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اکونومیست بررسی کرد؛
حتی رکود هم ممکن است تورم 

اروپا را کم نکند
تشــخیص قله هنگامی که در مه پیاده روی می کنید، دشوار 
است. آنچه در کوه های آلپ صادق است برای سیاست گذارانی 
که با تورم دســت و پنجه نرم می کنند نیز صادق اســت. در 
منطقه یورو، قیمت مصــرف کننده در ماه اکتبر ۱۰.۷ درصد 
بیش از ســال قبل بود. بانک مرکزی اروپا برای دومین جلسه 
متوالــی، نرخ بهره را ۰.۷۵ واحــد درصد افزایش داده چرا که 
این بانک با وظیفه شناســی مسیری را که فدرال رزرو آمریکا 
پیموده، دنبال می کند. مقامات بســیار امیدوارند که اوج تورم 
در همین حدود باقی بماند.اقتصادآنالین – اکرم شــعبانی؛ به 
گزارش اکونومیست، کسانی که به این مساله خوشبین هستند 
اشاره می کنند که منطقه یورو پس از همه گیری کووید – ۱۹ 
بر خالف آمریکا هیــچ محرک مالی عمده ای اعمال نکرد، که 
به این معنی اســت که تورم نه به دلیل گرم شــدن بیش از 
حد اقتصاد، بلکه ناشــی از شــوک های عرضه و قیمت انرژی 
بوده است. بســته های هزینه ای اخیر در اروپا با هدف کاهش 
ضربه ناشــی از قیمت های چشــمگیر انرژی و نه هزینه های 
محرک بوده اســت. در سه ماهه دوم ســال، مصرف کمتر از 
۲ درصد بیشــتر از مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ بود. در آمریکا 
این میزان ۷ درصد بود.عالوه بر این، شــاخص های احســاس 
مصرف کننده نشــان می دهد که اقتصاد اروپا به سمت رکود 
پیش می رود. دستمزدها رشد متوسطی داشته و نشانه کمی 
از مارپیچ دســتمزد – قیمت وجــود دارد. قیمت فعلی و آتی 
انرژی در بازارهای عمده فروشی نسبت به اوج تابستان کاهش 
یافته اســت. تنگناهایی که همه چیز را از ریزتراشه گرفته تا 
مبلمان تحت تاثیر قرار می دهد، کاهش یافته است. شاید اوج 
واقعا در همین نزدیکی باشد.متاسفانه، این خوش بینی احتماال 
بی اساس خواهد بود. کاهش قیمت انرژی نیاز به زمان دارد تا 
مصرف کنندگان آن را احساس کنند. بیشتر آنها هنوز شاهد 
افزایش چشمگیر هســتند. فرانسه با ۷.۱ درصد در ماه اکتبر 
کمترین تورم را در این بلــوک دارد که تا حدی به این دلیل 
اســت که دولت قیمت گاز و برق را محدود کرده است. با این 
حال، در ســال آینده قیمت ها ۱۵ درصد افزایش می یابد و به 
تورم اضافه می شود. در آلمان، بسیاری از خانوارها قراردادهای 
بلندمدتــی دارند که به تدریج تمدید می شــود تا قیمت های 
باالتــر را منعکس کنند.و اگرچه، در آفتاب درخشــان اکتبر 
گرم، قیمت های عمده انــرژی کاهش یافت، پیش بینی میان 
مدت برای زمستان، سرد و خشک است که به این معنی است 
کــه احتماال دوباره افزایش خواهد یافت. بدتر از آن، والدیمیر 
پوتین ممکن اســت جنگ انرژی را تشدید کند.قیمت انرژی 
و مواد غذایی کمتر از یک ســوم سبد کاالها و خدمات مورد 
استفاده برای اندازه گیری تورم را تشکیل می دهد. اما این روند 
در ســایر اجزای سبد نیز نگران کننده است. قیمت خدمات و 
کاالهای غیر از غذا و انرژی طی سه ماه گذشته ساالنه ۶ درصد 
افزایش یافته است. اگرچه قیمت انرژی ممکن است در پشت 
بخشی از این تغییر قرار داشته باشد – برای مثال رستوران ها 
به گرما نیاز دارند – اندازه این افزایش نشــان می دهد که تورم 
در حال گســترش است. همانطور که کریس مارش از شرکت 
تحقیقاتی اگزانت اشاره می کند، وضعیت متاسفانه مشابه چند 
ماه پیش آمریکا به نظر می رســد.افزایش دستمزدها احتماال 
به تورم می افزاید. دســتمزدها در اروپا تاکنون اندکی افزایش 
یافته اســت. بر خالف آمریکا، از هــر ۱۰ کارگر، ۶ نفر دارای 
قراردادهای چانه زنی دســته جمعی هستند که معموال برای 
یک سال یا بیشتر اجرا می شود – به این معنی که زمان می برد 
تا شرایط اقتصادی بر حقوق آنها تاثیر بگذارد. مذاکره کنندگان 
اتحادیه هــای کارگری خواســته های محــدودی دارند، زیرا 
می دانند که یک مارپیچ دستمزد – قیمت دوباره در مسیر آنها 
قرار خواهد داشت. اما صبر مذاکره کنندگان در حال کم شدن 
اســت. اتحادیه های بخش دولتی آلمان بــرای افزایش ۱۰.۵ 
درصدی به مذاکرات آتی وارد خواهند شد.مشــکل روسا این 
است که بازار کار به شدت فشرده است. سهم شرکت هایی که 
گزارش می دهند کمبود پرسنل تولید آنها را محدود می کند، 
هــم در بخش های تولیدی و هــم در بخش خدمات، نزدیک 
به رکورد باالیی اســت. یکی از دالیل آن انباشت حجم عظیم 
سفارشات ناشی از همه گیری است. بر اساس یک نظرسنجی 
اخیر، شرکت های تولیدی به صورت متوسط بیش از پنج ماه 
در دفتر ســفارش خود کار می کنند کــه از چهار ماه قبل از 
شــیوع کووید بیشتر اســت. گروهی از کارگرانی که هر ساله 
در کشــورهای پیری مانند ایتالیا و آلمان بازنشسته می شوند 
را به آن اضافه کنید، و دستورالعملی برای بازار کار فشرده  در 
سراسر سال ۲۰۲۳ خواهید داشت.همه اینها به این معنی است 
که اوج تورم احتماال تا حدودی دور اســت. همچنین تسکین 
زیادی در اوج تورم وجود نخواهد داشــت، زیرا مسیر فرود به 
همان اندازه دشوار خواهد بود. قیمت انرژی باید سال آینده در 
سطح پایین تری قرار گیرد که تورم کل را کاهش می دهد. اما 
تورم در بقیه اقتصاد ممکن است همچنان در حال شتاب باشد 
و کاهش فوری را محدود کند، بنابراین هوای مه آلود همچنان 
باقی خواهد ماند.حتی یک رکود، اگر مردم انتظار داشته باشند 
که کوتاه باشــد، ممکن است تورم را رام نکند. در این صورت، 
بانک مرکزی اروپا باید یکبار دیگر شــرایط را انقباضی تر کند. 
آقای مارش خاطرنشان می کند »بوندس بانک در دهه ۱۹۷۰ 
حتی وقتی اقتصاد ضعیــف بود، از پا درنیامد. آنها در غلبه بر 
تورم موفق بودند. این بار، ممکن اســت چیزی مشابه از بانک 

مرکزی دیگری در فرانکفورت گرفته شود.«

جایگاه ایران در تغذیه سالم کجاست؟
ایســنا- بر اساس آمار منتشرشده، کیفیت رژیم غذایی جهانی در ۳۰ سال گذشته بهبود نیافته است.به 
نقل از ارث، ســازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که رژیم  غذایی سالم می تواند خطر ابتال به بیماری ها و 
شــرایطی مانند چاقی، فشار خون باال، بیماری قلبی، سکته مغزی، دیابت و سرطان را کاهش دهد. یک 
رژیم  غذایی سالم باید شامل حداقل پنج وعده سبزیجات یا میوه در روز، چربی های اشباع و ترانس کمتر، 
چربی های غیراشباع با منشاء گیاهی بیشتر، گوشت و نمک کمتر باشد.نتایج تحقیقی شامل یافته هایی 
برای کودکان همچنین بزرگســاالن، بیش از ۱۱۰۰ نظرسنجی مختلف را در مورد سطح مصرف غذا و 
مواد مغذی در ۱۸۵ کشور مختلف بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ بررسی کرده است.محققان از مقیاسی 
به نام شاخص »تغذیه سالم جایگزین« استفاده کردند که معیار معتبر برای کیفیت رژیم  غذایی است و 
رژیم غذایی افراد را از صفر تا ۱۰۰ رتبه بندی می کند.نتایج در مجله Nature Food منتشــر شــد و نشان 
داد که میانگین کیفیت رژیم غذایی تمام ۱۸۵ کشــوری که در این مطالعه شــرکت کردند ۴۰.۳ بود و 
نشان دهنده افزایش ناچیز  از سال ۱۹۹۰ است.تنها ۱۰ کشور که کمتر از یک درصد از جمعیت جهان 
را تشکیل می دهند امتیاز بیش از ۵۰ داشتند. کشورهایی مانند ویتنام، ایران، اندونزی و هند بیشترین 
امتیاز و کشــورهایی مانند برزیل، مکزیک، آمریکا و مصر کمترین امتیاز را کسب کردند.به نظر می رسد 
نتایج نشان دهنده این واقعیت است که ما به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی اهمیت نمی دهیم. 
اگرچه در ۳۰ ســال گذشته پیشــرفت های کوچکی در سطح جهانی وجود داشــته است اما به وضوح 
چالش های قابل توجهی برای اجرای رفتارهای تغذیه ســالم در اکثر کشورها وجود دارد.شواهدی وجود 
داشت مبنی بر اینکه گزینه های غذایی مغذی در ایاالت متحده، ویتنام، چین و ایران محبوب تر شده اند 
اما این روند در کشــورهای دیگر مانند تانزانیا، نیجریه و ژاپن مشــاهده نشد.رژیم های  غذایی در سطح 
جهانی، تحت  تاثیر عوامل جمعیت شناختی قرار گرفتند، به طوری که زنان بزرگسال بیشتر از مردان بالغ 
رژیم های توصیه شده را دریافت می کنند و افراد مسن تر نسبت به بزرگساالن جوان سالم تر غذا می خورند. 
عالوه بر این، کودکان خردسال نســبت به نوجوانان رژیم  غذایی با کیفیت تری دارند.به طور متوسط در 
سراســر جهان، کیفیت رژیم غذایی در میان کودکان کوچک تر نیز بهتر شــده است اما با افزایش سن 
کودکان بدتر می شــود. این نشــان می دهد که دوران کودکی زمان مهمی برای راهبردهای مداخله ای 
برای تشویق ایجاد ترجیحات غذایی سالم است.تغذیه سالم نیز تحت تأثیر عوامل اجتماعی واقتصادی، از 
جمله سطح تحصیالت و شهرنشینی بود. در سطح جهانی و در بیشتر مناطق، بزرگساالن تحصیلکرده تر 
و کودکان با والدین تحصیلکرده تر، عموماً کیفیت کلی رژیم  غذایی باالتری داشــتند.داریوش مظفریان، 
دانشمند، پژوهشگر و متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه »اهل« ایاالت متحده آمریکا از نویسندگان 
این مطالعه گفت: ما دریافتیم که هم غذاهای بسیار کم و هم غذاهای ناسالم بیش از حد به چالش های 
جهانی در دستیابی به کیفیت رژیم غذایی توصیه شده کمک می کند.این نشان می دهد که سیاست هایی 
که به غذاهای سالم تر انگیزه و پاداش می دهند، مانند مراقبت های بهداشتی، برنامه های سالمت کارفرما، 
برنامه های تغذیه دولت و سیاست های کشاورزی، ممکن است تأثیر قابل توجهی بر بهبود تغذیه در ایاالت 

متحده و سراسر جهان داشته باشند.

فروش داروی گیاهی در عطاری ها ممنوع!
دبیر اتحادیه صنف عطار و ســقط فروشــان تاکید کرد که فروش هر نوع داروی گیاهی از جمله داروی 
الغری و ترک اعتیاد در عطاری ها ممنوع اســت.ابراهیم نیک سرشــت در گفت وگو با ایســنا، با اینکه 
عطاری ها مجاز به فروش گیاهان دارویی، یعنی گیاهانی با خاصیت دارویی هستند، تصریح کرد: عطاری 
اجازه فروش داروی گیاهی را ندارد، اما پزشک طب سنتی در کنار مطب خود واحد صنفی تاسیس کرده 
و داروهای گیاهی تجویز می کنند و می فروشند.وی افزود: البته بیشتر این واحدها زیر مجموعه اتحادیه 
نیستند، چرا که واحدهای مجوزدار اجازه دریافت نسخه و فروش دارو را ندارند. اگر واحدی جواز داشته 
باشد، اتحادیه از آن ها بازرسی و در صورت تخلف، با آنها برخورد می کند.دبیر اتحادیه صنف عطار، سقط 
فروشان و عمده فروشان کاالی دخانی، مواد شوینده و پاک کننده تهران با بیان اینکه برخی عطاری ها 
پشت شیشه تبلیغ فروش داروهای چاقی، الغری و ترک اعتیاد می کنند، تصریح کرد: فروش این داروها 
در عطاری ها مجاز نیســت. اتحادیه در این رابطه اطالع رســانی و در مواردی پروانه متخلفان را باطل 
می کنــد. اما در بخش اجرایی اجازه اختیار برخورد قهری یا جمــع آوری این محصوالت را ندارد و این 
موضوع بر عهده مراجع ذیصالح است.وی با بیان اینکه در مواردی حتی شاهد فروش ترامادول و متادون 
در عطاری ها هستیم، تصریح کرد: عطاری ها اجازه تجویز دارو هم ندارند و فقط باید محصول مجازی را 

که مشتری می خواهد به آنها بفروشند.

گجت نیوز نوشت: کارشناسان موبایل معتقدند با فیلترینگ گسترده سرویس 
های گوگل در ایران، گوشی های اندرویدی به تدریج بال استفاده می شوند؛ اما 
چرا؟از یک ماه و اندی پیش تا به امروز فیلترینگ پلتفرم های خارجی استارت 
خورده و اینترنت بین الملل نیز با محدودیت هایی مواجه شــده اســت. وزارت 
ارتباطات تقصیر قطعی اینترنت بین الملل و فیلترینگ اینستاگرام، واتساپ و 
ابزارهای گوگل را به گردن شورای امنیت می اندازد و هر یک از مقامات دولت 

نظرهای متفاوتی در این باره دارند.

بی مصرف شدن گوشی های اندرویدی با فیلترینگ گوگل
به تازگی سپر امنیتی گوگل پلی، اپلیکیشن ایرانی روبیکا را برای کاربران مضر 
تشخیص داده و به موارد جاسوسی و سرقت اطالعات اشاره کرده است. پس از 
این اقدام گوگل، دولت ایران هم سرویس های گوگل را در کشور تحریم و فیلتر 
کرد. اما این موضوع چه ربطی به گوشی های اندرویدی پیدا می کند؟همان طور 
که می دانیم گوشی های اندرویدی، به سرورهای گوگل وصل هستند و وقتی 
تلفن همراه شما نیاز به فلش زدن دارد یا این که می خواهید آن را به تنظیمات 
کارخانه بازنشانی کنید، نیاز است به سرورهای گوگل متصل شوید. به همین 
راحتی اگر گوشــی هوشمند اندرویدی شــما دو بالی باال به سرش بیاید، بال 
اســتفاده خواهد شد.دولت ایران جاسوسی خواندن روبیکا را یک گام سیاسی 
از سوی کشورهای بیگانه خواند و در اقدامی غیر منتظره تمامی سرویس های 
آن از جمله گوگل مپ، گوگل ترنســلیت، گوگل میت، جیمیل و فایربیس را 
فیلتر کرد. البته به نظر می رســد به تاریخ امروز، چندین سرویس از گوگل از 
شر محدودیت ها خالص شده و کاربران به آنها دسترسی یافته اند.حاال تعدادی 
از کاربران اطالع داده اند که پس از بازگشت به تنظیمات کارخانه یا فلش زدن 
گوشــی خود، با مشکل عدم اتصال مواجه شده اند. البته به نظر می رسد راهی 
برای بازگشت به شرایط عادی وجود دارد، ولی این روش ها پیچیده و هزینه بر 

است. در ادامه درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

آیا سرویس های گوگل رفع فیلتر می شوند؟
اواخر هفته گذشته بود که برخی ادعا کردند ممکن است سرویس های گوگل 
در ایران رفع فیلتر شــوند. پس از این که گوگل پلی به کاربران ایرانی اخطار 
امنیتی داد، روبیکا مشکالت موجود در برنامه اش را اصالح کرد و سپس نسخه 
جدید خود را برای این مارکت بزرگ فرســتاد و تا االن هیچ واکنشی از سوی 
گوگل پلی ندیده ایم.اگر گوگل روبیکا را مجددا به رسمیت بشناسد، به احتمال 
زیاد ایران هم فیلترینگ سرویس های آن را رفع خواهد کرد. طبق آنچه برخی 
می گویند، روبیکا با چند دستکاری ساده در تنظیمات خود، اخطارهای گوگل 
پلی را از بین برده و کاربران در مواجهه با نصب آن مشــکلی ندارند.نکته مهم 
این که برای بررســی یک اپلیکیشن در گوگل پلی چند روز زمان نیاز است و 

همچنان باید منتظر ماند و واکنش این کمپانی به روبیکا را زیر نظر گرفت.

سرویس های گوگل برای اندرویدی ها محدودیت درست می کنند
متاسفانه هنوز به طور قطع مطمئن نیستیم که سرویس های گوگل پلی رفع 
محدودیت شــده اند یا خیر و همه چیز در حد گمانه زنی اســت. با این حال 
همان طور که گفتیم این فیلترینگ گســترده به ضرر کاربران اندرویدی تمام 
شــده، چرا که حاال نمی توانند به سرورهای گوگل متصل شوند و اکانت خود 
را ســازماندهی نمایند.به گفته یکی از کارشناسان این حوزه، محدودیت هایی 
که در یک ماه اخیر اعمال شــده روی دو سیســتم عامل آی او اس و اندروید 
تأثیر منفی گذاشته اســت. طی ماه های اخیر به علت محدودیت های موجود 
در اپ استور، نصب و راه اندازی یک سری برنامه ها با مشکل مواجه شده بودند 
که خوشــبختانه برطرف شــده، اما ادامه آن گریبان گیر گوگل پلی و کاربران 
اندرویدی شده اســت.ناگفته نماند که برخی از محدودیت های اعمال شده از 
ســمت گوگل پلی و برخی از آنها توسط دولت ایران اعمال شده است. مشکل 
به قدری جدی بود که برخی از اعالنات سرویس های مذکور به دست کاربران 

نمی رسید و تنها راه استفاده از آنها، نصب و فعال سازی فیلترشکن است.

بالیی که فیلترینگ گوگل سر گوشی های اندرویدی در ایران می آورد !

صادرات ۲.۲ میلیارد دالری فوالد
معاون انجمن فوالد با بیان اینکه با یک فرصت ســوزی بزرگ خســارت یک 
میلیارد دالری به کشــور وارد شــد، گفت: در نیمه نخست سال صادرات ۲.۲ 
میلیارد دالر بود تا پایان سال به ۵ تا ۵.۵ میلیارد دالر می رسد.وحید یعقوبی 
در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت صادرات فوالد در ســال جاری، 
اظهار کرد: در آمار ۶ ماهه فوالد ۲ اتفاق قابل توجه بود که مورد نخست مربوط 
به وضعیت تولید می شــود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته 
اســت و عمده دلیل آن نیز مدیریت بهتر انرژی بــود؛ در ماه های تیر و مرداد 
وضعیت تأمین برق واحدهای تولیدی نسبت به پارسال بسیار بهتر بود.معاون 
اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: نکته بعدی که در این آمار به 
چشم می خورد مربوط به کاهش ۱۵ درصدی مجموع صادرات فوالد می شود؛ 
عمده دلیل بروز این اتفاق به اعمال عوارض صادراتی روی محصوالت فوالدی 
در ابتدای ســال بر می گردد.وی ادامه داد: منحنی قیمتی فوالد یک منحنی 
سینوســی اســت و با توجه به تأثیر جنگ اوکراین، قیمت فوالد به قله خود 
رســیده بود اما متأسفانه کشور یک فرصت ســوزی بزرگ انجام داد و در قله 
قیمت هــا، عوارض صادراتی روی فوالد اعمــال کرد.یعقوبی افزود: بنابراین در 
زمانی که ایران می توانســت در خأل روســیه و اوکراین، بازارهای صادراتی را 
بگیرد، مصوبه عوارض صادراتی باعث از دست رفتن بازار صادراتی ایران شد و 
تخمین زده می شــود که یک میلیارد دالر از این ناحیه به کشور خسارت وارد 

شــد.وی اضافه کرد: در واقع در آن زمان که ایران می توانست صادرات خوبی 
در حوزه فوالد داشــته باشــد، مصوبه عوارض صادراتی مانع از تحقق این امر 
شد و کشــورهای ترکیه و چین بازارها را قبضه کردند.معاون اجرایی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایــران ادامه داد: همان زمان هم ما نامه زدیم که نتیجه 
این عوارض صادراتی در سه تا چهار ماه آینده دیده می شود زیرا صادرات فوالد 
ایران از نوع سفارشــی است؛ یعنی امروز سفارش می گیرید، تولید می کنید و 
در ۳ تا ۴ ماه آینده صادرات می کنید؛ بنابراین نتایج اعمال عوارض صادراتی را 
تیر و مرداد دیدیم و در آمارها به وضوح این مساله مشخص شده است.یعقوبی 
اضافه کرد: در ۶ ماه نخســت امسال صادرات فوالد در مجموع ۱۵ درصد و در 
۵ ماه نخست صادرات فوالد در مجموع ۱۹ درصد کاهش یافت.وی ادامه داد: 
پس از اینکه اخذ عوارض صادراتی متوقف شد در شهریور ماه نسبت به مرداد 
ماه افزایش صادرات داشــتیم زیرا هم به دلیل رفع محدودیت های برقی تولید 
افزایش یافته و هم سفارشــات خرداد ماه و قبل تر آماده صادرات شده بود که 
منجر شد افت ۱۹ درصدی در مرداد ماه تبدیل به افت ۱۵ درصدی در شهریور 
ماه شود اما نکته این است که به هر حال یک کاهش ۱۵ درصدی در صادرات 
داریم.یعقوبی در مورد میزان ارزآوری صادرات فوالد، اظهار کرد: سال گذشته 
حدود ۶ میلیارد دالر صادرات فوالد داشــتیم و در ۶ ماه نخســت امسال نیز 
تقریباً ۲.۲ میلیارد دالر صادرات انجام شده است و اگر عوارض صادراتی اعمال 
نمی شد پیش بینی ها افزایش صادرات یک میلیون تنی بود و صادرات در نیمه 

نخست ۳ میلیارد دالر می شد.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد

یارانهخریداراندالرسهمیهایتغییرمیکند؟
رییس اتحادیه سمساران:

 مردم توان خرید کاالی دست 
دوم را ندارند

 نداشتن سفیر در توکیو بر توسعه روابط دوجانبه تاثیر دارد

امکان واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد

رییس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران می گوید: کاهش شدید قدرت خرید مردم کاالهای دست دوم را 
از دسترس خانوارهای ایرانی خارج کرده است. مهرنوش حیدری- افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در سال های 
اخیر بنا بر اعالم اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ، کاهش شدید فروش این اقالم را رقم زده 
است.تشــدید رکود در بازار فروش لوازم خانگی سبب شده تا برخی بر این باور باشند که این روزها بازار خرید و 

فروش لوازم دست دوم بازار گرمی است....

