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کاهش مصرف کافی نیست؛ 
 سرمایه گذاری فراموش نشود!

باور مسووالن کشور این است که عدم سرمایه گذاری طی سال های اخیر 
موجب ناترازی در تولید و مصرف گاز شده و این صنعت نیز اکنون به ۸۰ 
میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد، موضوعی که کارشناسان نیز بر آن صحه 
می گذارند و بر این باورند که می بایســت در کنار اقدامات فرهنگسازی 
برای کاهش مصرف به موضوع ســرمایه گذاری نیز توجه شود.به گزارش 
ایســنا، بیش از ۷۰ درصد انرژی کشــور به وسیله گاز تامین می شود و 
از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی بیشتر از میانگین شدت مصرف 
انرژی در سطح جهانی است، در حوزه تامین امنیت انرژی کشور تراز بین 
عرضه و تقاضای گاز طبیعی یکی از مولفه های کلیدی به شمار می رود، 
در بحــث تولید گاز بیش از ۷۵ درصد تولیــد گاز خام از میدان پارس 
جنوبی و نزدیک به ۲۰ درصد آن از میادین مستقل گازی و پنج درصد 
آن در میادین مستقل صورت می گیرد.در فصل تابستان پیک مصرف در 
بخش خانگی ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون متر مکعب است اما در فصل زمستان 
ایــن رقم به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب می رســد یعنی چهار برابر 
مصرف در فصل گرم سال از سوی دیگر بیش از ۸۳ درصد سوخت مورد 
نیاز نیروگاه ها از گاز تامین می شود. این در حالی است که در سطح جهان 
تنها ۲۳ درصد سوخت نیروگاه ها از گاز تامین می شود. در بخش خانگی 
شــاهد رشد شش درصدی مصرف گاز هستیم و در حوزه صنایع ساالنه 
پنج درصد و در بخش نیروگاهی شش درصد رشد مصرف گاز داریم. رشد 
شــدت مصرف انرژی نسبت به نرم جهانی آن نیز بیش از دو برابر است. 
با توجه به عرضه و تولید گاز ما در فصل ســرد سال حدود ۲۰۰ میلیون 
متر مکعب ناترازی در حوزه گاز داریم.در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ میلیون 
مترمکعب ناترازی در صنعت گاز وجود داشت و به دلیل برخی موضوعات 
پیش آمده، واردات گاز از ترکمنستان صورت نگرفت. در سال گذشته و با 
افزایش تولید گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده 
شد. از آنجا که در فصل سرد سال به دلیل تامین نیاز بخش خانگی ناچار 
به کاهش تامین ســوخت نیروگاه ها و استفاده از سوخت مایع هستیم، 
در ماه های ابتدای شــروع کار دولت ظرفیت مخازن نیروگاهی نسبت به 
ســال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. در ماه های ابتدایی دولت 
ســیزدهم مذاکراتی با ترکمنســتان انجام گرفت و سوآپ گاز به میزان 
۱.۵ تــا ۲ میلیون مترمکعب صورت گرفت.آنطــور که جواد اوجی وزیر 
نفت در این رابطه گفته، طبق برنامه ششم توسعه باید میزان تولید گاز 
در برنامه ششــم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب باشد که امروز 
۹۷۰ میلیــون مترمکعب آن رقم خورده که این به دلیل عدم ســرمایه  
گذاری برای افزایش تولید، توسعه معادن و پاالیشگاه ها بوده است ما برای 
حل این مشکل به سمت استفاده از ظرفیت تامین منابع مالی براساس 
منابع کشــور حرکت کردیم از هلدینگ های بزرگ اقتصادی مثل خلیج 
فــارس و بانک ها برای انجام پروژه هــای معادین نفتی و گازی و احداث 
پتروپاالیشگاه ها و استفاده از سرمایه  گذاری خارجی استفاده کردیم. سال 
گذشته هفت میلیارد دالر برای توسعه میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که 
برای آن از ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی و مشارکت ۶ بانک استفاده کردیم 
چون اولویت ما تامین انرژی کشــور است.وی با بیان اینکه ۸۰ میلیارد 
دالر برای سرمایه گذاری و توسعه میادین و سایر میادین  گازی نیاز است، 
گفت: ما از پتانسیل های منابع مالی استفاده می کنیم منتها درخواست 
ما این اســت که درصدی از سهم صندوق توســعه ملی به ناترازی گاز 
جهت توسعه میادین گازی باالدست میادین مشترک و احداث خطوط 
ایستگاه های تقویت فشار و بهینه سازی مصرف گاز اختصاص داده شود. 
امیدواریم ۲۲ میلیارد دالر از طریق منابع داخلی و مشــارکت بانک ها و 
هلدینگ ها جذب کنیم اما برای مابقی آنها به همکاری مجلس شــورای 
اسالمی نیاز داریم.وزیر نفت درباره استفاده از تنوع سوخت در نیروگاه ها 
اظهــار کرد: ۸۳ درصد مصرف نیروگاه ها گاز اســت و کمتر از ۹ درصد 
سوخت مایع است. در دنیا کمتر از ۲۳ درصد از گاز استفاده می کنند لذا 
باید در تامین سوخت تنوع وجود داشته باشد و از انرژی های تجدیدپذیر 
استفاده شود تا بتوان بخشی از تامین سوخت از این طریق تامین شود.

اوجی درباره بهینه سازی مصرف تصریح کرد: یکسری ابزارهای قیمتی و 
غیرقیمتی داریم سال گذشته قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف افزایش 
پیدا کرد که امسال هم به دولت پیشنهاد دادیم این موضوع در سال آینده 
لحاظ شــود یکی از عوامل افزایش مصرف و علل مصرف به دلیل قیمت 
پایین گاز اســت به طوری که ۷۵ درصد مشترکان ۵۰ درصد مصرف و 
۵۰ درصد مصرف باقی مانده برای ۲۵ درصد دیگر مشترکان است. عالوه 
بر آن باید خودروهای عمومی هم دوگانه سوز شود که برای هر خودروی 
عمومی ۱۲ میلیون تومان بار مالی دارد.وی علت ناترازی )تولید و مصرف( 
گاز را عدم ســرمایه گذاری در سال های گذشته دانست و گفت: تالش 
می کنیم که مصرف مدیریت شود. سوخت رسانی به نیروگاه ها در پنجاه 
روز گذشــته، روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب بیشتر از سال قبل بود یعنی 
۱۳ درصد بیشــتر از سال قبل سوخت رسانی با گاز را داشته ایم. روزانه 
تقریبا در پاییز ۲۸ درصد مصرف سوخت نفت کوره را نسبت به پارسال 
برای نیروگاه ها کاهش دادیم. روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز بیشــتر 
به صنایع داده ایم. در فوالد ۳۰ درصد رشــد مصرف گاز را داشته ایم که 
خبر خوبی است.وزیر نفت با بیان اینکه به تدریج پروژه های کیفی سازی 
نیروگاه ها را آغاز می کنیم، افزود:  همین هفته ها اولین کیفی ســازی 
مصرف ســوخت را در یکی از پاالیشگاه های مهم کشور به میزان روزانه 
۱۶ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ را خواهیم داشت. ۷۰۰ میلیون دالر در 
ایــن پروژه برای هوای پاک و جلوگیری از آلودگی هوا ســرمایه گذاری 
شده است.محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در خصوص راهکارهای 
موجود برای حل ناترازی تولید و مصرف گاز به ایســنا گفت: نکته قابل 
توجهی که در شرایط فعلی می بایست مورد توجه قرار بگیرد این است که 
دورنمای ایران که جز صادرکنندگان گاز در منطقه باشد، بسیار ضعیف 
اســت و مقدار کمی که به ترکیه یا عراق صادر می کنیم ثابت کرده که 
یک عرضه کننده بزرگ نیســتیم، با شــروع فصل زمستان مشتریان ما 
نگران هستند که مبادا برای تامین نیاز داخل گاز صادراتی را قطع کنیم.

