتبر اســپیس ایکس به انتشــار اسکرین شاتی 
از صفحــه تارنمای Myrotvorets در فضای مجازی کــه در آن نام وی به عنوان 
دشــمن و عنصر نامطلوب از ســوی دولت کی یف ذکر شده، واکنش نشان داد.

ماسک در توئیتر نوشت: آیا این فهرست واقعی است؟ آدرسش )URL( چیست؟اِوا 
کارن بارتلت، خبرنگار مســتقل روز جمعه با انتشار یک اسکرین شات از صفحه 
تارنمای Myrotvorets اوکراین، که بالفاصله به صورت گسترده در فضای مجازی 
به اصطالح »وایرال/ پخش« شد، نوشت: بعد از اینکه در سال ۲۰۱۹ نامم در این 
فهرست قرار گرفت، سال ها درباره این فهرست حرف زده و نوشته ام اما حاال که 
بعد از راجر واترز و دیگران، نام ماسک هم در آن قرار گرفته، شاید بهتر باشد که 
خود این فهرســت کشته شود!«نام ماسک تا دیروز در این فهرست نبود و هنوز 
مشخص نیســت که آیا اســم او به طور کوتاه مدت در این فهرست قرار گرفته 
و ســپس پاک شــده یا خیر.برخی گزارش ها مدعی شده اند که پروفایل ماسک 
بالفاصله از بانک اطالعاتی این تارنما پاک شده و برخی دیگر از کاربران اوکراینی، 
مدعی شــده اند که نام و مشخصات ماسک جعل شــده و روسیه قصد تحریک 
داشته است.بسیاری از دنبال کنندگان توییتری ماسک از اینکه او تاکنون نام این 
تارنما را نشــنیده، ابراز تعجب کردند و با ذکر نام اشخاص و چهره های برجسته 
حاضر در فهرست مذکور، وی را با حجم گسترده اطالعات بمباران کردند.ماسک 
پس از جســتجوی این فهرست در ویکی پدیا و تأیید واقعی بودن آن، نسبت به 
وجود چنین فهرســتی ابراز نگرانی کرد؛ به ویژه اینکه این تارنما از سال ۲۰۱۴ 
فعال بوده اســت.Mirotvorets یا »صلح طلب«، یک بانک اطالعاتی مســتقل از 
افرادی است که ناظران بی نام این تارنما، افراد مذکور را تهدیدی برای امنیت ملی 
اوکراین تلقی می کنند. البته این تارنما مدعی شده که »فهرست کشتار« نبوده 
و صرفاً برای آژانس های اطالعاتی و اجرایی و »ســرویس های ویژه«، اطالعاتی 
درباره »تروریست های حامی روسیه، تجزیه طلبان و جنایت کاران جنگ« فراهم 
می کند. گفته می شــود این تارنما با وزارت کشور اوکراین ارتباط دارد.این تارنما 
در سال ۲۰۱۵ نام اولس بوزینا، نویسنده و مورخ و همچنین اولگ کاالشنیکوف، 
سیاســتمدار اوکراینی را به این فهرست اضافه کرد و مدتی بعد هر دو نفر ترور 
شدند؛ اتفاقی که رسوایی زیادی برای این تارنما به بار آورد. مقامات اتحادیه اروپا 
و برخی روزنامه نگاران در ســال Mirotvorets ،۲۰۱۶ را به دلیل انتشار اطالعات 
بیش از ۴ هزار نفر از فعاالن حوزه رسانه، محکوم کردند.پس از انتشار گزارش ها 
درباره اینکه ماسک قصد دارد تا خدمات رایگان اینترنت ماهواره ای استارلینک 
را برای اوکراین قطع کند، شایعات درباره اضافه شدن لحظه ای نام ماسک به این 
فهرســت، طی دو روز گذشته سوژه فضای مجازی بدل شد.با این حال، ماسک 
امروز )یکشــنبه( در چرخشی ۱۸۰ درجه ای اعالم کرد که »جهنم و ضرر… به 