درآمدهاینفتیایراندرنردبانصعود

بایدن:

 اگر جمهوری خواهان بر کنگره مسلط 
شوند، استیضاح خواهم شد

مرکز آمار اعالم کرد

افزایش تورم خدمات در سال جاری
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تقویت صندوق توســعه دامپروری برای حمایت از دامداران خرد روستایی و عشایری 
و تخصیص منابع الزم برای پرداخت مطالبات کشــاورزان بابت خسارات خشکسالی و 
سیل دو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب 
چگونگی حمایت از دامداران خرد روستایی و عشایری را در حوزه دام سبک بررسی و 
مقرر کرد برای حفظ دام مولد روستاییان و عشایر منابع مالی صندوق توسعه دامپروری 
تقویت شــود.در این جلسه که به ریاســت حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی برگزار 

شد، همچنین پرداخت مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی پیش از مردمی سازی 
یارانه ها مطرح و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا 
پایان امسال این مطالبات را پرداخت کنند.چگونگی پرداخت مطالبات کشاورزان بابت 
خسارت ناشی از خشکسالی و سیل از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه یکشنبه 
شب ستاد هماهنگی اقتصادی بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه از محل منابع 
پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات الزم در این زمینه را در اختیار 

صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد.

گزیده خبر

امیر صباحی فرد خبر داد؛
آزمایش سامانه جدید پدافندی

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: در حوزه لیزر به توان بســیار خوبی 
دست یافته ایم و لیزر را با قدرت های مختلف به میدان آورده و تست میدانی آن 
را هم انجام داده ایم.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش در خصوص ارتقای سامانه باور ۳۷۳، اظهار داشت: 
این اقدام بزرگ و جهانی را خدمت ملت ایران تبریک می گویم و ایران به دومین 
کشور دارنده چنین سامانه ای با قدرت باال و برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر در جهان 
تبدیل شــده است.امیر صباحی فرد افزود: شرایط دفاع مقدس به ما دیکته کرد 
که اگر می خواهید روی پای خود بایســتید، باید تجهیزات شما بومی و داخلی 
باشــد. ما این کار را از آن زمان آغاز کردیم و چه شــرایطی رسیدیم که همه 
تجهیزات پدافندی ما بومی اســت.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره 
به ارتقای ســامانه بــاور ۳۷۳، گفت: ما کار را در دهه ۹۰ با یک کار ســنگین 
مطالعاتی مابین پدافند هوایی، وزارت دفاع و برخی از دانشگاه ها را آغاز کردیم، 
باالخره با همه فراز و نشیب های این کار مشترک، ما در سال ۱۳۹۷ به مرحله 
رسیدیم که می توانیم شلیک را انجام دهیم.وی ادامه داد: نخستین شلیک های 
موفق این ســامانه در بردهای ۱۰۰ و ۱۲۰ کیلومتر انجام شــد و سپس کار را 
ادامه دادیم تا به مرحله ای رسیدیم که در سال ۱۳۹۹ دو تست عملیاتی موفق 
را طی یک ســناریوی بسیار سخت گیرانه در برد ۱۵۰ کیلومتر انجام دادیم، اما 
بــه این موضوع قانع نبودیم و به دنبال ســامانه ای بودیم که در دنیا کم نظیر و 
بی نظیر باشــد.امیر صباحی فرد عنوان کرد: ما در ســال ۱۴۰۱ به این مرحله 
رســیده ایم که قادر هستیم این سامانه و موشک را ارتقا دهیم و به سراغ تست 
باالی ۳۰۰ کیلومتری برویم؛ یعنی به این یقین رسیده ایم که می توانیم این کار 
را انجام بدهیم و برای اولین بار در کشــور چنین آزمایشــی انجام شد.فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: سامانه باور ۳۷۳ در این آزمایش، هدف را در 
۴۵۰ کیلومتری کشف کرد. هنگامی که این هدف شناسایی می شود، قفل اولیه 
را در فاصلــه ۴۰۰ کیلومتری و قفل پایــدار را در فاصله ۳۶۰ کیلومتری انجام 
می دهد، پس از این بود که شــلیک انجام می شود و در فاصله پنج دقیقه ای به 
آن اصابت می کند.وی با بیان اینکه ســامانه باور ۳۷۳ موفق شــد در برد ۳۰۴ 
کیلومتری پهپاد هدف را منهدم کنــد، تصریح کرد: ما در این آزمایش، پهپاد 
با ســطح مقطع کوچک انتخاب کردیم و با این کار می خواســتیم بگوییم که 
این سامانه قادر است کوچک ترین هدف با سطح مقطع بسیار کم را شناسایی 
و منهدم کند.امیر صباحی فرد گفت: ســامانه باور ۳۷۳ عالوه بر اینکه می تواند 
با همه جنگنده های دنیا درگیر شــود، قادر است تا با جنگنده های نسل پنجم 
جهان که رادارگریز هســتند، نیز به طور کامل درگیر شــود؛ پهپاد هدف که با 
یک کار مشترک توسط وزارت دفاع و پدافند هوایی ارتش تولید شده و در این 
آزمایش به ارتفاع ۴۳ هزار پایی رسید و در آن جا مورد اصابت سامانه باور ۳۷۳ 
قــرار گرفت.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه فقط یک کشــور 
در جهان دارای ســامانه ای مانند باور ۳۷۳ است، تأکید کرد: اگر سایر کشورها 
بخواهند یک ســامانه ای با این قدرت را تولید کنند، گاهی اوقات تا ۲۰ ســال 
زمان نیاز دارند، اما توانستیم به مرور این سامانه را ارتقا دهیم تا به برد بیش از 
۳۰۰ کیلومتر دســت پیدا کردیم؛ بالفاصله پس از این شلیک، تست بالستیک 
آن را هم انجام دادیم؛ البته اگر در این آزمایش هم وسواس به خرج نمی دادیم، 
می توانســتیم هدف را در برد ۳۲۰ کیلومتری منهدم کنیم.وی با بیان اینکه به 
دنبال ارتقای بیشتر برد سامانه باور ۳۷۳ هستیم، ادامه داد: بایستی برد درگیری 
این سامانه را به عددی برسانیم که در دنیا نظیر آن وجود نداشته باشد و بگوییم 
که اولین دارنده سامانه ای با چنین قدرت انهدامی هستیم. رمز شروع عملیات 
ما نام مقدس »حضرت زهرا )س(« بود. دستیابی به چنین قدرتی حاصل لطف 
و رحمت خداوند متعال و حضرت فاطمه زهرا )س( به ما توان داد تا به چنین 
قدرتی دســت پیدا کنیم.امیر صباحی فرد اضافه کرد: پدافند هوایی در کشور 
به گونه ای سرعت یافته است که قابل کنترل نیست؛ یعنی هم اکنون که در حال 
ارائه گزارش به شما و ملت عزیز ایران هستم، پدافند هوایی با روز گذشته خود 
قابل قیاس نیست. اکنون در داخل کشور به این توانمندی دست پیدا کردیم تا 
انواع و اقسام سامانه های راداری که برد آن ها به حدود سه هزار کیلومتر می رسد 
را تولید کنیم، اکنون نفس های به شــماره افتاده دشــمنان خود را در داخل 
خانه هایشان رصد می کنیم؛ البته خودشان هم به این موضوع آگاهی دارند.وی 
افزود: اکنون جای جای کشــورمان به سامانه های راداری تاکتیکی متحرک در 
بردهای مختلف مجهز شده و با وجود چنین سامانه هایی فضای ایران اسالمی و 
آسمان مقدس کشورمان محلی برای نفوذ ندارد، در حوزه سامانه های درگیری 
نیــز طیف مختلفی از بردهــای کوتاه تا بردهای بلند را نیــز در اختیار داریم.

فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش عنوان کرد: هم اکنون در حال کار بر روی 
یک ســامانه برد متوسط هستیم و این سامانه از روز گذشته در حال گذراندن 
تست های میدانی خود اســت.امیر صباحی فرد درباره تست های انجام شده بر 
روی ســامانه های پدافندی اظهار داشت: همه سامانه های پدافندی ما پیش از 
ورود به چرخه عملیاتی تســت های سخت گیرانه ای برای آن ها انجام می شود و 
باور ۳۷۳ نیز از این تســت ها مســتثنی نبود.وی ادامه داد: ما با تمام توانی که 
داشــتیم، جنگ الکترونیک را بر روی این ســامانه آزمایش کردیم و باور ۳۷۳ 
توانست با موفقیت از این تســت خارج شود، همه سامانه های بومی ما چنین 
توانمندی را دارند و می توانند با جنگ الکترونیک مقابله کنند. سامانه های جنگ 
الکترونیک ما ساخت داخل هستند و در این حوزه بی نیاز هستیم.فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سالح لیزری ضد پهپاد 
در اختیار داریم، به توانمندی این نیرو در حوزه لیزر اشاره و تصریح کرد: ما در 
حوزه لیزر توان بسیار خوبی دست پیدا کرده ایم و لیزر را با قدرت های مختلف 
به میدان آورده و تســت میدانی آن ها را هم انجام داده ایم؛ البته این کار برای 
دیروز و امروز نبوده و کشورمان دو یا سه سال است که به توانمندی های بسیار 
خوبی در حوزه لیزر دست یافته است.امیر صباحی فرد افزود: پدافند هوایی هم 
از این موضوع مســتثنی نیست و هم اکنون در حال بهره گیری از لیزر هستیم. 
مزیت این ها بومی بودن آن هاست و هیچ گلوگاهی برای ساخت تجهیزات مورد 
نیاز خود نداریم.وی درباره توانمندی های رونمایی نشــده پدافند هوایی ارتش 
گفت: آنچه که می توانیم رونمایی و از طریق رسانه ها اطالعات آن را بیان کنیم 
را به مردم عزیزمان و جهان معرفی می کنیم، در حالی که الیه ها و سامانه های 
پنهان بســیاری داریم که امیدوارم روزی مجبور نباشیم از این توانمندی های 
پنهان استفاده کنیم.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: وقتی مجبور 
شویم از توانمندی های پنهان خود استفاده کنیم، آن زمان همه دنیا به قدرت 
جمهوری اســالمی ایران پی خواهد برد. آن زمان است که دنیا متوجه قدرت 
تجهیزات پدافند هوایی خواهد شد.امیر صباحی فرد با اشاره به همکاری نیروی 
پدافند هوایی ارتش با پدافند هوایی ســپاه گفت: ایــن دو نیرو یک ید واحده 
هستند و تجهیزات ما در هر دو نیرو به عنوان یک ید واحده، منسجم و متحد 
آماده مقابله با هر تهدیدی هستند، دشمنان ما فقط از تجهیزات ما نمی هراسند، 
بلکه از انســجام و همدلی نیروهای مسلح نیز در هراس هستند.فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش در پایان تأکید کرد: هیچ تفاوتی بین مأموریت های پدافند 
هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه وجود ندارد؛ ما یک مأموریت واحد داریم که 
تحت شبکه کنترل فرماندهی کشور در قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( 

فرماندهی آن را به عهده دارد، فعالیت می کند.

وزارت اطالعات اعالم کرد:

 عنصر اصلی عملیات شاهچراغ تبعه جمهوری آذربایجان بود
تهران - ایرنا - وزارت اطالعات در دومین اطالعیه خود پیرامون 
حادثه تروریســتی شاهچراغ با اعالم اینکه تاکنون ۲۶ تروریست 
تکفیری دســتگیر شــده اند، اعالم کرد: عنصــر اصلی هدایت و 
هماهنــگ کننــده  عملیات در داخل کشــور، تبعــه  جمهوری 
آذربایجان بوده اســت.به گزارش ایرنــا از وزارت اطالعات، پیرو 
اطالعیه  مورخ نهم آبان ماه جاری پیرامون دســتگیری تعدادی 
از عوامل عملیاتی و پشــتیبانی فاجعه  تروریستی حرم حضرت 
احمدبن موسی )علیهماالسالم(، اینک بخش دیگری از اطالعات 

به دست آمده را به استحضار ملّت شریف ایران می رساند:
۱. سلســله عملیاتی که سربازان گمنام امام زمان )عج( بالفاصله 
پس از وقوع فاجعه  تروریســتی چهارم آبان ماه آغاز کرده بودند، 
به صورت شــبانه روزی و بی وقفه اســتمرار پیدا کرده است. این 
پی گیری هــا در ابعــاد اطالعاتی، ضداطالعاتــی، امنیتی و فنی 
در جریان بوده و یکی از پیچیده ترین و گســترده ترین عملیات 

ضدتروریستی این وزارت را رقم زده است.
۲. مجموعه رصدهــا، تحقیقات و عملیات صورت گرفته تاکنون 
منجر به شناسایی و بازداشت کلّیه  عوامل هدایت صحنه، عملیاتی 
و پشــتیبانی آن اقدام تروریستی شد. مضاف بر آن تعداد دیگری 
از عواملی که برای عملیات مشــابه وارد کشــور شده بودند نیز 
بازداشــت شــدند. بدین ترتیب تاکنون ۲۶ تروریست تکفیری 

دستگیر شده اند.
۳. کلیه  افراد دســتگیر شده، غیرایرانی و با ملّیت های جمهوری 

آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند.
۴. عنصر اصلــی هدایت و هماهنگ کننــده  عملیات در داخل 
کشــور، تبعه  جمهوری آذربایجان بوده که از فرودگاه بین المللی 
حیدرعلــی اف در باکو پرواز و از مرز هوایی فرودگاه امام خمینی 
)ره( وارد کشور شده است. این فرد پس از رسیدن به تهران خبر 
حضور خود را به عنصر هماهنگ کننده در جمهوری آذربایجان 
اعالم نمود. بالفاصله از طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان 

با شــبکه اتباع خارجی داعش نیز ارتباط گرفته و حضور خود در 
تهران را به اطالع آن ها رسانده است.

۵. عنصر پشــتیبانی کننــده  صحنه  عملیات در شــیراز، فردی 
افغانستانی به نام »محمد رامز رشیدی« با نام مستعار »ابوبصیر« 
و عامل تیراندازی در حرم مطهر به نام »ســبحان ُکمرونی« با نام 

مستعار »ابوعایشه« که تبعه  تاجیکستان بود.
۶. تروریســت های مذکور، در اســتان های فارس، تهران، البرز، 
کرمان، قم و خراســان رضوی مورد تعقیب قرار گرفته و دستگیر 
شــده اند. تعدادی از آن ها نیز در مرزهای شرقی و هنگام فرار از 

کشور بازداشت شدند.

۷. نفراتی از تروریست های یادشده، در حال آماده سازی و فراهم 
آوردن تمهیدات الزم برای عملیات تروریستی دیگری از جمله در 
زاهدان بودند. به عبارت دیگر، خون های مطهر و به ناحق ریخته ی 
شــهدای مظلوم حرم حضرت احمدبن موســی )علیهماالسالم( 
موجب کشــف مقاصد و اهداف بعدی جنایــت کاران تکفیری و 

پیش گیری از چند عملیات تروریستی دیگر شد.
۸. رصد و تحقیقات همه جانبه  اطالعاتی و فنی، همچنان به صورت 
همه جانبه، شبانه روزی و سراسری ادامه دارد و همان طور که در 
اطالعیه های پیشین اشاره شــد، تا شناسایی و مجازات آخرین 
تروریســت تکفیری دخیــل در فاجعه  حرم شــاهچراغ، چه در 

داخل و چه در خارج از کشــور باشند، ادامه خواهد یافت. قطعاً 
»آرتین«های مغموِم وطن، گرفتِن انتقاِم »آرشام«های پرپر شده 

را خواهند دید انشاءاهلل. 
در پایان دو نکته را متذکر می شویم:

اوالً( چنان که قباًل اعالم شــد، سربازان گمنام امام زمان )عج( در 
همه  مراحل تحقیقات و عملیات پیش گفته، از همکاری تمام عیار 
مردمــی برخوردار بودند که ضمن تقدیر خاضعانه و صمیمانه به 
پیشگاه مردم عزیز، تقاضا دارد که همچون گذشته فرزندان مجاهد 

و گمنام خود را در این مأموریت حساس مساعدت فرمایند.
ثانیاً( پس از وقوع حادثه  غمبار صدراالشاره، تعدادی از بلندگوهای 
وابسته به دشمناِن شناخته شده  ملّت ایران و دنباله های داخلی 
آن ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم عملیاِت تروریستی شیراز را 
به جامعه  اطالعاتی پرافتخار کشور منتسب کردند تا )به زعم آن ها( 

اغتشاشات داخلی را مهار نمایند!
وزارت اطالعات ضمن محفوظ دانستن حق پی گرد قانونی نسبت 
به عناصر عنوِد دامن زننده به آن اتهام ناجوانمردانه و خائنانه، اعالم 
می نماید که یافته ها از اظهارات عناصر تکفیری بازداشــت شده، 
مبین سوءاستفاده  تکفیری ها از فضای اغتشاشات و ناامنی برای 
انجام اقدامات تروریستی بوده است. اعترافات جداگانه  چندتن از 
تروریست ها حاکی است که به دنبال وقوع اغتشاشاتی در کشور، 
فراخوانــی از عناصر تکفیری برای انجــام عملیات در جای جای 
کشــورمان صورت گرفته است.این دقیقاً مضموِن همان عملیات 
ترکیبی اســت که در بیانیه  تبیینی مشــترک این وزارت خانه و 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد اشاره قرار 
گرفت. بدین ترتیب کسانی که آن جنایت وحشیانه و بی سابقه را 
به جامعه  اطالعاتی کشور منتسب کرده اند، در واقع نقش مکمل 
عملیات تروریســتی و جنگ روانی داعش را ایفــا نموده اند و از 
این جهت باید پاسخگوی مشارکت خویش در سناریوی خون بار 

داعشی-صهیونیستی باشند.     

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب شد؛

تخصیص منابع برای پرداخت 
مطالبات کشاورزان بابت خسارت 
خشکسالی و سیل
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گزیده خبر

رئیسسازمانخصوصیسازی:
فروش سهم دولت در هلدینگ خلیج فارس ۳ 

برابر قیمت تابلو
رئیسسازمانخصوصیســازیضمناعالماینکهبلوک۱۲درصدیهلدینگ
خلیجفارسراســهبرابرقیمتتابلودریکرقابــتنفسگیربهخریداردارای
اهلیتفروختیموازاینمزایدهلطمهایبهبازارسرمایهواردنشد،گفت:امسال
ســازمانخصوصیسازیبایکمزایدهبلوکیبدونلطمهبهبازارسرمایه،درآمد
ســال۱۳۹۹بورسرابرایدولتتامینکردوســاالنهحدود۲۷هزارمیلیارد
توماندیگرنیزدرچهارسالآیندهازاینمزایده،دولتکسبدرآمدخواهدکرد.
بهگزارشایسنا،حسینقربانزادهدربارهبزرگترینمزایدهتاریخایرانتوضیحداد:
اینمزایدهفقطازحیثارزشمعاملهبیسابقهنبود،بلکهبرایاولینباریکبلوک
۱۲درصدیکهحتیدربخشنامهبورسواستانداردبینالمللیKPMGنیزیک
صندلیهیاتمدیرهتلقینمیشــود،سهبرابرقیمتتابلوفروختهشد.تاکنون
سابقهنداشــتهکه۲۰۰درصداضافهارزشبلوکیبراییکبلوک۱۲درصدی
درنظرگرفتهشود.چهارشنبههفتهقبلازمزایدهقیمتهرسهم۶۱۱تومانو
روزپایانیمزایدهقیمتنهاییسهمفروختهشدهدولت۱۸۵۱تومانبود،یعنی
بیشازسهبرابر.معاونوزیراقتصادافزود:درسال۱۳۹۹دولتبادعوتازمردم
برایسرمایهگذاریدربورس،حدود۳۵هزارمیلیاردتومانتامینمالیکرد،اما
اکنونهمهگلهدارندمبنیبراینکهنبایدچنیندعوتعامیصورتمیگرفتو
راههایبهتریبرایسرمایهگذاریمردمدربازارسرمایهوجودداشت.اماامسال
سازمانخصوصیسازیبایکمزایدهبلوکیبدوناینکهلطمهایبهبازارسرمایه
بزند،همانحدوددرآمدسال۱۳۹۹رابرایدولتتامینکردوساالنهحدود۲۷
هزارمیلیاردتوماندیگرنیزدرچهارسالآیندهدولتازاینمزایده،کسبدرآمد
خواهدکرد.ویتصریحکرد:نکتهدیگراینکهدراینمزایدهتاریخیهرگزرقابت
صورینبودواتفاقابســیارتنگاتنگونفسگیربودوازرهگذراینرقابتتمام
عیاردرســهروزمتوالیبیشاز۲۷هزارمیلیاردتومانافزایشنسبتبهقیمت
پایهنصیبدولتشد.شرکتاهدافوابستهبهصندوقبازنشستگینفتوشرکت
پاالیشــگاهنفتتهرانیکرالیبینظیریرادرسهروزپشتسرگذاشتندکه
نهایتاشرکتاهدافبرندهاینرقابتبود.رئیسسازمانخصوصیسازیباتاکید
براینکهدرخصوصشایســتگیواهلیتخریدارنیزهیچحرفوحدیثیوجود
ندارد،توضیحداد:چوناینشرکتخودشسهامدارهلدینگخلیجفارساست
واساساهمهتجربهوتخصصشدراینصنعتبودهوپرتفوبسیارارزندهایدراین
صنعتدارد.کارگروهپایشاهلیتمرکبازنمایندگانهیاتواگذاری،نهادهای
نظارتیودستگاهتخصصینیزاهلیتخریدارراتاییدکردهاند.ویافزود:اینتامین
مالیبامالحظهقیمتارزنده،وضعیتبازارسرمایهوصالحیتخریداردرحالی
انجامشدکهدولتبهاینفروشبسیارنیازداشتواینتامینمالیغیرتورمی
باعثمیشودکهازاستقراضازبانکمرکزیوافزایشپایهپولیجلوگیریشود.
قربانزادهدرخصوصنگرانیهادربارهتوقفطرحهایتوســعهایشرکتوایفای
وظایفحاکمیتیشرکتنیزگفت:ازســال۱۳۹۲کهاینشرکتواگذارشده
بههماننسبتسودآوریوتوسعهشرکتبیشترشدهاست.سیاستهایاصل
۴۴ایجابمیکندکهدولتنقشتنظیمگریداشــتهباشــدوتصدیگریرا
رهاکنــد.دراینحوزهنیزدولتبایدازطریقابــزاروضعقاعدهوتنظیمگری
بتواندوظایفحاکمیتیخودراایفاکند؛اینموضوعدرســتاداقتصادیدولت

نیزتصویبشدهاست.