وی افزود: مشــکالت موجود در صنعت گاز  را نمی توان در کوتاه مدت 
برطرف کرد، وجود تحریم، عدم سرمایه گذاری و همچنین نبود اقدامات 
فرهنگســازی شرایطی را در صنعت گاز کشور رقم زده که اقتصاد را نیز 
دربرگرفته اســت.این کارشناس حوزه انرژی با اشــاره به لزوم اقداماتی 
در حوزه بهینه ســازی مصرف گفت: بهینه سازی مصرف نیازمند اصالح 
پکیج ها، بخاری های گازی و هر آنچه که مصرف گاز دارد می شود، اکنون 
تجهیزات گازی در بازار  استانداردهای الزم را ندارند و تولیدکننده ایرانی 
از فرصت نبود رقابت با محصوالت خارجی اســتفاده می کنند، به طوری 
که اکنون بخش عمده این محصوالت از نظر راندمان، وضعیت مناسبی 
ندارند و میزان مصرف آن ها باال است و همین مساله یکی از دالیل اصلی 

مصرف باالی انرژی در کشور شناخته می شود.

نگاه

نشست خبری کی روش لغو شد!
پس از تاخیر ۵۰ دقیقه ای در حضور کارلوس کی روش در نشست خبری، مدیر رسانه ای تیم 
ملی اعالم کرد این برنامه لغو و به فردا موکول شــده است.به گزارش ایسنا، نشست خبری 
کارلوس کی روش لغو شد! در حالی که خبرنگاران به مدت ۵۰ دقیقه در انتظار برای حضور 
سرمربی تیم ملی در آکادمی ملی فوتبال بودند، مدیر رسانه ای تیم ملی اعالم کرد نشست 
خبری به روز دوشــنبه موکول شده است.مدیر رســانه ای تیم ملی فوتبال ایران علت این 
تصمیم را »مســائل فنی« عنوان کرد.حدود ۱۰۰ عکاس و خبرنگار و تصویر بردار در سالن 

نشست خبری حضور داشتند.

یک پیش بینی از بازار طالی جهانی
قیمــت طــال در اوایل معامالت روز جمعه در آمریکا باال بود و بــه باالترین حد در ۲.۵ ماه 
گذشته رسیده بود، در حالی که نقره یک شبه به باالترین میزانش در ۴.۵ ماه گذشته دست 
یافت. بر این اســاس طالی دســامبر با ۱۱.۸ دالر افزایش به ۱۷۶۵ دالر و ۲۰ سنت رسید 
و نقره دســامبر ۰.۰۸۲ دالر کاهش یافت و به ۲۱.۶۲ دالر رسید.به گزارش ایسنا، شاخص 
سهام اس اندپی به باالترین حد در دو ماه گذشته رسید و شاخص نزدک به باالترین حد در 
شــش هفته گذشته رسید. دانشگاه میشیگان روز جمعه اعالم کرد که قرائت اولیه شاخص 
احساسات مصرف کننده آن به ۵۴.۷ کاهش یافته که نسبت به ۵۹.۹ در اکتبر کاهش یافته 
است.یکی از ویژگی های بازار در اواخر هفته سقوط شاخص دالر آمریکا و بازدهی خزانه داری 
ایاالت متحده اســت.  شکست صعودی این هفته از محدوده نوسان معامالتی نشان می دهد 
که احتمال افزایش بیشــتر در آینده نزدیک وجــود دارد. هدف قیمت صعودی بعدی این 
است که مقاومتی باالتر از در ۱۸۰۰ دالر ایجاد کند و هدف بعدی قیمت نزولی کوتاه مدت 
این هفته ۱۶۶۷ دالر و ۱۰ ســنت است.بر اساس گزارش کیتکو نیوز، ممکن است توانایی 
دولت ایاالت متحده و فدرال رزرو برای دستکاری قیمت طال از طریق نرخ بهره و دالر قوی 
آمریکا به پایان برسد. بر اساس آخرین گزارش دانشگاه میشیگان، با افزایش شدید بدبینی 
مصرف کنندگان در ماه نوامبر و باال ماندن انتظارات تورمی، بازار طال به رشــد باالی ۱۷۵۰ 

دالر در هر اونس ادامه می دهد.

رالی یورو ادامه دارد
یــورو برای دومین روز متوالی در برابر دالر ضعیف آمریکا قرار گرفت و از ســطح ۱.۰۳۰۰ 
عبور کرد تا به باالترین حد خود در سه ماه اخیر برسد و به اوج ماه آگوست یعنی ۱.۰۳۶۵ 
نزدیک شود.به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، ارزش ارز رایج در دو روز گذشته بیش از سه 
درصد افزایش یافته است و دالر آمریکا تحت تاثیر گزارش تورم ضعیف تر از حد انتظار ایاالت 
متحده که در روز پنجشــنبه منتشر شد، در مسیر بستن بهترین عملکرد هفتگی خود در 
بیش از دو سال گذشته قرار دارد.شاخص قیمت  مصرف کننده با سرعت ۷.۷ درصدی ساالنه 
در ماه اکتبر افزایش یافت که نسبت به افزایش ۸.۲ درصدی ثبت  شده در سپتامبر قرار دارد 
و بســیار پایین تر از هشت درصد پیش بینی شده توسط بازار بود.این ارقام نشان می دهد که 
فشارهای تورمی در حال کاهش است و راه را برای فدرال رزرو آمریکا باز می کند تا پای خود 
را از شتاب دهنده افزایش نرخ بهره در ماه آینده بردارد.امید به برخی تسهیالت فدرال رزرو 
باعث افزایش ریســک پذیری شده که به نفع بازارهای سهام بوده و باعث کاهش شدید دالر 
آمریکا و اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده شده است.فراتر از آن، اخباری مبنی بر اینکه 
مقامات چینی تصمیم گرفته اند که محدودیت های ســختگیرانه کووید-۱۹ خود را کاهش 
دهند و دوره های قرنطینه را کوتاه کنند، نگرانی ها در مورد مجموعه جدیدی از قرنطینه ها 
در زمستان را کاهش داده و احساسات بازار را بیشتر تقویت کرده است.با این حال تحلیلگران 
بانــک نوردیا، در مورد پایداری روند صعودی فعلی یورو/دالر تردید دارند؛ در حالی که یورو/ 
دالر ممکن است تا آغاز دسامبر افزایش یابد اما همچنان شاهد کاهش در ۰.۹۷ طی سه ماه 
هستیم.مبارزه فدرال رزرو با تورم هنوز به نتیجه نرسیده است و با توجه به رشد دستمزد باال 

و تنگنا در بازار کار تفاوت بهره بین یورو/دالر احتماال به نفع یورو/دالر پایین تر خواهد بود.

یک کارشــناس صنعــت خودرو می گویــد: روند 
تصحیــح تورمی که روزهای اخیر مجددا شــروع 
شده، تاثیر سیاست های غلط پولی و بی انضباطی 
مالی دولت اســت.مریم فکری: بازار خودرو سال 
۱۴۰۱ را با رکود ســنگینی شــروع کرد؛ رکودی 
که تا همین امروز همراه با تــب تورم ادامه دارد. 
بالتکلیفی در واردات خودرو، برجاِم نافرجام، اهمال 
خودروســازان در عرضه و نوســان قیمت دالر، از 
جمله دالیلی بودند که به رکوِد تورمی بازار خودرو 
دامن زدند.در ســوی دیگر، بــا اعمال تحریم های 
جدید و افزایش ناامیدی ها نسبت به احیای برجام، 
نرخ دالر بار دیگر وارد فاز صعودی شــد و همراه با 
افزایش نــرخ ارز، قیمت خودرو هم باال رفت.البته 
این تنها ســیگنال افزایش قیمت خودرو نیست، 
بلکه فشــار در بخش عرضه و عدم تحقق وعده ها 
در تولیــد خودرو نیز در ایــن موضوع بی اثر نبود.

برخی کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند در حال 
حاضر سرمایه های سرگردان مردم به دنبال بازاری 
برای سرمایه گذاری ایمن می گردند. به همین علت 
پیش بینی می شود روند افزایشی قیمت خودرو در 
کشــور به صورت هفتگی ادامه یابد.در این میان، 
مقایســه تغییرات قیمت ها از ابتدای پاییز تاکنون 
حاکی از آن اســت که قیمت خودروهای داخلی 
از ۴ تا ۷۰ میلیون تومان گران شــده است. بنا به 
این گزارش، قیمت پراید ۱۱۱ با رشــد ۴ میلیون 
تومانــی، پراید ۱۳۱ در حدود ۸ میلیون تومانی و 
پراید ۱۵۱ حدود ۴ میلیون تومانی روبه رو شــده 

اســت. این در شرایطی اســت که قیمت پژو۲۰۶ 
تیپ دو ۲۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک ۱۵ 
میلیون تومان و پژو۲۰۷ دنده ای ۵۱ میلیون تومان 
گران شــده اســت.در این میان، بررسی قیمت ها 
نشان می دهد که قیمت تارا اتوماتیک ۴۰ میلیون 
تومان، تارا دنده ای ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک 
۱۲ میلیــون تومان و دناپالس اتوماتیک توربو ۷۰ 

میلیون تومان افزایش داشته است.

