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وزیر اقتصاد گفت: حرف های آقای قالیباف اظهارنظر خیلی تعجب برانگیزی برای بنده بود. امیدوار هستم که دوستان کمک کنند به برخی از کارهای عقب مانده ای که 
آنها باید جلو برود و به جای اینکه عباراتی که القای اختالف و تفرقه و دوگانگی بین قوا می کند را بر زبان بیاورند، کمک کنند به این که ماهانه این امور را جلو ببریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره تذکر روز گذشته رئیس مجلس به او درباره تبصره هجده و استفاده از لفظ خستگی و 
رودربایستی برای وی گفت: البته بنده دغدغه رئیس مجلس را در خصوص تسهیالت اشتغالزایی درک می کنم اما بیش از یک سال است که آقایانی که اهل خستگی 

و رودربایسی بودند، رفته اند. از موضع گیری که آقای رئیس مجلس داشتند تعجب کردم....

www.sobh-eqtesad.ir

خاندوزی در جمع خبرنگاران:

از موضع گیری قالیباف تعجب کردم
info@sobh-eqtesad.ir

»دارویار« هم گره »کمبود« را باز نکرد
»مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گالیه دارند«؛ اظهارات 
بازرس  کل امور بهداشــت و درمان سازمان بازرسی حکایت از آن دارد 
که سیاســت های اعمال شــده در اجرای طرح دارویار اگر نگوییم اثر 
عکس داشــته، اما مشخص است که تاثیر آنچنانی در رفع کمبودهای 
دارویی و ساماندهی بازار دارو در کشور نداشته است...به گزارش ایسنا، 
ایروان مســعودی اصل - بازرس کل امور بهداشــت و درمان در جلسه 
اخیر این سازمان که با دست اندرکاران حوزه دارو و درباره کمبودهای 
دارویی برگزار شــد، به اجرای طرح دارویار اشــاره و عنوان داشته که 
با طرح »دارویار« که از ۲۳ تیرماه امســال اجرایی شــد قرار بود دیگر 
شاهد کمبود دارو نباشیم ولی این موضوع طی هفته ها و روزهای اخیر 
سالمت عمومی کشور را تهدید کرده است.«وی همچنین تاکید داشته 
که »چنانچه ســازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو 
در خصوص وظایف خود تعلل داشــته یا شرکت های دارویی اقدام به 
دپــو دارو با هدف باال بردن قیمت ها کرده اند، به صورت قاطع برخورد 

می کند.«

»جراحی بزرگ« و ورود دســتگاه های نظارتــی به ماجرای 
»کمبود«

ورود دستگاه های نظارتی به موضوع دارو و گزارش سازمان بازرسی در 
شرایطی است که طرح دارویار با هدف تسهیل دسترسی به دارو از ۲۳ 
تیرماه در کشــور کلید خورد و مسووالن وزارت بهداشت وعده دادند با 
اجرای این طرح کمبودهای دارویی در بازه زمانی دو تا ســه ماهه، به 
حداقل کاهش یابد؛ وعده ای که با گذشــت حدود چهار ماه از اجرای 
جراحی بزرگ حوزه دارویی کشور، نه تنها محقق نشد، بلکه از ابتدای 
فصل پاییز و سرد شدن هوا، در دسترسی به اقالمی اساسی نظیر آنتی 
بیوتیک های کودکان که خود نیز تولیدکننده آن هســتیم، مشکالتی 
بوجــود آمــد و اخیرا نیز نایب رییــس انجمن داروســازان از کمبود 
شربت های استامینوفن، بروفن و دیفن هیدرامین در حوزه کودکان نیز 
ابراز نگرانی کرده است و تماس های متعدد برخی بیماران با ایسنا حاکی 
از محدودیت در دسترسی به اقالمی نظیر سرم های تزریقی، ریتالین، 

برخی داروهای درمان سرطان و ... است.

»دارویار« هم گره »کمبود« را باز نکرد
آذرمــاه ۱۴۰۰ بــود که در پــی افزایش اقالم کمبودهــای دارویی و 
همچنیــن تاخیرهای قابل توجه در تخصیص های ارزی بانک مرکزی، 
جمعی از ســندیکاها و انجمن های حوزه دارویی کشــور در نامه ای به 
رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاســت های ارزی کارآمد با رویکرد 
حمایت از بیماران و توســعه صنعت داروســازی کشور تاکید و عنوان 
کردند که »آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف 
ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده 
و وزارت بهداشــت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه 
را آزاد نموده اســت؛ بدون اینکه بازنگــری قیمت آنها در موعد زمانی 
خود انجام گیرد که این همواره مورد گالیه ســندیکا و شــرکت های 
تولیدی بوده اســت.«با ادامه روند مشکالت ارزی و کمبودهای دارویی 
در سال ۱۴۰۱، سرانجام اجرای طرح دارویار در تیرماه امسال با اعالم 
شبانه وزیر بهداشت آغاز و مقرر شد با تغییر نظام ارزی دارو )حذف ارز 
ترجیحی( و انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای 
داروها افزایش یابد، اقالم بیشــتری از داروها زیر چتر بیمه ها رود و در 
عین حال قیمت دارو به ســمت واقعی شدن ســوق یابد با این شرط 
که »پرداختی از جیب بیمار« افزایش نیابد. همچنین رفع مشــکالت 
ارزی و تک نرخی شدن ارز دارو و البته کاهش قاچاق معکوس داروهای 
سوبسیددار از کشوراز دیگر سیاست هایی بود که با اجرای دارویار دنبال 
شد.در همین راستا وزیر بهداشت و سایر مسووالن نظام سالمت بارها 
اعالم کردند که در قالب طرح دارویار افزایش پوشش بیمه ای بسیاری 
از داروها را شاهد هستیم و به این ترتیب داروهایی که قبال بیمه  بوده اند 
در بســیاری از موارد با اجرای دارویار و به شــرط ارایه نسخه پزشک، 
کاهش قیمت داشــته اند. همچنین مقرر شــده بود که در قالب طرح 
دارویــار ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نســخه )OTC( پرمصرف نه تنها 
افزایش قیمتی نداشته باشــند، بلکه در صورت ارایه نسخه پزشک، با 

پوشش بیمه ای محاسبه شده و کاهش قیمت نیز داشته باشند.

تضمینی برای رسیدن یارانه دارو به دست مردم
همچنیــن از همان ابتدا هم پرداخت های ســازمان برنامه و بودجه و 
همچنین بیمه ها به داروخانه ها به عنوان پاشــنه آشــیل طرح، مطرح 
و تاکید شــد که پایش و ارزیابی طرح در مراحل اجرا، از ضرورت های 
موفقیــت و ادامه آن خواهد بود و در همین راســتا و با هدف تضمین 
بهره مندی مردم از یارانه دارو و عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران، 
در روزهای ابتدایی طرح تیم بازرســی ویژه ســازمان غــذا و دارو در 
وزارت بهداشــت مستقر شد. همچنین تاکید شــد که قیمت دارو در 
ســامانه تیتک و سایت رسمی ســازمان غذا و دارو به صورت عمومی 
اعالم می شــود و در عین حال امکان گزارش مــوارد تخلف از طریق 
سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و سامانه تیتک ایجاد شد تا مردم بتوانند 
در صورت مشــاهده تخلفات در حوزه قیمت دارو، به نهادهای نظارتی 

گزارش دهند.

4ماه گذشت؛ دارویار افاقه نکرد
حاال اما با گذشــت حــدود چهار ماه از اجــرا، خوش بینی ها از اجرای 
»دارویار« جای خود را به نگرانی داده اســت؛ به طوری که کمبودهای 
دارویــی همچنــان ادامه دارد و این کمبودها بویژه در فصل ســرما با 
اقالمی مهم نظیر آنتی بیوتیک خود را بیشتر نشان داده است و افزایش 
قیمت ها هم که قرار بود متوجه بیماران نباشد، حاال در مواردی مشهود 
است.همچنین پرداخت های بیمه ها به داروخانه ها که از همان ابتدای 
طرح بسیار بر آن تاکید شده بود، امروز مشکل ساز شده؛ به طوری که 
تاخیر پرداخت های برخی ســازمان های بیمه گر پایه بویژه بیمه تامین 

اجتماعی عرصه را بر داروخانه ها تنگ کرده است..
ادامه در همین صفحه

تهران-ایرنا-دبیــر شــورای عالی امنیت ملی در دیــدار همتای روس گفت: 
ایــران از هرگونه ابتــکاری برای آتش بس و صلح بین روســیه و اوکراین از 
طریق گفت وگو، حمایت کرده و آماده نقش آفرینی برای پایان جنگ اســت.

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت 
ملی روسیه که به تهران سفر کرده است، صبح دیروز با علی شمخانی، نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار شــمخانی با اشاره به شرایط منطقه ای و 
جهانی راه برون رفت از بحران ها و چالش های موجود را گفت وگو و همکاری 
های منطقه ای و بین المللی دانســت.وی با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی نظام 
سلطه علیه ملت ایران و آثار تحریم های ظالمانه آمریکا تصریح کرد: گسترش 
همکاری های دوجانبه و منطقه ای به ویژه با کشــورهای همســایه در حوزه 
اقتصادی از اولویت های راهبردی کشورمان به شمار می رود.شمخانی، تقویت 
روند همکاری های دو کشــور در حوزه های انرژی، حمل و نقل، کشــاورزی، 
تجارت، امور بانکی و محیط زیست را حائز اهمیت ذکر کرد و افزود: با اتخاذ 
تمهیدات الزم باید به ســرعت موانع موجود در این بخش ها را برطرف کرد.  
وی همچنین تقویت همکاری های چند جانبه در ســازمان های منطقه ای 
به ویژه شــانگهای را برای بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های قابل تبادل 

کشورهای عضو ضروری دانست.

لزوم استمرار و افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی برای دفع 
کامل خطرات تروریسم 

دبیر شورای امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه خطر تروریسم و افراطی گری 
همچنان امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند بر لزوم اســتمرار و افزایش 
همــکاری های منطقه ای و بین المللی؛ برای دفع کامل خطرات این  پدیده 
شــوم تاکید کرد.شمخانی با اشــاره به بحران اوکراین گفت: ایران از هرگونه 
ابتکاری که منجر به آتش بس و صلح بین روسیه و اوکراین بر پایه گفت وگو 
انجام شود استقبال و حمایت نموده و آماده ی نقش آفرینی برای پایان جنگ 

می باشد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، ایجاد نهادهای مشترک و 
هم افزا برای مقابله با تحریم ها و فعال سازی ظرفیت نهادهای بین المللی علیه 
تحریم و کشورهای تحریم کننده را مورد تاکید قرار داد.نیکالی پاتروشف دبیر 
شــورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با اعالم خرسندی از 
شتاب گرفتن همکاریهای دو کشور در حوزه های مختلف اظهارداشت: روسای 
جمهور دو کشــور با انجام ۴ مالقات در ســال جاری بر اراده غیر قابل تغییر 
تهران و مسکو در زمینه هدایت روابط دوجانبه به سطح راهبردی تاکید کرده 
اند.وی با اشــاره به توافقات قبلی میان نهادهای امنیت ملی ایران و روسیه و 
تعیین نقشــه راه همکاری های راهبردی بویژه در حوزه مقابله با تحریم های 
اقتصــادی و فناوری افزود: مهمترین هدف من و هیئت همراهم از ســفر به 
تهران تبادل نظر برای ســرعت دادن به اجرای پروژه های مشــترک در کنار 
فراهم نمودن ســازوکارهای پویا برای شروع فعالیتهای جدید در حوزه های 

اقتصادی،تجاری انرژی و فناوری است.

ایجاد هم افزایی در ظرفیت های ترانزیتی
پاتروشــف گفت: ایجاد هم افزایی در ظرفیت هــای ترانزیتی به ویژه تکمیل 
ســریع کریدور شــمال- جنوب گامی موثر برای کیفی سازی همکاری های 
اقتصادی و تجاری دوجانبه و بین المللی است.پاتروشــف با تاکید بر پیگیری 
طرح مشترک دو کشور برای ایجاد گروه دوستی مدافعان منشور ملل متحد 
با حضور کشــورهایی که مورد تحریم غیر قانونی غرب قرار گرفته اند افزود: 
کشورهای غربی بویژه آمریکا با زیر پا گذاردن منشور ملل متحد و با استفاده از 
جنگ ترکیبی بدنبال تحریم اراده سیاسی خود به کشورهای مستقل هستند.

دبیر شــورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در پایان با ارایه گزارشی پیرامون 
بحران اوکراین اظهار داشت: امپراطوری رسانه ای غرب از ابتدا با وارونه نمایی 
حقایق، تالش گســترده ای را برای ایجاد انحــراف در افکار عمومی جهانی 
نسبت به چگونگی آغاز بحران اوکراین و واقعیتهای میدانی آن در دستور کار 

خود قرار داده است.

»دارویار« هم گره »کمبود« را باز نکرد
به طوری که نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات داروخانه ها از 
سوی سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: »دارند کار را ساده جلوه می دهند که فقط 
دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه کرد که این دو ماه نسبت به سال قبل عمال 
چهار تا پنج ماه اســت. زیرا با اجرای طرح دارویاری برخــی داروها ۱۰۰ درصد افزایش 
قیمت داشته اند و عمال نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده 
است. پیش از این، سه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش ماه سال قبل 
می شــود. یک ماه آن را پرداخت کردند و بدهی ها به دو ماه رســیده که معادل چهار ماه 
طلب ما در سال گذشته است. اکنون سه ماه از اجرای دارویاری گذشته و تامین اجتماعی 
فقط مرداد ماه را تسویه کرده و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه نکرده و این موضوع فشار 
زیادی به داروخانه ها وارد می کند.«هرچند سازمان بیمه سالمت ایران در زمینه پرداخت 
مطالبات داروخانه ها به روز است اما دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سالمت 
ســازمان بیمه سالمت نیز در این زمینه معتقد است که »باید در زمینه تامین اعتبارات 
این ســازمان بیمه گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه گر پایه بتواند در 
کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش های بیمه ای و پرداخت ها، درحوزه 
عمق بخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.«در همین راستا دکتر حسینعلی 
شهریاری – رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز چندی پیش در همایش بیمه سالمت، 
با ابراز نگرانی از تامین منابع مالی دارویاری، از نامه نگاری با ســران قوا و طرح مشکالت 
این طرح خبر داد و گفت که »در دو ســال گذشته بیشترین دغدغه کمیسیون بهداشت 
و درمان موضوع دارو بوده اســت.«وزیر بهداشــت نیز اخیرا در همایش بیمه سالمت در 
پی بروز برخی مشکالت دارویی در کشور با تاکید بر اینکه »اگر طرح دارویاری شکست 

بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست 
دادند« عنوان کرد که »دارویاری« به کمک همگانی نیاز دارد.

آنتی بیوتیک؛ کمبود یا احتکار؟
و اما کمبود آنتی بیوتیک در شــرایطی در آستانه فصل سرد سال و شیوع بیماری های 
تنفسی در کشور، سر باز کرد که خود، تولید کننده آن هستیم و برخی تولید کنندگان 
هم وابسته به ســازمان ها و نهادهای دولتی هســتند. هرچند مسووالن وقت سازمان 
غذا و دارو افزایش مصرف و همچنین مشــکالتی در مواد اولیه، قیمت گذاری و قیمت 
مواد جانبی مهم در شــربت های آنتی بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت 
بســته بندی و... را از علل کمبود مطرح کردند، اما گزارش ســازمان بازرسی حاکی از 
آن اســت که تولیدکننده  علیرغم داشتن مواد اولیه در انبارها اما از تولید امتناع کرده ؛ 
به طوری که اشــکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان 
بازرســی کل کشــور اخیرا با اشــاره به بازدید خود از برخی شرکت های پخش دارو و 
همچنین شرکت های »مواد اولیه ساز« در پی بررسی کمبود اقالم دارویی، اظهار کرده 
است که »بررســی های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی بیوتیک در 
انبارهای شــرکت های تأمین کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید 
از یکی از شــرکت های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه »آزیترومایسین« 
در انبار این شــرکت موجود اســت و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شــرکت در 
گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز شــش ماهه کشــور کافی خواهد بود.

میرمحمدی راجع به امتناع شرکت های دارویی از تولید اقالم دارویی آنتی بیوتیک گفته 
اســت: »در این بازدیدها »حذف ارز ترجیحی و عدم همسان سازی قیمت های جدید با 
افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه« و نیز »افزایش هزینه های مرتبط با 

تولید محصوالت دارویی« دو عامل مهم امتناع شرکت های دارویی از تولید برخی اقالم 
دارویی به واسطه عدم اصالح به موقع قیمت ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان 

شرکت های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.«

۳ چالشی که بازار دارو را آزار می دهد
البته مستنداتی حاکی از آن است که سازمان غذا و دارو از اردیبهشت ماه امسال و پیش 
از حذف ارز ترجیحی، پیش بینی از کمبود این اقالم دارویی در کشور داشته؛ به طوری که 
حمیدرضا اینانلو – مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه ای خطاب به هشت 
شــرکت دارویی، کمبود و عدم وضعیت مطلوب انواع سوسپانسیون های آنتی بیوتیک و 
همچنین نیاز شدید دانشگاه های علوم پزشکی را گوشزد و درخواست کرده که برنامه های 
تولید این شرکت ها ســه برابر افزایش یابد.بنابراین، اینکه دو ماه بعد و پس از حذف ارز 
ترجیحی و البته طی شدن فرایند تعیین قیمت ماده اولیه و محصول نهایی و در مجموع 
اصالح قیمت ها، و در شرایطی که سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی کشور تاکید دارند 
که مواد اولیه در انبار شــرکت ها فراهم بــوده، اینکه تولید کننده مجددا به بهانه بصرفه 
نبودن، تولید را متوقف کند، موضوعی اســت که الزم است مسووالن امر در رابطه با آن 
توضیح دهند؛ چه کسی یا کسانی در این ماجرا کم کاری کرده اند و آیا به بهانه سود بیشتر 
و افزایش قیمت چندباره، ســالمت مردم به گروگان گرفته شده است؟البته پیش از این 
دکتر اسماعیلی مشاور رییس اسبق سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود که »گزارش هایی 
حاکی از آن اســت که در مواردی ماده اولیه موجود بوده اما تولید کننده اقدام به تولید 
نکرده و در مواردی هم محصول نهایی موجود بوده اما احتکار شده است.« وی همچنین 
از برخورد با چهار شرکت پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو شرکت تعطیل 

و دو شرکت نیز تعلیق شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران:

 افزایش قیمتی برای حامل های انرژی امسال و سال آینده نداریم

رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران:

 ارزش تجارت خارجی کشور
 10 درصد افزایش یافت

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت عنوان کرد

کاهش 50 درصدی مصرف گوشت

آبادان- ایرنا- رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران میزان مبادالت تجاری کشور در هفت ماه سال 
جــاری را ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: میزان 
تجارت خارجی به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزنی 
۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.علیرضا مقدسی  از گمرک خرمشهر بازدید کرد، در گفت وگو با خبرنگار 

ایرنا اظهار داشت:...

تازه ترین نتایج انتخابات آمریکا؛

پیشتازی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان

سفرهای دریایی ایران برای جام جهانی 
قطر لغو شد

سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد با وجود اقداماتی که برای انتقال 
تماشــاگران ایرانی در ایام بازی های جام جهانی انجام شــده بود، قطر در واپسین روزهای نزدیک به 
شــروع بازی ها اعالم کرد نمی تواند امکان انتقال زمینی مســافر را از سایر بنادر این کشور به دوحه 
فراهم کند و به همین خاطر نتوانستیم در این ایام کشتی ها را برای انتقال تماشاگران فراهم کنیم.

مهدی فرمهینی فراهانی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: با توجه به اینکه دو کشور ایران و قطر از 
طریق دریا می توانند به هم متصل شــوند، برای اســتفاده از پتانسیل سفرهای دریایی در سفرهای 
جام جهانی اقداماتی از اوایل ســال جاری آغاز شد. این اقدامات شامل ساخت اسکله ها و پایانه های 
مسافری استاندارد در جزیره کیش و بندر بوشهر بود و همچنین با مالکان چند کشتی که در کشور 
وجود داشتند و سالیان گذشته در زمینه مسافربری و گردشگری فعال بودند، جلساتی برگزار کردیم 
و آز آنها خواستیم برای ایام جام جهانی کشتی هایشان را تعمیر و آماده فعالیت کنند.وی ادامه داد: 
برآوردمان این بود که با آماده ســازی دو کشــتی، حدود ۱۵۰۰ مسافر می توانند در هر سفر جابه جا 
شوند. ما در حال اقدامات نهایی بودیم که در سفر اخیر مدیرعامل سازمان بنادر به قطر به همراهی 
وزیر راه و شهرســازی، قطر اعالم کرد وضعیــت حمل ونقلش برای ایام بازی های جام جهانی از قبل 
برنامه ریزی شــده و نمی تواند امکان انتقال زمینی مســافر را از بنادر حمد و بندر الرویس به دوحه 
فراهم کند.سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: قطر بندر دوحه را به 
یک سری از کشتی های کروز اختصاص داده  که قرار است در این بندر پهلوگیری کنند و پیش بینی 
کردند که حدود ۱۲ هزار تخت در این کشتی ها قرار دهند تا مسافرانی که تماشاگر بازی ها هستند 
بتوانند در این هتل های دریایی پذیرش شوند. قرار بود کشتی های ما به بنادر الرویس و حمد بروند 
که به علت بعد مســافتی کــه تا بندر دوحه دارند، الرویس حــدود ۱۵۰ کیلومتر و حمد حدود ۲۵ 
کیلومتر از محل برگزاری مسابقات فاصله دارند، نهایتا قطر اعالم کرد اگر بخواهد کشتی های ایرانی 
را در این بنادر پهلو دهد، نمی تواند وسیله نقلیه ای برای انتقال مسافران به دوحه فراهم کند.فراهانی 
با بیان اینکه این آمادگی و ظرفیت وجود دارد که بعد از بازی های جام جهانی بتوانیم کشــتی هایی 
را که دارند فعال می شــوند و گواهینامه هایشان تمدید می شود، روانه قطر کنیم، افزود: اما برای ایام 
بازی ها، با وجود تمام آمادگی ها و اقدامات خوبی که برای انتقال تماشاگران ایرانی انجام شده بود، قطر 
در واپســین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم کرد که از پذیرش کشتی ها به دلیل عدم توانایی 
ترانسفر زمینی مسافران خودداری می کند و به همین خاطر نتوانستیم در این ایام کشتی ها را برای 

انتقال تماشاگران فراهم کنیم.

