
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 5044یکشنبه 22 آبان 1401  18 ربیع الثانی 1444  13 نوامبر 2022  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وزیر امور خارجه در گفتگو با وزیر خارجه بلغارستان گفت: بر اساس قطعنامه شورای امنیت، منعی در صادرات و واردات سالح نداریم، اما هیچ سالحی به 
روســیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده ایم.به گزارش خبرگزاری مهر، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و »نیکوالی میلکوف« 
وزیر امور خارجه بلغارســتاندر تماس تلفنی در گفت وگویی تلفنی، آخرین تحوالت و مناســبات دوجانبه و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

امیرعبداللهیان در این گفت وگو از موضع بلغارســتان در محکومیت اقدام تروریســتی داعش در حرم حضرت شاهچراغ )ع( شیراز تشکر و بر اهمیت روابط 
دوجانبه در آستانه یکصد و بیست و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور تأکید کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
هیچ سالحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده ایم

info@sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان غذا و دارو:
آنفلوآنزای زودرس؛ دارو و درمان را 

شوکه کرد
رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح علل ایجاد برخی کمبودهای 
دارویی اخیر بویــژه در حوزه آنتی بیوتیکها و درمان های حمایتی 
و همچنین اقدامات انجام شــده در جهت تامین نیاز کشور، تاکید 
کرد: به مردم قول میدهیم بزودی دغدغه ای در تامین دارو نداشته 
باشــند.به گزارش ایسنا، دکتر ســیدحیدر محمدی درباره شرایط 
بازار دارویی کشــور، کمبودهای ایجاد شده در برخی اقالم دارویی 
و اقدامات انجام شــده در جهت رفع آن گفــت: اکنون مقداری در 
شراط مناســبی در حوزه دارو نیســتیم؛ البته ظرف سه چهار روز 
اخیر تصمیمات خوبی در جهت رفع مشکل گرفته شد؛ تصمیماتی 
که اگر زودتر همراهی و همصدایی می شــد، قطعا از بروز و افزایش 
کمبودها جلوگیری مــی کرد. به دنبال تصمیمات و اقدامات اتخاذ 
شده و همت صنعت، خیلی خوشبین هستیم که ظرف چند هفته 
آینده به وضعیت قبل بازگردیم و مطمئن هستیم شرایط دوباره ایده 
آل می شــود.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح دارویار و 
تغییر سیاستهای ارزی دارو، گفت: اساس طرح این بود که سیاست 
ارزی دارو از دولتــی به نیمایی تغییر یابــد؛ چراکه در ارز دولتی با 
مشکالتی نظیر تخصیص ارز، قاچاق معکوس و ... روبرو بودیم و به 
این ترتیب تصمیم گیری در دولت این شــد که ارز ترجیحی تغییر 
یابــد و یارانــه حاصل از ارز ترجیحی از طریــق بیمه ها به صورت 

مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

دارویاری و وامی که به شرکتهای دارویی داده نشد
محمدی در همین راستا به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای تامین 
نقدینگی شرکتهای دارویی به دنبال تغییر ارز ترجیحی دارو به ارز 
نیمایی اشــاره کرد و گفت: قاعدتا این مابه التفاوت ارز ترجیحی به 
نیمایی به راحتی برای شرکتها قابل وصول نیست. بر همین اساس 
هــم قبل از اجرای طرح ، برنامه ریزی کردیم که از طریق شــبکه 
بانکی و بانکهای عامل، تســهیالتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد؛ 
حتی سقف تسهیالت هم قرار بود از 90 درصد فروش سال قبل به 

200 درصد افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

ماجرای مالیات بر ارزش افزوده و دپو مواد اولیه دارویی در 
گمرک

رییس سازمان غذا و دارو به ماجرای مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز 
به عنوان یکی از علل بروز کمبودهای اخیر اشاره کرد و گفت: بخش 
زیادی از شــرکتهای دارویی نیز حجم زیادی از ماده اولیه شان در 
گمرکات دپو شده بود و نمی توانستند ترخیص کنند؛ چراکه هنگام 
ترخیص باید پول را واریز کنند. از طرفی هم باید تعرفه های گمرکی 
ومالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند؛ این درحالیست که تعرفه 
گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده که قبال با نرخ دولتی حساب می 
شــد از این پس باید با نرخ نیمایی محاســبه شود و حدود شش تا 
هفت برابر افزایش یافته است و قاعدتا شرکتها نمی توانستند آن را 
بپردازند. بر همین اساس هم پیشنهاد ما این بود که از ابتدای امسال 
مانند ســایر کاالهای اساسی، 9درصد ارزش افزوده که قرار است با 
ارز نیمایی محاسبه شود، برای دارو هم یک درصد اعمال شود. این 
موضوع تا اوایل آبان ماه اصالح نشــده بود و اخیرا با دستور معاون 
اول رییس جمهور مشکل حل شد. مشکل دیگر مربوط به مواد اولیه 
در گمرکات از آبان به قبل بود که اخیرا در ســتاد تنظیم بازار نیز 
دستور داده شده که مبنای محسابات این اقالم نیز از اول فروردین 
ماه باشد. در مجموع این مشکالت اساسی باعث برخی کمبودهای 

دارویی فعلی شد.

ورود محموله دوم آنتی بیوتیک های وارداتی؛ تا آخر هفته
محمــدی در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه 98 تا 98.5 درصد از 
بازار سال گذشــته دارو، تولید داخل بوده و حدود 1.5 تا 2 درصد 
مربوط به واردات بوده اســت، افزود: البته همین میزان واردات 15 
درصد ســهم ریالی بازار را داشــته است؛ چرا که گران تر هستند و 
ارزبری بیشــتری هم دارند. در مجموع برنامه کوتاه مدت برای رفع 
کمبودها آن اســت که تولید داخل افزایش یابد و در همین راستا 
تولیدکنندگان به صورت ســه شــیفت دارند کار می کنند و طبق 
بازدیدهایمان از کارخانه های داروسازی، اوضاع خوب است. بخش 
اصلی مشکل در آنتی بیوتیک های خوراکی بود که در کنار افزایش 
تولید، یک پارت از این داروها نیز اخیرا وارد شــد و یک پارت دیگر 
نیز که شامل عدد 3 تا 4 میلیونی انواع آنتی بیوتیک ها می شود، تا 

اواخر هفته جاری به صورت هوایی وارد کشور میشود.

آنفلوآنزای زودرس؛ درمان و دارو را شوکه کرد
محمدی ادامه داد: همیــن اتفاق برای آنتی بیوتیک های خوراکی 
هم افتاد و امســال پدیده آنفلوآنزای زودرس را داشــتیم که حوزه 
درمان و دارو را شوکه کرد؛ معموال آنفلوآنزا را از مهر ماه شاهد بودیم 
البته طی دو سال گذشــته به دلیل شرایط کرونا و رعایت موازین 
بهداشــتی، تقریبا مشکل آنفلوآنزا نداشــتیم اما امسال تحت تاثیر 
کاهش سطح رعایت موارد بهداشتی از شهریورماه با آنفلوآنزا روبرو 
شــدیم که بازار را شوکه کرد. این درحالیست که سال گذشته یک 
بخشی از آنتی بیوتیک های خوراکی تاریخ مصرفش گذشت و البته 
صادرات هم داشــتیم. اما امسال علیرغم آنکه دو برابر سال گذشته 
تولید شده است اما با این افزایش مصرفی که ایجاد شد، مشکالتی 
در تامین این اقالم بوجود آمد.وی همچنین تاکید کرد: بخشــی از 
مصرف آنتی بیوتیک ناشی از تجویز آن برای بیماران آنفلوآنزاست؛ 
این درحالیست که آنفلوآنزا بیماری ویروسی است و در ابتدا درمان 
مربوط به بیماری ویروسی باید اعمال شود و در این درمان هم آنتی 
بیوتیک درمانی نیست. بنابراین یک بخشی از مصرف آنتی بیوتیک 
ها ناشی از تجویز و مصرف نابجاست درخواستمان آن است که که 

همکاران پزشک آن را اصالح کنند.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

 امکان خرید متری مسکن در بورس
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران خبر داد

زیان 450 میلیارد دالری نفت 
ایران از تحریم ها

کسادی بی سابقه بازار خانه های نوساز

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می گوید که در 10 سال گذشته، تحریم ها باعث شده اند نفت 
ایران درآمدی 450 میلیارد دالری را از دســت بدهد.به گزارش ایسنا، بیست و ششمین جلسه کمیسیون 
انرژی و محیط زیســت اتاق تهران در محل ســندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی پیشنهادهای 
فعاالن صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توســعه برگزار شد.پیش از بررسی این موضوع، 
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریم ها بر عدم 
فروش نفت از سوی ایران طی 10 سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعالم اوپک، ایران به دلیل اعمال 
تحریم ها و کندی در فروش نفت، طی 10 ســال گذشــته بیش از 450 میلیارد دالر درآمد از این محل از 

دست داده است....

 آیفون ۱۴، همچنان بالتکلیف!
انتخابات کنگره 

نشانه هایی از اختالفات در حزب جمهوریخواه
با رونمایی از سامانه چک الکترونیک؛

امکان نقد کردن غیرحضوری چک فراهم شد
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در گفت وگو با ایسنا اعالم شد
منتفی شدن پوشش بیمه ای داروهای پرمصرف بدون نسخه

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه اجرای ناقص طرح دارویاری در بلندمدت 
می تواند مشــکالتی ایجاد کند، گفت: اختالف قیمت های بین داروهای تولید داخل و وارداتی که به دنبال 
اجرای ناقص طرح رخ می دهد در طوالنی مدت آسیب زا خواهد بود.دکتر مهدی رضایی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: در شروع طرح دارویاری حدود 13۷5 کد ژنریک دارویی شامل آزادسازی ارز ترجیحی قرار گرفتند. از 
این تعداد مقرر شد 3۶۶ کد ژنریک که تحت پوشش بیمه نبودند، تحت پوشش در آیند. برای تحت پوشش 
رفتن داروها باید فرایندی در شــورای عالی بیمه طی شود که مهم ترین بخش آن بررسی هزینه اثربخشی 
داروها و قیمت گذاری است که این امر نیازمند زمانبندی بود و نهایتا در گام اول 2۷ قلم دارو توسط شورای 
عالی بیمه در دســتور کار قرار گرفت و مصوب شــد. این مصوبه می بایست ابتدا به سازمان برنامه و بودجه 
فرستاده می شد و در نهایت در هیات وزیران هم به تصویب می رسید که مصوبه نهایی هنوز به ما ابالغ نشده 
اســت و در مرحله نهایی شــدن است.وی با اشــاره به اینکه این 2۷ قلم دارو عمدتا داروهای جدید دیابت 
هستند، بیان کرد: سایر اقالم دارویی هم در دست بررسی است و قرار شده است تا پایان سال جاری کل 3۶۶ 
قلم داروی ذکر شده در تعهدات بیمه درآیند و امیدواریم بنابر قول شورای عالی بیمه به وزیر بهداشت، مابقی 
3۶۶ قلم هم به تدریج این مرحله را طی کنند تا پرداخت از جیب بیماران در این اقالم دارویی کاهش یابد.

پرداخت به روز بیمه سالمت به داروخانه ها
وی افزود: تا این لحظه هیچ مشــکلی در تامین منابعی که برای تغییر ارز دارو نیاز بود، نداشــتیم و سازمان 
برنامه و بودجه به تعهدات خود عمل کرده و به موقع منابع را در اختیار ما قرار داده است؛ به شکلی که ما 
هم پرداخت های منظمی به داروخانه ها داشتیم تا جایی که آخرین پرداختی مطالبات ما برای مهرماه بوده 
است. در پرداخت مابه التفاوت ارز دارو، سازمان بیمه سالمت به تعهدات خود به موقع عمل کرده است و به 
نظر ما از بابت تامین منابع تا پایان ســال مشکلی وجود ندارد.معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه 
سالمت،   تاکید کرد: بودجه کلی طرح دارویاری ۷4 هزار میلیارد تومان بوده است. در گام اول سازمان برنامه 
و بودجه 4000 میلیارد تومان به سازمان های بیمه گر پرداخت کرده است، در گام دوم پرداخت ها نیز سهم 
بیمه سالمت حدود 1500 میلیارد تومان بوده است. این اعداد متناسب با عملکرد سازمان های بیمه گر است.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال در سایر اقالم دارویی و همچنین تجهیزات مصرفی پزشکی هم تغییر مبنای 
ارزی صورت گیرد تا پروســه کامل شود. اجرای ناقص طرح دارویاری می تواند سبب بروز مشکالتی باشد و 

اختالف قیمت های بین داروهای تولید داخل و وارداتی به مدت طوالنی آسیب زا خواهد بود.

OTC صرف نظر از برقراری پوشش بیمه ای داروهای
او درباره داروهای OTC نیز توضیح داد: مقرر شد این داروها مابه التفاوت ارزی نداشته باشند که بر این اساس 
ارزی هم به آنها اختصاص نیافت. در شروع طرح مقرر شده بود این دسته داروها تحت پوشش بیمه ها قرار 
گیرند که این موضوع در شــورای عالی بیمه طرح شد که منجر به بازنگری شد و از این موضوع صرف نظر 
شــد.به گزارش ایسنا، گفتنی اســت با اجرای طرح دارویار از 23 تیرماه امسال، مسووالن مکررا از پوشش 
بیمه ای 119 قلم از داروهای پرمصرف OTC )بدون نسخه( به شرط ارایه نسخه پزشک در داروخانه ها خبر 

داده بودند.

شناسایی ۸۱ بیمار جدید کووید
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 81 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشــور شناســایی شدند و بر این اساس مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به ۷ میلیون و 558 هزار و 893 نفر رســید.به گزارش ایســنا، بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشــت، تا دیروز 21) آبان 1401 ( و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 81 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و 3۶ نفر از آنها بستری شدند.بر این اساس مجموع بیماران 
کووید19 در کشــور به ۷ میلیون و 558 هزار و 893 نفر رسید.متاســفانه در طول 24 ساعت گذشته، 1 
بیمار مبتال به کووید19 در کشور جان خود را از دست داده است و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
144 هزار و ۶10 نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 333 هزار و 8۷9 نفر از بیماران، بهبود یافته 
یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند. ۷۷ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 54 میلیون و 45۷ هزار و 134 آزمایش تشخیص کووید19 

در کشور انجام شده است.

مبادالت تجاری هند و ایران در 8 ماهه نخســت سال جاری میالدی با رشد 
52 درصــدی به 1 میلیارد و ۷91 میلیون دالر رســید.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت بازرگانی و صنعت هند 
نشــان می دهد کل مبادالت تجاری این کشور با ایران در 8 ماهه سال جاری 
میالدی به یک میلیارد و ۷91 میلیون دالر رسیده است.مبادالت تجاری ایران 
و هند در 8 ماهه ژانویه تا اوت 2022 با رشــد 52 درصدی نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل مواجه شده است. کل مبادالت تجاری دو کشور در 8 ماهه 
ســال 2021 بالغ بر 1 میلیارد و 1۷۶ میلیون دالر اعالم شــده بود.بر اساس 
این گزارش صادرات هند به ایران در 8 ماهه ســال جاری میالدی با رشد 5۶ 
درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه شده و به 1 میلیارد و 384 
میلیون دالر رسیده است. هند در 8 ماهه نخست سال قبل 88۶ میلیون دالر 
کاال به ایران صادر کرده بود.واردات هند از ایران در 8 ماهه امســال نیز رشــد 

قابل توجه 40 درصدی داشــته و به 40۷ میلیون دالر رســیده است. هند در 
مدت مشــابه ســال قبل 290 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.برنج و 
چای مهم ترین کاالهای صادراتی هند به ایران در 8 ماهه امســال بوده است. 
هند در این دوره 913 میلیون دالر برنج و ۶0 میلیون دالر چای به ایران صادر 
کرده است.فرآورده های نفتی و انواع میوه نیز مهم ترین کاالهای وارداتی هند 
از ایران در 8 ماهه نخســت 2022 بوده است. هند 102 میلیون دالر فرآورده  
نفتی و 101 میلیون دالر میوه از ایران در این مدت وارد کرده است.بر اساس 
این گزارش در هشــتمین ماه سال جاری میالدی واردات هند از ایران 2 برابر 
شــده و به 4۶ میلیون دالر رسیده اســت. هند در اوت سال قبل 23 میلیون 
دالر کاال از ایران وارد کرده بود.صادرات هند به ایران در ماه اوت 2022 نیز با 
رشــد 80 درصدی از ۷8 میلیون دالر در اوت سال قبل به 141 میلیون دالر 

در اوت امسال رسیده است.

در 8 ماهه 2022

رشد ۵۲ درصدی مبادالت تجاری ایران و هند 

شــهردار تهران در واکنش به فاسد شــدن مواد غذایی در سوله های مدیریت 
بحران که توســط یکی از اعضای شورای شــهر تهران مطرح شده بود، گفت: 
در سوله های مدیریت بحران مواد غذایی نگهداری نمی شود.به گزارش ایسنا، 
علیرضا زاکانی در حاشیه آیین  بهره برداری از دستاوردهای سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران در قالب دوازدهمین شــنبه امید و افتخار در 
پاسخ به سوالی درباره انقضای تاریخ مواد غذایی موجود در سوله های مدیریت 
بحران گفت: در این سوله ها مواد غذایی نگهداری نمی شود و وسایلی چون اره، 
تیشــه، موتور برق، چادر و مواد اولیه برای زمان های بحران وجود دارد و چیز 
دیگری نگهداری نمی شود.شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص کاربری 
سوله های مدیریت بحران و موضوع در اختیار بودن این سوله ها برای سازمان 
ورزش گفت: سوله ها می توانند در طول روز در اختیار مردم باشند و در حقیقت 
کاربری چندگانه دارند و بخشــی از آنها مربوط به تجهیزات است که در زمان 
بروز بحران مورد استفاده قرار می گیرد.وی ادامه داد: در حال حاضر از سوله های 
مدیریت بحران چند وجهی بهره برداری شده و در مواقع غیربحران از آنها برای 
ورزش استفاده می شود، اما مدیریت تمام سوله ها با سازمان پیشگیری از بحران 

شــهرداری تهران است.شــهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری در خصوص 
واگذاری برخی امالک شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی که از گذشته 
اتفاق افتاده اســت، گفت: تعدادی از امالک در دست افراد بوده و تعدادی جزو 
تبصره شش محسوب می شوند که در حال حاضر بیش از 30 ملک که در دست 
افراد مختلف بوده تخلیه شده و امالک تبصره شش قانون زمین شهری نیز در 
حال لیســت شدن هستند که از سوی معاونت فرهنگی شهرداری تهران ارائه 
خواهند شــد.وی در خصوص عدم انتشار لیست ساختمان های ناایمن تهران 
افزود: لیســت اعالم کردن کار اشــتباهی است و اگر لیســت را ارائه کنیم از 
فردا کســی در شــهر نمی ماند مهم این است که این ساختمان ها ایمن شوند 
و در گذشــته به همه چیز به صورت تک بعدی نگاه می شــده است و مشکل 
این ســاختمان های ناایمن تنها از لحاظ آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفته، 
اما همه چیز ایمنی آتش نشــانی نیست.زاکانی تاکید کرد: در حال حاضر 22 
گروه از 9 دســتگاه دســت به دست هم دادند تا ســاختمان های باالی شش 
طبقه شناسنامه دار شــوند این کار را از ساختمان های بلند آغاز می کنیم و تا 

ساختمان های با طبقات پایین تر ادامه پیدا می کند.

مخالفت زاکانی با انتشار لیست ساختمان های ناایمن

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
عقب افتادگی همیشگی سرمایه گذاران کوچک از تورم جبران می شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر دغدغه دولت سیزدهم برای توسعه ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: با آغاز به کار نخستین صندوق امالک 
و مستغالت کشور و بازگشایی نماد این صندوق در تاالر فرابورس، از این پس سرمایه های خرد می توانند به اندازه توان خرید خود در حوزه مسکن ورود کرده 
و عقب افتادگی همیشگی سرمایه گذاران کوچک از تورم و افزایش ها و جهش هایی که در بازار مسکن شاهد آن هستیم به این شکل جبران می شود.به گزارش 
ایسنا،  )شنبه( با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصاد و دارایی از نخستین صندوق امالک و مستغالت کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار 
رونمایی شد. دکتر محمد اسکندری در این مراسم با بیان اینکه »رونمایی از این ابزار بازار سرمایه، طلیعه مهمی برای آغاز توسعه و استفاده از ابزارهای جدید در 
این حوزه است« گفت: صندوق های ریت )REIT( تجربه ای است که در جهان از سال 19۶0 آغاز شده و طی سال های اخیر نیز کشورهای مختلف به این ابزار 
ورود کرده اند؛ اما برای اولین بار است که این ابزار در کشورمان اجرا می شود.وی یکی از مهم ترین چالش های بازار امالک را بهره وری استفاده از ملک عنوان 
کرد و افزود: به همین دلیل نیز برای معرفی این صندوق تالش شده تا عالوه بر توجه به تغییرات قیمت ملک، موضوع اجاره ملک و بهره وری آن نیز مدنظر قرار 
گیرد تا این این موضوع در کانون توجه فعاالن بازار سرمایه و امالک قرار گیرد.اسکندری تصریح کرد: صندوق امالک و مستغالت می تواند مفاهیم جدیدی را در 

بازار سرمایه و حوزه سرمایه گذاری مسکن مطرح کند.
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امیر فخری مطرح کرد؛
سرعت بخشیدن به موضوع استفاده از هوش مصنوعی 

در عرصه ژئوماتیک
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، گفت: با ایجاد اندیشکده هوش مکانی به دنبال سرعت 
بخشیدن به موضوع استفاده از هوش مصنوعی در عرصه ژئوماتیک هستیم.به گزارش خبرگزاری 
مهر، نشســت تخصصی رویداد ایران ژئو با حضور رئیس مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از تحقیقات و فناوری و توسعه فناوری دفاعی 
و پژوهشــگران، اساتید و شــرکت های دانش بنیان در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار 
شد.امیر مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این نشست با تشکر از حضور 
و استقبال دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و قدردانی از زحمات موسسه آموزشی و تحقیقاتی 
وزارت دفــاع، گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صندوق حمایت از 
نوآوری اظهار داشت: نیازهای سازمان جغرافیایی متنوع و گسترده است و امیدواریم بخشی از این 
نیازها با همکاری شرکت های دانش بنیان تأمین شود.رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
با اشــاره به اقدامات انجام شده در خصوص تولید تجهیزات مورد نیاز این سازمان، تصریح کرد: 
اقدامات خوبی در تولید تجهیزات انجام شده است، اما همچنان مسائل و موانع وجود دارد و باید 
تالش کنیم در این حوزه فناوری های موجود را کاماًل بومی کنیم.وی استفاده از هوش مصنوعی 
در عرصه ژئوماتیک را بســیار مهم و گسترده دانســت و گفت: با ایجاد اندیشکده هوش مکانی 
به دنبال ســرعت بخشیدن به موضوع اســتفاده از هوش مصنوعی در عرصه ژئوماتیک هستیم. 
مــا مفهوم رصدخانه جغرافیایی را مطرح کرده و آن را دنبال می کنیم؛ زیرا یکی از مســیرهای 
مهم بهبود ارتقاء کیفیت مدیریت مخاطرات طبیعی و خدمت رســانی در حوزه اطالعات مکانی، 
هم افزایی و همســویی و تشــکیل و تقویت پایگاه جامع اطالعات مکانی در کشور است که فکر 
می کنیم ســازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با توجه به دسترسی به انواع اطالعات و همچنین 

همکاری با سایر سازمان ها، می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند.

