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نماینده کشورمان نزد سازمان ملل گفت: هیئت فنی ایران برای پاسخ به سواالت آژانس به وین سفر کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: هیچ مسئله ای درباره اجرای توافقات پادمانی ایران وجود ندارد و این امر در آخرین 
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تائید شــده اســت. در همین راستا، هیأت فنی ایران برای پاسخ به سواالت آژانس به وین سفر کرده است.هفتاد و 
هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش ساالنه اجالس آژانس بین المللی انرژی اتمی را با اجماع تصویب کرد. در جلسه ای که بدین منظور با حضور دبیرکل 

و سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو در نیویورک برگزار شد...

www.sobh-eqtesad.ir

ایروانی خبر داد؛

سفر هیئت فنی ایران به وین برای پاسخ به سواالت آژانس
info@sobh-eqtesad.ir

زنگ خطر بی رغبتی پزشکان برای تحصیل در دوره های تخصص و 
فوق تخصص؛

افزایش مهاجرت پزشکان و آینده ای 
نامعلوم و نگران کننده!

اخبــار جدیــد مبنی بر تمایل به مهاجرت دســته جمعی پزشــکان، 
نگرانی های زیادی را در رابطه با آینده و فقدان حضور آنها ایجاد کرده 
اســت و اینکه که با افزایش تمایل به مهاجرت دانشجویان پزشکی و 
پزشــکان جوان و مهاجرت پزشکان متخصص، چه آینده ای در انتظار 
کشور و سطح باالی علم پزشکی در کشور خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
علم«پزشکی« در ایران، از دیرباز با نام ابن سینا گره خورده است. بدون 
شــک او یکی از برجسته ترین شخصیت های پزشکی نه تنها در ایران، 
بلکه در کل جهان بود. ابن ســینا با کتاب ارزشمند خود یعنی »قانون 
در طب«، علم پزشــکی را در جهان دگرگون کــرد. طوری که کتاب 
او همچنان به عنوان یکی از منابع ارزشــمند علم پزشــکی در دنیا به 
دانشجویان تدریس می شود.از آن زمان تاکنون پزشکان بزرگ زیادی 
در وطنمان تربیت شده و پرورش یافته اند. اما ظاهرا شرایط این روزها 
به نحوی رقم خورده که همه را از »مهاجرت دســته جمعی پزشکان« 
نگران کرده و موضوع مهاجرت پزشــکان و متخصصان به یک موضوع 
جدید نگران کننده برای حال و آینده کشور تبدیل شده است.بر اساس 
آمار، ظرف یک  سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت کرده اند؛ در 
همین مدت ۳۰ هزار نفر از اعضای کادر درمان از دانشــکده های علوم 
پزشکی درخواست good standing یا »نداشتِن سوءپیشینه« داشته اند 
که مقصدشــان عمان بوده اســت؛ همچنین ظرف چهار سال گذشته 
۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده اند.آمار باالی مهاجرت 
پزشــکان به اندازه ای نگران کننده شده که مســئوالن سازمان نظام 
پزشکی هشــدار دادند که در آینده ای نه چندان دور با مشکل کمبود 
پزشک مواجه خواهیم شد.در این خصوص، »محمد رئیس زاده« رئیس 
ســازمان نظام پزشکی با صراحت گفت که » جامعه پزشکی در برخی 
رشته های تخصصی و فوق تخصصی با چالش های اساسی مواجه است 
و از این رو ممکن است در آینده فارغ التحصیلی از این رشته ها نداشته 
باشیم.وی با هشدار نسبت به خطر عقبگرد به ۴۰ سال پیش و استفاده 
از پزشــکان خارجی اضافه کرد: سیاست های نادرست، جوانان جامعه 
پزشــکی را نا امید کرده و منجر به سیل مهاجرت و انصراف از پزشکی 
خواهد کرد.رئیس زاده با تاکید بر اینکه پزشکان ما رغبتی برای تحصیل 
در دوره های تخصص و فوق تخصص ندارند، افزوده بود: نتیجه این اتفاق 
این است که در سال های آینده پزشک نخواهیم داشت.«این در حالی 
اســت که پیش از انقالب، کشور با معضل کمبود پزشک مواجه بود و 
پزشکانی از کشورهای همسایه مانند هند برای مداوای مردم کشورمان 
به ایران می آمدند. اما با توجه به شــرایط موجود و بنا بر هشــدارهای 
رئیس ســازمان نظام پزشــکی، اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید در 
آینده ای نه چندان دور مجبور باشــیم دوباره شــاهد حضور پزشکان 
خارجی در کشور باشیم!ســئواالتی که در رابطه با مهاجرت پزشکان 
متخصص مطرح می شــود، این اســت که با مهاجرت این پزشکان که 
چندین ســال برای دریافت تخصص زحمت کشیده و جوانی خود را 
صرف تحصیل کرده اند و کشــور برای پــرورش آنها هزینه کرده، چه 
کسانی جایگزین آنها خواهند بود؟ و اینکه زمانی که این پزشکان نخبه 
از کشــور خداحافظی می کنند، چند سال برای پرورش پزشکان نخبه 
جدید زمان و هزینه صرف می شود؟ آیا پزشکان متخصصی مانند قلب 
و عروق که در بهترین دانشگاه های کشور پرورش یافته اند و به واسطه 
تجربه باالی خود جان هموطنانمان را نجات داده اند، جایگزین مناسبی 
خواهند داشت؟ یا خداحافظی آنها با کشور به معنی خداحافظی مردم 
با یک فرد ارزشــمند و نخبه است؟بررســی های آماری هم نشــان از 
بحرانی  بودن وضعیت دارد. پنج  سال پیش نایب  رییس انجمن جراحان 
قلــب ایران اعالم کرده  بود که فقــط ۲۴۰ متخصص جراحی  قلب در 
کشور داریم و این آمار در حالی است که افزایش بیماری های قلبی در 
جوانان یکی از موارد نگران کننده به شمار می رود.باید دید آیا با شرایط 
موجود تمایلی در میان پزشــکان جوان وجــود دارد که در تخصص 
پیچیده ای چون قلب و عروق ادامــه تحصیل دهند؟ و اینکه آیا اصال 
این پزشکان جوان در کشــور می مانند که بخواهند به دنبال دریافت 
تخصص باشــند؟این موارد در حالی مطرح می شــود که پیش از این 
ایرج فاضل رییس جامعه جراحان ایران در واکنش به مهاجرت دسته 
جمعی پزشــکان گفته بود: بعد از انقالب زحمت زیادی برای مملکت 
کشیده و پزشکی ما به روز و در جهان زبانزد شد. به گونه ای پیشرفت 
کردیم تا هیچ ایرانی برای درمان راهی خارج از کشور نشود و همه نوع 
جراحــی پیچیده ای از قلب گرفته تا مغز و پیوند اعضا در داخل انجام 
شــد اما در حال حاضر این وضعیت به خطر افتاده است.رییس جامعه 
جراحان ایران افزود: پزشکی یکی از طوالنی ترین رشته ها است چنانچه 
عمومی ۷ سال و بعد ۲ سال طرح دارد و برای تخصص نیز ۳ تا ۶ سال 
و برای فوق تخصص هم همین ســال ها باید طی شود که تقریبا یک 
نفر تا ۴۰ ســالگی برای پزشــکی باید درس بخواند و بعد از آن تحت 
شرایط خاص وارد چرخه فعالیت شود.»بابک شکارچی« معاون آموزش 
و پژوهش ســازمان نظام پزشکی نیز گفته بود: اغلب پزشکان عمومی 
که امکان ادامه تحصیل و گرفتن تخصص را ندارند، تصمیم به مهاجرت 
می گیرند و با توجه به اینکه شــرایط اقتصادی برای فعالیت پزشــک 
عمومی در کشــور مهیا نبوده و نظام سالمت نیز این گروه از پزشکان 
را در قالب طرح پزشــک خانواده و سیستم ارجاع به کار نگرفته است، 
میزان مهاجرت در این قشــر بیش از سایر گروه های پزشکی است.به 
گزارش ایسنا، به نظر می رسد با این تفاسیر اگر روند مهاجرت پزشکان، 
حتی پزشــکان عمومی به این نحو ادامه پیدا کند، کشورمان در مورد 
پرورش پزشک در تخصص های گوناگون با معضل جدی مواجه خواهد 
بود. آن هم در شــرایطی کــه به دالیل متعدد، روز بــه روز آمار ابتال 
به بیماری های گوناگون از قبیــل بیماری های قلبی، مغزی و ... رو به 
افزایش است.شــاید وقت آن رسیده که مسئوالن امر این موضوع را به 
صورت ریشــه ای مورد بررسی قرار دهند و به فکر آن باشند که چنین 
معضلی را از پایه که همان کنکور اســت، حل کنند. آمارهای منتشر 
شده از سوی سازمان سنجش نشان می دهد که تعداد داوطلبان کنکور 
در رشته تجربی کاهش یافته به نحوی که داوطلبان کنکور تجربی در 
سال گذشته ۴۳ درصد از داوطلبان را تشکیل می دادند که این میزان 

در سال جاری به ۳۹ درصد رسیده است. 

ایروانی خبر داد؛
 سفر هیئت فنی ایران به وین برای پاسخ 

به سواالت آژانس
نماینده کشــورمان نزد ســازمان ملل گفت: هیئت فنی ایران برای پاسخ به سواالت آژانس به وین سفر 
کرده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: هیچ مسئله ای درباره اجرای توافقات پادمانی ایران وجود 
ندارد و این امر در آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تائید شده است. در همین 
راســتا، هیأت فنی ایران برای پاســخ به سواالت آژانس به وین سفر کرده است.هفتاد و هفتمین مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد گزارش ساالنه اجالس آژانس بین المللی انرژی اتمی را با اجماع تصویب کرد. 
در جلســه ای که بدین منظور با حضور دبیرکل و ســفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو در نیویورک 
برگزار شد، پس از سخنرانی رئیس مجمع عمومی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان 
کشورها مواضع خود را اعالم کردند.سفیر و نماینده دائم کشورمان در سخنرانی خود با تاکید بر نقش مهم 
انرژی هسته ای در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اظهار داشت،این موضوع در NPT و 
اساسنامه آژانس کاماًل تصریح شده و یکی از وظایف اساسنامه ای آژانس کمک به کشورهای عضو برای 
استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای است.نماینده دائم کشورمان افزود، وظیفه راستی آزمایی آژانس و حتی 
نگرانی های عدم اشاعه ای نباید مانعی برای بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق مسلم 
کشورهای عضو باشند.این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و تحمیل 
مجدد تحریم های غیرقانونی، تصریح کرد، ایران به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و در صورت اجرای 
کامل و مؤثر تعهدات توسط سایر طرف های برجام، کشورمان آماده است برجام را به صورت کامل اجرا 
کند.امیر سعید ایروانی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک ایران و آژانس که در بین کل اعضا بیشترین 
میزان بازرسی را دریافت کرده، تاکید نمود، هیچ مسئله ای درباره اجرای توافقات پادمانی ایران وجود ندارد 
و این امر در آخرین گزارش مدیرکل آژانس نیز تائید شده است. در همین راستا، هیأت فنی ایران برای 
پاسخ به سواالت آژانس به وین سفر کرده است.سفیر کشورمان در سازمان ملل خاطر نشان ساخت، بی 
طرفی، استقالل و حرفه ای گرایی آژانس نباید مخدوش شود و این سازمان باید خارج از کنترل قدرت ها 
باقی بماند تا همه بتوانند از کمک های فنی و حمایتی آژانس برای توسعه برنامه های صلح آمیز هسته ای 
برخوردار باشند.وی با اشاره به حمالت خرابکارانه اسرائیل به تأسیسات هسته ای و ترور بزدالنه دانشمندان 
هسته ای ایران بوده، از سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل خواست تا این جنایات را محکوم 
کنند. ایروانی اضافه کرد که رژیم صهیونیســتی همچنان به عضویت ان پی تی در نیامده و تمایلی هم 
برای پذیرش این معاهده و پادمان های آژانس ندارد و آژانس باید بدون جهت گیری و به صورت حرفه ای 

با این موضوع برخورد کند.

وزیر بهداشت خبر داد؛
پرداخت وام به تولیدکنندگان دارو

وزیر بهداشــت، از پرداخت تســهیالت بانکی به تولیدکنندگان دارو و کاهش گمرکی مواد اولیه دارویی 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، از مصوبه جدید بانک مرکزی برای اعطای تسهیالت 
به کارخانجات تولید کننده دارو توســط بانک های عامل خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته برای 
کاهش ارزش افزوده گمرکی مواد اولیه دارویی از ۹ به ۱ درصد و همچنین مصوبات جدید شورای پول و 
اعتبار برای تولیدکنندگان دارو، تولید دارو و سرم افزایش می یابد و در کنار آن با واردات مقادیری از این 
اقالم ظرف یکی دو هفته آینده نیاز بازار به آنتی بیوتیک به طور کامل رفع می شود.وزیر بهداشت، از راه 
اندازی خط جدید سرم سازی با استفاده از فناوری جدید و همچنین راه اندازی خطوط سرم سازی جدید 
در تبریز، اهواز و گلپایگان تا پایان سال با هدف اشباع بازار داخلی از سرم و حضور در بازارهای صادراتی 
خبر داد و اظهار داشــت: در صورتی که تولید کنندگان دارو به هر دلیل نتوانند با تقاضای بازار همگام 
شوند، از واردات به عنوان راهکار جایگزین استفاده خواهیم کرد؛ چرا که آنچه اولویت دارد، تأمین داروی 
مورد نیاز مردم است.عین اللهی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در زمینه دارو خاطرنشان 
کرد: با اجرای طرح دارویاری و تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی الزم بود که از تولیدکنندگان حمایت 
ویژه ای صورت گیرد. در همین راســتا بانک مرکزی توســط بانک های عامل تسهیالت مناسبی را برای 
تولیدکنندگان دارو در نظر گرفته که تولیدکنندگان از هفته آینده می توانند از این تسهیالت در جهت 
واردات مواد اولیه استفاده کنند.وی درباره آخرین اقدامات وزارت بهداشت برای تأمین سرم گفت: با توجه 

به مصرف باالی سُرم در کشور، باید ماهانه ۷ میلیون واحد سُرم تولید کنیم.

بر اساس جدیدترین اعالم مرکز آمار؛

افزایش ۸.۳ واحد درصدی تورم تولیدکننده در بخش خدمات
خواب کاالها در مرزها ادامه دارد

کاهش 7 درصدی تجارت 
ایران با آذربایجان

اعالم جزئیات ثبت نام متقاضیان جدید یارانه 
300 و 400 هزار تومانی

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: روابط تجاری ما با آذربایجان ادامه دارد و در شرایط عادی است اما 
نسبت به سال گذشته حجم تجارت ما با این کشور حدود ۷ درصد کاهش پیدا کرده است.بهروز پورسلیمان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرســش که گفته می شــود حجم قابل توجهی از 
کاالهای وارداتی در مرزهای شــمال غربی کشور خوابیده اســت آیا این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: 
صادرات و واردات در ایران تابع قوانین و اصول مشخصی نیست و فعاالن اقتصادی همواره از بخشنامه های 

خلق الساعه و شبانه رنج می برند....

مسیر دوسربرد قرارداد گازی ایران و عراق
چرا جمهوریخواهان احساس پیروزی نمی کنند؟

موج قرمز محقق نشد
سردار حاجی زاده خبر داد؛

ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک توسط سپاه

5

3

4

7

3

2

1

شــهرداري صدرا در نظر دارد مناقصه اجراي عمليات احداث آرامستان شهر صدرا را طبق برآورد و مشخصات قيد شده 
در اسناد مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
 مناقصه تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 
و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

1- مبلغ براورد اوليه: 1.212.821.638.174  ريال
2- تامين  اعتبار از منابع  داخلي مي باشد .

3-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  60.642.000.000 ريال  مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 
3 ماهه و يا فيش واريز نقدي به حساب 100830670088 نزد بانك شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
4- مبلغ خريد اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000 ريال به حساب 100805891412 نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران 

مي باشد .
5-  سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد. 

6- هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
7-  كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود .

8-  ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است .
9-  تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت روز شنبه ساعت 10 صبح مورخ  21 / 08 / 1401 مي باشد .

10- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 28 / 08  / 1401 مي باشد .
11- آخرين مهلت ارائه پيشــنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 12 روز سه شنبه  مورخ 08 / 09 / 1401مي 

باشد .
12- زمان بازگشايي پاكت ها در ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 08 / 09 / 1401 مي باشد .

متقاضيان مي بايست مدارك پاكت هاي الف- ب- ج در سامانه بارگذاري نمايند شهرداري از دريافت حضوري پاكات طبق 
قانون معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سايت ستاد )پاكت الف( به صورت فيزيكي تا ساعت 
10 صبح مورخ 08 / 09 / 1401در پاكت سربسته و با درج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد دبيرخانه مركزی 
شهرداري صدرا به آدرس: استان فارس- شهر جديد صدرا- بلوار پاسداران- ساختمان مركزي شهرداري صدرا كد پستي 
7199433869 تحويل نمايند. شــماره تماس 36414414-071 واحد امور قراردادها. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 

انجام مراحل عضويت در سامانه: مزكز تماس 41924-021 دفتر ثبت نام 85193768-88969737 
نوبت اول :  21 / 08 / 1401
نوبت دوم : 28 / 08 / 1401

آگهــي  مناقـصه

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

عملیات احداث آرامستان شهر صدرا 1401-52

ول
ت ا

نوب



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 21 آبان 1401  17 ربیع الثانی 1444  12 نوامبر 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5043 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
خطاب به مسئوالن

رئیسی: امروز وظیفه ما تالش مضاعف برای 
گره گشایی از زندگی مردم است

رئیس جمهور با بیان اینکه خدمت رســانی ســریع و به موقع به مردم موجب 
افزایش امید و ثبات قدم مردم در دفاع از انقالب و کشور خواهد شد، خطاب به 
مسئوالن تاکید کرد: امروز وظیفه من و شما تالش مضاعف برای گره گشایی از 

زندگی مردم با پیگیری و حل مسائل و مشکالت کشور است.
به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شــورای اداری شهرستان 
پاکدشــت ضمن قدردانی از حضور و استقبال گرم مردم پاکدشت از دولت 
گفت: شهرستان پاکدشت ویژگی های مهمی از جمله نزدیکی به پایتخت، قرار 
گرفتن در مســیر زائران امام رضا)ع( و همچنین از ظرفیت های بسیار خوبی 
از جمله مراکز علمی، دانشــگاهی و حوزوی برخوردار اســت که توجه ویژه 
مســئوالن موجب رشد و توسعه هرچه بیشتر این منطقه خواهد شد.رئیس 
جمهور با بیان اینکه بنــای دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار در 
کشــور اســت، افزود: پروژه کمربندی پاکدشت و همچنین خط لوله پساب 
بهداشتی که بهره برداری از آن مساحت زیادی از اراضی کشاورزی منطقه را 
زیر کشت پایدار خواهد برد با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد.رئیسی با 
بیان اینکه بخش گل و گیاه شهرستان پاکدشت به نحوی پیشرفت داشته که 
امروز برخی آن را پایتخت گل و گیاه کشور می دانند، تصریح کرد: متاسفانه 
هنوز این ظرفیت بســیار ارزشمند نه تنها به مردم استان های دیگر که هنوز 
به مردم تهران هم به خوبی معرفی نشــده است. قطعا در صورت شناساندن 
بخش گل و گیاه شهرستان پاکدشت، این منطقه به یکی از قطب های مهم 
گردشــگری تبدیل خواهد شد.رئیس جمهور افزود: اقتصاد گردشگری برای 
مردم این منطقه هم اشتغال و هم درآمدزایی به همراه خواهد داشت.رئیسی 
همچنین به موضوع متروی پاکدشت اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیکی 
این شهرســتان به تهران، پروژه  مترو یکی از ضرورت هاست اما دستگاه های 
مســئول نباید برای احداث آن منتظر بودجه بماند، شرکت های مهم و فعال 
منطقه با مشارکت هم برای احداث این پروژه گام بردارند و دولت هم به سهم 
خود در این زمینه مشارکت خواهد کرد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
نیاز شهرســتان پاکدشت به استادیوم ورزشــی گفت: حتما الزم است برای 
جوانان این منطقه کار ویژه ای انجام شود و احداث استادیوم ورزشی از جمله 
اقداماتی است که حتما در جهت نشاط و تفریح جوانان پاکدشتی موثر خواهد 
بود.رئیسی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه شورای اداری 
شهرستان پاکدشــت، معطلی ۱۷ ساله احداث شــهرک امیرالمومنین)ع( 
این شهرســتان به دلیل مشکالت اداری را تأســف آور خواند و گفت: امروز 
بوروکراسی اداری به یکی از موانع جدی پیشرفت کشور تبدیل شده  که باید 
هرچه ســریع تر مرتفع شود. مسئوالن این شهرستان نیز طی مدت یکماهه 
تعیین شده برای رفع مشکل و واگذاری زمین های این شهرک به مردم اقدام 
کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه مهم ترین مولفه قدرت ما مردم همیشه در 
صحنه هســتند، تصریح کرد: امروز دشــمن در تالش است که این مردم را 
مأیوس و ناامید کند در چنین شــرایطی نیاز است تمام تالش ما در جهت 
امیدآفرینــی برای مردم با اقدام و عمل به موقع باشد.رئیســی با بیان اینکه 
سیاســت بی ثبات سازی و ناامنی کشور همانند سیاست تحریم به لطف خدا 
و با حضور و همراهی مردم به شکست انجامید، تصریح کرد: این همراهی و 
ایستادگی مردم برای ما مسئوالن مسئولیت آور است که برای برطرف سازی 
مشکالت پیش روی آنها مجدانه تالش کنیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
خدمت رسانی سریع و به موقع به مردم موجب افزایش امید و ثبات قدم آنها 
در دفاع از انقالب و کشــور خواهد شد خطاب به مسئوالن تاکید کرد: امروز 
وظیفه من و شما تالش مضاعف برای گره گشایی از زندگی مردم با پیگیری 

و حل مسائل و مشکالت کشور است.