چرا خودرو گران شد؟
در همین خصوص فربد زاوه، کارشــناس صنعت 
خــودرو در گفت وگو با خبرگــزاری خبرآنالین 
می گوید: روند تصحیــح تورمی که روزهای اخیر 
مجددا شروع شده، تاثیر سیاست های غلط پولی 
و بی انضباطــی مالی دولت اســت.وی می افزاید: 
به نظر می رســد این روند تصحیــح که قبال در 
بازه هــای طوالنی تر اتفاق می افتــاد و اخیرا تواتر 
زمانــی کوتاه تری پیدا کرده، در نیمه دوم ســال 
که کســری بودجه فزاینده تر می شود، ادامه پیدا 
کند.این کارشــناس صنعت خودرو در عین حال 
تصریح می کند: عدم حل و فصل پرونده هسته ای 
و بالتکلیفی برجــام هم نور امید افزایش حقیقی 

درآمدهای ارزی را از بین برده است.

افزایش تولید خودرو محقق نشد
زاوه با ذکر این نکته که به نظر نمی رســد حجم 
قابل توجهی خودرو تا پایان سال هم وارد بشود، 

می گویــد: البته با توجه به مصوبه ســخت گیرانه 
دولت واردات خودرو صرفا تاثیرات بخشــی دارد.

وی می افزایــد: افزایش ۵۰ درصدی شــمارگان 
تولیــد و افزایش ۱۰۰ درصدی تحویل که وزارت 
صمت به جد دنبالش بود، هم به نظر می رســد 
محقق نشده اســت.این کارشناس صنعت خودرو 
تصریح می کند: البته با توجه به ذات تورم حاضر 
در کشور و اصرار بر عدم تصحیح نرخ خودروهای 
پرتیراژ مانند ۲۰۶، تحقق شمارگان تولید به معنی 
تشــدید تورم پولی خواهد بود که چرخه بازدهی 
پول منفی و شرکت ها بر اثر سوء مدیریت داخلی 
و فشــار بیرونی مبارزه با تــورم در نرخ کارخانه 
دریافتی کمتر از هزینه دارند و روند زیان عمومی 

آنها همچنان برقرار است.

موج دیگر تصحیح قیمتی در راه است
زاوه عنوان می کند: کاهش و سخت گیری پرداخت 
تسهیالت کالن به شــرکت ها، عامل رکودسازی 
اســت که کشــور را در نیمه دوم سال به شدت 
درگیــر خواهد کــرد.وی تاکید می کند: فشــار 
دوطرفــه رکود و تورم می توانــد تاثیرات مخرب 
سنگینی بر پروسه های تولید و عرضه ایجاد کند.

این کارشــناس صنعت خودرو یادآور می شود: به 
نظر روند افزایشــی تورمی حتی با تشدید عرضه 
ادامه دار خواهد بود و احتمــاال حداقل یک موج 
تصحیح تورمی دیگر هم تا آخر ســال در بازار به 

راه خواهد افتاد.

پیش بینی بازار خودرو در ماه های پایانی سال

 قیمت خودرو افزایشی می شود یا کاهشی؟

سازمان هواشناسی کشور نســبت به ورود سامانه بارشی به ۲۵ استان و وزش 
باد شدید موقتی هشدار داد.به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور 
هشدار زردرنگ از ورود سامانه بارشی، وزش باد شدید موقتی، در نواحی گرمسیر 
رعدوبرق، در ارتفاعات بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ خبر داد.این وضعیت 
جوی در روز چهارشــنبه ) ۲۵ آبان ماه( در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
زنجان، قزوین، قم، البرز، تهران، مرکزی، همدان، کردســتان، کرمانشاه، ایالم، 
لرستان، شمال و غرب اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، روز پنج شنبه 
) ۲۶ آبان ماه( در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، تهران، البرز، 
غرب سمنان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، قم، غرب و شمال اصفهان، 
لرستان، ایالم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال 
غرب فارس، شــمال بوشــهر و روز جمعه ) ۲۷ آبان ماه( در خوزستان، بوشهر، 
فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرســتان، اصفهان، یزد، 

خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شرق و جنوب سمنان، خراسان شمالی، نیمه 
شمالی کرمان مورد انتظار است.براثر این مخاطرات احتمال لغزندگی جاده ها، 
اختالل در ســفرهای بین شــهری بویژه در عبور از گذرگاه های کوهســتانی، 
احتمــال آبگرفتگی محدود و محلی، احتمال باال آمدن ســطح آب رودخانه ها 
احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خســارت به صنعت کشــاورزی وجود دارد.
سازمان هواشناسی کشور احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت 
کوهنوردی و جابجایی عشــایر کوچ رو، آمادگی زمســتانی راهداری به ویژه در 
گردنه های مناطق سردســیر و احتیاط در قرار دادن نهاده های کشــاورزی در 
فضای باز را توصیه می کند.به گزارش ایسنا، هشدار زردرنگ به معنای این است 
که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که ممکن اســت در سفرها و انجام کارهای 
روزمره اختالالتی را ایجاد کند. این هشــدار برای آگاهی مردم صادر می شود تا 

بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیده ای جوی داشته باشند.

سازمان هواشناسی هشدار داد

ورود سامانه بارشی به 25 استان

سفربهقطرباکشتی،بعدازبازیهایجامجهانی!
از روسیه گاز بخریم و برق صادر کنیم

 جایگاه هاب ما نصیب ترکیه 
و امارات شد

ماجرای بازگشت ژاپنی ها به بازار لوازم 
خانگی چیست؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مهم این اســت که برق یکی از مسیرهای فروش در بازار 
بین المللی بدون نیاز به سرمایه گذاری کالن در خطوط و یا قراردادهای پیچیده دوطرفه و معموال بدون چالش 
سیاســی است.علیرضا کالهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره پتانسیل های صادرات برق ایران 

به اروپا اظهار داشت: ما پتانسیل.....

در سال جاری

افزایش۱۰درصدیتجارتایران

پیش نویس قطعنامه ای دیگر علیه ایران 
روی میز شورای حکام

جزئیات رکود و رونق در صنایع کشور

 افت فعالیت ها در صنعت پوشاک
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گزیده خبر

سرلشکر موسوی:
امپراطوری رسانه ای نظام سلطه نمی گذارد 

پیشرفت های کشور دیده شود
فرمانــده کل ارتش گفت: امپراطوری رســانه ای نظام ســلطه نمی گذارد این 
پیشــرفت ها و ده ها موفقیت مثل آنکه در سایه نظام جمهوری اسالمی صورت 
گرفته است، شیرینی خود را به ملت و به جهان نشان دهد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، سرلشــکر سیدعبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش در آیین تجلیل از 
دســت اندرکاران و نخبگان ارتقای ســامانه برد بلند باور ۳۷۳، ضمن تســلیت 
شــهادت هموطنان در حوادث اخیر اظهار داشت: شهادت جمعی از هموطنان 
عزیزمان در حادثه تروریستی حرم حضرت احمدبن موسی )ع( و نیز اغتشاشات 
اخیر را تسلیت عرض می کنم. آن هایی که با مشغول سازی و تضعیف توان دفاعی، 
امنیتی و اطالعاتی باعث این وضعیت شدند، باید جواب بدهند؛ البته حساب ما 
با شیطان بزرگ جداست، ما طراح هر دو را یکی می دانیم؛ هم طراحی و اجرای 
اغتشاشات و هم طراحی و اجرای ترور و کشتار و ناامنی؛ هر دو سرنخش آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و تفکر مردود ســعودی است.سرلشکر موسوی افزود: پیامد 
محتوم انقالب اسالمی سقوط نظام ســلطه به سرکردگی آمریکاست که قطعاً 
اتفاق خواهد افتاد و با فرو افتادن بت بزرگ، بت های کوچک تر نیز خود به خود 
فرو می ریزند.فرمانده کل ارتش با اشــاره به رونمایی از سامانه ارتقا یافته و دور 
ایســتای باور ۳۷۳ گفت: این دســتاورد بزرگ، )توانایی هدف قرار دادن پهپاد 
در ۳۰۴ کیلومتری توســط سامانه باور ۳۷۳( را به همه شما و همه کسانی که 
در خلق آن ســهم دارند، از جمله صنایع دفاعی، نیــروی پدافند هوایی ارتش، 
شــرکت های دانش بنیان مرتبط و دانشگاه های پشتیبان تبریک عرض می کنم.