دیوانمحاسبات:
نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی 

وصول شد
تهران-ایرنا-دیوانمحاسباتدرگزارشیازتفریغبودجه۶ماههنخستامسال
ازوصولنزدیکبــه۱۰۰درصدیدرآمدهایمالیاتیخبرداد.بهگزارشایرنا،
گزارشتفصیلیبرشــیازتفریغبودجه۶ماههاولسال۱۴۰۱منتهیبهپایان
شهریورماهتهیهومنتشرشــد.اینگزارشحاکیاستکهتازمانمذکور،۱۳
درصدازاحکامبهصورتکاملاجراییشــدهاســت.در۲۱درصدعدماجرای
ودر۶۶درصداجرایبخشــیازاحکامبودجهراشاهدهستیم.بررسیهانشان
میدهدروندمیزانکســریبودجهدر۶ماههنخستسالجاریکاهشیبوده
اســت.همچنین،افزایش۴۴۶درصدیمیزانوصولیریالیحاصلازنفتخام،
میعاناتگازیوخالصگازصادراتیدردورهگزارشــگریفعلینسبتبهمدت
مشــابهسالقبل،وصولینزدیکبه۱۰۰درصدیدرآمدهایمالیاتیوبیشاز
۸۹درصدیســایردرآمدهانسبتبهمصوب۶ماهه،کاهش۶۴درصدیتعداد
دستگاههایحســابنداده،افزایش۱۲درصدیمیزانثبتاطالعاتکارکنان
دستگاههایاجراییدرسامانهپاکنادرمقایسهبامدتچهارماههقبلیازمهمترین
یافتههایدیوانمحاسباتاست.گزارشایننهادنظارتیازارزیابیاجرایقانون
بودجهســال۱۴۰۱در۶ماههنخست،نشانمیدهدکهازبینتعداد۶۹حکم
کهمتضمنتدوین،تهیه،تصویبوابالغآییننامه،دستورالعمل،سازوکاراجرایی،
ترتیباتاجرایی،شیوهنامهپرداختتاپایانشهریورسال۱۴۰۱بودند،برای۵۵
درصــد)۳۸حکم(اقــدامالزمصورتپذیرفته،ودرخصــوص۴۵درصد)۳۱
حکم(احکامقانونبودجهنقضشــدهاست.در۴۹موردردیفدرآمدی،وصولی
صورتنگرفتهکهازجملهدالیلکســریبودجهمحســوبمیشودوتعداد۵۹
ردیــفدرآمدی،دارایوصولیکمتراز۵۰درصدینســبتبهپیشبینیبوده
و۱۸موردردیفدرآمدیجدیدنیزوصولینداشــتهاست.تخصیصاعتباربرای
طرحهایتملکداراییهایســرمایهایباتاریخپیشبینیخاتمهدرپایانسال
۱۴۰۱بــهمنظوربهرهبرداریبهموقعاینطرحها،کاملوبهینهنبودهاســت.از
میان۱۱۷طرحمذکورباپیشبینیتاریخاتمامدرپایانســال۱۴۰۱،صرفاًبه
۴۵طرحتخصیصاعتبار۰.۰۳درصدیتــا۱۲۱.۸۵درصدیصورتگرفتهو
برایمابقیطرحهابهتعداد۷۲موردهیچگونهتخصیصاعتباریانجامنشــده
اســت.الزمبهذکراســتتخصیص۱۰۰درصدیاعتباربهاینطرحهاموجب
بهرهبرداریبهموقعآنهاوافزایشاثربخشیالزمخواهدشد.تعداد۱۹۲۸دستگاه
اجرایی)۴۰درصد(اطالعاتکارکنانخودرادرمهلتمقررســامانهپاکناثبت
نکردهاند.همچنینتعداد۱۹۱۶دســتگاهاجرایی)۴۰درصد(لیســتحقوقو
مزایایکارکنانخودرادرســامانهموضوعماده)۲۹(قانونبرنامهششمتوسعه
کشوردرموعدقانونیثبتنکردهاند.وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاز
محلفعالیتهاییازجمله»درمانناباروری«و»تدوینواجرایسیاســتهای
جمعیتیکشــور«هیچگونهاعتباریدریافتنکردهکهاینموضوعموجبعدم
تحققاهدافقانونگذارتامقطعکنونیشدهاست.درخصوصپروندهالکترونیک
ســالمتایرانیاننیزاقداماتیبهصورتناقصوپراکندهتوسطوزارتبهداشت
وســازمانهایبیمهگرصورتگرفتهاست.طبقماده)۷۴(قانونبرنامهششم
توسعه،وزارتبهداشتودرمانمکلفبودظرفدوسالاولاجرایبرنامهششم
)پایانسال۱۳۹۷(نسبتبهاستقرارپروندهالکترونیکسالمتاقدامنماید،اما
هدفقانونگذارتامقطعکنونیبهصورتکاملمحققنشــدهاست.تعداد۳۴۳
شرکتاطالعاتخودوشرکتهاوموسساتتابعهووابستهرادرسامانهیکپارچه
اطالعاتشرکتهایدولتیونهادهایعمومیغیردولتیمستقردروزارتامور

اقتصادیوداراییثبتوبهروزرسانینکردهاند.

متقاضیان وام مسکن روستایی 
بخوانند

مســکن بنیاد معاون
تســهیالت گفــت:
۲۰۰میلیــونتومانی
مسکنروســتاییکه
تصویب به شهریورماه
شرایطی دارای رسید
بــودکــهدریافتوام
دشــوار مقــداری را
میکرد،بنابراینپیشنهادتســهیلشروطرابهدولتدادیم
کهروز۸آبانبهتصویبرســیدومنتظرابالغآنهســتیم.
مجیدجودیدرگفتوگوباایسنااظهارکرد:شهریورماهسال
جاریتسهیالت۲۰۰میلیونتومانیساختمسکنروستایی
درهیاتدولتبهتصویبرسید.اماازشروطیبرخورداربود
کهمقداریشرایطدریافترابرایمتقاضیانسختمیکرد.
ازجملهاینشرایطسابقهسکونتپنجسالهومعرفیضامن
بود.بنابراینماپیشــنهاددادیمبرخیازشروطتسهیلشود
کهروز۸آبان۱۴۰۱درهیاتدولتمصوبشــد.ویافزود:
درحالحاضرپرداختوامبراساسمصوبهشهریورماهاست
کــهتاکنون۱۰هزارنفربهسیســتمبانکیمعرفیوحدود
۱۸۰نفرتســهیالترادریافتکردهاند.معاونبازســازیو
مســکنروستاییبنیادمسکنتصریحکرد:درمصوبهجدید
شرطسکونتپنجسالهحذفشدهاست.همچنینمتقاضیان
میتواننــدباضمانتزنجیرهایوامرادریافتکنند.پرداخت
تسهیالتبهساکنانشهرهایکمتراز۲۵هزارنفرنیزتایید
شدهاست.جودیگفت:اینمصوبهدردولتاستکهمنتظر
ابالغآنهستیم.فعالتسهیالتبراساسمصوبهشهریورماه
اجرامیشــود.یعنی۲۰۰میلیونتومانپرداختمیشــود
اماهمانطورکهگفتمازشــرایطخاصیبرخورداراست.وی
خاطرنشانکرد:درماههایاخیراعالمکردیممتقاضیانوام
۱۰۰میلیــونتومانیرادریافتکردهاند۱۰۰میلیونتومان
دومبرســد.بنابراین۱۱۰هزارنفراقدامبهدریافتوام۱۰۰
میلیــونتومانیکردند.حدود۷۰هزارنفــرهمازقبلاین
تسهیالترادریافتکردهبودندکهمجموعواحدهایدرحال
نوسازیتحتنظربنیادمســکنبه۱۸۰هزارواحدرسیده
است.انشاءاهللدرصورتیکهتسهیالت۲۰۰میلیونتومانی

برسد،نوسازیشتاببیشتریبهخودمیگیرد.

مرکز آمار اعالم کرد

افزایش تورم خدمات در سال جاری
شاخصقیمتتولیدکنندهدربخشهایخدماتدرتابستان
امســالنســبتبهفصلقبل۱۶.۲درصدونسبتبهفصل
مشابهسالقبل۵۶.۱درصدودرچهارفصلمنتهیبهفصل
جارینسبتبهدورهمشابهســالقبل۴۹.۷درصدافزایش
داشــتهاست.بهگزارشایسنا،براســاسگزارشاخیرمرکز
آمارایرانباعنوان»شــاخصقیمتتولیدکنندهبخشهای
خدماتـفصلتابستان۱۴۰۱)برمبنایسالپایه۱۳۹۵(«
آمدهاستکهدرتابستانسالجاریدرصدتغییراتشاخص
قیمتتولیدکنندهبخشهایخدماتنســبتبهفصلقبل
)تورمفصلی(۱۶,۲درصداستکهدرمقایسهباهمیناطالع
درفصلقبل)۱۳.۸درصد(،۲.۴واحددرصدافزایشداشــته
است.بهعبارتی،میانگینقیمتدریافتیتوسطارائهدهندگان
خدماتبهازایتولیدخدماتشــاندرداخلکشور،درفصل
تابستان۱۴۰۱نسبتبهفصلقبل،۱۶.۲درصدافزایشدارد.
درایــنفصلبیشترینتورمفصلیبــا۳۰.۷درصدمربوط
بــهگروه»فعالیتهایخدماتیمربوطبهتامینجاوغذا«و
کمتریــنتورمفصلیبا۴.۸درصدمربوطبهگروه»اطالعات
وارتباطات«اســت.همچنیندرصدتغییراتشاخصقیمت
تولیدکنندهبخشهایخدماتنســبتبهفصلمشابهسال
قبل)تورمنقطهبهنقطه(درفصلتابســتانامســال۵۶,۱

درصدبودهکهدرمقایسهباهمیناطالعدرفصلقبل)۴۹.۴
درصد(،۶.۷واحددرصدافزایشداشــتهاســت.بهعبارتی،
میانگینقیمتدریافتیتوسطارائهدهندگانخدماتبهازای
تولیدخدماتشاندرداخلکشــور،درفصلتابستان۱۴۰۱
نسبتبهفصلدورهمشابهســالقبل،۵۶.۱درصدافزایش
دارد.درایــنفصلبیشترینتــورمنقطهبهنقطهبا۱۱۷.۱
درصدمربوطبهگروه»فعالیتهایخدماتیمربوطبهتامین
جاوغذا«وکمترینتورمنقطهبهنقطهبا۲۵.۸درصدمربوط
بهگروه»اطالعاتوارتباطات«است.درفصلتابستان۱۴۰۱،
درصدتغییراتشاخصقیمتتولیدکنندهبخشهایخدمات
درچهارفصلمنتهیبهتابستانامسالنسبتبهمدتمشابه
درسالقبل۴۹,۷درصداستکهدرمقایسهباهمیناطالع
درفصلقبل)۴۷.۳درصد(،۲.۴واحددرصدافزایشداشته
است.بهعبارتی،میانگینقیمتدریافتیتوسطارائهدهندگان
خدماتبهازایتولیدخدماتشــاندرداخلکشور،درچهار
فصلمنتهیبهتابســتان۱۴۰۱نسبتبهدورهمشابهسال
قبل،۴۹.۷درصدافزایشدارد.دراینفصلبیشــترینتورم
ســاالنهبا۹۶.۴درصدمربوطبهگروه»فعالیتهایخدماتی
مربــوطبهتامینجاوغذا«وکمترینتورمســاالنهبا۲۵.۵

درصدمربوطبهگروه»اطالعاتوارتباطات«است.

معاونوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبااشــارهبهتغییررویکردســازمانآموزشفنیو
حرفهایازآموزششغلیبهآموزششایستگیمحور،ازتدوین۱۲۳۷استانداردمهارت
بارویکرددانشبنیانوصدورگواهینامهمهارتیبرای۹۸۵هزارنفردردولتســیزدهمخبرداد.غالمحســینحسینینیادر
گفتوگوباایسنا،اظهارکرد:درراستایگسترشچترمهارتیوتوسعهعدالتآموزشی،سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور
اقداماتمتعددیراصورتدادهکهازجملهآنهامیتوانبهتدوین۴۵عنواناستانداردشایستگیغیرفنی)مهارتهاینرم(و
تدوین۱۲۳۷استانداردمهارتبارویکرددانشبنیاناشارهکرد.ویبااشارهبهتغییررویکردسازمانفنیوحرفهایازآموزش
شــغلیبهآموزششایستگیمحورمبتنیبرسندحرفه،گفت:تاکنون۱۶۲۷عنواناستانداردشایستگیوارزشیابیدرقالب
۶۰کدحرفهتدوینشدهاست.رئیسسازمانآموزشفنیوحرفهایدرعینحالازاجرایطرحساماندهیوتعیینصالحیت
حرفهایآزمونگرانفنیوحرفهایبهعنوانیکیدیگرازاقداماتسازمانمتبوعخودنامبردوگفت:براساسآمارهاتاکنون
ســنجشمهارتوصدورگواهینامهمهارتیبرای۹۸۵هزارنفرازکارجویان،کارآموزان،شــاغلینصنایعوصنوفومتقاضیان
آزادصورتگرفتهاست.معاونوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبهبرگزاریمسابقاتملیمهارتدرکشوراشارهکردوگفت:در
راستایگسترشچترمهارتیوتوسعهعدالتآموزشی،اولیندورهمسابقاتمهارتزندانیانکشوررادر۲۴استانو۱۶۷رشته
ـرویدادبامشارکت۲۴۹۵نفربرگزارکردیم،همچنین۵۲رویدادمهارتیرقابتمحوردرقالبمسابقاتآزادمهارتدرکشور
بامشارکتکلیهردههایسنبرگزارشدهاست.حسینینیا،برگزارینوزدهمیندورهمسابقاتملیمهارتدر۱۳استانکشور
بامشارکتبیشاز۱۲هزارنفرازجوانانماهروبرگزاریمرحلهشهرستانیبیستمیندورهمسابقاتملیمهارتبامشارکت
۱۴هزارنفرازجوانانماهرراازدیگراقداماتصورتگرفتهعنوانکردوگفت:باهدفتجلیلازفعاالن،پیشکسوتان،خیرین
وسفیرانمهارتکشورنیزاولیندورهجشنوارهملیمهارتبرگزارشدهاست.ویبااشارهبهحضورنخبگانمهارتیکشورمان
درمسابقاتبینالمللیخاباروفسکروسیهوکسبمقاماولدررشتهفناوریگرافیکوکسبمقامسومدررشتهفناوریهای
وب،تاکیدکرد:درراستایبرگزاریمسابقاتجهانیمهارت۲۰۲۲نیزبرگزاریاردویآمادگیواعزامتیمملیمهارتبهاین
دورهازمسابقاترابرنامهریزیوعملیاتیکردیمکهتاکنونکسبنخستینمدالطالیمسابقات،یکمدالبرنزو۵مدالیون

برتریرابهدنبالداشتهاست.

رئیساتحادیهکارگرانقراردادیوپیمانیبابیاناینکهخواستهکارگرانکنترلنرخ
تورمورشدنقدینگیاســتودنبالافزایشحقوقنیستند،برضرورتحفظقدرت

خریدخانوارهایکارگریتاکیدکرد.فتحاهللبیاتدرگفتوگوباایسنا،دربارهایجادعدالتدرپرداختحقوقودستمزد
بــهعنوانیکیازدغدغههایمهمدولت،ابرازعقیدهکردوگفت:دربحثحقوقودســتمزدانتظارایناســتکههر
تصمیمیکهراجعبهبیمهشدگانتامیناجتماعی،بازنشستگانوصندوقتامیناجتماعیگرفتهمیشود،بارعایتاصل
سهجانبهگراییباشدونمایندهکارگروکارفرماودولتوهرسهضلعشرکایاجتماعیدرآنحضورداشتهباشندنه
اینکهبدونحضورنمایندگانطرفین،تصمیمگرفتهوابالغشودوبعدهاچالشهاومشکالتبسیارراشاهدباشیم.ویبا
اشارهبهفرایندتعیینحقوقودستمزدکارگران،گفت:شورایعالیکارسالگذشتهسبدمعیشتکارگرانراحدود۹
میلیونتومانتعریفکردکهالبتهاینسبدمعیشتیهمانزمانهماشکالداشتوکاملنبودولیباوجودتعیینرقم
درکمیتهمزد،دربهترینحالتحقوقودریافتیکارگرانبه۶میلیونو۵۰۰هزارتومانرسیدکهباحدود۹میلیون
تومانفاصلهداشــت.بهگفتهرئیساتحادیهکارگرانقراردادیوپیمانی،علیرغمآنکهحداقلدستمزد۱۴۰۱کارگران،
۵۷درصــدافزایشپیداکردولیبااحتســابمزایایجانبیوبنخوارباروحقاوالدبــه۶میلیونو۵۰۰هزارتومان
رســیدکهبهدلیلافزایشهزینههاوتغییرنرخبسیاریازاقالم،افزایش۵۷درصدیعمالازماهدومسالخنثیشدو
قدرتخریدخانوارهایکارگریبهتدریجکاهشیافت.بیاتدرعینحالبهالیحهمتناسبسازیحقوقکارمنداندولت
وبازنشستگانکشوریولشگریاشارهکردوافزود:اینکهدولتپذیرفتافزایشحقوقدرنیمهدومسالبرایکارمندان
وبازنشســتگانکشوریولشگریانجامشودنشانمیدهدکهحقوقودستمزدفعلیکفافهزینههایزندگیرانمی
دهد.درشــرایطیکهامکانمهارتورموجودنداشــتهباشد،نمیتوانبهاینبهانهدستمزدهاراترمیمنکرد.ویدرپایان
برضرورتحفظقدرتخریدکارگرانتاکیدکردوگفت:کارگرانهیچگاهدنبالافزایشحقوقودستمزدنبودندچون
هرزمانکهدستمزدهاافزایشیافتهازآنطرفکاالهاباتغییرقیمتمواجهشدهاستوتورمبرسبدمعیشتکارگران
تاثیرگذاربودهاست،بنابراینبهترینحالتایناستکهرشدافزایشنقدینگیونرختورمراکنترلکنیموقدرتخرید

جامعهبهخصوصکارگرانحفظشود.

معاون وزیر کار خبر داد:

صدور گواهینامه مهارتی برای 
۹۸۵ هزار نفر

یک مقام کارگری عنوان کرد

خواسته کارگران کنترل تورم است 
نه افزایش حقوق
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گزیده خبر
دكتر علي عسكري مديرعامل شـركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در  

برنامه "گفتگوي ويـژه خبـري"  در شبكه خبر سيـما: 
جبران عقب ماندگي مزمن در حوزه صنايع 

پايين دست پتروشيمي
با توجه بــه تأكيد رهبر معظم انقالب، رياســت 
محتــرم جمهور و وزير محترم نفت براي پرهيز از 
خام فروشي، به دنبال جبران عقب ماندگي مزمن 
در حوزه صنايع پايين دست پتروشيمي هستيم. 
"هلدينــگ خليج فــارس" به عنــوان بزرگترين 
شــركت پتروشيمي و بورسي كشور ، توانمندي انساني، فني و مالي قوي 
و فوق العاده اي براي ورود به زنجيره ارزش آفرين صنايع پايين دســتي 
دارد.شــركت هاي دانش بنيان داخلي براي ايجاد پارك هاي پتروشيمي 
در ١٣ بندر و منطقه كشــور به ميدان بيايند.خلــق ثروت بدون توانايي 
فناوري ميســر نيست.در چهار نقطه از ١٣ منطقه محل احداث پاركهاي 
پتروشيمي، زيرساخت ها )آب، برق،گاز و...( فراهم است؛ زيرساخت هاي 
بقيه مناطق هم بايد ايجاد و تكميل شود.دكتر علي عسكري:  باتوجه به 
آماده بودن زيرساخت ها، كلنگ زني و روند اجرايي پار ك هاي پتروشيمي 
مناطق پارسيان،نايبند، ماهشهر و چابهار زودتر از ساير مناطق ديگر آغاز 
مي شــود. با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، چهره و روند توســعه 
منطقه چابهار دگرگون مي شــود. به ايجاد زيرســاخت هاي اوليه در اين 
بندر مهم كمك مي كنيم.دكتر علی عسكری: از ورود شركت هاي دانش 
بنيان و صاحبان توانمندي هاي سرمايه اي و فني به روند ايجاد پارك هاي 

پتروشيمي استقبال مي كنيم.

توليد ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز در 
پااليشگاه دوم پارس جنوبی

بوشــهر-  مدير پااليشگاه دوم پارس جنوبی از افزايش ٣ درصدی توليد گاز 
شيرين از اين پااليشگاه خبر داد و گفت: در نيمه نخست امسال بيش از ١۰ 
ميليارد مترمكعب گاز شــيرين در پااليشگاه دوم پارس جنوبی توليد شده 
است.حسين باغبان در نشست بررسی وضعيت توليد پااليشگاه دوم پارس 
جنوبی با اشــاره به اينكه عمليات تعميرات و بهينه سازی اين مركز صنعتی 
نيمه نخست امسال با موفقيت اجرا شد، اظهار داشت: اكنون پااليشگاه دوم 
عالوه بر توليد گاز شــيرين و ارســال به خط سراسری، خوراك ٣ مجتمع 
پتروشيمی منطقه پارس جنوبی را تأمين می كند.وی گوگرد و ميعانات گازی 
را از ديگر توليدات پااليشــگاه دوم پارس جنوبی دانست و خاطرنشان كرد: 
در نيمه نخست امسال 59 هزار تن گوگرد و ١۰ ميليون مترمكعب ميعانات 
گازی در اين پااليشــگاه توليد شــده كه نســبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش يافته است.مدير پااليشگاه دوم پارس جنوبی از افزايش ٣ درصدی 
توليد گاز شــيرين از اين پااليشگاه خبر داد و گفت: در نيمه نخست امسال 
افزون بر امسال بيش از ١۰ ميليارد مترمكعب گاز شيرين در پااليشگاه دوم 
پارس جنوبی توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣ درصد رشد 

كرده است.

درآمد شهرداری در حوزه بهای خدمات 
همچنان ثابت است

رييس كميســيون شهرسازی شورای اسالمی شهر 
كرج گفت: در حــوزه پروژه های عمرانی در همين 
دو ســال اخير هزينه ســاختمان و قيمت آن چند 
برابر شــده است اما درآمد شهرداری در حوزه بهای 
خدمات همچنان ثابت بوده است.حسين مهاجريبا 
بيان اينكه غالب درآمد شــهرداری های كشور از ساخت و ساز است، اظهار 
كرد: در بســياری از كشورها درآمدها غالبا از محل اخذ ماليات است اما در 
ايران اين بخش چندان مورد توجه مردم قرار نگرفته است.وی بيان كرد: در 
خصوص افزايش بهای خدمات الزم به اشــاره است كه از سال 9۷ تا پايان 
ســال ١۴۰۰ قيمت بهای خدمات آنچنان تغييری نكرده  بود ولی طی اين 
سال ها هزينه های شهرداری به شدت باال رفته است.مهاجری تاكيد كرد: در 
حوزه پروژه های عمرانی در همين دو سال اخير هزينه ساختمان و قيمت آن 
چند برابر شده ولی درآمد شهرداری در حوزه بهای خدمات همچنان ثابت 
اســت.رئيس شورای شهرســتان كرج با بيان اينكه در اين صورت سه سال 
عوارض و هزينه های پروانه و جرائم تغيير نكرده بود كه نيازمند اين تغييرات 

صورت گرفته بوديم.