سردار حاجی زاده خبر داد؛

ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک توسط سپاه

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی از ساخت موشک بالستیک 
هایپرسونیک خبر داد و گفت: این موشک جدید از همه سامانه های سپر موشکی عبور 
می کند.به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه پاسداران در حاشیه مراسم یازدهمین ســالگرد شهادت سردار حسن تهرانی 
مقدم در جمع خبرنگاران از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک توسط سپاه برای 
مقابله با سپرهای دفاعی هوایی خبر داد.سردار حاجی زاده افزود: این موشک جدید از 

همه سامانه های سپر موشکی عبور می کند و فکر نمی کنم تا ده ها سال بعد هم یک 
فناوری پیدا شود که بتواند با آن مقابله کند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
تصریح کرد: این موشک سامانه های ضد موشکی دشمن را هدف قرار می دهد و یک 
جهش بزرگ نسلی در حوزه موشکی است که ان شااهلل سطح امنیت کشور را افزایش 
خواهد داد.وی بیان کرد: ما سال هاست که در سایه تحریم های ظالمانه و سخت ترین 
تحریم های تاریخ بشریت، کارهای خود را در حوزه هوافضا به پیش می بریم.وی درباره 
ویژگی های این موشــک عنوان کرد: این سامانه از ســرعت بسیار بسیار باال و توان 
مانورپذیری در جو و بیرون جو برخوردار اســت؛ یعنی هم سامانه های پدافندی که 
در داخل جو دفاع می کنند و هم سامانه های فوق العاده گران قیمتی که در بیرون جو 
با موشک ها مقابله می کنند، این موشک جدید جمهوری اسالمی ایران از همه آن ها 
عبور می کند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: در سایر حوزه ها 
اعم از حوزه های فضایی، پهپادی، پدافندی و جنگ الکترونیک نیز نیروهای مسلح با 
بهره گیری از ظرفیت دانشــمندان جوان کشور، با قدرت به پیش می روند و ان شاءاهلل 

در آینده نزدیک، ملت ایران شاهد موفقیت های بزرگ تری خواهند بود.

واکنش گروسی به ساخت موشک هایپرسونیک توسط ایران
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد اعالم ایران مبنی بر ساخت موشک 
بالستیک هایپرسونیک، نگرانی ها درباره برنامه هسته ای این کشور را تشدید می کند.

به گزارش فارس، »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 
)۱۰ نوامبر، ۱۹ آبان( در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد اعالم ایران مبنی 
بر ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک نگرانی ها درباره برنامه هسته ای این کشور 
را تشدید می کند.وی در مصاحبه ای در حاشیه کنفرانس تغییرات آب وهوایی در شرم 
الشــیخ مصر با اذعان به این که کار نهاد بین المللی تحت هدایت او مسائل هسته ای 
است، مدعی شد: اما طبیعتاً هیچ چیز را نمی توان مجزا کرد. ما شاهد همه این اعالم ها 

هستیم که نگرانی ها و توجه عمومی درباره برنامه هسته ای ایران را افزایش می دهد.

تهران- ایرنا- دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس باید میان 
امنیت و رسانه هایشــان یکــی را انتخاب کنند و بدانند اگر در ایران دخالت کنند تــاوان آن را می پردازند.به گزارش خبرنگار 

دفاعی ایرنا، سرلشــکر ســید یحیی رحیم صفوی صبح پنجشنبه در مراسم یازدهمین سالگرد شهادت سردار حسن طهرانی مقدم طی سخنانی با بیان اینکه آنچه 
در آینده شــاهد آن خواهیم بود از آنچه تا کنون مشــاهده شــده است متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: نظام ســلطه با همراهی آمریکا و صهیونیست ها و برخی 
قبایل صحرانشــین جنوب خلیج فارس از فرهنگ و تمدن ما بی خبر هســتند.  مشاور فرمانده معظم کل قوا افزود: در نبرد جدید جبهه استکبار به رهبری آمریکا 
و جبهه مقاومت با رهبری ایران رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند. آنچه می بینید اقدامات انفعالی دشمن در مقابل ملت ایران است. آنها از ملت ایران شکست در 
سه عرصه براندازی نظام، جنگ تحمیلی  و جبهه منطقه ای خورده اند اما همچنان مشغول توطئه علیه ملت ایران شده اند. البته ما هم در داخل مشکالت و نقاط 
ضعفی داریم.  وی ادامه داد: آنها در اغتشاشــات اخیر از همه جاسوســان و فاسدان داخلی هم استفاده کردند اما با رهبری حکیمانه رهبر انقالب، ملت ایران این 
فتنه را هم درهم شکست. ما و جبهه مقاومت با هوشمندی و صبر حکیمانه به لطف خدا بر جبهه استکبار پیروز خواهیم شد.  سردار صفوی تصریح کرد: دشمنان 
ما بدانند ملت ایران ملت مقتدری است و از این بادها نمی لرزد. برخی کشورهای بدبخت حاشیه جنوبی خلیج فارس که حاضر نیستم نام آنها را ببرم، بدانند باید 
بین رسانه هایشــان و امنیتشــان یکی را انتخاب کنند و بدانند اگر در ایران دخالت کنند تاوان آن را می پردازند. به آنها می گویم شما کشورهای ضعیفی هستید 
و بدانید آمریکایی ها در موقع خطر از شــما حمایت نمی کنند همانطور که از شــاه ایران حمایت نکردند.مشاور فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد: ایران یک کشور 
بزرگ و مقتدر اســت و ان شــاء اهلل ملت ایران با کارآمدی بر همه مشــکالت فائق خواهد آمد.  وی با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس نیروهای نخبه فراوانی 
داشتیم، گفت که دو نمونه از این نخبگان شهید حسن باقری به عنوان بنیانگذار اطالعات عملیات سپاه و شهید حسن طهرانی مقدم به عنوان پایه گذار موشکی 
سپاه بودند.  سردار صفوی تصریح کرد: عملکرد ما محصول تفکر ما است بنابر این جنگ شناختی هم دقیقا در همین حوزه و روی ادراک و اطالعات قلب و ذهن 
افراد تاثیر می گذارد. امروز بســیاری از جوانان با بســیاری از مولفه های قدرت ملی آشنا نیستند و در فضای مجازی زندگی می کنند و با واقعیت ها آشنا نیستند.  
وی گفت: شــهید طهرانی مقدم از اوایل دفاع مقدس وارد جبهه شــد و در ســال ۶۰ برای تمام خمپاره اندازه ها در عملیات طریق القدس مرکز تطبیق آتش ایجاد 
کرد. شهید طهرانی مقدم در سال ۶۱ توپخانه سپاه را تاسیس کرد و در ادامه هم دانشکده توپخانه و مرکز تعمیر و نگهداری برای آن ایجاد کرد.  مشاور فرمانده 
معظم کل قوا گفت: در سال ۶۳ شهید طهرانی مقدم قدرت موشکی سپاه را بنیان نهاد و حال اگر تبدیل به یک قدرت موشکی بالستیک شده ایم حاصل همین 
تالش ها  و مجاهدت ها است. امروز همچنین در حوزه پهپادی تبدیل به یک قدرت جهانی شده ایم بطوریکه دشمن هم به این قدرت ما معترف است به طوریکه 

سپاه و وزارت دفاع امروز جزو سازندگان پهپاد و صادر کنندگان آن هستند.

سرلشکر صفوی:

  دشمنان میان امنیت و رسانه های خود یکی 
را انتخاب کنند

امیرعبداللهیان به گوترش درباره برگزاری 
نشست شورای حقوق بشر هشدار داد

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با دبیرکل 
سازمان ملل متحد با تاکید براینکه نشست شورای حقوق بشر برای دولت هایی 
که مروج خشونت و ترور هستند باید تشکیل شود نسبت به تاثیرات منفی اقدام 
سیاســی شورای حقوق بشر بر همکاری های ایران با غرب هشدار داد.به گزارش 
ایرنا، امیرعبداللهیان و آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد درخصوص 
برخــی تحوالت منطقه ای و بین المللی از جملــه اوکراین، یمن و مذاکره رفع 
تحریم ها گفت وگو و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه ایران با اشــاره به مسیر 
گفت وگوی فنی سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس، همکاری طرفین را  مناسب 
خواند.امیرعبداللهیان همچنین دبیرکل را در جریان تبادل پیام های اخیر میان 
ایــران و آمریکا در چارچــوب ایفای نقش اتحادیه اروپــا در مذاکرات وین قرار 
داد.وزیــر امور خارجه ایران در خصوص بحران یمــن ضمن انتقاد از مداخالت 
امنیتی و رسانه ای یک کشور عرب در  اغتشاشات اخیر در ایران، به ادامه نقش 
جمهوری اســالمی ایران جهت کمک به تمدید آتش بس و همکاری با سازمان 
ملــل در این خصوص تاکید کرد و افــزود: البته هر گونه تصمیم در مورد تداوم 
آتش بس و رفع کامل محاصره انســانی یمن توسط رهبران و مردم یمن اتخاذ 
می شود.امیرعبداللهیان همچنین درخصوص اوکراین بار دیگر اتهامات بی اساس 
در خصوص ارســال پهپاد به روسیه با هدف اســتفاده در جنگ اوکراین را قویا 
تکذیب کرد.وزیر امور خارجه ایران در ادامه از مواضع و اقدامات غیرسازنده برخی 
کشورها به شدت انتقاد کرد و افزود: برخالف منشور ملل متحد، تعداد معدودی 
از دولت های غربی با ســوء استفاده از مطالبات مسالمت آمیز در ایران، اقدام به 
تشــویق خشونت و آموزش ساخت سالح و کوکتل مولتوف در فضای مجازی و 
رســانه ای کردند که در نتیجه سبب کشــتار پلیس و ناامنی در ایران شدند، تا 
جایی که زمینه را برای اقدام تروریستی داعش مهیا ساختند.امیرعبداللهیان با 
انتقاد از رفتار دوگانه برخی دول غربی، تالش آنان جهت برگزاری نشســت ویژه 
شــورای حقوق بشر در مورد ایران را اقدامی مردود دانست و تاکید کرد: نشست 
شورای حقوق بشر برای دولت هایی که مروج خشونت و ترور هستند باید تشکیل 
شــود و  نه در مورد جمهوری اسالمی ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است و 
در اغتشاشات اخیر نیز عمیقا خویشتنداری به خرج داده است.وزیر امور خارجه 
ایران نسبت به تاثیرات منفی اقدام سیاسی شورای حقوق بشر بر همکاری های 
ایران با غرب هشــدار داد.دبیرکل ســازمان ملل متحد نیز در این گفت وگوی 
تلفنی با اشــاره به وظایف شورای حقوق بشر، هر گونه مداخله سیاسی شورای 
حقوق بشر در امور کشورها را مردود خواند.گوترش ضمن تقدیر از نقش سازنده 
ایران در مبارزه با تروریســم و در کمک به برقرای آتش بس در یمن، خواستار 
ادامه همکاری های ایران با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای 
تمدید آتش بس موقت در این کشور شد.دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به 
نشســت اخیر سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران با دبیرکل سازمان 
ملل، در خصوص ساختار نوین همکاری های منطقه ای که بتواند موجب تقویت 
صلح و ثبات در منطقه شود، ابراز امیدواری کرد.گوترش تاکید ایران بر دیپلماسی 
را ستود و درباره گفت وگوی لغو تحریم ها، احیای توافق را متضمن منافع تمامی 
طرف ها دانست.دبیرکل سازمان ملل در پایان ادامه همکاری های ایران با آژانس 

را گام مثبت تهران ارزیابی کرد.
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رئیس امور مالیاتی کشور مطرح کرد
شناساییشرکتهاییکهبهاسمدانشبنیانمالیاتنمیدهند

ایسنا/قزوین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از دغدغه های مطرح شده در قزوین استفاده برخی شرکت ها از تخفیف های مالیاتی شرکت های دانش بنیان 
است در صورتی این شرکت ها واقعاً دانش بنیان نیستند و مرجع بررسی این مسئله معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری است و ما نیز پیگیر بازنگری این مسئله 
هســتیم.داوود منظور شامگاه پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در جلسه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی در استانداری 
قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه های مطرح شده در قزوین استفاده برخی شرکت ها از تخفیف های مالیاتی شرکت های دانش بنیان است در صورتی این 
شرکت ها واقعاً دانش بنیان نیستند و مرجع بررسی این مسئله معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری است و ما نیز پیگیر بازنگری این مسئله هستیم.وی افزود: 
مسئله دیگر موضوع هزینه کرد ارزش افزوده فروشگاه های زنجیره ای در شهرها و یا در مرکز است که باید طبق قانون، ارزش افزوده به طور دوره ای در هر شهری که 
اخذ شده است هزینه شود و این مالیات در محل اخذ شده عودت داده شود.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ما موافق رسیدگی به پرونده مؤدیان بزرگ مالیاتی 
در قزوین هستیم زیرا ظرفیت مناسب مالیاتی در قزوین وجود دارد. در مرحله اول به دنبال ایجاد معاونتی در این خصوص در اداره کل بوده و در پی ایجاد ۲ اداره کل 
مالیاتی یکی در مرکز و دیگری در سایر مناطق استان هستیم تا اصل عدالت مالیاتی رعایت شود.وی خاطرنشان کرد: پرونده های مؤدیان مالیاتی قزوین به مرور به 
استان قزوین بازخواهند گشت و در حال حاضر ۱۵ پرونده به استان برگشته و ۴۰ پرونده دیگر نیز در دست پیگیری است و ترجیح ما بازگرداندن پرونده هر استان به 
محل شکل گیری آن است.منظور عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم  تغییر رویکردی از نظام مالیاتی منبع محور به نظام مالیاتی فرد محور به معنای کاهش مالیات بر 

شرکت ها و افزایش مالیات بر افراد است و از این طریق سود واقعی به ذینفعان و سهامداران خواهد رسید تا نظام مالیات بر این افراد بسته شود.

گزیده خبر

اعالمجزئیاتثبتناممتقاضیانجدیدیارانه
۳۰۰و۴۰۰هزارتومانی

یارانه کمک معیشتی مربوط به آبان به حساب سرپرستان خانوار مشمول دریافت 
یارانه واریز و از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ آبان قابل برداشت است

به گزارش ایلنا؛ ســازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطالعیه ای اعالم کرد:یارانه 
کمک معیشتی مرحله ۱۴۱ بر اساس دهک بندی اعالمی از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و مطابق معمول، به حســاب سرپرســتان خانوار واریز و از 

ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه قابل برداشت است.
مبلغ یارانه چقدر است؟بر همین اســاس، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو 
دهک های اول تا ســوم هســتند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بــه ازای هر نفر و در 
صورتیکه جزو دهک های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ 3۰۰ هزار تومان به ازای 

هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.
گفتنی اســت در صورتیکه این سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه ۱۰ میلیون ریالی کرونا اقدام نموده اند، اقساط این 

تسهیالت از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.

واریز یارانه به حساب سرپرســتان متقاضی بازبینی به دهک بندی و 
ثبت نامی های جدید

در این مرحله، سرپرســتان خانواری که اقدام به ثبت نام نموده اند چنانچه در 
آزمون وسع انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار گرفته 
باشــند، یارانه آبان ماه را مطابق دهک بندی اعالم شــده دریافت خواهند کرد.

همچنین خاطر نشــان می گردد، سرپرســتان خانواری که یارانه نقدی آنها در 
اردیبهشــت ماه قطع شده بود و درخواســت بازبینی خود را در سامانه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنانچه در بازبینی انجام شده توسط 
وزارت رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه آبان ماه را مطابق 
دهک بندی اعالم شده دریافت خواهند کرد.متقاضیان بازبینی دهک بندی اعالم 
شده، می توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعالمی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه نموده یا 

با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰636۹ تماس حاصل نمایند.

جزئیات ثبت نام متقاضیان جدید یارانه 300 و 400 هزار تومانی
ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده اند یا متقاضی جدید 
دریافت یارانه هســتند نیز همچنان ادامه دارد. این افــراد می توانند با مراجعه 
به تارنمای پنجره ملی خدمات هوشــمند به آدرس https://my.gov.ir نسبت به 
ثبت نام خانوار خود اقدام نمایند. جهت ثبت نام در این سامانه، در اختیار داشتن 
شــماره تلفن همراه به  نام سرپرســت خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و 
شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، 
ضروری اســت. تمامی اشخاص می توانند جهت کسب اطالع از آخرین وضعیت 
یارانه خانوار، کد دســتوری #کد ملی*۴38۵7*۴* )ســتاره ۴ ستاره ۴38۵7 

ستاره کد ملی مربع( را با شماره تلفن همراه به نام خود شماره گیری نمایند.

بر اساس جدیدترین اعالم مرکز آمار؛
افزایش۸.۳واحددرصدیتورمتولیدکننده

دربخشخدمات
بر اســاس اعالم مرکز آمار، تورم تولیدکننده در بخش خدمات 8.3 واحد درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش اقتصادآنالین، مرکز آمــار اعالم کرد: در بخش 
خدمات تولیدکننده و در تابســتان ۱۴۰۱ تورم نقطه ای برابر ۵6.۱درصد، تورم 
فصلی برابر ۱6.۲درصد و تورم ساالنه برابر ۴۹.7درصد بوده است. تورم نقطه ای، 
فصلی و ساالنه نسبت به فصل بهار به ترتیب 6.7، ۲.۴ و ۲.۴ واحد درصد افزایش 
یافته است .تورم نقطه ای، فصلی و ساالنه نسبت به تابستان سال گذشته نیز به 
ترتیــب 8.3، ۵.۱ و ۴.6 واحد درصد افزایش یافته استبیشــترین تورم نقطه ای 
مربوطــه به گروه »فعالیت هــای خدماتی تامین جا و غذا« بــا ۱۱7.۱درصد و 

کمترین مربوط به گروه »اطالعات و ارتباطات« با ۲۵.8درصد است.