در دیدار با ایراکلی قریباشویلی؛
سفیر ایران در گرجستان 

خواستار گسترش مراودات 
میان دو کشور شد

سفیر کشــورمان در گرجستان در مالقات با 
ایراکلی قریباشــویلی نخست وزیر این کشور 
خواستار گســترش مراودات میان دو کشور 
شد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ادیب 
ســفیر جدید کشــورمان در گرجســتان در 
مالقات با ایراکلی قریباشــویلی نخست وزیر 
این کشور، با برشــمردن ظرفیت های متنوع 
همکاری های دو جانبــه بویژه در عرصه های 
اقتصــادی از جملــه بــه فعلیت رســاندن 
کریدورهــای ترانزیت و حمــل و نقل و تنوع 
بخشی به مسیرهای انتقال انرژی و نیز توسعه 
مراودات مردمی، خواســتار ایجاد یک تحرک 
جدید در روابط دوجانبه شد.قریباشویلی نیز 
با اشــاره به نقش آفرینی جمهوری اسالمی 
ایــران در صلــح و امنیت منطقــه ای، حل 
مناقشات کشــورهای منطقه را عامل ثبات و 
زمینه ساز توسعه و رفاه کشورها دانست.وی 
با تبریک انتصاب ادیب، برای وی در مأموریت 

جدید آرزوی موفقیت کرد.

گزیده خبر
امیر پوردستان:

آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: آمریکا جرأت حمله به ایران را 
ندارد و اگر به فتنه متوســل می شود به دلیل این است که از »علم، قدرت 
نظامی، حضور مردم و بصیرت آنان« می ترســند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر احمدرضا پوردســتان رئیس مرکز مطالعات راهبــردی ارتش در ویژه 
برنامه »برای آرمان شــهید« با بیان اینکه در فتنه اخیر همه دشمنان نظام 
با وجود اختالفات با یکدیگر متحد شــدند، ابراز داشت: آمریکایی ها بیش از 
۴۰ سال است ایران اسالمی را تحریم می کنند و از هر طریقی سعی کردند 
تا مردم ایران را تحریم کنند به نحوی که اذعان کردند چیزی برای تحریم 
کردن در ایران نداریم.امیر پوردســتان با اشــاره به گرایش زنان کشورهای 
اروپایی و آمریکایی به حجاب، گفت: دشــمن از گرایش مردم به اسالم در 
این کشورها واهمه دارد و حجاب بانوان دشمن را به وحشت انداخته است.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با بیان اینکه در طول این ۴۳ ســال 
دشــمنان انواع تحریم ها و تهدیدها را علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
داشتند، افزود: جمهوری اسالمی با وجود تمامی تهدیدها، تحریم ها و فتنه ها 
مثل کوه ایستاده و از این بحران ها با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( عبور کرده ایم.وی با بیان اینکه دشمن طی سالیان اخیر خصوصاً 
این دو ســال گذشــته به بهانه کرونا روی فرزندان ما در فضای مجازی کار 
کرده است، اظهار داشت: دشمن سنگین ترین هجمه ها را علیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی داشت و رسانه ها در این زمینه نقش اساسی را ایفا کردند 
به نحوی که ده ها کارشناس در پشت یک خبر منتشر شده وجود داشت تا با 
کلمات به اهداف خود برسند.امیر پوردستان ضمن اشاره به تشکیل اجتماع 
جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی، گفت: برخی افراد فریب این 
رســانه ها را خوردند، در حالی که آمریکا دلش به ظاهر به حال هر کشوری 
سوخت آن کشور نابود شد و اگر رهبر معظم انقالب تاکید بر جنگ شناختی 
و ترکیبی داشتند، به معنی استفاده دشمن از همه مؤلفه های قدرت است.

وی با بیان اینکه نظام ما یک نظام قوی اســت، تصریح کرد: آمریکا جرأت 
حمله به ما را ندارد و اگر به فتنه متوســل می شود به دلیل این است که از 

»علم، قدرت نظامی، حضور مردم و بصیرت آنان« می ترسند.

۱۶ ملوان ایرانی زندانی در تانزانیا بعد از 
۱۰ سال آزاد شدند

رییــس نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه آزاد چابهار گفت: ۱۶ ملوان 
زندانی اهل سیســتان و بلوچســتان در تانزانیا با تــالش و پیگیری وزارت 
امورخارجه و سفارت جمهوری اسالمی ایران در دارالسالم در کشور تانزانیا 
آزاد شــده و بامداد امروز به میهن اسالمی بازگشتند. به گزارش ایرنا، حسن 
کرابی اظهارداشــت: این افراد حدود ۱۰ ســال پیش همراه با لنج خود به 
اتهامات مختلف در اقیانوس هند توسط پلیس تانزانیا بازداشت شده و تاکنون 
در شهر دارالسالم در حبس به سر می بردند.وی بیان کرد: در راستای کمک 
به حل مشکالت هموطنان خارج از کشور، وزیر امورخارجه در سفر اخیر به 
دارالسالم، با مسووالن عالی تانزانیا درباره این موضوع رایزنی کرده و زمینه 
آزادی پیش از موعد این افراد را فراهم کردند. رئیس نمایندگی وزارت امور 
خارجه در منطقه آزاد چابهار گفت: با تالش سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در دارالســالم، ملوانان ایرانی چهارشنبه گذشته از زندان آزاد شده و اجازه 
خروج از تانزانیا را دریافت کردند.وی اظهارداشت: پس از آزادی، با هماهنگی 
نمایندگی چابهار و مساعدت سفارت کشورمان در دارالسالم، بلیط برگشت 
در کوتاه ترین زمان برای این افراد تهیه و آنان بامداد امروز شنبه وارد فرودگاه 

امام خمینی )ه( تهران شده و در راه بازگشت به چابهار و کنارک هستند.

کنعانی:
 ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس 

و صلح است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه اتهام ارسال سالح به روسیه 
برای اســتفاده در جنگ اوکراین بی اســاس اســت، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، 
نوشت: ارسال سالح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی اساسی 
اســت که هر روز مطرح می کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات سالح به اوکراین را 
مشــروع جلوه دهند. مدعیان علیه ایران، هم زمینه ســاز شروع جنگ هستند و هم 
عامل اســتمرار آن.وی در ادامه این مطلب آورده اســت: ایران مخالف جنگ و حامی 

آتش بس و صلح است.

تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان 
بلژیک

یک نماینده ایرانی-بلژیکی پارلمــان بلژیک از تصویب یک قطعنامه برای حمایت از 
ناآرامی های اخیر ایران خبر داد.به گزارش ایسنا،  دریا صفایی، نماینده ایرانی-بلژیکی 
روز جمعــه در صفحه توییتری خود نوشــت: قطعنامه در حمایــت از زنان ایرانی در 
پارلمان بلژیک به تصویب رســید. ایرانیان الیق آینده ای بهتر هستند. آن ها جان شان 

را به خطر انداخته اند.

ابراز نگرانی تروئیکای اروپایی از برنامه هسته ای ایران
سه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که دو کشور از آنها 
یعنی انگلیس و فرانسه دارای زرادخانه اتمی هستند روز جمعه در 
بیانیه ای مدعی همکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شدند.به گزارش فارس، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمان روز جمعه در بیانیه ای به ابراز نگرانی از برنامه هســته ای 
ایران پرداختند.تروئیکای اروپا در این بیانیه اظهار داشــتند: »از 
همــکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللــی انرژی اتمی نگران 
هستیم«.در این بیانیه آمده است: »فعالیت های بی ثبات کننده 
ایــران در خاورمیانه و منطقه را محکوم کــرده و به مقابله با آن 
پایبند هستیم«.این سه کشور اروپایی که دو کشور از آنها یعنی 
انگلیس و فرانســه خود دارای تســلیحات اتمی هستند در این 
بیانیه عنوان کردند: »بر تضمین عدم دستیابی ایران به تسلیحات 
اتمی تاکید داریم«.»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز پنجشنبه در ادامه ادعاهای خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران و همراهی با اتهام زنی های کشورهای غربی، مدعی 
شــده که به نتایج ملموسی با تهران نرســیده است.گروسی در 
گفتگوی کوتاهی با رویترز در حاشــیه کنفرانس آب وهوایی در 
مصــر، ادعا کرد که هیأت ایرانی در نشســت اخیری که با او در 
وین داشــت، هیچ چیز جدیدی برای ارائه نداشتند.این در حالی 
اســت که خبرگزاری »رویترز« روز پنجشنبه نوشت، جمهوری 

اسالمی ایران با ســفر بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
موافقت کرده اســت.این خبرگزاری به نقل از یکی از دو گزارش 
محرمانه آژانس که در آستانه برگزاری نشست آتی شورای حکام 
تهیه شــده نوشت: »آژانس به ایران تأکید کرد که انتظار دارد در 
این بازدید، توضیحات فنی معتبری درباره این مســئله دریافت 
کند، از جمله دسترســی به موقعیت های مکانی و مواد مورد نظر 
و همچنیــن انجام نمونه برداری در صورت نیاز«.در این گزارش با 
اشاره به ادعای وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعالم نشده آمده 
است: »رافائل گروسی مدیرکل آژانس این نگرانی جدی را دارد که 
همچنان پیشرفتی در شفاف سازی و حل مسائل برجسته پادمانی 
حاصل نشده است«.گزارش آژانس می افزاید: »او )گروسی( در این 
زمینه، پیشنهاد ایران برای برگزاری نشست فنی متعاقب در تهران 
با مقامات ارشد آژانس، پیش از پایان ماه )میالدی( را متذکر شده 
اما تأکید دارد که این دیدار باید با هدف شفاف سازی موثر و حل 
این مسائل انجام شــود«.در گزارش محرمانه دوم آژانس نیز که 
به دست رویترز رسیده، آمده است ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با 
کاهش ۲۶۷ کیلوگرمی، به ۳۶۷۳.۷ کیلوگرم رسیده که همچنان 
بســیار فراتر از ۲۰۲.۸ کیلوگرم مندرج در برجام است. طبق این 
گــزارش، ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصــد ایران به میزان ۶.۷ 

کیلوگرم افزایش یافته و به ۶۲.۳ کیلوگرم رسیده است.

تهران-ایرنا- نخست وزیر ارمنستان 
از ایران به عنوان یک بازیگر بسیار 
مهم در مســائل منطقه ای و بین 
المللی نام برد و با تاکید بر توسعه 
و تعمیق روابط دو کشــور، گفت: 
کشورش با تکمیل خط سوم انتقال 
برق ایران-ارمنستان آماده است گاز 
بیشــتری از ایران دریافت کرده تا 

تامین برق ایران را افزایش دهد.
به گــزارش  تارنمای »آرِمن نیوز« 
نوشت: نیکول پاشینیان در مصاحبه 
با »تلویزیون دولتی« این کشــور با 
تفاهم تمدید  یادداشــت  به  اشاره 
قــرارداد »گاز بــه ازای برق« که 
در ایران امضا شــد، اظهار داشت: 
ماهیت اصلی این قرارداد این است 
که ما گاز بیشتری را از ایران دریافت 
کنیم، با گاز دریافتی برق بیشتری 
تولید کنیم و آن را به ایران انتقال 
دهیم. البته با سهم های مشخصی 

که این تهاتر را سودآور می کند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون عمال 

خطوط انتقــال برقی که بین ایران 
و ارمنســتان وجود دارنــد کامال 
پربار هســتند، افزود: برای این که 
ما بتوانیــم گاز بیشــتری را برای 
تولید برق مصرف کنیم به صادرات 
بیشــتر به ایران نیاز داریم و بعد از 
تکمیل ساخت خط سوم لوله برق 
به این فرصت دست خواهیم یافت. 
وقتی که ســاخت این لوله تکمیل 
شــود آمادگی خواهیم داشــت تا 
گاز بیشــتری را برای افزایش برق 

تحویلی به ایران دریافت کنیم.
پاشــینیان در پاســخ به پرسشی 

درباره این که آیــا این اقدام گامی 
منفی در زمینه روابط این کشــور 
با روســیه قلمداد نمی شود، اظهار 
داشــت: ارمنســتان بــا گازی که 
دریافــت می کند بــرق تولید می 
کند آن را به ایران باز می گرداند و 
بخشی از  آن را برای تامین نیازهای 
داخلــی مصرف می کنــد. چنین 
سازوکاری وجود دارد و تناقضی با 
روسیه ندارد.نخست وزیر ارمنستان 
در پاســخ به پرسش دیگری درباره 
نقش ایــران در کمک بــه روابط 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 

بازیگر بسیاری مهمی  ایران  گفت، 
در مسائل بین المللی و منطقه ای 
اســت و به همین دلیل اســت که 
ما روابط بســیار نزدیکی با شرکای 
خود در ایران داریم.به گزارش ایرنا، 
پاشــینیان چندی پیــش در یک 
تماس تلفنی با مقام های کشورمان 
گفته بود جمهوری اســالمی ایران 
همواره در رفع تنش ها و بحران های 
منطقه نقشی ســازنده و تاثیرگذار 
داشته است.نخست وزیر ارمنستان 
با ابــراز خرســندی از روابط رو به 
گســترش تهران و ایــروان، تاکید 
به دنبال تعمیق  ارمنســتان  کرد: 
روابط با جمهوری اسالمی ایران در 
تمامی زمینه ها است.پاشینیان  ۱۰ 
آبان ماه جاری  به دعوت رســمی 
آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیســی« 
رئیس جمهــوری اســالمی ایران 
در صدرهیاتــی بلندپایه از مقامات 
سیاســی و اقتصادی به تهران سفر 

کرد.

نخست وزیر ارمنستان: 

ایران بازیگر بسیار مهم در مسائل منطقه ای و بین المللی است

وزیر امور خارجه در گفتگو با وزیر خارجه بلغارستان گفت: 
بر اســاس قطعنامه شــورای امنیت، منعــی در صادرات و 
واردات ســالح نداریم، اما هیچ ســالحی به روسیه برای به 
کارگیری در جنــگ اوکراین نداده ایم.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و 
»نیکوالی میلکوف« وزیر امور خارجه بلغارســتاندر تماس 
تلفنی در گفت وگویی تلفنی، آخرین تحوالت و مناســبات 
دوجانبــه و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

امیرعبداللهیــان در این گفت وگو از موضع بلغارســتان در 
محکومیت اقدام تروریستی داعش در حرم حضرت شاهچراغ 

)ع( شیراز تشکر و بر اهمیت روابط دوجانبه در آستانه یکصد 
و بیســت و پنجمین ســالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور 
تأکید کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان به گفتگوهای اخیر 
جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
وین اشاره کرد.امیرعبداللهیان در ارتباط با تحوالت اوکراین 
تاکید کرد: ما مخالف تداوم جنگ در اوکراین هستیم و برای 
آتــش بس تالش می کنیم.وزیر امور خارجه کشــورمان در 
ادامه یادآور شد، ما بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، 
منعی در صادرات و واردات ســالح نداریم، اما هیچ سالحی 
به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین نداده ایم. موضع 

ما مخالفت با گسترش ناتو در منطقه و مخالفت با جنگ در 
اوکراین است.رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان در خصوص 
برگزاری نشســت فوق العاده شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل و هرگونه رفتار سیاســی علیه ایــران، مواضع تهران را 
تبیین کرد.وزیر امور خارجه بلغارســتان نیز در این گفت و 
گوی تلفنی با اشــاره به روابط دیرینه و خوب دو کشور، بر 
تداوم تالش ها برای برگزاری کمیســیون مشترک در سال 
۲۰۲۳ تاکید کرد.نیکوالی میلکوف از توضیحات وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص تحوالت اوکراین 
و موضع کشــورمان در مخالفت با تــداوم جنگ و پیگیری 

راهکارهای سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین تشکر 
کرد و در ادامه افزود: دولت بلغارستان از روند احیای برجام و 
تحقق توافق میان ایران و جامعه بین المللی همواره حمایت 

می کند.

امیرعبداللهیان:

هیچسالحیبهروسیهبرایبهکارگیریدرجنگاوکراینندادهایم
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در پاییز سال گذشته
نرخ بیکاری کاهشی شد

نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته ۸.۹ درصد بوده که در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ کاهش 
داشته است.به گزارش ایسنا، نرخ مشارکت نیروی کار )نرخ مشارکت اقتصادی( نخستین 
شاخص کلیدی در میان ۲۰ شاخص اصلی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار 
معرفی شده است. نرخ مشارکت یا همان نرخ فعالیت، از نسبت جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار در جستجوی کار( به کل جمعیت در سن کار به دست می آید.محصالن، خانه داران 
و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار باشند به نوعی فعال اقتصادی محسوب 
می شــوند. در عین حال به نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانسته اند شغلی پیدا 

کنند، نرخ بیکاری گفته می شود. نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی همچون جمعیت 
فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را نهفته دارد، وابسته است.

مطابق گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت کار از برآوردهای به دســت 
آمده در ســال ۱۴۰۰، جمعیت کشــور برابر ۸۴ هزار و ۹۷۱ نفر بوده که نسبت به سال 
۱۳۹۹، ۱.۱ درصد افزایش داشــته است. طبق این آمار، ۵۷.۸ درصد جمعیت در مناطق 
شهری و ۲۴.۲ درصد در مناطق روستایی ساکن هستند.نتایج گزارش بیانگر آن است که 
نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته حدود ۴۱ درصد بوده و مردان با ۶۸.۷ درصد فعال 
تر بوده اند. نرخ بیکاری نیز ۹.۲ درصد بوده که این شاخص در بین مردان ۷.۹ درصد و در 
بین زنان ۱۶ درصد بوده است. در میان استان ها، هرمزگان و کرمانشاه دارای باالترین نرخ 
بیکاری جمعیت در سال گذشته بوده اند.نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار 

سال گذشته ۸.۸ درصد بوده که می تواند به منزله تحرک بازار کار پس از فروکش کردن 
کرونا و رونق و فعالیت مجدد کســب و کارها باشد. این شاخص در تابستان سال قبل به 
۹.۶ درصد افزایش یافته اما در فصل پاییز روند کاهشی داشته است.بررسی نرخ مشارکت 
اقتصادی و نرخ بیکاری در میان استانهای کشور نیز حاکی از آن است که نرخ مشارکت 
اقتصادی و بیکاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۰.۴ درصد کاهش داشته است.
بررســی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۹.۸ 
درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده که در زمستان سال گذشته به بیش 
از ۵۱ درصد رسیده است.به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، دولتی بودن اقتصاد، باال 
بودن ریسک فعالیت های تولیدی و زودبازده و کم هزینه بودن کسب و کارهای خدماتی 

دلیل باال بودن سهم اشتغال بخش خدمات در سالهای اخیر بوده است.

گزیده خبر

کسادی بی سابقه بازار خانه های نوساز
تورم مصالح ساختمانی، شــکاف قیمت آپارتمان های نوساز و قدیمی ساز را 
تشدید کرده و به همین لحاظ تعداد معامالت خانه های نوساز به پایین ترین 

حد خود رسیده و نسبت به هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بهار امسال تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با فصل مشابه 
سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعالم شد. بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، 
بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با فصل 
قبل یعنی زمســتان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد.اثر رشد قیمت 
نهاده های ساختمانی به شــکل ایجاد شکاف قیمتی بین واحدهای نوساز و 
واحدهای با عمر بنای سه سال به باال بروز کرده است. بررسی ها نشان می دهد 
قیمت واحدهای کلیدنخورده که در سال جاری تکمیل شده به مراتب بیش 
از آپارتمان هایی اســت که تا قبل از ســال ۱۳۹۸ وارد بازار مسکن شده اند.

بازار مصالح ســاختمانی معموال با مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه به نقطه 
پیروی می کند. مهرماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد بود. 
اگر قیمت نهاده های ساختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، 
قیمت ســاخت نیز افزایش می یابد. این در حالی است که تورم ساالنه بازار 
مسکن شهر تهران ۳۸ درصد اعالم شده است.با توجه به رکود حاکم بر بازار 
مســکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب ماندگی در مقایسه با تورم 
عمومی شده است. هم اکنون می توان با قیمت هایی به مراتب پایین تر از نرخ 
ســاخت، آپارتمان هایی با عمر بنای باالی سه ســال خریداری کرد. این در 
حالی اســت که سهم فروش آپارتمانهای نوســاز از معامالت به پایین ترین 
میزان در هشت سال گذشته رســیده است.مهرماه امسال واحدهای با عمر 
بنای کمتر از پنج سال ۲۸.۶ درصد از کل معامالت مسکن شهر تهران را به 
خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ درصدی را در مقایســه با مهرماه ۱۴۰۰ 
نشان می دهد. سهم آپارتمانهای کمتر از پنج سال سن در شرایطی به ۲۸.۶ 
درصد رســیده که سال ۱۳۹۳ این واحدها ۵۸ درصد از قراردادهای خرید  و 
فروش را به خود اختصاص می دادند. در واقع معامالت آپارتمانهای نوساز در 
مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.رشد سنگین قیمت 
آپارتمان های نوساز و ایجاد رکود در این بخش منجر به کاهش ساخت و ساز 
شده است. آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت و ساز در تهران 
نسبت به سال گذشــته حکایت دارد. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود 
۱۳ درصد در مقایســه با سال قبل کاهش نشــان می دهد. همزمان با نزول 
تولید مسکن، معامالت واحدهای نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی 
از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معامالت در این مساله اثرگذار است.در 
بهار ۱۴۰۱ برای تعداد ۵۹۴۵ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده 
که ۴۸.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۴۶.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال 
قبل کاهش نشان می دهد.بهار امسال در کل نقاط شهری کشور نیز تعداد ۹۰ 
هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان 
پیش بینی شده که در مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب ۲۱.۸ 
و ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می دهد.کارشناسان دالیل مختلفی را برای افت 
ســاخت و ساز، همزمان با یکی از بزرگترین پروژه های دولتی مسکن عنوان 
می کنند که از جمله آن می توان به تورم مصالح ســاختمانی، رکود معامالت 
ملکی ناشــی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار 

برای تزریق واحدهای جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد.