شمخانی:

  ایران آماده نقش آفرینی برای پایان جنگ روسیه
 و اوکراین است

5

5

7

۳

۳



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 19 آبان 1401  15 ربیع الثانی 1444  10 نوامبر 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5042 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

سرمدی واله در تذکر شفاهی:
سازمان برنامه و بودجه از تخصیص سلیقه ای پرهیز کند

نماینده مردم اســدآباد در مجلس گفت: از رئیس ســازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در واقعی سازی آنچه در بودجه می نویسد با آنچه تخصیص می دهد ساماندهی 
صورت دهد و از تخصیص های سلیقه ای خودداری کند.به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی ظهر )چهارشنبه، 
۱۸ آبان ماه( در نشست علنی مجلس در تذکر شفاهی خود، با انتقاد از نظام بودجه ریزی کشور گفت: تذکر من در راستای نظام بودجه ریزی و اقدماتی است که در 
این زمینه مشکالتی در منابع و مصارف از سوی دولت و مجلس ایجاد کرده، مردم را متوقع کرده، نارضایتی عمومی ایجاد کرده و بودجه را ناکارآمد جلوه می دهد. این 
موضوع در اصل اعتبار خود ما را زیر سوال می برد.نماینده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه عنوان کرد: بر این اساس 
۲۱ درصد منابع تحقق نیافته، ۲۵ درصد زیر ۵ درصد، ۱۷ درصد باالی ۵۰ درصد و ۳۶ درصد باالی ۱۰۰ درصد تحقق یافته که عماًل هرساله در دیدن منابع و بعضاً 
عملیاتی شــدن در مصارف مشــکل داریم از این رو باید منابع واقع بینانه باشد.وی افزود: پروژه ای، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دارد اما در تخصیص صرفاً ۵۰ درصد آن 
صورت می گیرد که آن هم با اوراق ۳ ساله و میزان نقدی آن نیز ۲۰ درصدی است که آخر این قصه بیش از ۴۰ میلیارد تومان نمی شود که آن هم مشخص نیست 
عملیاتی شود یا خیر، از این رو اعتماد مردم سلب می شود و کارگزاران در مظان اتهام واقع می شوند.سرمدی واله در ادامه با انتقاد از اینکه چرا اعتبار در نظر گرفته شده 
برای اشتغال در تبصره ۱۸ بودجه جای دیگر خرج می شود، اظهار کرد: این موضوع اعتماد مردم را از بین می برد، چرا که مردم نام پروژه و ردیف اعتبار آن را دیده اند 

لذا از میرکاظمی انتظار داریم در واقعی سازی آنچه در بودجه می نویسد با آنچه تخصیص می دهد ساماندهی صورت دهد و از تخصیص های سلیقه ای خودداری کند.

گزیده خبر

سوال از وزیر بهداشت به دلیل گرانی 
دارو اعالم وصول شد

مجلس  رییسه  هیات  تهران-ایرنا- 
شورای اسالمی سواالت نمایندگان 
از وزیر بهداشــت در مــورد گرانی 
دارو را اعالم وصول کرد.به گزارش 
خبرنــگار خبرگــزاری خانه ملت، 
هیــات رییســه مجلس شــورای 
اســالمی موارد اعالم وصولی را به 
شرح زیر قرائت کرد:سوال ملی رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان 
و آق قــال و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در خصوص علــت تعدیل کادر بیمارســتانی و عدم تمدید طرح 
پرستاران و همچنین کمبود داروی بیماران خاص و عدم نظارت بر افزایش 

شدید قیمت دارو.

 توضیحات نایب رییس کمیسیون بودجه در مورد عملکرد دولت
 در تبصره ۱۸

 منابع باشد تخصیص می دهند
تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اولویت اول مصارف این تبصره مربوط به معیشت مردم است و 
اولویت دوم اشتغال است، اظهار داشت: دولت در صورتی که منابع الزم را در 
اختیار داشته باشد، به اجرای این تبصره تخصیص می دهد. سید محمدرضا 
میرتاج الدینی در مورد عملکرد دولــت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ گفت: این تبصره مربوط به اشتغال زایی در کشور است و برای توسعه 
۳۱ استان در نظر گرفته شــده است، بر اساس این تبصره بانک های عامل 
مکلف شدند،  ۱/۶ برابر منابعی که دولت در تبصره ۱۸ برای تولید و اشتغال 

سرمایه گذاری می کرد از محل منابع خود به تولید و اشتغال وام بدهند.
میرتاج الدینی بیان داشت: طبق اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه در 
مــورد مصارف تبصره ۱۸ قانون بودجــه، دولت در صورتی که منابع الزم را 
در اختیار داشــته باشد، به اجرای این تبصره تخصیص می دهد. اولویت اول 
مصارف این تبصره مربوط به معیشت مردم است و اولویت دوم اشتغال است، 
دولت از محــل درآمدهای این تبصره ماهیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای 
هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند.وی افزود: تکالیف دیگری در تبصره ۱۴ 
بر عهده دولت اســت که اگر مازاد بر مصارف اولویت دار معیشت در تبصره 
۱۴، اعتباری باقی بماند به اشتغال اختصاص می یابد.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه بیان داشت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی در تبصره 
۱۸  داشت  و در ۶ ماهه دوم سال بیش از۵۹ درصد این تبصره را عملیاتی 
کرده، این در حالی اســت که عملکرد دولت قبل در اجرای این تبصره صفر 
بود، در ســال ۱۴۰۱ هم باید این تالش ها صورت گیرد تا منابع معیشت و 

وزیر اطالعات: اشتغال در کشور به خوبی اجرایی شود.
 انگلیس هزینه ناامن سازی ایران

 را خواهد داد
وزیر اطالعات با اشــاره به اینکه انگلیس هزینه اقداماتش برای ناامن ســازی 
ایران را خواهد داد، افزود: شــبکه اینترنشنال از سوی ایران به عنوان سازمان 
تروریستی شناخته می شود و عوامل و مرتبطین با آن تحت تعقیب خواهند 
بود.به گزارش تســنیم، حجت االســالم والمســلمین خطیب وزیر اطالعات 
می گوید: بی شــک بزرگترین »عملیات تأثیر« روی کشــوری در جهان برای 
بی ثبات ســازی و اغتشــاش، از طریق عملیات ترکیبی، همانــی بود که در 
حول اغتشاشــات و در دوره پسااغتشاشات از سوی آمریکا و انگلیس و رژیم 
صهیونیستی و ســعودی صورت گرفت.خطیب تأکید کرد: در حوادث اخیر، 
دست رژیم صهیونیستی در اجرا آشکارتر بود؛ در تبلیغات دست انگلیس و در 
هزینه کردن دست رژیم سعودی واضح تر بود؛ کل حمایت مالی نمایش منحط 
برلین در حوزه تبلیغات، فضاسازی، اجاره تجهیزات برای تصویربرداری و ارائه 
تســهیالت برای حضور خبرنگاران و غذاهای توزیع شده و... با هزینه سعودی 
صورت گرفت.وزیر اطالعات ادامه داد: ما هرگز مثل انگلیس، پشتیبان اقدامات 
تروریستی و ناامن سازی سایر کشورها نخواهیم بود ولی تعهدی برای ممانعت 
از بروز ناامنی در این کشــورها هم نخواهیم داشت، لذا کشور انگلیس هزینه 
اقدامات خود را برای ناامن  ســاختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.وی با 
اشاره به اینکه شبکه اینترنشنال از سوی دستگاه امنیتی ایران به عنوان سازمان 
تروریستی شناخته می شود تصریح کرد: عوامل آن شبکه تحت تعقیب وزارت 
اطالعات قرار خواهند گرفت و من بعد، هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی 

به عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد.

وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیأت دولت؛
 همکاری با رسانه های تروریستی با مجازات 

و محرومیت همراه است
تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی درباره افرادی که با رسانه های 
معاند فارسی زبان همکاری می کنند، گفت: همکاری با رسانه های تروریستی 
حتماً با مجازات و محرومیت روبه روســت.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 
»محمدمهدی اسماعیلی« روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به بیانیه وزارت اطالعات که »ایران اینترنشنال« را 
یک سازمان تروریستی نامیده، درباره مجازات همکاری با این رسانه سعودی 
اظهار داشــت: طبق قانون همکاری با رســانه های تروریستی با مجازات و 
محرومین همراه اســت.وی خاطر نشان کرد: البته ما شبکه هایی نظیر این 
شــبکه را رسانه نمی دانیم بلکه اینها یک رسانه تروریستی هستند و در دو 
ماه اخیر نیز مردم عملکرد آنها را دیده اند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار 
داشــت: در گفت وگوهایی که توسط برخی از این شبه رسانه ها پخش شد، 
نشان داده شد که این ها به دنبال ایجاد ناامنی و تفرقه و از بین بردن وحدت 

سرزمینی هستند.

مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:
جزئیات برداشت از صندوق توسعه ملی

وزیر کار ضمن با بیان اینکه در ۷ ماهه امسال ۶۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد 
شد، گفت: بخشی از منابع برداشتی از صندوق ملی صرف طرح های عمرانی 
و بخشــی هم صرف اشتغال خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت 
مرتضوی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد استجازه دولت از 
رهبر معظم انقالب برای برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار کرد: ۱۰ درصد 
برداشت از صندوق توسعه ملی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره 
داشت، بخشی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا همان طرح های 

عمرانی و بخشی هم برای اشتغال در نظر گرفته خواهد شد.

سردار حاجی زاده:

پیشرفت چشمگیر توان دفاعی ایران به چالشی برای دشمنان تبدیل شده است
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پیشرفت های چشمگیر در عرصه 
نظامی را نتیجه هدف گذاری های دقیق و توجه به اولویت ها دانست 
و گفت: به نتایجی رسیدیم که برای دشمنان ما به چالش تبدیل 
شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین 
افتتاحیه ششمین قرار مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم، 
ضمن تشــکر از زحمات کشیده شــده جهت برپایی نمایشگاه و 
رویدادهای تخصصی قرار ششــم مرکز رشد، به تبیین ضرورت 
و اهمیت توجه به جزو در اولویت ترین مســائل انقالب اســالمی 
پرداخت.سردار حاجی زاده پیشرفت های بسیار چشمگیر در عرصه 
نظامــی و امنیتی را نتیجه هدف گذاری های دقیق صورت گرفته 
و توجه به اولویت ها دانســت و گفت: ما به دنبال این نبودیم که 
کار خود را با رقابت های مرسوم در کشورهای دنیا جلو ببریم؛ ما 
راهکارهای میان بر را پیدا کردیم و از این مسیر به نتایجی رسیدیم 
که برای دشــمنان ما به چالش تبدیل شده است.فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه ادامه داد: این الگــو و روش مختص کار نظامی 
نیست و اگر آن را در هر عرصه ای به کار بگیرید، به موفقیت دست 
می یابید.وی هم چنین به ضرورت ریشه یابی مسائل در فرایند حل 
مســئله پرداخت و گفت: در طول سالیان مختلف به دلیل اینکه 
کشور دست غرب گرایان بوده، بسیاری از مسائل مهم و ریشه ای 
مورد غفلت واقع شده است؛ لذا اکنون این نسخ از مسائل باید در 

اولویت بررسی واقع شود.سردار حاجی زاده یکی از مسئولیت های 
مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم و مجموعه های مشابه 
را توجه دادن مسئولین نسبت به مسائل کلیدی انقالب دانست.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم چنین موضوع انتخاب 
درســت مدیران و کادرپروری برای ایفای نقش های مدیریتی در 
کشور را یکی از مسائل بسیار مهم و پر اولویت کشور عنوان کرد.

وی سپس با اشاره به اتفاقات اخیر کشور، برخورد خوب نیروهای 
انقالبی با مردم را، عاملی دانست که به جذب هرچه بیشتر آن ها 
نسبت به انقالب اسالمی کمک می کند.فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران پایین بودن میانگین ســّنی افرادی را که در 
اغتشاشات اخیر شرکت دارند، نشانه کم توجهی مسئوالن ذی ربط 
به این نســل و ضرورت تالش مضاعف بــرای اثرگذاری بر آن ها 
دانســت.وی اخالق خوب و برخورد حسنه را یکی از ویژگی های 
برجسته شــهیدان حســن تهرانی مقدم و حاج قاسم سلیمانی 
عنوان کرد و گفت: اگر از من بپرســید ویژگی اصلی این شهید 
بزرگوار )شــهید تهرانی مقدم( چه بود، می گویم »اخالق بی نظیر 
این شــهید«؛ شهید حاج قاسم سلیمانی هم همین طور بود؛ او با 
همین اخالق خویش تمام کشور را برای امور انقالب به کار گرفته 
بود.ســردار حاجی زاده هم چنین بــه بازدید از غرفه های مختلف 
نمایشگاه قرار مرکز رشد پرداخت و با پژوهشگران حاضر در این 

غرفه ها تبادل نظر کرد.

تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه در واکنش به اظهارات اخیر 
رئیس جمهور آذربایجان در خصوص 
حمایت جمهوری اســالمی ایران از 
ارمنســتان گفت: سیاست اصولی ما 
بر پایه حســن همجواری و گسترش 
روابط با همه همسایگان استوار بوده و 
تقویت روابط با هر یک از همسایگان 
به منزله روابط علیه همســایه دیگر 
نیست. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی 
شامگاه سه شنبه با اشاره به سیاست 
اصولی جمهوری اســالمی ایران در 
قبال مناقشــه طوالنی دو همســایه 
شــمالی در منطقه  قــره باغ خاطر 
نشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل 

و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین 
جمهوری های ارمنستان و آذربایجان، 
با رعایت حــق و در چارچوب حقوق 
بین الملــل تاکید کــرده و از اینرو 
اشغال ســرزمین های آذربایجان را 
محکوم و از آزادسازی آن در باالترین 
سطوح حمایت کرده است. کنعانی با 

بیان اینکه نزدیک به ۲ ســال است 
که مقامات جمهــوری آذربایجان در 
ســطوح مختلف سیاســی، نظامی و 
امنیتی دیدارهــای دو جانبه و چند 
جانبه در ســطح مقامــات مختلف 
با ارمنســتان داشــته و بسوی صلح 
و آشــتی پایــدار با یکدیگــر گام بر 

می دارند، که مورد حمایت جمهوری 
اسالمی ایران هم بوده است، اما دالیل 
نگرانی آنهــا از دیدارهای معمول در 
ســطوح همسایگی با کشــور مقابل 
باشد.ســخنگوی  نمی  درک  قابــل 
وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در 
مرزهــای ارمنســتان و آذربایجان را 
اقدامی معمول و برنامه ریزی شــده 
دانســت که از مجاری رســمی نیز 
قبل از برگزاری به اطالع همسایگان 
اســت.  سخنگوی  ذیربط رســیده 
وزارت امور خارجه بــار دیگر تاکید 
کرد: مسیر حل مشــکالت قفقاز نه 
مراجعه به نیروهــای فرامنطقه ای، 
بلکه از پایتخت کشــورهای منطقه 
می گذرد و جمهوری اســالمی ایران 
مجددا آمادگی خــود را برای کمک 
به حل و فصل مسائل باقیمانده میان 
دو همسایه شمالی، در قالب های دو 
جانبه، سه جانبه و ابتکار منطقه ای ۶ 

جانبه در تهران اعالم می کند.

واکنش کنعانی به اظهارات رئیس جمهور آذربایجان:

 دلیل نگرانی، قابل درک نیست

تهــران- ایرنا- رئیس جمهور در واکنش به اختالف نظر دولت و 
مجلس درباره منابع اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه تأکید 
کرد: ســازمان برنامه باید پیش تر مردم و نخبگان را در جریان 
تغییرات بودجه در مجلس و عواقب عدم تحقق برنامه های دولت 
در حوزه اشــتغال و ناترازی ایجاد شــده قرار می داد.به گزارش 
حوزه دولت ایرنا، در جلســه چهارشــنبه هیئت دولت که به 
ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزارشد، 
ســید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
در گزارشــی درباره موضوع منابع بودجه اشــتغال با اشاره به 

اختالف نظــر دولت و مجلس درباره اجــرای تبصره ۱۸ قانون 
بودجه اظهار داشــت: عملکرد سال گذشــته تبصره ۱۴ قانون 
بودجه در زمینه هدفمنــدی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد 
تومان بود که دولت در الیحه بودجه امســال پیشنهاد کرد این 
رقم به ۴۷۰  هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت آن 
را به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رســاند که مورد اعتراض سازمان 
برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم اعالم شــد که این 
منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت 
حامل های انرژی و آب، برق و گاز ندارد.میرکاظمی بابیان اینکه 

سازمان برنامه و بودجه مخالف ناترازی ایجاد شده بود، تکلیف 
۶۶۰ هــزار میلیارد تومانی مجلس بــرای هدفمندی یارانه ها 
را علت ناترازی دانســت و افزود: در جلســات مشترک دولت و 
مجلس برای هدفمندی یارانه ها هم رئیس مجلس بر این نکته 
تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال 
در اولویت های بعدی است.رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ســازمان برنامه و 
بودجه باید پیش تر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط 
مجلس و عواقب آن یعنی عدم تحقق برنامه های دولت در زمینه 

و همچنیــن  اشــتغال 
مخالفت خود با ناترازی 
بــه  را  شــده  ایجــاد 
مجلس، نخبگان و مردم 
می کرد. اطالع رســانی 

جلسه  ادامه  در  رئیسی 
هیــأت دولت بــا بیان 
اینکه دشمن برای مقابله 

با ایران قوی و مســتقل جنگ ترکیبی را به کار گرفته اســت، 
گفت: تالش مضاعف مسئوالن اجرایی، اقتصاددانان و نخبگان 
در پیشــبرد امور و رفع مشکالت و انجام پیش بینی الزم برای 
تأمین به موقع نیازهای کشــور، از جمله راهکارهای موثر برای 

مقابله با دشمن در این جنگ است.

رئیس جمهور: 

سازمان برنامه مردم را در جریان عواقب تغییر بودجه در مجلس قرار دهد

مشــهد- ایرنا- فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز 
جمهوری اسالمی ایران در قله اقتدار حوزه های مختلف 
نظامی، دفاعی، سیاســی و امنیتی ایســتاده اســت که 
دشــمنان این را بر نمی تابند و روز به روز علیه ما توطئه 
می کنند.به گزارش ایرنا ، امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
روز چهارشــنبه در اجتماع بانوان گنابادی که در حمایت 
از نظام و گرامیداشت شهید بسیجی اغتشاشات اخیر، » 
آرمان علی وردی« برگزار شد افزود: ایران اسالمی، شهید 
پرور اســت و با خون شــهدا رشــد کرده و عزت، اقتدار، 
معنویت و بصیــرت امروز ما مرهــون رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و خون شهداست.وی اضافه کرد: این اقتدار 
با خون شــهدا ادامه می یابد و الزمه تداوم این اقتدار در 

صحنه بودن و اطاعت از فرامین والیت است.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: در جغرافیای 

ایران، برای ادامه سیره شهدا، راهی جز پیروی از والیت و 
اطاعت محض از رهبری وجود ندارد.امیر سرتیپ حیدری 
افزود:در مجموعه ارتش ۴۸هزار شهید و حدود ۲۰۰ هزار 
خانواده شــهید داریم و نمی گذاریم دشــمن در کوچه و 
خیابانهایی که به نام شــهدا مزین اســت قدم بگذارد که 
اگر دشمن این خیال را داشته باشد پایش را قلم خواهیم 
کرد.وی ادامه داد: دشمنان انقالب از روزی که این انقالب 
نهالــی نورس بود، هجمه ها و دشــمنی های خود را اجرا 
کردند و هیچ غلطی نیز نتوانستند بکنند و اینک که این 
انقالب به درختی تنومند تبدیل شــده است به طور قطع 
باز هم نمی توانند هیچ غلطی بکنند.شهرستان گناباد در 

۲۸۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

 اقتدار نظام باعث شده که دشمنان علیه ما توطئه کنند
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گزیده خبر

بهبود نسبی شاخص کسب و کار در تابستان
کدام استان ها بهترین شرایط را برای کار 

دارند؟
اتــاق بازرگانــی ایران در جدیدتریــن گزارش خود، نتایــج پایش ملی محیط 
کسب وکار در فصل تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان از بهبود نسبی این 
شاخص نســبت به فصل قبل از آن دارد.به گزارش ایسنا، بر اساس نتایجی که 
مرکز پژوهش های اتاق ایران از پایش ملی محیط کســب وکار ایران در تابستان 
۱۴۰۱ منتشر کرده اســت، رقم شاخص ملی در این فصل ۵.۸۸ )نمره بدترین 
ارزیابی ۱۰ اســت( محاسبه شــده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی 
فصل گذشــته )بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۰۷( مســاعدتر است. در حقیقت، با 
بهبود نســبی شاخص ملی محیط کسب وکار در فصل تابستان، این شاخص به 
محدوده پایانی ســال گذشته )زمستان ۱۴۰۱ با میانگین ۵.۸۳( برگشته است.

طبق این گزارش، در تابستان ۱۴۰۱ نیز محیط کسب وکار در محاصره مؤلفه های 
تکراری بوده و فعاالن اقتصادی مشــارکت کننده در این پایش، به ترتیب ســه 
مؤلفــه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمــت مواد اولیه و محصوالت«، 
»بی ثباتی سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار« 
و »دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار 
کشور« را نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.بر اساس یافته های این طرح در 
تابستان ۱۴۰۱، استان های کرمان، اردبیل و بوشهر به ترتیب دارای نامساعدترین 
وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای 
مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.

بر اساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت )واقعی( بنگاه های اقتصادی 
شــرکت کننده در فصل تابستان ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۱۵ درصد بوده که نسبت به 
همین میزان در بهار ۱۴۰۱ )۳۹.۵۱ درصد( با افزایش ۱.۶۴ واحدی مواجه شده 
اســت.فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب وکار را ۴.۷۹ 
ارزیابی کرده اند. الزم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر 
شاخص ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۱، وضعیت محیط کسب وکار در بخش 
کشــاورزی )۵.۸۱( در مقایســه با بخش های خدمات )۵.۷۸( و صنعت )۵.۷۶( 
نامناســب تر ارزیابی شده است.در بین رشــته فعالیت های اقتصادی بر حسب 
طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت های »آب رسانی، مدیریت پسماند، 
فاضــاب و فعالیت های تصفیه«، »هنر، ســرگرمی و تفریح« و »ســاختمان« 
دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار بوده اند و در مقابل رشته فعالیت های 
»آمــوزش«، »مالی و بیمه« و »اماک و مســتغات« بهترین وضعیت محیط 
کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.

بر اســاس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران 
در تابســتان ۱۴۰۱، عدد ۶.۱۲ )عدد ۱۰ بدترین ارزیابی اســت( به دست آمده 
است که بهتر از وضعیت این شــاخص در ارزیابی فصل گذشته )بهار ۱۴۰۱ با 
میانگین ۶.۲۱( است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی ۶.۳۵ است که در ارزیابی 
فصل گذشــته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 
۵.۹۳ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۵ ارزیابی شده بود.بر این اساس، محیط 
علمی- آموزشی با عدد ۵.۲۰ و محیط مالی با عدد ۸.۰۶ به ترتیب مساعدترین 
و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. الزم 
به ذکر است که شاخص شــین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در 

محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

در گفت وگو با ایسنا مطرح شد:
چرا از نیروهای جوان آماده به کار استفاده 

نمی کنیم؟
یک فعال حوزه کار با تاکید بر بکارگیری نیروهای آماده به کار و جوان در عرصه 
اشتغال کشور گفت: اگر حقیقتا به دنبال اشتغال هستیم و می خواهیم بازار کار 
تقویت شــود، باید از نیروهای جوان و تازه نفس استفاده و انگیزه کار را در آنها 
ایجاد کنیم.فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایســنا، دربــاره در اولویت قرار گرفتن 
مســاله اشتغال در تمام دستگاه ها، گفت: اشــتغال نیازمند فراهم شدن زمینه، 
ســاختار و چارچوب اســت و به شکل دســتوری و روی کاغذ  ایجاد نمی شود. 
درباره اشتغال پایدار باید هزینه شود و این هزینه قبا در بخشی از شهرک های 
صنعتی انجام شده اســت.وی افزود: هم اکنون سوله ها و کارگاه های زیادی در 
شهرک های صنعتی وجود دارد که در حال خاک خوردن است در حالی که باید 
از این ظرفیت استفاده شود. بیات گفت: متاسفانه برخی از شهرک های صنعتی 
با یک سوم ظرفیت کار می کنند و به تعدیل نیرو روی می آورند لذا الزم است با 
دعوت از کارگر و کارفرما عواملی که موجب تعطیلی این شهرک ها شده بررسی 
و کمیته ای به اســم بحران یا اشتغال برای شناسایی مشکات کارگاه ها تشکیل 
شــود.این فعال حوزه کار با تاکید بر بکارگیری نیروهای آماده به کار و جوان در 
عرصه اشتغال کشور، اظهار کرد: متاسفانه در بیشتر دستگاه ها به جای نیرویی 
که در حال بازنشسته شدن است، نیرو نمی گیرند و سالهاست که بازنشستگان را 
دعوت به کار می کنند اما با این کار فضای اشتغال یک نیروی کار گرفته می شود. 
خصوصا در کارهایی که بیش از چهار ســاعت زمان می برد، باید تجدیدنظر و از 
نیروهای شــاغل و آماده به کار استفاده شــود.وی ابراز عقیده کرد: در برخی از 
دستگاه ها و شرکت ها، نیروها به یک سوم رسیده و عمدتا با اضافه کاری سرکار 
مانده اند و بعضا تاب و توان کار ندارند. اگر حقیقتا به دنبال اشــتغال هستیم و 
می خواهیم بازار کار تقویت شــود، چرا از نیروهای جوان و تازه نفس اســتفاده 
نمی کنیم؟ باید به نیروهای جوان اعتماد کنیم و به افراد در نهادها و دستگاه های 

دولتی و شبه دولتی اجازه بازنشستگی بدهیم.

رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایلنا:
برخی از ایرالین ها فقط با ٢ هواپیمای فعال 

کار می کنند
رییس کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: برخی از شرکت هواپیمایی در 
کشــورمان تنها با دو فروند هواپیما فعال هستند و هواپیمای فعالی در ناوگان 
ندارند.محمدرضــا رضایی کوچی در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
وضعیت ناوگان هوایی کشــورمان و افزایش تعــداد هواپیماهای زمینگیر اظهار 
داشــت: برخی از شرکت هواپیمایی در کشورمان تنها با دو فروند هواپیما فعال 
هســتند و هواپیمای فعالی در نــاوگان ندارند. در حال حاضــر ناوگان هوایی 
کشورمان شــرایط خوبی ندارد و نمی تواند تقاضای موجود را پاسخ دهد.وی با 
بیان اینکه حدود یک سوم هواپیماهای موجود برخط هستند، ادامه داد: از ۴۰۰ 
فروند هواپیمای موجود در ناوگان حدود ۱۵۰ فروند فعال هستند و پرواز انجام 
می دهند و مابقی هواپیما به دالیل متعدد زمین گیر شــده اند و نیاز به قطعات 

هواپیما و بازسازی دارند اما در این شرایط تقاضا هم در حال افزایش است. 
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: البته در طول بیش از یک سال گذشته 
کمتر از ۱۰ فروند هواپیما با میانگین ۱۵ ســال وارد ناوگان هوایی کشــورمان 

وارد شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛
حقوق کارگر و کارمند کفاف زندگی او را حتی در 

نیمه اول ماه  نمی دهد
سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با اقتصادآناین گفت: امروز شاهد 
این هستیم که حقوق یک کارگر و کارمند کفاف زندگی او را حتی در نیمه اول ماه  نمی دهد.

اقتصادآناین _ پرســتو بهرامی راد؛ اصغر سلیمی، سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس شورای اسامی بیان کرد: با توجه شرایط معیشت مردم قطعاً دولت برای 
بهبود تاش می کند و برنامه ریزی دارد. مردم با گرانی دســت و پنجه نرم می کنند. امروز 
شاهد این هستیم که حقوق یک کارگر و کارمند کفاف زندگی او را حتی در نیمه اول ماه  
نمی دهد. از سوی دیگر خرید و اجاره مسکن به یک رویا تبدیل شده و حتی خرید خودرو 
هم محال شــده اســت.   وی در ادامه اظهار کرد: با این حال در بحث معیشت مردم باید 
بتوانند مواد غذایی روزانه خود را تهیه کنند. این امیدواری را داشتیم که تا پایان ماه مردم 
با یارانه ای که دریافت می کنند، دوام بیاورند. به نظرم در بحث معیشــت دولت سعی دارد 
برنامه ریزی داشــته باشد.این نماینده اعام کرد: ولی مجلس از کاالبرگ سخن گفته بود و 
هنوز دولت کاالبرگ را توزیع نکرده است. قاعدتاً اگر کاالبرگ توزیع می شد خیلی از مسائل 
و مشکات مردم حل شده بود. همچنین این نقدینگی اضافی ایجاد نمی شد. از سوی دیگر 
ممکن است پولی که به عنوان یارانه به مردم می دهیم، به سمت مسائل دیگر زندگی بروند. 
در این صورت ما با مشــکات جسمی روبرو  شــویم؛ برای مثال توزیع شیر قبًا به راحتی 
انجام می شــد و االن یک پاکت شیر قیمت سرسام آوری دارد و باید کاالبرگ به آن تعلق 
بگیرد. به نظر ما بحث کاالبرگ موضوع مهمی است که دولت باید حتماً انجام دهد، چون 
مصوبه مجلس نیز است.وی در ادامه گفت: ما نظرمان این است که نصف پرداختی به صورت 
کاالبرگ باشــد و نصف دیگر نقدی باشــد. حداقل مردم بتوانند در بحث سامت جسمی 
خودشان خریدهایی داشته باشند.سلیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ 
بیان کرد: در بحث بنزین با توجه به شرایطی که کشور و مردم دارند، من فکر نمی کنم در 
بودجه ۱۴۰۲ تغییری در بحث نرخ بنزین داشته باشیم. اگر هم دولت در بودجه قرار دهد، 
فکر نمی کنم مجلس رای بدهد. در سال آینده هم مجلس خواهان این است که با همین 

قیمت حال حاضر بنزین عرضه شود.

خاندوزی در جمع خبرنگاران:
از موضع گیری قالیباف تعجب کردم

وزیر اقتصاد گفت: حرف های آقای قالیباف اظهارنظر خیلی تعجب برانگیزی برای بنده بود. 
امیدوار هستم که دوستان کمک کنند به برخی از کارهای عقب مانده ای که آنها باید جلو 
بــرود و به جای اینکه عباراتی که القــای اختاف و تفرقه و دوگانگی بین قوا می کند را بر 
زبــان بیاورند، کمک کنند به این که ماهانه این امور را جلو ببریم.به گزارش خبرنگار ایلنا، 
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره تذکر روز گذشته رئیس مجلس به 
او درباره تبصره هجده و استفاده از لفظ خستگی و رودربایستی برای وی گفت: البته بنده 
دغدغه رئیس مجلس را در خصوص تسهیات اشتغالزایی درک می کنم اما بیش از یک سال 
است که آقایانی که اهل خستگی و رودربایسی بودند، رفته اند. از موضع گیری که آقای رئیس 
مجلس داشتند تعجب کردم به جهت اینکه دیوان محاسبات مجلس شورای اسامی رسماً 
اعام کرد در حالی که تا سال ۹۹ عملکرد تسهیات تبصره ۱۸ قریب به ۱۰ درصد بوده ما 
در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد عملکردمان در تسهیات تبصره ۱۸ بوده است یعنی از ۱۸ 
هزار میلیارد تومان مجموع بودجه ای که اختصاص پیدا کرده برای تسهیات اشتغال زایی به 
دلیل اهرم کردن با منابع بانکی ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیات بانکی پرداخت شده و در 
مرحله نهایی قرار دارد که این در تاریخ عملکرد تســهیات اشتغال زایی بی سابقه است.وی 
افزود: برای همین هم حرف های آقای قالیباف اظهارنظر خیلی تعجب برانگیزی برای بنده 
بود. امیدوار هستم که دوستان کمک کنند به برخی از کارهای عقب مانده ای که آنها باید 
جلو برود و به جای اینکه عباراتی که القای اختاف و تفرقه و دوگانگی بین قوا می کند را بر 

زبان بیاورند کمک کنند به این که ماهانه این امور را جلو ببریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران:

 افزایش قیمتی برای حامل های انرژی امسال و سال آینده نداریم
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قانون برنامه را 
جلو می اندازیم و تمام توانمان را می گذاریم تا در کوتاه ترین 
زمان بتوانیم قانــون برنامه را هم به اتمام برســانیم، گفت: 
هرچند از زمانی که سیاســت ها به ما داده شــده فرصت ما 
بسیار کم اســت، ولی تاش ما این است که بتوانیم جبران 
کنیم.بــه گزارش خبرنگار ایلنا، مســعود میرکاظمی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه هیات دولت با حضور 
در جمــع خبرنــگاران درباره زمان ارائه بودجــه از دولت به 
مجلس گفت: طبق روال کارهای بودجه را در دولت شــروع 
کردیــم البته کارهای مربوط به برنامه هفتم را هم آغاز کرده 
بودیم خدا رحمــت کند آقای عادل آذر را ایشــان کارهای 
برنامه هفتم را از ســال گذشته شروع کرده بودند موسسه ای 
که به ســازمان برنامه و بودجه واگذار شد و همزمان کارهای 
آن را جلــو می بریم طبق برنامه ریزی و زمانبندی تا ۱۵ آبان 
ماه باید بودجه شــرکت ها را می دادیم که طبق قانون آن را 
به مجلس شورای اســامی ارسال کردیم و روز ۱۵ آبان ماه 
بودجه شرکت ها تحویل مجلس شورای اسامی شد.وی افزود: 
نظر رئیس مجلس این است که برنامه را زودتر بدهیم طبق 
توافقی که با کمیسیون برنامه و بودجه کرده بودیم به دلیل 
اینکه برنامه سیاســت ها اخیراً اباغ شده نمی شود به زودی 
برنامه پنج ســاله را تدوین کرد بــرای همین ما اولویت را به 
بودجه دادیم و بر اســاس سیاست ها و بر اساس اینکه امسال 
قانون برنامه ششــم همچنان حاکم است و قاعدتاً بودجه هم 
االن دارد تدوین می شود این کار را کردیم و کارهایش را طبق 
روال قبلی شروع کرده ایم در این هفته هم تمام تبصره هایش 
را تمام می کنیم و تحویل دولت می دهیم.میرکاظمی گفت: 
بعد از آن دستگاه ها وارد مذاکره و بحث می شوند. نظر ریاست 
مجلس این است که قانون برنامه را اول بدهیم ما طبق روال 
خودمان چون روی بودجه کار کردیم و کارهای آن تمام شده 
است دیشب هم تا آخر وقت همکاران ما بودند و تبصره ها را 
تمام کردیم و امروز ویرایش و برای دولت ارســال می شود و 
بعــد هم که منابع و مصارف قطعی شــد آن را هم در دولت 
نهایی خواهیم کرد اگر مجلس بپذیرد ارســال می کنیم اگر 
نــه بودجه را داریم و برنامه را جلو می اندازیم که روی برنامه 
هم دارد کار می شود. بیشتر وزن را روی برنامه می گذاریم تا 
االن بیشترین وزن رو روی بودجه گذاشته بودیم طبق زمان 
بندی و قانون آمادگی داریم بودجه را به مجلس بفرســتیم 
همانطور که بودجه شرکت ها را در موعد مقرر ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه قانون برنامه را جلو می اندازیم و تمام توانمان 
را می گذاریــم تا در کوتاه ترین زمــان بتوانیم قانون برنامه را 
هم به اتمام برســانیم، گفت: هرچند از زمانی که سیاست ها 
به ما داده شــده فرصت ما بسیار کم است، ولی تاش ما این 
است که بتوانیم جبران کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در پاســخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره شایعه استعفای خود 
گفت: به قول خودتان شــایعه است.وی در مورد حواشی روز 
گذشــته حضورش در مجلس هم گفت: در مورد تبصره ۱۸ 
سال گذشته ۳۲ همت برای مصارف تبصره ۱۸ بابت اشتغال 
دیده شــده بود ما وقتی دولت را در نیمه دوم ســال تحویل 
گرفتیم با این مواجه شــدیم کــه دولت قبل ریالی بابت این 
مســئله پرداخت نکرده بود، علیرغم اینکه آنجا هم منابع و 
مصارف درست بسته نشده بود، اما تاش کردیم تا پایان سال 
۱۹ همت در دولت ســیزدهم بابت اشــتغال پرداخت کنیم.
میرکاظمی گفت: امثال هم من در مجلس هم اشــاره کردم 
عملکرد ســال گذشــته تبصره ۱۸ حدود ۳۴۰ همت بوده 
پیشنهاد دولت این بود که به ۴۷۰ همت در الیحه ای که داده 
بود برســد اما مجلس آن را به ۶۶۰ همت رساندند ما همان 

موقع اعتراض کردیم که منابع که شما می گویید قابل وصول 
نیســت. چون باید روی هزینــه آب و برق و گاز اضافه کنیم 
که علی القاعده این در برنامه دولت نبود و یا اینکه باید تولید 
افزایــش پیدا می کرد که تولید گاز هم به این راحتی افزایش 
پیدا نمی کند بایدسرمایه گذاری چند ساله شود و فراورده هم 
به همین ترتیب است.  میزان تولید پاالیشگاه های ما اینطور 
نبود که پاالیشــگاه جدیدی وارد شود، بنابراین نه حجم و نه 
از لحاظ قیمت تغییر ایجاد نمی شــد اینکه یک دفعه نسبت 
به الیحه دولت ۲۰۰ همت اضافه شــود را ما اعتراض کردیم 
و گفتیم که غیرقابل وصول است و مصارفی که در قبال این 
دیده شده است قابل تحقق نیســت.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه تاکید کرد: در جلسات مشترک بین مسئوالن مجلس 
و دولت، دوستان در زمانی که می خواستن یارانه ها را مشخص 
کنند اصرار ســازمان برنامه این بود که میزان یارانه را باید به 
گونــه ای تعیین کنیم که تکالیف دیگــر را هم بتوانیم انجام 
دهیم، اتفاقاً عزیــزان ما در مجلس مخصوصاً رئیس مجلس 
تاکیدشــان بر این بود که معیشــت در نظر گرفته شــود و 
اشتغال در اولویت های بعدی باشد.وی افزود: با توجه به اینکه 

۲۰۰ همت هم کسری بود و از این طرف هم میزان پرداخت 
یارانه ها بیشتر از سقف مصارف می شد، سازمان برنامه موافق 
این نبود که این ناترازی ایجاد شود. اما امروز مواجه هستیم 
که می گویند چرا ســازمان برنامه منابع برای اشتغال در نظر 
نگرفته اســت. حاال ما چگونه این را جبران کردیم؟ در قانون 
منابع عمومی کشــور آن چیزی که مصوب شده بود این بود 
که ۲۰ درصد از صندوق  توســعه برداریم این چیزی بود که 
دولت الیحه داد که بتوانیم ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی اســتفاده کنیم و ۲۰ درصد در صندوق برود در مجلس 
به دلیل اینکه از اذن این کار گرفته نشــد مجبور شدند که 
۴۰ درصد را به حســاب صنــدوق بریزند این یعنی اینکه ما 
باید بخشی از منابع را کم می کردیم و در مقابلش مصارف را 
هم کم می کردیم آنجا مصارف کم نشد بلکه از الیحه دولت 
۲۰ هزار میلیارد تومان به مصارف اضافه شد. علی رغم اینکه 
۲۰ درصــد از منابع صندوق را از دســت دادیم و اینجا یک 
ناترازی ایجاد شــد.رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: 
بخشی از اشتغال هم داخل همین بود، حقوق و هزینه نهایی 
اجتناب ناپذیر اولویت یک است و اشتغال می شود اولویت های 
بعدی. در همین راستا اجازه ای از مقام معظم رهبری توسط 
رئیس جمهور طی نامه ای درخواست شد که ایشان اذن دهند 
این ۲۰ درصدی که هر سال دولت ها استفاده می کردند برای 
تملک دارایی های ســرمایه ای و اشتغال استفاده شود، ایشان 
در مــورد ۱۰ درصد آن اجازه دادند که االن در دســت اجرا 
است که بانک مرکزی نرخ آن را به حساب بریزد و ما بتوانیم 
از این محل اشــتغال را پشتیبانی کنیم یعنی دولت به فکر 
اشتغال اســت اما منابع آن را اختیار نداشت که امیدواریم با 
این تمهیدی که شده بحث اشتغال را هم بتوانیم پشتیبانی 
خوبی داشــته باشیم. همانطور که سال گذشته ما ۵۰ درصد 
۳۲ همت تا را باید می دادیم چون سهم دولت سیزدهم نیمه 
دوم بود ولی ۱۹ همت پرداخت شــد که بیش از ۵۰ درصد 
ســقف بودجه بود.وی در مورد مــورد نگرانی ها درخصوص 
قیمت حامل های انرژی گفت: تاکید ما این بود که چون قرار 
نیســت قیمت حامل ها را افزایش دهیم و مجلس هم از این 
مسئله اطاع دارد و می داند که در هیچ حامل انرژی در سال 
۱۴۰۱ افزایش قیمــت نداریم و در بودجه ۱۴۰۲ هم چنین 
چیزی را ندیده ایم، برای همین می گویم که با توجه به اینکه 
می دانیم هیچ افزایش قیمتی در هیچ حامل انرژی نداریم این 

دویست همت بیشتر باعث می شود که منابع موهوم بماند.
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گزیده خبر

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به مناسبت روز ملی کیفیت

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با صدور 
پیامی فرارسیدن روز ملی کیفیت را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، در پیام علیرضا جعفرپور آمده 
است:بی شــک، هیچ محصول یا خدمتی بی نیاز 
از کیفیت نیســت و کیفیت زمانی قابل دستیابی اســت که فرآیند ها و 
فعالیت های سازمان به طور مستمر با نیاز ها و انتظارات مصرف کنندگان 
طراحی شود.سرافرازیم که توانسته ایم با همت عالی کارکنان کارآموخته 
ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان، با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع، 
اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتریان، بهبود مستمر، افزایش 
کارایی و تطابق با استاندارد ها و دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی 
را محقق سازیم.ضمن ســپاس از همکاران ارجمندم در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که با عزمی راســخ با کیفیت ترین محصوالت سبد سوخت 
کشــور را فرآوری می آورند، روز ملی کیفیت را گرامی  می دارم و امیدوارم 
در راستای پیشبرد اهداف این مجموعه عظیم نفتی کشور با استعانت از 
پیشــگاه خداوند متعال در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی موفق و 

پیروز باشیم.
علیرضا جعفرپور
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

تا پایان سال جاری؛
ظرفیت تولید آب شیرین کن های استان 

بوشهر ۲ برابر می شود
بوشهر- مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشــهر از افزایش ۲ برابری ظرفیت تولید آب از 
پروژه های آب شیرین کن  استان بوشهر تا پایان سال 
جاری خبر داد.ابوالحسن عالی در نشست بررسی 
طرح های آب شیرین کن بوشهر با اشاره به تکمیل و 
بهره برداری از طرح های مهم حوزه آب استان بوشهر در سال جاری اظهار 
داشــت: با تکمیل این پروژه ها ظرفیت تولید آب از طریق شیرین سازی 
آب دریا افزایش می یابد.وی، با اشــاره به افزایش ۲ برابری ظرفیت تولید 
آب از پروژه های آب شــیرین کن های استان بوشــهر تا پایان سال جاری 
خاطرنشان کرد: در شــهرها و روستاهای استان طرح های آب شیرین کن 
به ظرفیت ۱۵۰ هزار مترمکعب در دســت اجرا است.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان بوشهر با اشاره به گذر بدون بحران و تنش از فصل 
گرما امسال تصریح کرد: تالش شبانه روزی کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر سبب شد در فصل گرما و تابستان تمام مطالبات پاسخ داده 
شود که قابل تقدیر و سپاس است.عالی با اشاره به اینکه اکنون به ظرفیت 
بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب پروژه آب شیرین کن در نوار ساحلی بوشهر در 
حال اجرا است، اظهار داشت: عالوه بر آب شیرین کن ۷۰ هزار مترمکعب 
نیروگاه اتمی ۲ پروژه در نوار ســاحلی به ظرفیت ۵۲ هزار مترمکعب در 
حال اجرا است.وی روند اجرا طرح های آب شیرین کن ۳۵ هزار و ۱۷ هزار 
مترمکعب نوار ساحلی بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: بخشی از 
آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب در خط ساحلی بوشهر وارد مدار تولید 

شده و فاز بعدی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مدیر کل بیمه سالمت استان 
اصفهان عنوان شد:

خدمات بیمه سالمت به خانواده بزرگ 
ذوب آهن توسعه می یابد

مهندس رخصتی در این دیدار گفت: ذوب آهن 
اصفهان با اســتفاده از روش کوره بلند در تولید 
فوالد، محصوالت خود را بدون اســتفاده از یارانه 
انرژی  و با رعایت استانداردهای زیست محیطی 
با مبنا قرار دادن شــعار با اطمینان بسازید روانه 
بازار کشور نموده و با این هدف به پیش می رود.وی افزود : این شرکت 
ســالمت کارکنان خود را به عنوان سرمایه های انسانی در اولویت قرار 
داده و در این جهت با صرف هزینه های الزم در امر بهداشــت و درمان 
برای کارکنان و بازنشستگان و حتی مردم منطقه ، تالش نموده که به 
مسئولیت اجتماعی خود عمل کند.مدیر عامل شرکت  افزود: شاغالن و 
بازنشستگان ما امکانات خوبی از بیمه سالمت دریافت کرده اند و سعی 
شده است که بازنشستگان همواره از خدمات این حامی خود بهره مند 
شوند.وی تاکید کرد : ذوب آهن اصفهان از ابتدای تاسیس تا کنون در 
امــر تربیت نیروهای متخصص و انتقال تجربــه و فن به دیگران عمل 
کرده است.مهندس رخصتی در پایان با دعوت از مدیران بیمه سالمت 
برای بازدید از امکانات بیمارستان درجه یک شهید مطهری ذوب آهن 
اصفهان خواستار سرعت عمل و به روز رسانی ارایه خدمات پزشکی به 
کارکنان و تبادل تجربیات شــد.  محمد حسین صفاری مدیرکل بیمه 
ســالمت اســتان اصفهان ذوب آهن اصفهان را میراث بزرگ و معنوی 
استان و کشــور معرفی کرده و بر ضرورت تعامل بیشتر با این شرکت 

تاکید کرد.

در حاشیه جلسه هیأت دولت؛
اوجی: تفاهم نامه  ۴۰میلیارد دالری 

با »گاز پروم« امضا کردیم
تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: سواپ فرآورده ها را آغاز کرده ایم 
و بحث ســواپ گازی را هم دنبال می کنیــم و امیدواریم در 
زمســتان امســال عملیاتی شــود.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، »جواد اوجی« در حاشــیه جلســه روز چهارشنبه 
هیأت دولــت به خبرنگاران گفت: تفاهم نامه ای نزدیک به ۴۰ 
میلیارد دالر با شــرکت »گاز پروم« امضا کرده ایم که یکی از 
شرکت های بزرگ دنیاست.وی افزود: همچنین توسعه میادین 
و خطوط انتقال صادرات گاز را در دستور کار داریم که در این 
خصوص با روســیه قراردادی در حدود ۴ میلیارد دالر بســته 
شده است.وزیر نفت با اشاره به احداث مجتمع های ال ان جی 
در کشــور اظهار داشت: با داشــتن ذخایر نزدیک به ۳۴ هزار 
میلیارد مترمکعب یا تریلیون مترمکعب، درســت نبود که ال 
ان جی نداشته باشیم.اوجی افزود: خوشبختانه با تفاهم نامه و 
توافقاتی که با شرکت »گاز پروم« منعقد شده، همه اینها را در 
دستور کار داریم و با جدیت در دست پیگیری است.وی تصریح 
کرد: ســواپ فرآورده ها را آغاز کرده ایم و بحث سواپ گازی را 
هم دنبال می کنیم و امیدواریم در زمســتان امسال عملیاتی 
شــود.وزیر نفت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای توسعه 
ســرمایه گذاری خارجی خاطر نشــان کرد: امروز شرکت های 
بزرگ روسی اعم از شرکت zn وستوک و از همه مهم تر شرکت 

گاز پروم در کشور ما سرمایه گذاری می کنند.