نظارتبرطرحهایاشتغالکشور
درسهمرحله

با راه اندازی مرکز تماس طرح پایش اشــتغال کشور، ضمن نظارت بر طرح های 
اشتغال در سه مرحله پیامکی، تلفنی و میدانی، از انحراف منابع اختصاص یافته 
در این زمینه جلوگیری می شود.به گزارش ایسنا، مرکز تماس طرح پایش اشتغال 
کشــور خرداد ماه امسال با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل افتتاح شد. 
هدف از راه اندازی این مرکز تماس، نظارت بر اجرای طرح های اشتغالزای کشور 
ذیل »برنامه زیســت بوم ملی اشتغال« و صحت ســنجی اشتغال ثبت شده در 
»ســامانه ملی رصد« و نظارت بر نحوه تحقق اهداف کمی و کیفی اشــتغال در 
سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور است.در گذشته با پرداخت وام و تسهیالت 
اشــتغالزایی نظارتی بر فرآیند طرح ها صورت نمی گرفــت و منابع عمدتا دچار 
انحراف هزینه می شــد اما با راه اندازی مرکز تماس پایش اشتغال، چند مرحله 
نظارت صورت می گیرد تا اشــتغال واقعی رقم بخورد.محمود کریمی بیرانوند - 
معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ، در این باره می گوید: مرکز ملی 
پایش اشتغال کشور، سیاست ها و برنامه های اشتغال را ذیل دبیرخانه شورای عالی 
اشتغال هدایت می کند و وظیفه آن ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی 
)پیامکی، تلفنی، میدانی( و همچنین نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیســت بوم 
ملی اشتغال است.وی می افزاید:طبق نظر استان ها، نظارت میدانی با همراهی 
مراکز مشاوره و کارآفرینی و همکاران استان ها آغاز خواهد شد که وظیفه نظارت 

بر اشتغال ایجادی کل جامعه آماری را برعهده دارند.

یک کارشناس: تکلیف آزادسازی پول های بلوکه شده هنوز روشن نیست
افزایشقیمتدالرسیاسیاست

یک کارشناس اقتصاد کالن بر این باور است که ناآرامی های سیاسی در هفته های اخیر منجر 
به افزایش خروج سرمایه و منفی تر شدن حساب سرمایه ای کشور شده است که به افزایش 
نــرخ ارز دامن می زند.نگارعلی_ در هفته های اخیر افزایش نرخ ارز شــتاب  خیره کننده ای 
داشته است اما در ابتدای هفته جاری رکورد افزایش قیمت را شکست و با عبور از کانال 3۴ 
هزار تومانی و سپس 3۵ هزار تومانی، مستقیما به کانال 36 هزار تومانی ورود پیدا کرد واما 
بار دیر در کانال 3۵ هزار تومان توقف کرد اســت.گفتنی است که افزایش نرخ دالر در بازار 
آزاد در هفته ها و به خصوص روزهای اخیر تقاضا برای خرید ارز را افزایش داده است با این 
حال رییس کل بانک مرکزی می گوید که ابزار الزم برای مهار قیمتی در دســت این بانک 
است.سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی درنشست مشترک اعضای کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس در مورد دالر 36 هزار تومانی به مجلســیان گفت: از روز چهارشنبه 
هفته گذشته تاکنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئوالن این بانک 
و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شــده اســت و به شدت پیگیر این موضوع 
هستیم که هرچه سریع تر به نرخ هایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ های سالم و 
واقعی تری هستند.او افزود: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه ای که با ایجاد جو روانی، 
صاحبان ســرمایه را ترغیب به تبدیل پول های خود به دالر می کنند در افزایش قیمت ارز 
تأثیرگذار هستند.میثم رادپور، کارشناس اقتصاد کالن، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنالین 
و در پاســخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر بیشتر سیاسی است و یا 
اقتصادی؛ گفت:« افزایش نرخ ارز دلیل سیاســی نیز دارد و ناآرامی های سیاسی می تواند 
نگران کننده باشــد و روی همه بازارها از جمله بازار ارز به خصوص از طریق خروج سرمایه 
اثرگذار خواهد بود؛ زمانی که هیچ تغییری در واردات و صادرت رخ نداده باشد و تراز تجاری 
کشور تغییری نکرده باشد و درآمدهای ارزی کشور نیز تغییر نکرده باشد شما شاهد منفی تر 
شدن حساب سرمایه هستید. نگرانی های صاحبان سرمایه و حتی مردم عادی که با توالی 
زیاد شاهد مهاجرت حتی دهک های درآمدی متوسط جامعه است که هیچگاه به این شکل 
مهاجرت نمی کردند به منفی تر شدن حساب سرمایه دامن زده است و منجر به خروج سرمایه 
خواهدشد و عده ای تصمیم می گیرند دارایی های ریالی خود را به دارایی های دالری تبدیل 
کنند و عمال دلیل این اتفاق می تواند ناآرامی های سیاسی باشد.«رادپور در ادامه با اشاره به 
این موضوع که برای توضیح اینکه چرا نرخ ارز در حال باال رفتن است به دالیل سیاسی نیازی 
نیست؛ گفت:« با تورمی که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می کنند و همه آن را در محل 
احساس می کنند، اینکه دالر تاکنون باال نرفته است، نجابت به خرج داده است و این امر نگران 
کننده است که دالر چرا تاکنون انقدر نجابت به خرج داده است. به عبارت دیگر فشار تورمی 
در کشــور موجود است و بنابر نظریه برابری قدرت خرید اگر تورم کشور شما با یک کشور 
مورد نظر مانند ایاالت متحده اختالف داشته باشد که در بازه زمانی یک ساله نزدیک به37 تا 
38 درصد با آمریکا اختالف تورمی داریم، نرخ ارز شما نیز باید به این مقدار در بازه یک ساله 
تضعیف شود و تا زمانی که تورم هست نیاز به دلیل بیشتری برای فشار به بازار ارز نیست اما 
قطعا ناآرامی های اخیر فشار بیشتری به قیمت ارز آورده است.«این کارشناس اقتصاد کالن 
در ادامه گفت:« شما زمانی که خود را به جای صاحبان سرمایه بگذارید، نمی توانید نسبت به 
ریالی بودن سرمایه خود اطمینان داشته باشید و نسبت به نا آرامی هایی که در کشور ایجاد 
شده است احساس آرامش داشته باشید.«در کنار ناآرامی های سیاسی و تورم افسارگسیخته 
پالس های بی نتیجه نیز در جهش نرخ ارز در هفته های اخیر بی تاثیر نبوده است؛ پالس هایی 
از جمله ازادســازی 7 میلیارد دالر از پول های بلوکه شــده  ایران در کره جنوبی که حتی از 
طریق برخی از مسئولن نیز به آن پرداخته شد اما تا امروز هیچ اقدامی در راستای آزادسازی 

پول های بلوکه شده ایران صورت نگرفته است و هیچ خبری نیز از آن به میان نیامده است.
از طرف دیگر به بن بســت خوردن مذاکرات برجام در تیره و تار کردن چشم انداز اقتصادی 
بی تاثیر نبوده اســت و معامله گران را در بازارهای پولی و مالی در وضعیت ابهام و پرریسکی 

قرار داده است که موجب از دست فتن اعتماد آنها شده است.

در آستانه ارائه بودجه 1402؛ مجلس محترم؛ بودجه از آسمان نمی بارد!

۲۰۰ همت کسری را از فقر کم کنیم یا اشتغال؟ 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تازگی اظهار کرده که از روز اول مشخص بود که 
منابع تبصره ۱۴ قابل وصول نیست و وقتی این تبصره در بودجه سال گذشته 3۴۰ همت 
درآمد دارد، به هیچ وجه به 6۴۰ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۱ نخواهد رسید. این 
درحالی است که همواره از مخارج تبصره ۱۴ ) هدفمندسازی یارانه ها( به عنوان هزینه  ای 
اضافه بر بودجه دولت یاد می شــود که باری سنگین را بر دولت و اقتصاد کشور تحمیل 
می کند.اقتصادآنالین – عاطفه حســینی؛ رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی با بیان 
اینکــه به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل های انــرژی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم 
تحقق بودجه داریم، گفته که وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شــود که یارانه مردمی 
از محل تبصره ۱۴ ) هدفمندســازی یارانه ها( پرداخت شــود، باید جوانب آن نیز در نظر 
گرفته شــود.واضح است که هزینه های دولت فقط محدود به قانون بودجه نیست و برای 
بررســی بهتر هزینه های دولت باید به هزینه های خارج بودجه ای و مخارج فرابودجه ای 
نیز دقت داشــت؛ یکی از مثال های بارز این هزینه های اضافه که دولت انجام می دهد و 
در سقف بودجه نمی آید، تبصره ۱۴ )هدفمندسازی یارانه ها( است.این درحالی است که 
دولت ها بدون توجه به هشدارهای متعدد مبنی بر پیامدهای زیانبار اعطای یارانه قیمتی، 
به ادامه این سیاســت ادامه داده اند و اظهارات اخیر میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور بار دیگر ثابت کرد که روزبه روز توان دولت برای ادامه دادن به این سیاست 
به اصطالح »حمایتی« کمتر و هزینه های تحمیل شده آن بر اقتصاد کشور بیشتر خواهد 
شد. میرکاظمی که برای ارائه توضیحاتی درخصوص بررسی عملکرد دستگاه های مسئول 
در اجرای بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مجلس رفته بود، گفت 
که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت کردیم 
که این رقم عالوه بر ســایر پرداختی ها در تبصره ۱۴ بوده است.رییس سازمان برنامه و 

بودجه در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه این مجلس بوده که با وجود 
مخالفت های این سازمان و دولت منابع تبصره ۱۴ را به 6۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده، 
پرسید: »چطور می شــود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، 
این رقم به 6۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از 
روز اول مشــخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال 
گذشــته 3۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به 6۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده 
نخواهد رســید.«بر اســاس گفته های میرکاظمی، از همان روز اول برای دولت مشخص 
بــوده که حداکثــر می تواند منابع تبصره ۱۴ را تنها به انــدازه ۱۰۰ همت افزایش دهد 
و آن را از 3۴۰ همــت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۴۰ همت در بودجه ۱۴۰۱ برســاند. 
اما نمایندگان مجلــس بدون توجه به محدودیت منابع درآمــدی دولت و با این هدف 
که هزینه سیاســت های مختلف از اعطای یارانه نقدی و معیشــتی و کاهش فقر مطلق 
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی گرفته تا کمک به زیارت اولی ها 
توســط کمیته امداد امام خمینی، مابه التفــاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه 
نان و همچنین حمایت از تولید و اشتغال )تبصره ۱8( را از محل درآمدهای تبصره ۱۴ 
تامین کند، منابع تبصره ۱۴ را به 6۴۰ هزار میلیارد تومان رســانده اند!این درحالی است 
که برخی از منابع درآمدی تبصره ۱۴ اساســا کمتر از میزان در نظر گرفته شده، محقق 
می شــود و از ســوی دیگر، راهکاری مانند افزایش قیمت حامل های انرژی که می تواند 
بــه عنوان یک منبــع درآمد جدی و غیرتورمی برای دولت درنظر گرفته شــود همواره 
یک خط قرمز بزرگ بوده اســت.همچنین باید توجه داشت که قطع و یا کاهش اعطای 
سیاست های حمایتی درنظر گرفته شده در تبصره ۱۴ که در قالب مخارج فرابودجه ای در 
نظر گرفته می شوند، به دلیل بعد حمایتی خود می تواند واکنش های گسترده ای حتی از 

سوی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته باشد. همانطور که میرکاظمی هم در بخشی 
از اظهارات اخیر خود در مجلس گفت که »عالوه بر این رقم تکالیف و پرداختی هایی به 
دستگاه های حمایتی نظیر کمیته امداد امام )ره(، غذای دانشجویان و مواردی این چنینی 
بود که نمی توانستیم حتی از یکی از آنها نیز صرف نظر کنیم.«اما باید در نظر داشت که 
اگر دولت نتواند هزینه های درنظر گرفته شــده در تبصره ۱۴ را تامین کند، برای جبران 
بخشی از این هزینه ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که پیامدهای تورمی 
آن بر اقشــار ضعیف جامعه بیش از یارانه های تخصیص یافته به حامل های انرژی مانند 
بنزین اســت. به همین دلیل است که اعطای یارانه قیمتی عام برخالف هدف اصلی که 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است، سبب می شود اقشاری که درآمد باالتری دارند 
از یارانه، بهره مندی بیشتری داشته باشند چرا که بیشتر مصرف می کنند و قدرت خرید 
باالتری دارند.در همین رابطه سخنگوی دولت نیز در واکنش به حواشی بودجه اشتغال با 
بیان اینکه منابع در مجلس دوبرابر شد درحالی که از ابتدا مشخص بود قابل تحقق نیست، 
گفت: »ما در خصوص فرایند تصویب الیحه بودجه مشکلی که داریم این است که دولت 
با کار کارشناســی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینه ها را پیش بینی 
می کند اما معموالً مجلس هزینه های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی 
پیش بینی  می کند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد.«بنابراین در آستانه ارائه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ انتظار می رود که با هماهنگی بیشــتر میان دولت و مجلس، منابع 
درآمدی و مصارف بصورت کارشناســی و دقیق پیش بینی و هزینه ها بر اســاس میزان 
درآمد و نه آن چیزی که باب میل نمایندگان مجلس اســت تعیین شوند، زیرا همانطور 
که میرکاظمی گفت: »ســازمان برنامه و بودجــه و بطور کلی دولت، نمی تواند بودجه از 

آسمان بیاورد!«

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های سند رسمی

برابر رأی شــماره ۱۴۰۱6۰3۱6۰۱۴۰۰۱۲۰8 مورخ ۱۴۰۱/7/۱۹ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی اســتان کرمانشاه به شناســه ملی ۱۰66۰۰۵736۲ در ششدانگ ساختمان )یک واحد 
انباری و ساختمان های احداثی در آن و اراضی متصل به آن( به مساحت 6۴۱686/۴6 متر مربع 
در قســمتی از پــالک قطعه دو تفکیکی از پالک ۱۴ فرعــی از 3 و ۵ تا ۱۱ فرعی از ۵- اصلی و 
3۰۱- بخش دو حومه اصلی واقع در کرمانشاه که احراز مالکیت متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/8/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۹/۵
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گزیده خبر

پروپان تولیدی خودمان را با ۲۰ برابر 
قیمت از چین وارد می کنیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: پروپان تولیدی بندر امام 
توسط چین خریداری می شود و گرید 99 درصد را تبدیل به 99.99 کرده و 
با 20 برابر قیمت بیشتر ما از این کشور وارد می کنیم.مهراد عباد در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی تولید و صادرات گاز هلیوم اظهار داشت: 
حدود 100 سال اســت که گاز هلیوم به صورت صنعتی مورد مصرف قرار 
می گیرد و در  دستگاه های ام آر آی بیمارستان، آناالیزرهای شرکت های نفت 
و گاز و پتروشیمی، نشت یابی اکسیژن تنفسی غواصی و جوشکاری تخصصی 

کاربرد دارد .

انحصار امریکا و فرانسه
وی افزود: در 100 سال اخیر بواسطه برخورداری از تکنولوژی و علم؛ انحصار 
گاز کرایوژنیک در دســت دو کشــور امریکا و فرانســه بوده است، قطر نیز 
از چاه های میدان پارس جنوبی برداشــت دارد و حدود 10 ســال است که 
جداســازی را انجام می دهد. یکی از مخازن ما هم شناسایی شده که دارای 
هلیوم اســت، باید مشتقات از گاز طبیعی جدا شود که نیاز به فیلتراسیون 
دارد، نوع فیلتر هم در دست امریکا و فرانسه است، البته روسیه و چین هم 
خریداری کرده اند اما انحصــار آن را ندارند، هلیوم یکی از گران ترین گازها 

است و مصرف باالیی دارد. 

تمام هلیوم مرود نیاز کشور وارداتی است
عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در حال حاضر 80 
درصد هلیوم مورد نیاز کشور از امارات و مابقی از چین، ترکیه و روسیه وارد 
می شــود، شرکت های امریکایی و فرانسه در این امارات شعبه دارند و ایران 

هم با واسطه خریداری می کند.

پروپان تولیدی خودمان را با 20 برابر قیمت از چین وارد می کنیم
وی گفت: قطر 4 کارخانه در چاه های مشــترک بــا ایران راه اندازی کرده و 
اخیرا نیز با 4 غول گازی برای توسعه میدان قرارداد منعقد کرده است، گاز 
طبیعی مشتقات زیادی دارد که ما آن را خام سوزی کرده و جداسازی انجام 
نمی شــود، فقط برخی پتروشیمی ها به طور کامال محدود پروپان و بوتان را 
با خلوص پایین جدا می کنند. مثال پروپان تولیدی بندر امام توســط چین 
خریداری می شود و گرید 99 درصد را تبدیل به 99.99 کرده و با 20 برابر 

قیمت بیشتر ما از این کشور وارد می کنیم.

سرمایه ملی در کشور ما از بین می رود
عباد با بیان اینکه یکی از موارد قراردادی ما با توتال و شرکت چینی برداشت 
گاز هلیوم بوده اســت، خاطرنشــان کرد: با کناره گیری این شــرکت های 
بین المللی پروژه جداســازی این گاز هم در ایران متوقف شد، این سرمایه 
ملی در کشــور ما از بین می رود و تنها تفکر ما برداشت گاز طبیعی است، 
اکنون در قرارداد با روســیه بنا داریم که جداســازی را انجام دهیم و واحد 
پژوهشی ارتش، دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر به طور مختصر و پراکنده 

روی آن کار کرده اند.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم
وی با بیان اینکه ما هنوز موفق به کار خاصی نشده و سرمایه عظیمی از بین 
می رود، گفت: بحث صنعت گازهای فشرده و کرایوژنیک فوق سرد در دست 
بخش خصوصی اســت، ما پیشنهاد تشــکیل کنسرسیوم متشکل از بخش 
خصوصی و دولتی را دادیم که همه افراد متخص این حوزه متمرکز شوند و 
کار اجرایی شود برای این کار الزم بود که یک چاه به طور آزمایشگاهی در 

اختیار محققین قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان داشت: گاز هلیوم 
در سفره های زیرزمینی تانزانیا و کانادا هم پیدا شده است، بخش دیگری از 
آن در هوا وجود دارد که 20 درصد اکسیژن، 79 درصد نیتروژن و یک درصد 
ناخالصی های دیگر است که در این ناخالصی هلیوم وجود دارد و ما در ایران 

فقط تکنولوژی جداسازی آرگون را در اختیار داریم.

بازارهای صادراتی
وی با اشاره به بازار صادراتی گاز هلیوم گفت: این محصول در صنایع مختلفی 
اســتفاده می شود و کشورهایی  که کمی صنعتی باشند از این گاز استفاده 
می کنند، مخصوصا کشــورهای نفتی و گازی خلیج فارس مشتریان بزرگی 
هســتند، اکنون کشــورها این گاز را از قطر و امریــکا وارد می کنند، یعنی 
انحصار آن در دست امریکا است، یعنی مرکز زمین شناسی امریکا کل هلیوم 
دنیا را خریداری می کند و طی مزایده به دیگر کشورها می فروشد، در نتیجه 
ما نیز اگر برداشــت داشته باشیم بازار صادراتی خوبی دارد و مانع از خروج 

ارز از کشور می شود.

ساالنه 100هزار لیتر گاز مایع وارد می کنیم
عباد خاطرنشــان کرد: در سال 100 هزار سیلندر گاز و 100 هزار لیتر گاز 
مایع وارد کشور می شود، این کاال استراتژیک است. اگر هلیوم وارد کشور ما 
نشود، تمام آزمایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی و ام آرآی از کار می افتند، 
گاز هلیوم صنعت مهجوری است که ما از آن استفاده نمی کنیم، در دنیا همه 
کشورها به ســمت انرژی های پاک می روند که یکی از پتانسیل های باال در 
این زمینه هم هیدروژن است، ما این پتانسیل را داریم که تولیدکننده عمده 

هیدروژن باشیم ولی هیچ برنامه و فکری برای آن نداریم.

رئیس آژانس بین المللی انرژی:
 نفت ۱۰۰ دالری تهدید واقعی برای 

اقتصاد است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد 100 دالری شدن قیمت نفت، 
تهدیدی واقعی برای اقتصاد جهان بود.به گزارش ایسنا، فاتح بیرول که در حاشیه 
کنفرانس اقلیمی COP27 در مصــر صحبت می کرد، با بیان این که از تصمیم 
اوپک پالس برای کاهش تولید در دیدار پنجم اکتبر این گروه، متعجب شد، اظهار 
کرد: کشــورهای تولیدکننده نفت در گذشته تصمیماتی گرفته بودند که بازارها 
را آرام کــرده بود.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی به رویترز گفت: این تصمیم، 
تورم را تحت فشــار صعودی بیشــتری قرار داد و اقتصاد جهانی را ضعیف کرد.
تولیدکنندگان اوپک پالس با وجود مخالفت آمریکا و سایر کشورها، در دیدار اکتبر 

تصمیم گرفت هدف تولیدش را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد. 