ارائه خدمات رایگان برای دولت اوکراین ادامه خواهیم داد.«

»روز جهانی غذا«، تشدید گرسنگی در جهان
تهران - ایرنا - ۱۶ اکتبر )۲۴ مهر( »روز جهانی غذا« نامگذاری 
شده اســت اما بحران غذایی که به موجب تالقی بحران های 
ناشی از تغییرات آب وهوایی، درگیری ها و فشارهای اقتصادی 
بر جهان حاکم اســت، از یک سال دیگر، گرسنگی بی سابقه و 
قربانی شدن تعداد بیشتری انسان ها از این بال خبر می دهند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری پرنسا التینا، تعداد افرادی 
که در جهان از گرســنگی رنج می برند طی ماه های نخســت 
ســال ۲۰۲۲، از ۲۸۲ میلیون نفر به ۳۴۵ میلیون نفر افزایش 
یافت. بحرانی رو به وخامت که »برنامه جهانی غذا« به منظور 
مقابلــه با آن، به بلندپروازانه ترین برنامه در تاریخ خود رو آورد 
که پیشــگیری از پیوســتن میلیون ها نفر دیگر در جهان به 
سیل گرســنگان را در اولویت اهداف خود قرار می دهد.تالقی 
بحران های ناشی از تغییرات آب وهوایی، درگیری ها و فشارهای 
اقتصادی، دالیل اصلی اســت که بــه موجب آن ها کره زمین 
با مشــکالت غذایی مواجه اســت.  برنامه جهانی غذا در سال 
جاری میالدی، با افزایش کمک های غذایی، از ۱۱۱.۲ میلیون 
نفر به رکورد ۱۵۳ میلیون نفر تا اواســط سال رسید.»دیوید 
بیزلی« مدیر برنامه جهانــی غذا، این هفته اطمینان داد ما با 
یک بحران جهانی بی ســابقه غذا مواجه هستیم و همه چیز 
نشــان می دهد با وجود اینکه در سه ســال گذشته، آمارهای 
گرســنگی در جهان بارها به اوج رســیده اند، هنوز بدترین ها 
در راه اســت.وی خاطرنشــان کرد: اجازه دهید واضح بگویم، 
همه چیز می تواند بدتر شــود و بدتر خواهد شــد مگر اینکه 
یک تالش گســترده و هماهنگ برای رسیدگی به علل اصلی 
این بحران وجود داشــته باشــد. ما نمی توانیم یک سال دیگر 
را با ارقام بی ســابقه گرســنگی تاب بیاوریــم.در حال حاضر، 

برنامه جهانی غذا و نهادهای بشردوســتانه شریک این آژانس 
وابســته به ســازمان ملل در پنج کشور افغانســتان، اتیوپی، 
ســومالی، ســودان جنوبی و یمن با قحطی مبارزه می کنند.

نکته ای که می بایست همواره به خاطر داشت اینکه درگیری ها، 
آسیب پذیرترین افراد را در معرض گرسنگی قرار می دهد و این 
روزها، جنگ اوکراین نقشی اساسی در تشدید بحران گرسنگی 

در جهان ایفا می کند. جنگ اوکراین، تجارت جهانی را مختل 
کرده، هزینه های حمل ونقل را افزایش داده و کشــاورزان را از 
دسترســی به ملزومات مورد نیاز محروم کرده است.»با وجود 
اینکه در سه سال گذشته، آمارهای گرسنگی در جهان بارها به 
اوج رسیده اند، هنوز بدترین ها در راه است«.جنگ میان مسکو 
و کی یف در خاک اوکراین و جغرافیای مشــخص این کشــور 

اروپای شرقی در حال وقوع است اما بحران غذایی ناشی از این 
درگیری با برمال شــدن آسیب پذیری تجارت جهانی به عنوان 
سنگ بنای جهانی شدن، توسعه نیافته ترین نقاط جهان را هدف 
قرار داده اســت.  افزایش بهای کاالهای اساســی پس از آغاز 
جنــگ اوکراین که باالترین افزایش نرخ ماهانه مواد غذایی در 
۱۴ سال اخیر را نشان می دهد، گواه روشن میزان آسیب پذیری 
سنگ بنای جهانی شدن است: تجارت جهانی. جنگ بی سرانجام 
اوکراین و تحریم های بی محابای روسیه، زنجیره تامین گندم، 
کود و روغن های گیاهی که این غول اوراســیا بین ۱۵ تا ۲۵ 
درصد از تولید جهانی را عهده دار اســت، مختل کرده اســت.  
شدت تغییرات آب وهوایی به اندازه ای افراد در قاره های مختلف 
را تحــت تاثیر قرار داده اســت که مردم حتــی برای جبران 
پیامدهای فاجعه و بالیای طبیعی، زمان کافی ندارند. در حالی 
که قحطی در سومالی پیش بینی می شود، خشکسالی بی سابقه 
در شاخ آفریقا، افراد بیشتری را به سطوح هشداردهنده ناامنی 
غذایی سوق داده است.از طرفی، مشکالت اقتصادی هر کشور 
به شــکل کاهش ارزش پول، تورم و مشکالت بدهی همزمان 
با افزایش تهدید رکود جهانی ســبب شده تا ظرفیت واکنش  
دولت ها به شــدت محدود شوند.به نوشته نشریه ال وانگواردیا، 
به دلیل پیامدهــای ویرانگر درگیری ها، تغییرات آب وهوایی و 
پیامدهای اجتماعی- اقتصادی بیماری همه گیر و بر اســاس 
شــاخص جهانی گرسنگی، جامعه بین المللی به دومین هدف 
توسعه پایدار یا همان گرســنگی صفر در سال ۲۰۳۰ دست 
نخواهد یافت.بر اساس برآورد سازمان غذا و کشاورزی سازمان 
ملل متحد این احتمال وجود دارد که حدود ۶۶۰ میلیون نفر 

تا سال۲۰۳۰ با گرسنگی روبه رو شوند.