تمهیدات وزارت نفت برای مدیریت انرژی
اوجی درباره اقدامات وزیــر نفت برای مدیریت مصرف انرژی 
گفــت: روزانــه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز بیشــتر به صنایع 
داده ایــم که ایــن صنایع اعــم از صنایع فوالدی، ســیمان ، 
پتروشیمی ها هستند و حتی در بحث صنایع فوالدی نزدیک 
به ۳۰ درصد رشــد مصرف گاز را داشتند که خبر خوبی برای 
صنعت است.وی افزود: خبر خوب اینکه به تدریج بهره برداری 
و افتتاح از پروژه های کیفی سازی پاالیشگاه هایمان در جهت 
مصرف ســوخت را آغاز می کنیم.وزیر نفت عنوان کرد: انتظار 
از وزارت نفت این بــود که تا جایی که بتوانیم تولید بنزین و 
گازوییل یورو ۵ را داشته باشیم؛ این رو به مردم قول می دهیم 
در همین هفته ها اولین کیفی سازی مصرف سوخت را در یکی 
از پاالیشــگاه های مهم کشور به میزان روزانه ۱۶ میلیون لیتر 
گازوییل یورو ۵ افتتاح کنیم.اوجی اظهار داشت: در این پروژه 
نزدیک ۷۰۰ میلیون دالر و در راستای هوای پاک و جلوگیری 
از آلودگی ســرمایه گذاری شده است.وی تصریح کرد: مصرف 
گاز را در نیروگاه ها افزایش دادیم و ســوخت نفت کوره را در 

نیروگاهها ۲۸ درصد کاهش داده ایم.

طلسم۲۰سالهفاز۱۱پارسجنوبیشکستهمیشود؟
طلســم ۲۰ ساله برداشــت از فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان 
آخرین فاز این میدان مشــترک هنوز شکسته نشده و به نظر 
می رســد که درگیر اعالم زمان بندی های گوناگون شده است.

به گزارش ایسنا، توســعه پارس جنوبی در ایران از اواخر دهه 
۷۰ شمسی آغاز شد، در آن زمان ایران در تالش بود تا تولید 
گاز از این میدان مشترک را آغاز کند و توسعه دهد. در اوایل 
دهه ۸۰ قرار بود تا توتال توســعه این فاز را بر عهده بگیرد و 
فشارافزایی را نیز در دســتور کار قرار دهد. اما کار روی ریل 
قرار نگرفت و در نهایت، توتال ســال ۱۳۸۸ از ایران رفت. در 
همان زمان مذاکرات با چین آغاز شد، این بار هم به دالیلی در 
سال ۱۳۹۱ چین نیز از این طرح خارج و در آن زمان مذاکره 
با  شــرکت های داخلی مانند پترو ایران، تاسیسات دریایی و 
پترو پارس انجام شد.در نهایت در شهریور ماه ۱۳۹۱ عملیات 
توســعه فاز ۱۱ به شــرکت پتروپارس واگذار شد اما با توجه 
به اولویت بندی صورت گرفته در زمینه توسعه فازهای پارس 
جنوبی و با توجه به محدودیــت مالی موجود، پترو پارس از 
این پروژه خارج شــد. توسعه این فاز البته به جز برداشت گاز 
مانند سایر فازها، هدف مهم تری را پیگیری می کرد. از همین 
رو با تدوین قراردادهای جدید نفتی و اجرایی شــدن برجام، 
 دوباره ایران با توتال و سی ان پی ســی چین وارد مذاکره شد 
و این بار تاکید کرد که بــرای ادامه کار، پتروپارس به عنوان 
شریک ایرانی در کنار آنها خواهد بود.خروج آمریکا از برجام و 
تحریم های یک جانبه این کشور اما باعث شد تا دوباره توتال از 
توسعه فاز ۱۱ عقب نشینی کند و کار به چینی ها سپرده شود. 
چینی ها نیز بعد از تعلل فراوان،  از این قرارداد خارج شدند تا 
کار توســعه از ابتدای سال ۱۳۹۸  به پتروپارس ایرانی واگذار 
شود. در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قرار شد تا ۷۰ میلیون دالر برای 
توسعه فاز ۱۱ تخصیص یابد و این پروژه با اولویت ۷۰ درصد 

بخش داخلی پیش برود اما در نهایت آنطور که مسووالن وقت 
اعــالم کردند، تولید گاز از فــاز ۱۱ پارس جنوبی که یکی از 
وعده های ســال ۱۴۰۰ وزیر نفت دولت قبــل بود و قرار بود 
در نیمه نخست ســال ۱۴۰۰ محقق شود، به نیمه دوم سال 
۱۴۰۰ یعنی زمان فعالیت دولت سیزدهم موکول شد.این در 
حالی بود که  بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق مهرماه سال ۱۳۹۸ 
گفت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تعیین تکلیف شده به طوری 
که شرکت چینی به طور کامل کنار رفته و شرکت پتروپارس 

تمامی ســهم این قرارداد را برای اجرا در فاز نخست به عهده 
گرفته اســت. وی همچنین شهریورماه همان سال در مراسم  
امضای قرارداد توسعه میدان گازی بالل، در خصوص این فاز 
باقی مانده پارس جنوبی گفت: تالش می شــود تا مرحله اول 
فاز ۱۱ نیز تا نیمه ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری برســد. وعده 
ای که به نتیجه نرســید تا این طرح بدون رسیدن به نتیجه 
به دولت سیزدهم برسد.میراث توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تا 
کنون به نتیجه نرســیده، هرچند که وعده هایی در این دولت 

هم داده شــد اما هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است، اول 
تیرماه امسال جواد اوجی وزیر نفت وعده داد که تولید فاز ۱۱ 
پارس جنوبی از مهرماه آغاز می شود. وی در آن زمان تصریح 
کرد: اگر چه آخرین و بالتکلیف ترین فاز پارس جنوبی فاز ۱۱ 
بود و شرکت فرانسوی توتال با وجود انجام مطالعات به  دلیل 
تحریم ها از ادامه کار منصرف شــد و پروژه را تحویل داد، اما 
در دولت مردمی و با آغاز کار وزارت نفت در دولت ســیزدهم 
موضوع بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ 
را در اولویت کاری خود قرار دادیم و با تدابیر و ابتکارهایی که 
همکارانمان در وزارت نفت به خرج دادند به شما قول می دهم 
مهرماه امســال تولید در طرح توسعه فاز ۱۱ را آغاز کنیم.به 
گفته وی پیش بینی می شود روزانه ۶۷۰ میلیون فوت مکعب 
گاز از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به بهره برداری برسد 
و در این مسیر از ظرفیت و توان شرکت های داخلی استفاده 
کرده ایم.در مهرماه امسال که این موضوع محقق نشد و مجدد 
وزیر نفت در شــهریور ماه امســال اعالم کرد زمستان امسال 
از فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۲۰ ســال فقط در آن قرارداد رد 
و بدل شــد، ان شــااهلل روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب برداشت 
خواهد داشت. روز گذشته نیز محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران در خصوص آخرین اقدامات صورت 
گرفته برای فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: در زمستان امسال به 
توفیق الهی این فاز به تولید گاز می رســد که ظرفیت آن نیز 
۱۱ میلیون مترمکعب است.هرچند این دولت عزم جدی برای 
به ســرانجام رســاندن تکلیف فاز ۱۱ دارد و در این مدت نیز 
اقدامات متعددی در این راستا انجام داده، اما باید دید طلسم 
چندین ساله باالخره شکسته می شــود و باالخره انتظار این 
است که زمستان امسال دولت سیزدهم این فاز پارس جنوبی 

را به تولید برساند.

عضو اتاق بازرگانی گفــت: ما می توانیم 
از مســیر ترکیه به اروپا صادرات داشته 
باشــیم یعنی غیر از مسیر گرجستان و 
دریای سیاه ما می توانیم به شبکه ترکیه 
نیز برای ورود به اروپا متصل شویم، برای 
این منظــور باید با کشــورهای اروپای 
شــرقی توافق کنیم که از طریق ترکیه 
به بلغارســتان و ســپس اروپای شرقی 
بــرق و گاز را صادر کنیم.به گزارش ایلنا، 
جمهوری آذربایجان و گرجستان درصدد 
بهره بــردن از موقعیت ژئوپلیتیکی خود 
برای ســاخت مســیر جدیدی با هدف 
صــادرات برق به اروپا هســتند و در این 
راســتا چند سالی اســت که طرح های 
احداث یک کابل برق که از بستر دریای 
سیاه گذشــته و از گرجستان به جنوب 
شرقی اروپا می رســد، مطرح شده است.

آذربایجان  رئیس جمهــور  علی اف،  الهام 
در ســفری که ۲۴ اکتبر به گرجســتان 
داشــت، گفت: آذربایجان تالش می کند 
برق را از مسیر گرجســتان به بازارهای 
جهان صادر کند.گرجســتان هم تالش 
می کند از پتانســیل خود در ترانزیت به 
مقصد اتحادیه اروپا بهره ببرد و بررســی 
سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نشان داد احداث 
یک کابل زیردریایی به طول بیش از هزار 
کیلومتر بین گرجستان و رومانی، از نظر 
تجاری، توجیه دارد.حمیدرضا صالحی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
امکان اتصال ایران به برنامه صادرات برق 

گرجســتان و آذربایجــان از طریق کابل 
زیردریایی و مســیر دریای ســیاه اظهار 
داشــت: ارتباط ما با گرجستان از طریق 
ارمنستان اســت یعنی پروژه خط سوم 
انتقال برق به ارمنســتان کــه در حال 
احداث است، نهایی شــود قطعا شرایط 
این را داریم که از مســیر ارمنســتان به 
گرجستان و از مسیر کابل زیردریایی به 
اروپا متصل شویم، ولی نیازمند این است 
 AC که در مقطعی سیگنال برق کشور از
به DC تبدیل شود زیرا وردوی گرجستان 
فقط DC اســت، ارمنســتان بنا دارد که 
این پروژه را اجــرا کند ولی نیازمند این 
است که ما نیز پلنی داشته باشیم که هم 
برق و هم گاز را به اروپا صادر کنیم. وی 
افزود: ما می توانیم از مسیر ترکیه به اروپا 

صادرات داشته باشیم یعنی غیر از مسیر 
گرجستان و دریای سیاه ما می توانیم به 
شبکه ترکیه نیز برای ورود به اروپا متصل 
شویم، برای این منظور باید با کشورهای 
اروپای شــرقی توافق کنیم که از طریق 
ترکیه به بلغارســتان و ســپس اروپای 
شــرقی برق و گاز را صــادر کنیم.عضو 
اتــاق بازرگانی در ادامــه تصریح کرد: ما 
می توانیم گاز را از دریای سیاه به رومانی 
و بعد به اروپای شــرقی بفرستیم اما در 
مورد برق بهتر اســت که از طریق ترکیه 
به اروپا صادرات داشــته باشــیم هرچند 
مسیر ارمنســتان و گرجستان نیز امکان 
اتصال به اروپــا را داریم. وی تاکید کرد: 
ما باید در هر مسیری که بتواند منجر به 
صدور انرژی ما شود حضور داشته باشیم، 

اما موضوع این است در شرایط بلندمدت 
بهتر است به جای سواپ خود را به عنوان 
بازیگر اصلی و صادرکننده معرفی کنیم، 
اگر ســواپ کننده باشــیم میدان دست 
ما نخواهد بود.صالحی خاطرنشــان کرد: 
مشــکل ما در بحث صــادرات برق این 
اســت که در فصل تابستان به دلیل عدم 
ســرمایه گذاری ها ناتــرازی داریم و این 
منجر به این شــده که در فصل تابستان 
حــدود ۱۵ هزار مگاوات کمبــود داریم 
ولــی در فصــول دیگر امــکان صادرات 
داریم.وی بیان داشت: قرار بود تا انتهای 
برنامه ششم به ۱۰۵ هزار مگاوات نیروگاه 
نصب شــده برســیم ولی اکنون ۸۷ هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شــده داریم. یعنی 
همچنان کمبود داریم و این باید جبران 
شود، یعنی اگر اقتصاد برق را حل کنیم 
و اجازه تولید و صــادرات برق به بورس 
انرژی داده شــود، منابع خوبی از ســوی 
صنایع به ســمت نیروگاه سازی می آید و 
کمبودها جبران می شــود و ما می توانیم 
از محل صادرات؛ منابع سرمایه گذاری را 
برگردانیم و این شــدنی است. عضو اتاق 
بازرگانی گفت: بخش خصوصی می تواند 
ناتــرازی، کمبود و خاموشــی را جبران 
کند به شــرطی که دولت برنامه ای را که 
نیروگاه هــا بتوانند فروش و صادرات برق 
داشــه باشــند، اجرا کند در این صورت 
گشایش بزرگی را در بخش منابع صنعت 

برق شاهد خواهیم بود.

 خطوط برق ایران تا اروپا 
کشیده می شود؟

یــک مقام بلندپایه هندی اعالم کرد دهلی نو به خرید نفت 
روسیه به دلیل مزایایی که دارد، ادامه خواهد داد.به گزارش 
ایسنا، سوبرامانیام جی شانکار، وزیر خارجه هند در پنجمین 
دیدار امسال با همتای روســی خود، ضمن تاکید بر ادامه 
خرید نفت روســیه، اعالم کرد دو کشور در حال گسترش 
روابط تجاری هســتند. ســفر وزیر خارجه هند به مسکو 
که نخســتین ســفر او از زمان آغاز حمله نظامی مسکو به 
اوکراین در فوریه بوده است، با سفر جانت یلن، وزیر خزانه 
داری آمریکا به دهلی نو بــرای صحبت با مقامات هندی و 
احتماال مذاکره درباره مســئله ســقف قیمت نفت روسیه، 

همزمان شــده اســت. یلن پیش از این سفر گفت: هند از 
سقف قیمت برای نفت روسیه سود می برد و آمریکا امیدوار 
است که دهلی نو از این مکانیزم بهره ببرد.کشورهای گروه 
هفت قصد دارند ســقف قیمت برای صادرات نفت دریابرد 
روسیه را از پنجم دسامبر و سقف قیمت برای فرآورده های 
نفتی روسیه را از پنجم فوریه اجرایی کنند.هند بزرگترین 
مشــتری نفت روسیه پس از چین اســت و پاالیشگاه های 
هندی، محموله های نفت روسیه که خریداران غربی حاضر 
بــه دریافت آنها نشــده اند را با قیمــت ارزان تر خریداری 
می کنند. سهم روســیه از واردات نفت به هند در سپتامبر 

به ۲۳ درصد رســید در حالی کــه پیش از جنگ اوکراین، 
حدود دو درصــد بود.مقامات بلندپایه هندی در حوزه های 
کشــاورزی، نفت، گاز طبیعی، بنادر، کشتیرانی، فاینانس، 
مواد شیمیایی و کود جی شــانکار را در این سفر همراهی 
کردند که به گفته وی، نشــان از اهمیت روابط با روســیه 
دارد. هر دو طرف مایل هستند تجارت روپیه-روبل را با در 
نظر گرفتن مشکالتی که روسیه در خصوص استفاده از دالر 
دارد، گسترش دهند.جی شــانکار در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با سرگی الوروف، همتای روسی خود اظهار کرد: 

روسیه یک شریک مطمئن و استوار بوده است.

هند:بهخریدنفتروسیهادامهمیدهیم

قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر آماری که رشد بیش از حد انتظار ذخایر آمریکا را نشان داد و همچنین افزایش آمار ابتال 
به کووید در چین، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۴۴ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۹۴ 
دالر و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۳ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۸۸ 
دالر و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز سه شنبه حدود سه درصد ریزش کردند.به گفته منابع آگاه از آمار موسسه 
امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به چهارم نوامبر، به میزان حدود ۵.۶ میلیون بشکه رشد کرد در حالی که 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، رشد ذخایر نفت به میزان حدود ۱.۴ میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.بازار نفت هفته گذشته به شایعاتی مبنی بر این که چین 
محدودیت های کووید را تسهیل خواهد کرد، امیدوار شده بود اما مقامات سالمت چین آخر هفته گذشته اعالم کردند در برابر موارد جدید ابتال، رویکرد پاکسازی پویا 
را حفظ خواهند کرد. آمار کووید در گوانگژو و شهرهای چینی دیگر افزایش پیدا کرده و این قطب تولید جهانی را به جدیدترین کانون شیوع کووید در چین تبدیل 
کرده است.اســتفن اینس، از شــرکت مدیریت دارایی اس پی آی در یادداشتی نوشت: با تکذیب شدن خبر بازگشایی چین و رشد قابل مالحظه ذخایر نفت آمریکا که 
نشان می دهد تقاضای آمریکایی برای سوخت ضعیف شده است، نگرانی هایی که پیرامون رکود وجود دارد صبح چهارشنبه در معامالت بازار آسیا تجدید شدند.تینا 
تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره اظهار کرد: با وجود محدود ماندن عرضه در بازارهای فیزیکی، کندی تقاضای چین برای سوخت، تاثیر بزرگی 

در بازارهای معامالت آتی نفت داشته است.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: در شرایطی که ۵۰ درصدر ظرفیت سی ان جی کشور خالی است، می توان با جایگزینی 
این فرآورده نفتی با بنزین، مانع واردات بنزین شد.محســن جوهری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت های ایران در حوزه 
سی ان جی، اظهار کرد: می توانیم ادعا کنیم که اکنون دانش ساخت تجهیزات سی ان جی به طور ۱۰۰ درصد در اختیار کشور است 
و شــرکت های ایرانی به راحتی در این حوزه فعال هستند.وی با بیان اینکه ۵۰ درصد ظرفیت عرضه سی ان جی بالاستفاده مانده 
است و از شرکت های تولیدی و خدماتی آنطور که باید استفاده نمی شود، تاکید کرد: به جز کالن شهرها نیازی به احداث جایگاه 

جدید نیست، در شهرستان ها جایگاه ها حداقل ۵۰ درصد ظرفیت خالی دارند و حتی در برخی از شهرستان ها این عدد بیش از ۵۰ درصد است، تاجایی که جایگاه 
داری در بســیاری از شهرستان ها صرفه اقتصادی ندارد، چراکه میزان عرضه  سوخت ســی ان جی که دارند هزینه های آن ها را پوشش نمی دهد.رئیس انجمن صنفی 
سی ان جی کشور با اشاره به ظرفیت موجود در کشور برای تبدیل خوروها به گازسوز، گفت: برای این مساله نیز ظرفیت های خوبی در کشور وجود دارد، حدود ۵۰۰ 
کارگاه تبدیل در کشور وجود دارد که خیلی از آن ها به سمت تبدیل خودروها با استفاده از کیت نوع ۳ و ۴ رفته اند.جوهری افزود: استفاده از کیت های نسل ۳ و نسل 
۴ برای تبدیل خودروها به دوگانه سوز تاثیر بسیاری  در کاهش افت راندمان خودروهای دوگانه سوز دارد و مردم را ترغیب به استفاده از سوخت سی ان جی می کند 
البته هزینه زیادی دارد و امیدواریم دولت در بحث تبدیل خودروها فکر اساسی داشته باشد تا تبدیل خودروها با هزینه دولت انجام شود و کسانی که متقاضی گازسوز 

کردن هستند هزینه ای را پرداخت نکنند.

راهیبرایجلوگیریازوارداتبنزینکاهشقیمتنفتعمیقترشد
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گزیده خبر

 بازدید عضو هیأت عامل سازمان بنادر
 از بندر چابهار

  معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانــوردی در رأس هیأتی به منظور بررســی روند 
پیشــرفت پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری از طرح 
توسعه بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد.به گزارش 
روابــط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 

سیستان و بلوچستان، علی فتحی، عضو هیأت عامل و معاون مهندسی و توسعه 
امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در جریان سفر دو روزه به بندر چابهار 
از پروژه های در دست اجرای این بندر بازدید کرد.بازدید از پروژه احداث سیلوی 
غالت 100 هزار تنی، پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید 
بهشتی، دیوار حفاظت ساحلی جنوب شرقی بندر شهید بهشتی و بازدید از پروژه 
کریدور لجستیکی از برنامه های اولین روز سفر معاون فنی و مهندسی سازمان 
بنادر و دریانوردی از بندر چابهار بود.وی همچنین از دیگر پروژه های شبکه معابر 
و تأسیسات زیربنایی طرح توسعه، حوضچه و کانال های دسترسی بنادر شهید 
بهشتی و شهید کالنتری و برج کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار بازدید خواهد 
کرد.بازدید از پروژه های تعمیرات اساسی مهمانسرا، منازل مسکونی و مجموعه 
ورزشی و جلســه با مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از دیگر 
برنامه های این عضو هیأت عامل در دومین روز سفر به بندر چابهار خواهد بود.

ایمپاسکو برگزار می کند: دوره آموزشی 
کارور دستگاه حفاری

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ایمپاسکو 
به نمایندگی از ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در نظر 
دارد دوره آموزشی کارور دستگاه حفاری » ویژه آقایان« را مطابق با موافقت نامه 
ماده 1۷ اساسنامه ایمیدرو در آذر ماه برگزار نماید.دوره مذکور در راستای تحقق 
نقشه راه معدن و با هدف توسعه آموزش های مهارتی تکنسین های معدن می 
باشــد.دوره آموزشی کارور دستگاه حفاری یک ماهه و بصورت تئوری و عملی و 
رایگان می باشد.عالقمندان با مدرک تحصیلی راهنمایی و باالتر برای شرکت در 
دوره می توانند حداکثر تا تاریخ 10 آذر 1۴01 جهت ثبت نام با شــماره تلفن 
0۳۵۳۸۲۲۳۷01 و شماره فاکس 0۳۵۳۸۲۲۳۷00 تماس حاصل نمایند.الزم 

به ذکر است تاریخ و مکان برگزاری دوره متعاقباً اعالم خواهد شد. 

رشد 4.2 درصدی تولید در سایپا
مجموع تولید گروه سایپا تا 1۷ آبان ماه سال جاری با رشد ۴.۲ درصدی همراه 
بوده به نحوی که ۲۷۷ هزار و 9۴ دســتگاه خودرو تولید شده، در حالی که در 
مدت مشابه ســال گذشــته این تعداد ۲6۵ هزار و ۸09 دستگاه بوده است.به 
گزارش سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا از ابتدای سال تا 1۷ آبان ماه با تولید 
۲6۳ هزار و 1۲۲ خودرو کامل نســبت به مدت مشابه سال گذشته با تولید 9۴ 
هزار و 9۵۷ دستگاه، توانسته رشد 1۷۷ درصدی را به دست آورد.بر اساس این 
گزارش آمار تولید کلی خودرو در این گروه خودروساز در این مدت با رشد ۴.۲ 
درصدی همراه بوده در حالی که از خرداد ماه سال جاری سه خودرو پرتیراژ تیبا، 
تیبا۲ و ســاینا از خطوط تولید خارج شده است. این رشد تولید با وجود خروج 
ســه خودرو مذکور، بر اســاس برنامه ریزی دقیق و مدون و با افزایش ظرفیت 
تولید سایر محصوالت انجام شد.عالوه بر این در سال جاری در گروه سایپا تولید 
خودرو به صورت »عبور مســتقیم« با نرخ 100 درصد انجام شده که با مقایسه 
این موضوع در ســال گذشته که نرخ »عبور مستقیم« در حدود ۲۳ درصد بوده 

نشان دهنده افزایش تولید خودرو آماده تحویل بوده است.