مدیر عامل شرکت ملی نفت به ایلنا اعالم کرد:
 روسیه اطالعات میادین نفتی ایران 

را افشا نمی کند
مدیر عامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: در تمــام قراردادهای نفتی و گازی با 
پیمانکاران، قرارداد محرمانگی نیز امضا می شــود و طرفین مقید هســتند که از 
افشــای اطالعات اجتناب کنند.به گزارش ایلنا، تفاهم نامه همکاری راهبری بین 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم سه شنبه، 28 تیرماه سال جاری امضا شد 
و توسعه میدان های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، 
توســعه ۶ میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرح های ال ان جی، احداث 
خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری های علمی و فناورانه در دستور کار قرار 
گرفت.محسن خجسته مهر با اشاره به اینکه وضعیت میزان اعتبار تزریق شده به 
پروژه های نفت و گاز ایران از ســوی روسیه به ایلنا، گفته است: روسیه اعتباراتی 
تزریق کرده و پروژه ها بعضا تا ۳7 درصد پیشــرفت دارند.وی با اعالم اینکه تیم 
فنی شــرکت  روس در تهران مستقر شده است تاکید کرد: در نوامبر سال جاری 
تیم راهبری پروژه های مربوطه جهت ادامه مذاکرات فنی، مخزنی و زمین شناسی 
به تهران خواهند آمد.اما آنچه در مورد قرارداد و حضور شــرکت های خارجی در 
میادین نفت و گازی ایران همواره نگران کننده و بحث برانگیز بوده، موضوع افشای 
اطالعات مخازن به خصوص میادین مشــترک به کشور همجوار و همسایه بوده 
است. کما اینکه در مورد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال نیز مباحثی از این 
قبیل مطرح شد.اکنون با توجه حضور شرکت روسی گازپروم در اجرای پروژه های 
۶ میدان نفتی و 2 میدان گازی این سوال مطرح است که برنامه ایران برای رفع 
نگرانی بابت عدم درز اطالعات مخازن چیست؟محسن خجسته مهر در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این خصوص اظهار داشت: در تمام قراردادهای نفتی و 
گازی با پیمانکاران قرارداد محرمانگی امضا می شود و طرفین مقید هستند که از 
افشای اطالعات اجتناب کنند. وی تاکید کرد: برای تمامی طرح های توسعه چه 
شرکت های داخلی و چه خارجی این موضوع لحاظ خواهد شد.مدیر عامل شرکت 
ملی نفت ایران تاکید کرد: در مورد همه شــرکت ها و چه خارجی و چه داخلی 
قرارداد محرمانگی مطرح است، بنابراین در قرارداد با روسیه نیز به طور قطع هیچ 

اطالعاتی به بیرون درز نخواهد کرد.

مسیر دوسربرد قرارداد گازی ایران و عراق
عراق یکی از مشــتری های دیرینه گاز ایران است، هرچند که 
این کشــور در پرداخت مطالبات ایــران به ویژه در دولت قبل 
تعلل داشت اما طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، موضوع 
پرداخت بدهی های عراق حل شــده و مسیر صادرات گاز ایران 
به عراق هموار اســت.به گزارش ایسنا، ذخایر گازی ایران حدود 
۳2 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شــده که فاصله ای ۵000  
میلیــارد مترمکعبی با روســیه به عنوان اولین کشــور دارنده 
ذخایــر گاز جهان دارد. به لحاظ تولیــد، ایران بعد از آمریکا با 
9۳4 میلیارد مترمکعب )2۳درصد( و روســیه با 701 میلیارد 
مترمکعب )17درصد(، ســومین کشور تولیدکننده گاز جهان 
با 2۵۶ میلیارد مترمکعب )۶درصد( به شــمار می آید که فاصله 
معناداری با دو کشور اول و دوم دارد.سیاست قطعی جمهوری 
اســالمی ایران گسترش همکاری ها با کشــورهای همسایه و 
راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها در حوزه 
انرژی اســت، ایران منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج فارس 
دارد که می تواند با یک همکاری ســازنده و رو به جلو و با یک 
فرمول برد - برد کارهای خوبی انجام دهد.در میان مشــتریان 
گازی ایران، عراق جزو پروپاقرص ترین مشتریان شناخته شده 
اســت، هرچند که اخباری مبنی بر اتمام قرارداد صادرات گاز 
ایران به عراق در ماه های گذشــته وجود دارد، اما مســووالن 
وزارت نفت معتقدند که زمان این قراردادها هنوز تمام نشــده 
و از اکنون به دنبال مذاکره برای تمدید هستند.گزارشــی که 
در شانزدهم اســفند سال 1۳99 در سایت رسمی وزارت نفت 
نیز منتشر شد گویای همین مساله است، بر اساس این گزارش 
» ایران دو قرارداد گاز با عراق دارد. نخســت بغداد که در سال 
92 امضا شــد و دیگری بصره در تیرماه1۳94. قرارداد ۶ ساله 
صادرات گاز به بصره در ســال 1۳94با هدف ارســال حداکثر 
روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز به این منطقه امضا شــد. بر 
اســاس این قرارداد ایران در فصل سرد سال روزانه 20 میلیون 

مترمکعب و در فصول گرم نیز روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز 
به این منطقه ارســال می کند. قرارداد نهایی صادرات گاز ایران 
به نیروگاه بغداد با خط لوله نخست )ایالم( هم در سال 1۳92 
امضا شد که هر دو قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان 
گاز ایران به شمار می آید. »موضوع پایان قرارداد صادرات گاز به 
عراق در ماه های اخیرچندین بار توســط مسووالن وزارت نفت 
تکذیب شده است، ماه گذشــته نیز محمدرضا جوالیی، مدیر 
دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران در جریان سفر گروهی از 
وزارت برق عراق به ایران، از افزایش صادرات گاز به این کشــور 

در سال 1401 خبر داد.وی با اشاره به مذاکرات در این نشست 
اظهار کرد: به صورت ساالنه و فصلی، نشست هایی با مسئوالن 
وزارت برق عراق حول محور قرارداد صادرات گاز به این کشور، 
انجام می شود و در این نشست نیز مباحث فنی و عملیاتی این 
فرآیند مطرح شــد. به گفته وی، با توجــه به مقدار مصرف در 
شش ماه گذشــته و مقدار گاز طبیعی مورد نیاز در شش ماه 
پیش رو، بررسی های فنی و عملیاتی الزم انجام شد تا برای آن 
مشــکلی نداشته باشیم و صادرات گاز طبق توافق انجام شده با 
طرف های عراقی انجام شود.احمد موسی، سخنگوی وزارت برق 

عراق نیز در اواســط مهرماه اعالم کرد که کشورش هیچ بدهی 
گازی به ایران ندارد و قرار اســت هیاتی از عراق به ایران سفر 
و در خصوص افزایش صادرات گاز به این کشــور با مســئوالن 
ایرانــی رایزنی کند. به گفته وی، عــراق روزانه 20 میلیون متر 
مکعب گاز از ایران وارد می کند و این کشــور به گاز بیشتری 
نیاز دارد لذا مذاکرات و دیدارها و سفرهای دوره ای در سطوح 
باال به منظــور افزایش واردات گاز با طرف ایرانی درحال انجام 
اســت.مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در خصوص 
شفاف سازی در این مساله به ایسنا، گفت: باتوجه به اینکه سال 
آینده مهلت قرارداد صادرات گاز به بغداد تمام می شود، تمدید 
قرارداد عراق در دســتور کار است مذاکرات آن آغاز شده، و با 
توجــه به اینکه هر دو طرف برای تمدید قرارداد رضایت دارند، 
این اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: برای دو سال آینده نیز قرارداد 
بصره به اتمام می رســد، لذا آن هم در دســتور کار داریم که 
تمدید کنیم.وی با بیان اینکه صادرات گاز طبیعی سال گذشته 
17 میلیارد مترمکعب بــود، اظهار کرد: به طور میانگین روزانه 
20 میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر شــده است و اکنون 
نیز روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صادر می شــود. وی با 
اشــاره به دریافت 1.۶ میلیــارد دالر طلب معوق ایران از عراق 
بابــت صادرات گاز به عراق، تاکید کــرد: این رقم 1.۶ میلیارد 
دالر مربوط به دولت قبل است که به ایران پرداخت نشده بود، 
اما در دولت ســیزدهم بابت صادرات گاز بــه عراق هر ماه به 
صورت جاری پول را دریافت کرده ایم.وی با بیان اینکه در حوزه 
صادرات گاز به عراق شاهد رشد حجمی 4۳ درصدی بوده ایم و 
برای تداوم صادرات نیز مذاکراتی را در دستور کار داریم.باتوجه 
به مذاکرات صورت گرفته بین ایران و عراق به نظر می رسد که 
هر دو کشــوراصرار بر تمدیــد قراردادها و حتی افزایش حجم 
قرارداد نیز دارند، آنطور که مشخص است مسیر صادرات ایران 

به عراق متوقف نشده و ادامه دار خواهد بود.

ذخایر گاز اروپا با آماده شدن این منطقه 
برای فصل سرما و احتمال مختل شدن 
عرضه روسیه از طریق خط لوله، پر شده 
و از هــدف گذاری دولت هــای اروپایی 
فراتر رفته اما اروپا پیشــرفت اندکی در 
کاهش مصرف داشــته و این امر ممکن 
است باعث شود در موج سرمای طوالنی 
و توقف عرضه روســیه، با کمبود تامین 
گاز روبرو شــود.به گزارش ایسنا، ذخایر 
گاز اتحادیه اروپا و انگلیس تا دوم نوامبر 
به 1071 تراوات ســاعت در مقایسه با 
میانگین 10 ســاله 928 تراوات ساعت 
رسید.انباشــت گاز از ابتــدای آوریل، 
سریع ترین روند را داشته و رشد ذخایر 
در پاییز همچنان ادامه داشت. طبق آمار 
انجمن زیرساخت گاز اروپا، سطح ذخایر 
در دومین رکــورد باال برای این وقت از 
سال قرار دارند و افزایش بیشتری پیدا 
خواهند کرد. مخازن ساحلی 9۵ درصد 
در مقایســه با میانگین فصلی 10 ساله 
98 درصد، پر هســتند.به عالوه، صف 
کشــتی های حامل ال ان جی در شــبه 

جزیره ایبریا و شــمال غرب اروپا شکل 
گرفته که منظر لنگر انداختن و قیمتهای 
بهتر برای تخلیه بار خود هســتند. این 
کشــتی ها در واقع مخازن گاز شــناور 
هستند و نشــان می دهد ذخایر بسیار 
باالتر از آمار روزانه ای هستند که گزارش 
شــده اند.موجودی باال و کمبود فضای 
ذخیره ســازی ساحلی، روی قیمت گاز 
برای تحویل در نوامبر و دســامبر تاثیر 
گذاشــته اســت. بهای معامــالت آتی 
گاز بــرای تحویل در دســامبر از ۳۵0 
یــورو بــه ازای هر مگاوات ســاعت در 

اواخر اوت، بــه 120 یورو کاهش یافته 
است. نابودی تقاضا؟ پیشرفت به سوی 
دومین بخش بسته امنیت گاز که مورد 
موافقت مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته 
و مصرف را زمســتان امسال 1۵ درصد 
کاهش می دهد، چندان چشمگیر نبوده 
است.هفت کشــور شامل آلمان، ایتالیا، 
فرانسه، هلند، اسپانیا، بلژیک و لهستان 
80 درصد از کل مصــرف گاز اتحادیه 
اروپا را تشــکیل می دهنــد. طبق آمار 
مقدماتی یورواســتات، مجموع مصرف 
گاز این کشــورها در اوت و ســپتامبر، 

1۳ تا 14 درصد پاییــن میانگین پنج 
ساله بوده است. اما این نتیجه تعطیلی 
تولید صنعتی و گرمی غیرمعمول هوا در 
نیمه اول سپتامبر که تقاضای گرمایشی 
را به تاخیر انداخت، بوده است. مصرف 
در بســیاری از کشورها پایین میانگین 
پنج ســاله و 10 ســاله بوده اســت اما 
کاهش الزامی تقاضا از ســوی کاربران 
غیرصنعتی، بر اساس دمای هوا، اندک 
بوده اســت.آزمون واقعــی زمانی آغاز 
می شود که دمای هوا سردتر خواهد شد. 
مصــرف گاز در ژانویه معموال دو و نیم 
برابر ژوئیه است.بر اساس گزارش رویترز، 
مصرف فصلی بیشتر تحت تاثیر تقاضای 
گرمایشــی بخش مســکونی، تجاری و 
صنعتی بــوده و ارتباطی بــه تقاضای 
صنعتی نداشته اســت بنابراین کاهش 
متناســب، مســتلزم تغییرات رفتاری 
عمیق تر و گســترده تر اســت. با وجود 
تدابیر برجسته و نمادین که برای کاهش 
مصــرف گاز در ســاختمان های دولتی 
صورت گرفته اســت، تمایــل خانوارها 
و کســب و کارها برای کاهش مصرف 
گاز هنوز معلوم نیست. اگر کاهش قابل 
توجه تقاضا اتفاق نیافتد، ذخایر گاز در 
زمان اوج ســرما در دسامبر و ژانویه، به 

سرعت کاهش پیدا خواهند کرد.

توانایی اروپا برای اجتناب از کمبود گاز در انتظار 
آزمون زمستانی

قیمت نفت پس از سه روز کاهش چشمگیر که تحت تاثیر تجدید محدودیتهای کرونایی در چین روی داد، در معامالت روز پنج شنبه 
تقریبا ثابت بود.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با دو سنت کاهش، به 92 دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هشت سنت کاهش، به 8۵ دالر و 7۵ سنت در هر بشکه رسید.نفت برنت از ابتدای هفته جاری بیش از 
شش درصد و وست تگزاس اینترمدیت بیش از هفت درصد کاهش داشته است.قطب تولید گوانگژو که شهری با جمعیت 19 میلیون نفر 
است، روز پنج شنبه بیش از 2000 مورد جدید ابتال تا 9 نوامبر را گزارش کرد که سومین آمار روزانه باالی این سطح بود. به میلیون ها 
سکنه گوانگژو روز چهارشنبه اعالم شد تست کووید 19 بدهند و یک منطقه این شهر، قرنطینه شد.شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا روز جاری منتشر خواهد شد. انتظار 
می رود این شاخص، کندی نرخ تورم ماهانه و ساالنه را نشان دهند. در این صورت، ممکن است بانک مرکزی آمریکا روند افزایش نرخ بهره را آهسته کند که برای رشد اقتصادی 
و تقاضا برای سوخت، مثبت خواهد بود.عامل دیگری که مانع افزایش قیمت های نفت شد، افزایش ذخایر نفت آمریکا بود. آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت 
این کشور، هفته گذشته به میزان ۳.9 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است. با این حال، ذخایر بنزین به میزان 900 هزار بشکه کاهش یافت و به پایین ترین سطح از نوامبر 
سال 2014 رسید. ذخایر سوخت های دیگر هم ۵00 هزار بشکه کاهش داشت.در این بین، منابع متعدد مطلع اظهار کردند: شرکت آرامکوی سعودی دستکم به چهار مشتری 
پاالیشگاهی در شمال آسیا اعالم کرده است حجم قراردادی کامل نفت در دسامبر را دریافت خواهند کرد. این تولیدکننده سعودی با وجود تصمیم اوپک پالس برای کاهش 

هدف تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز، میزان عرضه نفت به آسیا را تغییر نداده است.

تولید نفت روسیه با اجرای تحریم اتحادیه اروپا در دسامبر، ممکن است 1.۵ تا 1.7 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به 
سطح 9 میلیون بشکه در روز سقوط کند.به گزارش ایسنا، خبرگزاری تاس روسیه به نقل از تحلیلگران مرکز توسعه انرژی نوشت: 
انتظار می رود تولید نفت روسیه در دسامبر، به میزان 1.۵ تا 1.7 میلیون بشکه در روز در مقایسه با میانگین سه ماهه ژوئن تا اکتبر، 
معادل 14 درصد کاهش پیدا کند.به گفته کارشناسان مرکز توسعه انرژی، افت شدید تولید نفت روسیه به همراه کاهش هدف 
تولید گروه اوپک پالس از نوامبر، به افزایش چشمگیر قیمت نفت بین المللی منجر خواهد شد.الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 

روسیه اوایل ماه میالدی جاری اظهار کرده بود: تولید نفت روسیه بدون میعانات در اکتبر به 9.9 میلیون بشکه در روز رسید که پایین تر از سهمیه تولید این کشور بود. 
تولید روسیه در اکتبر به میزان 1.1 میلیون بشکه در روز کمتر از سهمیه تولید 11 میلیون بشکه در روز بود که تحت توافق اوپک پالس برای این کشور تعیین شده 
است اما مطابق با برآورد ماه گذشته نواک بود.تولید نفت روسیه شامل میعانات ماه میالدی گذشته، 1.47 میلیون تن نفت در روز معادل 10.78 میلیون بشکه در روز 
بود. تولید اکتبر اندکی کمتر از 10.8 میلیون بشکه در روز تولید گزارش شده برای سپتامبر بود.تولید نفت روسیه در نوامبر، از 11 میلیون بشکه در روز سهمیه تولید، 
به 10.۵ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.روزنامه اقتصادی کومرسانت اواخر اکتبر به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود با مهیا شدن اتحادیه اروپا برای اعمال 
تحریم علیه واردات نفت روسیه از پنجم دسامبر، کاهش تولید روسیه ممکن است از نوامبر شتاب پیدا کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران برآورد کرده اند 
که حدود دو تا سه میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی روسیه با اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا، ممکن است مجبور شود خانه جدیدی پیدا کنند. 

سقوط ۱.۵ میلیون بشکه ای تولید نفت روسیهکاهش قیمت نفت آهسته شد

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران گفت: همزمان 
با آغاز دوره سرد ســال مصرف گاز در کشور 100 درصد 
افزایش یافته است و انتظار می رود روند افزایشی مصرف تا 
هفته آینده نیز ادامه یابد.به گزارش ایلنا به نقل از شرکت 
ملی گاز ایران، محمدرضا جوالیی با اشــاره به پیش بینی 
ورود یک جبهه هوای ســرد از شــمال و شمال شرق به 
کشــور و احتمال کاهــش دمای هوا تا زیــر صفر درجه، 
اظهارکرد: پیش بینی ما این است که تا اواسط هفته آینده، 
مقدار مصرف در بخــش خانگی- تجاری به بیش از ۵00 
میلیون مترمکعب برسد.وی افزود: با اقدام های شرکت ملی 
گاز ایــران، امید داریم جریــان گاز را مطمئن و پایدار به 
مشترکان به ویژه در بخش خانگی برسانیم، در عین حال 
برای اجرای موفق این مأموریــت نیازمند همکاری همه 

مصرف کنندگان در همه بخش ها و مدیریت مصرف هستیم 
تا جریان پایدار گاز به شــکل مطلوب در اختیار مردم قرار 
گیرد.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 

اعمال محدودیت در بخش صنایع، یکی از راه هایی اســت 
که می توان در بحث مدیریت مصرف مدنظر داشت، گفت: 
مقدار مصرف در استان های تهران، اصفهان، خراسان ها و 
آذربایجان ها بیشتر از دیگر استان هاست و انتظار می رود در 
هفته آینده مقدار مصرف در این مناطق و مناطق شــمال 
کشور بیشتر شود.جوالیی درباره اهمیت توجه به مدیریت 
مصرف گاز در هفته های آینده، گفت: هم اکنون مصرف در 
اســتان ها عادی است، اما با توجه به شرایط جوی و اینکه 
در اوج مصــرف، از هم اکنون، افزایش 100 درصدی را در 
مصرف گاز ثبت کرده اســت و تا هفته آینده، 100 درصد 
دیگر هم به مصرف اضافه می شــود؛ از این رو نیاز اســت 
که برای تداوم گازرسانی در کل شبکه، مدیریت مصرف را 

به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.

افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی 
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گزیده خبر

خودروهایاسقاطیماندگارمیشوند؟
لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده از جمله موضوعات مهم 
طی چند ماه اخیر بوده که به تازگی نیز کلیات آن با عنوان »الحاق یک تبصره  
به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو« به تصویب رسید؛ جزئیات این 
الیحه نشان می دهد خودروسازان می توانند به  جای اسقاط خودروی فرسوده 
۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر به  دنبال اسقاط نباشند؛ 
این در حالیست که ســخنگوی وزارت صمت این تصمیم را برای خروج از 
بن بســت عنوان کرد و گفت که برخالف آنچه که تصور می شود این الیحه، 
روند اســقاط را متوقف می کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد 
شــد.به گزارش ایســنا، چندی پیش با الحاق یک تبصره  به ماده ۱۰ قانون 
ساماندهی صنعت خودرو، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده 
و شماره گذاری خودروها ارائه گواهی اسقاط  به تصویب رسید؛ جزئیات این 
الیحه نشان می دهد خودروسازان می توانند به جای اسقاط خودروی فرسوده 
۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر به دنبال اسقاط نباشند؛ 
این در حالیست که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر 
اینکه این تصمیم برای خروج از بن بست  اتخاذ شد، معتقد است که برخالف 
آنچه که تصور می شــود، این الیحه، روند اســقاط را متوقف می کند، اتفاقا 
منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شــد.قانون ساماندهی صنعت خودرو 
در جلســه علنی ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 
و طی نامه ای در ۲۱ خرداد ماه ســال جاری توسط شخص رئیس جمهوری 
ابالغ شــد. در نهایت نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ۱۹ مهر ماه 
امســال، با کلیات الیحه دوفوریتی الحاق یک تبصــره به ماده ۱۰۰ قانون 
ســاماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.این قانون با اهدافی نظیر کاهش 
مصرف ســوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده ای، خودروســازان را مکلف 
می کند در ازای هر چهار خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط 
کنند؛ گام مثبتی که صاحبان خودروی فرسوده که عمدتا از اقشار کم درآمد 
جامعه هســتند را به خرید خودروی نو امیدوار کرد، اما برخی در تالشــند 
تا با تغییر این قانون به نفع خودروســازان داخلی، شــرط اسقاط خودروی 
فرسوده را از قانون حذف کنند.بر اساس الیحه مذکور، خودروسازان داخلی 
می توانند به  جای خرید گواهی اسقاط، مبلغ ۱.۵ درصد از خودروی تولیدی 
را به صندوق محیط زیســت، بنا بر تشــخیص وزارت صنعت واریز و مجوز 
شماره گذاری دریافت کنند. این پیشنهاد مورد پسند سازمان حفاظت محیط 
زیســت نیز قرار گرفت، چرا که بر طبق اعتقاد این ســازمان، بدین شیوه، 
نه تنها چرخه اســقاط خودرو بطور کامل متوقف نمی شود، بلکه می توان از 
محل این صندوق به صاحبان خودروهای فرســوده وام های بالعوض یا کم 
بهره پرداخت کرد. این در حالی اســت که به اعتقاد فعاالن حوزه اســقاط، 
وزارت صمت مرجع مناســبی برای تشــخیص وجود یا عدم وجود گواهی 
اسقاط نیســت؛ چرا که بحث تضاد منافع مطرح می شود و واضح است که 
خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می شوند، بنابراین در اینجا 
تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می آید. ثانیا تجربه صندوق های 
مشابه نشان داده با توجه به کمبود بودجه سازمان محیط زیست، در صورت 
واریز پول به صندوق ســازمان محیط  زیست واریز شود، هیچگاه آن منبع 
پولی برگشــت نخواهد داشت و برای نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد.این 
اقدام با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان انرژی و فعاالن محیط زیستی 
و اجتماعی مواجه شده تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط 
خــودرو نیز در نامه ای به رئیس جمهــوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر 
اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و نسبت به آثار و تبعات 

بیکاری ۳۰ هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، هشدار داده است.

لغو الزام خودروسازان نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده ضرورت 
داشت؟

وزارت صمت به عنوان پیشــنهاد دهنده الیحــه دوفوریتی مذکور، کمبود 
)نبود( اوراق گواهی اســقاط را در قانون ســاماندهی صنعت خودرو سنگی 
مقابل پای تولید خودروسازان می داند. اما این درحالی است که رئیس مراکز 
اســقاط، از وجود ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل اســتعالم از ستاد مدیریت 
حمل ونقل، خبر داد و ضرورت این الیحه را زیر ســوال برد.او معتقد اســت 
در صورت اجرای قانون ســاماندهی صنعت خودرو عرضه و تقاضای گواهی 
اسقاط افزایش یافته و دغدغه خودروسازان نیز برطرف خواهد شد. در مقابل 
امــا تصویب الیحه فوق پیامدهایی همچون کمبود بنزین، افزایش شــدت 
آالیندگی هــا، کاهش امنیت تأمین انرژی کشــور، افزایش نرخ ارز، افزایش 
هزینه های دولت و درنهایت شــدت یافتن کسری بودجه را به دنبال خواهد 
داشــت.این در حالیست که اسقاط خودروهای فرسوده از جمله راهکارهای 
مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اســت و با اســقاط هر خودروی فرسوده از 
مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در ســال کاسته می شود؛ با توجه به تردد بالغ بر 
سه میلیون خودروی فرسوده در کشور، با انجام فرآیند اسقاط، ساالنه بیش 
از شــش میلیارد لیتر بنزین، صرفه جویی خواهد شــد.نکته قابل توجه این 
است که با وجود تصویب کلیات الیحه الحاق یک تبصره به ماده )۱۰( قانون 
ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسالمی، چالش بر سر تصویب 
جزئیــات آن همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس نیز نســبت به 

تصویب این الیحه مخالفت خود را اعالم کرده اند.  

اخذ تصمیمی برای خروج از بن بست روند شماره گذاری خودروها و 
ادامه فرآیند اسقاط

در این رابطه ایسنا، موضوع ضرورت ارائه این پیشنهاد و لغو الزام خودروسازان 
به اسقاط را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد و امید قالیباف- 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: چرخه به گونه ای قفل 
شده بود؛ از یک ســو خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد تولید را بصورت 
گواهی اسقاط ارائه دهند تا بتوانند، باقی محصوالت را شماره گذاری کنند و 
بدین ترتیب دچار چالش شدند؛ چرا که مرتبا قیمت گواهی اسقاط خودرو 
افزایش پیدا می کرد. از ســوی دیگر با توجه به نبود هیچگونه تشــویق یا 
حتی تنبیهی برای دارندگان خودروهای فرســوده، با توجه به مسائل مالی، 
رغبتی برای اسقاط خودروهای فرسوده توسط مالکان وجود نداشت. بنابراین 
موضوع اسقاط به یک بن بست خورده بود.این مقام مسئول در وزارت صمت، 
تاکید کرد: هدف از این الیحه، به جریان انداختن و شکستن بن بست اسقاط 
بوده اســت؛ لذا دولت و وزارت صمت پیشــنهاد داد که در جهت تشــویق 
دارندگان خودروی فرســوده، خودروســازان ۱.۵ درصد از قیمت خودروی 
تولیــدی خود را به صندوق ملی محیط زیســت واریز کنند تا منبعی برای 
تخصیص تسهیالت به دارندگان خودروهای فرسوده باشد تا خودروی خود 
را اسقاط کنند.ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت ضمن 
ابراز تعجب از گالیه مندی انجمن مراکز اســقاط از این الیحه و تصویب آن، 
خاطرنشــان کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با 
نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بنابراین این گالیه و انتقاد جای 
تعجب دارد. ضمن اینکه تبدیل میزان یک به ۱.۵ درصد قیمت خودرو برای 

واریز خودروسازان، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.

رکود ۸۰ درصدی در بازار فرش دستباف
خریدارخارجیراازدستدادیم

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف خاطر نشــان کرد: عدم تبلیغ برای 
فرش ایرانی در بازارهای خارجی باعث شده است که نتوانیم محصول خود را در 
بازارهای جهانی عرضه کنیم؛ فرش شناسنامه ایران است و اقالم دیگر صادراتی ما 
مانند پسته و زغفران به کشورهای دیگر مانند اسپانیا می روند و بعد از فرآوری و 
بسته بندی به نام آن کشور عرضه می شوند اما فرش را نمی توانند بسته بندی و با 
نام کشور خود عرضه کنندمسعود سپهرزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
از رکود ۸۰ درصدی در بازار فرش دستباف خبر داد و گفت: فرش دستباف یک 
کاالی صادراتی است و نوسان های اخیر نرخ ارز بر میزان فروش ما تاثیر مستقیم 
گذاشته است.وی با بیان اینکه 7۰ درصد از مواد اولیه بافت فرش دستباف وارداتی 
اســت، گفت: بازار شناور شده است و فروشــندگان نمی توانند خریداران را قانع 
کنند که روزانه قیمت فرش تغییر می کند. در این بازار فروشنده نیز تمایلی برای 
فروش کاال ندارد چراکه جنسی که فروخته است را باید دوبرابر نرخی که فروخته 
خریداری و جایگزین کند.این فعال صنفی با اشــاره به کاهش تقاضا برای خرید 
فرش ایرانی از سوی مشتریان خارجی، گفت: فروشنده اگر جنس خود را نفروشد 
چگونه می تواند هزینه های مانند بیمه، مالیات و حقوق پرسنل خود را تامین کند؟ 
جوانی که به امید به ســرکار آمده است اگر اخراج شود به کف خیابان می رود و 
مطالبات خود را بیان می کند؟وی در پاسخ به این پرسش که به چه علت بازار خود 
را در بازارهای خارجی از دست دادیم، اذهان کرد: عدم تبلیغ برای فرش ایرانی در 
بازارهای خارجی باعث شده است که نتوانیم محصول خود را در بازارهای جهانی 
عرضه کنیم؛ فرش شناســنامه ایران است و اقالم دیگر صادراتی ما مانند پسته و 
زغفران به کشورهای دیگر مانند اسپانیا می روند و بعد از فرآوری و بسته بندی و به 
نام آن کشور عرضه می شوند اما فرش را نمی توانند بسته بندی و با نام کشور خود 
عرضه کنند از این رو شرایط بازار ما اینگونه است.سپهرزاد با اشاره به افزایش ۱۰ 
درصدی مالیات در هر ســال، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به رکود حاکم بر 
بازار توجه ندارد و فقط می خواهد که از مودیان مالیات دریافت کند. مالیات ستانی 
به یک منبع بزرگ برای درآمد دولت تبدیل شده است.رئیس اتحادیه فروشندگان 
فرش دستباف، تصریح کرد: امروز شرایط اجتماعی کشور به سمتی رفته است که 
همزمان حق با مصرف کننده و تولیدکننده اســت از یک سو  مصرف کننده توان 
خرید اجناس با این قیمت ها را ندارد و از سوی دیگر تولیدکننده نمی تواند کاالی 
نهایی را با نرخ کم تولید کند.این فعال صنفی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در 
زمینه صادرات فرش، گفت: در دیداری که فعاالن بازار با وزیر صمت داشتند من به 
این نکته اشاره کردم که وزارت صمت عالقه ای به فرش دستباف ندارد و خط قرمز 
بر این صنعت کشیده  است؛ چراکه اقدامی برای حل مشکالت این صنعت انجام 
نمی دهید صادرات فرش دســتباف از ســالیانه ۲ میلیارد دالر در دهه 7۰ به ۵۶ 
میلیون دالر رسیده است.وی با اشاره به خدمات قالیشویی در کشورهای اروپایی، 
گفت: کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان بازار دوم فرش ایرانی بودند 
اما امروز آنها بیشتر متمایل به دریافت خدمات قالیشویی و شستن قالی شده اند.

ســپهرزاد با بیان اینکه بازار فرش ماشینی هندی و پاکستانی در بازار اروپا زیاد 
شده است، گفت: خریدار اروپایی این پرسش را برای خود طرح می کند که با چه 
منطقی باید فرش ۲ هزار دالری بخرد در صورتی که می توانند نیازش را با فرش 
۲۰۰ دالری ماشینی تامین کند.رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف از کپی 
کردن نقشه های فرش دستباف توسط تولیدکنندگان فرش ماشینی انتقاد کرد و 
افزود: چرا در ۱۰ سال گذشته تعداد تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران زیاد 

شده است چراکه آنها از رانت استفاده می کنند.

خواب کاالها در مرزها ادامه دارد

کاهش ۷ درصدی تجارت ایران با آذربایجان
عضو اتــاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: روابط تجاری ما با 
آذربایجان ادامه دارد و در شرایط عادی است اما نسبت به سال 
گذشــته حجم تجارت ما با این کشور حدود 7 درصد کاهش 
پیدا کرده اســت.بهروز پورســلیمان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که گفته می شود حجم 
قابل توجهی از کاالهای وارداتی در مرزهای شمال غربی کشور 
خوابیده است آیا این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: صادرات 
و واردات در ایران تابع قوانین و اصول مشــخصی نیســت و 
فعاالن اقتصادی همواره از بخشنامه های خلق الساعه و شبانه 
رنج می برند.وی ادامه داد: در آخرین دوره ریاســت جمهوری 
دولت روحانی ۱۵۱ بخشــنامه ضد صادرات تصویب شــد به 
ســخن دیگر به ازای هر ۴ روز یک بخشــنامه در این زمینه 
صادر شــده اســت و این موضوع به عدم مدیریت توانمند و 
عقالنی در حوزه صادرات و واردات باز می گردد و الزمه آن این 
است که مسائل مدیریت و از صدور بخشنامه هایی که یکدیگر 
را نقض می کند جلوگیری شــود.این فعــال اقتصادی با بیان 
اینکه باید سیاست های کالن واردات و صادرات مشخص شود، 
گفت: صادرکنندگان با مشکل تعهدات ارزی مواجه هستند و 
در شــرایط تحریم امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای 
آنها دشوار است و این اجبارها تبعات ناخوشایندی در افزایش 
حجم کاالی قاچاق برجای می گذارد.نایب رئیس اتاق بازرگانی 
اردبیل تصریح کرد: واردکنندگان با توجه به ضوابط مشخص 
و مجوزهایی داده شده و بعد از طی مراحل مشخص اقدام به 
واردات می کنند هیچ ارگان و ســازمانی بدون داشتن مجوز 

اقدام بــه واردات نمی کنند اما بعد از اینکــه کاال به مرزها و 
گمرکات می رسد بخش نامه جدیدی صادر که بخشنامه قبلی 
را نقض می کنــد؛ از این رو حجم قابل توجهــی از کاالها در 
مرزهای کشور باقی می ماند، خواب کاالها در مرزها ادامه دارد 

و درنهایت به سازمان امور تملیکی سپرده می شوند.پورسلیمان 
در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از میزان کاالهای خوابیده 
در گمرک دارید؟ خاطرنشان کرد: این آمار را روسای گمرک 
نیز بیان نمی کنند و ارائه این آمار برای من مسئولیت آور است؛ 

به صورت مقطعی روســای دادگستری وارد عمل می شوند و 
بخشی از این کاالهای خوابیده را ترخیص می کنند در ابتدای 
دوره ریاست جمهوری رئیسی اجازه ورود حجمی از کاالهای 
خوابیده داده شــد.وی با اشاره به کاهش حجم تجارت ایران 
بــا جمهوری آذربایجان، گفت: رابطه سیاســی ایران با دولت 
آذربایجان رو به سردی رفته است؛ اما در گذشته طرفدار دولت 
آذربایجان بودیم و موافق این موضوع که اراضی قره باغ  به این 
دولت بازگردد و حتی از آنها نیز حمایت می کردیم اما یکسری 
شیطنت های سیاسی کشورهای ثالث باعث شد روابط سیاسی 
ما با این کشور در سطح پایینی قرار بگیرد.این فعال اقتصادی 
با بیان اینکه خللــی در روند تجارت ایران با آذربایجان ایجاد 
نشده است، گفت: روابط تجاری ما با آذربایجان ادامه دارد و در 
شرایط عادی است اما نسبت به سال گذشته حجم تجارت ما 
با این کشور حدود 7 درصد کاهش پیدا کرده است.پورسلیمان 
با اشاره تاثیر نوسان های نرخ ارز بر روند تجارت، تصریح کرد: 
افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت به نفع صادرات و در درازمدت 
به ضرر آن اســت؛ به عنوان مثال هرکاالی ایرانی را تقسیم بر 
ارزش دالر روز کنیــم هر چقدر ارزش دالر باال برود در نهایت 
باعث رونق صادرات می شود اما افزایش بی رویه نرخ ارز اثرات 
مخرب دارد چراکه افزایش بیش از اندازه قیمت دالر باعث باال 
رفتن قیمت مواد اولیه و در نرخ نتیجه باال رفتن قیمت تمام 
شــده کاالی نهایی می شــود که این موضوع به نفع صادرات 
نیست و ممکن بخشی از بازار را از دست بدهیم؛ ثبیت نرخ ارز 

در نهایت به نفع تولید و صادرات است.

رئیــس ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی با بیــان اینکه 
تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای 
احیای واحدهای راکــد از طریق ایجاد 
ارتبــاط بین این واحدها بــا واحدهای 
توانمند اســت، گفت که احیاگرانی هم 
در بخــش خصوصی شــکل گرفته که 
واحدهای راکد را احیا و واگذار می کنند.

علی رســولیان در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه تاکنــون حداقل 7۸۰ واحد 
راکد احیا شــده، تصریح کــرد: هفته 
گذشــته برنامه احیای واحدهای راکد 
در هر استان و میزان تحقق آنها تقدیم 
استانداران شده است. این برنامه شامل 
دو بخش احیای واحــد راکد و افزایش 
ظرفیت واحدهای تولیدی اســت که با 
ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه با توافق وزارت صمت، 
وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی منابعی 
برای احیای واحدهای راکد تعیین شده، 
اظهار کرد: همچنین تمرکز بر همکاری 
بخش خصوصی برای احیای واحدهای 
راکــد از طریق ایجاد ارتبــاط بین این 

واحدها با واحدهای توانمند است. برای 
مثال اگر یک واحد در حوزه محصوالت 
شیمیایی تعطیل شده، می توان از یک 
واحد فعال موفــق در این حوزه کمک 
گرفت. همچنیــن احیاگرانی در بخش 
خصوصی شــکل گرفته که واحدهای 
راکد را احیا و واگذار می کنند.رسولیان 
در پاســخ به اینکه آیا احتمال شکست 
مجــدد واحدهــای راکد وجــود دارد؟ 
تصریح کرد: احیــای واحد راکد به این 
معنی نیست که همان تولید قبلی احیا 
شده و همان ماشین آالت قبلی به کار 
گرفته شده اســت. برخی از واحدهای 
تولیدی کال نوع تولید را عوض کرده اند، 

چون ممکن اســت برخی کاالها دیگر 
بازار نداشته باشند.وی افزود: واحدی که 
زمین آن تامین شــده و آب و برق هم 
دارد نباید تعطیل باشد. هدف این است 
واحدهای با زیرساخت و بعضا با ماشین 
آالت خوب به تولید کاالی قابل رقابت و 
مناسب اختصاص پیدا کند.امسال برای 
احیــای ۱۶۰۰ واحد تولیــدی راکد در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی کل کشور 
هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای 
این تعداد واحد برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر 
شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعالم 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران بــرای احیای ۴۰۰ واحد 

تولیدی راکد در خارج از شــهرک ها و 
نواحــی صنعتی نیز برنامه ریزی شــده 
است.گفتنی اســت نتیجه طرح پایش 
واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشــور 
نشان می دهد ۱۲ هزار و ۶7 واحد راکد، 
شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک ها 
و نواحــی صنعتــی و ۵۲۵۳ واحد در 
خارج از آن ها شناسایی شد. از مجموع 
واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده 
۶۲ درصــد از طریق شــیوه های فنی 
بازفعال ســازی، امکان راه اندازی مجدد 
دارنــد که در صــورت تحقق آن، بیش 
از ۱۶7 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد 
خواهد شــد.همچنین بر اســاس اعالم 
مدیران بنگاه های اقتصادی راکد کشور، 
۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل 
کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود 
تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود 
مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی 
ماشــین آالت، ۹ درصــد مشــکالت 
حقوقی با ســازمان ها و دســتگاه ها، ۸ 
درصد مشکالت زیرساختی و ۲ درصد 

مشکالت مالکیتی و سهامداری دارند.