هر متر مسکن در تهران 43.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه 
امســال آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. 
طبــق  اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در این ماه 
به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ 
درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می دهد. هم چنین 
مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و 
متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعالم کرد. تعداد معامالت نیز بر 
اســاس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

 محدودیتی برای خرید پرواز به قطر
 وجود ندارد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بلیت پروازهای ایران به قطر 
از سه ماه گذشته برای فروش در اختیار قرار گرفته بود، گفت: افراد با فراهم 
کــردن هیاکارت و بلیت بازی جام جهانی، محدودیتی برای خرید پروازهای 
ایران ایر یا قطرایرویز به قطر ندارند.محمد محمدی بخش در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه در بــازه زمانی یک ماهه بازی های جام جهانی، ۲۱ هزار نفر به 
قطر خواهند رفت، اظهار کرد: این تعداد، کسانی هستند که باید بلیت بازی 
جام جهانی و هیا کارت را دریافت کرده باشــند که در آن صورت می توانند 
از هر یک از ایرالین های داخلی و خارجی، نســبت بــه دریافت بلیت پرواز 
اقدام کننــد.وی ادامه داد: از میان ایرالین هــای خارجی فقط قطرایرویز به 
قطــر پرواز دارد و از میان ایرالین های داخلی هم فقط ایران ایر به قطر پرواز 
مســتقیم دارد؛ ایران ایر هم مانند قطرایرویز، از ســه ماه گذشته و در قالب 
همکاری بــا آژانس های مختلف، بلیت ها را در اختیار قرار داده بود و در این 
مدت هم بخش اعظمی از بلیت ها خریداری شــده اســت.معاون وزیر راه و 
شهرسازی خاطرنشان کرد: البته برای کسانی که نمی خواهند در قطر بمانند 
و بنا داشتند که صبح به این کشور رفته و شب برگردند، ایرالین های ایران ایر 
و قطرایرویز، تدبیر اندیشیدند که افراد بتوانند رفت وبرگشت یک روزه داشته 
باشــند که برای سه روز بازی های ایران، هم تا کنون ۱۰۰۰ بلیت توسط هر 
یک از دو ایرالین  به فروش رفته اســت.محمدی بخش در پاسخ به اینکه آیا 
بلیــت  بازی ها دیرتر از زمانی که افراد بخواهند برای خرید اقدام کنند، روی 
سایت ها قرار نگرفته، گفت: بلیت هواپیما چه یک هفته و چه یک ماه زودتر 
در ســایت قرار گرفته باشد، تعداد مســافران جام جهانی در بازه زمانی یک 
ماهه، تغییر نخواهند کرد. ۲۱ هزار نفری که قصد تماشــای بازی ها را دارند، 
باید اســکان،   هیاکارت و بلیت بازی را فراهم کرده باشند، اما افراد با فراهم 
کردن این امکانات، محدودیتی بــرای خرید پروازهای ایران ایر یا قطرایرویز 

به قطر ندارند.

شورای اسالمی شهر کرج
وزیر کشور حکم شهردار کرج را ابالغ کرد

سخنگو شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه وزیر کشور حکم شهردار کرج 
را ابالغ کرد، گفت: طی حکمی از سوی وزارت کشور، مهرداد کیانی به عنوان 
شهردار کالنشــهر کرج انتخاب شد.عمار ایزدیار در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
اطالع رسانی شورای اسالمی شهرکرج اظهار داشت: با توجه به وصول پاسخ 
مثبت اســتعالم و تکمیل مراحل قانونی، حکم شهردار از سوی وزیر کشور 

صادر و به استان ابالغ شد.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛

پیش بینی تورم باالی ۵۰ درصد برای ایران در ۲ سال آینده
صنــدوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین 
کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته راهکارهایی را برای 
حل این مشکل ارائه و اعالم کرد: اگر بهبود شاخص های مالی را 
در نظر بگیریم می توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی ۲سال 
آینده به زیر ۲۰ درصد برسد و حتی شاید شاهد تک رقمی شدن 
آن باشیم.به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در مقاله ای به 
بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران و سیاست های اتخاذ 
شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم باال و جهنده یکی 
از مشکالت اقتصادی و اجتماعی بی پایان در ایران بوده است که 
به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک 
کرده اســت. سیاست گذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا 
باید عوامل موجد آن را بشناســند.این مقاله ســعی دارد عوامل 
کوتاه مدت و بلندمدتی که طی دو دهه گذشته نرخ تورم در ایران 
را تعیین کرده اند شناسایی کند.تحقیقات ما نشان می دهد رشد 
نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم می شود اما کاهش 
ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم ها هم در کوتاه مدت 
و هم در بلندمدت باعث رشــد تورم می شــوند. رفع تحریم های 
تجــاری و مالی می تواند به افزایش ارزش ریال کمک شــایانی 
کنــد. در صورت عدم رفع تحریم ها، کســری بودجه دولت باید 
به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار گردد& البته این کار 
باید به تدریج انجام شــود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در 
میان مدت، می توان با تقویت چارچوب های ضد تورمی به سمت 

مهار پایدار تورم حرکت کرد.

مقدمه
تورم باال و جهنده یکی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی بی پایان 
در ایران بوده که به گســترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی 
در این کشور کمک کرده است.نرخ ســاالنه تورم ایران طی دو 
دهه گذشــته به طور متوســط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان 
بوده است و این رقم بســیار باالتر از نرخ تورم در کشورهای در 
حال ظهور دیگر و همتایان منطقه ای ایران بوده اســت. با شیوع 
کرونا و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریم های مالی 
و تجاری آمریکا و محدود شدن عرضه کاالها، نرخ تورم در ایران 
در پایان سال ۱۳۹۹ تقریباً به ۵۰ درصد رسید. این رقم در سال 
۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود.تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی 
پایین و نرخ بیکاری باال منجر به کاهش شــدید قدرت خرید در 
این کشــور شده است. دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۲۱ سر 
کار آمده اســت مهار تورم را به عنوان یک اولویت اقتصادی مهم 
خود قرار داده اســت.برای مهار تــورم در ایران ابتدا باید عوامل 
موجد آن شناخته شود. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده 
نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان سیاست های موثر برای مهار 
آن را طراحی کرد. ما با استفاده از داده های سه ماهه بین سه ماهه 
دوم ۲۰۰۴ تا ســه ماهه اول ۲۰۲۱ دریافتیم در حالی که رشد 
نقدینگی صرفاً در بلندمدت باعث تورم می شود که کاهش ارزش 
پول ملی در برابر دالر، کســری بودجه جــاری و کاهش حجم 
صادرات نفت سه مولفه اصلی رشد تورم در کوتاه مدت هستند.

بر اســاس داده های تاریخی پیش بینی می کنیم با تداوم کسری 
بودجــه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو ســال 
آینده به رشــد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص های مالی و پولی 
بهبود پیدا کنند می توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد 
طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش 
رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش 
صادرات نفت مثاًل افزایش دو برابری در ســال آینده با برداشته 
شدن تحریم ها نیز می تواند نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد 
بدون آنکه به بخــش غیرنفتی ضربه بزند.در مورد عوامل بروز و 
تشدید تورم در ایران بحث های زیادی شده است. مطالعاتی که 
در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته می گویند ۱- تورم در ایران پدیده ای 
پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. ۲- کاهش تورم 
در طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در 
بازار موازی بود. ۳- کاهش نرخ تورم در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ 
ناشی از کاهش ســرعت رشد نقدینگی بود.مطالعات متاخر نیز 
نشان داده است ۱- تورم پدیده ای پولی است چه در کوتاه مدت 
و چــه در بلندمدت. ۲- مولفه های بیرونی نیز در کنار نقدینگی 
بــر نرخ تورم تاثیر دراند که از جمله این مولفه ها عبارتند از نرخ 
ارز، قیمت کاالهای وارداتــی و تحریم ها. تاثیر تحریم ها بلندت 
مدت اســت، اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه مدت است. ۳- عالوه 
بر سیاســت های پولی، تحریم ها با باال بردن نرخ دالر و افزایش 
کسری بودجه به رشد تورم کمک می کنند. ۴- قیمت حامل های 
انــرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.مــا در این مقاله بر روی مجموعه 
گســترده تری از عوامل تمرکز کرده ایم که عبارتند از کســری 
بودجه و هزینه های دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بخش 
نفتی و غیرنفتی، تحریم ها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ 

برابری ریال در مقابل دالر و واردات غیرنفتی.

تورم در ایران: روندهای تاریخی
همچون ســایر کشــورهای در حال توســعه در ایران نیز سبد 
مصرفی عمدتاً شــامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در 
ســال مالی ۲۰۲۱/۲۲ مواد غذایی، حامل های انرژی و حمل و 
نقل ۴۰ درصد ســبد مصرفی در ایران را تشــکیل داده بود در 
حالی که مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شــامل می شد و 

نصف این رقم مربوط به مسکن بود.اگرچه بخش مهمی از مواد 
غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردارند اما 
غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده اند. تورم مواد غذایی در 
ایران مشــخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است به ویژه از زمانی 

که تحریم ها علیه این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.
قیمت مســکن و نرخ اجاره بها در ســال های اخیر رشد قابل 
توجهی داشــته اســت و این در حالی است که مردم برای در 
امان ماندن از تورم ســرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده اند 
و بــر قیمت ها در بازار اجــاره دمیده اند.عوامــل داخلی مثل 
سیاســت های ضعیف مالی و پولی به تشــدید مشــکل تورم 
کمک کرده اســت. کسری بودجه شــدید دولت و رشد باالی 
نقدینگی طی اواســط دهه ۲۰۰۰ به دلیل اتخاذ سیاست های 
پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به دلیل تشدید تحریم ها 
و اخیراً به دلیل شیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم در ایران 
شــده اند.نرخ بهره واقعی منفی که با سیاســت سرکوب مالی 
همراه بوده نیز احتماالً به تشــدید فشــارهای تورمی در دوره 
تحریم های حداکثری و شیوع کرونا منجر شده است، در حالی 
که نمی توان به طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم 
ارتباطی را تشــخیص داد اما باید گفت چنین به نظر می رسد 
که رشــد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.در 
مورد عوامل بیرونی موجد تورم می توان گفت افزایش نرخ ارز 
ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم ها و 
شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که 
این مسئله قیمت کاالهای وارداتی را باال برد و بر تورم داخلی 
دمید. بر این اساس به نظر می رسد کاالهای وارداتی ارتباطی 
مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریم ها 
در اوایل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتماالً به کاهش حجم واردات 
منجر شد.تحریم ها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که 
این مســئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت 
در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشــته است. با این وجود 
کاهش قیمت نفت به همراه شیوع کرونا برای مهار تورمی که 
در نتیجه افزایش شــدید نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی 
انبســاطی در میانه تحریم ها پدید آمده بود کافی نبوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز ســال ۲۰۲۱ 
و ایجاد اختالل در زنجیره های عرضه نیز احتماالً به تشــدید 
فشارهای تورمی کمک می کنند. افزایش قیمت جهانی کاالها 
و باال رفتن هزینه های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در 
نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشــارهای تورمی 
در کشــورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی خواهند بود 
که چارچوب های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشــده 

دارند مثل ایران.

تورم در ایران: الگوی تخمینی
ما در اینجا از یک مدل آماری برای بررســی تاثیر عوامل داخلی 
و خارجی بر تورم در ایران استفاده کرده ایم. در این مدل، متغیر 
وابســته ما شاخص قیمت مصرف کننده اســت و ارتباط آن با 
متغیرهایی مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غیرنفتی، نقدینگی، 
کســری بودجه، نرخ برابری ریال در مقابل دالر، حجم صادرات 
نفت، قیمت نفت، قیمت جهانی مواد غذایی، هزینه های بودجه 
جاری و واردات کاالها و خدمات سنجیده شده است.محاسبات 
لگاریتمی ما نشان می دهد رابطه معناداری بین تورم و مولفه هایی 
که برشمردیم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، 
نرخ اسمی ارز و کســری بودجه اثر مثبت مهمی بر تورم دارند 
در حالی که صادرات نفت اثری منفی دارد. معادالت ما نشــان 
می دهد یک درصد افزایش در پایه پولی نرخ تورم را در بلندمدت 
۰.۵ درصــد افزایــش می دهد. به همین ترتیــب افزایش ۱۰۰ 
تریلیون ریالی کســری بودجه نرخ تورم را به میزان ۰.۲ درصد 
افزایش می دهد. از سوی دیگر، صادرات نفت اثر منفی مهمی بر 
تورم در بلندمدت دارد. افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت 
در بلندمدت باعث کاهش ۰.۳۵ درصدی تورم می شود. در حالی 
که اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم چندان زیاد نیست اثر تولید 
ناخالص داخلی بخش غیرنفتی بر تورم در بلندمدت مثبت است.

در کوتاه مــدت، فقط نرخ اســمی ارز، کســری بودجه جاری و 
تحریم ها هستند که اثر مثبت مهمی بر تورم دارند. بررسی های 
ما نشــان می دهد تنها این سه مولفه هستند که در کوتاه مدت 

باعث افزایش قابل مالحظه تورم شده اند.

پیش بینی تورم در دو سال آینده
بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران 
طی ۸ سه ماهه گذشــته به دست آورده ایم پیش بینی می کنیم 
نرخ تورم در این کشــور طی دو ســال آینده به رشد خود ادامه 
خواهد داد. ما برای ۸ ســه ماهه آینده پیش بینی می کنیم نرخ 
تورم باالی ۵۰ درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری 
بودجه باال و ریال ضعیف را شــاهد خواهیم بود. این پیش بینی 
غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.اما اگر 
بخواهیم پیش بینی مشــروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم 
و بهبود شاخص های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می توان انتظار 
داشــت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد 
برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. 
اگر هیچ افزایشــی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه 
پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد می توان به تحقق این پیش بینی 
امیدوار بود و حتی ممکن اســت شــاهد تک رقمی شدن تورم 
باشــیم البته ضربه سنگین تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می آید.

بر اساس پیش بینی های مشــروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد 
یا شــاهد کاهش تحریم ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش 
می یابد و رشــد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می یابد. چنانچه 
هیچ کاهشــی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان 
۲۰ درصد در هر یک از ســه ماهه افزایش یابد و از یک میلیون 
بشــکه در روز به ۲ میلیون بشــکه در روز طی یک سال برسد 
می توان انتظار داشــت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش 
یابد. در این شــرایط، رشــد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش 

نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.

درس هایی برای سیاست گذاری
نــرخ باالی تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به 
وجود آمده است؛ عواملی که یکدیگر را تقویت می کنند و به سختی 
می توان از شرشــان خالص شد. تحریم ها با کم کردن واردات و 
ایجاد محدودیت در عرضه به طور مستقیم و با کاهش ارزش پول 
ملی و افزایش کســری بودجه دولت به طور غیرمستقیم باعث 
تورم می شود.دولت به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی خارجی 
مجبور اســت کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک های 
داخلی و دســت اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند که 
اینکه عرضه پول را در اقتصاد افزایش می دهد. سیاست های مالی 
و پولی انبســاطی مثل ارائه وام های ارزان به بخش خصوصی و 
افزایش هزینه کرد دولت نیز بر تنور تورم می دهد و به نوبه خود 
ارزش پول ملی را کاهش می دهد.سیاســت های کنترل تورم در 
ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمت ها متمرکز بوده که البته این 
کار صرفاً تورم را به طور موقت مهار می کند و تبعات بلندمدتی را 
برجای می گذارد. شاهد کنترل قیمت ها در مورد کاالها و خدمات 
مختلف از جمله حامل های انرژی مثل برق و بنزین، مواد غذایی 
مثل گندم و خدمات مالی از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره 
در ایران بوده ایم.کنترل قیمت ها که سیاستی اجتماعی اقتصادی 
و با هدف حمایــت از مصرف کنندگان و کارگــران، حمایت از 
تولیدکنندگان و توســعه بخش های خاص اجرا می شــود باعث 
سرکوب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، فقر و نابرابری 
را تشدید می کند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند 
و اثربخشــی سیاســت های پولی را کم می کند. کنار گذاشتن 
سیاســت کنترل قیمت ها و جایگزینی آن با یک سیستم تامین 
اجتماعی گسترده و هدفمند می تواند اثربخشی بیشتر و هزینه 
کمتر در تحقق اهداف حمایت از اقشــار نیازمند و آســیب پذیر 
جامعه داشته باشد.کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی 
در سیاست های مالی، پولی و انجام اصالحات ساختاری است. در 
حالی که رفع تحریم ها با ثبات بخشــیدن به نرخ ارز و تسهیل 
اجرای اصالحات ســخت اقتصادی می تواند به کاهش سریع تر 

تورم کمک کند باید کفت در شرایط بقای تحریم ها نیاز بسیاری 
ضروری تری به اجرای این گونه اصالحات احساس می شود. این 

اصالحات باید به تدریج انجام شود.

اولویت ها در کوتاه مدت
در کوتاه مدت، کاهش کســری بودجه و اتخاذ سیاســت پولی 
انقباضی شامل حذف یارانه های انرژی، یارانه های ارزی و کنترل 
نــرخ بهره با انتقال هدفمند بــه خانوارهای کم درآمد موثرترین 
سیاست برای کاهش تورم به حساب می آید.کسری بودجه دولت 
باید برای مهار تورم کاهش یابد البته به تدریج تا این که روند احیای 
اقتصاد کشور با وجود تحریم ها مختل نشود. یارانه های انرژی که 
بیشتر از همه بخش های ثروتمندتر از آن بهره مند می شوند باید 
با یک اســتراتژی اقناع جمعی حساب شده قطع شود. این کار 
اگرچه در کوتاه مدت فشــارهای تورمــی را افزایش می دهد اما 
می توان اقشار ضعیف تر جامعه را با پرداخت های نقدی هدفمند 
و مســتقیم در برابر این فشــارها حمایت کرد.افزایش بهره وری 
منابــع مالی دولت از طریق مبارزه با فســاد و اصالحات دولتی 
نیز به کاهش کســری بودجه کمک می کند. بسیج درآمدهای 
غیرنفتی از طریق افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های 
مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی 
فرصت های مالی مناســبی را در اختیار دولــت قرار می دهد تا 
اولویت های هزینه ای خود را پوشش دهد.بررسی ها نشان می دهد 
هزینه کرد این منابع برای سرمایه گذاری های مهمی مثل اقتصاد 
سبز و دیجیتال می تواند آثار سوء آن را جبران کند. هزینه کردن 
در بخش سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی مثاًل در زیرساخت ها، 
آموزش و بهداشت اثر تورمی خاصی نخواهد داشت و تولید را باال 
می برد.نرخ بهره و سپرده بانکی برای ثبات بخشیدن به بازار ارز 
و کاهش تورم باید افزایش پیدا کند. سیستم چند نرخی ارز باید 
کنار گذاشته شــود و نرخ ارز تک نرخی شود. سیاست ارز چند 
نرخی که ایجاد رانت می کند و رقابت را مختل می کند و بر ذخایر 

ارزی فشار می آورد باید کنار گذاشته شود.

اثرات تورمی حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محدود است
اقدام دولت در حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گام نخست خوبی 
برای تک نرخی کردن تمام نرخ های ارز و حذف انحرافات در این 
زمینه به حساب می آید. اثرات تورمی این کار محدود خواهد بود، 
چراکه یارانه های ارزی از طریق واردات به مصرف کنندگان نهایی 
می رسد. همراه با تک نرخی کردن ارز باید افزایش قابل توجهی 
در نرخ بهره و سپرده بانکی اعمال شود تا بازار ارز به ثبات برسد و 
رشد اعتبارات مهار شود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و سپرده های 
بانکی به زیر تورم ســودآوری بانک ها را از میان می برد و باعث 

افزایش تورم می شود.

اصالحاتی در میان مدت
در میان مدت، تقویت چارچوب های ضــد تورمی می تواند به 
اثربخشی سیاســت های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک 
کند. انجام اصالحات ســاختاری برای جلب مشارکت بخش 
خصوصی و تنوع بخشــی به اقتصــاد از طریق افزایش رقابت 
و نظام مند کردن محیط کســب و کار نیز می تواند در حذف 
عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران موثر واقع شود.مدیریت 
و عملیات بانــک مرکزی برای مبارزه بهتر با تورم باید تقویت 
شود. مبارزه علیه تورم در نبود یک لنگر مشخص و قابل اعتماد 
برای مهار انتظارات تورمی، عدم استقالل بانک مرکزی و ضعف 
نظام مالی کشــور راه به جایی نمی برد.بر این اساس و با توجه 
به عدم انعطاف پذیری در تعیین نرخ ارز و دالریزه بودن شدید 
اقتصاد ایران اتخاذ یک چارچوب سیاستی جدید پولی در سال 
۲۰۲۰ که بر کنترل تورم تمرکز دارد تاکنون نتوانســته است 
در کاهش تورم موثر واقع شــود. در میان مدت، برای تسهیل 
اجرای این سیاست باید گام هایی در جهت استقالل عملیاتی و 
مالی بانک مرکزی برداشته شود و مسئولیت پذیری و شفافیت 
بانک مرکزی در تحقق اهداف ضد تورمی اش بیشــتر شــود.

ضعف بخش بانکی نیز باید مرتفع شود و برای شروع، کیفیت 
دارایی بانک های بزرگ موردبررسی قرار گیرد و چارچوب های 
سرپرســتی و نظارت بــر بانک ها تقویت شود.توســعه بخش 
خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد می تواند به مهار تورم در 
بلندمدت کمک کند. تورم به طور ساختاری در ایران باال است 
به طوری که طی دو دهه گذشــته متوســط نرخ تورم در این 
کشور ۲۰ درصد بوده است که نه تنها نشان دهنده ناترازی های 
مالی است بلکه همچنین از ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران 
حکایت دارد.بخش غیرنفتی در پی تحریم ها تا حدودی توسعه 
پیدا کرده است. با این وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفی 
در ایران یا وارداتی است یا با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید 
می شود و این مسئله قیمت های داخلی را در برابر تغییر نرخ ارز 
و گرانی بازار جهانی آســیب پذیر می سازد. برای این که بخش 
خصوصی به عنوان موتوری برای تنوع بخشی به اقتصاد ایران 
عمل کند باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این کار نه تنها 
با حذف قیمت های یارانه ای بلکه با کاهش سطح شرکت های 
دولتی و بنیادها قابل انجام اســت. این مهم مســتلزم تقویت 
حاکمیت قانون و افزایش رقابت و ابتکار برای افزایش بهره وری 

و تولید و کاهش وابستگی به واردات است.
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طول شبکه توزیع برق کشور ۵۰۰۰ کیلومتر 
افزایش یافت

طبق گزارش شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، طول شبکه 
فشار متوسط و ضعیف برق کشور از ابتدای امسال، ۵۰۰۰ کیلومتر افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، تاکنون و از ابتدای امســال طول شبکه فشار متوسط توزیع 
برق کشــور با افزایش ۴۰۰۰ کیلومتری به ۴۵۴ هزار کیلومتر و طول شــبکه 
فشــار ضعیف برق کشور نیز از ۳۸۶ هزار کیلومتر در پایان ۱۴۰۰ به ۳۸۷ هزار 
کیلومتر در پایان شهریورماه امسال رسید.شبکه های فشار متوسط و ضعیف در 
حوزه توزیع برق قرار دارد. سطوح ولتاژی فشار متوسط در شبکه برق ایران ۱۱، 

۲۰ و ۳۳ کیلوولت است.

ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی به شمال 
کشور افزایش می یابد

مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشــاره به برنامه های 
مربوط به افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی از ری به شــمال کشــور، 
گفت: با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، با انحصار شکنی از شرکت 
های خارجی، فناوری پیگرانی هوشمند خطوط لوله در کشور در حال عملیاتی 
شدن اســت.به گزارش ایسنا، ارسالن رحیمی در حاشیه سفر خود به منطقه 
شمال درجهت بررســی  و بازدید از تاسیسات نفتی منطقه با بیان اینکه این 
فناوری که تاکنون دانش آن در انحصار برخی از کشورها بوده است خوشبختانه 

با پیگیری های صورت گرفته در داخل کشور در حال بومی سازی است،.

گزیده خبر
مهندس آرش آریانژاد:

 مشکلی بابت تأمین آب شرب 
در استان نداریم

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در جلسه 
شورای اداری اســتان، که با حضور استاندار و مدیران 
استانی برگزار شد، به تشریح وضعیت منابع و مصارف 
آب استان پرداخت.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردستان، مهندس آریانژاد در جلسه شورای 
اداری اســتان کردستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان، گفت: 
بر اســاس پیش بینی  های سازمان هواشناسی و مؤسســه تحقیقات منابع آب، 
متأسفانه امسال شاهد سومین سال خشکسالی هستیم؛ بر همین اساس با توجه 
به این پیش بینی ها و بارش های دیرهنگام پاییز امســال و جاری نشدن رواناب ، 
قطعاً این وضعیت بر منابع آب سطحی و زیرزمینی اثرگذار خواهد بود.مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان افزود: با توجه به اینکه خط قرمز در وزارت نیرو 
عدم تنش در تأمین و توزیع آب شرب در کشور هست، به طبع در این حوزه در 
استان کردستان هم، این مسئله مورد توجه ویژه قرار گرفته است.مهندس آرش 
آریانژاد به توجه ویژه و بازدیدهای مستمر استاندار کردستان و مقام عالی وزارت 
نیرو اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با این نگاه ویژه، تقریباً تمام طرح های 
توسعه منابع آب که نیاز به تزریق اعتبارات جهشی داشتند طی جلسات متعدد 

برای به بهره برداری رسیدن به موقع، مورد بررسی قرار گرفته اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
از برنامه ها و پروژه های ذوب آهن اصفهان 

حمایت می کنیم
.دکتر ســید صولــت مرتضوی ، موفقیــت ذوب آهن 
اصفهان را در ثبت رکورد تولید در شش ماهه اول سال 
جاری شایسته قدردانی دانست و افزود : این دستاورد 
و همچنین تولید محصوالت جدید و استراتژیک نشان 
دهنده همت واالی تالشــگران و مدیریت صحیح این 
مجتمع عظیم صنعتی اســت.وی افزود : حمایت از ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک صنعت استراتژیک که محصوالت مهم و اثر گذار در توسعه زیرساخت های 
کشور تولید می کند و نقش بسزایی در تحقق نهضت ملی مسکن دارد ضروری 
اســت و این وزارت خانه فعالیت ها و تالش این شرکت را همواره رصد می کند 
.وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بــر حمایت قاطع از برنامه های 
ذوب آهن ، اظهار داشــت : مدیران و تالشــگران این شرکت با وجود مشکالت 
و مســائل مختلف ، در امر تولید موفق بوده اند و با پشــتیبانی الزم قطعاً این 
واحد صنعتی شکوفاتر خواهد شــد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار 
به دســتاوردهای این شرکت از جمله بهترین عملکرد از ابتدای تاسیس که در 
شــش ماهه اول سال جاری رقم خورد اشاره کرد و گفت : با وجود مشکالت در 
تامین مواد اولیه و محدودیــت های مالی و نقدینگی که حاصل فضای بیرونی 
ســازمان بود، این شرکت با همت تالشــگران و اتخاذ شیوه ها و رویکرد جدید 
موفق شــد با حل مشــکل تامین مواد اولیه در کوتاه مدت ، در شش ماهه اول 
سال جاری رکورد جدیدی در تولید این شرکت طی نیم قرن گذشته ثبت کند 
و ۱۲ محصول جدید نیز تولید نماید. همچنین با توجه ویژه به تولید دانش بنیان 
پروژه های متعدد با همکاری شــرکتهای دانش بنیان تعریف و اجرا شده که از 
جمله آن برنامه ریزی برای تولیدسوزن ریل که یک محصول بسیار استراتژیک 

است می باشد. 

عصبانیت سران اروپا از سودجویی 
تولیدکنندگان گاز آمریکا

سران اتحادیه اروپا از این که گاز طبیعی مایع )ال ان جی( که از سوی آمریکا صادر 
می شود، از گازی که از طریق خط لوله از روسیه دریافت می شود، بسیار گرانتر 
است، عصبانی هســتند.به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
ماه گذشته، به دلیل اختالف بین قیمت ال ان جی که در آمریکا تولید می شود با 
قیمتی که گاز طبیعی در این کشــور فروخته می شود، واشنگتن را به استاندارد 
دو گانــه متهم کرد.مکرون گفت: اقتصاد آمریکای شــمالی، جذابیت را انتخاب 
کرده که به آن احترام می گذارم اما آنها اســتاندارد دو گانه ای را ایجاد کردند و 
اجازه دادند کمک دولتی ۸۰ درصدی شامل بعضی از بخش ها شود، در حالی که 
برخورداری از استاندارد دو گانه در اینجا )اروپا( ممنوع است.وی تنها مقام اروپایی 
نبوده که از قیمت های گاز ناراضی بوده اســت. در حقیقت، ۱۵ رهبر اروپایی از 
این موضوع ناراضی بوده و اصرار دارند که اتحادیه اروپا سقف قیمتی برای همه 
واردات گاز طبیعــی بدون در نظر گرفتن مبــدا آن اعمال کند. این ایده پس از 
تالش هایی برای متقاعد کردن نروژ برای فروش گاز با تخفیف و تالش هایی برای 
جلب موافقت تولیدکنندگان آمریکایی با همین موضوع، مطرح شده است. اکنون 
آمریکا به این اتهامات واکنش نشان داده است.برایان کراب تری، دستیار وزیر در 
وزارت انرژی آمریکا به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آنچه اتفاق افتاده این است 
که شرکت های دارنده قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان ال ان جی آمریکایی، 
قیمت ها را باال برده و در بازار اروپا ســود می کنند. این شرکت ال ان جی آمریکا 
نیست بلکه شرکت های نفتی بین المللی و معامله گران مستقر در اروپا هستند.در 
واقع، تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع محصولشان را مستقیما به مصرف کنندگان 
در یک کشور اروپایی نمی فروشند. آنها با شرکت های بازرگانی بزرگ کاال مانند 
ویتول و ترافیگورا یا ابرغولهایی مانند بریتیش پترولیوم و شل همکاری می کنند.

شرکت چنیر انرژی که بزرگترین تولیدکننده ال ان جی در آمریکاست را در نظر 
بگیرند. این شرکت اوایل امسال قرارداد فروش و خرید بلندمدت برای ال ان جی 
با شــورون امضا کرد. تحت این قرارداد، شورون ساالنه دو میلیون تن ال ان جی 
از چنیر خریداری کرده و ســپس آن را به هر قیمتی که مناسب بداند، خواهد 
فروخت.چنیر امسال یک قرارداد فروش و خرید هم با شرکت اکوئینور نروژ امضا 
کرده که برای حجم ســاالنه ۱.۷۵ میلیون تن ال ان جی بوده اســت. این ۱.۷۵ 
میلیون تن هم به هر قیمتی که اکوئینور تعیین کند، فروخته خواهد شد.نیازی 
به گفتن نیست که تولیدکنندگان ال ان جی از تقاضای قویتر اروپا برای ال ان جی 
سود نمی برند. آنها از ســود باالتر بهره مند شده اند. تقاضا افزایش پیدا کرده و 
زمانــی که تقاضا باال می رود، قیمت ها هم باال می روند به خصوص اگر عرضه به 
ســرعت تقاضا رشــد نکند.چنیر انرژی اوایل ماه جاری درآمد دو برابری و رشد 
سود در ســه ماهه ســوم را به کمک تقاضای قویتر برای محصول این شرکت 
گزارش کرد. این شــرکت اعالم کرده اســت آماده امضای قراردادهای بیشتری 
با دولت ها و شــرکت های اروپایی برای عرضه بلندمدت است که توسعه ظرفیت 
برنامه ریزی شده این شرکت را توجیه کند.همزمان، بریتیش پترولیوم عملکرد 
مالی فوق العاده قوی را در واحد تجارت گاز خود گزارش کرد. اما شــل وضعیت 
متفاوتی داشت و ضرر یک میلیارد دالری واحد تجارت گاز خود در سه ماهه سوم 
را گزارش کرد که ناشــی از افزایش قیمت گاز در اروپا به دنبال توقف صادرات 
روسیه از طریق خط لوله نورد استریم ۱ بود.اتهاماتی که مکرون و مقامات اروپایی 
دیگر وارد می کنند، بر پایه حقیقت نبوده است و تولیدکنندگان تنها نقطه اول در 
زنجیره تامین هستند که در آن واسطه ها هم حضور دارند و در میان بزرگترین 
شرکت های بازرگانی کاالی جهان دیده می شوند. بعالوه، حتی در بهترین زمان، 
ال ان جی آمریکا گرانتر از گاز روسیه بوده که از طریق خط لوله وارد شده است. 

دلیل این امر کامال طبیعی است. 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران خبر داد

زیان۴۵۰میلیارددالرینفتایرانازتحریمها
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می گوید که در 
۱۰ سال گذشته، تحریم ها باعث شده اند نفت ایران درآمدی 
۴۵۰ میلیارد دالری را از دست بدهد.به گزارش ایسنا، بیست 
و ششمین جلســه کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران در محل سندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی 
پیشــنهادهای فعاالن صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون 
برنامه هفتم توسعه برگزار شــد.پیش از بررسی این موضوع، 
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش 
اخیــر اوپک در خصوص تاثیر تحریم ها بر عدم فروش نفت از 
ســوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشــاره کرد و گفت: طبق 
اعالم اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریم ها و کندی در فروش 
نفت، طی ۱۰ ســال گذشته بیش از ۴۵۰ میلیارد دالر درآمد 
از این محل از دســت داده است.رضا پدیدار همچنین تصریح 
کرد که بنا بر اعالم اوپک، تقاضا برای نفت در جهان همچنان 
رو به افزایش اســت و طبق پیش بینی های این سازمان، کنار 
گذاشتن سوخت های فســیلی خطرناک است و جهان بدون 
نفــت نمی تواند زندگــی کند.وی افزود: در حــال حاضر و با 
اعالم سازمان اوپک، مجموع تولید نفت خام و سایر میعانات 
نفتی ۱۳ عضو اوپک از ۳۱.۶ میلیون بشــکه در روز به ۳۸.۳ 
میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۳۵ خواهد رسید. بنا بر 
پیش بینی های اوپک، این میزان همچنــان در حال افزایش 
اســت و یک دهه بعد به ۴۲.۴ میلیون بشــکه در روز خواهد 
رســید.رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 

سپس به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اشاره کرد که 
بر مبنای آن، ایران در رتبه اول شــدت مصرف انرژی جهان 
قرار دارد. پدیدار افزود: طبق این گزارش، شدت مصرف انرژی 

در ایــران ۱۵ برابر ژاپن، بیــش از ۲.۵ برابر چین و ۵.۷ برابر 
متوســط جهانی است.بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در 
ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه ریزی 

ســندیکای صنعت برق ایران به تشــریح راهکارهای فعاالن 
صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توســعه 
پرداخت.وی با اشــاره به اینکه قیمت گذاری، کسری بودجه، 
کاهش سرمایه گذاری و افزایش بدهی  دولت به بخش خصوصی 
تولیدکنندگان برق و پیمانکاران، ابرچالش های اقتصاد برق و 
انرژی در ایران اســت، اصالح نظام قیمت گذاری در بازارهای 
برق و فروش به مشــترکان را از جملــه راهبردهای رفع این 
چالش ها عنوان کرد و رفع موانع پیش  روی توســعه صادرات 
برق را ضروری دانســت.وی در بخش دیگری از ســخنانش، 
افزود: در ســناریو ادامه وضع موجــود، انتظار می رود به طور 
متوسط ســاالنه حدود ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق 
کشور اضافه شــود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود 
۹۸ هزار مگاوات برسد، اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد 
اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد 
انتظار در اســناد باالدستی کشور، تولید برق کشور را افزایش 
دهد، انتظار می رود ســاالنه حدود ۴۷۰۰ مگاوات به ظرفیت 
تولید برق کشــور افزوده شود و در ســال ۱۴۰۴ به ظرفیت 
اســمی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دســت پیــدا کند.به گفته 
اســدی، در سناریو رشــد وضع موجود که معادل ۲.۸ درصد 
است، حدود ۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری باید در صنعت برق 
کشــور انجام شود و در سناریو جایگزین که بر اساس رشد ۵ 
درصد و مطابق با برنامه ششم توسعه است، حدود ۱۵ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری در این بخش مورد نیاز است.

وزیر انرژی عربستان سعودی با بیان این 
که جهان امیدوار است عربستان سعودی 
را به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت، 
به صالبه بکشــد، اعالم کــرد ریاض به 
دقت وعده های تجدیدپذیر کشــورهای 
دیگر را زیر نظر دارد.به گزارش ایســنا، 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در حاشیه 
کنفرانس اقلیمی COP۲۷ در مصر اظهار 
کرد: عربستان سعودی برای تولید انرژی 
پاکتر و کاهش رد پای کربن خود اقدام 
کرده است. جهان امیدوار است ما را به 
صالبه بکشد. عربســتان سعودی، سایر 
کشــورهای جهان را مســئول خواهد 
شــناخت.وزیر انرژی عربستان سعودی 
گفت: ما می خواهیم مــردم منطبق با 
ما باشــند و می خواهیم مطمئن شویم 
افراد به همان حرفی که می زنند، عمل 
می کنند. یکــی از اقدامات عربســتان 
ســعودی این بوده که شــرکت نفتی 
آرامکو، پایینترین میزان انتشار متان را 
دارد.این وزیر ســعودی گفت: عربستان 
در مسیر رسیدن به سطح کربن خنثی 
تا ســال ۲۰۶۰ اســت و ممکن است 
زودتر بــه این هدف دســت پیدا کند 
که به فناوری بســتگی خواهد داشت. 
عربســتان ســعودی همچنین سرگرم 
کار برای تولید هیدروژن با اســتفاده از 
انــرژی تجدیدپذیر اســت و قصد دارد 
کم هزینه ترین تولیدکننده باشد.وی به 
رویترز گفت: ما می خواهیم خودمان را 
به عنوان یک کشور صادرکننده انرژی 

معرفی کنیم زیرا به ســختی در تالش 
برای صــادرات هیدروژن به همراه نفت 
و گازهای مایع هستیم و امیدواریم برق 
باید  هم صادر کنیم.عربستان می گوید 
تا ســال ۲۰۳۵ به هدف ذخیره سازی 
۴۴ میلیون تن کربن دســت پیدا کند. 
آرامکوی سعودی توافق توسعه مشترک 
با همکاری وزارت انرژی عربســتان به 
منظور تاســیس قطب ذخیره سازی و 
جذب کربن امضا کرده است. این مرکز 
تا ســال ۲۰۲۷ پتانسیل ذخیره سازی 
ساالنه ۹ میلیون تن دی اکسید کربن را 
خواهد داشت.کنشگران زیست محیطی 
معموال درخصوص موضوع جذب کربن 
محتاطانه برخورد می کنند زیرا صنعت 
می تواند از آن به عنوان دستاویزی برای 
ادامه اســتفاده از سوخت های فسیلی، 
اســتفاده کنند.مقامات و سران صنعت 
نفت و گاز می گویند سوخت های فسیلی 
ضروری مانده اند به خصوص که جهان 
با بحــران اقتصادی و اختــالل عرضه 
روســیه در نتیجه جنــگ در اوکراین، 

روبروســت. کمبود ســرمایه گذاری در 
ســوخت های فســیلی باعــث افزایش 
قیمت های انرژی در سال میالدی جاری 
و صعود تورم به باالترین نرخ چند دهه 
اخیر شــده اســت و نفت و گاز باید در 
کنار انرژی تجدیدپذیر، توسعه پیدا کند.

بر اســاس گزارش رویترز، امین ناصر، 
مدیرعامــل آرامکــو روز جمعه گفت: 
باید برای کربــن زدایی در منابع فعلی 
مانند نفت و گاز ســرمایه گذاری شود 
و همزمان انرژی های تجدیدپذیر توسعه 
پیدا کننــد. این اقدامات باید به موازات 

یکدیگر انجام شوند.

اوپک پالس باید در سیاست تولید 
نفت خود محتاط باشد

شاهزاده عبدالعزیز همچنین روز جمعه 
در مصاحبــه بــا تلویزیــون بلومبرگ، 
اظهار کرد با توجه بــه ابهامات فراوانی 
که در اقتصاد جهانی مشاهده می شود، 
گروه اوپک پــالس در دیدار ماه آینده، 
در سیاســت تولید نفت محتاط خواهد 

ماند. ایده ما، محتاط بودن است. مسئله، 
مسئول بودن و غافل نماندن از نیازهای 
بــازار اســت.اوپک پالس ماه گذشــته 
تصمیم گرفت هدف تولید را از نوامبر به 
میزان دو میلیون بشــکه در روز کاهش 
دهد. اگرچه کاهــش واقعی تولید این 
گروه ۱.۱ میلیون بشکه در روز است اما 
همچنان بزرگترین کاهش تولید از زمان 
اعالم کاهش تولیــد حدود ۱۰ میلیون 
بشــکه در روز در ابتدای بحران پاندمی 
کووید ۱۹ به شــمار می رود.عربســتان 
ســعودی و تقریبا همه تولیدکنندگان 
اوپک پالس در برابر انتقاد دولت آمریکا 
مبنی بر کوته بینی این گروه در کاهش 
عرضه، به ســرعت واکنش نشان داده و 
اعالم کردند این یک اقدام پیشــگیرانه 
بــرای واکنش به واقعیتهای اقتصادی و 
بازار بوده و هیچ نیات سیاســی نداشته 
اســت.دیدار بعدی اوپک پالس چهارم 
دسامبر برگزار می شوند و اظهارات وزیر 
انرژی عربستان سعودی نشان می دهد 
که این گروه شــتابی برای تغییر روند 
فعلی و تصمیــم بــرای افزایش تولید 
ندارند.شــاهزاده عبدالعزیز همچنین به 
دورنمــای صندوق بیــن المللی پول از 
اقتصاد جهانی و اقدام بانکهای مرکزی 
در تســریع افزایش نرخ بهره به عنوان 
موانع پیــش روی اقتصاد اشــاره کرد.
صنــدوق بین المللی پــول در گزارش 
اکتبر خود پیش بینی کرد رشد اقتصاد 
جهان از شش درصد در سال گذشته به 
۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۷ درصد 
در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا می کند که 
ضعیف ترین نرخ رشــد از سال ۲۰۰۱ 
بدون در نظر گرفتن بحران مالی جهانی 

و اوج بحران پاندمی است.

وزیر انرژی عربستان:

جهان امیدوار است عربستان را به صالبه بکشد

قیمت نفت روز جمعه پس از این که مقامات بهداشــتی چین 
محدودیت های کرونایی را تسهیل کردند، با افزایش بسته شد اما 
با کاهش هفتگی روبرو شد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت با دو دالر و ۳۲ سنت افزایش، در ۹۵ دالر و ۹۹ سنت در 
هر بشکه بسته شد اما برای کل هفته ۲.۶ درصد کاهش داشت.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و ۴۹ 
سنت معادل ۲.۹ درصد افزایش، در ۸۸ دالر و ۹۶ سنت در هر 
بشکه بسته شد. نفت آمریکا روز پنج شنبه ۰.۸ درصد افزایش 
داشت اما معامالت هفته گذشته را با حدود چهار درصد کاهش 
به پایان برد.تســهیل محدودیت های کرونایی در چین شامل 

کوتاه شدن مدت زمان قرنطینه برای تماس نزدیک با مبتالیان 
و مســافران داخلی به مــدت دو روز و همچنین حذف جریمه 
ایرالینها برای انتقال مسافران آلوده است.شاخصهای قیمت نفت 
در طول هفته به دلیل رشد ذخایر نفت آمریکا و تداوم نگرانی ها 
نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت در چین کاهش پیدا 
کردند.جیم ریتربوش، رئیس ریتربوش اند آسوشــیتس اظهار 
کــرد: تغییر واکنش چین به آمار بــاالی ابتال به کووید ۱۹، به 
نوسان قیمت بازار نفت افزوده و اگر سیاست جدید چین ادامه 
پیدا کند، مجموعه انرژی ممکن است بخش زیادی از افت هفته 
گذشــته را جبران کند. افت ارزش دالر آمریکا هم از قیمتهای 

نفت در معامالت جمعه حمایت کرد.شاهزاده عبدالعزیز،  وزیر 
انرژی عربســتان ســعودی روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون 
بلومبرگ، اظهار کرد: با توجه به ابهامات فراوانی که در اقتصاد 
جهانی مشاهده می شود، گروه اوپک پالس در دیدار ماه آینده، 
در سیاســت تولید نفت محتاط خواهد مانــد. ایده ما، محتاط 
بودن اســت. مسئله، مســئول بودن و غافل نماندن از نیازهای 
بازار است.اوپک پالس ماه گذشته تصمیم گرفت هدف تولید را 
از نوامبر به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد. اگرچه 
کاهش واقعی تولید این گروه ۱.۱ میلیون بشــکه در روز است 
اما همچنان بزرگترین کاهش تولید از زمان اعالم کاهش تولید 
حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز در ابتدای بحران پاندمی کووید 
۱۹ به شــمار می رود.بر اســاس گزارش رویترز، مقامات چین، 
قرنطینه ها و محدودیت های دیگر را برای جلوگیری از شــیوع 

ویــروس کرونا، مضاعف 
در  ابتال  آمــار  کرده اند. 
چین به باالترین رقم از 
زمان قرنطینه شانگهای 
در اوایل امســال رسیده 
ژنگژو  و  پکــن  اســت. 
ابتالی  بــاالی  رکــورد 
روزانــه را گزارش کرده 

اند. تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ Research در یادداشــتی 
نوشتند: عالوه بر فرمان دورکاری از خانه که رفت و آمد و تقاضا 
برای ســوخت را کاهش می دهد، ســفر در سراسر چین اندک 
مانده زیرا افراد می خواهند از ریســک قرنطینه شدن اجتناب 

کنند.