آغاز  )یکشنبه( شصتمین ســالروز   «
بحران موشــکی کوبا در سال ۱۹۶۲ 
میالدی اســت؛ یک بن بست اتمی ۱۳ 
روزه میان آمریکا و جماهیر شوروی که 
نهایتا از طریق دیپلماسی ماهرانه حل 
و فصل شــد، از همان نوع دیپلماسی 
که بســیاری نگران فقــدان آن برای 
خنثی کردن تنش هــای کنونی میان 
ایسنا،  گزارش  هستند.«به  ابرقدرت ها 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، در 
۱۶ اکتبر ســال ۱۹۶۲ میــالدی به 
جان اف کنــدی، رئیس جمهور وقت 
آمریــکا تصاویر نظارتی از آنچه که آن 
را »اســناد قطعی و واضح« از ساخت 
تاسیسات موشک های اتمی میان برد 
توسط جماهیر شوروی در کوبا واقع در 
۹۰ مایلی سواحل فلوریدا می نامیدند، 
نشــان داده شد. کندی در مذاکرات با 
مقامات ارشد دو پیشنهاد مطرح کرد: 
یک حملــه نظامی یا یــک محاصره 
دریایی.این بســیج نظامی پس از آن 
صورت گرفت که فیدل کاسترو، رئیس 
جمهور وقت کوبــا در پی حمله ناکام 
آمریکا به خلیج خوک ها در آوریل سال 
۱۹۶۱ میالدی از مســکو درخواست 
کمک برای بازدارندگی کرد.۲۲ اکتبر 
مصــادف بــا روز هفتم ایــن بحران، 
کندی اعمال یک »قرنطینه« دریایی 

را اعالم کرد و تصمیم گرفت که از واژه 
»محاصره« که ممکن اســت به عنوان 
یک اقدام جنگی تلقی شــود، اجتناب 
کنــد. محاصره ها از تمامی تجارت ها و 
ســفرها جلوگیری می کنند در حالی 
کــه قرنطینه تنها تجهیــزات نظامی 
تهاجمی را ممنــوع می کند.این اقدام 
چند ســاعت پس از دیدارهای دشوار 
میان کندی و مقامات امنیتی آمریکا 
که بســیاری از آنها خواستار اقدامات 
تهاجمی تــر بودند، رخ داد.با این حال، 
به دنبال این قرنطینه کاســترو ارتش 
کوبا را بسیج کرد، موشک های جماهیر 
شــوروی درحالت آماده شــلیک قرار 

گرفتند و کشتی هایشــان خیلی زود 
در خط قرنطینه بودند.در همین حال، 
نیروهای ارتش آمریکا در ســطح دوم 
آمادگی دفاعی قرار گرفتند که باالترین 
سطح در تاریخ آمریکا است و تنها یک 
پله با ســطح یک آمادگــی دفاعی به 
معنای آغاز جنگ اتمی فاصله داشت.
تا روز یازدهم مذاکــرات تلفنی میان 
رابرت کندی، مشــاور رئیس جمهور 
آمریــکا و آناتولی دوبرینین، ســفیر 
جماهیر شوروی آغاز نشده بود اما در 
نهایت این گفت وگوها آغاز شــد و به 
توافق علنی که از آمریکا می خواســت 
تعهد دهــد که به کوبا حمله نمی کند 

و در مقابــل مســکو نیز ســایت های 
اتمی را برمی چیند، منجر شــد. با این 
حال، مذاکره کننــدگان به یک توافق 
خصوصی نیز دســت یافتند مبنی بر 
اینکه آمریکا موشک هایش از ترکیه را 
خارج کند.ایــن بحرن ۲۸ اکتبر پایان 
نیکیتا خروشچف،  یافت، هنگامی که 
رهبــر وقت جماهیر شــوروی امحای 
تاسیسات موشکی جماهیر شوروی در 
کوبا را اعالم کرد در حالی که توافق در 
مورد موشــک های ترکیه را به صورت 
یک راز نگه داشــت. این راه حل اجازه 
داد که هردو طرف وجهه  خود را حفظ 
کنند و تیزهوشی دیپلماتیک ماهرانه 
کندی و خروشــف را نیز نشان داد؛ از 
آن نوع دیپلماسی هایی که کارشناسان 
نگران فقــدان آن در تنش های اتمی 
روزافزون کنونی میان روسیه و آمریکا 
هســتند.ناگفته نماند، اندازه و ماهیت 
زرادخانه های امروزی با شــصت سال 
پیش بســیار متفاوت اســت؛ زمانی 
که آمریکا ۳۵۰۰ کالهک هســته ای 
داشــت و جماهیر شــوروی از حدود 
بود.  برخوردار  ۵۰۰ کالهک هسته ای 
براساس گزارش فدراسیون دانشمندان 
آمریکایی، آمریکا در حال حاضر ۵۴۲۸ 
کالهک هســته ای و روســیه ۵۹۷۷ 