 تکنولوژی حفاری افقی در پارس جنوبی
 را نداريم

مدير عامل اسبق شركت ملی گاز ايران گفت: قطعا ما بايد ميزان گاز دريافتی از 
تركمنســتان را افزايش دهيم و اگر وارد نكنيم حتما بايد گاز ارسالی به صنايع، 
نيروگاه ها و پتروشــيمی را محدود كنيم و روی سوخت دوم برويم و در نتيجه 
صادرات فراورده را متوقف كنيمحميدرضا عراقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ايلنا، درباره چالش توليد و تامين گاز در كشــور اظهار داشت: مهمترين چالش 
اين حوزه عدم  ســرمايه گذاری اســت، بايد ســرمايه گذاری داشته باشيم بايد 
كمپرسورهای جديد بكار بگيريم تا افزايش توليد داشته باشيم، فاز ١١ در مدار 
ســرويس قرار بگيرد، مباحث زمين شناســی مخازن جديد حل شده و حفاری 
صورت بگيرد. بدانيم منبع نفت و گاز اليزال نيست؛ اگر روی آن سرمايه گذاری 
نشــود، تكنولوژی جديد بكار گرفته نشود و نتوانيم حفاری افقی داشته باشيم و 
مخازن و ميادين جديدی كه افتتاح شده به توليد نرسد مشكل خواهيم داشت. 
وی افزود: مجلس در مصوبات و بودجه بندی متوجه نيست كه بايد افزايش توليد 
داشته باشيم اگر قرار است كشور توسعه پيدا كند گاز محور توسعه است، اگر  اين 
منبع را در اختيار نداشته باشيم با كدام انرژی قرار است صنايع را توسعه دهيم، 
ضمــن اينكه غير از گاز بايد روی منابــع ديگر انرژی مثل نيروگاه ها و پنل های 
خورشيدی هم سرمايه گذاری كنيم. همه دنيا روی امنيت انرژی سرمايه گذاری 
می كنند ما متاســفانه تصور می كنيم سرمايه ها اليزال است و زمانی متوجه اين 
موضوع متوجه می شويم كه فرصتی برای سرمايه گذاری و استفاده از تكنولوژی 
و توليد گاز نداريم. مدير عامل اســبق شــركت ملی گاز ايران تصريح كرد: اگر 
سرمايه گذاری جدی در پارس جنوبی و ميادين ديگر از جمله كنگان، سرخس، 
خانگيران و ايالم صورت گيرد، به مشــكل برمی خوريم، بايد هم افزايش بازدهی 
داشته و هم ضريب بازيافت را باال ببريم و هم اينكه حفاری افقی انجام شود. همه 
اينها ســرمايه گذاری نياز دارد، ما از يك سو موضوع بهينه سازی مصرف سوخت 
را جدی نگرفتيم نه روی بهينه ســازی مصرف و نه روی افزايش ضريب بازيافت 
سرمايه گذاری كرديم و نه اينكه تكنولوژی جديد بكار گرفتيم مجلس نيز متوجه 
اين موضوع نيست كه اگر قرار است صرفه جويی صورت گيرد نياز به فرمول دارد 
و دولت و مجلس و مردم همه بايد كمك كنند، ما قانون زياد داريم اما مجری و 
متولی قانون نداريم.وی گفت: اســتراتژی كشور در حوزه گاز اين بود كه توسعه 
انجام شــود اما مشكل اين است كه كنترلی روی مصرف وجود ندارد، يعنی برق 
و گاز هر كدام كار خود را می كنند، برای كنترل مصرف فقط بحث كيفی مطرح 
است و زمان بندی و ميزان مشخص نشده، تمام برنامه ها توصيفی است، اشكال ما 
اين است كه انرژی رايگان است و تصور كرديم كه اليزال است، بنابراين همچنان 
مصرف می كنيم. عراقی تاكيد كرد: اعتقاد من اين است كه اگر تا چند سال آينده 
سرمايه گذاری جدی روی مخازن گاز صورت نگيرد بدون شك مشكل خواهيم 
داشت اگرچه امسال هم تامين گاز برای صنايع، پتروشيمی ها و نيروگاه ها مشكل 
داريم. با اين شرايط كشور تنها راه همواره اين بوده كه گاز ارسالی به منازل حفظ 
شود و باتوجه به عدم مصرف بهينه و باتوجه به اينكه ساختمان ها، شهرك های 
صنعتی و صنايع كوچك كنترل انرژی ندارند، مجبورند ســطح ارســال گاز به 

صنايع بزرگ و پتروشيمی و نيروگاه را محدود كنند.

درآمدهای نفتی ایران در نردبان صعود
درآمد صادرات نفت در ســال ١۴۰۰ نسبت به سال پيشين به 
١١ برابر رسيد و سال ١۴۰١ اين عدد به 5 برابر نسبت به سال 
گذشته رسيده است و آنطور كه كارشناسان می گويند توسعه 
روابط با روسيه می تواند پلی برای پيشرفت صنعت نفت ايران و 
افزايش درآمدهای نفتی باشد.به گزارش ايسنا، مقايسه عملكرد 
وصــول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازی، گاز 
طبيعی، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشــيمی در دو ماه 
امسال نسبت به پارسال نشان می دهد وصول درآمدهای ارزی 
در فروردين مــاه و ارديبهشــت ماه ١۴۰١ بيــش از ۶۰ درصد 
بيشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. برای نمونه درآمدهای 
پتروشــيمی كه به سامانه نيما واريز شــده در دو ماه نخست 
پارسال ١.5 ميليارد دالر بود كه در دو ماه امسال به دو ميليارد 
و ۴5۰ ميليون دالر رسيده است.همچنين از ابتدای شروع به كار 
دولت سيزدهم صادرات نفت ايران نسبت به قبل افزايش يافته و 
آنطور كه جواد اوجی، وزير نفت اعالم كرده تا به امروز پول نفت 
فروخته شده در سررســيدهای خود وصول شده است. وزارت 
نفت از ابتدای شــروع به كار دولت سيزدهم توانسته هم زمان با 
افزايش دريافت پول نفت از مشتريان خود، قراردادهای جديدی 
برای فروش نفت خام با ســاير كشورها منعقد كند. همچنين 
به گفته وی، بيش از ١۲.5 ميليــارد دالر ارز حاصل از فروش 
محصوالت پتروشيمی به سامانه نيما در سال گذشته واريز شده 
و اگر می خواســتيم با روش دولت قبل به ســمت فروش نفت 
برويم، معلوم نبود قيمت ارز چگونــه بود.وی با بيان اينكه در 
سال ١۴۰۰ بيش از چهار برابر بيشتر وصول مطالبات نسبت به 
سال ١٣99 در بخش صادرات گاز انجام شده است، اظهار كرد: 
پارسال چهار ميليارد دالر وصول مطالبات در بخش گاز انجام 
شده، در حالی كه اين رقم در سال ١٣99 برابر با يك ميليارد و 

۲5 ميليون دالر بوده است.

رکورد صادرات نفت شکسته شد
اخيــرا نيز محمد مخبر، معــاون اول رئيس جمهوری اعالم كرد 
امروز نفت را به خوبی می فروشيم و جابه جايی پول به نحو مطلوب 
انجام و هزينه های جاری كشور بدون استقراض و روش هايی كه 
منجر به تورم شــود تأمين می شود. امروز با وجود تصويری كه از 
كشــورمان نمايش داده می شود، ايران در نقطه بسيار خوبی قرار 
گرفته و در اين مدت توانستيم گره های بسيار بزرگی را در فروش 
نفت، جابه جايی پول، تأمين كاالهای اساسی و ساير موارد پشت 

سر بگذاريم.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نيز به تازگی  با 
انتشار مطلبی در حساب كاربری خود در توئيتر نوشت: صادرات 
نفت ايران در ماه پيش ركورد چند ســال اخير را شكست و پول 

فروش آن جايگزين خلق سرسام آور نقدينگی می شود.

روزهای پردرآمد نفتی
محمد خطيبی، نماينده ســابق ايــران در اوپك در خصوص 
افزايش درآمدهای نفتی ايران به ايسنا، گفت: باتوجه به شرايط 

تحريمی نمی توان جزئيات اين مســاله را اعالم كرد، كلياتی 
كه در اين رابطه مطرح شده گويای شرايط مطلوب در اوضاع 
فروش نفت بوده، اكنون اقداماتی در اين راســتا انجام می شود 
و موضوعاتی كه توسط مسووالن در اين راستا مطرح می شود 
قابل استناد است.وی با اشــاره به توسعه همكاری های ايران 
و روســيه و تاثير آن در افزايش درآمدهای نفتی، اظهار كرد: 
درخصوص فرآورده های نفتی فرايند كار مثبت است، هرچند 
در شرايط فعلی باوجود تحريم برای فروش فراورده های نفتی 
ايران مشــكلی نداريم اما چنانچه روســيه فرآورده های نفتی 
مازاد داشــته باشــد و در اختيار ما بگــذارد، می توانيم ضمن 
تامين نياز داخل در صورت لزوم، نســبت بــه صادرات اقدام 
كنيم.نماينده ســابق ايــران در اوپك ادامــه داد: در خصوص 
گاز نيز به دليل اينكه در فصل زمســتان با كمبود گاز مواجه 
هستيم به جای اينكه به صنايع سوخت مايع بدهيم، می توانيم 
نياز  گازی آن ها را تامين و كمبود در فصل زمســتان را از اين 
طريق برطرف كنيم، ضمن اينكه می توانيم مازاد گاز روسيه را 
سوآپ كنيم و درآمدی از اين طريق نصيب كشور شود و يا گاز 
روسيه را خريداری و به كشورهای متقاضی بفروشيم.به گفته 
خطيبی، درمورد فرآورده های نفتی و گاز شــرايط مثبت است 
و می تواند برای كشور درآمدزا باشد و حتی برخی از كمبودها 
را جبران كند.طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، آمار عملكرد 
متغيرهای اصلی پنج  ماه سال ١۴۰١ نشان  می دهد كه در اين 
مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد افزايش يافته و منابع 
فروش نفــت و فرآورده های نفتی به ١١۴ هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اين آمار گويای اين است كه دولت سيزدهم هم 
توانسته نســبت به دولت پيش نفت بيشتری صادر كند، هم 
اينكه پول فروش آن به كشــور بازگردد كه به معنای موفقيت 

دولت در دور زدن تحريم های نفتی است.

مديركل هوشمندسازی و فناوری نوين 
توانير گفت: بر اساس برنامه تعريف شده 
در ســال آينده دو ميليون مشترك به 
كنتور هوشــمند مجهز خواهند شد و 
يكی از اهداف اجرای اين طرح مديريت 
بار مشــتركين پرمصرف در صورت نياز 
است.حامد احمدی در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به آخرين وضعيت پيشــرفت 
طرح فهام در كشــور، اظهــار كرد: در 
حــال حاضر نزديــك ۸۰۰ هزار كنتور 
هوشممند در شبكه برق نصب شده كه 
با اين اقدام بيش از ۴۰ درصد بار توزيع 
را می توانيم رويت پذير داشــته باشيم.

وی با تاكيد بر اينكه امكان رويت پذيری 
حدود ۶۰ درصد بار در سيســتم وجود 
دارد كــه البته كل آن توســط بخش 
توزيع صورت نمی گيــرد، گفت: برنامه 
ما اين اســت كه قريب بــه دو ميليون 
كنتور هوشــمند را در سال آينده نصب 
كنيم.مديركل هوشمندسازی و فناوری 
نوين توانيــر با بيان اينكه اين طرح هم 
برای مشــتركان جديد و هم مشتركان 
موجود اجرايی خواهد شد، تاكيد كرد: 
هدف كنترل پذيری قطع برق مشتركان 
نيست. در فرايند كنترل پذيری بار، همه 
مشتركان برق می توانند با اطالع شرايط 

مصرف خود، مديريــت مصرف برق را 
بطور صحيح انجام دهند تا نســبت به 
صرفــه جويی در مصرف انرژی و هزينه 
های برق خود اقــدام نمايند. مديريت 
مصرف شامل عدم استفاده از تجهيزات 
پرمصرف در ساعات اوج بار و استفاده از 
آنها در ساعات ديگر است.احمدی افزود: 
اجــرای اين طرح نه تنها به معنی قطع 
برق نيست بلكه با مديريت مصرف برق 
توجه ويژه به تامين برق پايدار مشترك 
وجود دارد.مديركل هوشمندســازی و 
فناوری نوين توانيــر تاكيد كرد: برنامه 

اين اســت كه مانند ســال گذشــته 
مديريــت مصــرف در بارهای عمومی، 
كشاورزی و صنعتی وجود داشته باشد، 
به طوری كه با جابه جايی بار شرايطی را 
ايجاد كنيم كه تامين برق دچار مشكل 
نشود.به گفته احمدی، هدف اين است 
در تابستان ســال آينده نيز مشتركان 
خانگی و تجاری همانند ســال جاری 
بتوانند بدون مشــكل بــه فعاليت های 
روزانــه خــود ادامه دهنــد.وی اعالم 
كرد: الويت نصب كنتورهای هوشــمند 
بــرای متقاضيان جديد و مشــتركان 

پر مصرف در بخــش خانگی و تجاری 
بوده و در حوزه كشــاورزی، صنعتی و 
اداری نيز تالش بر اين اســت كه كليه 
مشــتركان بزرگ كنترل پذير شــوند.

احمــدی با تاكيد بر اينكــه با ورود به 
حوزه هوشمندسازی می توانيم مديريت 
بار انجام دهيم، گفت: هوشمندســازی 
و نصــب تجهيــزات مربوط بــه آن از 
مزايای  جملــه كنتورهای هوشــمند 
متعــددی دارند از جمله اينكه با رويت 
شــاخص های تامين برق امكان بهبود 
كيفيت تامين برق مشترك و شناسايی 
نقاط ضعف شبكه برای همكاران صنعت 
برق فراهم می شود. همچنين با اطالع 
دقيق از ميزان مصرف،  سرمايه گذاری 
در صنعت برق هدفمندتر از گذشــته 
خواهد بــود. همچنين اين طرح امكان 
اطالع مشــترك از رفتار مصرف برق را 
نيز فراهم نموده و با اين اطالع رســانی 
و تغيير رفتار مصــرف قطعا به اقتصاد 
خانواده ها نيز كمك شــايانی می شود.

به گفته وی، بر اســاس برنامه تعريف 
شــده در صورت تامين منابع مالی در 
پيك سال آينده نسبت به پيك امسال 
مشــتركان بيشــتری مجهز به كنتور 

هوشمند خواهند شد.

مدیریت بار مشترکان پرمصرف

قطع برق در برنامه نیست

وزير نفت درباره جلسه بررسی روند اجرای ١٣ شهرك زنجيره پايين دستی پتروشيمی 
در نوار ســاحلی خليج فارس با حضور معاون اول رئيس جمهور توضيح داد و گفت: با 
اجرای اين طرح ها برای بيش از ۲۰ هزار نفت اشتغال ايجاد می شود.به گزارش ايلنا از 
وزارت نفت، وزير نفت با بيان اينكه خوشبختانه امروز در ادامه جلساتی كه در حوزه 
معاونت اول رياست جمهوری داشتيم، روند احداث پارك های پتروشيمی دنبال شد، 
گفت: يكی از وظايف اصلی وزارت نفت جلوگيری از خام فروشی و ورود برای تكميل 
زنجيره ارزش است كه در اسناد باالدستی نيز موجود است و در سياست های ابالغی 
مقام معظم رهبری نيز اين موضوع عنوان شده است و ايشان به صورت مداوم بر ورود 
به تكميل زنجيره ارزش و جلوگيری از خام فروشی تأكيد داشته اند.وی افزود: بر همين 
اســاس وزارت نفت در دولت سيزدهم برنامه های گسترده و منسجمی را برای تحقق 
اين هدف در طول يك ســال انجام داد كه برای همين منظور جلســه های متعددی 
با حضور معاون اول رئيس جمهور در شــركت ملی صنايع پتروشــيمی ايران برگزار 
شد.وزير نفت درباره ظرفيت پتروشيمی كشور توضيح داد و گفت: امروز در كشور ۶۰ 

مجتمع پتروشــيمی وجود دارد كه ۷۰ درصد عمده محصوالت آن صادر و در قالب 
محصوالت نيمه خام شناسايی می شوند و ٣۰ درصد از اين محصوالت در داخل كشور 
به مصرف می  رسد.اوجی با بيان اينكه تكميل زنجيره ارزش از اولويت های وزارت نفت 
اســت، افزود: بر همين اساس برنامه ريزی صورت گرفته است تا برای اين ۷۰ درصد 
تكميل زنجيره ارزش محقق شود كه می تواند ايجاد ارزش افزوده، جلوگيری از خروج 
ارز، درآمدزايی باالتر و اشــتغال زايی را در پی داشــته باشد.وی با اشاره به شناسايی 
۲9 نقطه در كشور در چهار استان در سواحل خليج فارس و دريای عمان برای ايجاد 
چنين پارك هايی گفت: ١٣ منطقه نهايی شــده است و مطالعات آمايش سرزمينی 
و موضــوع تحصيل زمين، امكان تأمين خوراك و فراهم  بودن تأسيســات جانبی  و 
دانش فنی در اين انتخاب دخيل بوده اســت.وزير نفت با ابراز خرســندی از تكميل 
فرآينــد مطالعات فنی و اقتصادی اين طرح ها تصريح كرد: اين پارك ها در حوزه های 
كشــاورزی صنايع وابسته بسته بندی، خودروسازی، بهداشــت و درمان، محصوالت 
شوينده و ساختمان سازی به كار گرفته می شوند.اوجی درباره منابع اجرای اين طرح ها 

گفت: اين طرح ها با ســرمايه گذاری شــركت 
پتروشــيمی هلدينگ خليج فارس، تسهيالت 
بانكی و استفاده و مشاركت فعاالن پتروشيمی 
اجرا  خواهد شــد.وی در ادامه افزود: اين ١٣ 
پارك در ١٣ منطقه در چهار استان خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و سيستان وبلوچستان ساخته 
می شــوند.وزير نفت درباره اهميت اجرای اين 
طرح ها گفــت: اجرای اين طرح هــا منجر به 

جلوگيری از خام فروشی، تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزآوری باالتر برای كشور می شود 
و ان شاءاهلل برای ۲۰ هزار نفر اشتغال ايجاد می شود.بر اساس اين گزارش محمد مخبر، 
معاون اول رئيس جمهور در جلسه صبح امروز از وزير نفت خواست كه با تعيين يك 
تيم مديريتی و تأمين منابع مورد نياز اقدام های الزم برای آغاز ساخت اين شهرك ها 
اجرايی شــود.طبق برنامه دولت قرار اســت ١٣ شهرك پتروشيميايی در استان های 
هرمزگان، بوشــهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان ساخته شود.تاكنون اقدام های 
اجرايی چهار شــهرك با ســرمايه گذاری بيش از يك ميليارد دالری آغاز شده است.

قرار است اين شهرك ها محصوالت پتروشيميايی مورد نياز بخش صنعت، كشاورزی، 
بهداشت و درمان، صنايع خودرويی و ساختمان را توليد كنند.

وزیر نفت

اشتغال ۲۰ هزار نفر با اجرای ۱۳ پارک پتروشیمی در ۴ استان کشور

آژانــس بين المللی انــرژی اروپا بايــد از هم اكنون برای 
جلوگيــری از كمبود گاز در زمســتان ۲۰۲٣ اقدام كند.

به گزارش ايلنا از خبرگــزاری رويترز، آژانس بين المللی 
انرژی به تازگی اعالم كرد كه اروپا با توجه به كاهش عرضه 
روســيه و انتظار افزايش تقاضای چين بايد از هم اكنون 
برای مقابله با كمبود گاز طبيعی در سال ۲۰۲٣ ميالدی 
اقــدام كند.اتحاديه اروپا موفق شــده اســت 95 درصد 
تأسيسات ذخيره ســازی گاز خود را پيش از فرا رسيدن 
زمستان امسال پر كند، به طوری  كه 5 درصد )5 ميليارد 
متر مكعب( باالتر از ميانگين پنج ســاله است.با اين حال 
آژانس بين المللی انرژی اعالم كرد كه اين چالش در سال 

آينده ميالدی بزرگ تر خواهد شد و اين خطر وجود دارد 
كه آب وهوای معتدل به احســاس رضايت منجر شــود.

فاتح بيرول، رئيس آژانــس بين المللی انرژی هنگام ارائه 
گزارشی درباره تعادل عرضه و تقاضای اروپا برای سال های 
۲۰۲۴-۲۰۲٣  به خبرنگاران گفت: ما زنگ خطر را برای 
دولت اروپا و كميســيون اروپا برای ســال آينده ميالدی 
به صدا در می آوريم.اين گزارش نشــان می دهد كه اروپا 
ممكن است در طول تابستان با تقاضای پايين تر كه برای 
پر كردن ســايت های ذخيره سازی گاز آن در سال ۲۰۲٣ 
حياتی است، با شكاف ٣۰ ميليارد مترمكعبی گاز طبيعی 
روبه رو شــود.بيرول گفت: چنين شكافی می تواند سبب 

شود تا پيش از زمستان آينده، به جای سطح هدفمندی 
95 درصد، انبارهــا تنها ۶5 درصد پر شــوند.وی افزود: 
اروپايی ها بايد به بهبود در بهره وری انرژی و افزايش توليد 
انرژی های تجديدپذير و پمپ های حرارتی و ديگر اقدام ها 
سرعت ببخشند.آژانس بين المللی انرژی اعالم كرد: بسته 
به آب وهوا، ســطح ذخيره ســازی تا پايان فصل گرمايش 
۲۰۲٣-۲۰۲۲ می تواند 5 تا ٣5 درصد باشد كه در نتيجه 
تزريــق گاز در طول تابســتان ۲۰۲٣، ۶۰ تا 9۰ ميليارد 
مترمكعب خواهد بود.به گفته آژانس، اگر جريان گاز خط 
لوله روسيه به طور كامل متوقف شود، عرضه گاز اين كشور 

كه پيش تر مختل شده است.

هشدار آژانس بین المللی انرژی

 کمبود گاز اروپا در زمستان ۲۰۲۳
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نگـــاه

چطورگوشیدزدیدهشدهیاگمشده
راپیداکنیم؟

هیچکس نمی تواند پیش بینی کند که ممکن اســت موبایلش به سرقت برود یا 
گم  شود، برای همین کارشناسان تاکید دارند که افرداد بهتر است بعد از خرید 
موبایــل، نکاتی را رعایت کنند تا در صورت بــروز اتفاق، بتوانند موبایل خود را 
ردیابی کنند.به گزارش ایســنا، مراقب گوشی های موبایل خود باشید و تا جای 
ممکن سعی کنید در خیابان و اماکن پرخطر از گوشی استفاده نکنید و به وسیله 
هندزفری به تماس های خود پاسخ بدهید. چون از دست دادن گوشی های همراه  
نه تنها ضررهای مالی به همراه دارد بلکه باید زمان خود را صرف پیگیری مسائل 
قانونی آن کنید.اما ممکن اســت برای همه  پیش آمده باشد که موبایل خود یا 
اطرافیانشان دزدیده یا گم شود؛ اما مسئله این جا است که بعد از این اتفاق باید 
چه کاری انجام داد؟ قبل از گم شــدن شدن موبایل چه کارهایی می توان انجام 
داد که بتوان آن را ردیابی کرد؟شــاید دانســتن راهکارهایی قبل از گم شدن یا 
دزدیده شدن گوشی و  راهکارهایی بعد از مفقود شدن گوشی به افراد کمک کند 
تا آن را ردیابی کنند.هیچکس نمی تواند پیش بینی کند که ممکن است موبایلش 
به سرقت برود یا گم  شود، برای همین بهتر است بعد از خرید موبایل، نکاتی را 
رعایت کنید تا در صورت بروز اتفاق، بتوانید موبایل خود را ردیابی کنید.رجیستر 
: یکی از مهم ترین کارهایی که باید هنگام خرید موبایل انجام دهید رجیســتر 
کردن آن اســت. ثبت و رجیستر کردن موبایل باعث می شود که دزدها و افراد 
سوءاستفاده گر نتوانند مالکیت گوشی را تغییر بدهند و یا با سیم کارت دیگری از 
آن استفاده کنند.قفل صفحه نمایش: برای موبایل خود یک قفل نمایشگر در نظر 
بگیرید. قفل های مختلف مثل عدد، الگو، اســکن اثر انگشت و… باعث می شوند 
تا افراد سوءاســتفاده گر  نتوانند راحت به اطالعات داخل موبایل شما دسترسی 
 Find پیدا کنند.طبق اطالعات وب ســایت اپراتور دوم تلفن همراه، فعال کردن
My iPhone برای کاربران اپل: اگر کاربر گوشی های iOS هستید بهتر است قابلیت 
Find My iPhone را فعال کنید. این قابلیت به شــما این امکان را می دهد تا در 
صورت گم  شدن گوشی آن را به وسیله GPS ردیابی کنید یا در صورت نیاز تمام 
 GPS اطالعات ذخیره شده در آن را پاک کنید. برای استفاده از امکان ردیابی باید
و اینترنت موبایل را روشن بگذارید.با یک اپل آیدی در آیفون یا آیپد خود الگین 
شوید. وارد بخش تنظیمات شوید و اپل آیدی را لمس کنید. وارد iCloud شوید 
 Android Device Manager را فعال کنید.فعال کردن  Find my iPhone و گزینه ی
برای کاربران اندروید، این قابلیت درســت مثل قابلیت Find My iPhone اســت 
که برای کاربران اندروید ارائه شــده  است. با فعال کردن این قابلیت، می توانید 
گوشــی موبایل اندرویدی خود را ردیابی کنید، به آن زنگ بزنید، اطالعاتش را 
پاک کنید و یا برای صفحه نمایش آن قفل تنظیم کنید. اگر از آخرین نســخه 
 Android اندروید اســتفاده می کنید، از مسیر  زیر استفاده کنید و بعد گزینه ی

Device Manager را فعال کنید.