کرونا در چین مانع صعود قیمت نفت شد

حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه یک
آگهی ابالغ صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک 

20646 فرعی از 161 اصلی 
اســناد مالکیت کاداستری شش یکدســتگاه آپارتمان مسکونی به شماره 20646 
فرعی از 161 اصلی قطعه 12 تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 2739 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در کرج بمســاحت 180.71 متر مربع واقع در ســمت شرقی 
طبقه شــش که 7/25 متر مربع آن بالکن مســقف در دو قســمت است بانضمام 
انبــاری قطعه 12 تفکیکی بمســاحت 5/99 متر مربع و پارکینگ قطعه 17 و 18 
تفکیکی بمســاحت عای 11 متر مربع واقعات در زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشــترکات طبق تملک آپارتمانها و آئین نامه ها اجرائی آن برابر 
ســند انتقال شــماره 17980 مورخ 1397/06/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
163 تهران بنام آقای محســن ابراهیم زاده ثبت و ســند مالکیت تکبرگی صادر 
گردیده است سپس آقای محسن ابراهیم زاده سه دانگ مورد ثبت را با قائم مقامی 
اداره اجرای اســناد رسمی کرج برابر ســند انتقال اجرائی بشماره 121907 مورخ 
1400/10/20 دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 کرج را به خانم الهام غبدلی منتقل 
نموده اســت سپس خانم الهام عبدلی ســه دانگ خود را برابر سند انتقال قطعی 
بشــماره 122173 مورخ 1400/12/15 دفترخانه 3 کرج به آقای امیر شــیرانی 
منتقل و نسبت به آن سند مالکیت تکبرگی صادر گردید اکنون با عنایت به مراتب 
فوق آقای امیر شیرانی برابر تقاضای وارده بشماره 9022001 مورخ 1401/05/18 
درخواست افراز ســهمی خود را به طرفیت از دیگر مالک مشاعی به استناد قانون 
افراز و فروش امالک مشاع از این اداره نمودند که انجام آن برابر مقررات به نماینده 
ثبت محول گردید که مطابق ماده دو آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع 
نماینده ثبت گواهی نموده است که جریان ثبتی ملک معنونه خاتمه یافته و ثبت 
دفتر امالک شــده و ســند مالکیت معارض ثبت و صادر نگردیده ، لذا مطابق نامه 
شماره 140185631009008295 مورخ 1401/05/24 موضوع افراز پالک فوق 
به اطالع شهرداری مرکزی کرج رسانیده شد و بموجب نامه شماره 67/5/74251 
مورخ 1401/06/01 معاون شهرســازی و معماری شــهرداری کرج با افراز پالک 
161/20646 به علت مغایرت با ضوابط شهرسازی مخالفت نمود و پالک فوق را غیر 
قابل اعالم نمود . و سپس اخطار اداری به خوانده از طریق اداره اجراصورت گرفت 
که اداره اجرا طی نامه بشماره 140105831051004927 مورخ 1401/06/13 به 
این اداره اعالم نمودند که اخطار ابالغ وافعی به خوانده نشده است و حسب اخطار 
مذکــور در تاریخ 1401/06/20 از محل وقوع ملک بازدید بعمل آمد و مشــخص 
گردید که موقعیت ملک ئر محل واقعی خوذ مستقر می باشد و طبق اظهار خواهان 
، آپارتمــان در تصرف خوانده بوده لیکن در زمان بازدید درب ملک بســته بوده و 
امکان کنترل آپارتمان میسر نگردید که در این رابطه صورتمجلس عدم قابلیت افراز 
بشماره 140185631009010586 مورخ 1401/06/30 تهیه و تنظیم و مراتب دو 
بار از طریق شعبه اجرا جهت ابالغ به خواندگان ارسال شده که برابر نامه های شماره 
140105831051006089 مورخ 1401/07/18 و 140105831051006718 
مورخ 1401/08/07 اداره اجرا ابالغ واقعی میسر نگردید فلذا با توجه به مراتب فوق 
در اجرای دستور اداری مورخ 1401/08/17 و مستندا به ماده 18 آئین نامه اجرای 
اسناد رسمی الزم االجرا مراتب جهت ابالغ و نشر یک نوبت آگهی از طریق روزنامه 
های کثیر االنتشــار منتشر تا پس از گذشــت ده روز از نشر آگهی مذکور چنانچه 
اعتراضی به آگهی مذکور دارند مراتب را به این اداره اعالم در غیر اینصورت این اداره 

به وظائف قانونی خود عمل مینماید . 
مسلم مرز آرا - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  
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گزیده خبر

مدیر اقتصادی ایمپاسکو در نشست شبکه خبر سیما اعالم کرد:
ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، 

جزو 10 شرکت باالترین واریز سود به بودجه 
کشور شدند

مدیــر اقتصادی ایمپاســکو اعــالم کــرد: ایمیدرو و 
ایمپاسکو، پس از واگذاری شــرکت ها به راهبر، جزو 
10 شرکت باالترین واریز سود به بودجه کشور شدند.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمدرضا کریمی در 
نشست »میز اقتصاد« شبکه خبر ضمن بیان این مطلب 

گفت: کل واگذاری های شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی تاکنون، 75 مورد 
است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو 
10 شرکت نخست شویم.وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی 
سال 95 )قبل از واگذاری( و پیش از آن رخ نداده است.مدیر اقتصادی ایمپاسکو 
با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، 
گفت: توسعه شرکت های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست 
و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری 
و نظارت، نســبت به روش های مرســوم اصل 44 قانون اساسی، به مراتب بهتر 
اســت.کریمی با اشــاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد 
نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس 
حاصل شده در 5 شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب 

نیروی انسانی قابل بررسی است. 

مدیرعامل گروه سایپا در همایش روز کیفیت عنوان کرد:
 صادرات گروه سایپا تا پایان سال 

50 میلیون دالر
مدیرعامل گروه ســایپا گفت: مســیر صادرات خودرو 
به جهان این اســت که خودرو با کیفیت تولید کنیم 
کــه توان حضور در بازار جهاني را به دســت آورد و از 
قطعات با کیفیت که شرایط حضور خودرو در بازارهاي 
جهاني را ایجاد می کند در محصوالت اســتفاده شود.

به گزارش سایپانیوز، نهمین همایش کیفیت گروه خودروسازي سایپا با حضور 
مدیرعامل، اعضاي هیأت مدیره سایپا، معاونین گروه و مدیران عامل شرکت هاي 
زیرمجموعه این گروه خودروســاز در سایپا برگزار شد.در این مراسم مدیرعامل 
گروه خودروسازي سایپا با تبریك روز ملي کیفیت، گفت: شعار سایپا »بهترین 
کیفیت با بهترین سازنده« است که باید در همه فرآیندهاي گروه از جمله تأمین، 
کیفیت و تولید جاري شــود.محمدعلي تیموري افزود: ضرورت دارد در موضوع 
کیفیت بهترین تیم هاي کیفیت در سطح شرکت هاي گروه انتخاب، معرفي و 
تشویق شوند، در آن صورت جهش کیفیت در گروه اتفاق خواهد افتاد. بر همین 
اساس هر شــرکتي باید برنامه ریزي کند تا تیم هاي کیفیت شکل بگیرد و به 
صورت ماهیانه بهترین تیم انتخاب و تشویق شود و این رقابت مثبت به صورت 
مســتمر در طول سال وجود داشته باشد، در آن صورت کیفیت ارتقا مي یابد.او 
با اشاره به ورود خودروهای چیني به بازار آزاد و جهش در صنعت خودروي این 
کشــور، اظهار کرد: مرکز مطالعات راهبردي سایپا باید روندهاي جهش صنعت 
خودرو در کشورهاي مختلف را مطالعه و تحلیل کند.تیموري گفت: ما باید براي 
بازار جهاني برنامه ریزي کنیم که محصول مان با چه میزان از کیفیت قطعات به 
بازار عرضه شود. اگر بخواهیم در بازار جهاني موفق شویم باید خودرویي عرضه 

کنیم که 5 سال گارانتي داشته باشد. 

کسب شش رتبه برتر روابط عمومی چادرملو
در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که 
در سالن همایش های سازمان محیط زیست برگزار شد.  
بخش انتشارات روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو  موفق به کســب ۲ رتبه اول در بخش مقاله 
نویســی و تیتر، ۲ رتبــه دوم در بخش صفحه آرایی و 

بروشــور و کاتالوگ  و ۲ رتبه سوم در بخش مستند سازی و مصاحبه  از سوی 
انجمن متخصصان روابط عمومی کشور گردید.

در راستای رونق بخشیدن به کریدور شمال-جنوب صورت گرفت:
تقویت فعالیت های گروه کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران در هند
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در راســتای رونق بخشیدن به 
فعالیت های خود در کریدور شمال-جنوب و با راه اندازی دفاتر نمایندگی خود 
در مناطق مختلف هند، تولیدات صادراتی شرق این کشور را که به وسیله راه 
آهن به بنادر غرب هند منتقل می شوند، حمل خواهد کرد.به گزارش روابط 
عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛ گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران در جهت رونق هر چه بیشتر به فعالیت های خود در کریدور 
شمال-جنوب، همزمان با فعالیت منظم و منسجم در بازار روسیه، در حال 
تقویت فعالیت خود در هند است که بر این اساس، طی مذاکرات و با انجام 
توافقاتی با راه آهن ملی هند و تولیدکنندگان و بازرگانان هندی، قصد دارد 
تولیدات صادراتی شــرق این کشــور در کلکته را که به وسیله راه آهن به 
بنادر غرب هند حمل می شــوند، به وســیله ناوگان خود از طریق کریدور 
شــمال-جنوب به روسیه و کشــور های حوزه CIS برساند.با توجه به اینکه 
دولت و بازرگانان هند نسبت به توسعه فعالیت های بازرگانی خود با روسیه، 
کشور های حوزه CIS و ایران از طریق کریدور شمال-جنوب بسیار مشتاق 
و عالقمند هستند، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی 
کریدور شــمال-جنوب از ماه ها قبل خطوط منظم حمــل کانتینری را از 
بنادر غرب هند به مقصد بنادر جنوبی ایران راه اندازی کرده اســت.در این 
میان، اقدامات اجرایی و بازاریابی صورت گرفته در جهت تقویت و توســعه 
همکاری ها با طرف های هندی برای حمل و نقل کاال های صادراتی و وارداتی 
این کشور به روسیه و CIS آغاز شده و با توجه به استقبال بسیار خوب آن ها 
به ســرعت در حال انجام است.گفتنی است کریدور شمال-جنوب بهترین 
مســیر موجود برای حمل و نقل کاال بین هند و روســیه است، چراکه مدت 
زمان ترانزیت از مســیر کریدور شمال-جنوب بین ۲0 الی ۲5 روز است در 
حالیکه حمل و نقل در مسیر کانال سوئز به سمت روسیه و کشور های آسیای 
میانه بین 40 الی 50 روز زمان بر است؛ به نحوی که هیچ مسیر دیگری به 
لحاظ مدت زمان ترانزیت و هزینه حمل توان رقابت با مسیر کریدور شمال-

جنوب را برای دسترســی به بازار روسیه و CIS را ندارد و با توجه به برنامه 
ریزی هــای صورت گرفته، هدف این گروه کاهش زمان ترانزیت بین هند و 

روسیه به 15 روز است.

وزیر صنعت:
 کسانی مجاز به واردات خودرو هستند که انتقال 

تکنولوژی انجام دهند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کســی که خواستار واردات خودرو است حتما باید 
انتقال فناوری را انجام دهد، حال ممکن اســت برخــی واردکننده ها که قبال خودرو 
وارد می کردند امکان اجرای این شــرط را نداشته باشند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم رونمایی از چك الکترونیك 
در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه آیین نامه واردات خودرو بعد از چکش کاری 
های بسیار به مرحله اجرا رسیده و وزارت صنعت ثبت سفارش خودرو را برای تعدادی 
از واردکنندگان آغاز کرده اســت اما از ســوی واردکنندگان این انتقاد مطرح شده که 
شــرکتهای اعالمی توسط وزارت صنعت شــرایط الزم را برای واردات خودرو ندارند و 
وزارت صنعت چرا دالیل خود را برای اعالم این اســامی اعالم نمی کند گفت: نکته ای 
که وجود دارد این اســت که براساس قانون ســاماندهی صنعت خودرو قیدهایی برای 
واردات خودرو گذاشته است.وی افزود: کسی که خواستار واردات است حتما باید انتقال 
فناوری را انجام دهد، حال ممکن اســت برخی واردکننده ها که قبال خودرو وارد می 
کردند امکان اجرای این شــرط را نداشته باشند.وزیر صنعت تاکیدکرد: این شرط یك 
الزام قانونی است و تمام کسانی که امکان اجرای شروط قانون را داشته باشند مجاز به 

واردات خودرو هستند.

مدیر عامل فوالد مبارکه درپی کسب عنوان »مرد سال فوالد ایران« تصریح کرد:
فوالد مبارکه امروز در مقتدرترین و 
امیدوارکننده ترین وضعیت قرار دارد

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه پس از 
دریافت تندیس مرد ســال فوالد ایران در اختتامیه ســمپوزیوم 
فوالد 401 در جمع مدیران، صنعتگران، کارشناسان و حاضران 
در سمپوزیوم گفت: در ابتدا یاد می کنم از 1۲ آبان ماه سال 1۳۸0 
به عنوان سالروز بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی از فوالد مبارکه 
که این بازدید نشان دهنده جایگاه و اهمیت این مجموعه صنعتی برای ارکان تصمیم گیرنده 
کشور بوده و همین امر طی سال های گذشته موجب کسب دستاوردهای ارزشمند در این 
قطب صنعتی شــده است.وی تصریح کرد: مرد ســال فوالد همکاران من در گروه فوالد 
مبارکه هستند که علی رغم وجود موانع بسیار، توانستند رشد تولید را حفظ کنند.طیب نیا 
افزود: مرد سال فوالد آن هایی هستند که رکوردهای پی درپی تولید را در فوالد مبارکه رقم 
زدند؛ مرد سال فوالد آن هایی هستند که در حمله بی سابقه سایبری به فوالد مبارکه، در 
کمتر از ۳۶ ساعت، جریان تولید این شرکت را به طور کامل برقرار کردند.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مرد ســال فوالد آن کارگری است که با دستان پینه بسته 
کنار کوره کار می کند. مرد ســال فوالد کســانی هستند که در شرکت های دانش بنیان و 
در اوج تحریم ها، با بومی ســازی مواد، قطعات و تجهیزات، اجازه ندادند خدشه ای به تولید 
فوالد مبارکه وارد شــود.وی افتخار کسب عنوان مرد سال فوالد ایران را به همکاران خود 
در گروه فوالد مبارکه تقدیم کرد و اذعان داشــت: افتخار کســب این عنوان را به دستان 
پینه بســته کارگران، بازنشستگان و درایت مدیران بلندهمت فوالد مبارکه تقدیم می کنم 
که این مجموعه را همچون امانتی ارزشمند به ما تحویل دادند تا ضمن صیانت، آن را به 
اوج بهره وری و تعالی رهنمون سازیم.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان این آئین به 
سؤاالت خبرنگاران این چنین پاسخ داد: همکاران ما درصدد هستند که در داخل کشور، با 
استفاده از تجهیزات موجود و بدون حضور یك کارشناس خارجی، تختال فوالد زنگ نزن 
و ورق آن را به تولید انبوه برسانند.استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، توسعه کّمی، 
کیفی و متوازن، توســعه سرمایه های انســانی، نگاه جدی به حوزه نوآوری و فناوری های 
جدید و تبدیل شدن به یك صنعت سبز با نگاه ویژه به مسائل زیست محیطی، 5 رویکرد 

اصلی ما در فوالد مبارکه بوده که طی یك سال گذشته این رویکردها را دنبال کرده ایم.

 آیفون ۱۴، همچنان بالتکلیف!
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با 
بیان اینکه هنوز وضعیت رجیستری آیفون 14 تعیین تکلیف 
نشــده، تاکید کرد که فروشندگان و مردم باید بدانند از خرید 
و فروش کاالیی که از رجیستر شدن آن اطمینان ندارند و کد 
رجیستری ندارد، اجتناب کنند.محمدرضا عالیان در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه اعالم شده به دلیل مدیریت منابع ارزی 
به واردات آیفون 14 ارز اختصاص داده نمی شود، تصریح کرد: 
به نظر می رسد اگر امکان واردات آیفون 14 فراهم شود حداقل 
برای چند ماه ارزبری زیادی خواهد داشــت و به همین دلیل 
این تصمیم گرفته شــده اســت .به گفته وی هر کاالیی که از 
طریق رویه مســافری وارد شــود، اگر در گمرکات اظهار شده 
باشــد، می تواند رجیستر شــود، اما اگر اظهار نشده باشد، غیر 
قانونی است و رجیستر هم نمی شود. اما در حال حاضر مسئله 
این اســت که اصاًل رجیستر شدن یا نشدن آیفون 14، تعیین 
تکلیف نشده است.سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه 
داد: البتــه اگر کاالیی به صورت قانونی از رویه مســافری وارد 
شــده باشد، اجازه استفاده تجاری ندارد و نباید خرید و فروش 
شود. اما در این زمینه خالء قانونی وجود دارد. به همین دلیل 
پیشنهاد شد برای حداقل شش ماه امکان انتقال مالکیت کاالیی 
که از رویه مسافری وارد شده، وجود نداشته باشد تا این مشکل 
حل شــود.عالیان با بیان اینکه انجمن امیدوار اســت وضعیت 

رجیستری آیفون 14 به زودی تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: 
اخیــراً یکی از روزنامه ها و به دنبال آن برخی فروشــندگان به 
نقل از من اعالم کردند آیفون 14 از آذرماه رجیســتر می شود، 
اما این موضوع مطرح نشــده و فقط پیش بینی می شود که در 
آذرماه درباره رجیستر شدن یا نشدن آیفون 14 ادامه وضعیت 
به شــکل فعلی تصمیم گرفته شود.وی در ادامه تاکید کرد که 
فروشــندگان و مردم باید بداننــد از خرید و فروش کاالیی که 
از رجیستر شــدن آن اطمینان ندارند و کد رجیستری ندارد، 
اجتنــاب کنند. با توجه به اینکه قیمــت آیفون 14 حدود 50 
تا ۶0 میلیون تومان اســت، خرید ایــن موبایل فراتر از تبعات 
قانونی، برای خریداران و فروشندگان تبعات مالی خواهد داشت.

عالیان با بیان اینکه توصیه انجمن این اســت که تا زمانی که 
وضعیت واردات آیفون 14 مشخص نشده، خرید و فروش این 
کاال انجام نشــود، تصریح کرد: تاکنون حتی یك آیفون 14 در 
ایران رجیســتر نشده است. بر اساس اطالعاتی که اصناف ارائه 
می کنند، تخمین زده می شــود حدود ۲5 هزار آیفون 14 در 
کشور وجود داشته باشد.سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی یك ماه پیش هم گفته بود که موبایل های 
آیفون 14 که در حال حاضر در بازار هســتند به صورت قاچاق 
یا از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده و رجیستر نشده و 

وضعیت رجیستر شدن یا نشدن آن هم مشخص نیست.

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایــران می گوید، 
بررســی تحوالت در ماه های گذشته نشان 
می دهد که ســطح همکاری هــای تجاری و 
حضور ایرانیان در عمان افزایشی قابل توجه 
را تجربه خواهد کرد.مهدی علیپور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: عمان کشوری 
است که با بسیاری از کشــورهای جهان ارتباط سیاسی خوبی دارد و با توجه به 
همین روابط به سوییس خاورمیانه مشهور است. این کشور در طول تمام سال های 
گذشــته نیز ارتباط خوبی با ایران داشته و ارتباطات سیاسی قدرتمندی میان دو 
کشــور برقرار است. با این وجود اما سطح همکاری های تجاری دو طرف در طول 
این سال ها چندان باال نبوده است.وی با اشاره به تحوالتی که در ماه های گذشته 
در افزایش تعامل میان دو طرف رخ داده، بیان کرد: اخیرا تعداد زیادی از ایرانی ها 

چه برای مهاجرت و چه برای فعالیت اقتصادی و تجارت به عمان وارد شــده اند، 
شــرکت ثبت کرده اند یا کار خود را در دیگر مسیرها آغاز کرده اند. از سوی دیگر 
عمانی ها نیز شــناخت بسیار خوبی از ایران دارند، بســیاری از آنها به ایران سفر 
کرده و در شــهرهایی مانند شیراز حضور داشته اند و همین موضوع باعث شده از 
ظرفیت های اقتصادی ایران، کاالهای تولید شــده در ایران و حتی ذائقه مصرفی 
ایرانیان اطالعات خوبی داشته باشند و در این حوزه ها امکان تعامل میان دو طرف 
باالست. در حال حاضر به شکل روزانه پروازهایی از عمان به مقصد چند شهر ایران 
انجام می شــود و همه اینها باعث شده سطح تعامالت دو طرف افزایش پیدا کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه حضور در بازار عمان بســیار رقابتی خواهد بود، 
توضیح داد: عمان از کشورهای مختلف جهان واردات دارد. از سوی دیگر با توجه 
به مرز زمینی مشترک با امارات متحده عربی، بخش زیادی از کاالهای موردنیاز از 

این طریق به عمان وارد می شود، اما با این وجود کاالهای ایرانی چه در حوزه های 
صنعتی و معدنی و چه در حوزه مواد غذایی و خوراکی شانس خوبی برای حضور 
در عمان دارند.علیپور ادامه داد: برای آنکه ما بتوانیم میزان صادرات خود را حفظ 
کرده و ارتقا بدهیم باید در سه حوزه مراقبت های الزم را انجام دهیم. نخست حفظ 
و ارتقا کیفیت کاالهای صادراتی ایران اســت، دوم فراهم کردن زیرســاخت های 
حمل و نقل و به موقع رساندن کاالها و سوم حفظ مزیت رقابتی در حوزه قیمت. 
اگر این سه موضوع مدیریت شود، قطعا کاالهای ایرانی شانس خوبی برای حضور 
در بازار عمان خواهند داشــت.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر هر یك ریال 
عمان به پول ما معادل 9۳ هزار تومان تمام می شــود، به این ترتیب این ضریب 
تبدیل برای تجار ما جذابیت باالیی خواهد داشت و در صورت فراهم شدن مقدمات 

الزم، می توان انتظار داشت که حضور ایران در بازار عمان گسترش پیدا کند.