کالهک هسته ای دارد.

۶0 سالگی بحران موشکی کوبا؛ 
خطر هسته ای امروز باالتر است

دو منبــع خبری معتبــر انگلیس گــزارش دادند که 
دولت های غربــی در حال برنامه ریزی برای جلوگیری 
از ترس و وحشــت شهروندانشــان در صورت حمله 
هسته ای روســیه به اوکراین هستند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری راشــا تودی، این برنامه ریزی های 
ادعایی در حال انجام می شود که مقامات ناتو در حال 
دامن زدن بــه گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال حمله 
هســته ای روسیه بوده و هشــدارهای متعددی درباره 
عواقبی که مســکو با آن مواجه خواهد شــد، منتشر 
کرده اند.روزنامه هــای  تایمــز و گاردین به نقل از یک 
مقام غربی ناشناس نوشتند، غرب در حال آماده سازی 
راهکارهایی برای کنترل پیامدهای انفجار هسته ای در 
شرق اروپا اســت.این مقام در گفت وگو با گزارشگران 
درباره حمله هسته ای گفت: دولت در حال برنامه ریزی 

محتاطانه برای طیف وســیعی از سناریوهای احتمالی 
اســت و )حمله هســته ای( یکی از آنهاســت.یکی از 
برنامه های مقامات، پخش برگه هایی با عنوان »چطور 
در یک حمله هسته ای زنده بمانیم« است.آنچه روزنامه 

تلگراف آن را »جنگ هســته ای کالمی« میان روسیه 
و غرب خواند، ماه گذشــته میالدی و پس از آن آغاز 
شد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه تهدید 
کرد که اگر تمامیت ارضی روسیه در خطر قرار گیرد، 
مســکو از تمامی ابزارهای ممکن استفاده خواهد کرد. 
آمریــکا و متحدانش این اظهــارات پوتین را به عنوان 
»تهدید در لفافه« به اســتفاده از تسلیحات هسته ای 
در جنــگ اوکراین تعبیر کردند.ینس اســتولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو روز چهارشــنبه گفت: پوتین می داند که 
اگر در اوکراین از سالح هسته ای استفاده کند، عواقب 
سنگینی برای روسیه در پی خواهد داشت.بن واالس، 
وزیر دفاع انگلیس هم روز پنجسنبه گفت: اگر روسیه 
بخواهد از سالح هسته ای استفاده کند، عواقب سختی 

خواهد دید.

غرببرایبحرانهستهایآمادهمیشود

رئیس جمهور چین در سخنرانی افتتاحیه بیستمین کنگره حزب کمونیست بر مخالفت با هرگونه هژمونی و همچنین دخالت در مناقشه 
تایوان تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بیستمین کنگره حزب کمونیست چین 
را  افتتاح کرد. در این رویداد که یک هفته به طول می انجامد، انتظار می رود وی بتواند برای سومین دوره، رئیس جمهور چین شود.گفته 
می شود حدود دو هزار و ۳۰۰ نماینده از سراسر کشور در این گردهمایی حضور دارند.شی جین پینگ در سخنرانی خود بر مواردی از 
قبیل حمایت حزب از امنیت ملی، حفظ ثبات اجتماعی، حفاظت از جان مردم و کنترل اوضاع در هنگ کنگ تاکید کرد. به گفته او »چین طرفدار چندجانبه گرایی واقعی است 
و با هر نوع هژمونی مخالف است.« رئیس جمهور چین همچنین در خصوص مناقشه تایوان و مسائل مربوط به آن تاکید کرد: »چین گزینه استفاده از ارتش برای اتحاد مجدد 
با تایوان را کنار نمی گذارد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه اقدام الزم را انجام دهد.«به گفته او »حل و فصل مسئله تایوان یک موضوع خصوصی برای مردم 
چین است و باید توسط خود چینی ها تصمیم گیری شود.«رئیس جمهور چین »جدایی طلبی و مداخله« در خصوص تایوان را محکوم و تاکید کرد: »ما قاطعانه مبارزه بزرگی 
را علیه تجزیه طلبی و مداخله آغاز کرده ایم و عزم و توانایی قوی خود را برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نشان می دهیم.«شی خواستار سرمایه گذاری بیشتر در شاخه 
نظامی حزب یعنی ارتش آزادیبخش خلق شد و مجدداً تأکید کرد که چین استفاده از زور را برای تحت کنترل درآوردن جزیره تایوان رد نمی کند.چین بر این باور است که 

تایوان بخشی از خاک این کشور بوده و بنابراین نمی تواند در سازمان های بین المللی به صورت جداگانه عضو باشد و فعالیت کند.

رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی و جنجالی نخست وزیر انگلیس درباره کاهش مالیات را »اشتباه« خواند.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از اسپوتینک، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا می گوید که طرح جنجالی لیز تراس، نخست وزیر انگلیس درباره کاهش مالیات، 
»اشتباه بوده اما تصمیم گیری و قضاوت آن برعهده انگلیس است.«بایدن درباره این طرح گفت: من تنها کسی نبودم که فکر می کرد این 
طرح اشتباه است. با این سیاست مخالفم اما قضاوت درباره آن برعهده انگلستان است.وی در واکنش به اینکه آیا از تقویت دالر آمریکا 

نگرانی دارد یا خیر نیز افزود: اقتصاد ما به شدت قوی است، منظورم اقتصاد داخلی است. تورم جهانی بوده و در کشورهایی غیر از آمریکا، وخیم تر است. مشکل، فقدان رشد 
اقتصادی و سیاست گذاری صحیح در کشورهای دیگر است نه آمریکا.کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی انگلیس روز جمعه و پس از آنکه طرح کاهش مالیاتی وی برای افراد با درآمد 
باال، با واکنش منفی بازار و البته مردم انگلیس مواجه شد، از سمت خود استعفا کرد؛ هرچند گزارش های اولیه از برکناری وی از سوی لیز تراس حکایت داشت. پس از استعفای 
کوارتنگ تنها سه هفته پس از انتصاب، جرمی هانت جانشین وی شد.بر اساس گزارش گاردین، اعضای ارشد حزب محافظه کار فردا )دوشنبه( نشستی را با حضور حامیان اصلی 
ریشی سوناک، رقیب لیز تراس در انتخابات نخست وزیری انگلیس برگزار و درباره آینده تراس بحث و تبادل نظر خواهند کرد.تراس هفته گذشته و در بحبوحه انتقادها از طرح 
جدید دولت انگلیس، با هدف حمایت از کسب و کارها، وعده کاهش بدهی دولت را داد. پس از اطالعیه دولت انگلیس، اوراق قرضه پنج ساله دولت انگلیس به باالترین سطح 

از سال ۲۰۰۸ رسید و در نتیجه آن، تقاضا برای اوراق بدهی به شدت کاهش یافت.

شی جین پینگ در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین مطرح شد؛

گزینهنظامیدرموردتایوانراکنارنمیگذاریم
بایدن:

طرحتراسدربارهکاهشمالیات»اشتباه«بود
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پژوهشگران انگلیسی، نوعی پارچه ابداع کرده اند که می تواند با استفاده 
از نور خورشــید، برق تولید کند و دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن 
همراه را شــارژ کند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، تمام شدن 
شارژ تلفن همراه هنگام بیرون رفتن ممکن است احساس گم شدن را 
به معنای واقعی کلمه در شما ایجاد کند اما شاید این مشکل به زودی 
به مشــکلی در گذشته تبدیل شود زیرا دانشمندان لباس هایی را ابداع 
کرده اند که می توانند دستگاه ها را با استفاده از انرژی خورشیدی شارژ 
کنند.پژوهشگران »دانشگاه ناتینگهام ترنت«)NTU(، نوعی پارچه ابداع 
کرده اند که ۱۲۰۰ سلول فتوولتائیک یا پنل  خورشیدی مینیاتوری در آن 
تعبیه شده اند. این پارچه می تواند حدود ۴۰۰ میلی وات انرژی الکتریکی 
را از خورشــید به دست آورد که برای شارژ کردن یک ساعت هوشمند 
یا تلفن همراه کافی اســت. از این پارچه می توان برای تولید لباس نیز 
 ،)Theodore Hughes-Riley(»اســتفاده کرد.دکتر »تئودور هیوز رایلــی
پژوهشگر حوزه نساجی گفت: این نمونه اولیه، چشم انداز هیجان انگیزی 
را از پتانسیل آینده منسوجات الکترونیکی نشان می دهد. تاکنون فقط 
تعداد کمی از مردم تصور می کردند که پوشــاک یا منســوجات آنها را 
می توان برای تولید برق استفاده کرد.وی افزود: موادی که ما برای همه 
مقاصد توسعه داده ایم، مانند همه منسوجات معمولی ظاهر می شوند و 
رفتار می کنند زیرا می توان آنها را مچاله کرد و در ماشــین لباسشویی 
شست اما در زیر سطح این پارچه ها، شبکه ای شامل بیش از هزار سلول 
کوچک فتوولتائیک پنهان اســت که می تواند انرژی خورشید را برای 

شارژ دستگاه های شخصی مهار کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید در مطالعات اخیرشان اظهار کردند 
دود سیگار ممکن است باعث ایجاد برخی از بیماری های پوستی شود.