رئیس سازمان صنایع کوچک عنوان کرد

همکاری بخش خصوصی در احیای واحدهای راکد

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشان کرد: 
ارز بــرای واردات آیفون ۱۴ تخصیص داده نمی شــود؛ و 
امروز هم کسانی که به صورت چمدانی یا مسافری اقدام به 
واردات این نوع گوشی می کنند نمی توانند آن را ریجستر 
کنند و مدت فعال بودن این مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه 
تا یک ماهه است.احســان بیــات در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه از تاکنون هیچ شــرکتی به 
شکل قانونی اقدام به واردات آیفون ۱۴ نکرده است، گفت: 
ارز بــرای واردات آیفون ۱۴ تخصیص داده نمی شــود؛ و 
امروز هم  کسانی که به صورت چمدانی یا مسافری اقدام به 
واردات این نوع گوشی می کنند نمی توانند آن را ریجستر 
کنند و مدت فعال بودن این مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه 
تا یک ماهه است.وی با اشــاره به دالیل ریجستر نشدن 
آیفون ۱۴ در کشــور، تصریح کرد: آیفون ۱۴ را می توان 

مســافری وارد و در گمرک اظهار کــرد؛ اما از آنجایی که 
شناسه کاال از سمت همتا ایجاد نشده نمی توان برای فعال 
سازی آن کد همتا دریافت کرد.عضو هیات مدیره اتحادیه 
فناوران رایانه ادامه داد: اگر کمیته ریجســتری در هفته 
پیشرو تشکیل جلســه بدهد بدون تردید بحث ریجستر 
شــدن کاالهای بــاالی ۶۰۰ دالر را مطرح خواهیم کرد.

بیات با اشــاره به وجود تقاضا برای خرید برند اپل، گفت: 
متقاضی خرید این نوع گوشی ها در بازار زیاد است؛ برخی 
از فروشگاه ها به دلیل نوسان های نرخ ارز مدل های قدیمی 
۱۲ و ۱۳ آیفون را که در بازار موجود است نگه داشته اند 
و متاسفانه قیمت آن افزایش پیدا کرده است.وی تصمیم 
وزارت صمت برای وضــع ممنوعیت واردات کاالی باالی 
۶۰۰ دالر را اشــتباه دانســت و افزود: ممنوعیت واردات 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر باعث نشــد که ارز از کشــور 

خارج نشــود و این مدل گوشــی با ارز قاچاق و در قالب 
کاالی قاچاق وارد کشور شد و در بازار به وفور این مدل  از 
گوشی ها موجود است.این فعال صنفی بر ایجاد یک روش 
قانونی برای واردات اپل، تاکید کرد و افزود: باید مشــکل 
بازار برای واردات تلفن همراه مدل آیفون حل شود.بیات 
با بیان اینکه بازار در شــرایط رکود اســت، گفت: بازار در 
ماه گذشته به شدت در شرایط رکود بود اما در هفته های 
ابتدای آبان تکان خــورد و تقاضا تاحدودی افزایش پیدا 
کرد.عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه، خاطر نشان 
کرد: موبایل با ارز نیمایی وارد کشــور می شود و افزایش 
نرخ ارز در بازار آزاد تاثیرچندانی در قیمت گوشی همراه 
نمی گذارد، نوسان های نرخ نیما در یک ماه گذشته حدود 
۲ درصد در نرخ گوشــی های همراه در بازار تاثیر گذاشته 

است.

هیچ شرکتی اقدام به واردات قانونی آیفون 14 نکرده

بیشترین تقاضا برای گوشی های ۵ تا ۷ میلیون تومانی است

وزیر صمت در دیدار با وزیر دارایی ارمنســتان 
گفت: قطعا وقتی الحاق ایران به اوراســیا کامل 
شــود روابط بین دو کشور بهتر و سریع تر رشد 
خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صدا وســیما سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعامالت 
گســترده بین ایران و ارمنستان در یک سال گذشته گفت: بنده و دیگر وزرا و فعالین 
اقتصادی ایران به ارمنســتان ســفر کردیم که در این سفرها مالقات های زیادی شکل 
گرفت و خوشــبختانه تأثیرات زیادی در تعامالت اقتصادی بین دو کشــور ایجاد شده 
اســت. فاطمی امین افزود: برای ما ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، به ویژه 
ارمنستان اهمیت بسیار باالیی دارد و امیدواریم این روند رو به رشدی که در اقتصاد و 
تجارت بین دو کشور آغاز شده ادامه پیدا کند و تقویت شود.وی با اشاره به ۲۳ سر فصل 

کاری که در ســفر خود به ارمنستان مشخص شده بود گفت: کارهای بزرگی در حال 
انجام است که یکی از آن ها پیوستن ایران به اوراسیا است و قطعاً وقتی الحاق ایران به 
اوراســیا کامل شود روابط بین دو کشور خیلی بهتر و سریع تر رشد خواهد کرد.فاطمی 
امین گفت: موضوعات متنوعی از جملــه راه اندازی مرکز تجاری ایران در ایروان، ارائه 
خدمات فنی و مهندســی شرکت های ایرانی به ارمنستان، تهاتر و نقل و انتقال پول از 
جمله اقداماتی است که انجام شده و پیش رفته و کارهای دیگری مثل تعرفه های حمل 
و نقلی هست که نیاز به پیگیری دارد. رشد ۴۰ درصدی مبادالت بین دو کشور از ابتدای 
سال ۲۰۲۲ تا کنون نشان از روند رو به رشد تجارت دو کشور دارد.در ادامه این جلسه 
تیگران خاچاطوریان وزیر دارایی جمهوری ارمنستان با بیان اینکه این اولین سفر وی به 
ایران است و با مثبت ارزیابی کردن سطح روابط گفت: مسیر روابط دو کشور در جهتی 
اســت که اکنون نه تنها می توان در موضوعاتی که مربوط به وزارت خانه های ما هست 

را مورد بحث و بررســی قرار دهیم، بلکه این امکان هم فراهم شــده که در مورد سایر 
مواردی که خارج از اختیارات وزارتخانه ها است هم به تبادل اطالعات بپردازیم.وی بیش 
از ۲۰ ســرفصل کاری مورد اشاره فاطمی امین را یادآور شد و گفت: این موضوعات در 
راستای توسعه روابط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما سرعت خوب و رو به رشدی 
در مبادالت کاال و حجم مبادالت داشــته ایم. در سال ۲۰۲۱ کل مبادالت انجام شده 
بین دو کشور در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته، ولی در ۹ ماهی که تا 
کنون از سال ۲۰۲۲ می گذرد، شاهد حدود ۴۰ درصد رشد مبادالت بودیم.وزیر دارایی 
ارمنستان ابراز امیدواری کرد که اگر با این سرعت بتوانیم ادامه دهیم می توانیم در سال 
آینده رقم مبادالت تجاری بین دو کشور را به یک میلیارد دالر مبادالت تجاری برسانیم.
تیگران خاچاطوریان به سفر نخست وزیر جمهوری ارمنستان به ایران و دیدارش با آیت 
اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان اشاره کرد و گفت: هدفگذاری اینست که بتوانیم در 
سال های آینده حجم مبادالت کاال را به ۳ میلیارد دالر برسانیم.وی توسعه، بهسازی و 
به روز رســانی گذرگاه گمرکی مغری را یکی از اقدامات و گام های جدی برداشته شده 
از سوی ارمنستان عنوان کرد و گفت: امیدواریم که تا سال ۲۰۲۵ این گذرگاه نوسازی 

شده به بهره برداری برسد بتواند روزانه به 7۵۰ کامیون خدمات ارائه دهد.

وزیر صمت:

تجارت ایران با ارمنستان ۳ برابر می شود
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گزیده خبر
امسال چند نفر وام ازدواج گرفتند؟

از ابتدای سال جاری تا امروز ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، 
۵۰۰ هزار فقره تســهیالت فرزنــدآوری و ۱۳۶ هزار و ۴۷۶ فقره وام ودیعه 
مســکن، جمعاً به ارزش ۱۱۲.۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت 
شده است. به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۸۲.۶ هزار 
میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شــده است که این امر بیانگر رشد ۵۱ 
درصدی در اعطای این تســهیالت نســبت به مدت مشابه سال قبل است.
همچنین به منظــور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابالغ شــیوه نامه 
مربوطه )۳۱ فروردین( تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزند 

به مبلغ ۲۰.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:
تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی 

دولت قبل در سال جاری
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ آبان بیش 
از ۵۴ هزار میلیارد تومان از بدهی  دولت قبل تســویه شد.به گزارش ایلنا، از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ آبان بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های 

دولت قبل تسویه شد.

راهکاردولتوبانکمرکزیبرایکاهشزیانانباشتهبانکها
راهکار دولت و بانک مرکزی برای کاهش زیان انباشته بانک ها

معــاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
راهکاری دولت برای رسیدگی به زیان انباشته بانک ها را تشریح 
کرد.سیدعباس حسینی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
از ابتدای شــروع کار دولت سیزدهم بحث اصالح ساختار مالی 
بانک ها، چه بانک های دولتی و چه سایر بانک ها، به همراه بانک 
مرکزی درحال پیگیری است، اظهار کرد: از جمله کارهایی که 
در این راســتا درحال انجام اســت، پیگیری های مکرری است 
کــه در خصوص اموال مــازاد صورت گرفته اســت تا بانک ها 
دارایی های مازاد خود را به فروش برسانند.وی ادامه داد: دومین 
اقدام افزایش سرمایه بانک ها است که از این طریق بتوان نسبت 
کفایت سرمایه آن ها را افزایش داد. سومین اقدام نیز پیگیری و 
نظارت بیشــتر در تسهیالت پرداختی است تا در جای مناسب 
هزینه شــود که منجر به عدم بازپرداخت اقساط شود. در کنار 
همه این اقدامات پیگیر مطالبات بانک ها از دولت نیز هستیم.

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد با 
بیان اینکه مجموع اقدامــات مذکور کمک می کند توان مالی 
بانک ها و زیان انباشــته آن ها اصالح شود، گفت: همچنین در 
ساختار مدیریتی اقداماتی انجام می شود و اصالح ساختار مالی 

نیز در اصالح ترازنامه ای و ســود و زیان کمک کند.حســینی 
تاکید کرد: ایــن اقدامات با هماهنگی بانــک مرکزی درحال 
انجام اســت و تا پایان سال قطعا اتفاق خوبی در این زمینه رخ 
خواهد داد.بر اساس این گزارش، صورت های مالی ۳۹۶ شرکت 
غیردولتی روز چهارشنبه )۲۰مهر( در راستای شفافیت منتشر 
شــده و در سامانه کدال در دســترس عموم مردم قرار گرفت 
که بعضا از حال ناخوش این شــرکت ها حکایت داشت. در این 
میان زیان انباشته بانک های دولتی جلب توجه می کرد.صورت 
حساب مالی بانک کشــاورزی حاکی از زیان خالص این بانک 
در ســال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۹ میلیارد تومان است که در سال 
۱۴۰۰ به سود خالص ۲۳ میلیارد تومانی رسیده است. بررسی 
صورت های مالی این بانک از زیان انباشــته چشــم گیر ۷۴۰۰ 
میلیارد تومانی حکایت دارد.همچنین زیان خالص بانک ملی از 
۶۷۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲۶۷۶ میلیارد تومان در 
سال گذشته رسیده است. طبق آخرین صورت مالی بانک ملی، 
این بانک نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. 
بانک مسکن نیز از ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان در سال ۱۳۹۹ به 
یک میلیارد و ۷۵۰ تومان ســود در سال ۱۴۰۰ رسیده و زیان 

انباشته این بانک ۲۴۰۰ میلیارد تومان است.

قیمت طال امروز پنجشــنبه در بازه محدودی اســت زیرا سرمایه گذاران محتاط منتظر 
گزارش تورم کلیدی آمریکا برای سنجش میزان افزایش نرخ بهره آتی فدرال رزرو بودند.

به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۹ صبح به وقت شــرقی با ۴.۷ درصد 
افزایش به ۱۷۱۱ دالر و ۴۰ ســنت رسید و قیمت طالی آمریکا با ۰.۲۸ درصد افزایش 
به ۱۷۱۲ دالر و ۴۰ ســنت رسید.شاخص دالر ۰.۱ درصد کاهش یافت. دالر ضعیف تر 
معمــوالً طالی با قیمت دالر را برای ســایر دارندگان ارز جذاب تر می کند.برایــان الن، مدیر عامل GoldSilver Central در 
ســنگاپور گفت: به نظر می رسد قیمت طال قبل از انتشــار داده های تورم در حال تثبیت است. الن افزود: اگر نشانه هایی 
از کاهش تورم وجود داشــته باشــد، ممکن اســت طال افزایش یابد اما اگر این ارقام باالتر برود، گمانه زنی هایی مبنی بر 
اســتفاده مجدد فدرال رزرو و در نتیجه فشــار بر طال وجود خواهد داشت.افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش 
را افزایــش می دهد، در حالی که بازدهی ســایر دارایی های بازده را افزایش می دهــد. معامله گران اکنون با احتمال ۴۸.۵ 
درصدی برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره و ۵۱.۵ درصد احتمال افزایش ۷۵ واحدی در ثانیه در نشســت دسامبر فدرال 
رزرو قیمت گذاری می کنند.بر اساس گزارش رویترز، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد OANDA در یادداشتی گفت: طال می تواند 
در حدود سطح ۱۷۰۰ دالر تثبیت شود اما اگر معامله قوی دالر افزایش یابد که منجر به CPI شود، فشار فروش می تواند 
منطقه ۱۶۸۵ دالر را هدف قرار دهد. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز چهارشنبه گفت که 
مبارزه فدرال رزرو برای کاهش تورم ممکن است منجر به رکود شود.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با 
۰.۳ درصد افزایش به ۲۱.۰۶ دالر رســید. پالتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۸۶.۰۷ دالر رســید، در حالی که پاالدیوم ۰.۱ 

درصد کاهش یافت و به ۱۸۶۲ دالر و ۶۲ سنت رسید.

ایسنا/قزوین وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: سیاست اقتصادی دولت فعلی در این راستا است که از تمام توان خود را برای مدیریت با ثبات ارز استفاده کند.
ســید احســان خاندوزی در جلسه شورای اداری استان قزوین که شامگاه پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد، اظهار کرد: موضوع اخذ مالیات هوشمند یکی 
از دســتورهای جدی وزارت اقتصاد و امور دارایی اســت و اکنون مالیات هوشــمند برای جلوگیری از فساد در دستور کار جدی است تا به سمت اخذ مالیات 
شفاف و هوشمند پیش برویم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه توزیع مالیات به دنبال توزیع متوازن هستیم تا توزیع مالیات به صورت عدالت سرزمینی 

در نقاط مختلف کشــور انجام شــود که تا کنون نیز این طرح به صورت موفق انجام شــده است.وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: سیاست اقتصادی دولت فعلی در این راستا است که از تمام توان 
خود را برای مدیریت با ثبات ارز اســتفاده کند.وی عنوان کرد: دولت ســیزدهم در ابتدای فعالیت خود در خزانه با مشــکل جدی روبه رو شد اما رونق اقتصادی را اولویت کشور دانست و کسری 
بودجه در اولویت های بعدی قرار دارد تا کســری بودجه با فشــار به فعاالن اقتصادی جبران نشــود زیرا این فعاالن در نبرد اقتصادی، رزمنده میدان هستند.این مسئول با اشاره به اینکه در نوع 
مدیریت اقتصادی مشکل داریم، تأکید کرد: نیاز است گردش حساب سازمان ها یا تولید کنندگان در همان استانی که مستقر هستند انجام شود تا قدرت تسهیالت دهی بانک ها افزایش یابد و 
فرار مالیاتی شناسایی شود.وی افزود: در حوزه نرخ ارز در فضای مجازی نوسان وجود دارد و دشمنان نظام تالش می کنند با القای خبرهای منفی در این زمینه اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار 
دهند. به طور مثال در مدت یک ماه ۳۱ هزار و ۱۰۰ تولید محتوا در موضوع افزایش نرخ ارز با محتوای متمایز تولید شده است و این مسئله بدان معنی است که روزانه ۱۰۰۰ تولید محتوا در 
این زمینه در فضای مجازی صورت می گیرد و این مســئله نشــان  دهنده ایجاد جنگ روانی و تالطم از ســوی دشمنان در بازار است.خاندوزی تصریح کرد: سیاست کلی اقتصادی کشور ناظر بر 
سیاســت محلی اســت، بخش زیادی از نارضایتی فعاالن اقتصادی و مردم ناشــی از این است که ناکارایی اجرایی در اجزای نظام اداری رسوخ پیدا کرده است و این موضوع قابل انکار نیست.وی 
عنوان کرد: اگر می خواهیم ناکارایی ها را مرتفع کنیم باید نوع مناســبات دســتگاه های اجرایی در اســتان ها با مرکز، دولت، فعاالن اجتماعی و اقتصادی تغییر کند تا شاهد تنفیذ اختیارات برای 
رفع مشــکالت باشــیم.وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید از ظرفیت های خود مناطق و اســتان ها در حل مشکالت همان بخش استفاده کنیم چرا که در استان ها شناخت شفاف از موضوعات 
استان وجود دارد ولی در عمل، گاهی اوقات سلسله مراتب ابتکار عمل را از دولت می گیرد.خاندوزی در پایان اظهار کرد: باید بر هنجارهای اداری رسیدگی و عادت های بروکراسی کنار گذاشته 

شود تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی:طالی جهانی افزایش می یابد اگر ...

سیاست اقتصادی دولت، مدیریت با ثبات ارز است
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گزیده خبر

روسای جمهور آمریکا و چین در حاشیه 
اجالس گروه 20 دیدار می کنند

بر اســاس اعالم کاخ ســفید، رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در حاشیه 
اجالس گروه 20 با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.به گزارش ایســنا، 
به نقل از پایگاه خبری شبکه الجزیره، این اولین گفتگوی حضوری بین جو 
بایدن و شی  جینپینگ، رهبران آمریکا و چین از زمان روی کار آمدن بایدن 
در اوایل ســال 2021 در ریاســت جمهوری آمریکا محسوب می شود.کاخ 
سفید در بیانیه ای اعالم کرد، بایدن روز دوشنبه هفته آینده 14 نوامبر )23 
آبان( در بالی اندونزی، با شی جینپینگ دیدار و با وی در خصوص »تالش ها 
بــرای حفظ و تعمیق خطوط ارتباطی« بین دو کشــور همزمان با افزایش 
تنش های میان آنها صحبت خواهد کرد.همچنین در این بیانیه آمده است، 
این دو رئیس جمهور همچنین درباره تالش ها برای »مدیریت مســئوالنه 
رقابت« و چگونگی »همکاری با یکدیگر در حوزه هایی که منافع دو کشــور 
همسو می شود، به ویژه در حوزه چالش های فراملی که جامعه بین المللی را 
تحت تأثیر قرار می دهند« بحث خواهند کرد.به نوشته الجزیره، این نشست 
در بحبوحــه اختالف فزاینده بین دولت هــای آمریکا و چین در حوزه هایی 
همچون سیاســت تجاری، حمله روسیه به اوکراین و رویکرد چین در قبال 
تایوان برگزار می شود.یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت، بایدن امیدوار است 
رونــد وخیم روابط آمریکا با چین را محدود کند، اما با رئیس جمهور چین 
نسبت به نگرانی های آمریکا از جمله در ارتباط با تایوان و حقوق بشر صادق 
خواهد بود.این مقام به خبرنگاران گفت: »رئیس جمهور آمریکا معتقد است 
که ایجاد یک اســاس بــرای روابط و اطمینان از وجــود قوانین حرکت در 
مسیری که رقابت ما را محدود  کند، حیاتی است.«به نوشته الجزیره، بایدن 
عصر پنجشنبه هنگام ترک کاخ سفید با این سوال مواجه شد که آیا معتقد 
اســت مذاکراتش با شی جینپینگ مثمر ثمر خواهد بود یا خیر. وی پاسخ 
داد: »من همیشــه فکر می کنم گفتگوهای من سازنده است.«بایدن و شی 
جینپینگ آخرین بــار در دوران دولت باراک اوباما، زمانی که بایدن معاون 
رئیس جمهور وقت بود، با یکدیگر دیدار کردند و روابط پکن و واشنگتن از 
آن زمان به پایین ترین سطح خود در دهه های اخیر به ویژه پس از سفر ماه 
اوت نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان رسیده است.