عضو سابق اتاق بازرگانی تشریح کرد

سه پیش نیاز برای باقی ماندن در سوییس خاورمیانه
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گزیده خبر

مدیرعامل صندوق تامین مطرح کرد؛ 
هشدار به استفاده غیر مجاز از کابین بار 

وسایل نقلیه باری برای حمل انسان
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی گفت: استفاده از قسمت های غیر 
مجاز برای حمل انسان )عمدتا استفاده غیرمجاز از کابین بار وسایل نقلیه باری( 
از محل تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت نیست.به گزارش صندوق تامین خسارت 
های بدنی به نقل از خبرگزاری صداوســیما, مهدی قمصریان گفت: بر اســاس 
مصوبه شــورای عالی بیمه، صندوق تامین در برخی پرونده ها، خسارت هایی را 
خارج از تعهدات قانونی بیمه گر پرداخت می کند، اینگونه خســارت ها به دلیل 
اســتفاده از قسمت های غیر مجاز برای حمل انسان )عمدتا استفاده غیرمجاز از 
کابین بار وســایل نقلیه باری( از محل تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت نیست 
و صنــدوق با رعایت حق و ضرورت بازیافت، این نوع از خســارت ها را پرداخت 
می کند.قمصریان افزود: صندوق تامین از ســال ۱۳۹۷ تا سه ماهه نخست سال 
۱۴۰۱، یــک هزار و ۱۸۸ پرونده مربوط به موضوع تبصره۲ ماده ۲۱ را پرداخت 
کرده اســت.وی همچنین با اشاره به کل مبالغ پرداختی و بار مالی تحمیلی به 
منابع صندوق از ســال ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۱ گفت: بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان 
از منابــع صندوق تامین برای ایفای تکالیف مقرر در تبصره۲ ماده ۲۱ پرداخت 
شده که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ )هفتاد و هفت میلیارد تومان( در قیاس با سال 

۱۳۹۷، بیش از ۱۵۶درصد، افزایش یافته است.

تغییر نام کارگزاری بانک توسعه صادرات به 
کارگزاری تامین سرمایه تمدن

شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به کارگزاری تامین سرمایه تمدن تغییر 
نام یافت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک با هدف 
یکپارچه کردن خدمات مالی در حوزه بازارســرمایه و در راستای توسعه بیشتر 
فعالیت در این بخش و با در نظر گرفتن سابقه موفق تامین سرمایه تمدن، اقدام 
به اصالح ســاختار مالکیتی کارگزاری خود از طریق تمرکز مالکیت ســهام این 
کارگزاری در شــرکت تامین ســرمایه تمدن کرده است. در پی این تصمیم نام 
کارگزاری بانک توســعه صادرات به کارگزاری تامین سرمایه تمدن تغییر یافت.
این شــرکت کماکان به عنوان یکی از شرکت های گروه بانک توسعه صادرات 
ایران مشغول به فعالیت خواهد بود و عالوه بر بهره مندی از مزایای حضور بانک 
در ترکیب غیرمستقیم سهامداری، با همکاری تامین سرمایه تمدن، آمادگی ارائه 
خدمات نوین در حوزه بازار سرمایه را در آینده دارد.الزم به ذکر است عمده سهام 

شرکت تامین سرمایه تمدن متعلق به بانک توسعه صادرات است.

روابط عمومی بانک پاسارگاد جوایز هفدهمین 
 جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

 را ِدرو کرد
 بانک پاسارگاد در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات 
روابط عمومــی در تمامی بخش های مشــارکت خود 
)۸ بخــش( موفق به کســب رتبه برتر شــد و جایزه 
دیپلــم افتخار ســطح ملی را به خــود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در »هفدهمین 
جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی« که در تاریخ ۱۸آبان۱۴۰۱ به همت 
انجمــن متخصصــان روابط عمومی در محل ســالن همایش هــای بین المللی 
شهدای محیط زیست برگزار شــد، روابط عمومی بانک پاسارگاد در هر ۸ حوزه 
مشــارکت خود شامل: کمیک استریپ، ویژه نامه، تبلیغات مکتوب، تیزر، کتاب، 
مستندســازی، اینفوگرافیک و رســانه های اجتماعی موفق به کسب رتبه برتر 
شد. همچنین با توجه به موفقیت بانک پاســارگاد در ۸ بخش، »دیپلم افتخار 
» نیز به راحله شــهرابی مدیــر امور راهبری و روابط عمومــی این بانک تعلق 
گرفت.گفتنی اســت انجمن متخصصان روابط عمومی با هدف سنجش شرایط 
و بســترهای ارتقای کمی و کیفی فعالیت های انتشاراتی و ایجاد محیط علمی 
و آموزشی برای مدیران و کارشناســان روابط عمومی، برگزاری “جشنواره ملی 
انتشــارات روابط عمومی” را در دســتور کار خود قرار داده است. این جشنواره 
قصد دارد دســت اندرکاران حوزه روابط عمومی و ارتباطات را با اصول، گونه های 
جدید نشــر و همچنین استانداردهای چاپ بیشتر آشــنا کرده و ضمن ارائه و 
معرفی آثار شــاخص و الگوهای برتر، زمینه را برای کمک به توســعه و ارتقای 
ســطح توانمندی ها و مهارت های موردنیاز مدیران و کارشناســان این حوزه و 
روزآمدسازی دانش تخصصی آن ها فراهم سازد.هفدهمین دوره از جشنواره ملی 
انتشــارات روابط عمومی در ۱۱ بخش ادبیات )مستندسازی و داستان سرایی(، 
برنامه انتشاراتی، انتشارات اصلی )چاپی و الکترونیکی(، هنرهای تجسمی بصری، 
رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های دیجیتالی، تبلیغات مکتوب، تحلیل 
محتوا، کارشناس برتر انتشارات روابط عمومی، بخش نحوه ارائه آثار و بخش ویژه 
در سه حوزه ملی، تهران و استان با حضور روابط عمومی  های کشوردر بخش های 

دولتی و خصوصی برگزار شد.

با برگزاری قرعه کشی جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف
 10 مشتری بانک تجارت مسافر 

جام جهانی شدند
مراسم قرعه کشی جوایز جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف برگزار و طی آن 
۱۰ مشتری این بانک جایزه کمک هزینه سفر به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
را از آن خود کردند.به گزارش روابط  عمومی بانک تجارت، در این مراسم قرعه کشی 
که با حضور معاون مدیرعامل بانک تجارت و نمایندگان واحدهای نظارتی از بانک 
و اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما برگزار شد، ۱۱۲۷ فقره جایزه این جشنواره 
شامل ۱۰ کمک هزینه سفر به مسابقات جام جهانی، ۷۷ کمک هزینه ۵۰ میلیون 
ریالی ســفرهای داخلی، ۴۰ جایزه نفیس )تردمیل، دوچرخه ثابت و دوچرخه( و 
۱۰۰۰ بسته هدیه به ارزش ۱۰ میلیون ریالی به برندگان تعلق گرفت.حمیدرضا 
شــریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با اشاره به سیاست های 
این بانک برای ورود به بازار مشتریان اصناف گفت: وجود بیش از ۳ میلیون واحد 
صنفی در کشــور، بانک تجارت را بر آن داشــت تا از ســال گذشته با ایجاد اداره 
بانکداری اصناف نگاه ویژه ای را به این بخش معطوف کند؛ اگرچه نگاه تخصصی به 
این حوزه از گذشته در »بانک اصناف« به عنوان یکی از ۱۲ بانک تشکیل دهنده 
بانک تجارت وجود داشته است.جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف از ابتدای 
تیر ماه سال جاری تا پایان مهرماه برگزار شد و در جریان آن مشتریان این بانک با 
افتتاح حساب، تراکنش کارتخوان فروشگاهی، انجام تراکنش در همراه بانک تجارت 
و ســامانه بانکداری اینترنتی، داشتن دسته چک و ... می توانستند شانس خود را 
برای برنده شدن در این قرعه کشی افزایش دهند.اسامی برندگان جشنواره بزرگ 
بانک تجارت ویژه اصناف متعاقبا از طریق پایگاه اطالع رسانی این بانک به آدرس 

www.tejaratbank.ir اعالم خواهد شد.

کسب رتبه برتر بانک توسعه تعاون در 
هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 

عمومی 
کسب رتبه برتر بانک توسعه تعاون در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومیدر هفدهمین دوره جشــنواره ملی انتشارات روابط عمومی که با حضور 
روابط عمومی ســازمان ها و موسسات مختلف برگزار گردید روابط عمومی بانک 
توســعه تعاون موفق به کسب ۱۰رتبه برتر در بخش های مختلف گردید.در این 
جشــنواره که به همت موسســه کارگزار روابط عمومی برگزار می گردد روابط 
عمومی بانک توسعه تعاون موفق گردید در بخش های پوستر، انیمیشن و تحلیل 
محتوا رتبه اول را کســب نماید و در بخش های مصاحبه، مقاله و سرمقاله رتبه 
دوم و در بخش های تبلیغات مکتوب، خبر، عکس و اینفوگرافیک رتبه ســوم را 
از آن خود کرد.گفتنی است این جشنواره در سه سطح ملی ، استانی و کشوری 
برگزار گردید و از بین ۱۱۰ آثار برتر ارسالی به این همایش بانک توسعه تعاون 
موفق به کسب این رتبه های برتر گردید.شایان ذکر است این کنفرانس با حضور 
اساتید کارشناسان و مدیران روابط عمومی بانکها، سازمان ها و مؤسسات دولتی 
و خصوصی در محل سالن همایش های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار 

شد.

انتشار اوراق قرض الحسنه برای نخستین بار 
در بورس

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: مجوز عرضه اوراق قرض الحسنه 
از بانک مرکزی دریافت شــده و با کمک سازمان بورس برای نخستین بار اوراق 
قرض الحســنه در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهرایران، دکتر »سید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک در 
گفت وگو با »شادا« اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ سود بانک قرض الحسنه مهر ایران 
۷۴۰ میلیارد تومان بود که این رقم در ســال ۱۴۰۰ با رشــد ۱۴۰ درصدی به 
رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: 
همچنین در ســال ۱۴۰۰، منابع بانک از رقم ۴۹هزار میلیارد تومان در ســال 
۱۳۹۹ با رشد ۷۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت.وی بــا بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ وام های پرداختی نیز رشــد 
داشــته، گفت: در این مدت ۴۲۳هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، ۲۰۴هزار میلیارد ریال رشد داشته است. سقف وام 
قرض الحسنه نیز از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

شمسی نژاد خاطرنشان ساخت: در ۶ماهه نخست امسال یک میلیون و ۳۲۰هزار 
فقره وام پرداخت شــده که نسبت به سال گذشته که یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
فقره بوده ۲۰ درصد رشد داشته است.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
اشاره به وام تکلیفی پرداخت شده از سوی این بانک بیان کرد: طی نیمه نخست 
سال جاری برای ازدواج ۲۴هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وام پرداخت شد که نسبت 
به ســال گذشــته ۱۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده رشد ۱۰۰ درصدی داشته 
است. وام کمیته امداد نیز با رشد ۲۰۰ درصدی از ۱۷۰۰ میلیارد ریال به ۵هزار 
و ۲۵۰ میلیارد ریال رســیده اســت. همچنین پرداخت وام به بهزیستی با رشد 
۴۸۰ درصدی به رقم ۱۹۵۰ میلیارد ریال رســید، ۶۴۰۰ میلیارد ریال نیز برای 
فرزندآوری پرداخت شده اســت.وی با اشاره به پرداخت وام بدون ضامن گفت: 
مصوبه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر کرد، به بانک های قرض الحسنه 
کمک کرد و اکنون طبق این مصوبه برخی از دستگاه ها و سازمان ها از طریق این 

بانک ها حقوق پرسنل خود را پرداخت می کنند. 

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

 امکان خرید متری مسکن در بورس
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشــاره به راه اندازی بازار 
ثانویه صندوق امالک و مستغالت، از امکان فروش متری مسکن 
خبر داد.به گزارش ایســنا، مجید عشــقی در مراسم رونمایی از 
نخستین صندوق ســرمایه گذاری امالک و مســتغالت، با بیان 
اینکه یکی ار سیاست ها در سازمان بورس تشویق سهام داران به 
سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: در این راستا 
نخســتین صندوق امالک و مستغالت راه اندازی شد.وی با تاکید 
بر اینکه حوزه مســکن در بازار سرمایه مغفول مانده است، گفت: 
علی رغم اینکه مســکن بازار بزرگی است و سرمایه گذاران بزرگی 
دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد ســرمایه گذاران این  حوزه 
بخش خصوصی هســتند، در بازار ســرمایه مغفول مانده بود که 
به نظر می رســد با راه اندازی صندوق امالک و مستغالت شروع 
متفاوتی در این حوزه رخ دهد.رئیس ســازمان بورس در ادامه در 
مورد مزایای صندوق امالک و مستغالت توضیح داد: این صندوق 
در جذب سرمایه گذار خوب عمل می کند، چرا که هرکس بخواهد 
وارد حوزه مســکن شود باید پول درشــتی داشته باشد اما با هر 
میزان ســرمایه ای می توان در این صندوق سرمایه گذاری کرد.به 
گفته عشقی مدل های مختلفی برای تامین مالی پروژه ها از طریق 
صندوق های مذکور قابل تعریف خواهد بود.وی با اشــاره به آغاز 
معامالت ثانویه صندوق امالک و مســتغالت از امروز عنوان کرد: 
این صندوق ها برای بانک ها افزایش نقدشوندگی به همراه دارند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: بحث مولدسازی دارایی ها در دولت 
دنبال می شــود و این صندوق ها باعث می شود از دارایی های نزد 
بانک ها، بخش خصوصی و دولت بهتر استفاده کرد.عشقی افزود: 

با راه اندازی صندوق امالک و مستغالت فروش متری مسکن نیز 
محقق می شود. فردی که سرمایه الزم برای خرید ملک ۸۰ متری 

ندارد می تواند به مرور از این طریق چند متر ملک خریداری کند 
و مبلغ اجاره بها را در قالب سود دریافت کند.به گفته وی امکان 

تعریف شاخص امالک در آینده امکان پذیر می شود.

احتکار مصنوعی در بازار مسکن صورت گرفته است
در ادامه مراسم، شیرازی -  مدیرعامل فرابورس - با تاکید بر اینکه 
هدف بازار سرمایه مکانیزمی است که معامالت به صورت شفاف 
صورت گیرد، اظهار کرد: آنچه نشــانه پیشرفت بورس محسوب 
می شــود، این است که نهادها در بازار جایگزین افراد شوند. یکی 
از موضوعاتی که باعث شــد بازار با چالش مواجه شود هم حضور 

سرمایه گذاران به صورت عام بود.
وی ادامــه داد: نهادها چالش ها را به صورت خودکار تعدیل کرده 
و باعث افزایش نقدشــوندگی می شوند. همچنین نظارت پذیری 
صندوق ها بیشتر می شــود و انتقال سیاست های پولی دولت به 
اقتصاد توســط نهادها مالی صورت می گیرد.مدیرعامل فرابورس 
با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف مملو از امالک مازاد هســتند، 
عنوان کرد: این موضوع در بازار دارایی ها مشــکل ایجاد می کند. 
زیرا احتکار مصنوعی صورت گرفته اســت که بــازار را از تعادل 
خــارج می کند و به افزایش ملک دامن می زند.شــیرازی با بیان 
اینکه سرمایه گذاری در ملک مختص به قشر خاصی شده است، 
اظهار کرد: این صندوق ها ابزاری شده است برای اینکه هر فرد هر 

اندازه ای که مایل باشد در بازار ملک سرمایه گذاری کند.

رئیــس کل بانک مرکــزی در آیین 
امضــای تفاهنامه مشــترک ۵ بانک 
عامل و وزارت صنعت،معدن و تجارت 
در زمینه اوراق گام گفت: حجم اوراق 
گام از ابتــدای صدور این ابزار تا کنون 
به ۳۶,۳ هزار میلیارد تومان رسید و با 
توجه بــه غیرتورمی بودن این ابزار در 
حمایت از تولید، این مهم در دســتور 
کار دولت قــرار دارد.به گزارش ایلنا از 
بانک مرکزی، دکتــر صالح آبادی در 
این جلسه با اعالم خبر عملیاتی شدن 
اوراق گام در ۱۷ بانــک عامل خواهان 
تالش افزون تر برای گسترش استفاده 
از ابزار اوراق گام شد و گفت: براساس 
مصوبات ســتاد اقتصادی دولت، مقرر 
شده تا حداقل ۲۰درصد از کل سرمایه 
در گردش بخش تولید در سال جاری از 
طریق تامین مالی زنجیره  ای انجام شود 
ضمن آنکه بخش دیگر آن نیز از طریق 
استعالم از صورتحســاب الکترونیکی 
و اتصال به ســامانه جامع تجارت باید 
انجام گیرد.دکترصالح آبادی با اشــاره 
به نیــاز صنعت دارو به  ســرمایه در 
گــردش گفت: با توجه بــه اینکه نرخ 
ارز صنایع دارویی تغییر یافته اســت 
نیاز آنها به سرمایه در گردش در حال 
حاضر بیشتر شده است لذا مصوباتی در 

شورای پول و اعتبار داشتیم که  بانک 
ها ســرفصل های بیشتری به سرمایه 
در گردش صنایــع دارویی اختصاص 
دهند.وی تاکید کرد: بانک ها بر اساس 
مصوبات جدید که ســهیمه  هر بانک  
به صــورت جداگانه نیز تعیین و ابالغ 
شده است نســبت به گذشته سرمایه 
در گردش بیشــتری به صنعت  دارو 
از طریــق اوراق گام و یــا منابع ریالی 
اختصاص دهند که مشــکالت دارویی 
کشور حل شود.در این جلسه همچنین 
وزیر صنعت،معدن و تجارت با تشــکر 

از همــکاری مطلوب بانــک مرکزی و 
نظام بانکی در خصوص اجرایی شدن 
اوراق گام و اســتفاده آن در حــوزه 
تولید خاطرنشان کرد: با توجه به رشد 
مناسب و مملوس تولید در سال جاری  
قطعاً نیاز ایــن بخش به نقدینگی نیز 
فزونی یافته اســت بر این اساس توان 
تسهیالت دهی بانک ها باید بر مینای 
هدایت اعتبار و تخصیص بهینه منابع 
همــگام و تقویت شــود.دکترفاطمی 
امین با تاکید بر گســترش ابزار تامین 
مالی زنجیره تولید به عنوان روشــی 

غیرتورمی در حمایــت از تولید افزود: 
تامین مالی زنجیره ای تولید روشــی 
مرســوم در دنیاست و خوشبختانه در 
یک سال گذشته از راه اندازی این ابزار 
به گواه آمارهای رسمی شاهد پیشرفت 
های خوبی در این زمینه هستیم و الزم 
است گسترش این ابزار مورد توجه قرار 
گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضــوع ارتباط جریان کاال با 
جریان پول پرداخــت و گفت: جریان 
پول در کشــور بر اساس مکانیزم های 
بانکی روشن وشــفاف است بر هیمن 
مبنا وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
نیز بــا توجه به جریان پول توجه الزم 
به جریان کاال  در قالب ســامانه جامع 
تجارت داشته است و با این امر شفاف 
سازی در حوزه جریان کاال نیز محقق 
خواهد شد.تفاهنامه مشترک بانک های 
پاسارگارد، رفاه، پست بانک، کارآفرین 
و ســامان بــا وزارت صنعتت،معدن و 
تجارت با موضوع  عملیاتی کردن اوراق 
گام در زمینه تامین مالی زنجیره تولید 
در حضــور رییــس کل بانک مرکزی 
و وزاری صنعــت، معــدن و تجارت و 
اقتصاد و امور دارایی به امضا رسید بر 
این اساس مجموع بانک های عامل در 

این زمینه به عدد ۱۷ رسید.

 اوراق گام در 1۷ بانک
 عملیاتی شد

معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی از فراهم شــدن امکان 
نقــد کردن غیرحضــوری چک بــا رونمایی از ســامانه چک 
الکترونیک خبر داد.به گزارش ایسنا، مراسم رونمایی از سامانه 
چک الکترونیک با حضور رئیــس کل بانک مرکزی، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی و وزیــر صنعت، معدن و تجــارت برگزار 
شــد.مهران محرمیان - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
- در این مراســم اظهار کرد: چکاد با مالحظات گسترده فنی 
و حقوقی پروژه بســیار پیچیده ای بود که با حمایت رئیس کل 
بانک مرکزی عملیاتی شــد. چکی که دیجیتال صادر می شود 
می توانــد در اختیار فردی قــرار گیرد که اصــال دارای چک 
دیجیتال نیست.وی افزود: مهمترین اتفاق، نقد کردن چک به 

صورت غیر حضوری است که گام مهمی در تسهیل دسترسی 
مردم به خدمات بانکی است. تعداد زندانیان مرتبط با چک که 
بیش از ۸۰ درصد نســبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است با 

اجرای قوانین جدید چک افتخار آمیز است.

روزی یک نفر برای چک برگشتی به زندان می رود
معــاون فناوری های نوین بانک مرکــزی با بیان اینکه در حال 
حاضر نزدیک بــه ۹۸ درصد خدمات بانکی غیرحضوری انجام 
می شــود، ادامه داد: با صدور چــک الکترونیک نیز این میزان 
بیشــتر خواهد شد. در ســال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ نفر بابت چک 
برگشــتی به زندان می رفت، اما در حال حاضر، هر روز یک نفر 

برای چک برگشتی به زندان می رود.  

امکان صدور چک الکترونیک در سه بانک 
وی افزود: در حال حاضر امکان صدور چک الکترونیک در ســه 
بانک پارســیان، صادرات و تجارت فعال برای اشخاص حقیقی 
فراهم شــده که به  زودی این امکان برای اشخاص حقوقی نیز 
فراهم خواهد شــد. بانک های ملت، آینده و کشــاورزی نیز در 

مرحله تست صدور چک الکترونیک قرار دارند.  

کاهش هزینه مبادالت با چک الکترونیک 
احســان خاندوزی _ وزیر امور اقتصادی و دارایی _ نیز در این 
مراسم با بیان اینکه چک الکترونیک هزینه مبادالت را کاهش 
می دهد، اظهار کرد: چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در 
نظام بانکی  اســت. وقتی از حمایت از تولید صحبت می کنیم 
یعنی همین، هر سیاســتی که برای کاهش هزینه های مبادله 

برای فعاالن اقتصادی باشــد فرآیند تولید ســهل تر و جذاب تر 
می شود. هر اندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله 
شود سرعت گردش معامالت بیشتر می شود و به رونق اقتصادی 
کمک می کند.وی افــزود: نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های 
قضایی با این دست اقدامات کاهش می یابد و بسیار حائز اهمیت 
است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیالت نقدی بانک ها 

می شود و اقدام مبارکی است.

با رونمایی از سامانه چک الکترونیک؛

امکان نقد کردن غیرحضوری چک فراهم شد

گروه جی پــی مورگان پیش بینی  کرد که مشــکالت 
صرافی اف تی ایکس )FTX ( می تواند بیت کوین را به 
ارزش ۱۳ هزار دالر سوق دهد.به گزارش ایسنا به نقل 
از کریپتو، گروه جی پی مورگان به رهبری نیکوالوس 
پانیگیرتزوگلو پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین به 
دلیل آشفتگی پس از سقوط صرافی FTX ممکن است 
به ۱۳ هزار دالر کاهش یابد.هزینه استخراج بیت کوین 
نیــز به میزان قابــل توجهی کاهش یافته اســت که 
می تواند دلیل دیگری برای ســقوط بالقوه این دارایی 
باشد.گروه تحلیلی از بانک وال استریت نیز تخمین زد 
که سقوط مداوم بازار کریپتو می تواند در روزهای بعد 
تشدید و منجر به کاهش بیشتر ارزش بیت کوین شود.