به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، »دود دســت سوم«)THS( شامل 
آالینده های باقی مانده از دود تنباکو اســت که پس از استعمال تنباکو 
روی ســطوح و در گرد و غبار باقی می ماند. ایــن گرد و غبار می تواند 
به طور نامحدود روی ســطوح داخلی یک محیــط باقی بماند و باعث 
مضراتی هم برای افراد سیگاری و هم برای افراد غیرسیگاری شود.اخیرا 
گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید دریافتند که قرار گرفتن 
بیش از حد پوســت در معرض دود دست ســوم، نشانگرهای زیستی 
 contact(مرتبط با شــروع بیماری های پوســتی مانند درماتیت تماسی
می دهد.»شــین  افزایــش  را   )psoriasis(پســوریازیس و   )dermatitis

ســاکاماکی چینگ«)Shane Sakamaki-Ching( از محققان این مطالعه 
گفت: ما دریافتیم قرار گرفتن پوســت انســان در معرض دود دســت 
سوم، مکانیسم های بیماری التهابی پوست را فعال می کند و نشانگرهای 
 urinary biomarkers of oxidative(زیستی ادراری آســیب اکســیداتیو
harm( را افزایــش می دهد، که این امر می تواند به بیماری های دیگری 
مانند سرطان، بیماری قلبی و تصلب شرایین منجر شود.این مطالعه که 
نتایج آن در مجله »Lancet« منتشــر شده است، اولین مطالعه ای است 
که بر روی انسان هایی که در معرض دود سوم قرار گرفته اند انجام شده 
اســت.در این تحقیقات بالینی که در این دانشگاه انجام شد، محققان 
۱۰ فرد ســالم و غیرسیگاری ۲۲ تا ۴۵ ساله را مورد بررسی قرار دادند. 
به مدت ســه ساعت، هر شرکت کننده لباس آغشته به دود دست سوم 

می پوشید و هر ساعت حداقل ۱۵ دقیقه روی تردمیل راه می رفت.

 شارژ تلفن همراه با استفاده
 از لباس

تاثیر دود سیگار در ایجاد 
بیماری های پوستی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره بادبادک بازی در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی/ رویترز

ِوی 80 جدید، شاسی بلندی لوکس و هفت نفره از چین
شاسی بلند جدید شرکت چینی وِی با نام ۸۰ معرفی شد. به تازگی اطالعات جدیدی از این خودروی لوکس در وب سایت وزارت صنعت 
و فناوری اطالعات کشــور چین منتشر شده است. انتظار می رود این خودروی هفت نفره با نام وِی ۸۰ راهی خط تولید شود. قرار است 
اولین نمونه های محصول لوکس این برند از نیمه اول ســال ۲۰۲۳ در بازار داخلی عرضه شــود و سپس در نیمه دوم همان سال نیز به 
کشورهای خارجی صادر گردد.این خودرو بر پایه پلتفرم LEMON برند مادر یعنی گریت وال موتور شکل گرفته است. پلتفرم یاد شده 
در شاســی بلند جدید هاوال H6 نیز دیده می شــود. هر دو خودرو از اشتراکات زیادی در بحث قوای فنی برخوردار هستند. ۸۰ از نمای 
جلوی کاماًل متمایز استفاده می کند و چراغ های پر زرق و برق دار و جلوپنجره بدون فریم و یکپارچه با سپر بزرگ جزو موارد برجسته 
و قابل ذکر هستند. جدیدترین محصول شرکت وِی طول ۵۱۰۵ میلی متری دارد و فاصله بین محوری آن به ۳۰۵۰ میلی متر می رسد. 
به این ترتیب وِی ۸۰ بزرگ ترین محصول این خودروساز که در سال ۲۰۱6 تأسیس شده لقب خواهد گرفت.در اطالعات منتشر شده از 
این خودرو می توانیم برخی طراحی های متفاوت برای جلوپنجره و چراغ های عقب را ببینیم و خریداران می توانند این نسخه ها را سفارش 

دهند. نیروبخش این خودرو قوای محرکه DHT پالگین هیبریدی گریت وال موتور است.