عرضه ی فوالد در رینگ صادراتی توسط 
شرکت آهن و فوالد ارفع

با عنایت خداوند متعال و مساعدت های ویژه بورس کاال و ایمیدرو ، برای اولین 
بار در کشور ، عرضه ی فوالد در رینگ صادراتی توسط شرکت آهن و فوالد ارفع 
با موفقیت انجام شد.• قیمت شــمش فوالدی تحویل درب کارخانه،1۴۳۵۲9 

ریال،• قیمت شمش فوالدی تحویل FOB بندرعباس،1۵0۵09 ریال.

سازمان مدیریت پسماند استان البرز
شرح فعالیت سازمان مدیریت پسماند استان 

البرز در سال گذشته
در نشســت خبری که در ســازمان پســماند واقع در حلقه دره برگزار شد از 
فعالیت یکســال گذشته سازمان پسماند به شــرح زیر میباشد  .در گفتگو با 
رئیس ســازمان مدیریت پسماند ، خسروی: از چند سال پیش که دو سازمان 
مدیریت پسماند و ماشین آالت ادغام شده اند حجم کار زیادی به این سازمان 
تحمیل شده است و باعث شده خیلی اوقات به چالش کشیده شویم .در بحث 
ماشــین آالت ابتدا که شروع به کار کردیم نقایص زیادی وجود داشت .از 19 
ماشین بابکت فقط دو الی سه تا از آنها مورد استفاده بود ،از ۵ تا لودر ۲ لودر 
موتورش ســوخته بود و مشکالت زیادی برای ماشین آالت وجود داشت که با 
توجه به باال رفتن ارز امکان خرید ماشین آالت نیز برای ما وجود ندارد ،سپس 
در حال حاضر به تعمیر آنها پرداختیم تا مجدد شروع به بهرهبرداری از ماشین 
ها کردیم .خســروی ادامه داد ما بودجه ۵ میلیاردی برای سازمان پسماند در 
اختیار داشتیم که با مطرح کردن این مسئله در شورای اسالمی کرج موفق به 
افزایش بودجه این سازمان به 1۲ میلیارد شدیم .که این افزایش بودجه در به 
ما در فعالیت های سازمان مدیریت پسماند کمک کرد و بسیاری از اهداف ما را 
مرتفع ساخت.همچنین توانستیم ماشین آالت مهم و جدید خریداری کنیم تا 
در بخش خدمات شهری توانمند تر عمل کنیم .وی با اشاره به موضوع مشکل 
حمل زباله در ســال گذشته در مناطقي مثل حصارک و خلج آباد ،همچنین 
مشکالت حادی که این مسئله در بستر شهری به وجود آورده بود سخن گفت 
و ادامه داد در حال حاضر با خریداری ماشــین آالت حمل زباله توانستیم در 
این موفق تر عمل کنیم .و همچنین در بحث دیگر خسروی ادامه داد، تکمیل 
کردن پروژه زیرگذر ماهان که به صورت نیمه تمام باقی مانده بود یکی دیگر از 
پروژه های مهمی بود که سازمان پسماند به آن پرداخت .ما توانستیم با استفاده 
از ماشین آالت و ماشین های حفاری بالغ بر ۵ تا 6 هزار سرویس خاک از این 
مکان تخلیه کنیم .و همچنین با کمک سازمان عمران و ماشین آالتی که در 
اختیار داریم زیرســازی و رو ســازی این پروژه را به تکمیل برسانیم .و در این 
بین، به پروژه زیرگذر شیخ آباد در بحث زیرسازی و روسازی نیز کمک کردیم 
.خسروی اضافه کرد ، در امسال ما توانستیم در بخش دپوی های موقت داخل 
شهری کرج که سال ها به همان شکل باقی مانده و مصائب و مشکالت بسیاری 
را برای شهروندان به وجود آورده بود تخلیه کنیم که در این دپو ها بالغ بر ۵ 

تا 6 هزار سرویس خاک و نخاله وجود داشت.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت عنوان کرد
کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داد.
مسعود رسولی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت گوشت در تقاضا برای خرید تغییری 
ایجاد کرده است یا خیر؟ گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵0 درصد و مصرف مرغ 
۳0 درصد کاهش یافته اســت.وی ادامه داد: این کاهش تقاضا باعث شده که شرکت های بسته بندی با مشکالتی 
روبه رو شوند. زیرا شرکت های بسته بندی برای تولید »مشخصی« هزینه کرده اند، اما به دلیل کاهش تقاضا تولیدات 
آنها نیز کم شــده  است. این شرکت ها اگر تعدیل نیرو کنند به راحتی نمی توانند نیرو جذب کنند و اگر نیروهای 
خود را نگه دارند دخل و خرجشان به هم نمی رسد.دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور 
در پاسخ به اینکه آیا باالتر بودن قیمت گوشت و مرغ بسته بندی شده علت کاهش تقاضای این محصوالت در بازار 
نیســت، گفت: بسته بندی محصوالت از نظر ما هزینه اضافی ندارد، زیرا بسته بندی سودش را از ضایعات بدست 
مــی آورد. به عبارت دیگر وقتی مردم مرغ کامل خریداری می کنند پوســت و ضایعــات آن را دور می ریزند ولی 

شرکت های بسته بندی ضایعات را می فروشند و از پول آن برای بسته بندی استفاده می کنند.

صادرات آبزیان ایران به ۵۵ کشور دنیا
دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با اشاره به پرورش قزل آال در آب شور دریای خزر از صادرات آبزیان 
کشــور به ۵۵ کشور دنیا خبرداد.به گزارش ایلنا، علی اکبر خدایی گفت: ارز صادرات آبزیان به کشور بر می گردد 
البته با تمامی مشکالت و مصائبی که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند.وی اظهار داشت: در حال 
حاضر مانعی برای صادرات آبزیان ایران نیست بلکه محصوالت در این حوزه به تمام قاره های دنیا صادر می شود اما 
بازگشت ارز حاصل ازصادرات و همینطور بحث حمل و نقل آبزیان به دلیل شرای طتحریمی با مشکالتی همراه 
اســت.دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ضمن اشــاره به اینکه ظرفیت بسیاری خوبی برای تولید انواع 
آبزیان در کشــور وجود دارد، گفت: بخش عمده ای از این تولیدات صادراتی است.وی در ادامه با بیان اینکه ایران 
کشوری کم آب در دنیا به شمار می رود، افزود: به نظر می رسد خیلی جای توسعه برای پرورش آبزیان آب شیرین 
مثل قزل آال یا کپورماهیان در کشــور وجود نداشــته باشد از اینرو ضرورت دارد در این حوزه ها بر روی راندمان و 
افزایش برداشت در واحد سطح تمرکز شود.خدایی ضمن اشاره به آغاز پرورش ماهی قزل آال در آبشور دریای خزر 
اظهارداشــت: تغییر رویکرد پرورش این ماهی از آب شیرین به سمت آب شور در حال انجام است.وی با تاکید بر 
اینکه ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه پرورش آبزیان در آب های شور و لب شور کشور بطور کامل مهیاست، اذعان 
کرد: زمین های زیادی در سواحل جنوبی ایران و همچنین آب های غیر متعارف مثل آب های لب شور در استان های 
مرکزی ایران مثل یزد، سمنان، کرمان و دیگر نقاط بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دراین حوزه هاست.دبیرکل 
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در ادامه از صادرات میگوی ایران به ۲1 کشور دنیا خبرداد و یادآورشد: کشور 

در بحث پرورش این آبزی از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است.

هدف گذاری برای تجارت 2۸۰ میلیون تنی در بنادر
معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با اشــاره به هدف رســیدن به ظرفیت تجاری ساالنه 
۲۸0 میلیون تنی در بنادر، گفت: اگرچه به واسطه تحریم، ظرفیت تجاری کشور نسبت به این عدد کمتر است، 
اما امیدواریم با حل مشــکالت بتوانیم جهش مناســبی در توسعه تجاری، حمل ونقل دریایی، تخلیه و بارگیری و 
پســکرانه ها داشته باشیم.به گزارش ایسنا، نشست مدیران ســازمان بنادر و دریانوردی با مدیران و فعاالن حوزه 
صنعت نفت و پتروشیمی با رویکرد توسعه بازار، امروز در محل این برگزار شد. جلیل اسالمی -معاون امور بندری 
و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی- در این نشست با بیان اینکه بحث بنادر اهمیت و ظرفیت زیادی در کشور 
دارد، اظهار کرد: این ظرفیت ها در حوزه های مختلف کانتینر، نفت و پتروشیمی، معدنی و فله وجود دارد. در حال 
حاضر ما در دوره ای هســتیم که از نظر توسعه زیرساخت های بندری توسعه قابل توجهی داشتیم و در سال های 

گذشته ظرفیت سازی های خوبی در جنوب و شمال انجام شده است.

 چرا حجم صادرات کاالی نهایی کاهشی می یابد؟

باهرعطسه،نرخارزدرایرانجابهجامیشود
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی خاطر نشــان 
کرد: فاصله ارز نیما و ارز آزاد هر چقدر افزایشــی شود نقش 
بخش خصوصــی در صادرات کمتر می شــود چراکه بخش 
خصوصــی نمی تواند با ارز ۳6 هــزار تومان جنس خریداری 
کنــد و با ارز نیمایی آن را پــس بدهد.عباس جبال بارزی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه نرخ ارز مبنای 
تامین مواد اولیه اســت، گفت: تغییر نــرخ ارز بر قیمت مواد 
اولیه بنگاه های تولیدی تاثیر مســتقیم می گذارد، بنابراین با 
نوسان های نرخ ارز طبیعی است که نرخ مواد اولیه نیز تغییر 
کند؛ درحال حاضر روزانه شــاهد نرخ ارز هستیم.وی با تاکید 
بر این نکته که تغییرات روزانه نرخ ارز امکان برنامه ریزی را از 
واحدهای تولیدی ســلب کرده است، گفت: فعاالن اقتصادی 
نمی گویند نرخ ارز باید برای همیشــه ثابت بماند؛ تغییر نرخ 
ارز باید متناسب با تورم داخلی، منهای تورم خارجی هر سال 
تغییر کند اما در کشور ما نوسان ها از کنترل خارج شده است 
و ممکن اســت با هر عطســه نرخ ارز در ایران جابه جا شود.

این فعال اقتصادی تک عاملی خواندن نوســان های نرخ ارز را 
اشتباه دانست و افزود: تحریم ها عامل مهمی است اما نمی توان 
به ســادگی از فاکتور تورم گذر کنیم از ســوی دیگر افزایش 
تقاضا برای خرید دالر و ســکه در نوســان های نرخ ارز تاثیر 
مستقیم گذاشته است.رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
کرمان با اشاره به دشــواری های بنگاه های تولیدی در تامین 
نقدینگی، خاطر نشان کرد: نوسان ها نرخ ارز باعث می شود که 
تولیدکننده نتواند متناســب با آن نقدینگی خود را هماهنگ 
کند ضعف در تامین نقدینگی نیز در روند تولید تاثیر می گذارد 
و عاملی برای فلج کردن تولید می شود چراکه تولیدکنندگان 
در تامین مواد اولیه با چالش مواجه می شوند.وی کاهش تولید 
را متــرداف با عدم توان تولیدکننــدگان در جبران هزینه ها 

توصیف کرد و افزود: ثبات در اقتصاد اولویت نخســت اســت 
وقتی قیمت نهاده  های تولید همواره در حال تغییر باشد فعال 
اقتصادی توان برنامه ریــزی و تولید را ندارد، بنابراین زیان ده 
می شــود و یا از چرخه خارج می شــود؛ ۲0 درصد نرخ ارز در 
یــک هفته باال رفت و وزیر اقتصاد اعالم کرد که برای کاهش 
آن برنامه دارد و نرخ ارز پایین می آید. حال این پرسش مطرح 
است که وزیر اقتصاد می خواهد با چه مکانیزمی نرخ  را پایین 
بیاورد تولیدکنندگان لحظه ای پیش می روند و نمی تواند تولید 

را مدیریت کنند. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کشورها از جمله چین 
سیاســت کاهش ارزش پول ملی را دنبال کردند تا از ســوی 
دیگر بتوانند صــادرات را افزایش بدهند چرا ما نتوانســتیم 
این سیاست را در کشــور دنبال کنیم؟ گفت: کشورهایی در 
اجرای این سیاســت موفق شــدند که توانستند تورم داخلی 
را کنتــرل کنند همچنین در این کشــورها خرید مواد اولیه 
برای تولیدکننده پایین است و دولت به تولیدکنندگان یارانه 

پرداخت می کند؛ فاجعه این اســت که تولیدکنندگان بعد از 
صادرات کاالیی که بــا ارز آزاد آن را تولید کردند باید با نرخ 
نیمایی آن را ثبت کنند از این رو حجم صادرات کاالی نهایی 
در ایران کاهشی شده اســت. اما از سوی دیگر صادرات مواد 
خام از سوی شرکت های خصولتی رو به افزایشی شده است. 
در بازارهای جهانی تقاضا برای خرید مس و سنگ آهن وجود 
دارد و فروش این ارقام اقدام ارزشــمندی نیســت و نباید و 
نمی تــوان به فروش آنها افتخار کرد.وی تاکید کرد: فاصله ارز 
نیما و ارز آزاد هر چقدر افزایشــی شود نقش بخش خصوصی 
در صادرات کمتر می شــود چراکه بخش خصوصی نمی تواند 
بــا ارز ۳6 هزار تومان جنس خریداری کنــد و با ارز نیمایی 
آن را پــس بدهد.جبالبارزی با بیان اینکه مکانیزم بازار ارزش 
پول ایران را پایین  می آورد، خاطر نشــان کرد: دولت نرخ ارز 
را باال نمی برد و مخالف شــرایط ایجاد شده است و اعالم کرد 
که می خواهد دالالن ارزی را دستگیر کند.این فعال اقتصادی 
قیمت انرژی در ایران را واقعی ندانست و افزود: اگر می خواهیم 
نــرخ انرژی را به نرخ های جهانی هماهنگ کنیم و نرخ انرژی 
را آزاد کنیم نباید تعیین قیمت و نرخ دستوری برای تولیدات 
تعیین کنیم؛ نرخ  انرژی به نفع شرکت های خصولتی و بزرگ 
تمام می شود که انرژی ارزان می گیرند و با ارز آزاد می فروشند. 
بنگاه های کوچک و متوسط نیازمند حمایت هستند بنگاه های 
که توان پرداخت سودهای بانکی ۲9 درصد را ندارند.وی گفت: 
افزایش حقوق کارگران نه کیفیت زندگی آنها را باال نبرد؛ در 
کشوری که تورم ۴0 درصدی را تجربه می کند امکان صادرات، 
خلق ارزش و تولید وجود ندارد و فقط شاهد دالل بازی، سفته 
بازی و خرید وفروش ملک هستیم. بخشنامه های خلق الساعه 
باید جمع شــود و تولیدکنندگان بتوانند برای ۵ سال آینده 

سیاست گذاری کند.

مسئوالن گمرک و سازمان انبارهای عمومی ضمن ارائه آماری 
درمورد ترخیص دارو و مواد اولیه، دالیل احتمالی رسوب داروها 
را تشــریح کردند.ابوالفضل اکبرپور - مدیرکل گمرک فرودگاه 
امام خمینی )ره( در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به آمار واردات 
دارو و مواد اولیه شــیمیایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری را 
۳1 مهرماه، بیش از ۲۲۴0 تن از محصوالت دارویی مندرجات 
ذیل یادداشت فصل ۳0 جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صــادرات و واردات به ارزش بیش از ۸۲۲ میلیون دالر 
وارد کشــور شده است.وی ادامه داد: همچنین بیش از 660 تن 
مواد اولیه شیمیایی مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲9 جداول 
پیوســت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به 
ارزش بیــش از ۳۳0 میلیون دالر در بــازه زمانی مذکور  وارد 
فرودگاه امام خمینی)ره( شــده و همه اقــالم مذکور تا کنون 
ترخیص شــده اســت.به گفته مدیرکل گمرک فــرودگاه امام 
خمینــی )ره( در حال حاضر بیش از ۲۲ تن محصوالت دارویی 

به ارزش بیش از ۸.۵ میلیون دالر نیز درحال ترخیص است.

در ترخیص کاال، فقط گمرک تصمیم گیرنده نیست
مهدی ذوقی نیز در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه اجازه 
تخلیه کاال طبق ماده 19 قانون امور گمرکی و خروج کاال طبق 
بند )پ( مــاده ۳ قانون امور گمرکی بــه عهده مرجع تحویل 
گیرنده یعنی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی نیست، 
اظهار کرد: شرکت انبارهای عمومی فقط به عنوان مرجع تحویل 
گیرنده کاال باید تابع دستورات حاکمیت یعنی گمرک جمهوری 
اسالمی ایران باشد و انبارها خارج از این چارچوب نمی تواند کاال 
را پذیرفته یا تحویل دهند.وی ادامه داد: باید تاکید کنم که اگر 
گمرک اجازه خروج به کاالی خاصی را ندهد به این معنی نیست 
که تشخیص شخص گمرک است و باید به نقش پررنگ و اساسی 
سازمان های همجوار موصوف در ماده 1۲ قانون امور گمرکی نیز 
اشاره کرد. حدود ۴۵ قانون داخلی، 1۵ کنوانسیون بین المللی و 
۲۵ رویه گمرکی همگی در کنار ۲۵ ســازمان همجوار دیگر در 
کشــور وجود دارد که گمرک جمهوری اسالمی ایران ملزم به 
اخــذ تایید و اجرای موازین آنها بوده و باید به اقتضای نوع کاال 
به گمرک این نظــرات تخصصی، قانونی و مجوزات موضوعه را 
بدهند که به اقالم گمرکی اجازه خروج دهد. در واقع تا گمرک 

مجوز را از ســازمان های همجوار نگیــرد وظیفه دارد به عنوان 
مرزبان اقتصادی کشور از خروج کاال ممانعت کند.

ترخیص دارو در گروی اعتبارات بانکی و مجوزهای الزم
مدیرعامل شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با بیان 
اینکــه در مورد ترخیص داروها و ســرم ها به مجوزهای وزارت 
صمت، اعتبارات بانکی، وزارت بهداشــت )سازمان غذاودارو( و 
... نیاز اســت، عنوان کرد: بنابراین در ابتدا سازمان های همجوار 
باید تایید تشریفات قانونی موضوع ترخیص را صادر و ارائه کنند. 
دوم حقوق و عوارض گمرک و دولت پرداخت شود و در نهایت 
گمرک همواره بدون فوت وقت اجازه ترخیص یا حمل یکسره 
)در خصوص کاالهای اســتراتژیک( را می دهد.ذوقی در پاسخ 
به این ســوال که چرا کاالهایی دوره رسوب طوالنی داشته اند 
و اجازه خروج صادر نشــده اســت؟ پاســخ داد: نظر مسئولین  
گمرک جمهوری اســالمی ایران نافذ و دقیق تر است اما عموما 
ســازمان های فوق الذکر مجوزات قانونی مربوط به خروج کاال 
را به گمرک ارائه و ارسال نکرده اند.مدیرعامل شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی به این ســوال کــه آیا داروهایی که 
در انبارها مانده اند مشــکل تامین ارز دارند؟ پاســخ داد: اینکه 
مشکل چیست را عارضه یابی دقیق نکرده ایم و اصوال مسئولیت 
این شــرکت حول تعهدات موضوع مــاده ۲۵ و بند )ک( ماده 
یک قانون امور گمرکی اســت. اما بررسی های میدانی حاکی از 
مشکل اعتبارات بانکی و مجوزهای غذا و دارو است.ذوقی تاکید 
کــرد: انبارهای عمومی فقط تحویل گیرنده اســت و هر چه را 
تحویل می گیریم باید در چارچوب اطالعات تبصره یک ماده ۵0 
آیین نامه قانون امور گمرکی تحویل دهیم. در مورد اینکه ماهیت 
کاال )از لحاظ کد تعرفه HS تایید شــده( در بدو تحویل به انبار 
چیســت و چرا در انبار رسوب کرده است اطالع رسمی نداشته 
و موضوع فعالیت این شرکت مدخلیتی در زمان ماندگاری کاال 
ندارد.به گفته وی، به وزن 9۸ تن دارو، سرم، مواد اولیه دارویی 
و امثالهم در انبارهای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 

موجود است.

بانک مرکزی باید برای صنایع دارویی، استثنا قائل شود
در این راستا، فرامرز اختراعی - رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی- نیز به ایسنا اعالم کرده بود که دولت باید بانک ها 
را مکلف کند که برای صنایع دارویی تسهیالت را افزایش دهند 
و شــرایط نشــدنی مقرر نکنند. بانک مرکزی باید به ســرعت 
برای صنایع دارویی، اســتثنا قائل شود تا این مشکالت برطرف 
شــود. مالیات بر ارزش افزوده قباًل بر اساس نرخ ۴۲00 تومانی 
محاسبه می شد، اما االن بر اساس ارز نیمایی است. البته هفته 
گذشــته برای دارو از 9 درصد به دو درصد کاهش پیدا کرد. اما 
به دلیل شوک وارد شده در تغییر نرخ، در مجموع مشکل تامین 

نقدینگی برای ترخیص همچنان پابرجاست.

چرا داروها ترخیص نشدند؟

آبــادان- ایرنا- رئیس 
جمهوری  گمرک  کل 
اســالمی ایران میزان 
مبادالت تجاری کشور 
در هفت ماه ســال جاری را ۸1 میلیون و ۳0 هزار تن به 
ارزش 60 میلیــارد و 1۳۳ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: 
میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزشــی نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل حدود 10 درصد افزایش و از نظر وزنی 

1۷.6 درصد کاهش داشته است.علیرضا مقدسی که عصر 
)سه شــنبه(  از گمرک خرمشهر بازدید کرد، در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در هفت ماهه امسال میزان 
صادرات غیرنفتی کشور 61 میلیون و ۲۸۳ هزار تن کاال به 
ارزش ۲۸ میلیارد و ۴06 میلیون است که به لحاظ ارزش 
۵.6 درصــد افزایش و از حیــث وزن1۸.۲ درصد کاهش 
نشــان می دهد.وی افزود:در این مدت 19 میلیون و ۷۴۷ 
هزارتن کاال به ارزش ۳1 میلیارد و ۷۲۷ میلیون دالر وارد 

کشور شد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 1۵.۷ درصد 
کاهش و 1۴.۴ درصد افزایش داشته است.مقدسی گفت: 
پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید 
فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شــده، اوره، ســایر اوره، 
شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج و سایر روغن های سبک 
و فــرآورده ها بجز بنزین 10 قلــم اول کاالهای صادراتی 
کشور را تشکل دادند که 9/۳۷ درصد از نظر وزنی و 9/۴1 
درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود 

اختصاص دادند.وی پنج کشــور عمــده مقصد صادرات 
کاالهای ایرانی را کشــورهای چین، عراق، امارات متحده 
عربی، ترکیه و هند اعالم کرد.ئیس کل گمرک جمهوری 
اسالمی ایران بیان داشت:  در این مدت ذرت دامی، برنج، 
گندم،  دانه سویا، گوشــی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب 
گردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده ای، ســایر تلفن های 
هوشــمند و شکر تصفیه نشده عمده  کاالهای وارداتی به 
کشور را تشکیل می دهند که از کشور مبدا شامل امارات 
متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان وارد کشور شدند.