 Setting > Security > Other Security > Device admin > Android Device

Manager

شبکه یافتن دستگاه من: در حال حاضر گوگل در حال کار روی قابلیتی به اسم 
»شــبکه یافتن دســتگاه من« یا Find My است. این قابلیت ردیابی گوشی های 
 Android Device اندروید را ســاده تر می کند. با این امکان الزم نیســت تا مثل
Manager حتما به حساب گوگل خود وصل شده باشید. این امکان به شما اجازه 

می دهد تا گوشی اندرویدی خود را به وسیله بقیه گوشی های اندرویدی ردیابی 
و پیدا کنید.

اگر موبایل مان دزدیده شد چه کار کنیم؟
ساده ترین راه این است که با موبایل خود تماس بگیرید. اگر گوشی شما گم شده 
باشد، تماس گرفتن با آن می تواند باعث شود تا کسی در نزدیکی موبایل، آن را 
پیدا کرده و به دستتان برساند.سامانه پیامکی اپراتورها، به کاربران کمک می کند 
تا موبایل گم شــده یا دزدیده شده خود را ردیابی کنند.همیاب ۲۴: همیاب ۲۴ 
یک سامانه کشوری برای ردیابی گوشی های دزدیده شده است. اگر گوشی شما 
دزدیده یا گم شد، شناسه ی IMEI آن را در همیاب ۲۴ ثبت کنید. این کار باعث 
می شــود تا اطالعات موبایل شــما به کالنتری ها، بازرسی های مرزی، اصناف و 
اپراتورهای مخابراتی در سراسر کشور فرستاده شود و در صورت پیدا شدن آن، 

به شما اطالع داده شود.

نگاهیبربازاربرنج؛ازایرانی
تاخارجیچند؟

مشاهدات میدانی حاکی از آن اســت که قیمت هر کیلو برنج ایرانی بیش 
از ۱۰۰ هزار تومان و برنج خارجی نیز کمتر از ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران 
هر کیلو برنج هاشــمی درجه یک ۱۳۰ هزار تومان، طارم محلی اعال ۱۲۰ 
هزار تومان، دم سیاه صدری ۱۶۰ هزار تومان، علی کاظمی۱۵۰ هزار تومان 
و شیرودی دودی سنتی ۱۱۰ هزار تومان است.برنج خارجی نیز با قیمت هر 
کیلو ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در مراکز عرضه به فروش می رسد.گفتنی است 
قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا 
کمتر باشد.یک فعال حوزه برنج روز گذشته در گفت وگویی با ایسنا، از رکود 
در بــازار برنج خبر داد و گفت که رکود بازار برنج چند ماه اســت که اتفاق 

افتاده و علت آن نیز ورود بار جدید به بازار است. 

کاهشصادراتووارداتدومیناقتصاد
بزرگجهان

صادرات و واردات چین به طور غیرمنتظره ای در اکتبر کاهش یافت و اولین رکود همزمان 
از می ۲۰۲۰ را داشــت زیرا مشــکالت محدودیت های کوویــد در داخل و خطرات رکود 
جهانی تقاضا را کاهش داد و چشــم انداز اقتصاد در حال مبــارزه را تیره تر کرد.به گزارش 
ایسنا، داده های ضعیف، چالشی را برای سیاست گذاران در چین برجسته می کند زیرا آنها 
به اقدامات پیشــگیری از بیماری همه گیر ادامه می دهند و تالش می کنند فشار گسترده 
ناشی از افزایش تورم، افزایش گسترده نرخ های بهره در سراسر جهان و کاهش رشد جهانی 
را کنترل کنند.داده های امروز )دوشــنبه( نشان داد که محموله های خروجی در ماه اکتبر 
نســبت به ســال قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته و یک عقبگرد از رشد ۵.۷ درصدی در ماه 
سپتامبر داشته است و بسیار کمتر از انتظارات تحلیلگران برای افزایش ۴.۳ درصدی است 
و بــه عنوان بدترین عملکرد از ماه می ۲۰۲۰ بود.داده ها نشــان می دهد که تقاضا به طور 
کلی ضعیف اســت و تحلیلگران نسبت به تیرگی بیشتر صادرکنندگان در سه ماهه آینده 
هشــدار می دهند که فشار بیشتری را بر بخش تولید کشور و دومین اقتصاد بزرگ جهان 
که بــا محدودیت های مداوم کووید- ۱۹ و ضعف طوالنی مدت امالک مقابله می کند، وارد 
خواهد کرد.صادرکنندگان چینی حتی نتوانستند از تضعیف بیشتر ارزش یوان و فصل خرید 
کلیدی پایان سال بهره ببرند و این امر بر افزایش فشار برای مصرف کنندگان و مشاغل در 
سراسر جهان تأکید می کند. تقاضای داخلی کم، تحت تاثیر محدودیت های جدید کووید و 
قرنطینه در ماه اکتبر و همچنین بازار مسکن سرد، به واردات نیز لطمه زد. خرید سویا در 
ماه گذشته به کمترین میزان در هشت سال اخیر رسید، در حالی که واردات مس کاهش 
یافت و واردات زغال سنگ پس از رسیدن به باالترین سطح ۱۰ ماهه در سپتامبر کاهش 
یافت.زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی گفت: با نگاه به آینده، ما فکر می کنیم که صادرات 
در سه ماهه آینده کاهش بیشتری خواهد یافت.  بر اساس محاسبات رویترز، رشد صادرات 
خودرو از نظر حجم نیز به شــدت کاهش یافت و به ۶۰ درصد نسبت به سال قبل از ۱۰۶ 

درصد در سپتامبر رسید.

 نداشتن سفیر در توکیو بر توسعه روابط دوجانبه تاثیر دارد

امکان واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد
رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن خاطر نشان کرد: 
بدون تردید اصالح مناســبات سبب توسعه روابط تجاری ما 
ژاپنی ها خواهد شــد؛ اما در شرایط فعلی به صورت مستقیم 
نمی توانیم خودرو از این کشــور وارد کنیم.بهرام شکوری در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به نقش سفیر 
در توســعه روابط تجاری، گفت: ایران در کشور مهمی مانند 
ژاپن سفیر تجاری ندارد این در حالیست که سفیرها می توانند 
در توســعه روابط تجاری ایفاگر نقش مهمی باشند هر چند 
ایران با داشتن ســفارت خانه و سفیر در بسیاری از کشورها 
نتوانسته است در پیشبرد و توسعه روابط تجاری اقدام مهمی 
انجام بدهد.وی با بیان اینکه ژاپن یکی از قطب های اقتصادی 
در دنیاست، گفت: دولت باید اهمیت بیشتری به ژاپن بدهد 
چراکه این کشــور می تواند جایگزین کشــورهای اروپایی و 
آمریکا در حوزه  انتقال دانش و تکنولوژی شود.رئیس کمیته 
مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن تصریح کرد: کمپانی  تویوتا 
ســاالنه بیش از ۱۰ میلیون خودرو تولید می کند که بیش از 
۷۵ درصد از تولیداتش را در بازارهای جهانی عرضه می کند؛ 
اروپا و آمریکا جزو کشــورهای تولیدکننده خودرو محسوب 
می شود اما از آنجایی که قیمت و کیفیت خودروهای آسیایی 
به ویژه ژاپنی مرغوب است تقاضا برای خرید خودروی ژاپنی 
در بازار کشــورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد.این فعال 
اقتصادی با بیان اینکه خودروسازان ژاپنی می تواند در ایران 
ســرمایه گذاری و یا اقدام به واردات کنند، گفت: تحقق این 
مهم زمانی میســر می شــود که ما تعامل های خود را با دنیا 
بهبود بدهیم بدون تردید اصالح مناســبات ســبب توسعه 

روابط تجاری ما ژاپنی ها خواهد شــد؛ در شــرایط فعلی به 
صورت مســتقیم نمی توانیم خودرو از این کشور وارد کنیم.

شکوری با اشاره به سرمایه گذاری های مشترک ژاپن و آمریکا، 
خاطر نشان کرد: حفظ روابط تجاری با آمریکا برای ژاپنی ها 
اهمیت دارد چراکه آمریکا  بزرگترین شریک تجاری ژاپنی ها 

محسوب می شود و ســهم عمده ای از محصوالت این کشور 
در مارکت آمریکا بفروش می رســد از این رو درآمد حاصل از 
تجارت با آمریکا برای ژاپنی ها موثرتر از تجارت با ایران است. 
ژاپنی ها با اعمال تحریم ها علیه ایران، اشتیاقی برای تجارت با 
ایران از خود نشــان ندادند اما امکان واردات خودرو از ژاپن با 

واسطه برای ایران وجود دارد.وی در پاسخ به این پرسش که 
یکی از بندهایی که وزارت صمت در آیین نامه واردات خودرو 
گنجانده، الزام نمایندگی در ایران است اگر قرار باشد با واسطه 
اقدام به واردات کنیم دیگر شرایط برای ایجاد نمایندگی  برای 
خودروسازان خارجی در ایران نزدیک به صفر می شود آیا در 
شرایط تحریم می توان امیدوار به اجرای این بند باشیم؟ گفت: 
این بند به این معناســت که خودرو از چین و روســیه باید 
وارد کنیم که چنــدان رضایت مردم را نمی تواند جلب کند.

شکوری با بیان اینکه درصدی از خودروهای چینی در رسته 
خودروهای بی کیفیت جای می گیرند، افزود: محصولی رضایت 
ما را برآورده می کند که به لحاظ کیفیت و قیمت مناســب 
باشــند و این دو اصل در خودروهای چینی که وارد شده اند 
کمتر رعایت شده و رضایت ایرانیان را جلب نکرده است. در 
حوزه ماشین آالت معدنی کاترپیالر، کوماتسو در ایران هست 
اما هیچکدام از این ماشــین آالت در ایران نمایندگی رسمی 
ندارند اما قطعات آنها تامیــن و در حوزه معدن های داخلی 
کار می کنند.عضو کمیســیون معادن اتاق ایران عدد تجارت 
ایــران و ژاپن را زیر ۳۰ میلیون دالر دانســت و افزود: روابط 
تجاری ایران و ژاپن بیش از ۹۰ ســال اســت که آغاز شده 
است آنها عالقه دارند که با ایران کار کنند اما به هر حال نوع 
رفتار با مشــتری را در تجارت سود و منافع مشخص می کند 
وقتی سود تجارت و منافع ایران را با آمریکا مقایسه می کنند 
آمریکا را انتخاب می شود؛ اما به هر حال ما مناسباتی با ژاپن 
داریم و خودرو و تجهیزات از ژاپن با واسطه کشورهای ثالث 

وارد می کنیم.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران با بیان اینکه توافق با اوراســیا 
به شرط برنامه ریزی درست منجر به 
افزایش صادرات می شــود، گفت که 
برای جلوگیری از ورود لوازم خانگی 
از سایر کشورها با این توافق، باید بر 
اصالت کاال هوشمندانه نظارت کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس سازمان 
توسعه تجارت گفته بود که با دریافت 
مصوبه ســران قــوا، ممنوعیت های 
واردات ایران در رابطه با کشــورهای 
اوراســیا، لغو خواهد شــد.در رابطه 
با تاثیر ایــن موضوع بــر واردات و 
صادرات لوازم خانگی، عباس هاشمی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این 
موضوع در حوزه لــوازم خانگی هم 
مطرح شــده، اما قرار است به شکل 
تهاتــر و تعرفه هــای ترجیحی بین 
کشــورها انجام شود. برای تجارت با 
اوراسیا قرار است تعرفه ها در برخی 
موارد صفر شــود.وی افزود: با توجه 

به اینکه کشورهای اوراسیا در حوزه 
لــوازم خانگی و به خصــوص اجزا و 
قطعات خیلی صاحب نام نیســتند، 
این توافق نامه به نفع کشــورخواهد 
بود. به عبارت دقیق تر صفر شــدن 
کشــورهای  با  ترجیحی  تعرفه های 
اوراســیا در قطعات لــوازم خانگی 
می تواند منجر بــه افزایش صادرات 
شود.همچنین به گفته دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگــی ایران به دلیل 
تحریم های غرب، خیلی از برندهای 

معتبر لوازم خانگی از این کشــورها 
خارج شــدند و با توجه به این جای 
خالی، می توان در کشورهای اوراسیا 
نفوذ و طی دو تا ســه ســال برنامه 
ریــزی جا خوش کــرد. بنابراین در 
حوزه لــوازم خانگی امکان کاهش یا 

صفر شدن تعرفه ها وجود دارد.

باید بر اصالت کاال نظارت شود
هاشــمی در پاسخ به اینکه آیا با این 
توافق احتمــال واردات لوازم خانگی 

برندهای معروف از کشورهای اوراسیا 
بــه ایران وجــود دارد؟ تصریح کرد: 
یکی از اصول مــورد توافق در حوزه 
تعرفه ترجیحی این است که اصالت 
کاال باید برای کشــور طرف قرارداد 
باشد. باید هوشمندانه بر این موضوع 
نظارت کرد و اجــازه نداد حتی که 
کاالیی اصالت آن در کشــور طرف 
قرارداد هست، از کشور دیگری وارد 
شده باشد.وی همچنین در پاسخ به 
اینکه ایــن توافقنامه چقدر ظرفیت 
افزایش صادرات برای کشــور ایجاد 
خواهد کرد؟ گفت: بازار اوراسیا بازار 
بزرگی اســت. با توجه به جمعیت، 
بازار منطقه میلیاردهــا دالر امکان 
صادرات دارد. حاکمیت و ســازمان 
برنامه ریزی  بایــد  تجارت  توســعه 
درستی داشته باشد و کمک کنند تا 
هوشمندانه بهره برداری کنیم. در این 
شرایط ایران می تواند حضور موثری 

در حوزه لوازم خانگی داشته باشد.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی پاسخ داد

توافق با اوراسیا درهای واردات لوازم خانگی را باز می کند؟

رییس اتحادیه سمســاران و امانت فروشــان تهران می گوید: کاهش شدید قدرت خرید 
مردم کاالهای دســت دوم را از دســترس خانوارهای ایرانی خارج کرده است. مهرنوش 
حیدری- افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در سال های اخیر بنا بر اعالم اکبر پازوکی، 
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ، کاهش شدید فروش این اقالم را رقم زده است.
تشــدید رکود در بازار فروش لوازم خانگی سبب شده تا برخی بر این باور باشند که این 
روزها بازار خرید و فروش لوازم دست دوم بازار گرمی است اما داوود عبداللهی فرد، رییس 
اتحادیه صنف سمساران و امانت فروشان از کاهش شدید خرید و فروش در این بازار خبر 
می دهد.عبداللهی فرد در گفتگو بــا خبرگزاری خبرآنالین درباره وضعیت فعلی فعاالن 
این صنف می گوید: وضعیت فعاالن این صنف و همکاران ما همانند ســایر اصناف است 
زیرا بنیه مالی مردم ضعیف شده و نقدینگی در دست آنها کم است و این شرایط سبب 
شده تا حتی نتوانند برای خرید کاالهای دست دوم اقدام کنند.بررسی ها نشان می دهد 
قیمت لوازم خانگی دســت دوم در شرایط کنونی از قیمت اقالم نو در چهار سال پیش 
بیشتر شده است به عنوان مثال قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید یک برند کره ای در 
ســال ۱۳۹۷ بین هشت و نیم تا بیست و یک میلیون تومان بوده است اما یخچال های 
سایدبای ساید همین برند در شــرایط کنونی حدود ۵۰ تا شصت میلیون تومان قیمت 

دارد.رییس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران تصریح کرد: برخالف باور برخی افراد 
جامعه؛ قیمت کاالهای دست دوم نیز همانند کاالهای نو افزایش یافته و نرخ های فعلی با 
قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.وی گفت: شرایط متاسفانه به گونه ای است که همکاران 
فقط معامالت بسیار جزیی انجام می دهند و برخالف تصور عمومی کاسبی در این صنف 
اصال رونق ندارد. وی خاطرنشــان کرد:  شرایط رکود، تورم باال، افزایش نرخ ها گریبانگیر 

تمام صنوف شده و در وضعیت کاری کسبه تاثیرگذار بوده است.

پرطرفدارترین کاالهای دست دوم کدامند؟
عبداللهی فرد در پاســخ به این ســوال که در شــرایط فعلی اگر خرید و فروشی انجام 
شــود، بیشتر شامل کدام کاال هست؛ بیان کرد: لوازم برقی خانگی مانند یخچال، فریزر، 
لباسشویی، تلویزیون و ... می شود؛ البته تا حدودی هم فروش مبلمان و میزناهار خوری 
هم در برخی واحدهای صنفی انجام می شود؛ اکنون این گونه کاالها بیشتر در بازار داد و 
ستد می شود.وی اظهار کرد: سمسار و امانت فروش واسطه ای بین فروشدگان و خریداران 
اســت؛ اما شبکه های مجازی تاحدودی دست همکاران بنده را از این بازار کوتاه کرده و 
در برخی موارد حتی از گردونه خارج شــده ایم امــا در مجموع خرید و فروش کاالهای 

دست دوم در شبکه های مجازی انجام می شود که حتی خرید و فروش در این بازار نیز 
کاهش یافته اســت.وی در پاسخ به این پرســش که آیا میزان فروش این لوازم از سوی 
مردم نیز افزایش یافته یا خیر؛ توضیح داد: فروشــندگان لوازم خانگی نیز کاهش یافته 
زیرا مابه التفاوت وسایل نو و دست دوم زیاد است و خانواده ها سعی می کنند از کاالهای 
موجود در منزل اســتفاده کنند؛ مگر اینکه کاال فرسوده شده و غیرقابل استفاده باشد و 
در این صورت به همکاران و هم صنفی های ما کاال را می فروشند اما در مجموع به دلیل 
اینکه تفاوت قیمت کاالی نو و دســت دوم بســیار زیاد است؛ ترجیح می دهند کاالهای 
موجود را نگه دارند زیرا تامین هزینه خرید کاالی نو بسیار سخت است.به گفته وی بخش 

مهمی از این کاالها دیگر قابل استفاده نیست و در حقیقت ضایعات محسوب می شود.

کاالی دست دوم را به عنوان نو می فروشند
رییس اتحادیه سمســاران و امانت فروشان تهران درباره بیشترین موارد شکایت از سوی 
شهروندان به این اتحادیه توضیح داد: بیشتر مربوط به لوازم برقی می شود و اخیرا مشاهده 
می شــود برخی افراد کم لطف کاالهای دست دوم بسیار تمیز را به جای کاالی استوک 
و کف نمایشــگاهی به فروش می رســانند که این موارد نیز قابل پیگیری است؛ بیشتر 

شکایت ها نیز در مورد لوازم برقی مانند یخچال، تلویزیون و ... است.عبداللهی فرد درباره 
موضوع مهم کالهبرداری از افراد در قالب انتشار آگهی در پلتفرم های مجازی توضیح داد: 
به مراتب دیده شده عمده شکایت ها به پلیس فتا در قالب کالهبرداری در فضای مجازی 
اســت؛ به نظر بنده ۹۰درصد میزان شکایت های رسیدگی شده در پلیس فتا مربوط به 
مواردی اســت که کاالیی را به گونه ای قیمت گذاری کرده اند که افراد برای خرید تطمیع 
شده و برای پرداخت بیعانه فریب می خورند و متاسفانه پس از مدتی نه کسی پاسخگوی 
شماره اعالم شده است و نه آدرسی برای مراجعه وجود دارد. این اتفاق در موارد متعددی 

رخ می دهد و حتی همکاران بنده نیز با این موارد مواجه می شوند.

لوازم خانگی دست دوم گران تر از لوازم خانگی نو در چهار سال قبل

رییس اتحادیه سمساران: مردم توان خرید کاالی دست دوم را ندارند

عضــو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
می گوید تا زمانی که نرخ ارز به یک ثبات نرسد، 
فعاالن اقتصــادی تــوان تصمیم گیری جدید 
ندارنــد و حتی تصمیمــات روزمره نیز ممکن 
نخواهد بود.مهرداد عباد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بنا باشد فعاالن اقتصادی 
یک عامل را به عنوان پیش نیاز اصلی فعالیت های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات 
است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و 
پیش بینی آینده وجود داشته باشد، عمال صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت 
ممکن نیســت.وی با اشاره به برخی مشکالت طوالنی مدت اقتصاد ایران در سال های 
گذشــته، تشریح کرد: این شــرایط به طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، 

نخســت تحریم هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال شــده و این 
موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش بینی شود. از سوی دیگر برخی 
تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعاالن اقتصادی، کار آن ها را دشوار کرده 
نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
اقتصاد ایران به یک تغییر نگــرش کالن احتیاج دارد، توضیح داد: نگاهی به وضعیت 
بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی به خوبی این موضوع را نشان می دهد. برای 
مثال ما در صنایع نفت و گاز یک مزیت نســبی جدی داریم اما می بینیم که در تمام 
این سال ها، جز خام ســوزی و خام فروشی، کمتر به دیگر بخش ها توجه شده است. 
در حوزه تجارت نیز ما این شــرایط را می بینیم. بخش خصوصی بارها از این گفته که 
باید به ســمت تک نرخی شــدن ارز حرکت کنیم، با وجود آنکه گام مثبت حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت نهایی شد، اما همچنان ارز چند نرخی باقی مانده است.
عباد ادامه داد: در روزهای گذشــته، فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی 
دوباره به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده که اصال نشانه خوبی برای آینده تجارت نیست 
و ایــن احتمال وجود دارد که همان مشــکالتی که بــرای واردات با ارز ترجیحی به 
وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده شــود. از سوی دیگر وقتی ما به یک بی ثباتی 
می رســیم، شرایط برای تصمیم گیری دشوار می شــود. صادرکنندگان ما حتی برای 
اعالم نرخ روزانه و بســتن قرارداد با شرکت های خارجی نیز با مشکل مواجه هستند 
زیرا نمی دانند که نرخ در چه نقطه ای خواهد ایستاد و طوالنی شدن این شرایط قطعا 
به سود اقتصاد ما نیست.وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعالم دولت و مجلس، کشور در 
آستانه نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما باید این سوال را بپرسیم که 
قوانین توسعه قبلی به چه شکل و تا چه حدی اجرایی شده اند و دالیل عدم موفقیت 
آنها در برخی بخش ها چه بوده است. با استفاده از این تجربه و تالش برای یک تغییر 
نگرش کالن، می توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از مشکالتی که امروز با آنها مواجه 

شده خارج شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

توسعه اقتصادی بدون ثبات نرخ ارز ممکن نیست
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در گفت وگو با ایسنا اعالم شد
شرط بخشودگی جرایم موتورسیکلت های فاقد بیمه

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی گفت: صاحبان موتور ســیکلت و وسایل نقلیه 
کشاورزی در صورتی از بخشودگی کامل جرائم مربوط به بیمه شخص ثالث بهره مند می شوند 
که بیمه نامه یکساله بگیرند.عباس خسروجردی در گفت وگو با ایسنا، درباره بخشودگی کامل 
جرایم موتورســیکلت ها و وسایل نقلیه کشــاورزی فاقد بیمه شخص ثالث اظهار کرد: طبق 
قانون بیمه شــخص ثالث، کلیه وسایل نقلیه زمینی از جمله موتور سیکلت ها و وسایل نقلیه 
کشاورزی که مشمول این قانون هستند اگر فاقد بیمه نامه باشند، در زمانی که برای دریافت 
بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه می کنند عالوه بر پرداخت حق بیمه شخص ثالث باید 
مبلغی را به  عنوان جریمه متناسب با زمانی که وسیله نقلیه آن ها بیمه نبوده است، پرداخت 
کنند. وی افزود: این جریمه به صندوق تامین خسارت های بدنی واریز می شود که مسئولیت 
این صندوق، پرداخت خسارت به حوادث رانندگی و راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث است. 
مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی ادامه داد: براســاس بند د ماده ۲۴ قانون بیمه 
شــخص ثالث، در هر سال چند دوره به صاحبان وســایل نقلیه از جمله موتور سیکلت ها و 
وسایل نقلیه کشاورزی بخشودگی داده می شود تا با مراجعه به شرکت های بیمه، دیگر جریمه 
نپردازند. برای امســال نیز، این بخشــودگی از تاریخ ۱۵ آبان ماه به مدت ۲۹ روز اعمال شده 
اســت. البته شرط بهره مندی از این بخشــودگی منوط به این است که صاحبان این وسایل 
نقلیه، بیمه نامه یکســاله بگیرند. اگر بیمه نامه کوتاه مدت بگیرند، مشــمول این بخشودگی 
نمی شوند. خسروجردی ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در دو گروه وسیله نقلیه موتور سیکلت 

و کشاورزی پایین اعالم کرد.