وی درباره این دســتاورد افزود: عظمت این کار بزرگ یکی از این جهت اســت 
که مجموعه ای از دانش و فناوری های گوناگون، به روز و پیچیده اســت که یکی 
دو کشــور بیشــتر به آن دســت پیدا نکرده اند و دیگر اینکه این اتفاق مبارک، 
در تحریــم و محدودیت کامــل و فقط با فکر و دانش و به دســت جوانان این 
مرز و بوم به نتیجه رســیده است، در حالی که سایر کشورها که هیچ تحریم و 
محدودیتی هم ندارند، هنوز به آن دست پیدا نکرده اند.سرلشکر موسوی تأکید 
کرد: متأسفانه امپراطوری رسانه ای نظام سلطه نمی گذارد این پیشرفت ها و ده ها 
موفقیت مثل آنکه در سایه نظام جمهوری اسالمی صورت گرفته است، شیرینی 
خود را به ملت و به جهان نشان دهد.وی افزود: امپراطوری رسانه ای تلخی ها را 
بارها بزرگنمایی می کند و بلکه اصاًل به دروغ، می سازد و با ترفندهای شیطانی با 
جنگ شناختی روی ادارک مخاطب تأثیر منفی می گذارد تا مخاطب شیرینی ها، 
موفقیت ها و امیدها را نبیند و نشنود و با پاشیدن بذر نا امیدی و یأس و تلخی ها 
و مشــکالت کام مردم را دائم تلخ می کند.فرمانده کل ارتش با تشریح اقدامات 
دشــمن اظهار داشت: اتاق فکرهای جنگ شــناختی نمی خواهند این ملت در 
شادی و شور موفقیت و ســربلندی باشد، می خواهند او را دائم در غم، ناکامی، 
ناامیدی، نارضایتی و خود بدبخت بینی نگه دارند. این روش شــیطان اســت و 
عزادار کردن، ماتم آفرینی و ناامیدسازی از خطوات شیطان است و بر همه است 
که در جهاد تبیین، جوانان و آحاد این کشور را از غم، کینه، غصه، ماتم و کدورت 

بین خود برهانند و انسجام، همبستگی و برادری را دوباره به همه بازگردانند.
سرلشــکر موســوی در پایان گفت: آن هایی که واقعاً و از صمیم قلب به دنبال 
کشف حقیقت هستند، یک هفته، فقط یک هفته، چشم و گوش نازنین خود را 
بر صدا و تصویر شیطان ببندند و در یک فضای واقعی به اطراف خود بنگرند؛ به 
برادران و خواهران هموطن خود و فضای رو به پیشــرفت این کشور نگاه کنند، 
آنــگاه درمی یابند که چرا یک ملت این چنین با عشــق پای نظام و انقالب خود 
ایستاده و حاضر است جان خود را برای ارزش ها، آرمان ها و رهبر خود فدا کند.

با استقبال رسمی مقامات کشور اندونزی؛
ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی ارتش 

در بندر جاکارتا پهلو گرفت
ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با استقبال 
رسمی مقامات لشکری کشــور اندونزی در بندر جاکارتا پهلو گرفت.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن 
تمام ایرانی »دنا« و ناوبندر »مکران«، طی مراســمی رسمی که با حضور دریادار 
»عمر فاروق« فرمانده پایگاه ســوم دریایی نیروی دریایی اندونزی مســتقر در 
پایتخت این کشــور، جمعی از فرماندهان نیــروی دریایی اندونزی و همچنین 
با حضور »محمد خوش هیکل آزاد« ســفیر جمهوری اسالمی ایران در اندونزی 
و مقامات سیاسی کشورمان، انجام شد، در بندر جاکارتا پایتخت اندونزی، پهلو 
گرفت.در آیین اســتقبال از ناوگروه صلح و دوســتی نداجا، دریادار عمر فاروق، 
ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از حضور شناورهای رزمی نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در پایتخت اندونزی، این روابط را ضامن 
پیوند عمیق دو کشور اندونزی و جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: حضور 
ناوشکن دنا و ناوبندر مکران در بندر جاکارتا، باعث افتخار نیروی اندونزی است 
و ما طی ســه مرحله در سال های گذشته افتخار میزبانی از ناوشکن ها و ناوهای 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران را داشته ایم.همچنین، در 
این مراسم، ناخدایکم ستاد »فرهاد فتاحی« فرمانده این ناوگروه با اشاره به روابط 
دیرینه و دوســتانه دو نیروی دریایی کشور جمهوری اسالمی ایران و اندونزی، 
نقش کشورهای حاشیه اقیانوس هند در ایجاد صلح و ثبات در منطقه را بسیار 

مهم توصیف کرد.

امیر صباحی فرد:

برد انهدام سامانه باور ۳۷۳ به بیش از ۳۰۰ کیلومتر افزایش یافت
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، ایجاد دست برتر در مقابله 
با هرگونه تهدید هوایی و برد بلند و مقابله با مهمات دورایستا 
را از دالیل ارتقاء سامانه باور۳۷۳ دانست.به گزارش خبرگزاری 
مهر، امیر علیرضا صباحی فــرد فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش در آیین شکرگزاری ارتقای سامانه بومی پدافند هوایی 
باور ۳۷۳ که با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مســلح 
در دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( برگزار شد، اظهار 
داشت: قرارداد خرید سامانه اس ۳۰۰ در سال ۲۰۰۴ منعقد 
شــد و طبق آن، مقرر شــد که این سامانه در سال ۲۰۰۹ به 
جمهوری اســالمی ایران تحویل شود.امیر صباحی فرد افزود: 
مهرماه سال ۱۳۸۷ تیم عملیاتی ایران که متخصصانی از وزارت 
دفــاع و قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( برای آموزش 
نحوه کار با ســامانه اس ۳۰۰ به مدت شــش ماه به روسیه 
اعزام شدند؛ اما به علت شیطنت های رژیم تروریستی آمریکا و 
برخی ابرقدرت ها و فشارهای رژیم منحوس صهیونیستی این 
سامانه به ما واگذار نشد؛ حتی به مرحله ای رسید که گفته شد 
قرارداد آن هم باید ملغی شود؛ البته با پیگیری های بین المللی 
در آن زمان، این سامانه پس از ۱۰ سال به ما واگذار شد.امیر 
صباحی فرد با بیان اینکه در طول ایام طوالنی که ما مطمئن 
نبودیم که ســامانه اس ۳۰۰ را به ما می دهند یا خیر، تصریح 
کرد: ما در این زمان دســت به کار شدیم و از طریق یک کار 
علمی و تحقیقاتی سنگین ابتدا با مشارکت خود نیروی پدافند 
هوایی ارتش، دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( و وزارت 
دفاع این کار آغاز شــد. این پروژه در ابتدا با نام »باور ۱« آغاز 
شــد و کار تا ســال ۱۳۹۲ ادامه یافت و در این ســال پروژه 
باور به وزارت دفاع واگذار شــد.وی ادامه داد: پس از واگذاری 
پروژه باور به وزارت دفاع، جلســات متعدد و کارهای سنگین 
علمی مشترک بین نیروی پدافند هوایی ارتش و وزارت دفاع 
آغاز شد. فعالیت های تحقیقاتی این پروژه تا سال ۱۳۹۷ ادامه 
یافت و باالخره در ۱۸ بهمن ماه همان ســال، نخستین تست 
هدف زنی در ســمنان در برد ۱۲۰ کیلومتر انجام شد.فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش با اشــاره به مراحل ارتقای ساخت 
ســامانه باور ۳۷۳ تصریح کرد: در ۱۲ تیر سال ۱۳۹۹ یعنی 
حدوداً یک ســال و نیم بعد از شــلیک موفق در فاصله ۱۵۰ 
کیلومتری انجام شــد. در رزمایشی که در همان سال برگزار 
شد، شلیک موفق طی یک سناریوی سخت عملیاتی در فاصله 
۱۵۲ کیلومتــر انهدام صورت گرفت. آیــا این فاصله کفایت 
پدافند هوایی را می کند؟ خیر.وی افزود: جلسات متعددی در 
این خصوص برگزار شد و من چندین بار با امیر حاتمی وزیر 