گمرک خرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به 
بازار پرمصرف کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین 

گمرکات کشور در زمینه صادرات است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران:

ارزش تجارت خارجی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت
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گزیده خبر

خبر خوش برای سهامداران وکار
آغاز عملیات اجرایی یکی از کامل ترین 

پروژه های پتروشیمی کشور 
با هدف جلوگیری از خام فروشی منابع طبیعی و ایجاد اشتغال از طریق افزایش 
تولید ملی در صنایع پتروشیمی، عملیات اجرایی پروژه هیدروژن زدایی از پروپان 
پتروشیمی کوروش توسط گروه مالی بانک کارآفرین آغاز شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین؛ پتروشــیمی کوروش از شرکت های زیرمجموعه گروه 
مالی بانک کارآفرین اســت که با هدف تولید پروپلین و مشتقات پایین دستی، 
بعنوان یکی از کامل ترین طرح های پتروشــیمی کشور تاسیس شده است.آغاز 
عملیات اجرایی این پروژه، طی مراســمی با حضور احمد بهاروندی مدیرعامل، 
محمدرضا خورســندی رئیــس هیات مدیره، جعفر حقیقــی مدیرعامل گروه 
مالی، ســهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی، رشدی بنام مدیرعامل 
پتروشیمی کوروش و جمعی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، در ماهشــهر به زمین زده شد،پیش بینی 
می شود پس از راه اندازی، به یکی از کامل ترین طرح های پتروشیمی در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش پروپلین در ایران تبدیل شــود.طرح پتروشیمی کوروش 
شــامل دو فاز اجرایی است که در فاز نخست، واحد هیدروژن زدایی از پروپان 
و ســاختمان صنعتی و غیرصنعتی مورد نیاز احداث می شود و در فاز دوم نیز 
واحدهای پایین دستی برای تکمیل زنجیره ی ارزش پروپیلن، از جمله زنجیره ی 
آکریالت ها به طرح اضافه خواهد شد.پیش بینی می شود تولید این کارخانه پس 
از بهره برداری به ســاالنه ۱۵۰ هزار تــن پروپیلن پلیمر گرید بر مبنای تامین 
ســاالنه ۱۸۵ هزار تن پروپان با خلوص ۹۶ درصد از پتروشــیمی بندر امام به 

عنوان خوراک برسد.

با ابالغ بانک مرکزی
فروش ارز در شعب ارزی منتخب بانک سپه 

آغاز شد
بانک ســپه فروش ارز به صورت اســکناس را با نرخ اعالمی اداره صادرات بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به متقاضیان در واحدهای ارزی و شعب منتخب 
خود آغاز کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: پیرو ابالغ بانک مرکزی 
مبنی بر تسهیل تأمین ارز مورد نیاز هموطنان، بانک سپه از تاریخ ۱7 آبان ماه 
سال جاری فروش ارز به صورت اسکناس )حداکثر به مبلغ ۱.۹۰۰ دالر( را با نرخ 
اعالمی اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در واحدهای ارزی 
و شعب منتخب خود آغاز کرد.بر اساس این گزارش، اشخاص حقیقی ۱۸ سال 
به باال از تاریخ مذکور تا اطالع ثانوی می توانند با مراجعه به هر یک از واحدهای 
ارزی و شــعب منتخب تعیین شده، ارائه کارت ملی و افتتاح یا داشتن حساب 
متمرکز ریالی در بانک سپه و ارائه شماره تلفن همراه به نام متقاضی، ارز مورد 

نیاز خود را خریداری کنند.

در هفت ماهه سال جاری بین شبکه بانکی کشور محقق شد؛
رتبه نخست بانک تجارت در زمینه 

فعالیت های ارزی
،بر اســاس آمار بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، بانک تجارت به رتبه 
نخســت در شبکه بانکی کشــور در زمینه فعالیت های ارزی در بخش واردات 
کشــور دست یافت.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک با سهم ۱4 
درصدی پیشتاز شبکه بانکی کشور اســت.این آمار عملکرد از طریق خدماتی 
همچون گشایش اعتبارات اســنادی، برات اسنادی و حواله ارزی محقق شده 
است و نشان دهنده آمادگی کامل بانک تجارت به منظور ارائه خدمات در زمینه  
تمامــی خدمات ارزی از جمله واردات، صادرات، خرید و فروش ارز، فعالیت در 

بازار متشکل ارزی و نقل و انتقال وجوه ارزی است.

رشد ۵۰ درصدی میانگین مبلغ وام های 
قرض الحسنه پرداختی

باالترین افتتاح حســاب روزانه در شــبکه بانکی برای بانک قرض الحسنه مهر 
ایران اســت و این بانک هر روز ۹ هزار حساب جدید افتتاح می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا با اشــاره به اینکه سطح وام خرد 
تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته اســت، گفت: در ســال گذشته سقف وام 
قرض الحســنه ۵۰ میلیون تومان بود، اما با توجه به شرایط تورمی و نیاز مردم 
این ســقف با کمک بانک مرکزی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته تا برخی 
از معضالت و مشکالت مردم برطرف شود.شمسی نژاد گفت: افزایش سقف وام 
قرض الحسنه مورد استقبال بسیاری از آحاد جامعه قرار گرفت، به طوری که در 
گذشته افرادی که تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام دریافت کرده بودند، توانستند 
ما به التفاوت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومــان وام را نیز دریافت کنند و این موضوع 
موجب شــد تا ورود منابع بانک بیشتر شــود و به تبع آن پرداخت وام افزایش 
یابد.این متخصص حوزه پولی و بانکی بیان داشــت: میانگین رقم وام در سال 
گذشــته حدود ۲4 میلیون تومان بود، اما با افزایش سقف وام به ۲۰۰ میلیون 
تومان موجب شد تا میانگین وام پرداختی ۵۰ درصد رشد کند و به بیش از ۳۵ 
میلیون تومان برسد.وی با اشاره به این که پرداخت وام های ۲۰۰ میلیون تومان 
به ۱۵ هزار مورد رسیده است، گفت: از ابتدای امسال حدود یک میلیون و ۳۱۲ 
هزار فقره وام خرد پرداخت کرده ایم، که از نظر تعدادی نسبت به سال گذشته 

۲۰ درصد و از نظر مبلغی حدود ۱۰7 درصد رشد کرده است.

در بورس کاال
انتشار اوراق سلف موازی خودرو 

تصویب شد
معاون بورس کاالی ایران گفت: هیات پذیرش کاال و اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالی بورس کاالی ایران با انتشــار اوراق سلف موازی 
اســتاندارد خودروی وانت کارا بــه ارزش ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
از ســوی گروه بهمن موافقت کرد.به گزارش ایســنا، سید جواد 
جهرمی اظهار کرد: تیرماه امســال در شورای عالی بورس، طرح 
عرضه خــودرو در بورس کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفت و 
همان زمان بحث تامین مالی خودروســازان عالوه بر عرضه های 
فیزیکی مطرح شد که این موضوع به تازگی مورد تصویب هیات 
پذیرش کاال و اوراق بهــادار مبتنی بر کاالی بورس کاالی ایران 
قرار گرفت.او افزود: گروه بهمن مجوز انتشار ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
اوراق سلف موازی اســتاندارد خودروی »وانت کارا۲۰۰۰« را به 
منظور تامین مالی اخذ کرد تــا پس از طی کردن مراحل الزم، 
زمان انتشــار این اوراق اعالم شود.طبق اعالم بورس کال، معاون 
عملیات و نظارت بر بازار گفت: تامین ســرمایه در گردش و حل 
مشکل نقدینگی خودروسازان، برنامه ریزی برای تولید، تکمیل 
طرح های توســعه ای خودروسازان، مشارکت خریداران در سود 
حاصل از تولید، رشد جذابیت سرمایه گذاری در صنعت خودرو 
و ایفای تعهدات فروش و تحویل خودروســازان از جمله مزایای 
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودرو در بورس کاال به شمار 
می رود.جهرمی در پایان تصریح کرد: مشخصات قرارداد و نحوه 
انجام معامالت اوراق سلف موازی خودروی وانت کارا در امیدنامه 
آن و در زمان انتشار این اوراق در سایت بورس کاالی ایران اطالع 

رسانی خواهد شد.

۱۱۲ هزار میلیارد تومان وام ازدواج 
و فرزندآوری پرداخت شد

از ابتدای ســال جاری تا ۱۸ آبان ماه، ۶۰۰هزار فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج، ۵۰۰ هزار فقره تســهیالت فرزندآوری و 
۱۳۶ هزار و47۶ فقره وام ودیعه مســکن، جمعاً به ارزش ۱۱۲.۶ 
همت به متقاضیان پرداخت شد.به گزارش ایلنا و به نقل از بانک 
مرکزی، از ابتدای ســال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۸۲.۶ همت به متقاضیان پرداخت 
شــده است که این امر بیانگر رشــد ۵۱ درصدی در اعطای این 
تســهیالت نسبت به مدت مشابه ســال قبل است.همچنین به 
منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابالغ شیوه نامه مربوطه 
)۳۱ فروردین( تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه 
فرزند به مبلغ ۲۰.۱ همت به متقاضیان پرداخت شــده اســت.
گفتنی اســت تا تاریخ ۱۸ آبان ۱74 هزار و ۸۰7 نفر نســبت به 
تشکیل پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کرده اند که 
از این تعداد ۱۳۶ هزار و 47۶ نفر به میزان ۹.۹ همت تسهیالت 

دریافت کرده اند.

صف های دالر برچیده شد

 بازگشت آرامش به بازار با اقدامات بانک مرکزی
بررسی های میدانی نشان می دهد پس از اقدامات بانک مرکزی، 
صف های روز های گذشــته جلوی صرافی ها جمع شــده است. 
به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ بررســی های میدانی خبرنگار ایِبنا از 
صرافی های خیابان فردوســی و چهارراه استانبول تهران نشان 
می دهد خبری از صف های شکل گرفت جلوی برخی صرافی ها 
در روز های گذشته نیست.نرخ دالر هم که از روز گذشته از روند 
افزایشــی خود عقب نشینی کرد، حاال با نوسانات اندک در حال 
معامله اســت. امروز ۱۸ آبان ماه در بازار توافقی که بازار رسمی 
مبادالت اسکناس ارز می باشد، تاکنون بیش از 7 میلیون دالر با 

نرخ ۳4۱۶7 تومان معامله شده است.

 چرا دالر عقب نشست؟
درباره علت انصراف دالر از مسیر افزایشی گفتنی است، اقداماتی 
که بانک مرکزی از اواخر هفته گذشــته در بازار های طال و ارز 
پیاده کرده، زمینه ســاز فروکش کردن هیجانــات در بازار بوده 
است.نخستین تصمیم بازارساز، فراهم کردن امکان خرید برخط 
ارز ذیل سرفصل سایر با نرخ توافقی بود که از ابتدای هفته آغاز 
شد و بساط صف ها را جلوی صرافی ها جمع کرد.بانک مرکزی، 
عالوه بر صرافی هــای مجاز، از ۱۵ آبان ۱4۰۱ امکان عرضه ارز 
توافقی را در شعب منتخب بانک های عامل ملی، صادرات، ملت 
و تجارت هم فراهم کرد که تأثیر خوبی در روان سازی معامالت 

داشت.

برخورد با اخاللگران

 به موازات برنامه های سیاستگذار پولی، دستگاه های انتظامی و 
امنیتی هم برای مقابله با اخاللگران بازار وارد عمل شدند. سردار 
حســین رحیمی؛ فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز سه شنبه از 
برخورد با اخاللگران بازار ارز خبر داد و گفت: پلیس با هماهنگی 

بانک مرکزی و دســتگاه های مربوطه برای برخورد با اخاللگران 
بازار ارز وارد شده و در برخورد با این اخاللگران طی سه مرحله 
طرح که در طول یک هفته گذشــته به اجرا درآمده ۱7 نفر از 
ســوداگران بازار ارز، معامالت فردایی و ... دستگیر شدند.وی با 

بیان اینکه ۵44 هزار ۵7۶ واحد ارز از اخاللگران کشــف شده 
است، گفت: ارزش تقریبی ارز های کشف شده بالغ بر ۱۸ میلیارد 
تومان اســت.رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه معامالت 
فردایی با توجه به قانون ممنوع است، گفت: این موضوع به طور 
جد از سوی پلیس دنبال می شــود و با متخلفان برابر مقررات 

برخورد خواهد شد.

هشدار درباره سوءاستفاده از کارت ملی
اتفاق نگران کننده ای که در این هفته ها رخ داده و می تواند برای 
مردم طبقات ضعیف تر دردسرساز شود، اجاره دادن کارت ملی 
بــه دالالن ارزی برای دریافت ســهمیه ۲۰۰۰ دالری در ازای 
حــدود یک میلیون تومان پول اســت.در ایــن زمینه معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامی به 
مردم تأکید کرده است: »بدیهی است اطالعات هویتی خریداران 
برای ســازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان امور مالیاتی ارسال 
خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با 
پول شویی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برعهده دارنده کارت 
ملی خواهد بود«.سازمان هدفمند ســازی یارانه ها نیز احتمال 
تغییر دهک و میزان یارانه این افراد را جدی دانســته است. این 
سازمان گفته است که اطالعات خرید دالر ازاین جهت که یک 
فعالیت اقتصادی محســوب می شود به عنوان یکی از معیار های 
دهک بندی در نظر گرفته خواهد شــد، بنابراین ممکن اســت 
افــرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می دهند، 

به واسطه این فعالیت در دهک باالتری قرار بگیرند.

نایب رئیس ســابق اتحادیه طال و جواهر 
تهران، از کاهش قابل توجه حباب ســکه 
در همین ابتدای مســیر و با اولین عرضه 
اوراق ســکه در بورس خبر داد و گفت: با 
توجه به استقبال صورت گرفته و حرکت 
ســرمایه ها به بورس کاال، قطعا به  مرور 
تاثیر بیشــتری بر بازار خواهد داشــت.

محمد کشــتی آرای در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: عرضه اوراق ســکه در بورس 
از روز گذشــته، پس از عرضه اولیه تاثیر 
خود را گذاشــت و به شدت حباب سکه 
را کاهش داد. علــت این موضوع نیز این 
بود که بازار نیاز به سرمایه گذاری داشت. 
آثار مثبت برای خود بنده متصور نبود.وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش های 
دیگــر اقتصادی، بازدهی ســرمایه کمی 
دارند، اما بازدهی ســرمایه، سکه، طال و 
ارز بیشــترین میزان جاذبه و بیشــترین 
رقم ســوددهی را در بازار سرمایه داشته 
است؛ از همین روی طی ۱۰ روز گذشته، 
در ســایه بحث های سیاسی- اقتصادی و 
مذاکرات و... ســرمایه ها از حوزه مسکن، 
بورس و... خارج شــد و به سمت بازار ارز، 
ســکه و طال هجوم آورد. همین موضوع 
منجــر به افزایش شــدید قیمت و ایجاد 

حباب بر روی ارز و البته سکه و طال شد.  
این کارشناس بازار سکه و طال، افزود: اما 
از روز گذشته، با واگذاری این اوراق قرضه، 
بازار متعادل شد و نکته بسیار جالب توجه 
و مهم این اســت که حباب ســکه را به  
شــدت کاهش داد.   تا پیــش از عرضه 
اوراق ســکه در بورس، هر قطعه ســکه 
در حــدود دو میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
حباب داشت، اما از دیروز حباب سکه به 
محــدوده یک میلیون و 4۰۰ هزار تومان 
رسیده اســت. یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان کاهش حباب برای هر قطعه سکه، 
تاثیر مثبتی اســت.  کشتی آرای تصریح 
کرد: از ســوی دیگر قسمتی از سرمایه ها 
را به ســمت بورس کاال کشاند و همین 

سبب شد تا تقاضا در بازار فیزیکی کاهش 
پیدا کند؛ بنابراین می توان می گفت به نوعی 
روند صعودی قیمت  سکه در بازار را متوقف 
کرد. روز گذشته شــاهد کاهش 4۰۰ هزار 
تومانی سکه بودیم و )چهارشنبه( نیز سکه 
در محــدوده ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
قرار دارد.نایب رئیس ســابق اتحادیه طال و 
جواهر تهران، ضمن اشاره به اینکه تقاضای 
کاذب در بازار شــکل نگرفته اســت، گفت: 
انتشار اوراق قرضه سکه مورد استقبال قرار 
گرفته و به نظر می رســد در روزهای آینده، 
این استقبال بیشتر هم خواهد شد؛ چرا که 
عــالوه بر اینکه ایــن اوراق معاف از مالیات 
است، با توجه به اینکه نگهداری سکه برای 
سرمایه گذاران خود یک چالش بود، اکنون 

که بحث فیزیکی ســکه ها مطرح نیســت، 
بحث نگهداری اوراق راحت تر اســت. ضمن 
اینکه این اوراق می توانند پیش از سررسید 
خریــد و فروش و واگذار شــود.  وی تاکید 
کرد: چنانچه همین روند ادامه داشته باشد و 
بتواند منجر به جذب نقدینگی و سرمایه های 
سرگردان به بورس کاال شود، روز به  روز بهتر 
هم می شــود.  به گزارش ایسنا، روز گذشته 
)سه شــنبه ۱7 آبان ماه( اولین عرضه اولیه 
اوراق گواهی ســکه بانک مرکزی به روش 
حراج تــک  قیمتی در بورس کاالی ایران با 
موفقیت انجام شد. طی معامالت، هر ۱۰۰ 
ورقه گواهی سکه بانک مرکزی )معادل یک 
ســکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید( 
به قیمت ۱۵ میلیون و ۸7۵ هزار تومان به 
متقاضیان فروخته شد.از امروز )چهارشنبه( 
معامــالت ثانویه اوراق گواهی ســکه بانک 
مرکزی آغاز شــد؛ بدین ترتیب همه مردم 
می توانند این اوراق را معامله کنند.سررسید 
اوراق ســکه بانک مرکزی، شش ماه پس از 
عرضه اولیه، با تســویه نقدی در سررسید 
بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل 
میانگین موزون قیمت هــای پایانی تمامی 
گواهی های ســپرده ســکه بانک ها و اوراق 
ســکه بانک مرکزی در بورس کاالی ایران 
در آخرین جلســه معامالتــی خواهد بود و 
دارنــدگان اوراق درصورت تمایل به فروش 
اوراق زودتــر از سررســید، می توانند اوراق 
سکه خود را در بورس کاالی ایران، به قیمت 

روز به فروش برسانند.

در پی عرضه اوراق سکه در بورس کاال

کشتی آرای: سکه 400 هزار تومان ارزان شد

ارزش بازار کریپتو طی ۱۲ ساعت ۱۳۰ میلیارد دالر کاهش یافته است.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، در حال حاضر، بازار رمزارزهای 
دیجیتال یکی از بزرگترین رکودهای روزانه سال جاری را تجربه می کند که این سقوط با نبرد صرافی FTX و بایننس  آغاز شده است.در 
یکی از بزرگترین و سریع ترین سقوط های بازار سال، ۱۳۲ میلیارد دالر از دارایی های کریپتو از بین رفته و نکته قابل توجه این است که 
شاهد اتفاق کنونی طی ۱۲ ساعت گذشته بودیم.به گفته شرکت کوین کگو، ارزش کل بازار از ۱.۰7 تریلیون دالر در ۱۲ ساعت قبل به 
۹۳۸ میلیارد دالر در زمان نگارش این مطلب کاهش یافته است.اکثر دارایی های ارزهای دیجیتال زیان دو رقمی متحمل شدند و توکن 
بومی صرافی FTX پیشــرو و توکن FTT نیز طی چند ســاعت گذشته با افزایش نگرانی های نقدینگی و ورشکستگی، 7۵ درصد کاهش قیمت داشته است. این حرکت با اعالم 
این که صرافی مذکور توسط رقیب بایننس تصاحب خواهد شد، تسریع شد.بازارهای کریپتو اکنون در پایین ترین سطح خود از اواسط سپتامبر و نوسانات در منطقه حمایت 
بلندمدت قرار دارند. شکستن زیر سطوح فعلی، دارایی های کریپتو را در این چرخه بازار نزولی به پایین ترین سطح جدید می رساند.بر اساس گزارش تریدینگ ویو، بازار رمزارزها 
پس از شکستن این سطح در ۲۵ اکتبر، اکنون به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه سقوط کرده اند. بیت کوین طی روز ۱۰ درصد سقوط کرد و به ۱۸ هزار و ۲۰۰ دالر در زمان 
نگارش این مطلب رسید. بیت کوین از زمان باالترین قیمت آخر هفته خود که ۲۱هزار و ۵۰۰ دالر بود، ۱۵ درصد از دست داده است. اتریوم در وضعیت بدتری قرار دارد و با 
کاهش ۱4 درصدی در روز به حدود ۱۳۰۰ دالر رسیده و از اوج آخر هفته خود، ۲۱ درصد )در کمتر از 4 روز( کاهش یافته است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 

در حال حاضر ۸۹۹.۹۱ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۸.7۱ درصد کمتر شده است.

پیش از انتشــار آمار تورم در ایاالت متحده، طال نزدیک به اوج یک ماهه خود ثابت  ماند.به گزارش ایسنا، قیمت طال)چهارشنبه( 
تغییر چندانی نداشــت و نزدیک به باالترین ســطح یک ماهه در جلســه قبل بود، در حالی که تمرکز بــر روی داده های تورم 
ایاالت متحده که اواخر این هفته منتشر می شود، معطوف شد.بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۳۱ دقیقه صبح به وقت شرقی با 
4.7 درصد کاهش به ۱7۰7 دالر و ۹۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۲7 درصد کاهش به ۱7۰۸ دالر 
و ۹۰ سنت رسید. به دنبال کاهش بازده دالر و اوراق قرضه و همچنین برخی خریدهای فنی، قیمت طال از سطح کلیدی ۱7۰۰ 

دالر عبور کرد و در جلســه قبل به اوج یک ماهه رســید.تمرکز سرمایه گذاران بر روی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایاالت متحده که در روز پنجشنبه منتشر 
می شود، باقی می ماند. این داده ها احتماالً نشانه هایی از موضع افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت متحده ارائه می دهند.اگر چه طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر 
گرفته می شود اما افزایش نرخ ها هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد.دو سیاستگذار ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه گفتند، بانک مرکزی اروپا حتی 
در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو آسیب می بیند نیز به افزایش هزینه های استقراض ادامه خواهد داد زیرا باال ماندن تورم بسیار سخت خواهد بود.بر اساس گزارش 
رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن از ۹۰۵.4۸ تن در روز دوشنبه ۰.۳ درصد 
افزایش یافت و به ۹۰۸.۳۸ تن در روز سه شنبه رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره ۲۱.۳۵ دالر ثابت بود. پالتین با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۹۶.۹۹ 

دالر و پاالدیوم ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۹۱۲ دالر و دو سنت رسید.

طالی جهانی در اوج ترمز کشیدآخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

نظرسنجی نشان داد که خوش بینی تولیدکنندگان ژاپن 
در نوامبر به پایین ترین حد در ۲۲ ماه گذشــته رسید، در 
حالی که روحیه بخش خدمات به باالترین حد در سه سال 
گذشته رسید و بر شکنندگی و ناهمواری بهبود ژاپن پس 
از کووید-۱۹ تاکید کرد.به گزارش ایسنا، این نظرسنجی 
 )BOJ( ماهانه بررســی های ســه ماهه بانک مرکزی ژاپن
نشان می دهد که تولیدکنندگان انتظار داشتند که شرایط 
کسب وکارشان طی سه ماه آینده بهبود یابد، در حالی که 
پاسخ دهندگان بخش خدمات انتظار تغییر اندکی داشتند.