سقوط طالی جهانی از اوج
قیمت طال دوشــنبه از باالترین ســطح سه هفته اخیر که در جلسه قبل ثبت شده بود، 
ســقوط کرد زیرا دالر آمریکا تا حدودی جایگاه خود را به دست آورد و شمش به قیمت 
دالر را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت 
۶ و ۴۷ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۹.۸ درصد کاهش به ۱۶۷۲ دالر و ۹۰ سنت رسید 
و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۵۸ درصد کاهش به ۱۶۷۳ دالر و ۹۰ سنت 
رســید.قیمت شمش در روز جمعه پس از آن که داده های مشاغل ایاالت متحده امیدها 
را نسبت به کاهش تهاجمی فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در آینده افزایش داد، 
ســه درصد افزایش یافت زیرا دالر تقریباً دو درصد سقوط کرد.مت سیمپسون، تحلیلگر 
سیتی ایندکس گفت: کاهش قیمت ها در مقابل یک حرکت بزرگ نسبت به جلسه قبل 
غیرعادی نیست، طال با افزایش تدریجی دالر در حال عقب نشینی است. سرمایه گذاران بر 
روی داده های تورم ایاالت متحده که اواخر این هفته منتشر می شود، تمرکز خواهند کرد. 
این داده ها احتماالً حرکت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در جلسه دسامبر آینده روشن 
می کند.سیمپسون افزود: در حالی که بازارها در حال حاضر به دنبال افزایش ۵۰ واحدی 
نرخ هستند، تورم داغ احتماالً شانس افزایش ۷۵ واحدی را خواهد داشت و دالر را باالتر 
و طال را کاهش می دهد.بر اســاس گزارش رویترز، شمش به عنوان یک محافظ تورم در 

نظر گرفته می شود اما افزایش نرخ بهره جذابیت دارایی بدون بازده را کاهش می دهد.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با دو درصد کاهش به ۲۰.۴۳ دالر 
رسید، پالتین با ۱.۵ درصد کاهش به ۹۴۶ دالر و ۴۵ سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۶ درصد 

کاهش به ۱۸۵۱ دالر و ۶۸ سنت رسید.

گزیده خبر

نفرات برتر کنکور سراسری 1401 نیز به 
خانواده پاسارگاد ملحق شدند

 رتبه های برتر کنکور سراسری ســال ۱۴۰۱ در پانزدهمین سال حمایت 
پیوستۀ بانک پاسارگاد از نخبگان کشور، تحت حمایت این بانک قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک در راستای اهداف ارزشمند 
خود در حوزۀ مســئولیت اجتماعی و حمایت از نخبــگان ملی و پرورش 
اســتعدادهای داخلی کشور عزیزمان، برای پانزدهمین سال متوالی، نفرات 
برتر کنکور سراســری ســال ۱۴۰۱ در پنج گروه آزمایشی را موردحمایت 
خود قرار داد. بدین ترتیب بانک پاســارگاد در مراسمی که در روز یکشنبه 
۱۵آبان۱۴۰۱، با حضور جناب آقای دکتر مجید قاســمی مدیرعامل این 
بانک، نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۱ و خانوادۀ ایشان در محل ساختمان 
مرکزی این بانک برگزار شد، از نفرات برتر آزمون سراسری با اهدای هدایایی 
شامل تخصیص بورس تحصیلی و سهام بانک پاسارگاد تقدیر به عمل آورد 
و بدین ترتیب نفرات برتر آزمون سراســری سال ۱۴۰۱ به خانوادۀ بزرگ 
پاسارگاد پیوستند. در این مراسم جناب آقای دکتر قاسمی مدیرعامل بانک 
پاســارگاد ضمن عرض تبریک به این عزیزان، به بیان توضیحاتی در مورد 
رویکرد علمی بانک پاسارگاد، فرهنگ پاسارگادی، اهمیت توجه به سرمایۀ 
انسانی در کشور و اقدامات انجام شده توسط بانک در حوزۀ علمی و آموزشی 
پرداختند و در این راســتا توضیحاتی در مورد نحوۀ شــکل گیری شرکت 

دانش بنیان فناپ و دانشگاه خاتم ارائه فرمودند.

دکتر عسکری با اشاره به عملکرد بانک مسکن تا پایان مهرماه سال جاری 
تصریح کرد:

حرکت رو به رشد اعطای تسهیالت بانک 
مسکن در سال 1401

سرپرست بانک مسکن از رشد ۴۵۰ درصدی پرداخت تسهیالت مشارکت 
مدنی در این بانک خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا 
، دکتر علی عســکری سرپرست بانک مســکن از اعطای بیش از ۷۴ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت در این بانک طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه ســال جاری مبلغ کل تسهیالت اعطایی 
بانک مســکن از ۷۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده اســت، بیان داشــت: 
تسهیالت اعطایی در مقایسه با مبالغ اعطایی طی دوره مشابه سال گذشته 
معادل۶/۱۹۹ درصد افزایش داشــته است.سرپرســت بانک مسکن افزود: 
تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن طی هفت ماهه سال جاری 
بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با نوع تسهیالت اعطایی 
در دوره مشابه سال گذشته معادل ۵/۴۵۲ درصد افزایش داشته است.دکتر 
عسکری میزان تسهیالت اعطایی در بخش های مختلف بانک مسکن را رو 
به رشــد خواند و گفت: در بخش جعاله طی هفت ماهه سال جاری مبلغ 
۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شده که نسبت به دوره 
مشابه سال قبل معادل ۶۰/۶ درصد افزایش را نشان می دهد.وی تسهیالت 
پرداختی بانک مسکن در بخش خرید سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه را بیش 
از ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بیان کرد که این تســهیالت در بخش های 

مسکن و غیر مسکن پرداخت شده است.

حمایت بانک توسعه تعاون از اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در شهرستان گلبهار 

حمایت بانک توسعه تعاون از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان 
گلبهاردر عملیات کلنگ زنی احداث واحدهای مسکونی شهر جدید گلبهار 
اســتان خراســان رضوی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نقش 
حمایتی بانک توســعه تعاون تاکید شد.طی مراسمی با حضور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران و مسئوالن استانی، عملیات اجرایی 
ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان 
گلبهار خراسان رضوی آغاز شد.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تعاون در آیین آغاز عملیات اجرایی ســاخت واحدهای مسکونی در قالب 
طرح نهضت ملی مســکن در شهرستان گلبهار خراسان رضوی اظهار کرد: 
واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن توسط تعاونی ها و با همکاری 
و تسهیالت بانک توسعه تعاون در گلبهار ساخته می شود.وی از عزم جدی 
دولت مردمی ســیزدهم برای ساخت مسکن کارگری در قالب نهضت ملی 
مســکن با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: 
امیدواریم تعاونی ها در ســطح کشور بتوانند با کمک شبکه بانکی از جمله 
بانک توســعه تعاون، در کمترین زمان ممکن واحدهای مســکونی طرح 
نهضت ملی مســکن را تحویل متقاضیان دهند.شیخ حسینی خاطر نشان 
کرد: بانک ها نقــش اصلی تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد را بر عهده 

دارند.

آمار تسهیالت تکلیفی بانک پارسیان طی شش ماهه نخست سال جاری؛
پرداخت بیش از 17 هزار میلیارد 

ریال تسهیالت ازدواج، فرزند آوری، 
اشتغال زایی و ودیعه مسکن

بانک پارســیان در راستای عمل به بندهای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ 
و همگامی باسیاســت های دولت طی شش ماهه نخست سال جاری، بیش 
از ۱۷ هــزار میلیارد ریال تســهیالت در بخش هــای ازدواج، فرزند آوری، 
اشتغال زایی و ودیعه مســکن به متقاضیان پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه 
۱۴۰۱، به منظــور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بالغ بر 
۶،۵۰۰ فقــره وام فرزند آوری به مبلــغ ۲،۳۹۳ میلیارد ریال و همچنین 
در راســتای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و تسهیل ازدواج 
جوانان، ۵،۵۸۰ فقره وام ازدواج به مبلغ ۷،۴۶۵ میلیارد ریال به متقاضیان 
پرداخت کرده اســت.همچنین با توجه به اهمیت توســعه اشتغال زایی و 
کاهش نرخ بیکاری در روســتاها و مناطق کم برخوردار و ایجاد اشــتغال 
پایدار در بخش روستایی و عشایری در مدت یادشده این بانک بالغ بر۸،۴۰۰ 
فقره تسهیالت اشــتغال زایی بنیاد برکت به مبلغ ۴،۹۴۸ میلیارد ریال به 
مشــموالن طرح اشــتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت ارایه داده است.

ضمناً این بانک در راســتای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت 
اقتصادی اقشار جامعه و عمل به وظیفه مسئولیت های اجتماعی خود و در 
جهت توانمندســازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( در این مدت، تعداد ۱،۶۲۷ وام قرض الحســنه اشــتغال 
بالغ بر ۱،۴۸۱ میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

پرداخت کرده است.

یارانه خریداران دالر سهمیه ای 
تغییر می کند؟

در پی ارســال پیامک قوه 
قضاییــه درباره هشــدار 
بــه کســانی کــه کارت 
ملی خــود را برای خرید 
دالری   ۲۰۰۰ ســهمیه 
اجاره می دهند، سخنگوی 

ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که این مساله 
جــزو فعالیت های اقتصادی مردم به حســاب می آید 
که اتفاقا برحســب این فعالیت هــا، دهک بندی های 
مختلف برای برقراری یارانه انجام می شــود.به گزارش 
ایسنا، معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با 
ارســال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود 
را برای خرید ۲۰۰۰ دالر ســهمیه ای به دیگران اجاره 
می دهند، هشدار داد که بدیهی است اطالعات هویتی 
خریداران برای ســازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان 
امور مالیاتی ارســال می شــود.در این میان سوالی که 
مطرح می شــود این اســت که آیا خرید این سهمیه 
ارزی باعث می شود که دهک یارانه ای مردم تغییر کند 
یا آنها از لیســت یارانه حذف شوند؟طیبه حسینی - 
سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها - در گفت وگو 
با ایســنا، در این باره اظهار کرد: مســلما خرید ارز آن 
هم به میــزان ۲۰۰۰ دالر جزو فعالیت های اقتصادی 
خانوار به شــمار می رود و اطالعات آن برای ســازمان 
هدفمندی یارانه ها ارسال می شود.وی ادامه داد: خرید 
ارز از سویی تراکنش مالی به حساب می آید و از سوی 
دیگر فعالیت اقتصادی محسوب می شود و این مساله 
برای سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه در پایگاه 
اطالعات اقتصادی خانوار و پایــگاه رفاه ایرانیان ثبت 
خواهد شد.حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
آیا فعالیت  اقتصادی ممکن اســت باعث تغییر دهک 
یارانه ای مردم یا حذف آنها از لیست یارانه بگیران شود، 
ادامه داد: معیارهای دهک بندی مردم و یارانه بگیران از 
ســوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین شده 
و برحســب آن دهک بندی صورت می گیرد؛ بنابراین 
سازمان هدفمندی یارانه ها فقط اجرا کننده سیاست ها 
و برنامه هایی اســت کــه از ســوی وزارت رفاه اعالم 
می شود.سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
کرد: مالکیت خودرو، تراکنش مالی، درآمدهای خانوار 
و غیره جزو فعالیت های اقتصادی محســوب می شوند 
که اتفاقا برحســب آن دهک بندی های مختلف برای 

برقراری یارانه نیز انجام می شود.

سخنگوی بازار متشکل ارزی:

تفاوت نرخ آزاد و توافقی
سخنگوی بازار متشــکل ارزی اظهار داشت: در این چند روز 
اخیر در بین ۱۰ تا ۱۵ صرافی صف تقاضای ارز تشکیل شده 
بــود. اما دالالن با هدف القای بار روانی به مردم و بازار به این 
صفــوف دامن می زنند و به دنبال این هســتند که با طوالنی 
شــدن صف این تصور را بین مردم ایجاد کنند که عرضه ارز 
کاهــش یافته و باعث نگرانی مردم شوند.مســعود توکلی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به میزان تقاضای 
خرید ارز از ســامانه برخط بازار متشــکل ارزی پس از شروع 
به کار این ســامانه، اظهار داشت: سامانه برخط بازار متشکل 
ارزی در اســفند ماه سال گذشته رونمایی شد و در این مدت  
ســامانه برای انجام اقداماتی فعال بود. بانک مرکزی تصمیم 
گرفت برای مدیریت صف صرافی ها، جلوگیری از اتالف وقت 
مردم، خرید ارز از طریق این سامانه را آغاز کند تا با نوبت دهی 
آنالین، تعیین زمان مراجعه به صرافی در اختیار متقاضی باشد 
و از این طریق جلوی تشــکیل صف و سوء استفاده دالالن از 
این صفوف و بروز تخلفات گرفته می شــود.  وی ادامه داد: از 
شــنبه که امکان ثبت سفارش خرید ارز از طریق این سامانه 
فراهم شــده تا کنون، تقریبا ۳۰ هزار مراجعه به سامانه انجام 
شــده و ۳ هزار نفر در مراجعه به ســامانه، نوبت خرید ارز از 
صرافی را دریافت کردند.  سخنگوی بازار متشکل ارزی با بیان 
اینکه سامانه برخط از سوء اســتفاده دالالن از شرایط بازار و 
ایجــاد جو روانی بین مردم جلوگیری می کند، گفت: در حال 
حاضر در این شرایط کنونی بازار ارز از بین ۱۵۰ صرافی فعال 
در سطح شهر تهران تنها صرافی هایی که در ۴ موقعیت مکانی 
پرازدحام شــهر واقع شده اند شــلوغ بودند یعنی در این چند 
روز اخیر در بین ۱۰ تا ۱۵ صرافی صف تقاضای ارز تشــکیل 

شــده بود. اما دالالن با هدف القای بــار روانی به مردم و بازار 
به ایــن صفوف دامن می زنند و به دنبال این هســتند که با 
طوالنی شــدن صف این تصور را بین مــردم ایجاد کنند که 
عرضه ارز کاهش یافته و باعث نگرانی مردم شوند.      توکلی 
افزود: این در حالی اســت که به غیر از این ۱۰ تا ۱۵ صرافی 
که صف تقاضای ارز داشــتند، طبق گزارش ها و آمار سنا در 

ســایر صرافی های فعال در تهران تقاضــای ارز بیت یک تا ۶ 
مــورد و مراجعه بوده اســت.   وی تاکید کرد: در حال حاضر 
هیچ با محدودیتی در منابع ارزی مواجه نیستیم.ســخنگوی 
بازار متشــکل ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی موظف است 
به نیاز واقعی شــهروندان به ارز پاسخ دهد، اظهار داشت: هر 
حال حاضر امکان ثبت خرید تا سقف ۲ هزار یورو یا تا سقف 

۲ هــزار دالر برای هر فرد و هر کد ملی در بخش ســرفصل 
»ســایر« وجود دارد و هر نیازی که جزو سرفصل های مصوب 
نیست)مانند ســرفصل های دانشجویی، درمانی، مسافری( در 
سرفصل ســایر قرار می گیرد. در حال حاضر هر فرد می تواند 
از سهمیه خود در سرفصل سایر را از طریق سامانه برخط بازار 
متشکل ارزی استفاده کند و این شامل ارز مسافری نمی شود 
و نیازی نیست برای تقاضای خرید ارز مسافری، افراد به سامانه 
مراجعه کنند.   توکلی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که 
امکان اســتفاده از این سرفصل ها برای هر فرد یک بار در یک 
سال است و ســنا تعدد درخواست و استفاده افراد از سهمیه 
ارزی را بررسی می کند ودر صورت استفاده از آن، امکان تقاضا 
و فروش دوباره نیست. هر فرد یک بار در سال می تواند از یکی 
از این سرفصل ها استفاده کند. به این معنا که فردی که یک 
بار در سال از ســرفصل ارز مسافری استفاده کرده باشد این 
امکان را ندارند که از ارز ســرفصل سایر هم استفاده کند.وی 
گفت: همچنین متقاضیان باید توجه داشته باشند که سقف 
اســتفاده از آن  برای هر فرد در یک سال ۲ هزار یورو است و 
اگر در ماه های گذشته از بخشی از آن استفاده کرده باشند در 
حال حاضر فقط امکان استفاده از بخشی از ظرفیت باقی مانده  
تا سقف ۲ هزار یورو را دارند.سخنگوی بازار متشکل ارزی در 
پاســخ به این سوال که آیا ثبت یورو در سامانه اما خرید دالر 
از صراف وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نرخ برابری 
دالر نسبت به یورو بیشتر است یعنی دالر گران تراز یورو است 
بنابراین اگر افراد امروز از صرافی به جای یورو، دالر درخواست 
کنند دالر کمتری از ســقف ۲ هزار دالر تعیین شده، دریافت 
خواهند کرد و به صرفه نیست البته تاکید می کنم این شرایط 
نرخــی بین دالر و یورو متوجه امروز اســت و قابل تعمیم به 
روزهای آینده نیست.  وی همچنین با اشاره به تفاوت نرخ دالر 
بازار آزاد و نرخ بازار توافقی اظهار داشــت: در حال حاضر در 
بازار غیر رسمی نرخ ثابتی وجود ندارد و اعداد مختلفی گفته 
می شود اما رصدهای  میدانی نشان می دهد که قیمت دالر در 
بازار آزاد بین ۳۶ هزار تومان تا ۳۵ هزار ۴۰۰ تومان یا ۳۵ هزار 
۳۰۰ تومان است و نرخ  دالر توافقی در روز گذشته حدود ۳۴ 
هزار و ۴۰۰ تومان تا حدود ۳۴ هزار و  ۵۰۰ تومان بوده است.

یک کارشناس بازار سرمایه دالیل صعود این 
بازار طی هفته گذشته را تشریح کرد و گفت: 
بازار سهام کف قبلی خود را نمی شکند و به 
همین دلیل تا تیر سال آینده فرصت خوبی 
برای خرید سهام است، چراکه بازدهی بازار 
سرمایه نسبت به سایر بازارها در افق شش 
ماهه بیشــتر خواهد بود.سعید جعفری در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به صعود بازار 
سرمایه در هفته اخیر اظهار کرد: در ۱۰ روز 
اخیر شاهد شتاب گرفتن قیمت دالر بودیم؛ 
باید به این نکته توجه کرد که بازار ســهام 
همیشــه با نرخ ارز رابطه مســتقیم داشته 
اســت و با افزایش قیمت ارز شــرکت های 
صادراتی هم منتفع می شــوند. هرچند که 
ناچار  شــرکت های بزرگ صادراتی بورس 
هســتند دالر خود را در سامانه نیما عرضه 
کنند که از نرخ بازار آزاد پایین تر است، زیرا  
ارز کاالهای اساســی از سامانه نیما تامین 
می شــود و دولت اجازه رشد ارز در سامانه 
نیما را نمی دهد. اما قیمت ارز در این سامانه 
هم دیر یا زود رشد می کند و باعث می شود 
ســودآوری شــرکت های صادراتی از محل 

نرخ ارز افزایش یابد.وی با اشاره به افزایش 
قیمت های جهانی گفت: دلیل دیگر صعود 
بورس این بود که در آخر هفته گذشــته، 
شاهد افزایش قمیت های جهانی مخصوصا 
مس و روی بودیم. این موضوع باعث شــد 
در دو روز اخیر شــرکت هایی که در گروه 
فلزات هســتند رشــد قابل توجهی داشته 
باشــند. از سوی دیگر در یک ماه اخیر بازار 

سهام به دلیل ریسک های سیاسی بیش از 
حد افــت کرده بود که اکنون این افت را تا 
حدودی پس گرفته اســت.این کارشناس 
بازار ســرمایه به این سوال که صعود بورس 
تا کجــا ادامه دارد؟ پاســخ داد: می توان از 
این نکته مطمئن بود که بازار ســهام همه 
ریسک هایی که طی چند ماه اخیر متحمل 
می شد را در قالب افت قیمت ها تجربه کرد. 

تقریبا می توان گفت بازار ســهام کف قبلی 
خود را نمی شکند و به همین دلیل تا تیرماه 
سال آینده فرصت خوبی برای خرید سهام 
است، چراکه بازدهی بازار سرمایه نسبت به 
سایر بازارها در افق شش ماهه بیشتر خواهد 
بود.جعفری در مورد تاثیر مصوبه ۱۰ بندی 
سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه 
نیز اظهار کرد: این مصوبه سعی کرد بخش 
تقاضا را تقویت کند اما عوامل خارج از حوزه 
بازار سرمایه اثر بیشــتری دارند. اگر رشد 
نرخ ارز اتفاق نمی افتاد بعید بود بازار رشد 
کند. اقدامات سازمان باعث می شود بازار در 
حالت منفی نقدشونده باشد.وی همچنین با 
اشاره به خرید سهام توسط صندوق توسعه 
ملی گفت: این فرایند یک ســیگنال مهم 
اســت، چراکه وقتی یک نهاد مهمی مانند 
صندوق ســهم می خرد، ســیگنال مثبتی 
می دهد که قیمت ها ارزنده هســتند. فارغ 
از اینکه عدد آن چقدر اســت این سیگنال 
را به فعــاالن بازار می دهد کــه از دیدگاه 
این صندوق قیمت های بازار ســهام حبابی 

نیستند و ارزنده هستند.