محترم وقت دفــاع در این باره گفت وگو کردم. امیر حاتمی از 
این کار بسیار استقبال کرد و همواره به من می گفت که ادامه 
بدهید و موفق خواهید شــد. طی ۱۶ ماه کار سنگین علمی 
مقرر کردیم که مطالبه نظام و نیرو این اســت که بتوانیم این 
بــرد را به باالی ۳۰۰ کیلومتر ارتقاء دهیم.امیر صباحی فرد با 
بیان اینکه کشورهای سازنده چنین سامانه هایی برخی اوقات 
تا ۲۰ سال زمان نیاز دارند تا یک سامانه را تولید کنند، آن هم 
نه در برد ۳۰۰ کیلومتر، خاطرنشــان کرد: پروژه باور ۳۷۳ از 
ســال ۹۲ آغاز شده است. کارهای اصلی از ۱۳۹۷ شروع شده 
و طی ۱۶ ماه از آخرین شــلیک در رزمایش تا چند روز قبل 
که شلیک موفق ۳۰۴ کیلومتری داشته است، بیش از ۱۶ ماه 
طول نکشیده است. این جزو افتخارات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و ثمره کار مشترک جهادی مابین وزارت دفاع 
و نیروی پدافند هوایی ارتش است.وی ادامه داد: ما ابتدا وقتی 
که به این جمع بندی رســیدیم که می توانیم شــلیک باالی 
۳۰۰ کیلومتر را انجام بدهیم، وارد سایر بحث ها شدیم؛ نظیر 
اینکه سامانه در کجا مستقر شده، از کجا شلیک کند و یگان 
پهپادی تاکتیکی در کدام نقطه مســتقر شود. پس از بررسی 
نقاط مختلف به این جمع بندی رسیدیم که سمنان، بهترین 

محل برای اســتقرار سامانه باور ۳۷۳ و شهرستان فردوس در 
خراسان جنوبی نیز بهترین محل برای استقرار یگان پهپادی 

است. فاصله بین این دو نقطه حدود ۴۵۰ کیلومتر است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به نحوه استقرار دو 
ســامانه باور ۳۷۳ و یگان پهپادی در جریان تست ارتقای برد 
سامانه باور ۳۷۳ بیان کرد: ما برای شلیک باید به طور کامل از 
زمین اطمینان حاصل می کردیم تا اگر یک خطای محاسباتی 
رخ داد، موشــک در کدام نقطه فرود خواهــد آمد. نیروهای 
پدافند هوایی ارتش همه این مســیر را به صورت زمینی طی 
کردند تا به اطمینان قبلی رسیدند که آنچه سر راه قرار دارد، 
توسط عزیزان فراجا در روز قبل برداشته شود.وی افزود: در این 
میان، بایستی یک کار سنگین توسط معاونت عملیات ارتش 
انجام می شد که در فضای آسمان ایران اسالمی باید موضوع 
NOTHAM را حــل کنیم و برای این کار از هفت یا هشــت 

روز قبل مشغول هماهنگی شدند تا توانستند هماهنگی های 
بین المللی آن را هم انجام بدهند.امیر صباحی فرد با بیان اینکه 
کار بزرگی که در پهپاد شــکل گرفت، این بود که شلیک های 
قبلی ما در برد ۱۵۰ کیلومتر روی پهپاد کرار انجام شــد که 
بیشــینه ارتفاع آن ۳۲ هزار پا بود، تصریح کــرد: ما باید در 

این شــلیک به بیش از ارتفاع ۴۳ هزار پا می رسیدیم. در این 
راســتا، موتور »طلوع ۵« را از وزارت دفاع دریافت کرده و بر 
روی پهپاد کرار نصب کردیم؛ البته آزمایش هایی انجام دادیم 
و مطمئن شــدیم که پهپاد کرار می تواند به ارتفاع ۴۳ هزار پا 
برســد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به مراحل 
تســت جدید ســامانه باور ۳۷۳ برای ارتقای برد این سامانه 
تصریح کرد: نقطه کشــف اولیه در ۴۳۳ کیلومتر و ۴۳ هزار 
پا و ســرعت پهپاد ۷۳۶ کیلومتر بود. برای اینکه پهپاد بتواند 
اوج گرفته و به ارتفاع ۴۳ هزار پا برســد، مجبور شدیم پس از 
پــرواز حرکت اوربیت یا چرخش را انجــام داده و بتواند پس 
از اوج به ارتفاع ۴۳ هزار پا دســت پیدا کند تا در خط اصلی 
قــرار بگیرد. این اتفاق رخ داد و در ۴۳ هزار پا وارد مدار اولیه 
شد.وی ادامه داد: الک )قفل( اولیه در فاصله ۴۰۲ کیلومتری 
بر روی پهپاد کرار با موتور طلوع ۵ با سقف پرواز ۴۳ هزار پا و 
سرعت ۷۳۰ کیلومتری انجام شد. الک )قفل( پایدار در فاصله 
۳۷۶ کیلومتری و سقف پرواز ۴۳ هزار پا انجام شد. پس از این، 
شلیک موشک در فاصله ۳۵۲ کیلومتری رخ داد و نهایتاً پهپاد 
هدف در فاصله ۳۰۴ کیلومتری منهدم شد.امیر صباحی فرد 
گفت: خداوند سبحان را بابت این موفقیت شاکر و سپاسگزار 
هســتیم. ما این کار مهم را با نام مقدس حضرت فاطمه زهرا 
)س( شــروع کردیم و موفقیت این پــروژه را مدیون عنایت 
خداوند متعــال و یاری حضرت فاطمه زهرا )س( هســتیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه با اشاره به دالیل 
ارتقای سامانه باور ۳۷۳ تصریح کرد: یکی از دالیل اجرای این 
کار توســط وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی ارتش، اجرای 
فرامین فرمانده معظــم کل قوا در عدم توقف و حرکت رو به 
جلو بود.وی افزود: اجرای فرامین گهربار فرمانده معظم کل قوا 
در دفاع هوایی کشور از مرزهای نزدیک به مرزهای دور، ایجاد 
دست برتر در مقابله با هرگونه تهدید هوایی و برد بلند، تفهیم 
واقعی و عینی قدرت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به 
قدرت تهاجمی در تــراز اول جهانی، فتح قله های فناوری در 
حوزه هــای مختلف پدافند هوایی با اقدام عملی و جهادی در 
حوزه پیچیده ترین مؤلفه های فناورانه یعنی سامانه های کشف 
و درگیری در بردهای بســیار دور، مقابله با مهمات دورایستا 
و درگیری با پرنده های محمول آن حســب فرامین ابالغی از 
سوی ستادهای باالدستی و سایر موارد جزو مهم ترین دالیل 
ارتقای ســامانه باور ۳۷۳ اســت.امیر صباحی فرد در پایان از 
تالش هــای متخصصان وزارت دفاع و نیــروی پدافند هوایی 

ارتش برای ارتقای برد سامانه باور ۳۷۳ تقدیر و تشکر کرد.
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کاهش ۳.۴ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
آهن و سیمان قسطی شد!

مصالح ساختمانی در شهر تهران طی تابستان امسال با تورم منفی ۳.۴ درصد مواجه شد؛ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رشد ۲۹.۳ درصد کاهش چشمگیری نسبت به بهار داشت و کارشناسان 
معتقدند این ثبات می تواند فعالیت های ساختمانی را بهبود دهد؛ سازندگان می گویند که در هفته های اخیر شرکت های فروش آهن و سیمان پیشنهاد فروش اقساطی مصالح را ارایه می دهند.