مقام ارشــد دولت آمریکا تاکید کرد، انتظار صدور هیچ بیانیه مشــترکی از 
دیدار بایدن و شی جینپینگ و همچنین انتظار انعقاد هیچ توافقات خاصی 

بین آنها وجود ندارد.

وال استریت ژورنال:
 آمریکا به اوکراین پهپاد پیشرفته نمی دهد

روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که دولت بایدن از 
تحویل پهپادهای گری ایگل 1C-MQ خود به کی یف خودداری کرده است.

به گزارش ایســنا، به نوشته این روزنامه، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا، علی رغم درخواســت های کی یف و اعضای هر دو حزب در کنگره، 
هواپیماهای بدون سرنشــین پیشــرفته را به اوکراین نمی دهد.این روزنامه 
آمریکایی خاطرنشــان کــرد که پنتاگون از ارائــه پهپادهای مورد بحث به 
-MQ کی یف خــودداری کرده »چون از اینکه ارائــه پهپادهای گری ایگل

1C بتواند درگیری را تشــدید کند و به مسکو نشان دهد که ایاالت متحده 
ســالح هایی را فراهم می کند که می تواند مواضع داخل روسیه را هدف قرار 
دهد، نگران اســت.«عالوه بر این، این روزنامه اعــالم کرد که دولت ایاالت 
متحده ابراز نگرانی کرده اســت که در جریان عملیات های جنگی، ممکن 
اســت فناوری این پهپاد، یعنی دوربین های اســتفاده شده در این مدل به 
سرقت رود. همانطور که وال استریت ژورنال اشاره می کند، این ممکن است 
دلیل اصلی اجتناب ایاالت متحده از عرضه این پهپادها به اوکراین باشــد.

در ماه سپتامبر، وال اســتریت ژورنال گزارش داد که گروهی از نمایندگان 
کنگره ایاالت متحده از لوید آســتین، وزیر دفاع ایاالت متحده خواسته اند 
تا پهپادهای مــدرن از جمله گری ایگل 1C-MQ را در اختیار اوکراین قرار 
دهند. این روزنامه خاطرنشــان کرد که واشنگتن در مورد ارسال پهپادهای 

پیشرفته به کی یف به دلیل ترس از تشدید تنش ها با روسیه تردید دارد.

دموکرات های متوفی در انتخابات میان 
دوره ای آمریکا رای آوردند!

رسانه ها گزارش دادند که دو دموکرات که 
در ماه اکتبر درگذشــتند، دوباره در ایالت 
های پنسیلوانیا و تنسی به عضویت مجلس 
نمایندگان آمریکا انتخاب شدند.به گزارش 
ایســنا به نقل از اسپوتنیک،شبکه خبری 
فاکس نیوز اعالم کرد، در پنسیلوانیا، آنتونی 
دلوکا، عضو دموکرات ســابق کنگره که ۹ 

اکتبر در ۸۵ سالگی درگذشــت، با ۸۵ درصد آرا دوباره انتخاب شد.نشریه 
»لوکال ممفیس« هم نوشــت، باربارا کوپر، عضو دموکرات سابق کنگره از 
ایالت تنسی، که 2۵ اکتبر در سن ۹3 سالگی درگذشت، »برنده رقابت« در 
حوزه انتخاباتی شماره ۸۶ این ایالت شده است.انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا ۸ نوامبر برگزار شــد. تمام 43۵ کرســی مجلس نمایندگان ایاالت 
متحده، 3۵ کرســی از مجموع 100 کرسی ســنا و 3۶ کرسی فرمانداری 
ایاالت متحده به رای گذاشته شد. اکثریت دو مجلس کنگره آمریکا در حال 
حاضر با دموکرات هاست. انتخابات میان دوره ای 2022 بر انتخابات ریاست 

جمهوری 2024 آمریکا هم تاثیر می گذارد.

پارک و سالن های ورزشی برای زنان افغان 
ممنوع شد

یک مقام افغان )پنجشنبه( گفت که طالبان حضور زنان در سالن های ورزشی در 
افغانستان را ممنوع می کند. همچنین مقامات دستور داده اند که زنان افغان دیگر 
نباید اجازه ورود به پارک های تفریحی را داشــته باشند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، این تازه ترین فرمان گروه طالبان افغانستان برای 
ســرکوب حقوق و آزادی های زنان از یک سال پیش است که قدرت را در دست 
گرفتند.طالبان سال گذشــته زمام امور افغانستان را به دست گرفت و بار دیگر 
در اوت 2021 روی کار آمد. آنها علی رغم وعده های اولیه، دختران را از تحصیل 
در مقاطع دبیرستان و پیش از آن منع کرده، زنان را در بیشتر زمینه های شغلی 
محدود کرده و به آنها دستور داده اند تا در بیرون منزل لباس های کامال پوشیده 
به تن کنند.سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این 
ممنوعیت به این دلیل اســت که مردم دســتورات تفکیک جنسیتی را نادیده 
می گیرند و زنان حجاب یا پوشــش الزم ســر را ندارند. حضور زنان در پارک ها 
هم ممنوع اســت.این فرمان، پس از یک اعالمیه گسترده تر برای محدود کردن 

دسترسی زنان افغان به فضاهای عمومی صادر شد. 

اردوغان: 
 عقب نشیتی روسیه از خرسون گام مثبت

 و مهمی است
اردوغان تصمیم روسیه برای عقب نشینی نیروهایش از منطقه خرسون در جنوب 
اوکراین را »مثبت و مهم« ارزیابی کرد.به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، رجب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیش از عزیمت به اجالس سران کشورهای ترک 
در ازبکســتان به خبرنگاران در پایتخت آنکارا گفت: »تصمیم روســیه در مورد 
خرسون مثبت است، یک تصمیم مهم«.اظهارات اردوغان با قول به ادامه گفتگو با 
همتای روس خود والدیمیر پوتین، پس از آن بیان شد که مسکو روز چهارشنبه 
به نیروهای خود دســتور خروج از خرسون به کرانه شرقی رودخانه دنیپر را داد.
اردوغان تصریح کرد: من نمی دانم که آیا روســیه در گروه 20 مشارکت خواهد 
داشــت یا خیر. ما این فرصت را خواهیم داشت که در آنجا )با پوتین( رو در رو 
مالقات کنیم. در غیر این صورت، ما به حفظ دیپلماســی تلفنی با روسیه ادامه 
خواهیم داد.او درباره تالش ها برای عادی سازی روابط ترکیه با ارمنستان گفت که 
مهاجران این کشور در فرانسه و آمریکا مانع این روند هستند. فرارنگی ها هم در 
فرانسه و هم در ایاالت متحده دائماً علیه آن کار می کنند. اگر دولت ارمنستان 
به این مهم دست یابد، البته گام هایی که با آذربایجان بر سر کریدورهای الچین 
و زنگزور برمی دارند، تأثیر مثبتی بر اقدامات ما خواهد داشت. ما تالش می کنیم 
دوست پیدا کنیم، نه دشمن.کریدور الچین جاده ای است که ارمنستان و منطقه 
قره باغ را بر اســاس توافقنامه ای به هم متصل می کند مسیر زنگزور یک ارتباط 
برنامه ریزی شــده از طریق خاک ارمنســتان برای اتصال آذربایجان و منطقه 
نخجوان اســت. اردوغان گفت که معتقد است نشست سران سازمان کشورهای 

ترک که روز جمعه در سمرقند آغاز می شود،.

چرا جمهوریخواهان احساس پیروزی نمی کنند؟

موج قرمز محقق نشد
موج گسترده انتقادات رســانه های جمهوریخواه به ترامپ و 
مدیران ارشــد این حزب نشــان می دهد که نتایج انتخابات 
میان دوره ای این کشــور مطلوب آنها نبوده و اوضاع آنگونه 
که پیشبینی می شد پیش نرفته است.به گزارش خبرآنالین 
تا این لحظه اخبار رســانه های آمریکا حاکی از برتری اندک 
جمهوریخواهــان بر دموکرات ها در خانه نمایندگان و برتری 
احتمالی و شــکننده دموکرات ها در مجلس سنا است؛ با این 
همــه از اردوگاه جمهوریخواهان غریو شــادی به گوش نمی 
رســد.این نتایج جمهوریخواهان را بهت زده و بعضا عصبانی 
کرده است چرا که در چندماه گذشته کارشناسان و تحلیلگران 
سیاســی مرتبــا از افزایش حمایــت از جمهوری خواهان در 
انتخابات میان دوره ای آمریکا، سخن گفته و به اصطالح از به 
راه افتادن »موج قرمز« کــه دموکرات ها را از هر دو مجلس 
جارو خواهد کــرد خبر می دادند.ترکیبی از عوامل نارضایتی 
ماننــد تورم باال و محبوبیت پایین برای جو بایدن، بســیاری 
از جمهــوری خواهان را بیش از حد از موفقیت خود مطمئن 
کرده بود، اما آنچه از صندوق ها بیرون در آمد واقعیت بسیار 
متفاوتی بود.اخبار حاکــی از برتری جمهوریخواهان در خانه 
نمایندگان نیز از اواخر روز نهم نوامبر با تشکیک مواجه شده 
است. برخی از کارشناسان معتقدند که تا زمان شمارش نهایی 
آراء پستی نمی توان از پیروزی قطعی جمهوریخواهان در خانه 
نمایندگان سخن گفت.با اشتباه از آب در آمدن این پیش بینی 
انتقادات گســترده ای متوجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
سابق این کشــور و اصلی ترین مبلغ این حزب در انتخابات 
میان دوره ای شــده اســت. این انتقادات از آن جهت شدت 
گرفته است که نه تنها انتظارات مبنی بر براه افتاده موج قرمز 
اشــتباه از کار در آمد بلکه بیــش از ده نامزد انتخاباتی مورد 
حمایت قاطع ترامپ از راه یافتن به سنا و مجلس نمایندگان 
باز ماندند و چند نفر از نمایندگان ســابق نیز صندلی خود را 

از دست دادند.

جوانان به داد دموکرات ها رسیدند
در این میان سوال جدی مطرح شده این است که چه چیزی 
باعث شــد با وجود خــوب نبودن اوضاع بایــدن و دموکرات 
ها، موج قرمز جمهوریخواهان بــرای جارو کردن نمایندگان 
دموکارت از هر دو مجلس محقق نشود؟واشــنگتن پست در 
گزارشی حضور غیر قابل پیشــبینی جوانان را یکی از اصلی 

ترین دالیل جلوگیری از وقوع موج قرمز دانسته است.ویکتور 
شی، یک فعال سیاسی مرتبط با دموکراتها در توئیتی نوشته 
است: داده ها تایید می کند که دیروز جوانان 1۸ تا 2۹ ساله 
بیش از »هر گروه سنی« دیگری به دموکرات ها رأی داده اند. 
جوانان به معنای واقعی کلمه از موج قرمز جلوگیری کردند و 
دموکرات ها را نجات دادند. توقف کامل. اگر رای دهنده جوانی 
را می شناســید، لطفا از او تشــکر کنید.برایان اونیل روزنامه 
نگار آمریکایی نیز ســه دلیل بــرای ناکامی جمهوریخواهان 

در انتخابات میان دوره ای بر شــمرده است. این روزنامه نگار 
آمریکایی این ســه عامل را اینگونه توضیح داده است.نگرانی 
بســیاری از زنان برای از دست رفتن حق سقط جنین باعث 
شــد بیرون بیایند و رای دهند.تهدید دموکراســی ناشی از 
هجوم طرفداران ترامپ به پایتخت و لفاظی های جناح راست 
جمهوری خواهان مردم ترسیده را به سمت صندوق های رأی 
کشــاندتهدیدهای جمهوری خواهان مبنی بر کاهش بودجه 
برای تامین اجتماعی و مراقبت های پزشکی، گروه های سنی 

مســن تر را از خانه بیرون کشــیدـ  و همانطور که همه می 
دانیم، افراد مسن بیشتر رای می دهند.این عوامل همه باعث 
شد تا آنچه تحلیلگران در ماههای گذشته از آن خبر می داند 
محقق نشود و سبب شدند تا بایدن به یکی از معدود رؤسای 
جمهوری دموکرات آمریکا تبدیل شود که میان دوره ای را به 
خیر گذرانده و یا دســت کم با شکست هولناک مواجه نشده 
اســت. هم اوباما و هم کلینتون در همین موقعیت با شکست 

فاحشی در میان دوره ای مواجه شده بودند.

خطر اصلی برای دموکرات ها
با این همه دموکرات ها همچنان با مشــکالت زیادی مواجه 
هستند. درست است که جمهوریخواهان نتوانستند موج قرمز 
به راه اندازند اما احتماال با به دست گرفتن قدرت در مجلس 
نمایندگان می توانند دولت بایدن را تحت فشار قرار دهند و دو 
سال سختی را برای او پدید آورند.سوای از این فضای سیاسی 
ـ اجتماعــی ایاالت متحده در حال حاضر به طرز باورنکردنی 
دو قطبی شده اســت و از آنجا که عمده طرفداران ترامپ را 
سفیدپوستان و افراد قدرتمند از نظر مالی و اجتماعی تشکیل 
می دهند خطر توســل آنها به خشونت مانند آنچه در ششم 
ژانویه 2020 رخ داد وجود دارد.از این گذشته نگرانی بزرگتر 
برای دموکرات ها این است که آنها برخالف جمهوریخواهان 
کــه تا همین حاال ترامپ و ران دیســانتیس فرماندار مجددا 
انتخاب شده فلوریدا را برای نامزد کردن در انتخابات ریاست 
جمهــوری 2024 دارند، هیچ گزینه ای بهتــر از جو بایدن 
ندارند.این موضوع سبب شــده است این سوال پدید آید که 
چگونه دموکرات ها همچنان می توانند رای اصلی طبقه کارگر 
و مهاجر خود را از حفظ کنند و بخش نخبگانی جامعه آمریکا 
و حتی جوانان را به خود جذب کنند.تا این لحظه ترس مردم 
آمریکا از به قدرت رســیدن راست گراهای افراطی به کمک 
دموکراتها آمده است اما از حمالت فراینده ای که علیه ترامپ 
در اردوگاه جمهوریخواهان شــکل گرفته اینگونه به نظر می 
رســد که آنها ممکن است تا دو ســال دیگر رویه مالیم تری 
اتخاذ کنند و از نامزد یا نامزدهای جدیدی که می توانند روی 
جوانان و رنگین پوستان و مهاجرین تاثیر گذار باشند و کمتر 
مردم را بترسانند بهره بگیرند. ران دیسانتیس که توانسته است 
در فلوریــدا رأی همه این طیف ها را به دســت اورد یکی از 

گزینه های مورد نظر جمهوریخواهان است.

رئیس جمهــور آمریکا گفت که انتظار 
دارد کمک های آمریــکا به اوکراین به 
طور نامحــدود ادامه یابــد، اما پس از 
میلیاردها  از  انتقاد جمهوری خواهــان 
دالر محمولــه تســلیحات و نقــل و 
انتقاالت نقدی مجاز توسط دولت وی، 
گفت که کمک به این کشــور شــامل 
گزارش  شد.به  خواهد  محدودیت هایی 
ایسنا به نقل از آرتی، جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا در پاســخ بــه اتهامات 
قانونگــذاران جمهوری خواه  از  برخی 
مبنــی بر اینکه کمک ایــاالت متحده 
به اوکراین بیــش از حد بوده و آیا این 
کمک هــا »بدون وقفــه« ادامه خواهد 
داشــت یا خیر، به خبرنگاران گفت: به 
هر حال، ما یک چک سفید به اوکراین 
نداده ایــم. چیزهــای زیــادی اوکراین 
می خواهد که ما انجام ندادیم.او با اشاره 
به درخواســت کی یف برای استفاده از 
هواپیماهای آمریکایــی جهت دفاع از 
حریم هوایی اش گفــت: من گفتم نه، 
ما ایــن کار را نمی کنیم. ما وارد جنگ 
نمی شــویم، هواپیماهای  جهانی سوم 

روسی را درگیر دنبال کرده و مستقیماً 
درگیر شــویم. ”بایدن افزود: واشنگتن 
همچنین از ارســال تسلیحات دور برد 
خودداری کــرده چون من نمی خواهم 
آنها خاک روسیه را بمباران کنند.پیش 
از انتخابات میان دوره ای آمریکا، کوین 
مک کارتی، که احتماال رهبر جمهوری 
خواه مجلس نمایندگان بشود، قول داد 
که اگر حزبش کنترل کنگره را در دست 

بگیــرد، کی یف دیگر »چک ســفید« 
دریافت نخواهد کرد.بایدن، با این حال، 
گفت که اگر قانونگذاری حتی با داشتن 
رای اکثریــت جمهوری خواهان بگوید 
مشــروع  دفاعی  نیازهای  نمی خواهند 
اوکراین را تأمین مالی کنند، شگفت زده 
خواهد شد.رئیس جمهور آمریکا  دراین 
گفتگو هم گاف داد و گفت که نیروهای 
روسی در حال عقب نشینی از »فلوجه« 

هســتند؛ ظاهراً او قبل از اصالح، شهر 
عراق را با خرســون اوکراین اشــتباه 
گرفــت. مقامــات نظامی مســکو روز 
چهارشــنبه خروج از شهر خرسون  را 
برای ایجاد یــک خط دفاعی جدید در 
امتــداد رودخانه دنیپر به منظور حفظ 
جــان ســربازان و غیرنظامیــان اعالم 
بایــدن همچنیــن در مورد  کردند.از 
شــایعات مبنی براینکه پیشنهاد شده 
کی یف می تواند به عنوان بخشی از یک 
توافق صلح امتیازات ارضی بدهد، ارائه 
چنین پیشنهادی را رد کرد و گفت: این 
به اوکراینی ها بستگی دارد. هیچ چیز 
در مورد اوکراین بدون اوکراین نیست.

او افزود آنها هــر دو زخم های خود را 
دارند خودشان تصمیم می گیرند که در 
زمستان چه کاری انجام دهند و تصمیم 
می گیرند که آیا مصالحه خواهند کرد 
یا خیر. این چیزی اســت که قرار است 
اتفاق بیفتد. من نمی دانم آنها قرار است 
چه کار کنند. امــا من یک چیز را می 
دانم، ما به آنها نمی گوییم که چه کاری 

باید انجام دهند.

بایدن:

 چک سفید به اوکراین نداده ایم

ژنرال ارشــد آمریکایی گفته است که با گذشت ۹ ماه از 
حمله روســیه به اوکراین، در مجموع 200 هزار سرباز از 
دو طرف درگیر کشته یا زخمی شده اند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از وب سایت بی بی سی، ژنرال مارک میلی، رئیس 
ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده همچنین اظهار داشت 
کــه حدود 40 هزار غیرنظامی پس از گرفتار شــدن در 
این درگیری جان خود را از دســت داده اند.این برآوردها، 
باالترین ارزیابی های ارائه شــده توســط یک مقام غربی 
اســت.او همچنین گفت که نشانه هایی از تمایل کی یف 
برای ورود دوباره به مذاکرات با مسکو، »پنجره ای« برای 
مذاکرات ارائه می کند.در روزهای اخیر، اوکراین تمایل به 
انجــام برخی گفت وگوها با مســکو را اعالم کرد، آن هم 
پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 

درخواســتی مبنی بر الزام برکنــاری والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه قبل از شروع دوباره مذاکرات را کنار 
گذاشت.اما ژنرال میلی در ســخنانی در نیویورک افزود 
که برای موفقیت آمیز بودن هر نوع مذاکراتی، روســیه و 

اوکرایــن هر دو باید به این »درک متقابل« برســند که 
پیــروزی در زمان جنگ »شــاید از طریــق ابزار نظامی 
قابل دستیابی نباشد و بنابراین شما باید به وسایل دیگر 
رجوع کنید.«این ژنرال ارشــد آمریکایــی که به عنوان 
ارشدترین مشاور نظامی جو بایدن کار می کند، گفت که 
میزان تلفات می تواند مســکو و کی یف را در مورد نیاز به 
مذاکره در ماه های زمســتانی آینده متقاعد کند، زمانی 
که درگیری ها ممکن است به دلیل شرایط یخبندان ُکند 
شــود.ژنرال میلی گفت: شما به بیش از 100 هزار سرباز 
روسی کشــته و زخمی نگاه می کنید. احتماالً در طرف 
اوکراینی هم همینطور اســت.هم اوکراین و هم روسیه 
با جدیت دربــاره تعداد تلفات نیروهای خود پنهان کاری 

می کنند.