پیش بینی اوضاع بورس در ماه های 
آینده

یک تحلیلگر اقتصادی ضمن تشریح دالیل افزایش قیمت  
در بازار ارز، چند توصیه به بانک مرکزی برای کنترل قیمت 
دالر عنوان کرد.وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تحوالت اخیر بازار ارز اظهار کرد: سه عامل تاثیرگذار 
بــر بازار ارز از جمله ناترازی ارزی، تجاری، انتظارات تورمی 
و نااطمینانی های سیاســی هستند که درباره ناترازی ارزی 
باید گفــت که اکنون منابع ارزی رو به بهبود اســت و در 
رابطه ناترازی تجاری نیز تحت تاثیر افزایش صادرات نفتی 
و غیرنفتی، ناترازی تجاری نیز برطرف شده است.وی ادامه 
داد: قیمت جهانی نفت طی دو سال از ۳۵ دالر در هر بشکه 
به ۹۰ دالر افزایش یافته که تحت تاثیر این موضوع، صادرات 
نفت نیز افزایش یافته است. عالوه بر این، از آنجاکه قیمت 

نفت افزایــش یافته، صادرات فرآورده های نفتی و غیرنفتی 
نیز افزایش یافته اســت.این کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه منابع ارزی بانک مرکزی نســبت به دو سال گذشته 
وضعیــت بهتری دارد، گفت: در زمینــه انتظارات تورمی و 
نااطمینانی ها اوضاع مناســب نیست و علت عمده اینکه در 
روزهای اخیر بازار ارز بــا افزایش  قابل توجه قیمت مواجه 
شــده، انتظارات تورمی و عدم ثبات سیاسی است. در این 
زمینه، باید گفته شود که برجام عمال از دستور خارج شده 
و آمریکا و همپیمانانش بر تشدید تحریم ها بر ایران تاکید 
دارند. همچنیــن، در روزهای آینده انتخابات میان دوره ای 
آمریکا انجام می شود که با پیروزی جمهوری خواهان، آن ها 
دولت بایدن را در مســیر برجام تحت فشار قرار می دهند.

شقاقی برای کنترل قیمت دالر چند توصیه به بانک مرکزی 
کرد و گفت: با تجربه چند ســاله حضورم در جلسات بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد، چند توصیه به بانک مرکزی برای 
کنترل دالر دارم. یکی اینکه محدوده نوسان قیمت دالر را 
براســاس ذخایر و منابع ارزی و سایر متغیرهای اقتصادی 
مشخص کند. البته بانک مرکزی باید محدوده ای را مشخص 
کنــد که توان کنترل و مدیریت نرخ دالر در آن محدوده را 
داشــته باشد.این تحلیلگر اقتصادی افزود: قدم بعدی بانک 
مرکزی باید این باشد که مدیریت سختگیرانه ای بر واردات 
کاالهای غیرضروری و ساماندهی واردات کاالهای ضروری 
داشته باشــد. عالوه بر این، مقابله جدی باید با قاچاق کاال 
و ارز انجام دهد. در این زمینه، الزم اســت سامانه ای برای 
اولویت بندی واردات و نظارت بر آن ایجاد شــود. همچنین، 
اولویــت بعــدی بانک مرکــزی باید این باشــد که اخبار 
را مدیریــت کند و وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ســایر 

نیز  اقتصادی  نهادهای 
و  اخبار  انتشــار  برای 
مطالب با بانک مرکزی 
باشــند.وی  هماهنگ 
آخر  توصیه  داد:  ادامه 
قیمت  کنتــرل  برای 
ایــن اســت که  دالر 
بانک  و  اقتصاد  وزارت 

مرکزی هماهنگ عمل کنند تا شاهد خروج نقدینگی از بازار 
سرمایه نباشیم. با توجه به اینکه بازار سرمایه همانند اسفنج 
کــه آب را جذب می کند، می تواند نقدینگی را جذب کند؛ 
الزم اســت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هماهنگی هایی 
عالوه بر ایجاد تعادل بین بازار ســرمایه و پول، نقدینگی را 
جذب بازار ســرمایه کنند تا نقدینگی سرگردان به سمت 

سفته بازی حرکت نکند.

چند توصیه برای کنترل نرخ دالر
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گزیده خبر

روایتی از یک خبر
 آیا مکرون برای انحالل مجلس ملی فرانسه 

آماده می شود؟
تهران- ایرنا- حزب رئیس جمهوری فرانسه که اکثریت 
قاطــع را در مجلس ملی در اختیار ندارد برای تصویب 
لوایــح و به ویــژه مهمترین برنامه  هــای اصالحات با 
مشــکل جدی مواجه شده است؛ در این میان احتمال 
تصمیم دولت به انحالل مجلس بیش از گذشته تقویت 

شده است.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هفته نامه »ژورنال دو دیمانش« در مطلبی 
اعالم کرد که دولت فرانســه در مورد انحالل مجلس ملی تصمیم گرفته و تنها 
مســاله، اعالم این تصمیم است.این گزارش احتمالی را که در بحبوحه انتخابات 
پارلمانی فرانسه هم مطرح شده بود تقویت کرد، انتخاباتی که محروم شدن حزب 
رئیس جمهوری از اکثریت غالب در آن، آینده را برای اجرای تصمیمات دولتی 
امانوئل مکرون دشوار می کرد.این گزارش که امروز دیگر رسانه های فرانسه به آن 
پرداخته اند، حاکی است: همه چیز برای اعالم انحالل آماده است، با کوچکترین 
جزئیات. »شــیوه نامه انحالل« با جزئیات اقداماتی که باید هر روز صورت گیرد، 
شامل شیوه های بحث بین اکثریت و شرکای حزب رئیس جمهوری و همچنین 
برنامه نشستی آموزشی برای نامزدهای اکثریت در انتخابات جدید که زمان آن 

در کمتر از  یک هفته پس از اعالم انحالل برنامه ریزی شده است.

پیشینه
قدرت و اختیارات رییس جمهوری در فرانسه پس از تاسیس جمهوری پنجم در 
سال ۱۹۶۵ به دلیل اینکه نحوه انتخاب رییس جمهوری به رای مردمی گذاشته 
شد، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.ژنرال دوگل که خواستار قدرت بیشتری 
برای رییس جمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این کشور، 
انتخاب رییس جمهور را به رای مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین 
رییس جمهوری بود که از این طریق انتخاب شــد.بر اساس مواد ۵ تا ۱۹ قانون 
اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب ۱۹۵۸ میالدی، رییس جمهوری دارای 
قدرت و اختیارات ویژه ای اســت. رییس جمهوری در مقابل مجلس مسوولیتی 
ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل کند.این در حالی است که رئیس جمهوری 
برای تصویب لوایح به پارلمان و رای نمایندگان نیازمند است. اما می تواند از ماده 
۳-۴۹ قانون اساسی که امکان تصویب یک الیحه را بدون رای نمایندگان ممکن 
می کند، استفاده کند.با اینحال با در نظر داشتن محدودیت استفاده از این ماده 
قانونی و با توجه بــه دورنمای برنامه های دولت که نظر موافق احزاب را با خود 
ندارد به نظر می رسد چاره ای جز انحالل مجلس برای دستیابی به اکثریت قاطع 

در مجلس بعدی وجود ندارد.

اهمیت موضوع
استفان ســژورنه، دبیرکل حزب جدید مکرون موسوم به »رنسانس« سفرهای 
منطقه ای خود را آغاز کرده است تا مطمئن شود در هر بخش یک نامزد متعلق 
به اکثریت ائتالفی آمادگی حضور در انتخابات را دارد. از منظر مالی نیز این حزب 
حســاب و کتاب تامین هزینه مالی تبلیغات را کرده است. یکی از رهبران این 
حزب به تازگی در مصاحبه ای اعالم کرده اســت: ارزش امالک و مستغالت ما 
بیش از ۴۰ میلیارد یورو است و در صورت لزوم می توانیم به سرعت وام بگیریم.

هدف این اظهارات آماده کردن اذهان برای این مســاله است که همه چیز برای 
زمان مقرر آماده خواهد بود تا ماجرای سال ۱۹۹۷ میالدی تکرار نشود. در این 
تاریخ، ژاک شیراک رئیس جمهوری از حزب دست راستی جمهوری خواه با عجله 
مجلس را منحل کرد اما اکثریت کرسی ها در انتخابات بعدی به دست نمایندگان 
حزب چپ گرای سوسیالیست افتاد.مکرون در اواخر ماه سپتامبر )اوایل مهر( در 
یک شام کاری در مورد اصالحات بازنشستگی گفته بود اگر اپوزیسیون بخواهد 
دولت را سرنگون کند، مجلس را منحل خواهد کرد.وی یک ماه بعد در مصاحبه 
با شــبکه ۲ تلویزیون پاریــس از اعالم اینکه چه راه حلی بــرای کنار آمدن با 
اپوزیسیون مجلس دارد، طفره رفت و گفت: چرا باید راه حل خود را اعالم کنم؟ 
من قانون اساسی را می شناسم.الیزابت بورن نخست وزیر نیز ۲۹ اکتبر )۷ آبان( 
در مصاحبه با روزنامه پرتغالی »پوبلیکو« تلویحا به انحالل مجلس اشاره کرد و 

گفت: شاید بازگشت به پای صندوق های رای یک راه حل باشد.

ارزیابی
پیروزی مکرون در انتخابات یاست جمهوری با آرای کمتر از دوره نخست ریاست 
جمهوری، از مســیر دشوار او در دوره دوم حکایت داشــت. اما نتایج انتخابات 
پارلمانی که نشان دادن حزب رئیس جمهوری حتی در ائتالف با احزاب موافق 
اکثریت قاطع مجلس را در اختیار ندارد، طبقه سیاسی را در مورد دشواری این 
مســیر مطمئن کرد.تا همینجا و تنها در فاصله چند مــاه از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی، دولت الیحه بودجه سال ۲۰۲۳ را با توسل به ماده 
۳-۴۹ قانون اساســی تصویب کرده است. این در حالی است که از سال ۲۰۰۸، 
این ماده قانونی تنها برای تصویب بودجه و تنها یک بار در هر نیم ســال فعالیت 
مجلس امکان استفاده داشته است.نمایندگان احزاب مخالف دولت در روزهای 
اخیر بارها در مورد افراط دولت در توســل به این ماده قانونی هشــدار داده اند. 
این در حالی است که مکرون هنوز برنامه اصالح قانون بازنشستگی را که گفته 
می شــود ۷۰ درصد مردم با آن و افزایش ســن بازنشستگی منظور شده در آن 

مخالف هستند، به مجلس ارائه نکرده است.

موافقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
تأسیس ۸ رآکتور هسته ای در عراق

موافقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با تأسیس ۸ رآکتور هسته ای در عراق
رئیس ســازمان کنترل مواد پرتوزای عراق از موافقت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با تأسیس هشت رآکتور هسته ای در این کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از فرات نیوز، کمال حســین لطیف، رئیس سازمان کنترل مواد پرتوزای 
عــراق گفت: ما پروژه کاملی را برای تولید برق از طریق انرژی هســته ای آماده 
کرده ایم. ابتدا هشت رآکتور هسته ای را احداث خواهیم کرد که ۸۰۰۰ مگاوات 
برق تولید می کند که معادل ۲۵ درصد نیاز عراق است. ما هنوز در مراحل اولیه 
هستیم و منتظر تصمیم دولت در این باره هستیم.ایلیا بولوف، مشاور اقتصادی 
سفارت روســیه در عراق شنبه اعالم کرد که عراق و روسیه به زودی یادداشت 
تفاهمی را درباره استفاده از تکنولوژی هسته ای امضا می کنند.اما حسین لطیف 
اعالم کرد که تاکنون هیچ توافقی برای شــراکت با هیچ کشوری جهت تأسیس 
رآکتور هسته ای صورت نگرفته است و باید دولت درباره گام های بعدی تصمیم 
بگیرد.وی گفت: مناطقی که رآکتورهای هسته ای در آنجا تأسیس خواهد شد، 
مشــخص شده است. عراق توافق هایی را با تعدادی از شرکت ها برای تولید برق 
از طریق انرژی خورشیدی امضا کرده است. عراق تا سال ۲۰۲۵ می تواند ۳۰۰۰ 
مگاوات برق را از طریق انرژی خورشیدی تولید کند.از سال ۲۰۰۳ عراق حدود 
۸۰ میلیارد دالر برای ارتقای برق هزینه کرده اســت و در حال حاضر ۲۴ هزار 

مگاوات انرژی تولید می کند.

پاپ فرانسیس: هم عاشق روسیه ام و هم اوکراین!
پاپ فرانسیس هنگام بازگشت از بحرین گفت که »عشق و محبت زیادی« هم به روسیه و هم به اوکراین دارد و درگیری میان این دو کشور او را »عمیقا اندوهگین کرده است.«به 
گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه هنگام بازگشت از بحرین با اشاره به تجربیات کودکی اش که او را »عاشق« اوکراین کرد، به 
خبرنگاران گفت: »من هم به مردم روسیه و هم به مردم اوکراین عشق و محبت زیادی دارم.«وی گفت: »هنگامی که یازده ساله بودم، کشیشی نزدیک من بود که به زبان اوکراینی 
عبادت می کرد و دستیاری نداشت. او به من یاد داد که به زبان اوکراینی مراسم عشای ربانی را به جا آورم و من تمامی سرودهای اوکراینی را یاد گرفتم چون از زمان کودکی آن ها 
را آموختم.«پاپ فرانســیس از مقصر دانســتن مردم روسیه برای این جنگ کنونی و خصومت ها میان روسیه و اوکراین خودداری کرد اما در عوض سربازانی که به خاطر »هیجان 
و ماجراجویی« به این جنگ می روند را مقصر این »بی رحمی ها« دانست.وی در ادامه تاکید کرد: »من احترام زیادی برای مردم روس و انسان گرایی روسی قائلم. به داستان های 
داستایوفسکی توجه کنید؛ نویسنده ای که هنوز الهام بخش است و مسیحیانی را به سمت تفکر مسیحیت سوق می دهد.«پاپ فرانسیس طی سخنرانی خود بارها تالش کرد تا میان 
روسیه و اوکراین میانجیگری کند – جنگی که از اواخر ماه فوریه شروع شد و همچنان ادامه دارد. این رهبر کاتولیک های جهان از هر دو طرف خواست تا به »آتش بس فوری« و 

به »راهکارهای عادالنه و پایدار از طریق مذاکره« برسند. پاپ فرانسیس هفته گذشته برای مشارکت در همایش جهانی گفت وگو به بحرین سفر کرد.

افشای تماس های محرمانه سالیوان با 
دستیاران ارشد پوتین درباره اوکراین

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در ماه های اخیر 
یک ســری تماس های محرمانه با دستیار 
ارشد رئیس جمهوری روسیه و دبیر شورای 
امنیت این کشــور داشــته است.به گزارش 
ایســنا، این نشــریه به نقــل از مقام های 
آمریکایی و متحدانی که نخواســتند نامشــان فاش شود، گزارش داد که 
تماس های جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا با یوری اوشاکوف، 
دستیار والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و نیکوالی پاتروشف، دبیر 
شورای امنیت روسیه با هدف کاستن از خطرات یک درگیری گسترده تر بر 
سر اوکراین و علیه استفاده از تسلیحات هسته ای بوده است.   این روزنامه 
آمریکایی به نقل از مقام ها گزارش داد: هدف از این اقدامات، محافظت در 
برابر خطر تشــدید تنش و باز نگه داشــتن کانال های ارتباطی و نه بحث 
درباره حل و فصل جنگ در اوکراین بوده است.منابع این روزنامه به زمان 
دقیق انجام این تماس ها یا تعداد دقیق آنها اشــاره ای نکرده اند. سرویس 
مطبوعاتی سالیوان هم هنوز واقعیت چنین مذاکراتی را تایید نکرده است.

زلنسکی: 
روسیه تلفات سنگینی در شرق اوکراین 

متحمل شده است
رئیس جمهور اوکراین مدعی شد، روسیه در ادامه حمالت »شدیدش« در 
منطقه دونتسک واقع در شرق اوکراین، متحمل تلفات سنگینی شده است 
و برای حمالتی جدید به زیرســاخت های انرژی اوکراین آماده می شــود.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهور اوکراین در ویدئویی ادعا کرد: حمالت بســیار شــدید روسیه به 
منطقه دونتســک ادامه دارد. دشمن از تلفات جدی در اینجا رنج می برد.

وی افزود: معتقدم که روسیه در وهله اول نیروها و تجهیزات را برای تکرار 
احتمالی حمالت گسترده به زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های انرژی ما 

متمرکز می کند.

انتخابات کنگره آمریکا؛

 همه چیز به مویی بند است
آمریکا فردا )سه شــنبه( مصادف با هشــتم نوامبــر با انتخابات 
سرنوشت ســاز دو مجلس کنگره روبروســت؛ ســنا و مجلس 
نماینــدگان. در این انتخابات که عنوان »میــان دوره ای« به آن 
اطالق می شــود و زمان آن دو ســال پس از انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت، یک سوم کرسی های ســنا و تمام کرسی های 
مجلــس نماینــدگان بــه رای گذاشــته می شــوند. انتخابات 
میان دوره ای امســال هم از آن رو اهمیت ویژه ای پیدا کرده که 
برتری کنونی دموکرات ها بر کنگره به مویی بند است و با از دست 
رفتن محتمل این اکثریت شــکننده، برنامه سیاسی باقیمانده 
رئیس جمهور دموکرات آمریکا در معــرض خطر قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جمهوری خواهان 
آمریکایی شــانس زیادی برای به دست گرفتن کنترل مجلس 
نماینــدگان ایــاالت متحده دارنــد، در حالی که امید بیشــتر 
دموکرات ها به حفظ اکثریت در سناســت.از دست رفتن کنترل 
مجلس نمایندگان و تشــکیل یک مجلس جمهوری خواه، برای 
منحرف کردن اکثر قوانینی که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
و دموکرات های همکارش می خواهند وضع کنند، کافی است و 
احتماالً موجــی از تحقیقات جدید کنگره در مورد دولت بایدن 
را به جریان بیندازد.در روز سه شــنبه، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده، ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا 
و ۳۶ کرسی فرمانداری ایاالت متحده از مجموع ۵۴ فرمانداری 
به رای گذاشــته می شــوند.انتظار می رود ده ها مورد از رقابت ها 
در سراسر ایاالت متحده بســیار نزدیک پیش بروند. همچنین 
کارشناسان می گویند که ممکن است مشخص شدن اینکه کدام 
حــزب در نهایت کنترل کنگره آمریکا را به دســت می گیرد، تا 
یک ماه به طول انجامد. معموال اولین نتایج از رای های پستی به 
دست می آید که غالبا به نفع دموکرات هاست. برخی ایالت ها هم 
شمارش رای حضوری را اولویت قرار می دهند که معموال به نفع 
جمهوری خواهان تمام می شود.  این احتمال وجود دارد که موج 
گسترده حمایت جمهوری خواهان موجب شود تا ساعاتی پس از 
بسته شدن شــعب اخذ رای، اعالم پیروزی صورت بگیرد. اما با 
توجه به اینکه انتظار می رود ده ها رقابت شانه به شانه پیش رود 
و در ایالت های کلیدی مانند پنســیلوانیا شمارش برگه های رای 
روزها طول بکشــد، کارشناسان می گویند احتمال زیادی وجود 
دارد که آمریکایی ها در شــب انتخابــات بدون اینکه بدانند چه 

طرفی پیروز شده است، به خواب بروند.

بادهای مخالف دیرینه

در آمریکا حزبی که در قدرت است، معموالً کرسی های مجلس 
نمایندگان را در اولین دوره چهار ساله یک رئیس جمهوری جدید 
از دســت می دهد.حزب دموکرات باراک اوباما، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا در اولین دوره ریاست جمهوری اش در انتخابات 
ســال ۲۰۱۰، تعداد ویرانگر ۶۳ کرسی را از دست داد. در سال 
۲۰۱۸، دو سال پس از ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، حزب 
جمهوری خواه ۴۱ کرســی مجلس نمایندگان را واگذار کرد. در 
هر دو مورد، کنترل این مجلس وارونه شــد.در انتخابات امسال، 
جمهوری خواهان تنها به کسب پنج کرسی در رای گیری ۸ نوامبر 
نیاز دارند تا اکثریت این مجلس ۴۳۵ عضوی را به دست آورند. 
در حال حاضر جمهوری خواهان ۲۱۳ کرسی و دموکرات ها ۲۲۱ 
کرســی دارند.دورنمای آنها برای کسب این کرسی ها، از طریق 
دســتکاری حوزه بندی انتخابات افزایش یافته است؛ رویه ای که 
در آن یک حزب با دســتکاری خطوط حوزه بندی کنگره، اقدام 
به تثبیت قدرت خود در طول فرآیند تقســیم مجددی می کند 
که هر یک دهه یک بار صــورت می گیرد. جمهوری خواهان این 
نقشه های جدید خوشایند را از طریق مجالس ایالتی تحت کنترل 
خودشــان، از جمله در تگزاس و فلوریدا به کار گرفتند؛ این در 
حالیســت که نقشــه تهاجمی دموکرات ها در نیویورک با حکم 

دیوان عالی این ایالت باطل اعالم شد.براســاس نظر تحلیلگران 
برجسته انتخاباتی، در انتخابات فردا کمتر از ۳۵ رقابت در مجلس 

نمایندگان آمریکا یک چالش واقعی تلقی می شود.

برخی دموکرات ها از گود خارج می شوند
دموکرات هــای مجلــس نماینــدگان آمریــکا که از تســلط 
جمهوری خواهان بیمناک هســتند، برای خروج ســریع تالش 
داشــتند. ۳۱ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان اعالم کردند 
که بازنشســته می شــوند یا به دنبال پســت دیگری هستند و 
این بیشــترین تعــداد از ســال ۱۹۹۲ برای این حزب اســت.

جمهوری خواهان باید تنها یک کرسی به دست آورند تا کنترل 
ســنای ایاالت متحده را در دســت بگیرند. در حال حاضر این 
مجلس کنگــره ۵۰-۵۰ بین دموکرات هــا و جمهوری خواهان 
تقســیم شــده و کاماال هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا 
به عنوان رئیس ســنا، رای تعیین کننــده دارد و ورق را به نفع 
دموکرات ها بــر می گرداند.اما نامزدهای دموکــرات در آریزونا، 
جورجیا و نوادا ممکن اســت به این حــزب کمک کنند تا این 
کرسی ها را حفظ کند، در حالی که جمهوری خواهان ممکن است 
کرسی های خود را در پنسیلوانیا و ویسکانسین، دو ایالتی که در 

انتخابات ۲۰۲۰ به بایدن در مقابل دونالد ترامپ رای داده بودند، 
واگذار کنند. از ســوی دیگر، یک موج جمهوری خواهان ممکن 
اســت منجر به این شود که همه آن کرسی ها در کنار کلرادو و 

نیوهمپشایر به سمت آن حزب بروند.

وضعیت دشوار بایدن
در حالی که بایدن در رای گیری فردا کاره ای نیســت، انتخابات 
میــان دوره ای اغلــب بــه عنوان یــک همه پرســی در مورد 
رئیس جمهــوری آمریکا عمل می کند. محبوبیت بایدن در طول 
تابستان پس از یک سری پیروزی در سیاستگذاری و برخی اخبار 
از اقتصاد بهبودیافته اندکی افزایش یافت، اما وضعیت محبوبیت 
او در میان مردم آمریکا همچنان در وضعیت نامناســبی است.