نتایج مختلط بر چالش سیاســتگذاران در حفظ بهبودی 
تاکید کرد. اقتصاددانان تخمین می زنند که اقتصاد شماره 
سه جهان در سه ماهه سوم به شدت کند شد زیرا کاهش 

ین، هزینه های زندگی را باالتر برد و خطر کندی رشــد 
جهانی افزایش یافت.در نظرسنجی رویترز از 4۹۵ شرکت 
بزرگ که در آن ۲47 شــرکت به شــرط ناشناس ماندن 
پاسخ دادند، بســیاری نگرانی های خود را در مورد ضعف 
ین که باعث افزایش هزینه های واردات می شود و کمبود 
تراشه های طوالنی مدت بر تولید خودرو و خطراتی مانند 
کندی اقتصاد چین و جنگ اوکراین ابراز داشتند.یکی از 
مدیران از سازندگان ماشین آالت در این نظرسنجی گفت: 
کاهش سرعت و رکود طوالنی مدت تولید خودرو در چین 
به دلیل کمبود تراشــه و افزایش هزینه های مواد فوالدی 
و انرژی، از افزایش فروش و افزایش سود شده جلوگیری 

کرده است.

حال ناخوش تولیدکنندگان سومین اقتصاد بزرگ جهان
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گزیده خبر

سئول: 
کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد

پس از آنکه کره شــمالی اعالم کــرد که پرتاب های موشــکی اخیر،«حمالتی 
شبیه سازی  شــده« علیه کره جنوبی و آمریکا بود،  )چهارشنبه( دست کم یک 
موشک بالستیک دیگر را به ســمت دریای شرقی شلیک کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هنوز اعالم 
نکره که چه نوع موشــکی شلیک شده و چند کیلومتر مسیر را طی کرده است. 
اقدام امروز کره شــمالی پس از آن انجام شد که در چند روز اخیر این کشور در 
پاســخ به رزمایش های اخیر کره جنوبی و آمریکا چندین موشــک پرتاب کرده 
بود.اوایل امروز، ارتش کره جنوبی اعالم کرد که قســمت های کشف شده یکی از 
موشک های کره شمالی که هفته پیش شلیک شد، نشان داد که متعلق به پدافند 
هوایی دوره اتحاد جماهیر شوروی بوده و به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد.همچنین روز 
دوشــنبه ستاد کل ارتش خلق کره شمالی )KPA(، سئول و واشنگتن را به ایجاد 
»برخورد بی ثبات تر« متهم کرد و متعهد شد که با »اقدامات نظامی پایدار و قاطع« 
بــا رزمایش های آن ها مقابله کند. ارتش کره شــمالی در ادامه افزود: »هرچقدر 
تحریکات ارتش دشمن بیشتر شــود، ارتش خلق کره شمالی هم تمام و کمال 
و بــا بی رحمی با آن ها مقابله خواهد کرد.«هم زمان با اینکه امروز آرای انتخابات 
میان دوره ای آمریکا شمارش می شوند و نتایج لحظه به لحظه تغییر می کنند، کره 
شمالی پرتاب موشکی خود را انجام داد. برخی از کارشناسان معتقدند که نتایج 
انتخابات آمریکا سیاســت های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا را نسبت 
به کره شــمالی تغییر نخواهــد داد.وزارت دفاع کره جنوبی امروز گفت که نتایج 
تحلیل های ما در روز یکشــنبه نشــان می دهد که یکی از پرتاب های اخیر کره 
شمالی مربوط به موشک های زمین به هوای SA-۵ این کشور بود. این وزارتخانه 
ادعا کرد که موشــک مشابهی توسط ارتش روســیه در جنگ اوکراین استفاده 
شــد. وزارت دفاع کره جنوبی پرتاب این نوع موشک توسط کره شمالی را »قویا 
محکوم« و خاطرنشان کرد که این اقدام نقض قرارداد نظامی دوجانبه ۲۰۱۸ مبنی 
بر کاهش تنش ها است.کره شمالی هفته پیش در پاسخ به رزمایش های مشترک 
آمریکا و کره جنوبی، چندین موشــک شــلیک کرد که از یکی از آن ها موشک 
بالســتیک قاره پیما بوده که گویا با »شکست« مواجه شد. در پی این شلیک ها، 
دولت ژاپن هشداری را صادر کرد و سپس شهروندان این کشور به پناهگاه رفتند.

ترکیه پرواز هواپیماهای روسیه را محدود 
کرده است

یک خبرگزاری روســیه به نقل از چند منبع گــزارش داد، مقامات ترکیه از اول 
نوامبر دیگر اجازه نداده اند هواپیماهای روس با ثبت دوگانه که عالوه بر کشــور 
اصلی خود در یک کشــور دیگر هم به ثبت رســیده اند، بر فراز خاک این کشور 
پرواز کنند.به گزارش ایسنا، پایگاه خبری آر.بی.سی روسیه به نقل از آنا پودگورنایا، 
مدیر عامل آژانس مسافرتی پگاس توریستیک )Pegas Touristik( و دو منبع روس 
دیگر نوشــت، ترکیه از اول نوامبر پرواز هواپیماهای روســی با ثبت دوگانه را در 
حریم هوایی خود ممنوع کرده اســت.به گزارش پایگاه خبری نووایا گازتا، با این 
اقدام ترکیه به عنوان مثال پروازها از روســیه به مصر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طوالنی تر 
می شوند.بر اساس این گزارش، وزارت حمل و نقل روسیه اکنون قصد دارد برای 
رسیدگی به این مســاله با ترکیه مذاکره کند. یکی از نمایندگان این وزارتخانه 
در گفتگو با آر.بی.ســی ثبت دوگانه هواپیماها را به عنوان یک اقدام تبعیض آمیز 
محکوم کرد و افزود که این ثبت با اهداف و وظایف سازمان بین المللی هواپیمایی 
ایکائو که در ماده ۴۴ کنوانسیون شیکاگو تصریح شده، در تضاد است.این نماینده 
بیان کرد: »وضعیت کنونی به گونه ای اســت که کشــورهای غیردوست ما را به 
ثبت دوگانه ای که خودشان عامل ایجادش بوده اند متهم می کنند و کاماًل چشم 
خود را بر این واقعیت که خودشــان نیز اصول اولیه کنوانسیون شیکاگو را نقض 
می کنند، می بندند.«اکثر هواپیماهای خارجی اجاره شــده توســط شرکت های 
هواپیمایی روســیه در خارج از کشور به ویژه در برمودا هم ثبت شده اند. با شروع 
تحریم های کشــورهای غربی علیه مســکو، مقامات برمودا گواهینامه صالحیت 
پــروازی این هواپیماها را به حال تعلیق درآوردند.در ماه مارس، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه اجازه داد حقوق هواپیماهای خارجی اجاره شده توسط 
شرکت های هواپیمایی روسیه ثبت شــود. مقامات روسیه بیش از ۵۰۰ هواپیما 
را تحت صالحیت قضایی روســیه برای حفظ ناوگان هواپیما امضا کردند. در ماه 
ســپتامبر، ایکائو در مورد ایمنی پرواز در روسیه نگرانی هایی را مطرح کرد. این 
ســازمان امتیاز کارایی اجرای استاندارد قابلیت پرواز در روسیه را به ۷۷.۴ درصد 

کاهش داد.

معرفی عامل حمله به عمران خان از سوی 
پلیس پاکستان

پلیس پاکســتان تحقیقاتی کیفری درباره تالش نافرجام برای ترور عمران خان، 
نخســت وزیر سابق این کشــور را افتتاح و عنوان کرد تنها یک تیرانداز در این 
حادثه دخیل بوده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، عمران 
خان ۷۰ ســاله گفته بود احتماال دو فرد تیرانــداز در یک تجمع ضد دولتی در 
شهر وزیرآباد در شرق پاکستان در روز پنجشنبه گذشته به او تیراندازی کرده اند.

این ستاره سابق ورزش کریکت در پاکستان که از زمان برکنار شدنش از نخست 
وزیری این کشــور با رای عدم اعتماد پارلمان در آوریل گذشــته، برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام فشــار وارد کرده است، در حال طی مراحل درمان جراحات 
ناشــی از اصابت تیر به زانویش در شهر الهور، زادگاهش، است.به نوشته رویترز، 
پلیس پاکستان »محمد نوید«، مردی که در دهه ۳۰ عمرش قرار دارد را به عنوان 
مظنون این حمله شناســایی کرده است.بر اساس محتوای یک نسخه از گزارش 
پلیس پاکستان که توسط رویترز مشاهده شد، مردی در داخل جمعیت نزدیک به 
عمران خان کلتی را بیرون کشیده و شروع به تیراندازی کرد و عمران خان و ۱۰ 
تن دیگر که یکی از آنها جان باخت، هدف قرار داد.پلیس اعالم کرد، این تیرانداز 
بعد از آن دستگیر شد که ابتصام حسن، یک حامی عمران خان با او برخورد کرده 
و هدف گیری او را به هم زد.اختر عباس، یک رئیس پلیس منطقه ای در پاکستان 
بــه رویترز گفت، بعد از ثبت یک پرونده رســمی، تحقیقاتی کیفری درباره این 
حادثه به جریان افتاده است.رانا ثنااهلل، وزیر کشور پاکستان روز سه شنبه گفت، 
این مظنون انگیزه شــخصی در انجام این ترور داشــته است.او در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: چیزهایی که ما از تلفن همراه او دریافت کردیم نشــان داد که 
کامال برای انجام این حمله انگیزه داشــته و متعهد بوده است.به نوشته رویترز، 
همســایگان این فرد گفتند، او چندی پیش از عربستان سعودی، جایی که چند 
سالی در آنجا به عنوان لوله کش کار کرده بود، به کشورش بازگشت.عمران خان 
در توییتی روز سه شنبه گفت، این پرونده تشکیل شده توسط پلیس »مضحک« 
است.او شهباز شریف، نخســت وزیر فعلی پاکستان به همراه وزیر کشور و مقام 
اطالعاتی ارشــد ارتش پاکستان را متهم به برنامه ریزی برای ترور خودش کرده 
است اما دولت و ارتش پاکستان این اتهام را رد کرده اند.روز سه شنبه گروهی از 
حامیان عمران خان در یک تظاهرات، اقدام به بستن چند جاده در نزدیکی شهر 
اســالم آباد پایتخت پاکستان کرده و باعث اختالل در ترافیک خودرویی شده و 

چند مدرسه را مجبور به تعطیلی کردند.

»شان پن« به رییس جمهور اوکراین اسکار داد!
»شــان پن« بازیگــر آمریکایی در جدیدتریــن مالقات با 
»ولودیمیر زلســنکی«، یکی از جایزه های اســکارش را به 
رییس جمهور اوکراین هدیه کرد.به گزارش ایســنا به نقل 
از ورایتی، »شان پن« در سفر اخیرش به کی یف با رییس 
جمهور اوکراین »ولودیمیر زلنسکی« دیدار کرد تا حمایت 
خود را از این کشور در بحبوحه جنگ با روسیه اعالم کند. 
او در جریان این مالقات یکی از دو  مجســمه اسکار خود 
را به عنوان هدیه به زلنسکی داد.»آنتون گراشچنکو« مشاور 
وزیر امور داخلی اوکراین، با انتشار ویدیویی از اعطای این هدیه به رییس جمهور اوکراین خبر داد. 
در این ویدیو »شان پن« خطاب به زلسنکی می گوید: »این )جایزه اسکار( برای شماست که تنها 
یک چیز احمقانه و نمادین است، اما اگر بدانم اینجاست، احساس بهتری و قدرت کافی برای مبارزه 
خواهم داشت. وقتی پیروز شدید، این مجسمه را به مالیبو برگردانید، زیرا با دانستن اینکه بخشی 
از من در اینجا وجود دارد، احساس بهتری خواهم داشت«.»زلنسکی« نیز نشان افتخار و شایستگی 
به همراه یک لوح یادبود به این بازیگر اعطا کرد.»پن« یکی از صریح ترین حامیان هالیوودی اوکراین 
در طول درگیری های نظامی جاری بوده اســت. در ماه فوریه، این سینماگر سرگرم ساختن یک 
مستند در اوکراین بود و از آن زمان تاکنون چندین بار با رییس جمهور اوکراین که خود پیش از 
ریاســت جمهوری، بازیگر نقش های کمدی بوده، دیدار کرده است.این بازیگر پیش از این متعهد 
شده بود که در صورت مخالفت آکادمی علوم و هنرهای سینمای متحرک از درخواست زلنسکی 
برای سخنرانی در مراسم اسکار ۲۰۲۲، اسکار خود را به طور علنی آب )ذوب( می کند. در حالی که 
زلنسکی در مراسم اسکار امسال حاضر نشد، بیانیه رسمی حمایت از اوکراین در این مراسم صادر 
شد.»شــان پن« نخستین بار در سال ۲۰۰۳ برای فیلم »رودخانه مرموز« و دومین بار برای فیلم 

»میلک« در سال ۲۰۰۸ موفق به کسب جایزه اسکار بازیگری شد.

تازه ترین نتایج انتخابات آمریکا؛

پیشتازی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان
نیویورک- ایرنا- بر اساس اعالم آخرین نتایج انتخابات میاندوره 
ای ۲۰۲۲ کنگره آمریکا، جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان 
پیشــتازند و در مجلس ســنا نیز رقابت سختی میان آنها وجود 
دارد.بر اســاس اعالم نتایج انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، 
تاکنــون از مجموع ۴۳۵ کرســی مجلس نماینــدگان آمریکا، 
جمهوریخواهان با ۱۹۸ کرسی در مجلس نمایندگان پیشتازند. 
دموکراتها نیز ۱۷۳ کرســی در این مجلس را  به دســت آورده 
اند.هر حزب برای به دســت گرفتن کنترل مجلس نمایندگان، 
حداقل نیاز به کسب ۲۱۸ کرسی دارد.اما در مجلس سنا، رقابت 
بســیار سختی وجود دارد. به رغم آنکه در نتایج اولیه، دموکرات 
ها پیشــتاز بودند، پــس از آن، جمهوریخواهان و دموکراتها  در 
ایــن مجلس برابر شــدند و اکنــون دموکراتها ۴۸ کرســی و 
جمهوریخواهان ۴۷ کرسی را دارند.رقابت میان جمهوریخواهان و 
دمکراتها در سنا نزدیک است. هر حزبی که ۵۰ کرسی به دست 

آورد، اکثریت سنا را خواهد داشت.

دموکرات ها کرسی ایالت کلیدی پنسیلوانیا در سنا را از 
آن خود کردند 

»جــان فترمن« در انتخابــات مجلس ســنا در  ایالت کلیدی 
پنســیلوانیا توانســت »مهمت اوز«  رقیب جمهوریخواه خود را 
شکست دهد.جان فترمن فرماندار پنسیلوانیا موفق شد بر نامزد 
جمهوریخواهان و چهره مشهور تلویزیونی غلبه کرده و پیروزی 
مهمی را برای دموکراتها رقم بزند.پیروزی فترمن ساعاتی پس از 
آن صورت می گیرد که »جاش شاپیرو« دادستان کل دموکرات 
در رقابت برای فرمانداری پنسیلوانیا اعالم پیروزی کرد.پیروزی 
او پس از رقابت تنگاتنگ با رقیب جمهوریخواه و عقب افتادن اوز 
در دو ماه اخیر رخ داد. فترمن قرار اســت جایگزین »پت تومی« 

سناتور بازنشسته شود.

رقابت در چهار ایالت برای سنا؛ رقابتی سخت در جورجیا 
و پنسیلوانیا 

در ایالت های جورجیا و پنسیلوانیا که در زمره چهار  ایالت کلیدی 
برای تعیین سرنوشــت مجلس سنا هســتند تا مشخص شود 
کدامیک از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، این مجلس 
را در دست خواهد گرفت، رقابت سختی میان نامزدهای دو حزب 
وجــود دارد. در ایالت جورجیا تاکنون ۸۸ درصد از آرا شــمرده 
شــده و نامزد جمهوریخواهان که با حدود ۱.۴ درصد اختالف از 
نامزد دموکراتها  پیشی گرفته بود، اکنون با ۰.۴ درصد از رقیب 
خود جلوتر است. چنانچه جمهوریخواهان در جورجیا به پیروزی 
برســند، دموکراتها کرسی خود را از دست خواهند داد.در  ایالت 
پنسیلوانیا  نیز که تاکنون در دست سناتور جمهوریخواهان بوده 
، شمارش آرا از  ۶۲ درصد به ۷۹ درصد رسیده و اختالف نامزد 
دموکراتها از حدود  ۲.۸ درصد به یک درصد رســیده و پیشتاز 
است که چنانچه نامزد دموکراتها پیشتازی خود را حفظ کند، این 
کرسی سنا در اختیار دموکراتها خواهد گرفت.دموکراتها در ایالت 
آریزونا باید از کرســی  خود دفاع کنند که با شمارش ۵۱ درصد 
آرا، نامزد دموکراتها بــا ۱۸.۳ درصد از رقیب جمهوریخواه خود 

پیشی گرفته اســت.در ایالت نوادا نیز دموکراتها باید از صندلی 
خود در ســنا دفاع کنند که به تازگی شمارش آرا در این ایالت  

آغاز شده است.

نگاهی به وضعیت کرسی های سنا
در این انتخابات در مجموع، تکلیف  ۳۵ کرســی از ۱۰۰ کرسی 
مجلس سنا تعیین می شود.در ۶۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی 
سنا که رای گیری برای آنها برگزار نشده است. از این ۶۵ کرسی، 
۳۴ کرســی به دموکراتها، ۲۹ کرسی به جمهوری خواهان و دو  
کرســی به احزاب دیگر تعلق دارند.دموکراتها باید دســتکم ۱۶ 
کرســی را از میان ۳۵ کرســی که در آن انتخابات برگزار شده 
اســت، به دست آوردند با بتوانند کنترل نسبی و ضعیف کنونی 
خود را که به دلیل رای کاماال هریس معاون رئیس جمهور آمریکا 
دارند، حفظ کنند.این در حالی است که جمهوری خواهان برای 
تصاحب ۵۱ کرسی نیازمند پیروزی در ۲۲ ایالت هستند.رئیس 
کمیتــه ملی جمهوری خواهان پیش بینی کرده اســت که این 
حزب، اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست خواهد آورد.

راهیابی پلوسی به مجلس نمایندگان  و آینده نامشخص 
سیاسی او 

بر اســاس نتایج اعالم شده،نانسی پلوسی بار دیگر با کسب ۸۲ 
درصد آرا منطقه ۱۱ کالیفرنیا برای حضور در مجلس نمایندگان 
رای آورد.پلوسی ۸۲ ساله توانست در انتخابات میان دوره ای از 
ایالت کالیفرنیا در رقابت بــا »جان دنیس« رقیب جمهوریخواه 
خود به پیروزی دست یابد و یکی از اعضای یکصد و هجدهمین 
کنگره آمریکا شــود که دوره آن از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ 
خواهد بود. برغم پیروزی پلوسی در انتخابات میاندوره ای، آینده 

سیاسی وی با توجه به کهولت سن وی و اینکه چینش دموکراتها 
و حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان جدید چه آرایشی به 
خود گیرد، مشخص نیست و اینکه آیا وی  بار دیگر قادر خواهد 
بود ریاســت مجلس نمایندگان آمریکا را کــه از لحاظ قدرت، 
سومین جایگاه پس از رئیس جمهوری آمریکا به شمار می رود، 

تصاحب کند.

برخی سناتورها و نمایندگانی که به مجلس نمایندگان و  
سنا  راه یافتند

چاک شــومر رهبر فعلی دموکراتهای سنا از جمله سناتورهایی 
اســت که توانست بار دیگر از نیویورک به سنا راه یابد.همچنین 
ریچارد بلومنتال ســناتور دموکرات برای سومین بار در مجلس 
ســنا از ایالت کنتیکت پیروز شد. ســناتور جمهوریخواه، مارکو 
روبیو در فلوریدا،  وال دمینگز دموکرات را شکست داد و  سناتور 
جمهوریخواه تیم اسکات از کارولینای جنوبی موفق شد دوباره به 
مجلس سنا راه یابد.رند پال سناتور جمهوریخواه نیز از کنتاکی 
موفق شد دوباره به سنا راه یابد و همچنین کیتی بریت کاندیدای 
جمهوریخواه از  آالباما به سنا راه یافت.سناتور مگی حسن  نامزد 
دموکراتها بار دیگر توانست از نیوهمپشایر برای سنا برگزیده شود 
و ســناتور جمهوریخواه جیمز لنکفورد از اوکالهما نیز موفق به 
راهیابی دوباره به ســنا شــد.»مارک واین مولین« جمهوریخواه، 
نخستین سناتور بومی »ِچروکی« یکی از گروههای بومی مناطق 
جنوب شرقی آمریکا،  پس از نزدیک به ۱۰۰ سال است که کرسی 
ســنا در ایالت اوکالهما را به دست آورد.در این دور از انتخابات 
میاندوره ای کنگره آمریکا،  ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ 
ســناتور مجلس سنا ، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقام های 
محلی و ایالتی در سراســر آمریکا انتخاب می شوند.ایلهان عمر 

نماینده  زن مســلمان دموکرات مجلس نمایندگان، بار دیگر از 
ایالت مینه  ســوتا به کنگره راه یافت. الکساندر اوکازیوکورتز نیز 
توانست یکبار دیگر به مجلس نمایندگان راه یابد. او از مخالفان  
ترامپ در دوران ریاســت جمهوری اش بود. »مکس وِل الخاندرو 
فراست« ۲۵ ساله از اورالندوی فلوریدا، جوان ترین عضو مجلس 

نمایندگان آمریکا خواهد بود.

برخی فرماندارانی که انتخاب شدند 
در انتخابات فرمانداری ها نیز، ران دســانتیس فرماندار فعلی و 
نامــزد جمهوری خواهان در ایالت فلوریدا برای دومین بار پیروز 
شــد.دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا روز سه شنبه 
هشــتم نوامبر، با شــرکت در انتخابات میاندوره ای کنگره، به 
فرماندار جمهوریخواه فلوریــدا رای داد که رقیب احتمالی وی 
در انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری است.کتی هوکول فرماندار 
دموکرات نیویورک نیز توانســت دوباره در این ایالت به پیروزی 
برسد.بر اســاس نتایج اعالم شــده انتخابات فرمانداری ها نیز، 
نامزدهای جمهوریخواهان، بیل لی از ایالت تنســی، کی ایوی از 
ایالت آالباما، رن دسانتیس از ایالت فلوریدا، سارا سندرز از ایالت 
آرکانزاس، کریس سونونو از ایالت نیوهمپشایر برنده این انتخابات 
شــدند.همچنین نامزدهای دموکراتها، جی بی پریتزکر از ایالت 
ایلینوی وس مور از ایالت مریلند، مائورا هلی از ایالت ماساچوست 
برنده انتخابات فرمانداری ها شدند.ســارا ســندرز، ســخنگوی 
پیشــین دولت ترامپ است که  فرماندار ارکانزاس شد و کریس 
سونونو جمهوریخواه نیز توانست کرسی فرمانداری نیوهمپشایر 
را حفظ کند.»وِس موز« دموکرات، نخستین فرماندار آفریقایی- 
آمریکایی در مریلند است . او نخستین فرد سیاهپوستی است که 
با شکست نامزد تحت حمایت دونالد ترامپ، فرمانداری مریلند 
را از آن خود کرد.»مائورا هیلی« نیز به عنوان نخستین فرماندار 
زن همجنس گرا از حزب دموکرات در انتخابات ایالت ماساچوست 

پیروز شد.