به گزارش ایســنا، بررســی شاخص و متوسط قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران در تابستان ۱۴۰۱ از کاهش ۳.۴ درصدی تورم فصلی حکایت دارد. این در حالی است که فصل بهار، 
نهاده های ساختمانی در پایتخت رشد ۲۶.۳ درصدی قیمت را در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ به ثبت رسانده بود. بر این اساس تورم فصلی ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است.بنا بر اعالم مرکز 
آمار، در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به »نقاشی ساختمان« با ۹.۹ درصد افزایش و کمترین تورم به گروه »سیمان، بتن، شن و ماسه« با منفی ۱۵.۴ درصد مربوط شد. 
قیمت گروه »آهن، میلگرد و پروفیل« نیز ۰.۴ درصد در مقایسه با بهار کاهش یافت. قیمت هر کیلوگرم میلگرد در حال حاضر بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان است.تابستان ۱۴۰۱ تورم نقطه به 
نقطه مصالح ساختمانی شهر تهران ۲۹.۳ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل )۴۳.۴ درصد( معادل ۱۴.۱ درصد کاهش داشته است.بر این اساس آمار و ارقام از کاهش قیمت نهاده های 
ساختمانی در تابستان امسال حکایت دارد. از جمله عوامل این ثبات می توان به از بین رفتن انتظارات تورمی ناشی از اصالح نظام یارانه ای، ثبات نسبی بازار ارز و طال در تابستان، رکود بخش 
مسکن و مشکالت صادرات نهاده های ساختمانی اشاره کرد.بازار مصالح ساختمانی در شرایطی به آرامش رسیده که دو فصل قبل یعنی زمستان و بهار با تورم های نقطه به نقطه ۵۵ درصد 
و ۴۳ درصد مواجه شد. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هم در شرایط رکود بازار مسکن، بازده سرمایه در این بخش را به چالش کشاند. اما انتظار می رود در صورت ادامه ثبات قیمت مصالح 
ساختمانی، اوضاع ساخت و ساز به تدریج بهبود پیدا کند.درخصوص وضعیت بازار مسکن نیز قیمت ها به ثبات رسیده است. تورم ماهیانه در بازار مسکن شهر تهران طی ماههای شهریور و 
مهر به ترتیب ۱.۱ درصد و ۱.۲ درصد اعالم شد که کمترین میزان افزایش از اردیبهشت تا کنون محسوب می شود.البته بنا به گفته سازندگان در هفته های اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، 
قیمت آهن و برخی دیگر از مصالح از جمله یونولیت افزایش یافت و همین مساله باعث شد تا سازندگان، ارزیابی خود را از قیمت واحدهای آماده تغییر دهند.حسن محتشم ـ عضو هیات 
مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره علت کاهش قیمت مصالح ساختمانی به ایسنا گفت: مهمترین عامل، رکود معامالت مسکن و به تبع آن کاهش ساخت و ساز است. تقاضای 
مصرف پایین آمده و طبیعتا قیمت مصالح نیز کاهش یافته است.وی افزود: در عین حال می بینیم که هزینه های نقاشی با رشد مواجه شده، زیرا نقاشی یک بخش خدماتی محسوب می شود 

و از دستمزد و تورم عمومی تاثیر می گیرد.محتشم با بیان اینکه در هفته های اخیر شرکتهای تولید و فروش آهن و سیمان پیشنهاد فروش مدت دار به سازندگان ارایه می دهند.

گزیده خبر

 راه اندازی سامانه سهیم یا سامانه هویت 
یکتای ملی ایرانیان

مدیرکل ثبت احوال ثبت احوال استان اصفهان از راه اندازی سامانه سهیم یا 
ســامانه هویت یکتای ملی ایرانیان خبر داد. غفرانی کجانی ،  مدیرکل ثبت 
احوال ثبت احوال اســتان،در خصوص راه اندازی این سامانه توسط سازمان 
ثبت احوال کشــور افزود : این ســامانه برای مراجعه غیرحضوری و آگاهی 
شــهروندان در ۹ خدمت که در آینده به خدمات بیشتری ارتقا پیدا خواهد 
sahim. کرد راه اندازی شــده است  . این سامانه خدمات  با آدرس اینترنتی
sabteahval.ir  قابل دسترس  مردم عزیز می باشد. این سامانه همچنین درگاه 
خدمات الکترونیک مبتنی بر موبایل ســازمان ثبت احوال کشور نیز خواهد 
بود . مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ادامه عنوان کرد : این خدمات 
شــامل پایگاه اطالعات خانواده ، ثبت نام کارت هوشــمند ، تغییر نشانی ، 
درخواســت تغییر نام ، درخواســت گواهی تجرد ، مدارک پیدا شده ، ثبت 
شــکایات ، اخبار و اطالعات و آگاهی از قوانین و مقررات می باشد که این 
خدمات با هدف افزایش سرعت و امنیت ، گسترش خدمات غیرحضوری و 

به روزرسانی بعضاً داده های هویتی ایجاد شده است .

افزایش ۱۰ درصدی سفرهای درون شهری 
با ناوگان اتوبوس رانی

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری قم از نصب 
دستگاه کارت خوان در اتوبوس های شهری در دو ماه 
آینده خبــر داد و گفت: با افزایش کیفیت خدمات، 
۱۰ درصد استفاده شهروندان از ناوگان اتوبوس رانی 
افزایش پیداکرده است.مســعود طبیبی در بازدید 

سرزده دکتر سقائیان نژاد شــهردار قم از سازمان اتوبوس رانی شهرداری، با 
تأکیــد بر ارائه خدمات مطلوب در حوزه حمل ونقل عمومی به شــهروندان 
اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایت شهروندان در حمل ونقل 
عمومی به خصوص ناوگان اتوبوس رانی از مهم ترین دغدغه های ما است.وی 
محدودیــت باجه های قم کارت و لزوم توســعه فعالیت ها و قابلیت های قم 
کارت را مطرح کرد و افزود: برای اســتفاده اقشــار مختلف با توجه به نیاز 
شــهروندان باید باجه های قم کارت در سطح شهر افزایش پیدا کند و برای 
کاهش پرداخت های نقدی اســتفاده از کارت خوان های بانکی در اتوبوس ها 
در دســتور کار قرارگرفته است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم از 
تعهــد دو ماه برای اجرای کارت خوان بانکــی در تمام اتوبوس ها خبر داد و 
تصریح کرد: نصــب کارت خوان های بانکی برای پرداخت غیرنقدی کرایه ها 
در اتوبوس ها در دســتور کار قرارگرفته در مدت دو ماه اجرایی می شود.وی 
در ادامــه به لزوم نظم تردد در ناوگان اتوبوس رانی نیز اشــاره کرد و گفت: 
نظم تــردد و ترافیک برای تعیین زمان دقیق حرکت و توقف اتوبوس ها در 
ایستگاه ها و مسیر خطوط اتوبوس ها باید برقرار شود تا شهروندان بتوانند از 
خدمات ناوگان اتوبوس رانی بیشــترین بهره را ببرند.وی در پایان از اصالح 
و تلفیق خطوط اتوبوس رانی به صورت مســتمر خبــر داد و گفت: فعالیت 
خطوط  اتوبوس رانی بر اســاس آمارهای الکترونیکی اصالح و تغییر کرده و 

درخواست های شهروندان در این بازبینی های مستمر لحاظ می شود.

رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج
داللی قبر نداریم
رییس ســازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
کرج گفت: از ابتدای ســال تا ۲۰ آبــان، ۸ هزار و 
۱۵۷ نفر در آرامســتان های بهشت سکینه )س( و 
بهشــت علی )ع( دفن شــده اند.محمد محمودی 
نژاد در نشســت خبری صبح ۲۱ آبان ماه با اشــاره 

به تعداد فوتی های سال جاری اظهار کرد: از اول فروردین تا ۲۰ آبان ماه در 
مجموع ۸ هزار و ۱۵۷ نفر در آرامســتان های بهشت سکینه )س( و بهشت 
علی )ع( که زیر مجموعه شــهرداری کرج است دفن شده اند.وی ادامه داد: 
از ایــن تعداد ۴هــزارو ۴۷۱ نفر مرد، ۲ هزارو ۷۴۶ مــورد زن و ۹۴۰ مورد 
نوزاد بوده  است.وی توضیح داد: ۵هزارو ۹۴۹ مورد از این متوفیان در داخل 
آرامستان های کرج، ۲۷۴ مورد در سایر آرامستان های البرز و هزارو ۹۳۴ نفر 
هم در سایر شهرها دفن شده اند.وی با اشاره با اینکه آرامستان بهشت سکینه 
)س( ۴۲ قطعه دارد، ادامه داد: روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ نفر در این آرامســتان 
دفن می شوند.وی در پاسخ به قیمت قبر در آرامستان بهشت سکینه )س( 
توضیح داد: با افزایش ۱۵ درصدی امسال، قیمت قبر در قطعات مختلف از 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا حدود ۲۳ میلیون تومان است.این مسئول 
تاکید کرد: البته از افراد بی بضاعتی که به عنوان مثال از کمیته امداد معرفی 
می شــوند هیچ هزینه ای دریافت نمی شود.وی در پاسخ به اینکه آیا در کرج 
مانند برخی از شهرها با پدیده داللی قبر با قیمت های نجومی از طرف برخی 
افراد مواجه هســتیم، گفت: فروش قبر مکروح اســت و فردی که قبری را 
خریده صرفا مجاز اســت که آن را به وابستگان درجه یک خود واگذار کند 
و بــه هیچ عنوان نمی تواند آن را به نفر دیگری بفروشــد.محمودی نژاد در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به مشکل جدی کمبود آب در 
آرامستان بهشت سکینه)س( توضیح داد: متاسفانه با مشکل جدی کمبود 
آب برای آبیاری فضای ســبز مجموعه مواجه هستیم و علی رغم مکاتبات 

صورت گرفته، موفق به دریافت انشعاب نشده ایم.