کارشناســان به این نتیجه رسیدند که بحران صرافی 
FTX و اختالل در شــرکت آالمدا ریســرچ می توانند 
قیمت ارز دیجیتال اصلی را به ۱۳ هزار دالر برســانند.
گروه جی پی مورگان معتقد است مشکل اصلی، فاجعه 
صرافی اف تی ایکس سم بنکمن فراید نیست بلکه این 

واقعیت اســت که سازمان های زیادی وجود ندارند که 
بتوانند کمک کنند.»آنچه این مرحله جدید اهرم زدایی 
ارزهای دیجیتال، ناشی از سقوط آشکار آالمدا ریسرچ 
و صرافی FTX را مشکل سازتر کرده، این است که تعداد 
واحدهــای دارای ترازنامه قوی تر که بتوانند واحدها با 
ســرمایه کم و اهرم باال را نجــات دهند در حال افول 
هستند.«کاهش هزینه های اســتخراج بیت کوین نیز 

عامل دیگری اســت. این گــروه گفت: در حال حاضر، 
این مبلغ ۱۵ هزار دالر است اما به احتمال زیاد کاهش 
۱۳ هزار دالری ماه های تابســتان را دوباره مشــاهده 
خواهیم کرد. این رویداد می تواند بر قیمت بیت کوین 
تأثیر منفی بگذارد زیرا برخی از فعاالن بازار می توانند 
سطح کنونی را به عنوان »کران پایین تر« این زمستان 
ارز دیجیتال مشــاهده کنند.کاهــش در هزینه تولید 
ممکن است برای چشــم انداز آینده قیمت بیت کوین 
منفی تلقی شود تا جایی که هزینه تولید توسط برخی 
از فعــاالن بازار به عنوان مرز پایینــی محدوده قیمت 
بیت کویــن در بازار نزولی درک شــود.علیرغم تالطم 
فعلی در کل اکوسیستم کریپتو، انتظار می رفت که در 
صورت دستیابی بایننس به FTX اوضاع آرام شود با این 
حال، بزرگترین پلتفرم رمزنگاری جهان در نهم نوامبر 
عقب نشــینی کرد. این عدم دستیابی موجب وحشت 
بیشتری در فضای رمزنگاری دیجیتال شد و ارزش بازار 

جهانی به زیر ۸۵۰ میلیارد دالر سقوط کرد.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین به ۱۳ هزار دالر سقوط می کند؟
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گزیده خبر

آمریکا برای خرید نفت هند از روسیه شرط 
گذاشت

واشنگتن به هند اجازه داد تا به خرید نفت روسیه به میزان دلخواه خود ادامه 
دهد، حتی با قیمت هایی که بیشــتر از قیمت تعیین شده توسط مکانیسم 
سقف تحمیلی گروه هفت است، اما تنها در صورتی که از بیمه، خدمات مالی 
و دریایی غرب برای انجام معامالت اســتفاده نکند.به گزارش ایسنا، جنت 
یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه به دنبال دیدار با نیرماال سیتارامان، 
وزیر دارایی هند به خبرگزاری رویترز گفت، نفت خام روسیه »به قیمت های 
مقرون به صرفه فروخته خواهد شــد و ما خوشــحالیم که هند یا آفریقا یا 
چین ایــن قیمت را دریافت کند.«جنت یلن اســتدالل کرد که زمانی که 
اتحادیه اروپا تمام واردات نفت روســیه از طریق دریا را در ماه آینده متوقف 
کند، مسکو مجبور خواهد شد که سقف قیمت یا تخفیف های قابل توجه از 
نرخ های بازار را بپذیرد.این وزیر آمریکایی افزود: زمانی که اتحادیه اروپا خرید 
نفت روســیه را متوقف کند، ادامه ارسال نفت به همان اندازه که قبال انجام 
می شد، برای روسیه بسیار دشــوار خواهد بود. آنها به شدت در جستجوی 
خریدار خواهند بود و بسیاری از خریداران به خدمات غربی متکی هستند. 
تحریم ها دسترســی به این خدمات را برای خریدارانی که ســقف قیمت را 
رعایت می کنند، محدود می کند.یلن توضیح داد که این مکانیسم به هند و 
سایر کشورهایی که قیمتی باالتر از سقف برای نفت روسیه می پردازند، اهرم 
بیشــتری برای پایین آوردن قیمت نفت می دهد. هدف این است که نفت 
روسیه در بازار باقی بماند و در عین حال مسکو را به دلیل حمله نظامی اش 
در اوکرایــن مجازات کند و درآمدهای انرژی آن را به شــدت کاهش دهد.

این در حالیســت که مقامات روسیه می گویند که نفت یا سایر کاالهایشان 
را با قیمت محدودشــده نمی فروشد. ماه گذشته یکی از مقامات خزانه داری 
ایــاالت متحده تخمین زد که ۹۰ درصد نفت روســیه همچنان با قیمتی 
خارج از سقف تعیین شــده به دست خریداران برسد.براساس اعالم شرکت 
ورتکسا )Vortexa( که ردیاب محموله های انرژی است، هند به عنوان سومین 
واردکننده بزرگ نفت جهان، امسال خرید نفت خام از روسیه را افزایش داده 
و در ماه اکتبر مسکو از عربستان سعودی و عراق پیشی گرفت و به بزرگترین 

تامین کننده نفت دهلی نو تبدیل شد.

وزیر دفاع اوکراین: 
 اکنون عضو دوفاکتوی ناتو هستیم

وزیر دفــاع اوکراین گفت، کی یف قصد دارد یــک صنعت نظامی و دفاعی 
قدرتمند از جمله »ارتش هواپیماهای بدون سرنشین« ایجاد کند و گرفتن 

سهام شرکت های استراتژیک بخشی از این حرکت است.
به گزارش ایســنا، »اولکســی رزنیکوف« وزیر دفاع اوکراین در مصاحبه با 
خبرگزاری رویترز گفت که کشــورش به دنبال ساخت توپخانه ای مطابق با 
استاندارد ناتوست و به ساخت قابلیت های پارازیت پهپاد و ساخت پهپادهای 
هوا – زیردریایی و زمینی نیاز دارد. او این ها را »آینده جنگ در این سیاره« 
نامید.   او گفت که اوکراین در حال ساخت »ارتش پهپادها« برای مقاومت 
در برابر حمله روســیه است. براساس ادعاهای کی یف، مسکو در هفته های 
اخیر موجی از پهپادها را برای ضربه زدن به زیرساخت های حیاتی اوکراین 
به راه انداخته اســت.وزیر دفاع اوکراین که در منطقه کامال حفاظت شده ای 
در مرکز کی یف صحبت می کرد، افزود: ما سعی داریم شبیه اسرائیل باشیم؛ 
مستقل تر طی سال های آینده. به نظرم بهترین پاسخ را می توان در اسرائیل 
دید... توســعه صنعت ملی خودشان برای نیروهای مسلح خودشان. همین 
باعث مستقل بودن آنها می شود.اوکراین در طول جنگ روسیه که در فوریه 
آغاز شــد، به شدت به سیستم های تســلیحاتی پیشرفته غربی متکی بوده 
و از موشــک اندازهای متعددی مانند هیمارس برای ضربه زدن به خطوط 
تدارکاتی و پست های فرماندهی روسیه در جنوب استفاده کرده است.وزیر 
دفاع اوکراین همچنین گفت: ما فهمیدیم که با اســتفاده از سیســتم های 
تســلیحاتی شوروی... ما مستقل نیســتیم و بهتر است سیستم های جدید 
با مهمات جدید منطبق با اســتاندارد ناتو داشــته باشــیم. ما ایده ای برای 
داشتن سامانه های ۱۵۵ میلی متری اوکراینی هم داریم که کالیبر استاندارد 
توپخانه ناتوست.رزنیکوف در مصاحبه خود با رویترز گفت که گرفتن سهام 
شرکت های استراتژیک کلیدی بخشی از حرکت دفاعی گسترده تر کی یف 
است. او ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، خصوصی سازی یا تبدیل شیوه 
ادره نهادها و ارگان های عمومی یا دولتی به نوع بخش خصوصی را پیشنهاد 
کرد.او افزود که اوکراین در حال حاضر به طور موثر بخش مهمی از دفاع ناتو 
در جناح شــرقی این ائتالف غربی بوده و اوکراین با شرکای خارجی درباره 
چگونگی توسعه سیستم ها و ســرمایه گذاری های مشترک رایزنی می کند. 
رزنیکوف گفت: مهم نیســت که ما چه زمانی به صورت رســمی عضو ناتو 
شویم. ما در حال حاضر به صورت عملی به یک شریک ناتو تبدیل شده ایم. 

به همین دلیل است که ما باید صنعت نظامی خود را با هم توسعه دهیم.

چین به آمریکا هشدار داد: جزئیات دیدار 
رهبران افشا نشود

دولت چین از مقامات آمریکا خواست جزئیات دیدار آتی رؤسای جمهوری 
این دو کشور در اجالس سران گروه ۲۰ را در اختیار تایوان قرار ندهند و آن 
را اشتباه فاحشی دانست که پروتکل های دیپلماتیک و توافقات دوجانبه را 
نقض می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، اخیراً جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد، واشنگتن اطالعات دیدار آتی 
شــی جینپینگ، رئیس جمهوری چین و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
در حاشیه نشست گروه ۲۰ را با مقامات تایوان به اشتراک خواهد گذاشت.

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین به این اظهارات سالیوان واکنش 
تندی نشــان داد و گفت: این نقض فاحش سیاست چین واحد و مفاد سه 
بیانیه مشترک آمریکا و چین است. این واقعا یک خطای فاحش است و چین 
شــدیداً با آن مخالف است.این سخنگو در ادامه به این بسنده نکرد و اساساً 
هر تعامل رســمی میان مقامات آمریکا و تایوان را نقض اصل »چین واحد« 
دانست.تایوان جزیره ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک خود 

دانسته و حمله نظامی را یکی از راه های پس گرفتن آن می داند.
قرار اســت در روز دوشــنبه، جو بایدن و شی جینپینگ در حاشیه اجالس 
سران کشورهای گروه ۲۰ در اندونزی با یکدیگر دیدار کنند.کاخ سفید اعالم 
کرد که بایدن در این دیدار به شــی هشــدار خواهد داد که تداوم توســعه 
تسلیحاتی کره شــمالی، به افزایش حضور نظامی واشنگتن در این منطقه 
منجر خواهد شد.آمریکا نگران این است که کره شمالی برای نخستین بار از 
سال ۲۰۱۷، در فکر آزمایش بمب هسته ای باشد و باور دارد چین و روسیه 
می توانند با اعمال فشــار، پیونگ یانگ را از این کار بازدارند.جیک سالیوان 
گفت: اگر کره شمالی بخواهد به این رفتار ادامه دهد، حضور نظامی آمریکا 
در این منطقه افزایش خواهد یافت. پس به نفع چین اســت که یک نقش 

سازنده ایفا کرده و تمایالت نابجای پیونگ یانگ را کنترل کند.

روسیه ۲۰۰ آمریکایی از جمله خواهر و برادران بایدن را ممنوع 
الورود کرد

وزارت امور خارجه روســیه در بیانیه ای اعالم کرد، مســکو در اقدامی تالفی جویانــه ممنوعیت ورود علیه ۲۰۰ تبعه 
آمریکایی از جمله خواهر و برادران رئیس جمهوری آمریکا اعمال می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، در 
این بیانیه آمده است: در واکنش به تحریم های فردی جدید که دائما توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا علیه 
نه تنها مقامات، پرسنل بخش دولتی و تجاری و چهره های فرهنگی روسیه بلکه علیه افرادی که به یک یا چند دلیل 
واشــنگتن را راضی نمی کنند، اعمال می شود، یک ممنوعیت تالفی جویانه برای ورود به فدراسیون روسیه علیه ۲۰۰ 
تبعه آمریکایی اعمال می شــود.والری بایدن، خواهر و جیمز و فرانسیس بایدن، دو برادر جو بایدن، کارین جین-پی یر 
سخنگوی کاخ سفید و پل پلوسی، همسر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جزو افراد قید شده در این 
لیست هستند.این ۲۰۰ تبعه آمریکایی شامل قانون گذاران، مقامات، مدیران شرکت ها، روزنامه نگاران دولتی، و اعضای 
خانوده سران سیاسی می شود.افراد قید شده در این لیست به خاطر مشارکت شان در »ترویج کمپین روسیه هراسی و 
حمایت از دولت کی یف« از ورود به روسیه منع شده اند.بعالوه، تحریم هایی علیه کریستوفر کاوولی، فرمانده فرماندهی 
آمریــکا در اروپا و فرمانده عالی متحدان در اروپا و همچنین چهار معاون وزیر دفاع و دب هالند، وزیر کشــور آمریکا 
اعمال شده است.برنی سندرز و الیزابت وارن سناتورهای آمریکایی، هاویر بسرا، وزیر بهداشت، آن اپلباوم نویسنده نشریه 
آتالنتیک و کارشناس مسائل روسیه و متیو کامینسکی، سردبیر نشریه پولیتیکو نیز از جمله افرادی هستند که از ورود 
به روسیه منع شده اند.جو بایدن، همسرش و هانتر و اشلی، فرزندانشان و همچنین نانسی پلوسی و اکثر اعضای مشهور 
کنگره آمریکا پیش تر از ورود به خاک روسیه منع شده بودند. این ۲۰۰ نفر به بیش از یک هزار تبعه آمریکایی که در 

حال حاضر از ورود به روسیه منع شده اند، اضافه می شوند.

اوکراین در مرز با بالروس در حال ساخت دیوار است
معاون رئیس دفتر کارمندان ریاســت جمهوری اوکراین اعالم کرد، کی یف ساخت یک دیوار مرزی با بالروس را آغاز 
کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این خبر از سوی کریل تیموشنکو، معاون رئیس دفتر 
کارمندان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین با هدف تقویت مرز و سایر استحکامات در مناطق غربی کشوری 
شامل وولین، روونو و ژیتومیر است.وی افزود: حدود سه کیلومتر مرزبندی تاکنون با بالروس انجام شده و کار بر روی 
ادامه آن در جریان اســت. این تمام جزئیات نیســت چون ما مجاز نیستیم آن را اعالم کنیم.از آنجایی که مرز بین دو 
کشــور بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر اســت، این دیوار تنها بخش کوچکی از این مرز را پوشــش می دهد. همچنین بخش 
اعظمی از این مرز از روی زمین های ناهموار مانند باتالق ها و رودخانه ها می گذرد و احتماال نیازی به ساخت دیوار در 
این مسیر نیست.برنامه ریزی برای ساخت این دیوار سال گذشته میالدی بود زمانیکه مقام های دولت کی یف مساله 
مهاجرت های غیرقانونی و حضور نیروهای روسی در مناطق همجوار اوکراین را مطرح کردند.کی یف بارها دولت مینسک 
را به طرفداری از روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده است.دسامبر گذشته میالدی، رئیس پارلمان اوکراین اعالم کرد 

که هزینه ساخت این دیوار مرزی حدود ۶۲۲ میلیون دالر می شود.

اردوغان سفیر ترکیه در اراضی اشغالی را تعیین کرد
پس از عادی سازی روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، منابع خبری امروز )شنبه( از تعیین سفیر آنکارا 
در تل آویو خبر دادند.به گزارش ایسنا، به نقل از فلسطین الیوم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
پس از عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی، رســماً »شاکر اوزجان تورونالر« را به عنوان سفیر آنکارا در 
تل آویو تعییــن کرد.رئیس جمهوری ترکیه حکم انتصاب تورونالر را امضا کرد و ســند مربوطه در روزنامه 
رسمی منتشر شد.در فرمان ریاست جمهوری ترکیه آمده است: »شاکر اوزجان تورونالر«، از اعضای شورای 
مشــورتی سیاست خارجی ترکیه، بر اســاس مواد ۲ و ۳ فرمان شماره ۳ ریاست جمهوری، به عنوان سفیر 
ترکیه در اسرائیل منصوب شد.»ایریت لیلیان« که پس از توافق میان رژیم صهیونیستی و ترکیه برای تبادل 
سفیر توسط دولت رژیم صهیونیستی به عنوان سفیر تل آویو در آنکارا تعیین شد، اوایل شهریور سال جاری 
در جمع خبرنگاران گفته بود: ســفیر ترکیه همانند سفرای دیگر کشورها استوارنامه خود را در شهر قدس 

)اشغالی( تسلیم خواهد کرد.

انتخابات کنگره 

نشانه هایی از اختالفات در حزب جمهوریخواه
تهــران – ایرنا – رســانه های غربی در حالــی همچنان نتایج 
انتخابــات میاندوره ای آمریکا را پوشــش می دهند که هنوز 
شمارش آراء انتخابات ۱۷ آبان به پایان نرسیده و حزب حاکم 
بر سنا و مجلس نمایندگان تاکنون مشخص نشده است. یکی 
از نکات مهم این دوره انتخابات برجســته شدن اختالفات در 
حزب جمهوری خواه بوده است.به گزارش شنبه ایرنا، تارنمای 
روزنامه انگلیسی فایننشــال تایمز نوشت که رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا گرچه کمک کرد تا محبوبیت فرماندار کنونی 
ایالت فلوریدا افزایش یافته و در صحنه سیاسی رشد کند، با این 
حال دســت پرورده اش به رقیبی جدی بر سر کسب نامزدی 
حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ تبدیل 
شــده اســت.ترامپ در انتخابات ۲۰۲۲ از نامزدهایی حمایت 
کرد کــه مدعی بودند در انتخابــات ۲۰۲۰ به زیان وی تقلب 
شــده بود. این ادعا موجب شــد تا رای دهندگان از بیم تکرار 
ناآرامی های سیاسی دوران ترامپ به نامزدهای مقابل آنها رای 
داده و بســیاری از نامزدهای مورد تائیــد ترامپ ناکام بمانند.

از ســوی دیگر جمهوریخواهانی کــه از ترامپ دوری گزیده و 
خود را میانه رو نشــان می دادند عملکرد به مراتب بهتری در 
انتخابات امسال داشتند که برایان کمپ فرماندار کنونی ایالت 
جورجیاست که بار دیگر توانست در انتخابات فرمانداری پیروز 
شود.اکنون که ندای تغییر در درون حزب جمهوریخواه شنیده 
می شــود، برخی خواهان روی گردانی از ترامپ و اقبال به ران 
دوسانتیس شده اند. این سیاستمدار ۴۴ ساله نه تنها توانست 
بــار دیگر در انتخابات به شــدت رقابتی فلوریدا پیروز شــود، 
بلکــه اختالف خود از رقیبش را به حدود ۲۰ درصد برســاند. 

وی همچنین توانست اکثریت آراء شهرستان میامی - ِدید که 
پایگاه دموکرات ها به شــمار می رود را نصیب خود کند.ا این 
حال هنوز مشخص نیست که بتوان ترامپ را در انتخابات درون 
حزبی جمهوریخواهان شکســت داد. گر چه از میزان حامیان 
وی کاسته شده اند ولی هنوز تعداد آنان زیاد است. طبق یافته 

های شــرکت افکارسنجی مورنینگ کانســالت، ۴۸ درصد از 
جمهوریخواهان حامی نامزدی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ بوده و 
۲۶ درصد از آنان از رقیب جوانش حمایت می کنند.در گرماگرم 
تعیین تکلیف سنا و با توجه به آنکه ترامپ به صورت تلویحی 
وعده داده تا ۱۵ نوامبر )۲۴ آبان( به صورت رســمی داوطلب 

نامزدی جزب جمهوری خواه در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ شود، برخی از جمهوریخواهان به وی فشار آورده اند که 
این تصمیم را به تعویق انداخته و منتظر بماند تا تکلیف کرسی 
ایالت جورحیا در سنا انتخابات معلوم شود. رقابت در این ایالت 
میان ِهرِشــل واکر، نامزد مورد حمایت ترامپ و رافائل وارناک 
دموکرات است.گرچه این ترامپ بود که از واکر )اسطوره فوتبال 
آمریکایی در ایالت جورحیا و از دوستان خانوادگی قدیمی اش( 
در رقابت ها حمایت کرد و شــانس پیروزی وی را افزایش داد، 
با این وی به گفته منابع آگاه به ســی  ان ان، وی از بیم تاثیر 
سوء حضور رئیس جمهوری آمریکا بر سبد رای دهندگانش، از 
ستاد ترامپ خواســته تا ترتیبی دهند که در جریان انتخابات 
اخیــر در مکانی به غیر از جورحیا ســخنرانی و تبلیغات کند.

برخی از جمهوریخواهان جورجیا می گویند که تصمیم ترامپ 
برای عمل به برنامه انتخاباتی خود موجب می شود تا حواس ها 
ازموضوع تسلط بر سنا که در حال حاضر اهمیت بیتشری برای 
جمهوریخواهان دارد، منحرف شود. ترامپ نیز امیدوار است که 
با نطق ۲۴ آبان اقبال به وجود آمده به دوسانتیس را خنثی کند. 
با تمام این اوضاف، حتی برخــی از جمهوریخواهان امیدوارند 
که دوســانتیس با حضور در تبلیغات واکر، به پیروزی وی در 
انتخابات سنا کمک کند. بدیهی است که چنین حرکتی خشم 
ترامپ را برخواهد انگیخت.به نظر می رسد آنچه که جناح های 
مختلف حزب جمهوریخواه و صاحبنظران سیاسی بر آن توافق 
دارند آن است که نتایج انتاخابات میاندوره ای هر چه که باشد، 
رقابت بر ســر کسب رهبری این تشکیالت راستگرا علنی شده 

و شدت خواهد یافت.

پس از آنکه وزارت دفاع روســیه اعالم کرد به طور کامل از شــهر 
»خرسون« اوکراین عقب نشینی کرده است، شماری از ساکنان این 
شهر مهم جنوبی به اســتقبال سربازان اوکراینی رفتند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از شبکه سی.ان.بی.سی، اعالم روسیه مبنی بر خروج 
کامل نیروهایش از خرســون، تنها مرکز استانی در اوکراین که از 
زمان آغاز جنگ دو کشــور تصرف کرده بود، با خوشحالی برخی 
در اوکراین و غرب روبرو شــده و حتی برخی از مقامات آمریکایی 
را به جایی رســانده که گشایش مذاکرات دیپلماتیک را پیشنهاد 
کنند، هر چند جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که زمان 
چنین مذاکراتی باید به نظر اوکراین بســتگی داشته باشد.سی.ان.