براساس نظرســنجی ماه اوت رویترز - ایپسوس، کمتر از نیمی 
از مردم این کشــور – ۳۸ درصد – عملکرد او را تایید می کنند. 
همان نظرسنجی نشان داد که ۶۹ درصد از آمریکایی ها معتقدند 
که کشورشــان در مسیر اشتباهی قرار دارد و در مقابل تنها ۲۱ 
درصد معتقدند که این کشور در مسیر درستی حرکت می کند.

نام ترامپ هم در رای گیری فردا روی برگه های رای نیســت، اما 
او با موفقیت از لیستی از کاندیداهای همفکر خود حمایت کرده 
است، زیرا تالش می کند تا رهبر دوفاکتوی حزب خود در آستانه 
یک حضور دیگر برای رقابت کاخ ســفید در ســال ۲۰۲۴ باقی 
بماند.دموکرات ها هم چنین از تصمیم دیوان عالی کشورشان در 
مورد لغو حق سقط جنین سود بردند و ناآرامی بر سر تصمیم این 
دادگاه موجب چرخش رای  جمهوری خواهان به نفع دموکرات ها 
شــده است، به ویژه در کانزاس. دموکرات ها همچنین امیدوارند 
که مشــکالت حقوقی دونالد ترامپ که از حملــه اف بی آی به 
عمارتش در فلوریدا ناشــی می شود و همچنین ادامه تحقیقات 
در مورد نقش او در پیشــبرد طرحی بــرای لغو نتایج انتخابات 
۲۰۲۰، موجب شــود تا ایالت های گردشــی کمتر به نامزدهای 

جمهوری خواه تمایل نشان دهند.  

دلواپسی اقتصادی
انتظــارات دموکرات ها مبنی بر اینکه بهبود ســریع اقتصادی از 
همه گیری کووید-۱۹ چشــم انداز میان مــدت آن ها را تقویت 
می کند، محقق نشــده اســت.با وجود کاهش شــدید بیکاری، 
اقتصاد آمریکا همچنان درگیر تورم افسارگســیخته اســت که 
هزینه کاالهای اساســی خانواده ها مانند غذا و انرژی را افزایش 
می دهــد. حتی با کاهش قیمت برخی کاالها مانند بنزین، بانک 
مرکزی آمریکا همین اواخر هشدار داد که همچنان باید گام های 
جدی برای کنترل تورم که می تواند رشد را کاهش دهد، برداشته 
شود.نظرســنجی های رویترز - ایپسوس و دیگر افکارسنجی ها، 
همچنان اقتصاد را به  عنوان دغدغه اصلی رای دهندگان آمریکایی 
نشان می دهند که به مراتب از موضوعات دیگری همچون جرم 
و جنایت، مهاجرت، ســقط جنین و محیط زیست پیشی گرفته 

است.

ســفیر چین در سوئیس در مصاحبه ای 
تاکید کرد که اگــر دولت برن به روابط 
دوجانبه بــا پکن اهمیت می دهد، نباید 
دونباله رو اتحادیه اروپا در اعمال تحریم 
علیه چین باشــد.به گزارش ایســنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، سال گذشته 
اتحادیــه اروپــا مقام های چیــن را به 
اویغور  بازداشت گســترده مســلمانان 
و نقض هــای حقوق بشــری در منطقه 
ســین کیانگ متهم کــرده و اولین دور 
از تحریم هایــش را علیه پکــن از زمان 
تحریم  تسلیحاتی سال ۱۹۸۹ به دنبال 
ســرکوب میدان تیان آن من اعمال کرد.

ســوئیس هنوز درباره پیروی از تصمیم 
اســت. نگرفته  اروپا تصمیمی  اتحادیه 
وانگ شیهتینگ، سفیر چین در سوئیس 

به نشــریه »ان زدزد آم زونتاگ« گفت: 
هر آنکه واقعا به روابط دوســتانه میان 
این دو کشــور اهمیــت می دهد و هر 
آنکه سیاست  مســووالنه اتخاذ می کند، 
با این تحریم ها موافقــت نخواهد کرد.

او افزود: اگر سوئیس تحریم هایی اتخاذ 

کند و وضعیت در مســیر کنترل نشده 
قرار بگیرد، روابط چین – سوئیس لطمه 
خواهد دید.رئیس آژانس سوئیســی که 
تحریم های اقتصادی را اجرا می کند، در 
مصاحبــه ای با یک روزنامه در ماه ژوئیه 
گفت که انتظار دارد این کشور بی طرف 

هرگونــه اقدامات تنبیهی را که اتحادیه 
اروپا علیه چین در صورت حمله به تایوان 
انجام می دهد، اتخاذ کند.دولت برن سال 
گذشته با اتخاذ یک استراتژی جدید در 
مورد چین، چند تغییر سیاست مشخص 
را اعالم کرد و بر اهمیت روابط دوجانبه 
تاکید کرد. اما این کشور آشکارتر از آنچه 
در گذشــته تمایل داشت، در مورد عدم 
تایید پیشینه حقوق بشری چین صحبت 
کرده است.در سال ۱۹۵۰، سوئیس یکی 
از اولین کشــورهای غربی بود که چین 
کمونیستی را به رســمیت شناخت. از 
ســال ۲۰۱۰، چین بزرگترین شــریک 
تجاری آن در آســیا و ســومین شریک 
تجاری بزرگ آن پــس از اتحادیه اروپا 
و ایــاالت متحده در جهان بوده اســت. 
یک توافقنامه تجــارت آزاد دوجانبه در 
ژوئیه ۲۰۱۴ اجرایی شد و دو کشور در 
سال جاری یک پلتفورم مشترک برای 
فهرست بندی سهام و تجارت راه اندازی 

کردند.

هشدار چین به سوئیس درباره احتمال اجرای 
تحریم های اتحادیه اروپا

رییس جمهــور آمریــکا اذعــان کــرد اگر 
جمهوری خواهــان کنتــرل کنگــره را در 
انتخابات میان دوره ای به دست گیرند، با خطر 
استیضاح مواجه خواهد شد.به گزارش فارس، 
جو بایدن رییس جمهور آمریکا اذعان کرد که اگر جمهوری خواهان کنترل کنگره 
را در انتخابات میان دوره ای که قرار اســت سه شنبه برگزار شود، به دست بگیرند، 
وی با خطر استیضاح مواجه خواهد شد. او این اظهارات را پنجشنبه )سوم نوامبر، 
۱۲ آبان( هنــگام کارزار برای مایک لوین نماینده دموکرات که به دنبال انتخاب 
مجدد در حوزه ۴۹ کالیفرنیاست، بیان کرد. برخی از اعضای جمهوری خواه کنگره 
پیش تر ابراز تمایل کرده اند در صورتــی که حزب جمهوری خواه کنترل مجلس 
نمایندگان و احتماالً ســنا را در انتخابات میان دوره ای به دســت بگیرد، بندهای 

استیضاح علیه بایدن را مطرح خواهند کرد. بایدن در بین جمعیت در سن دیگو 
گفت: »به من گفته می شــود اگر آن ها مجلس نمایندگان و سنا را پس بگیرند، 
من را اســتیضاح خواهند کرد. نمی دانم برای چه کوفتی من را استیضاح خواهند 
کــرد«. بایدن افزود: اخیراً گفتند باید حــرف زدن درباره آن را تا زمانی که پیروز 
شــویم، متوقف کنیم. به گزارش نیوزویک، منظــور بایدن احتماالً گزارش هفته 
گذشته نیویورک تایمز بوده که نوشته بود برخی جمهوری خواهان خواستار سکوت 
درباره استیضاح احتمالی شده اند. سال گذشــته، مارجوری تیلور گرین نماینده 
جمهوری خواه قطعنامه ای را برای اســتیضاح بایدن در مجلس نمایندگان آمریکا 
مطرح کرد اما به دلیل آن که دموکرات ها کنترل این مجلس را در دست داشتند، 
حمایت محدودی کسب کرد. طبق این گزارش، جمهوری خواهان برای استیضاح 
بایدن به اکثریت سنا نیاز ندارند. برای تصویب بندهای استیضاح به اکثریت ساده 

در مجلس نمایندگان آمریکا نیاز است، اما برای محکوم کردن و برکناری رییس 
جمهور اکثریت دو ســومی سنا مورد نیاز است. بر اساس تجزیه و تحلیل ردیاب 
نظرســنجی FiveThirtyEight، انتظار می رود حــزب جمهوری خواه برنده مجلس 
نمایندگان آمریکا باشد اما رقابت برای سنا برابر است. حتی اگر جمهوری خواهان 
کنترل دو مجلس را به دست بگیرند، رای کافی برای محکوم کردن بایدن در سنا 
را نخواهند داشت. به نوشته نشریه نیوزویک، تحقیقات احتمالی استیضاح بایدن 
می تواند بر معامالت تجاری هانتر بایدن پســر جو بایدن، ادعاها درباره تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، خروج آمریکا از افغانستان و موارد دیگر 
متمرکز شــود. اخیراً نتایج نظرسنجی گالوپ نشان داد تمامی شاخص های ملی 
مرتبط با حال و هوای عمومی در آستانه انتخابات میان دوره ای هشتم نوامبر )۱۷ 

آبان( کنگره آمریکا به نفع حزب جمهوری خواه این کشور است. 

بایدن:

 اگر جمهوری خواهان بر کنگره مسلط شوند، استیضاح خواهم شد
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گروهــی از محققان در مطالعه اخیرشــان اظهــار کردند مصرف آنتی 
 ) MAGGOTS(بیوتیک ها را فراموش کنید و به جای آن کرم های حشره
را امتحــان کنید چرا که برخی در دوران جنگ جهانی اول برای درمان 
زخم از آنها اســتفاده می کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
برای بسیاری از افراد، کرم های حشره فقط الروهای در حال پیچ و تاب 
خوردن مرتبط با اجســاد مرده و پوسیده هستند. اما این امر پزشکان 
سرویس سالمت ملی بریتانیا)NHS( را که به طور فزاینده ای برای درمان 
زخم ها و پیشگیری از عفونت به استفاده از آنها متوسل شده اند را ناامید 
نکرده اســت.این درمان که در طول جنگ جهانی اول از آن اســتفاده 
می شد، نشان می دهد که کرم های حشــره روی پوست در کیسه های 
همانند چای کیسه ای قرار دارند و در آنجا هر بافت مرده  را می خورند و 
ظاهرا مولکول های ضد میکروبی ترشح می کنند.پزشکان امیدوارند که 
ایــن درمان بتواند به مقابله با تهدید جهانی ابر میکروب ها کمک کند، 
بحرانی که بالقوه تأثیر فاجعه باری بر جامعه دارد که از نظر شــدت به 
تروریســم و   تغییرات آب و هوایی تشبیه شده است.چسباندن کرم های 
حشره بر روی زخم های عفونی نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک ها را از بین 
می برد. داده های دیجیتالی سرویس سالمت ملی بریتانیا نشان می دهد 
که میزان درمان  به وسیله کرم های حشره در انگلیس تقریبا ۵۰ درصد 
نســبت به دهه گذشته افزایش یافته است.کرم های حشره در سال های 
۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ بیش از ۱۳۰۰ بار در ســرویس ســالمت ملی بریتانیا 
استفاده شــدند که این میزان در ســال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ کمتر از 

۹۰۰ بار بود.

سلول های خون که از ســلول های بنیادی در آزمایشگاه پرورش یافته 
بودند، برای نخســتین بار به انســان های بیمار تزریق شدند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از نیواطلس، اهدای خون می تواند نجات بخش باشــد؛ 
به ویژه برای افرادی که به اختالالتی مانند کم خونی سلول داسی شکل 
مبتال هســتند. در هر حال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است و تطبیق 
گروه های خونی نیز دردســرهایی دارد که اغلب منجر به از دست دادن 
بیماران می شــود و خون اهدایی به هدر می رود.یک جایگزین جذاب، 
تولید گلبول های قرمز در مقیاس بزرگ در آزمایشگاه است که می تواند 
برای داشــتن گروه خونی مورد نیاز تنظیم شود. دانشمندان ده ها سال 
است که برای رســیدن به این هدف کار می کنند و اکنون با نخستین 
مورد انتقال خون آزمایشگاهی به بیماران انسان، نقطه عطف مهمی به 
دست آمده است. در حال حاضر، یک آزمایش بالینی برای بررسی ایمنی 
این روش در حال انجام شدن است که می تواند انتقال خون را متحول 
 University of(»کند.این روش که توسط پژوهشگران »دانشگاه بریستول
Bristol( ارائه شده است، هنوز با خون اهداکننده آغاز می شود اما هدف 
دانشمندان در این مورد گلبول های قرمز خون نیست، بلکه سلول های 
بنیادی خون است. این سلول ها به مدت ۱۸ تا ۲۱ روز در محلول مغذی 
قرار می گیرند و پژوهشگران آنها را ترغیب می کنند تا تکثیر شوند و به 
ســلول های خونی بالغ تبدیل شوند. ســپس، سلول ها تصفیه و ذخیره 
می شــوند و برای انتقال خون آماده می شوند.این آزمایش بالینی جدید 
که »RESTORE« نام دارد، برای بررســی ایمنی تزریق این سلول های 
خون و همچنین مدت زمان ماندگاری آنها در بدن طراحی شده است. 

گلبول های قرمز خون معموال حدود ۱۲۰ روز طول عمر دارند.

آیا کرم های حشره جایگزین 
آنتی بیوتیک ها خواهند شد؟
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سوپر اسکوتر برقی با شتاب صفر تا 100 در 2.8 ثانیه
یک اســکوتر برقی موســوم به سنمنتی)Senmenti( که قادر است از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تنها ظرف ۲.۸ ثانیه سرعت بگیرد، 
به زودی در شــهر میالن ایتالیا رونمایی خواهد شــد.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، در نمایشگاه موتورسیکلت EICMA امسال که 
در شــهر میالن ایتالیا برگزار خواهد شد، دو »سوپر اسکوتر« مملو از جدیدترین فناوری ها که به دنبال ایجاد انقالب در طراحی شاسی 
موتورسیکلت های معمولی است، به نمایش گذاشته خواهد شد.شرکت سازنده این اسکوتر هوروین)Horwin( نام دارد. این شرکت یک 
شرکت سازنده موتورسیکلت الکتریکی است، کار طراحی خود را در اتریش انجام می دهد و ساخت محصوالت خود را به چین برون سپاری 
می کند و امســال در نمایشــگاه EICMA دو مفهوم جدید را معرفی خواهد کرد.مدل »سنمنتی صفر« در چیزی که یک سوپر اسکوتر 
نامیده می شود، دارای آمار فوق العاده و عملکرد باال با حدود ۶۰۰ نیوتن متر گشتاور در چرخ های عقب است.شرکت سازنده ادعا می کند 
که این وسیله نقلیه می تواند ظرف ۲.۸ ثانیه از سرعت صفر به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد.این بدان معنی است که می تواند به طور 
موثر با سوپرموتور سوزوکی مدل GSX-R۱۰۰۰ تا رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رقابت کند.گفتنی است که حداکثر سرعت 

سنمنتی ۲۰۰ کیلومتر در ساعت است.

آسیب دیدگی ام باپه جدی است؟
سرمربی پاری سن ژرمن اعالم کرد که آسیب دیدگی ام باپه جدی نیست و او می تواند در جام جهانی به میدان برود.به گزارش 
ایسنا و به نقل ازاکیپ،پاری سن ژرمن در هفته چهاردهم رقابت های لیگ فرانسه به مصاف لوریان رفت و با نتیجه دو بر یک 
به پیروزی دســت پیدا کرد.در این بازی کیلیان ام باپه به خاطر احســاس درد تعویض شد و این باعث شد تا وحشت و نگرانی 
کادر فنی فرانســه و هواداران این تیم را قبل از آغاز جام جهانی در بربگیرد.گزارش ها حاکی از این بود که ام باپه از ناحیه زانو 
مصدوم شــده است اما گالتیه ســرمربی تیم چنین چیزی را رد کرد.او درباره آسیب دیدگی ام باپه گفت: خوشبختانه آسیب 
دیدگی ام باپه چیز خطرناکی نیست. او تنها کمی احساس خستگی و درد کرد و به همین خاطر  او را تعویض کردیم و مشکلی 
نخواهد داشت.کیلیان ام باپه یکی از آماده ترین و بهترین بازیکنان حال حاضر  فوتبال جهان است. او بهترین گلزن پاری سن 
ژرمن در فصل جاری اســت و امید اصلی فرانســوی ها برای تکرار قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ هم به شمار می آید. غیبت 
این بازیکن در جام جهانی می تواند بدترین خبر برای فرانسوی ها باشد اما طبق اعالم گالتیه مشکل این بازیکن جدی نیست 

و می تواند تیم را همراهی کند.

روی تو، هک قبلٔه جهانست
از دیدٔه من رچا نهانست؟

جایی هب زج از ردت ندارم
رگ ردنگری، بجای آنست

رد دل زده ای تو آتش عشق
وین آه، هک می زنم، دخانست

دل یاد تو رد ضمیر دارد
آن نیست هک رب رس زبانست

این رس، هک هب عاشقی سبک شد
بی روی تو رب تنم رگانست

وصل تو بدین ودل رخیدم
رگ سود کنیم و رگ زیانست

پیشنهاد

چهره روز

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد. 
ســلین اولین رمان خود را – کتاب سفر به انتهای شب 
– در ۳۸ ســالگی نوشــت که جامعه ادبی را انگشت به 
دهان کرد. کتابی بسیار قوی که به محض انتشار باعث 
شــد او را با بزرگانی مثل دانته، رابله، مارسل پروست و 
جیمس جویس مقایســه کنند. رمان مرگ قسطی نیز 
چیزی از سفر به انتهای شب کم ندارد و بدون تردید هر 
خواننده ای را شــگفت زده می کند. اندره ژید در توصیف 
قلم ســلین می نویسد: »آنچه ســلین ترسیم می کند 
واقعیت نیســت، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی 
انگیزد.« در اولین جمله از کتاب لویی فردینان ســلین 
صحبت از تنهایی، فضای سنگین و غمناک به میان می آید که می توان همه آن ها را در کتاب مشاهده 
کرد. فردینان، شخصیت اصلی کتاب، پزشکی است که از دست بیمارانش ذله شده، به تنگ آمده و به 
زمین و زمان فحش می دهد. همه شان او را دیوانه می کنند، افراد زبان نفهمی که همیشه همه چیز را باید 
دوبار برایشــان تکرار کرد. افرادی که از حضور پزشک سوءاستفاده می کنند تا سرگرم شوند!تقریبا ۶۰ 
صفحه ابتدایی کتاب به همین روال روایت می شود. دکتر فردینان دردل می کند، از حرفه اش می گوید، از 
گوستن سابایو که او هم پزشک است و هم پسرخاله اش، از منشی پیرش می گوید و همچنین از مادرش 
و آن رمان افسانه واری که گمشده، شکایت می کند. این صفحات پراکنده و سرشار از خشم و بددهنی را 
با صبر بخوانید تا جادوی کتاب در صفحات بعدی شما را در خود غرق کند.پس از این موارد، فردینان 
شــرح حال کودکی اش را آغاز می کند که اصل ماجرای کتاب است. در واقع کتاب مرگ قسطی روایت 

کودکی فردینان تا زمانی است که او آماده می شود به سربازی برود....

مارگارت میچل
 Margaret :مارگارت مانرلین میچل مارش )به انگلیسی
 -  ۱۹۰۰ نوامبــر   ۸ )زادهٔ   )Munnerlyn Mitchell

درگذشتهٔ ۱۶ اوت ۱۹۴۹( که بیشتر با عنوان مارگارت 
میچل شناخته می شــود، نویسنده و روزنامه نگار زن 
آمریکایی بود. میچــل در طول زندگی اش یک رمان 
با موضوع جنگ داخلی آمریکا به نام بربادرفته منتشر 
کــرد. مارگارت به خاطر این رمــان موفق به دریافت 
جایزهٔ کتاب ملی در سال ۱۹۳۶ و جایزهٔ ادبی پولیتزر 
در سال ۱۹۳۷ شد. در سال های اخیر، یک مجموعه 
از نوشــته های دوران نوجوانی میچل با عنوان الست 
الیسن منتشر شده است. یک مجموعه از مقاالتی که 
توسط میچل در نشریهٔ آتالنتا منتشر شده بود، در یک 
کتاب بازچاپ شده اســت. مارگارت میچل در آتالنتا در ایالت جورجیا زاده شد.او تحصیالت خود 
را در رشــتهٔ پزشکی ادامه داد، اما به علت مرگ مادر، آن را نیمه کاره گذاشت و به روزنامه نگاری 
پرداخت.او در سال ۱۹۲۶ شروع به نوشتن رمان بربادرفته کرد که سرانجام در سال ۱۹۳۶ چاپ 
شــد و به سرعت به ۱۶ زبان ترجمه شــد. مارگارت هنگامی که با همسرش به تماشای فیلم یک 
داستان کنتربری می رفت با یک اتومبیل که با سرعت باال در حال گذر بود تصادف کرد. او ۵ روز 
بعد در بیمارســتان گریدی درگذشت.راننده هاگ گراویت بعد از اتمام شیفتش مشغول رانندگی 
بود که با میچل تصادف کرد و دســتگیر شــد.گراویت به علت مستی و سرعت باال و رانندگی در 
خالف جهت جریمه شــد و به ۱۸ ماه حبس محکوم شــد. او در سال ۱۹۹۴ در سن ۷۳ سالگی 
درگذشــت.میچل در قبرســتان اکلند جورجیا به خاک سپرده شد. همسرش هم بعد از مرگ در 

کنار او به خاک سپرده شد.

فرهنگ

فروش گیشه سینمای چین در مقایسه با سال گذشته 
۳۵ درصد و در قیاس با آمارهای پیش از دوران کرونا 
بیش از ۵۰ درصد نزول یافته اســت.به گزارش ایسنا 
به نقل از ورایتی، طی آخر هفته  میالدی که گذشت 
مجموع فروش ســینمای چین تنها به ۹.۷ میلیون 
دالر رســید، این در حالی اســت که تنهــا در اواخر 
آوریل و اوایل »می« که شــهر شانگهای در قرنطینه 
عمومی قرار داشــت، آمارهای ضعیف تری ثبت شده 
بود.تضعیف گیشه سینمای چین به این معنی است 
که کسری فروش ســینماها در مقایسه با سال های 
گذشته در حال عمیق تر شدن است. گیشه سینمای 
چین در حال حاضر ۳۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ 
کاهش یافته اســت و مجموع ۳.۸۸ میلیارد دالر از ابتدای ســال تا به امروز ثبت کرده اســت.

در مقایســه با ۲۰۱۹ و پیش از همه گیری کووید-۱۹، فروش ســینمای چین به بیش از نصف 
کاهش یافته اســت. جمع فروش سینمای چین در چنین مقطع زمانی در سال  ۲۰۱۹ به ۸.۱۱ 
میلیارد دالر رسیده بود.این نزول به معنای ایجاد تغییراتی در سلسله مراتب جهانی بازارهای بزرگ 
ســینمایی است. گیشه چین برای بیشــتر از یک دهه منتهی به سال ۲۰۱۹ در حال رشد بود و 
این کشــور با پشت سر گذاشــتن ژاپن به دومین بازار بزرگ سینمای جهان تبدیل شد. در سال 
۲۰۲۰ و دوباره در سال ۲۰۲۱، به دلیل خروج سریع تر از شرایط کرونایی، صنعت سینمای چین 
از آمریکای شمالی پیشــی گرفت و برای نخستین بار بزرگترین بازار سینمایی جهان نام گرفت. 
بــا این حال، ادامه ثبت فروش های پایین در تعطیالت آخر هفته، چین را به رتبه های پایین تری 

سوق خواهد داد.

تاج از سر سینمای چین برداشته می شود؟
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