ژنرال میلی:

 ۲۰۰ هزار سرباز در جنگ اوکراین کشته یا زخمی شدند

ایاالت متحده از استرالیا خواسته تا معاهده ای را که به دنبال ممنوعیت تمامی تسلیحات هسته ای است، امضا نکند و در عین حال 
ادعا می کند که چنین توافقی »شکاف« بین قدرت های جهانی را تقویت خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، سفارت 
آمریکا در کانبرا روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای به روزنامه گاردین با اشاره به »چتر هسته ای« آمریکا که براساس آن متعهد است 
تا توسط زرادخانه اتمی وسیع این کشور از برخی کشورهای غیرهسته ای محافظت کند، اعالم کرد که امضای استرالیا درخصوص 
چنین معاهده ای به آمریکا »امکان گســترش روابط بازدارنده را نخواهد داد.«در بیانیه این سفارت آمده است: »درحالیکه ایاالت 
متحده متوجه اســت و همچنین خواهان پیشــروی به سمت اهداف خلع  سالح هسته ای است، اما ما از معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای حمایت نمی کنیم زیرا 
چنین اقدامی مانع از بین بردن تهدیدهای جهانی می شود.«این اظهارات پس از آن انجام شد که دولت استرالیا تغییر موضعی نسبت به معاهده منع تسلیحات هسته ای 
در ســازمان ملل نشــان داد. نماینده کانبرا پس از آنکه دولت های قبلی به طور مداوم علیه چنین طرحی رای دادند، از رای  دادن به این طرح خودداری کرد.برخالف 
»پیمان منع گسترش سالح های هسته ای« )NPT( در سال 1۹۶۸ که شامل تنها محدودیت های نسبی می شود، معاهده جدید ممنوعیت تسلیحات هسته ای به دنبال 
ممنوعیت »تمامی تسلیحات هسته ای« از جمله آزمایش و ذخیره  این تسلیحات است. درحالیکه تعدادی از قدرت های هسته ای معاهده ان پی تی را امضا کرده اند اما 
هنوز هیچ کشوری این معاهده جدید را که از سال 201۷ معرفی شده، امضا نکرده اند.اگرچه کانبرا پیمان ان پی تی را در سال 1۹۷0 امضا کرد و از آن زمان از حامیان 

خلع سالح هسته ای بوده، اما مدت هاست که زیر چتر هسته ای آمریکاست. نیوزیلند در دهه 1۹۸0 اعالم کرد که »یک منطقه عاری از تسلیحات هسته ای« است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا معتقد است روابط ایالن ماسک، رئیس توییتر با سایر کشورها قابل بررسی است.به گزارش ایسنا به نقل 
از رویترز،  در یک کنفرانس خبری از بایدن پرســیده شــد که آیا فکر می کند ماسک تهدیدی برای امنیت ملی است و آیا خرید توئیتر 
با کمک یک شرکت عربستانی باید توسط دولت ایاالت متحده بررسی شود؟ بایدن گفت: »فکر می کنم همکاری و/یا روابط فنی ایالن 
ماسک با سایر کشورها قابل بررسی است. منظورم این نیست که او اقدام نامناسبی انجام داده یا نه، فقط معتقدم که این موضوع ارزش 

آن را دارد که به آن نگاهی شود، و تمام چیزی که می خواهم بگویم همین است.امیر ولید بن طالل، از اعضای خانواده سلطنتی سعودی با خرید 1.۸۹ میلیارد دالر از سهام 
توئیتر، فرصت بهتری را برای مالکیت این شرکت توسط ماسک فراهم آورد. چندی پیش، سرمایه گذاری قابل توجه عربستان در توییتر توجه یکی از سناتورهای حزب دموکرات 
را به خود جلب کرد و او خواستار تحقیقات در این مورد شد.از زمان روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، روابط دولت او با عربستان سعودی به مراتب سردتر از معمول بوده و 
به خصوص دولت سعودی از قبول درخواست او برای افزایش تولید نفت جهت کاهش بهای آن خودداری ورزیده است.کاخ سفید ماه گذشته اعالم کرد که گزارش ها مبنی بر 
اینکه دولت در حال مذاکره برای بررسی شرایط امنیت ملی برخی از سرمایه گذاری های ماسک از جمله توییتر است، »صحت ندارد«.خرید توئیتر توسط ماسک نگرانی هایی 
را ایجاد کرد که او ممکن است با فشار کشورهایی که سعی در کنترل اظهارنظرهای آنالین دارند، مواجه شود.ماسک همچنین مدیرعامل شرکت اینترنتی موشکی و ماهواره ای 

اسپیس ایکس و دیگران است. ماسک قباًل پیشنهاد کرده بود که تنش بین چین و تایوان می تواند با واگذاری کنترل تایوان به پکن حل شود. 

بایدن:هشدار هسته ای آمریکا به استرالیا

ارتباط خارجی ایالن ماسک قابل بررسی است
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دانشمندان می گویند پروتئینی به نام TLR2 می تواند نشان دهد که آیا 
بیمار پس از تشخیص سرطان ریه زنده می ماند یا قربانی می شود.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، بر اســاس یک پژوهش جدید که 
توسط پژوهشگرانی از چندین دانشگاه انجام شده است، سطح پروتئینی 
بــه نــام TLR2 در تومورها می تواند نشــان دهد که آیــا بیمار پس از 
تشخیص سرطان ریه زنده می ماند یا خیر.پژوهشگران دانشگاه ادینبرو 
)Edinburgh(، کالج دانشــگاهی لندن، دانشگاه کانتابریا )Cantabria( در 
اسپانیا، شورای پژوهش های ملی اسپانیا و کلینیک مایو )Mayo( در ایاالت 
متحــده، یک ترکیب دارویی را که پروتئیــن TLR2 را در موش ها فعال 
می کند، آزمایش کردند و دریافتند که می تواند ســرعت رشد بیماری را 
در مراحل اولیه کاهش دهد.گروه پژوهشــی کشف کردند که پروتئین 
TLR2 به تنظیم برخی از مکانیســم های دفاعی بدن هنگام جهش های 
سرطانی در سلول ها کمک می کند.پروتئین TLR2 با پیری یا سالخوردگی 
بیولوژیکی نیز مرتبط اســت که نشــان دهنده فرآیندی است که در آن 
سلول ها رشد نمی کنند و طیف وسیعی از مواد شیمیایی و پروتئین های 
دیگر را ترشــح می کنند که به عنوان زنگ خطر و مانع در برابر سرطان 
عمل می کنند. ســلول های پیر در تومورهای اولیه ریه وجود دارند، اما 
در ســرطان های مرحله پایانی ناپدید می شوند که نشان می دهد، پیری 
ســلولی می تواند پیشرفت سرطان را متوقف کند.گروه پژوهشی پس از 
اطمینان از اهمیت پروتئین TLR2، از داده های نمونه های تومور انسانی 
استفاده کردند. آنها در نهایت مشاهده کردند، افرادی که سطوح باالتری 

از پروتئین TLR2 در مراحل اولیه سرطان ریه را دارند.

یک هیــدروژل مخصوص بــه زودی می تواند حفره هــای موجود در 
اســتخوان های آسیب دیده را بهبود ببخشد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
نیو اطلس، در حالی که آسیب های استخوانی مانند شکستگی ها معموالً 
خود به خود بهبود می یابند، بخش های بزرگی از استخواِن آسیب دیده 
اغلب هرگز رشد نمی کنند و نیاز به پیوند استخوان از سایر قسمت های 
بــدن دارند. با ایــن حال، یک هیدروژل جدیــد می تواند به تغییر این 
رویه کمک کند.این ماده که توســط دانشــمندان دانشگاه میشیگان و 
دانشگاه تل آویو ساخته شده، یک هیدروژل فیبری هیالورونیک اسید-
فموک-دی فنیل آالنین )FmocFF/HA( اســت و چیزی که آن را خاص 
می کند، این واقعیت اســت که هم از خواص فیزیکی و هم شــیمیایی 
ماترکیس برون یاخته ای در بافت اســتخوان تقلید می کند.شبکه برون 
یاختــه ای )ECM( یا مــاده زمینه ای، شــبکه ای از گلیکوپروتئین ها و 
یاخته ها اســت که پیرامون یاخته ها را در برمی گیرد. این ماده ژله مانند 
از گلیکوزآمینوگلیکان هــا، گلیکوپروتئین هــا، مایــع بافتــی و گاهی 
فیبروبالست های استروما ساخته شده  است.ماتریکس برون یاخته ای یک 
ماده حمایتی اســت که همه سلول ها را احاطه کرده است و کیفیت آن 
بسته به نوع بافت بیولوژیکی که بخشی از آن است، متفاوت است. این 
ماتریکس در مورد بافت استخوانی، دارای ساختار فیبری سفت و سخت 
است.هیدروژل سه بعدی FmocFF/HA با تقلید از این ساختار همراه با 
ترکیب شــیمیایی ماتریکس برون یاخته ای، سلول های بافت استخوانی 
مجاور را تشــویق می کند تا به داخل آن مهاجرت کنند و تکثیر شوند. 
ایده این است که اگر قطعه ای از هیدروژل با جراحی در حفره و آسیب 

استخوان قرار گیرد.

تشخیص بقای مبتالیان به سرطان 
ریه با کشف یک پروتئین جدید

پر کردن حفره های استخوان با 
هیدروژل مخصوص

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شان پن )هنرپیشه هالیوود( و ولودیمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین 
در خیابان های شهر کی یف اوکراین/ یونایتدپرس

رونمایی هاروین از اسکوترهای الکتریکی و پرفورمنس خود
شرکت هاروین که مرکز طراحی آن در اتریش و مرکز تولید موتورسیکلت هایش در چین قرار دارد از محصوالت جدید خود در نمایشگاه 
موتورسیکلت EICMA میالن ایتالیا رونمایی کرد. محصول اول این شرکت ِسنِمنتی ۰ نام دارد که با توجه به ساختار اسکوتری خود از 
پرفورمنس قابل توجهی سود می برد.با گشتاور ۶۰۰ نیوتون متری، این اسکوتر جذاب می تواند تنها در عرض 2.۸ ثانیه از سکون به تندی 
1۰۰ کیلومتر در ســاعت برسد و در واقع می توان آن رقیبی نفس گیر برای سوزوکی GSX-R1۰۰۰ دانست. هاروین می گوید سنمنتی 
توانایی رسیدن به حداکثر سرعت 2۰۰ کیلومتر در ساعت را دارد و بنابراین از نظر تردد در بزرگراه ها نیز مشکلی نخواهد داشت. مجموعه 
باتری 1۶.2 کیلووات ساعتی اسکوتر موردبحث را نیز می توان با شارژر سریع در عرض ۳۰ دقیقه شارژ کرد. این باتری توانایی دستیابی 
به شعاع حرکتی ۳۰۰ کیلومتری را با سرعت پایدار ۸۸ کیلومتر در ساعت فراهم خواهد کرد.شاید با خود فکر کنید این پرفورمنس برای 
یک اســکوتر الکتریکی ضروری نیســت اما کار هاروین تمام نشده چراکه از بیش از ۳۰ دوربین، حسگر و پردازنده های یادگیری عمیق 
در اسکوتر سنمنتی استفاده کرده تا این محصول را به عنوان ویترینی از جدیدترین تکنولوژی ها اثبات کند. از دیگر ویژگی های اسکوتر 
موردبحث می توان به پایش فشــار باد الســتیک ها، رادارهای جلو و عقب برای پایش نقاط کور و هشدارهای برخورد، دستیار شروع به 

حرکت در سرباالیی و سرپایینی و اتو هلد اشاره کرد.

پیکه از دلیل خداحافظی خود گفت
مدافع آبی اناری ها درباره از دلیل خداحافظی خود سخن به میان آورد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، جرارد پیکه تا آخر 
این فصل با آبی اناری ها قرارداد داشت اما به یکباره تصمیم به خداحافظی گرفت.پیکه درباره دلیل تصمیم گیری خود گفت: این 
تصمیم من دالیل زیادی دارد و بعضی هم تا حدودی دلیل آن را می دانند. من در ابتدای فصل هم با ژاوی، سرمربی تیم صحبت 
کردم و او به من گفت که جزو نفرات اصلی ترکیب نیستم.مدافع آبی اناری ها ادامه داد: از ابتدای فصل هم حس خوبی نداشتم و 
به این نتیجه رسیدم که این تعطیلی لیگ به خاطر جام جهانی بهترین فرصت است تا تصمیم  خود را اعالم کنم. مدت ها پیش 
هم گفتم که اگر احساس کنم مهم نیستم خواهم رفت. اگر مصدومیت مدافعان بارسلونا نبود قبل از نوامبر خداحافظی می کردم. 
دیگر آن احساس قبل را نداشتم و به این نتیجه رسیدم که دیگر جای من در بارسلونا نیست.او درباره این سوال که چرا در دیدار 
برابر اوساسونا روی نیمکت نشست، گفت: آسیب دیدگی مدافعان بارسلونا باعث شد که تیم را همراهی کنم. خداحافظی باشکوهی 
در نوکمپ داشتم و هواداران عشق خود را به من نشان دادند و فهمیدم که در چه تیمی بوده ام. من خداحافظی کرده ام اما این 

خداحافظی نهایی من نیست و ارتباطم با بارسلونا همیشگی است.
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طرف خانه سوان
طرف خانه سوان جلد اول شاهکار به تمام معنای مارسل 
پروســت است و بعید می دانم شــما چند رمان خوانده 
باشــید و اســم این رمان معروف یعنی در جستجوی 
زمان از دست رفته را نشنیده باشید. این رمان به قدری 
مشــهور اســت که برخی از اصطالحات آن وارد زندگی 
مردم شده است. این جلد در سه بخش نوشته شده است 
و به راحتی می توان گفت اگر زیباترین جلد این مجموعه 
نباشد یکی از زیباترین هاست. سه بخش این جلد عبارت 
اســت از: بخش اول: کومبره – بخش دوم: عشق سوان – 
بخش ســوم: نام جاها: نام. بخش سوم دو قسمت دارد 
که قســمت دوم آن در جلد بعدی رمان گنجانده شده 
است.در ابتدا شاید بهتر باشد با جمالت ابتدایی شاهکار 

مارسل پروست آشنا شوید:
دیر زمانی زود به بستر می رفتم. گاهی، هنوز شمع را خاموش نکرده چشمانم چنان زود بسته می شد که 
فرصت نمی کردم با خود بگویم: »دیگر می خوابم.« و نیم ساعت بعد، از فکر این که زمان خوابیدن است 
بیدار می شدم؛ می خواستم کتابی را که می پنداشتم به دست دارم کنار بگذارم و شمع را خاموش کنم؛ 
در خواب همچنان به آنچه تازه خوانده بودم می اندیشیدم، اما این اندیشه ها حالت اندکی شگرفی به خود 
گرفته بود؛ به نظر می آمد خودم آن چیزی باشم که کتاب درباره اش سخن می گوید. )کتاب طرف خانه 
سوان – جلد اول رمان در جستجوی زمان از دست رفته – صفحه ۶۴(و واقعا راوی خودش همان چیزی 
بود که کتاب درباره اش ســخن می گوید. او به همین شکل که بیدار می شود دوباره به خواب می رود و 
مجددا بیدار می شــود. احساسات او بین خواب و بیداری در نوسان است و وقتی اطراف خود را تاریک 

می بیند از زمان و مکانی که در آن است رها شده و در خاطره هایش سیر می کند....

آلن دلون
آلَن فابَین موریس مارِســل ُدلون زادهٔ ۸ نوامبر 1۹۳۵( 
بازیگر فرانســوی است. او به عنوان یکی از برجسته ترین 
بازیگــران اروپا و نمادهای جذابیــت در طول دهه های 
1۹۶۰ و 1۹۷۰ شــناخته می شــود.او بــرای بازی در 
فیلم هایــی مانند ظهر بنفش )1۹۶۰(، روکو و برادرانش 
)1۹۶۰(، کسوف )1۹۶2(، یوزپلنگ )1۹۶۳(، سامورایی 
)1۹۶۷(، اســتخر )1۹۶۹(، دایره ســرخ )1۹۷۰(، یک 
پلیس )1۹۷2( و آقای کالین )1۹۷۶( تحســین شــد. 
دلون در طول دوران فعالیت حرفه ای خود با بســیاری 
از کارگردانان شناخته شــده از جمله لوکینو ویسکونتی، 
ژان-لوک گــدار، ژان-پیر ملویل، میکل آنجلو آنتونیونی 
و لویی مال کار کرد.دلون در ســال 1۹۸۵ جایزهٔ ســزار 
بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلم داستان ما )1۹۸۴( دریافت کرد.او در سال 1۹۹1 نشان لژیون 
دونور فرانسه را دریافت کرد.او در چهل و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم برلین برنده خرس طالی 
افتخاری شــد.همچنین در جشــنواره فیلم کن 2۰1۹ جایزهٔ نخل طالی افتخاری را دریافت کرد. آلَن 
ُدلون در ۸ نوامبر 1۹۳۵ در دهکده ای به نام »سو« )به فرانسوی: Sceaux( در حوالی پاریس به دنیا آمد. 
نام پدرش »فابَین« و نام مادرش »ادیت« بود. زمانی که آلَن ۴ سال بیشتر نداشت، پدر و مادرش از هم 
جدا شــدند و به ناچار سرپرستی اش به خانواده ای دیگر واگذار شد.]او در خانه ای رشد کرد که روبه روی 
یک زندان بود و آلن با بچه های نگهبان زندان هم بازی بود. پس از چند ســال، پدر و مادرخوانده اش بر 
اثر حادثه ای کشته شدند و او دوباره تحت سرپرستی مادرش، که با یک قصاب محلی ازدواج کرده بود، 
قرار گرفت. او در دوران کودکی به دوچرخه سواری، فوتبال و رفتن به سینما عالقهٔ وافری داشت. ُدلون 

دوران تحصیلِی خود را در مدارس کاتولیک گذراند و از آنجا که پسر شلوغی بود.

سینما

فیلم کوتــاه »آرام گاه« بــه کارگردانی علــی دارایی از 
چهاردهمین جشنواره دانشــجویی فیلم کوتاه دانشگاه 
داکا بنگالدش جایزه گرفت.به گزارش ایســنا به نقل از 
مشاور رسانه ای پروژه، فیلم کوتاه »آرام گاه« به کارگردانی 
علی دارایی، در چهاردهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه 
داکا بنگالدش به رقابت پرداخت و توانست جایزه بهترین 
فیلمبرداری را از آن خود کند.فیلمبرداری این فیلم کوتاه 
را وحید بیوته انجام داده است که پیش از این نیز جایزه 
بهترین فیلمبرداری جشــنواره نهال را برای »آرام گاه« 
دریافت کــرده بود.چهاردهمین جشــنواره فیلم کوتاه 
دانشگاه داکا بنگالدش هفته اول نوامبر در دانشگاه داکا 
برگزار شــد.»آرام گاه« پیش از این، جایزه بهترین فیلم 
کوتاه از بیســت و پنجمین جشــنواره مذهب امروز ایتالیا، جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره نهال، 
جایزه بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه و بهترین طراحی لباس جشــنواره استانی قم را در کارنامه 
دارد. همچنین کاندید بهترین فیلمنامه جشــنواره نهال و حضور در جشنواره سایه را نیز تجربه کرده 
اســت.در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: »ریحانه باعث مرگ نوزادش شده است. اکنون در 
غیاب همسر فراری اش در جستجوی راهی برای خاکسپاری نوزاد است و با مصائبی روبرو می شود ولی 
...«فاطمه صفت زاده، بهادر محمد نژاد، احمد شریفی، علی فرقدانی، سید علی یزدیان، مسعود مشعوف، 
مجید رنگی، حسن پوریا، صبا عزیزپور، گلناز زجاجی، محمد کریمی، محیا طیبی، ریحانه عباسی، آراد 
محمدی، سیدپارسا میر، هدیه احمدی و آیه بیگدلی بازیگران »آرام گاه« هستند.فهرست عوامل این فیلم 
عبارتند از: کارگردان: علی دارایی، نویســنده: مجید حلوایی، مدیر فیلمبرداری: وحید بیوته، صدابردار: 

هادی معنوی پور، تدوین: شیدا گرجی، صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده....

»آرامگاه« از داکا جایزه گرفت
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