اگر جمهوریخواهان کنترل هریک از مجالس نمایندگان و 
سنا را به دست آوردند 

اگــر جمهوریخواهــان بتواننــد کنترل هر یــک از مجالس 
نمایندگان و سنا را به دست بگیرند، به شکل موثری می توانند 
برنامه های جو بایدن رئیس جمهــور دموکرات فعلی آمریکا 
را در دو ســال باقیمانده ریاست جمهوری وی متوقف کنند. 
جمهوریخواهــان می توانند کمیته های تحقیقاتی در کنگره را 
کنترل کنند یا تحقیقات جدیــدی را درباره موضوعاتی مثل 
معامالت تجاری پسر بایدن با چین یا خروج ناگهانی نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان آغاز کنند. جــو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا گفته اســت اگر جمهوریخواهــان کنترل کنگره را در 
انتخابات میان دوره ای به دســت بگیرند، وی با خطر استیضاح 
مواجه خواهد شــد. جمهوریخواهان برای استیضاح بایدن به 
اکثریت سنا نیاز ندارند بلکه برای تصویب بندهای استیضاح به 
اکثریت مجلس نمایندگان آ نیاز است اما برای محکوم کردن و 

برکناری رئیس جمهور به اکثریت دو سوم سنا.

ارتش  از  چیــن  رئیس جمهوری 
کشــورش خواســته تا اطمینان 
حاصل کند آماده پاسخگویی به 
از یک  ناشــی  امنیتی  تهدیدات 
دوره جدیــد از تالطــم و التهاب 
جهانی اســت. به گفته او، ارتش 
باید  چیــن  خلق  آزادی بخــش 
سخت تر تمرین کند تا آماده یک 
مبارزه باشــد.به گزارش ایسنا، به 
نقــل از خبرگزاری راشــا تودی، 
رئیس جمهوری  جینپینگ،  شی 
چین روز سه شنبه هشدار داد که 
»جهان در حال حاضر در دســت 
تغییراتی است که طی یک قرن 
دیده نشــده بــود و همین عامل 
افزایش بی ثباتی و عدم اطمینان 
و همچنین اثرگــذاری بر امنیت 
ملی است.«شی جینپینگ گفت: 
ایــده حزب  باید  ارتــش  کلیت 
کمونیســت چین بــرای تقویت 
ارتش را در عصر جدید با متمرکز 
کردن انــرژی اش بــرای ارتقای 
مهارت ها و قابلیت های جنگی اش 

اجرایی کنــد. ارتش باید قاطعانه 
از حاکمیت ملی، امنیت و منافع 
توســعه دفاع کند.او توضیح داد 
که دســتورالعمل های صادر شده 
از ســوی رهبر چین براســاس 
تصمیماتی اســت که ماه گذشته 
در جریان کنگره حزب کمونیست 
چین اتخاذ شــد. این گردهمایی 
شاهد تغییراتی در رهبری ارشد 

حــزب بــود و شــی در حرکتی 
بی سابقه برای سومین دوره پنج 
ســاله در راس حزب و به تبع آن 
راس کشــور چین تأیید شد.شی 
در طی گزارش خود به نمایندگان 
بــر خطر  حــزب کمونیســت، 
درگیری مســلحانه بر سر تایوان 
که یک جزیره خودگردان است، 
تاکید کرد. او بار دیگر تاکید کرد 

که هدف اولیه پکن اتحاد مجدد 
صلح آمیز است، اما هشدار داد که 
پکن این حق را برای خود محفوظ 
نیــروی نظامی  از  می دارد کــه 
بــرای جلوگیــری از تالش های 
احتمالی دولت تایوان برای اعالم 
کند.موضوع  اســتفاده  استقالل 
تایوان یکی از مسائل حساس در 
تنش های مداوم بین واشــنگتن 
و پکن اســت. جو بایدن، رئیس 
جمهوری ایاالت متحده با متعهد 
شــدن به اســتفاده از نیروهای 
آمریکایی در دفــاع از تایوان در 
صورت حمله ارتش چین، سنت 
دیرینه ابهام اســتراتژیک را کنار 
متحده  ایاالت  گذاشــت.مقامات 
به طور فزاینــده ای با این جزیره 
خودگردان به عنوان یک »کشور 
مستقل« برخورد می کنند و پکن 
آن را تهدیــدی مســتقیم برای 
سیاســت »چین واحد« می نامد 
که خود واشــنگتن رســما آن را 

پذیرفته است.

پیام شی به ارتش چین: 

برای مبارزه آماده باشید

جــان کــری، نماینده 
دولــت بایــدن در امور 
با  اقلیمــی،  تغییــرات 
رهبر  مادورو،  نیکوالس 
ونزوئال دست داد؛ مردی 
که وزارت دادگســتری آمریکا جایزه ۱۵ میلیون دالری برای 
ســرش گذاشته است.به گزارش ایســنا به نقل از دیلی میل، 
نیکوالس مادورو، رهبر ونزوئال در مارس ۲۰۲۰ از سوی وزارت 
دادگســتری آمریکا به تروریسم، فســاد و قاچاق مواد مخدر 
متهم شــد و ایاالت متحده آمریکا. برای »اطالعاتی که منجر 
به دستگیری مادورو شود« ۱۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرد.

کری که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در دوره باراک اوباما، وزیر امور 

خارجــه بود، برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی COP۲۷ در 
تفرجگاه شرم الشیخ مصر بود.مادورو، یکی از ۹۰ رهبر جهان 
در این گردهمایی، به کری ۷۸ ســاله نزدیک شد و دستش را 
به سوی او دراز کرد.آن دو با هم دست دادند و کلمات کوتاهی 
با هم رد و بدل کردند و کری در یک لحظه انگشــتش را تکان 
داد و لبخند زد. آنها برای بار دوم دست دادند.فیلم این مواجهه 
در فضای مجازی منتشر شــد و حامیان مادورو آن را به طور 
گسترده در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. منتقدان 
دولت بایدن نیز به آن اشــاره کردند و گفتند که این نشــان 
می دهد دولت با تروریست ها مراوده می کند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا تاکید کرد، فرستاده ویژه رئیس جمهوری 
آمریکا در امور محیط زیست هنگامی که رئیس جمهور ونزوئال  

 COP۲۷ در جریان نشست آب و هوایی سازمان ملل موسوم به
در قاهره به وی نزدیک شــد و دست داد، شوکه و شگفت زده 
شــد.ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا حدود 
دو دقیقه وقت گذاشــت تا برای خبرنــگاران توضیح دهد که 
چرا جان کری، فرســتاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور 
محیط زیست در نشســت آب و هوایی سازمان ملل در قاهره 
بــا نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال دســت داد و چند 
کلمه ای صحبت کرد.ند پرایس گفت: نیکوالس مادورو جلسه 
در حــال جریان COP۲۷ را برای نزدیک شــدن به جان کری 
قطــع کرد. او خیلی کوتاه و مختصر بــا جان کری در جریان 
نشست آب و هوایی سازمان ملل صحبت کرد. همان طور که 
قبال گفتم، به هیچ وجه این یک دیدار از قبل تعیین شــده یا 

مهم نبود و حتی شــخص جان کری نیز شوکه و شگفت زده 
شــد.وی افزود: دیگر رهبران جهان نیز با تعامالت برنامه ریزی 
نشــده با مادورو رو به رو شده اند.نشست آب و هوایی سازمان 
ملل ششم نوامبر )۱۵ آبان( در شهر شرم الشیخ مصر آغاز و تا 
۱۸ نوامبر )۲۷ آبان( ادامه خواهد داشت.با توجه به اینکه جنگ 
روســیه و اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی در سراسر جهان 
شده اســت، بایدن مجبور شده است سیاست در مورد ونزوئال 
- که بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد - مورد بازنگری قرار 
دهد. ماه گذشته، پس از ماه ها گفتگوی محرمانه، ونزوئال هفت 
آمریکایــی را در ازای آزادی دو برادرزاده همســر مادورو که 
سال ها توســط ایاالت متحده به دلیل محکومیت های قاچاق 
مواد مخدر زندانی بودند، آزاد کرد. این هفت آمریکایی شامل 
پنج مدیر نفتی بودند که نزدیک به پنج سال در بازداشت بودند. 
مادورو امیدوار است که تحریم ها برداشته شوند تا بتواند نفت 

را در بازار آزاد بفروشد.

دست دادن جان کری با »تروریست ۱۵ میلیون دالری«!
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یک دانشمند برجسته چینی اخیرا اعالم کرده از آنجایی که ایستگاه 
فضایــی تیانگونگ چین اخیرا مونتــاژ درون مداری خود را تکمیل 
کرده است، کارشناسان پزشکی فضایی این کشور برنامه ای برای راه 
اندازی یک »بیمارستان فضایی« برای خدمت به فضانوردان را آغاز 
 Du(»کرده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از چاینادیلی، »دو جیچن
Jichen( یکــی از اعضای آکادمی بین المللی فضانوردی مســتقر در 
پاریس و رئیس بیمارســتان مرکز هوافضا در پکن گفت: ما در حال 
انجام تحقیقات و آزمایش های گسترده بر روی زمین برای پیشبرد 
کارهای اولیه بیمارستان فضایی هستیم که می تواند در داخل یک 
فضاپیمای سرنشین دار مانند ایستگاه فضایی ما مستقر شود. ارزش 
این پروژه این اســت که کاوشــگران فضایی ما را قادر می سازد تا 
به فضای عمیق تر ســفر کنند و در طول سفر خود سالم بمانند.دو 
افزود: تحقیق، طراحی و ســاخت چنین کلینیک فضایی همچنین 
به رهبری و تقویت توســعه فناوری و سخت افزار پزشکی کشورمان 
کمک می کند و در نتیجه کل بخش های پزشــکی و بهداشــتی را 
تقویت می کند.او گفت که کارشناســان پزشکی فضایی چینی در 
حال بحث در مــورد یک رویکرد پایدار برای حفظ تناســب اندام 
فضانوردان و درمان بیماری های احتمالی در طول پروازهای فضایی 
طوالنی هستند.این دانشمند گفت: یک ایده اصلی این است که ما 
می توانیم یک مجموعه پزشکی کوچک را در داخل ایستگاه فضایی 
یا فضاپیماهای دیگر قرار دهیم که بتواند نیازهای اساسی فضانوردان 

را تشخیص داده و  آنها را درمان کنند.

یک ماده مغناطیسی جدید قادر است نحوه یادگیری مغز را که در 
طول خواب عمیق در آن اتفاق می افتد، تقلید کند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آی ای، پژوهشگران ماده ای ابداع کرده اند که می تواند نحوه 
ذخیره سازی اطالعات توسط مغز را تقلید کند. این ماده با کپی کردن 
ســیناپس های نورون ها کار می کند و به آن اجازه می دهد یادگیری 
را که در خواب عمیق رخ می دهد، تقلید کند.گروه از پژوهشــگران 
دانشگاه خودگردان بارسلونا)UAB(، این ماده مغناطیسی را با استفاده 
از نوعی محاسبات به نام محاسبات نورومورفیک ساختند.محاسبات 
نورومورفیک یک مفهوم محاسباتی است که از نورون های مصنوعی 
برای تقلید رفتار مغز و عملکردهای سیناپســی یا ســیگنال های 
ارتباطی نورون ها استفاده می کند.همانطور که در این مطالعه بیان 
شده اســت، یکی از تقلیدهای عملکرد مغز، انعطاف پذیری عصبی 
است که به توانایی ذخیره یا فراموش کردن اطالعات بسته به مدت 
زمــان و تکرار تکانه های الکتریکی که نورون ها را تحریک می کنند، 
گفته می شــود. این شکل از انعطاف پذیری با حافظه و یادگیری در 
مغز مرتبط اســت.این گروه پژوهشی مواد خاصی را کشف کرده اند 
که رفتار سیناپس های عصبی را تقلید می کنند. این مواد شامل مواد 
مقاومت حافظه دار)حافظه الکترونیکی(، فروالکتریک، مواد حافظه ای 
تغییر حالت دهنده، عایق های توپولوژیکی و مواد مغناطیسی یونی 
هستند.این گروه اشاره می کند که مواد مغناطیسی یونی جدیدترین 
مواد در نوع خود هستند و از تغییرات خواص مغناطیسی که توسط 
حرکت یون ها یا اتم ها در داخل ماده ایجاد می شود، تشکیل شده اند.

این حرکت با اعمال میدان الکتریکی به یون ها ایجاد می شود. 

برنامه چینی ها برای ساخت یک 
بیمارستان فضایی

تقلید نحوه ذخیره سازی اطالعات 
در مغز به وسیله یک ماده جدید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین در منطقه دونتسک/ رویترز

تاگ ترکیه اولین خودروی الکتریکی این کشور 
شرکت تاگ TOGG که مخفف عبارت یا گروه خودروسازی ترکیه است با برگزاری مراسمی تأسیسات تولید خودروهای خود را 
افتتاح کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مراسم با یک نسخه پیش تولیدی از شاسی بلند کالس C این شرکت به 
روی استیج آمد. تاگ در این مراسم نام خودروی جدید خود را اعالم نکرده اما به برخی اطالعات از نسخه تولیدی نهایی آن اشاره 
کرده اســت.این خودروی الکتریکی با یک یا دو پیشرانه الکتریکی، دو نوع باتری و حداکثر شعاع حرکتی تخمینی ۳۰۰ و ۵۰۰ 
کیلومتری عرضه خواهد شد. اگرچه از قیمت این محصول تاگ ترکیه خبر نداریم اما گفته می شود پیش فروش قدبلند الکتریکی 
این شرکت از فوریه ۲۰۲۳ شروع شده و فروش رسمی آن نیز از ماه مارس کلید خواهد خورد.تاگ می گوید به دنبال تولید ۱۷ تا 
۱۸ هزار دستگاه از خودروی الکتریکی جدید خود در سال اول است. این شرکت همچنین تخمین می زند تا سال ۲۰۳۰ بیش از 
۱ میلیون دستگاه خودروی بدون آالیندگی را در کارخانه یاد شده مونتاژ خواهد کرد. در مراسم افتتاح این تأسیسات اعالم شد 
تاگ از سیستم نمایندگی محور استفاده نخواهد کرد بلکه خریداران قادر خواهند بود خودروی خود را از طریق برنامه ای موبایلی 
به نام Togg Care سفارش دهند. خودروهای این شرکت نیز در مکان هایی با نام “نقاط تجربه” تست و بررسی میدانی خواهند شد.

شوک به قهرمان آفریقا؛ سادیو مانه مصدوم شد
ستاره تیم ملی فوتبال سنگال در دیدار بایرن مونیخ برابر وردربرمن مصدوم و از بازی تعویض شد.به گزارش ایسنا و به نقل از کیکر، 
سادیو مانه تنها چند روز قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با بدشانسی مواجه و مصدوم شد. بایرن مونیخ در هفته چهاردهم 
رقابت های بوندسلیگا به مصاف وردربرمن رفت و توانست با نتیجه ۶ بر یک به پیروزی دست پیدا کند.سادیو مانه ستاره بایرن در 
این بازی مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. مانه در دقیقه ۲۱ دچار کشیدگی عضله شد و به همین خاطر ناگلزمن او را 
از بازی تعویض کرد و لروی سانه را به جای او به میدان فرستاد.آسیب دیدگی مانه یک شوک بزرگ به تیم ملی فوتبال سنگال 
بود که خود را آماده جام جهانی ۲۰۲۲ می کند.سنگال در گروه نخست با تیم های قطر، هلند و اکوادور همگروه است و از دست 
دادن سادیو مانه می تواند بدترین کابوس برای این تیم باشد البته هنوز وضعیت این بازیکن مشخص نیست و باشگاه بایرن مونیخ 
اعالم کرده اســت که بعد از معاینات الزم وضعیت او را اعالم خواهد کرد.بایرن مونیخ با پیروزی که برابر ودربرمن به دست آورد 

۳۱ امتیازی شد و با صدرنشینی به تعطیالت طوالنی مدت بوندسلیگا رفت.

ات رب دوست بار نتوان یافت
دل رب ما رقار نتوان یافت

گار ما رد کار ات نیاید ن
گار نتوان یافت کار ما چون ن

بی داهن و لب چو شکر او
کار نتوان یافت عاشقان را ش

رگ بپرسیدنم نهد گامی
زج دل و جان نثار نتوان یافت

هب زج اندر داهن و زج لب او
زندگانی دوبار نتوان یافت

رد جهان از شمار شوخی او
ات هب روز شمار نتوان یافت

رب واف دل منه، هک خوبان را
هب واف استوار نتوان یافت

پیشنهاد

چهره روز

کتاب زمان بازیافته
آخریــن جلد – کتاب زمــان بازیافته – از شــاهکار 
طوالنی مارسل پروست. این جلد شگفتی می آفریند 
و جالب است بدانید آخرین فصل آخرین جلد کتاب 
در جســتجوی زمان از دست رفته بعد از اولین فصل 
اولین جلد کتاب نوشته شــده است. پروست مابقی 
رمان را پس از این نوشته است. تردید نداشته باشید 
هر خواننده ای بعد از اتمام این جلد که به معنای اتمام 
کتاب نیز می باشــد، برای همیشه با احترام از مارسل 
پروست یاد خواهد کرد. آلبرتین اسیر شد، گریخت و 
در نهایت فوت کرد. اما راوی همچنان در ســفر و در 
جستجوی زمان از دست رفته اش است. مرگ آلبرتین 
در جلد قبل باعث خلق توصیفات دردناکی شــد که 
روی هر خواننده ای تاثیر خواهد گذاشــت. چه بســا راوی را هم به مرز جنون کشاند اما او تقریبا 
توانسته »فراموش« کند و از این درد هم بگذرد. در این جلد می بینیم راوی دوباره سری به محفل 
دوســتان اشــرافی خود می زند و در تالش است مرگ آلبرتین را یاد ببرد.شبی که زود از ژیلبرت 
جدا شــده بودم در اتاقم در تانسونویل نیمه های شب از خواب بیدار شدم و در همان حالت نیمه 
خواب آلــود صدا زدم: »آلبرتین!« )کتاب زمان بازیافته – جلد هفتم رمان در جســتجوی زمان از 
دست رفته – صفحه ۳(در ابتدای کتاب زمان بازیافته با ژیلبرت – دختر سوان – روبه رو می شویم 
که همراه با راوی در ویالیی در طرف ســوان اســت. ژیلبرت که در ابتدای این رمان حاضر بود و 
رابطه نزدیکی با راوی داشــت اکنون همسر دوست دوست راوی یعنی روبر دوسن لو است. به یاد 
دارید که طرف سوان هم عنوان جلد اول رمان است و هم به یک منطقه جغرافیایی اشاره می کند. 
بــه این ترتیب ما در اینجا به نحوی به ابتدای رمان بازمی گردیم. ضمن اینکه در این جلد متوجه 
راز پشت این »طرف«ها می شویم. چرا که هر طرف بیانگر احساسات خاصی بودند.در ادامه شاهد 
جنگ جهانی اول هستیم که پاریس و کومبره را هم تحت تاثیر قرار داده. نابود شدن جاهایی که 
راوی خاطره های زیادی از آن دارد و ســپس توصیف آن ها از جمله زیبایی های این جلد به شمار 
می رود. جنگ همچنین رنگ و بویی تازه به شهر و شخصیت های کتاب داده است. در همین زمان 
متوجه می شــویم راوی مدت زمانی طوالنی در یک آسایشگاه بوده است.همه شخصیت ها در این 
جلد حضور دارند و نویســنده به ســراغ همه آنان می رود و تکلیف شان را مشخص می کند. بارون 
دوشارلوس را می بینیم که مرحله ای تازه وارد شده و ما را به یاد جلد چهارم رمان می اندازد. دوست 
نزدیک راوی روبر دوسن لو را می بینیم که در جنگ شرکت می کند و در فردای بازگشت به جبهه 

کشته می شود. اشرافی های رمان را می بینیم که هرکدام به نحوی تغییر کرده اند.

لئو تولستوی
لِو نیکالیِویچ تولستوی )دربارهٔ این پرونده شنیدن( )۹ 
سپتامبر ۱۸۲۸ - ۲۰ نوامبر ۱۹۱۰( فیلسوف، عارف 
و نویسنده روس بود که او را از بزرگترین رمان نویسان 
جهان می داننــد.او بارها نامزد دریافــت جایزه نوبل 
ادبیــات و جایزه صلح نوبل شــد ولــی هرگز به آنها 
دســت نیافت.رمان های جنگ و صلــح و آنا کارنینا 
که همواره در بین بهترین رمان های جهان هســتند، 
اثر تولســتوی اند. او در روسیه هواداران بسیاری دارد 
و ســکه طالی یادبــود برای بزرگداشــت وی ضرب 
شده است. تولســتوی در زمان زندگی خود در جهان 
سرشناس ولی ساده زیست بود. تولستوی نهم سپتامبر 
۱۸۲۸ میالدی در خانواده ای از بزرگان و با پیشــینهٔ 
بسیار کهن در یاسنایا پالیانا )۱۶۰کیلومتری جنوب مسکو از تابع شهر توال( زاده شد. پدر او، کنت 
گراف نیکالی ایلیچ تولستوی و مادرش ، شاهزاده خانم ماریا نیکالیونا والکونسکایا بود. مادرش را 
در دو سالگی و پدرش را در نه سالگی از دست داد و پس از آن سرپرست او عمه اش تاتیانا بود. او 
در سال ۱۸۴۴م. در رشتهٔ زبان های شرقی در دانشگاه قازان نام نویسی کرد، ولی پس از سه سال، 
در تاریخ ۱۸۴۶م. از آن رشته به رشته حقوق رفتتا با کسب دانش وکالت به زندگی نابسامان ۳۵۰ 
نفر کشاورز روزمزد، که پس از مرگ پدر و مادرش به او واگذار شده بودند، رسیدگی کند و با بهبود 
کشاورزی خود به رنج آنان پایان دهد.او در سال ۱۸۴۷ میالدی دانشکده حقوق را رها می کند و 
به زادگاهش بازمی گردد. سال ۱۸۵۱ تولستوی در ارتش نام نویسی می کند و به مأموریت قفقاز که 
در آن زمان تازه به دست روس ها افتاده بود می رود. در تابستان همان سال، اثر خود »کودکی« را 

می نویسد. این داستان سال بعد در مجله معاصر، چاپ می شود.

فرهنگ

خســرو بامداد، محقق، مدرس، نویسنده و کارگردان 
پیشکســوت تئاتر صبح امروز چهارشــنبه ۱۸ آبان 
درگذشت.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
اداره کل هنرهای نمایشــی، خســرو بامداد، محقق، 
مدرس، نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر در سن 
۸۴ سالگی درگذشت.نمایشنامه های »چاقو تیزکن«، 
»بدرود تا ابد«، »حسنک وزیر«، »منصور حالج«، »دو 
زن« و »خســی در میعاد« بخشی از آثار این هنرمند 
در مقام نمایشــنامه نویس است.»خرس«، »توهم«، 
»ســفری در کویر«، »شــب بارانِی« و »مســتخدم 
ماشینی« از جمله آثاری اســت که بامداد به عنوان 
کارگردان روی صحنه برده است.  تحلیل آثار نمایشی 
نمایشــنامه نویسانی چون شکسپیر، اســتریندبرگ، هارولد پینتر، یونسکو، اوجین اونیل از دیگر 

فعالیت های این محقق و مدرس تئاتر به شمار می آید.

خسرو بامداد درگذشت
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