آخرین خبرها از کاهش سهم دولت در 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس

رییس سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت کاهش سهم دولت 
در دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را تشریح کرد.حسین قربانزاده 
در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به فرایند واگذاری سهام دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس اظهار کرد: پرونده واگذاری به هیات واگذاری 
می رود و باید تصمیم گیری شــود ۱۷ درصد یا ۵۱ درصد از سهام 
باشگاه ها واگذار شــود. درواقع سهام باشگاه ها یا در بلوک های ۱۷ 
درصدی یا بــه صورت یکجا و در یک بلــوک ۵۱ درصدی واگذار 
می شــود. باید دراین مورد تصمیم گیری صورت بگیرد و نتیجه آن 
حدود دو هفته آینده مشــخص می شود.وی با تاکید بر اینکه سهم 
دولت در دو باشــگاه مذکور به زیر ۵۱ درصد می رسد، گفت: زمان 
دقیق آن هنوز قابل مشخص نیست. البته دو تیم تا پایان سال برای 
بارگذاری مدارک فرصت دارند اما مشکل در مالکیت مشترک آن ها 
اســت. تالش می شود بعد از هیات واگذاری، مزایده برگزار و فرایند 
واگذاری زودتر انجام شود.بر اســاس این گزارش، فرایند واگذاری 
ســرخابی ها باالخره و پس از وعده های طول و دراز، زمستان سال 
گذشته انجام شد و بر این اساس پذیره نویسی هم صورت گرفت و 
اکنون شاهد معامله سهام باشگاه ها در بازار فرابورس هستیم. البته 
به نظر می رسد با وجود طی شدن فرایند مذکور همچنان دو باشگاه 
با چالش حضور در آسیا دست و پنجه نرم می کنند، چراکه مالکیت 
آن ها مشترک اســت. در واقع یکی از مهم ترین مشکالت استقالل 
و پرســپولیس برای اخذ مجوز حرفه ای، مالکیت مشترک این دو 
باشــگاه اســت که در اختیار وزارت ورزش قرار دارد. سال گذشته 
زمانی که  سرخ آبی ها از آسیا حذف شدند عنوان شد که سهام این 
دو باشگاه تا بیش از ۵۰ درصد واگذار خواهد شد تا این گونه دیگر 
وزارت ورزش مالکیت قطعی دو باشگاه را به صورت ۱۰۰ درصدی 
در اختیار نداشته باشد. با این حال با وجود این که حدود ۱۰ درصد 
از سهام این دو باشگاه در بورس واگذار شد، وعده ها برای واگذاری 
بلوکی باقیمانده سهام هنوز عملی نشده است.لیگ قهرمانان فصل 
جدید با تغییر تقویم مسابقات قرار اســت مرداد سال ۱۴۰۲ آغاز 
شود و پرسپولیس و استقالل برای حضور در این مسابقات تا اواسط 
بهمن ۱۴۰۰ فرصت دارند تا مدارک خود برای اخذ مجوز حرفه ای 

را ارائه کنند. 

فروش نفت به اشخاص مورد تأیید 
دستگاه ها عملیاتی شد

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی جــزء )۱( بند )ز( تبصره ۱۹ ماده 
واحــده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که مربوط به فروش نفت از ســوی 
اشــخاص مورد تأیید دستگاه های اجرایی می شــود، ابالغ کرد.به 
گزارش ایلنا از پایگاه اطالع رســانی دولت، هیئت دولت در نشست 
روز چهارشــنبه )۱۱ آبان ماه( با آیین نامه اجرایی جزء )۱( بند )ز( 
تبصره ۱۹ مــاده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور موافقت 
کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه ای از ســوی معاون 
اول رئیس جمهوری ابالغ شــد.در بند )ز( و جزء )۱( این بند آمده 
اســت: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواســت 
دســتگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، 
صندوق های بازنشســتگی کشوری، لشــکری و تأمین اجتماعی، 
همچنین در اجرای ماده )۹۰( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق شرکت ملی 
نفت ایران نســبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به 
اشــخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی پس از تأیید آنها 
توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت 

ایران و در سقف منابع بند )ب( تبصره )۱( این قانون اقدام کند.

سفربهقطرباکشتی،بعدازبازیهایجامجهانی!
سرپرست اداره کل امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی با 
اشاره به حذف سفرهای دریایی ایران به قطر برای دوره بازی های 
جام جهانی گفت که این سازمان اکنون تمام توان خود را برای 
بعد از جام جهانی متمرکز کرده که خط بوشــهر-قطر استمرار 
پیدا کند.مهدی فرمهینی فراهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به حذف ســفرهای دریایی ایران به قطر بــرای دوره بازی های 
جام جهانی، اظهار کرد: ســازمان بنادر و دریانوردی اکنون تمام 
تــوان خود را برای بعد از بازی هــای جام جهانی متمرکز کرده 
که خط بوشــهر-قطر اســتمرار پیدا کند و مسافران بتوانند در 
این مسیر جابه جا شوند.وی درباره خط بوشهر-قطر توضیح داد: 
این خط پیش از این وجود نداشــت؛ عامل مهمی در برقراری 
خط های مســافری وجود دارد و آن هم موضوع سوخت است، 
که با قیمت بانکرینگ و آزاد محاســبه می شــد؛ البته امسال با 
کمک وزارت میراث فرهنگی و همکاری ســازمان بنادر، اتفاق 
خوبی افتاد و موضوع ســوخت شناورها مرتفع شد و االن برای 
ســرمایه گذار جذابیتی دارد که وقتی می خواهد خط مسافری 
را راه  بینــدازد، دیگر موضوع ســوخت برایش چالش و دغدغه 
نیســت، زیرا به صورت یارانه ای به شــناورها سوخت تخصیص 

یافته که باعث می شود بسیاری از هزینه هایشان کم شده و سفر 
برایشان صرفه اقتصادی داشــته باشد.سرپرست اداره کل امور 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این کشتی ها روپکس 
هســتند و یک رمپ دارند که تریلی، کامیون و کانتینر را روی 
اسکله می گذارند و می توانند مسافر و خودرو جابه جا کنند، البته 
ترانزیت کاال با این مدل کشــتی ها صرفه اقتصادی ندارد و این 
کشتی ها به صورت پیش فرض مسافر جابه جا می کنند که مسافر 
می تواند با خودروی خود هم جابه جا شود. با راه اندازی سفرهای 
بوشــهر به قطر، افراد می توانند با این کشتی ها به قطر رفته به 
ایــران برگردند، یا از قطر به ایــران بیایند و برگردند.فراهانی با 
بیان اینکه ســفرهای دریایی بوشهر به قطر بستگی به فعالیت 
آژانس های مسافرتی دارد که چطور بخواهند مسافران را جابه جا 
کنند، گفت: وظیفه اصلی ســازمان بنادر در حوزه مســافری، 
بحث ســاخت اسکله و پایانه مسافری استاندارد و پایین آوردن 
یک ســری از تعرفه های دریایی و بندری است و سازمان بنادر 
تامین کشــتی را بر عهده ندارد؛ ســرمایه گذار باید ببیند یک 
خط دریایی برایش صرفه اقتصادی دارد یا نه، البته ما در حوزه 