بی.سی نوشته است، تحلیلگران هشدار می دهند، خروج روسیه از 
خرســون در جنوب اوکراین برای هر دو طرف مملو از خطر است.
دولت اوکراین گفت که نسبت به عقب نشینی روسیه با تردید نگاه 
می کند اما ظاهرا نیروهای این کشور در عرصه میدانی از این فرصت 
برای هدف قرار دادن گروه های بزرگی از نیروهای روسی که آماده 
عقب نشــینی هستند، استفاده می کنند.به نوشته سی.ان.بی.سی، 
در حالی که روســیه از عقب نشینی سریع نیروهایش از خرسون 
خبر داده، اما رهبران و تحلیلگران غربی و اوکراینی انتظار داشتند 
که این عقب نشینی که شامل ده ها هزار نیرو شده، به میزان قابل 
توجهی بیشــتر طول بکشد.سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، روز 
چهارشنبه دستور این عقب نشینی را در ضمن پیشروی نیروهای 
اوکراینی در این شــهر صادر کرد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در اواخر ســپتامبر طی حکمی خرسون را ضمیمه خاک 
روســیه کرد و کرملین می گوید که خرســون »هنوز بخشــی از 
روسیه است.«وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود برای اعالم تکمیل 
عملیات عقب نشــینی از خرســون اعالم کرد که تمامی نیروها و 
تجهیزات روسیه به کرانه شرقی رودخانه دنیپرو منتقل شدند.این 
وزارتخانه تصریح کرد: انتقال واحدهای نظامی روسیه به کرانه چپ 
رودخانه دنیپرو تکمیل شــده اســت. حتی یک واحد از تجهیزات 

نظامی یا سالحهای روســیه در کرانه راست )غربی( رودخانه باقی 
نمانده اســت. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود تصریح کرد، همه 
نظامیان روسی به کرانه چپ این رودخانه رفتند. این بیانیه افزوده 
اســت که روسیه هیچ نفر یا تجهیزاتی را در طول این عقب نشینی 
از دست نداده اســت.مقامات اوکراینی و برخی از تحلیلگران هنوز 
نســبت به این عقب نشینی روسیه تردید دارند و هشدار می دهند 
که ممکن اســت نوعی تله باشــد یا خطراتی مانند مین پشت سر 
آن باقی مانده باشــد. مقامات منطقه ای خرسون به ساکنان دستور 
داده انــد تا زمانی که آنها برای یافتن ســربازان احتمالی باقیمانده 
روسیه جســتجو می کنند، در  خانه بمانند.اولکسی دانیلوف، دبیر 
شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، به ساکنان خرسون هشدار داد 
که هنوز به خانه های خود برنگردند زیرا نیروهای روسی هنگام عقب 
نشــینی، مین ها و سایر مواد منفجره را روی اراضی کار گذاشته اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از ورود نیروهایش به 
شهر خرسون در پستی در پیام رسان تلگرام گفت که خرسون »مال 
ما است.«زلنســکی در یک بیانیه روزانه خود گفت که روس هایی 
که از خرسون عقب نشــینی می کنند »مقدار بسیار زیادی مین و 
مواد منفجره به ویژه در تأسیســات حیاتی بر جای گذاشته اند.«وی 
ادعا کرد: »واضح است که روسیه به صلح فکر نمی کند. یک حمله 
تروریستی دیگر به شهر میکوالیف و تخریب یک ساختمان مسکونی 
در آن گواه روشــنی است که آنچه روســیه نگرانش است راه های 
رســیدن به صلح نیســت، بلکه راه هایی برای ایجاد دردناک ترین 
آسیب اســت، نه به دنبال شــروع مذاکرات، بلکه به دنبال پرتاب 
موشک یا پهپاد به سمت چیزی در اوکراین با هدف متضرر ساختن 
اوکراینی ها است.«زلنســکی گفت به خاطر »روز تاریخی بازگشت 
خرســون« به خود می بالد.زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی که 
روز جمعه در کانال تلگرامی خود منتشــر شــد، گفت: »امروز یک 
روز تاریخی است. ما در حال بازگرداندن جنوب کشورمان هستیم. 
ما خرسون را برمی گردانیم.«جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ 
ســفید امروز شنبه گفت، خروج روســیه از شهر خرسون اوکراین 
یک »پیروزی فوق العاده« برای کی یف است.ســالیوان افزود، با این 
حال، هنوز بیانیه روسیه مبنی بر اینکه نیروهایش را از کرانه غربی 
رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون بیرون کشیده و خرسون را رها 
کرده اســت، مورد راستی آزمایی قرار نداده است.سالیوان در ضمن 
همراهــی جو بایدن، رئیس جمهور آمریــکا در عزیمت به کامبوج 
بــه خبرنگاران گفت: »اما به نظر می رســد کــه روس ها این عقب 
نشینی را اجرا کرده اند. به نظر می رسد که اوکراینی ها به تازگی یک 
پیروزی فوق العاده کسب کرده اند.«سالیوان همچنین درخواست ها 
از زلنســکی برای نشان دادن رویکرد باز به مذاکرات صلح با مسکو 
را رد کرد و مدعی شد که اوکراین در این درگیری »طرف صلح« و 

روسیه »طرف جنگ« است.

عقب نشینی روسیه از خرسون، خوشحالی غرب و 
استقبال از سربازان اوکراینی

دادستان های ترکیه به دنبال وضع ممنوعیت 
سیاســی و چهار ســال حبس برای شهردار 
استانبول به اتهام توهین به مقام های دولتی 
این کشور هســتند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایگاه خبری عرب نیوز، جلســه استماع 
دادگاه که قرار بود علیه »اکرم امام اوغلو« شــهردار اســتانبول روز جمعه برگزار 
شــود به ۱۴ دسامبر موکول شد. دادستان های ترکیه بارها خواستار زندانی شدن 
امام اوغلو شده اند و به دنبال ۱۵ ماه تا چهار سال حبس برای او هستند.امام اوغلو 
یکی از اعضای حزب اصلی اپوزیســیون ترکیه به نام »مردم جمهوری خواه« بارها 
گفتــه که اتهامات علیه وی با هدف دور نگهداشــتنش از کاندیداتوری انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۳ اســت.برخی او را رقیب احتمالی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری کنونی ترکیه می دانند.روز جمعه زمانیکه امام اوغلو داشت جمع 

نمازگزاران را ترک می کرد، این اتهامات علیه خود را محکوم کرده و گفت: این نوع 
از روندهای حقوقی مردم به ویژه نسل های جوان را دچار ناامیدی می کند.امام اوغلو 
در ســال ۲۰۱۹ به عنوان شــهردار استانبول انتخاب شــد. پیروزی او یک ضربه 
تاریخی بر پیکره حزب عدالت و توسعه اردوغان بود که برای ۲۵ سال کنترل این 
شــهر را برعهده داشت. حزب اردوغان خواستار ابطال نتایج این انتخابات در شهر 
۱۶ میلیون نفری استانبول شد و مساله بی نظمی را مطرح کرد. اتهامات به تکرار 
انتخابات، آن هم چند ماه بعد منجر شــد. امام اوغلو اما باز هم با اکثریت آرا پیروز 
شد.دادگاهی شهردار استانبول بر اســاس اتهاماتی است که او به اعضای شورای 
انتخابات در چهارم نوامبر ۲۰۱۹ توهین کرد و در بیانیه ای لغو نتایج یک انتخابات 
مشروع را »حماقت« توصیف کرد.اما وی توهین به اعضای شورا را رد و تاکید کرد 
که گفته هایش در واکنش به واژه »احمق« اســت که سلیمان سویلو، وزیر کشور 
درباره اش به کار برد و امام اوغلو را به انتقاد از ترکیه در جریان بازدیدش از پارلمان 

اروپا متهم کرد.از طرفی، این اتهام زنی در حالی مطرح شــده که نظرســنجی ها 
مکررا نشان می دهد که رهبران حزب اپوزیسیون »مردم جمهوری خواه« نسبت به 
اردوغان پیشتاز هستند و همین مساله احتمال این را افزایش می دهد که انتخابات 
ســال آتی میالدی به دو دهه حکمرانی اردوغــان پایان دهد. اما اگر امام اوغلو در 
این دادگاه محکوم شــود، سمتش را به عنوان شهردار استانبول از دست می دهد 
و جایش را یکی از افراد نزدیک به حزب عدالت و توســعه می گیرد.هم امام اوغلو 
و هم منصور یاناس، شــهردار آنکارا حمایت گســترده ای را دارند و کاندیداهای 
احتمالی برای ریاست جمهوری ترکیه هستند.اخیرا نیز کمال قلیچداراوغلو، رهبر 
حزب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه که نسبت به دو شهردار آنکارا و استانبول 
محبوبیت کمتری دارد اما با این حال گفته که شــاید کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری شــود، اعالم کرد که بر اساس قانون جدید اطالعات نادرست، به اشاعه 

اطالعات گمراه کننده متهم شده است.

شهردار استانبول شاید به حبس و ممنوعیت فعالیت سیاسی محکوم شود
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محققان مؤسسه زیست شناسی سیستم ها )ISB( آمریکا در مطالعه 
اخیرشــان اظهار کردند که میکروبیوم روده نقش کلیدی در شکل 
دادن متابولوم ما دارد. به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، متابولوم 
به مجموعه متابولیت های کوچک شــامل متابولیت های واســط، 
هورمون هــا و مولکول های ســیگنال  دار و همچنین متابولیت های 
ثانویه در یک نمونه زیستی اطالق می شود. اخیرا محققان آمریکایی 
اظهار کرده اند میکروبیوم روده نقش کلیدی در شکل دادن متابولوم 
ما دارد.عبارت »شــما همان چیزی هســتید که می خورید« نتایج 
جدیدی دارد. محققان مؤسسه زیست شناسی سیستم ها دریافته اند 
که میکروبیوم روده تا حد زیادی مسئول تغییر متابولیت های خون 
در گردش در بین افراد اســت. ایــن یافته ها به راهنمایی مداخالت 
هدفمندی که بــرای تغییر ترکیب متابولوم خون انســان طراحی 
 Nature Metabolism شــده اند، کمک می کند. این یافته ها در مجله
منتشر شد.دکتر شان گیبونز، یکی از اعضای این مؤسسه و نویسنده 
این مقاله، گفت: ما می دانیم که تغییر فرد به فرد در متابولوم خون 
- مولکول های کوچک موجود در جریان خون که می توانند با تمام 
سیستم های بدن ما تعامل داشته باشند - می تواند چیزهای زیادی 
در مورد ســالمت و وضعیت بیماری به ما بگوید. کشــف اینکه چه 
چیزی بر این تنوع حاکم اســت، یک گام ضروری اســت که ما را 
به رویکردهای دقیق مراقبت های بهداشتی نزدیک می کند.این تیم 
تحقیقاتی ۹۳۰ متابولیــت خون را که در بیش از ۱۵۰۰ نفر وجود 

داشت، بررسی کردند. 

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک در مطالعه اخیرشان به بررسی اینکه 
چگونه تنفس مغز ما را شــکل می  دهد، پرداخته اند.به گزارش ایسنا 
و به نقــل از تی ان،  اثر آرام بخش تنفس در موقعیت های اســترس 
زا، مفهومی اســت که بیشتر ما با آن آشــنا هستیم. اکنون پروفسور 
میکا آلن از دپارتمان پزشــکی بالینی دانشــگاه آرهوس یک قدم به 
درک اینکه چگونه نفس کشــیدن مغز ما را شــکل می دهد، نزدیک 
شده است.در این مطالعه محققان نتایج بیش از ۱۰ مطالعه را با نتایج 
تصویربرداری از مغز جوندگان، میمون ها و انســان ترکیب کردند و از 
آن برای ارائه یک مدل محاســباتی جدید استفاده کردند که توضیح 
می دهد چگونه تنفس ما بر ساختار مغز تأثیر می گذارد.محققان گفتند: 
آنچــه ما دریافتیم، این اســت که در انواع مختلــف کارها، ریتم های 
مغز بــا ریتم تنفس ما ارتباط نزدیکــی دارد. وقتی عمل دم را انجام 
می دهیم، ما نســبت به دنیای بیرون حساس تر هستیم، در حالی که 
وقتی نفس را بیرون می دهیم، مغز بیشتر کوک می شود. پروفسور میکا 
آلن توضیح داد که این با نحوه استفاده از تنفس در برخی ورزش های 
شــدید همخوانی دارد، برای مثال تیراندازان حرفه ای آموزش دیده اند 
که ماشه را در انتهای بازدم بکشند.میکا آلن توضیح داد که این مطالعه 
نشــان می دهد که تنفس چیزی بیش از کاری است که ما برای زنده 
ماندن انجام می دهیم. این نشــان می دهد که مغز و تنفس به گونه ای 
در هم تنیده شده اند که بسیار فراتر از بقا عمل می کنند و در واقع بر 
احساسات، توجه ما و نحوه پردازش ما از دنیای خارج تاثیر می گذارند. 
مدل ما نشــان می دهد که مکانیسم مشترکی در مغز وجود دارد که 

ریتم تنفس را به این رویدادها مرتبط می کند.

نقش کلیدی میکروبیوم روده در 
شکل گیری متابولوم

 نقش مهم تنفس
 در شکل گیری مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شهر ونیز ایتالیا/ رویترز

رونمایی ام وی آگوستا از سوپر ولوچه 1000 
ام وی آگوســتا از جدیدترین و برجســته ترین عضو خانواده نئو رترو خود رونمایی کرد. این موتورسیکلت جدید سوپر ولوچه ۱۰۰۰ نام 
دارد و شرکت سازنده از آن به عنوان هنر موتورسیکلت سازی نام می برد.محصول جدید این شرکت بر پایه موتورسیکلت RR ۱۰۰۰ شکل 
گرفته و همچنان فریم و پیشــرانه آن را به اشــتراک می گذارد اما تیم طراحی ام وی آگوستا تالش های زیادی برای طراحی محصولی 
داشته اند که ادای احترامی به گذشته این برند باشد و درعین حال ویژگی های آینده نگرانه را نیز به نمایش بگذارد. از نظر زیبایی شناسی 
باید گفت سوپر ولوچه ۱۰۰۰ از موتورسیکلت ۵۰۰ سی سی سال ۱۹۷۲ این شرکت الهام گرفته است. این موتورسیکلت اولین محصولی 
بود که از بال های جلو برای داون فورس استفاده می کرد. این ویژگی سال ها قبل از آنکه در مسابقات موتو جی پی بکار گرفته شود توسط 
ام وی آگوستا بکار رفته بود.بال های جلوی سوپر ولوچه ۱۰۰۰ هم باعث ایجاد داون فورس شده و هم روی خنک شدن پیشرانه تأثیر 
مثبت دارند. طراحان این شرکت همچنین به دنبال ادغام طراحی بال جلو در دماغه موتورسیکلت بوده اند جایی که پانل های بدنه باهم 
یکپارچه می شوند. البته یک بخش استثنا وجود دارد که درست زیر چراغ جلو جا خوش کرده است. این بخش بنا به گفته  ام وی آگوستا 

باعث شده سوپر ولوچه ۱۰۰۰ به طور قابل توجهی از رقبا متمایز شود، رقبایی که فقط روی عملکرد تمرکز دارند.

فیبا اعالم کرد: استرالیا نمی آید

 برد فنی برای بسکتبال ایران
فدراسیون جهانی بسکتبال رسما از نیامدن تیم ملی استرالیا به ایران خبر داد.به گزارش ایسنا، پس از کش و قوس های فراوان، 
فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( رسما از نیامدن تیم ملی استرالیا به ایران خبر داد. فیبا ضمن اعالم این خبر، ایران را با نتیجه 
۲۰ - صفر، تیم پیروز معرفی کرد و برای تیم ملی اســترلیا نیز باخت فنی ثبت شــد. البته فیبا اعالم کرده که ابعاد این مساله را 
بررسی خواهد کرد.در ادامه رقابت های پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۳، تیم ملی ایران باید روز دوشنبه ۲۳ آبان 
۱۴۰۱ به مصاف اســترالیا می رفت که این تیم از حضور در تهران خودداری کرد. استرالیا تقاضای بازی در کشور ثالث را داشت 
که با مخالفت فیبا روبرو شد.شاگردان ارمغانی دیشب )جمعه( در بازی نخست خود از این پنجره، با حساب ۷۲ - ۸۱ برابر چین 

شکست خوردند اما با توجه به باخت فنی استرالیا مقابل ایران، شانس صعود ایران به جام جهانی افزایش یافت.

رپسش خسته ای روا باشد
هک ردین ردد بی دوا باشد

بنماید رتا، چنانکه تویی
ارگ آیینه را صفا باشد

بی قفا روی نیست رد خارج
وندر آیینه بی قفا باشد

اندر آیینه چیه ننماید
هک هن آیین شهر ما باشد

رد صفا نیست صورت دوری
دوری از ظلمت هوا باشد

این جدایی ز کندی روشست
روش عارافن جدا باشد

پیشنهاد

چهره روز

همیشه شوهر
همیشه شوهر عنوان کتابی از نویسنده بزرگ روسیه، 
فئودور داستایوسکی است که در سال ۱۸۷۰ منتشر 
شــد. این رمان در سال ۱۸۶۹ یعنی درست چند ماه 
بعد از رمان بزرگ و حیرت انگیز ابله نوشته شده است. 
این کتاب به طور کلی ایده های اصلی داستایوســکی 
را شــامل نمی شــود به همین خاطر در مقایســه با 
دیگر کتاب های داستایوســکی – مانند ابله، جنایت 
و مکافات، شــیاطین و برادران کارامازوف – اهمیت 
چندانی ندارد. با این حال خواننده مثل همیشه تحت 
تاثیر قلم نویســنده قرار خواهد گرفت. همان طور که 
در توضیحات پشــت جلد کتاب خواندید این کتاب 
در درجه اول درباره »ولچانینف« اســت. او فردی ۳۸ 
یا ۳۹ ســاله است که احســاس می کند ناگهان پیر شده و با وجود بی بندوباری و بداخالقی هنوز 
جســورانه و پر از لطافت رفتار می کند. اما مشکل اصلی ولچانینف این است که گرفتار مالیخولیا 
شــده. حالتی که اگر کتاب های داستایوســکی را خوانده باشید با آن آشنایی کامل دارید.حافظه 
ولچانینف به هم ریخته و چشمان درشت و آبی اش آن برق همیشگی را از دست داده. تصویرهایی 
از گذشــته پیش روی خود می بیند و تقریبا خاطرات ۱۰ یا ۱۵ ســال پیش را که فراموش کرده 
بود با ریزترین جزئیات می بیند. خاطراتی که برخی از آن ها اکنون به نظرش شبیه جنایت است. 
از همین رو ولچانینف دیگر اطمینانی به روح تاریک، منزوی و مریض خود نداشــت. در کنار این 
وضعیت ولچانینف درگیر یک محاکمه است که شرایط او را وخیم تر می کند.این مرد که دو سال 
پیش هنوز به قدری پر ســر و صدا، به قدری بشــاش، به قدری لوده بود که حکایات خوشمزه را با 
مهارت تامی نقل می کرد، اکنون هیچ چیز را بیش تر از این که کامال تنها بماند دوست نمی داشت.

شاهرخ خان
شاهرخ خان زادهٔ ۲ نوامبر ۱۹۶۵( بازیگر هندی است 
که در فیلم های هندی زبان فعالیت می کند. او از سوی 
رسانه ها با عنوان هایی مانند »پادشاه بالیوود« یاد شده 
و برای نقش آفرینی هایش افتخارات مختلفی از جمله 
۱۴ جایزهٔ فیلم فیر دریافت کرده است.دولت هند نشان 
پادما شری و دولت فرانسه نشان هنر و ادب و لژیون 
دونور را به او اعطا کرده است. شاهرخ خان طرفداران 
قابل توجهی در آســیا و مهاجران هندی در سراسر 
جهان دارد.]۵[ از نظر تعداد مخاطب و درآمد از او به 
عنوان یکی از موفق ترین ستاره های سینما در جهان 
یاد شده اســت.خان فعالیت حرفه ای خود را در اواخر 
دههٔ ۱۹۸۰ و با حضور در چندین ســریال تلویزیونی 
آغاز کرد. او در ســال ۱۹۹۲ با فیلم عاشق دیوانه وار وارد بالیوود شد. شاهرخ خان در سال ۱۹۶۵ 
در یک خانوادهٔ مسلمان در دهلی به دنیا آمد.البته پیش از او شهناز الله رخ پا به این خانه گذاشته 
بود. پدر شاهرخ از فعاالن استقالل هندوستان در پیشاور )پاکستان کنونی( بود که پیش از تقسیم 
هندوســتان )جدایی پاکستان( به دهلی آمد. مادرش لطیف فاطمه هم دخترخوانده شاه نواز خان 
از فرماندهان ارتش هند و اهل راولپندی در پنجاب )پاکستان کنونی( بود. خانواده آن ها وضعیت 
اقتصادی متوســطی داشتند اما در حال حاضر او گرانقیمت ترین ستارهٔ سینمای هند با دستمزد 
افسانه ای است. شاهرخ خان عالقه مند به تحصیل و ورزش روزی می رفت تا به عنوان یک ورزشکار 
حرفه ای فعالیت کند و شاید کمتر کسی بداند او روزگاری کاپیتان تیم ملی کریکت هندوستان بود. 
اما به درخواست والدین خود در رشته اقتصاد و در دانشگاه هنسراج دهلی نو به تحصیل پرداخت 
لیسانسش را گرفت و وارد رشته فیلمسازی شد و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته گرفت.

سینما

فیلم ســینمایی »وقت چیغ انــار« در آخرین حضور 
بین المللی خود در جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون 
موفــق به دریافت جایزه شــد.به گزارش ایســنا، فیلم 
سینمایی »وقت چیغ انار« به کارگردانی گراناز موسوی 
در هجدهمین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه 
اصلی دهمین جشــنواره فیلم های آســیایی بارسلون 
جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.این جشــنواره 
در تاریخ ۴ تا ۱۵ آبان در شــهر بارسلون اسپانیا برگزار 
شده است.»وقت چیغ انار« محصول مشترک افغانستان، 
اســترالیا، ایران و هلند است و توســط گراناز موسوی، 
بهیر وردک و مرضیه وفامهر تهیه شده است. این فیلم 
ســینمایی در اولین نمایش بین المللی خود در بخش 
ســینمای آینده سی و چهارمین جشنواره فیلم توکیو )۸ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۰( به نمایش درآمد و پس 
از آن در چهل و پنجمین جشنواره فیلم سائوپولو، شصت و هشتمین جشنواره فیلم سیدنی، بیست و 
پنجمین جشنواره شب های سیاه تالین، پنجاه و دومین جشنواره فیلم هند در گوآ، نهمین جشنواره 
فیلم باســتائو قزاقستان، نوزدهمین جشنواره فیلم چنای هند، چهاردهمین جشنواره فیلم خاورمیانه 
و شــمال آفریقا، جشــنواره کارگردان های مستقل لیدز، سیزدهمین جشنواره فیلم بنگلور، بیست و 
ششمین جشنواره فیلم کراال، سی و ششمین جشنواره فیلم فریبورگ، شصت و دومین جشنواره فیلم 
زلین، جشنواره تابستانی آپاالچیان در کارولینای شمالی، هفتادمین جشنواره فیلم ملبورن، بیست و 
هفتمین جشنواره فیلم زنان آیچی ژاپن و شانزدهمین جشنواره فیلم بوفالو نیویورک )۱۴ تا ۱۸ مهر 

۱۴۰۱( به روی پرده رفته است.

 جایزه جشنواره بارسلون برای
»وقت چیغ انار«
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