فتح اهلل زاده:  هر چی بدهی  است، روی میز من گذاشتند!
مدیرعامل جدید باشگاه استقالل می گوید بدهی های مختلفی جلوی روی باشگاه قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، شنبه شب به یک باره 
خبر برکناری مصطفی آجورلو، هواداران استقالل را غافل گیر کرد. هرچند در روزهای گذشته زمزمه هایی درباره برکناری مصطفی آجورلو، 
مدیرعامل باشگاه استقالل به گوش می رسید اما در نهایت در جلسه ای کوتاه و بدون کم تر چالشی، مصطفی آجورلو از سمت مدیرعاملی 
باشگاه استقالل برکنار و با نظر هیات مدیره باشگاه، علی فتح اهلل زاده جانشین او شد.علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل جدید باشگاه استقالل در 
گفت وگو با ایسنا، درباره بازگشت خود به کرسی مدیریت این باشگاه اظهار کرد: تصمیم مدیریتی بود که تغییراتی رقم بخورد. دوستان هم 
به ما محبت کردند و ما هم استقاللی هستیم و می خواهیم مشکالت را برطرف کنیم و کمک کنیم تا استقالل با آرامش کار خود را پیش 
ببرد.او درباره شرایط ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقالل و شوکه شدن او از تغییرات مدیریتی این باشگاه گفت:  ایشان مربی ما هستند 
و با او قرارداد داریم. ما باید به ساپینتو کمک کنیم تا کار خود را بهتر جلو ببرد.مدیرعامل جدید باشگاه استقالل درباره مشکالت مالی 
این باشگاه و مطالبات بازیکنان تیم و گله مندی برخی بازیکنان نسبت به عقب ماندن طلب های شان گفت:  ما باید تالش کنیم تا دغدغه 

بازیکنان کم تر شود و بتوانند با خیال راحت کار خود را انجام دهند. وظیفه ما این است که شرایط خوبی را فراهم کنیم.

ره هک از ربگ و از نوا گوید
مشنو: زک زبان ما گوید

بندٔه خاهن زاد باید جست
کو رتا رس این رسا گوید

آنکه از کوی آشنایی نیست
کی سخن اهی آشنا گوید؟

چو مقامیست ره کسی را خاص
از مقامی هک هست وا گوید

دم ز رچخ فلک زند خورشید
رذه از خاک و از هوا گوید

رمد را رد سلوک رماقتیست
راز رب حسب ارتقا گوید

پیشنهاد

چهره روز

رمان حکومت نظامی
نوشــته های زیادی از خوســه دونوســو به فارسی 
ترجمه نشده است اما رمان حکومت نظامی احتماالً 
مشهورترین اثر این نویســنده شیلیایی است که در 
بازار کتاب ایران وجود دارد. کتاب های خوسه دونوسو 
بــه طور کلی با ادبیات آمریکای التین و آن ســبک 
مشهور – رئالیســم جادویی – متفاوت است. دونوسو 
اعتقاد دارد که نویســندگان آمریکای التین باید به 
دنبال تحول در داستان نویســی باشند و از زیر سایه 
سبک رئالیسم جادویی خارج شوند. به نظر می رسد 
خود او در این کار موفق ظاهر شــده است. در کتاب 
حکومت نظامی با خواننده ای به نام مانونگو ورا روبه رو 
هستیم که بعد از ۱۳ سال دوری از وطن، حال برای 
مراسم خاکسپاری همسر پابلو نرودا به شیلی بازگشته است. مانونگو ورا برای بسیاری از شعرهای 
نرودا آهنگ ساخته و خودش آن ها را خوانده بود. بنابراین شرکت در مراسم احیای ماتیلده نرودا 
»درست زمانی که یک حکومت نظامی تازه نفس چون بختکی بر زندگی روزانۀ مردم افتاده« برای 
او یک امر ناخودآگاه است.مانونگو ورا خواننده ای مشهور است که قبل از کودتای پینوشه به شکلی 
تصادفی از شیلی خارج شد و در پاریس با ترانه هایش از مخالفان ژنرال حمایت می کرد. او را یک 
خواننده انقالبی می توانســت در نظر گرفت که در چند ســال نخسِت بعد از کودتا با ترانه هایش، 
زبان گویای وطن خفقان گرفته اش بود.اما اکنون که به داخل کشــورش، به شیلی بازگشته است 
متوجه می شود که اوضاع تغییر کرده است. حال او دیگر نه اعتقادی به آنچه می خوانده دارد و نه 
چشم انداز امیدبخشی پیش روی خود می بیند. با دیدن شرایط موجود او باید به آدم دیگری تبدیل 
شــود و دست از دروغ گویی به خود و به مخاطبش بردارد. اما این کار چگونه ممکن است؟تحقق 
تغییر در میهن اش توهمی بود که دیگر نقش بر آب شده بود، هرچند دوستان تبعیدی اش در آن 
کافه های مفلوک این را انکار می کردند. در آنجا بود که مانونگو خاموش شده بود، چون دریافته بود 
که متاسفانه نومیدی سازونوایی ندارد.)رمان حکومت نظامی – صفحه ۲۲(خواننده مشهور هنگامی 
که به سمت خانه نرودا می رود، یاد آن شاعر بزرگ، فرهنگ کشورش و رفتار مردم عادی را در نظر 
می گیرد و با خود فکر می کند که فقط مردم داخل کشور سختی نکشیده اند بلکه او هم به سهم 

خود شریک مشکالت است....

خوسه دونوسو
خوسه دونوســو )انگلیســی: José Donoso; ۵ اکتبر 
۱۹۲۴ – ۷ دسامبر ۱۹۹6( یک نویسنده اهل شیلی 
بود. دونوسو از نویسندگان مهم دوره شکوفایی ادبیات 
آمریکای التین به شــمار می رود. وی در اعتراض به 
دیکتاتوری پینوشــه تن به تبعیدی خودخواسته داد 
و چندین سال را در مکزیک، آمریکا و اسپانیا زندگی 
کرد. دونوسو در ســال ۱۹۸۱ به شیلی بازگشت و تا 
زمان مرگش در ســال ۱۹۹6 در زادگاهش بود. وی 
پس از بازگشت به شــیلی، اقدام به راه اندازی کارگاه 
داستان نویســی کرد که این کارگاه نقش مهمی در 
پرورش نسل جدیدی از نویسندگان شیلیایی داشت. 
آثار او با مضامینی چون سکشــوالیته، بحران هویت، 
روانشناسی و طنزی تلخ گره خورده است.پس از مرگ دونوسو، دست نوشته هایش در دانشگاه آیووا 
از تمایالت همجنسگرایانه وی پرده برداشت، مسئله ای که جنجال بسیاری را در شیلی به دنبال 
داشــت. او در نوامبر ۱۹۹۹۰ برنده جایزه ملی ادبیات شیلی شد، وقتی نظر و احساسش را دربارهٔ 
دریافت این جایزه پرســیدند، گفت: »انگار کسی میخی به دیوار کوبیده تا تصویر بعد از مرگ مرا 

از آن آویزان کند!«

سینما

یــک قاضی حکم داد کــه »مل گیبســون« می تواند 
برای شــهادت علیه »هاروی واینستین« در دادگاه آتی 
این تهیه کننده متهم به تجاوز جنســی در لس آنجلس 
فراخوانده شــود.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، »مل 
گیبســون« بازیگر و کاگردان برنده اســکار قرار اســت 
در مورد یکی از شــاکیان پرنده تجاوز جنسی »هاروی 
واینستین« مرتبط با سال ۲۰۱۰ به دادگاه برود چرا که 
شــاکی پرونده ادعا کرده پس از تجاوز، »مل گیبسون« 
را در ایــن بــاره مطلع کــرده اســت.رابطه میان »مل 
گیبسون« و »هاروی واینستین« از پیش تیره است چرا 
که »واینســتین« با انتقاد از فیلم »مصائب مسیح« در 
کتابی با عنوان »چشم اندازه مصائب مسیح«، فیلم موفق 
»گیبسون« را به چالش کشیده بود، موضوعی که وکیل »واینستین به آن اشاره کرده و شهادت احتمالی 
»مل گیبسون« در دادگاه را نتیجه کینه و مشکل شخصی دانسته است.»واینستین« ۷۰ ساله، دو سال 
پیش و در دادگاه نیویورک پس از محکوم شدن به چند مورد تجاوز جنسی، حکم ۲۳ سال زندان گرفت 
و حاال دادگاهی جدید در مورد چند پرونده مشــابه برای این تهیه کننده بدنام در حال برگزاری اســت 
که می تواند با ۱۴۰ سال حبس دیگر برای همراه شود.ماجرای رسوایی اخالقی »هاروی واینستین« که 
اولین بار توســط هفته نامه نیویورکر فاش شد، آغاز جنبش  Metoo# در هالیوود را موجب شد که هدف 
آن افزایش توجه به شــیوع سوء استفاده جنسی از زنان در سینمای هالیوود است.»واینستین« در ابتدا 
یکی از بنیانگذاران کمپانی »میرامکس« بود که ساخت فیلم های موفق و مستقلی چون »داستان عامه 

پسند« را در کارنامه داشت.

»مل گیبسون« علیه تهیه کننده متجاوز 
شهادت می دهد
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