مسافری، نازل ترین تعرفه ها را داریم.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر بازگشت بی سر و صدای 
شرکت های ژاپنی به بازار لوازم خانگی منتشر شد، اما هم 
وزارت صمت و هم اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی این 
موضــوع را رد و تاکید کردند که همچنــان هرگونه لوازم 
خانگــی با برند خارجی در بازار قاچاق یا تقبلی اســت.به 

گزارش ایســنا، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر بازگشت 
بی ســر و صدای شــرکت های ژاپنی به بازار لوازم خانگی 
منتشر شده است. بر اســاس این گزارش ها تلویزیون های 
برند سونی چند ماهی است که از طریق یک شرکت ایرانی 
در کشور عرضه می شــود و برند شارپ نیز به زودی فعال 
خواهد شــد.اما پیگیری های ایســنا این موضوع را تایید 
نمی کند. امید قالیباف - ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )صمت( - در این رابطه به ایســنا گفت که در 
حــال حاضر هیچ گونه لوازم خانگی ژاپنی به کشــور وارد 
نمی شــود و آنچه در بازار هســت یا قاچاق است یا تقلبی 
که یعنی برند بر روی کاال می چسبانند و می فروشند.اکبر 

پازوکی -  رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی - نیز 
ضمن رد کردن این اخبار، گفت: یک شرکت ایران از بیش 
از ۱۰ سال پیش بخشی از قطعات خود را از شرکت سونی 
وارد و در تولیدات خود استفاده می کند. بنابراین همچنان 
کاالی تمام شده از هیچ برندی وارد نمی شود.به گفته وی 
تمام تولیدکنندگان تلویزیون در ایران بخشــی از قطعات 
خود را وارد می کنند. در بهترین حالت در برخی شرکت ها 
۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات تلویزیون در داخل تولید می شود 
و مابقی وارداتی اســت.پازوکی در پاســخ به سوالی درباره 
گارانتی این محصوالت گفت: این کاالها با برندهای داخلی 
و گارانتی اصلی فروخته می شــود و فقط بخشی از قطعات 

آن خارجی است. بر این اساس همچنان همه کاالها با برند 
خارجی موجود در بازار قاچاق یا تقلبی هستند و گارانتی 
آن ها تقلبی است.به گزارش ایسنا، واردات لوازم خانگی از 
ســال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کاالهای 
خارجی موجود در بازار قاچاق هســتند که با گارانتی های 
تقلبی فروخته می شــوند. تاکنون بارها بحث آزادســازی 
واردات لوازم خانگی مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. 
موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می گویند این قانون 
حقوق مصرف کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند 
تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی 

ندارند که بتوانند با آن ها رقابت کنند.

ماجرای بازگشت ژاپنی ها به بازار لوازم خانگی چیست؟

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم خدیجه انواری ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده اســت که ســند مالکیت ششدانگ یکدشــتگاه آپارتمان مسکونی به 
مســاحت 89.66 متر مربع قطعه 12 تفکیکی به شــماره 41220 فرعی از 
اصلی مفروز از پــالک 11364 فرعی از اصلی مذکــور واقع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرســتان کرج به شماره چاپی 340821 سری الف – 83 ذیل صفحه 
ی 298 دفتر 28.4 بنام خانم خدیجه انواری صادر و تسلیم گردیده و نامبرده 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد 
بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالیکت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد .
حسین رضا نوری شاد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 
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گزیده خبر
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خبرداد:

اختصاص اعتبار ۳۴۵ میلیاردی حوزه آب و 
خاک همدان

همدان- مجید ملکیان : مدیر آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان از اعتبار ۳۴۵ میلیارد تومانی این مدیریت در ســال جاری خبرداد و 
گفــت:  ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ســامانه های نوین آبیاری در 
ســال جاری اختصاص یافته اســت.امیر الهوتیان اظهار کرد: همچنین ۵۰ 
میلیارد تومان احداث و تکمیل کانال های آبیاری عمومی ،۷۰ میلیارد تومان 
برای بازسازی و نوسازی قنوات ،۳۴ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آب 
و خاک در تشکل های بخش کشــاورزی ،۳۴ میلیارد تومان برای تجهیز و 
نوسازی اراضی و ۱۳ میلیارد تومان برای احداث راه ها و دسترسی به مزارع 
و ۶۴ میلیارد تومان برای احداث شبکه آبیاری و زهکشی است .وی تصریح 
کرد: از ۲۶۶هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی آبی اســتان تاکنون ۱۶۱هزار و ۷۰۰ 
هکتار به ســامانه های نوین مجهز شده اســت که سالیانه ۷۱۱میلیون متر 
مکعب صرفه جویی آب را در پی دارد و باعث افزایش راندمان آبیاری،کاهش 
مصرف سموم و افزایش محصول در واحد هکتار می شود.وی خاطرنشان کرد:  
از ۱۵هزار  کیلومتر کانال آبیاری عمومی ســنتی ۱۲۲۳ کیلومتر به صورت 
ســنگی ، بتنی و جدول پیش ســاخته و خطوط انتقال اجرا شده است که 
راندمــان انتقال آب از ۳۵ درصد به ۷۵ درصــد و در خطوط انتقال به ۹۰ 
درصد افزایش یافته است.مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه از ۲۴۷۷ رشــته قنات موجود استان ۹۶۲ رشته تا پایان سال ۱۴۰۰ 
بازسازی و نوسازی شده که باعث افزایش آب دهی قنوات شده است، افزود:
از ۴۶هزار هکتار اراضی مطالعه شــده در تعاونی های تولید استان ۱۵هزار و 
۳۹۲ هکتار یکپارچه سازی شده که شــامل )احداث راه دسترسی ،احداث 
کانال های آبرســانی و خطوط انتقال ،ســامانه نوین (است و باعث افزایش 
راندمان آبیاری افزایش تولید در واحد ســطح و .... شده است.نقل از روابط 
عمومی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان، الهوتیان با اشاره به اینکه 
بهســازی راه های دسترسی به مزارع سبب افزایش طول عمر ماشین آالت 
می شود، گفت: از ۱۴هزار و ۳۸۷ کیلومتر راه های دسترسی به مزارع ۲۰۰۰ 
کیلومتر آن بهســازی شده که باعث شده نهاده ها سریعتر به مزارع و تولید 

سریعتر به بازار فروش برسد.

توضیحات قائم مقام شهردار گرگان درباره 
مالکیت پارک جهان نما

قائم مقام شهردار گرگان درباره جدیدترین وضعیت مالکیت پارک جهان نما 
توضیحاتی ارائه داد.علی شمسی در خصوص مالکیت پارک جهان نما اظهار 
کرد: در سال ۱۳۸۶ شــهرداری با اخذ مجوزهای قانونی از شورای اسالمی 
شــهر زمین را خریداری کرد، آن مکان در محدوده موقوفه بوده و در سال 
۱۳۹۰ پس از تحدید حدود از اراضی موقوفه خارج شد.شمسی افزود: پس از 
خروج زمین از حالت موقوفه، اشخاص دیگری با ارائه اسناد اصالحات ارضی 
طرح دعوا کردند و نهایتاً حکم دادگاه مبنی بر قلع و قلمع مستحدثات صادر 
شد.وی تصریح کرد: اکنون اما به دنبال توافق با مالکین جهت افراز زمین و 
تعیین حق السهم طرفین هستیم.قائم مقام شهردار گرگان گفت: در همین 
رابطه ابتدای هفته جاری جلســه ای در دادستانی با حضور دادستان مرکز 
استان، معاونین و رئیس دادگستری شهرستان برگزار شد.به گفته شمسی، 
در خصوص اِفراز )تقسیم( زمین و تعیین حقوق شهرداری و طرفین جلساتی 

در حال برگزاری است و در آینده ای نزدیک به توافق خواهیم رسید.

چرا بحران انرژی اروپا برای اقتصادهای نوظهور 
فاجعه است؟

افزایــش تقاضای اروپا برای گاز طبیعی غیرروســی، موجب گرانی بیش از حد قیمت این 
ســوخت برای بعضی از کشورهای جهان شده است.به گزارش ایسنا، افزایش تقاضای اروپا 
برای گاز طبیعی، به افزایش قیمت ها منتهی شــده و به اقتصادهای نوظهور در بخشهایی 
از جهان خســارت سنگینی زده که ممکن است تاثیر آنها ســال ها ادامه پیدا کند.سائول 
کاوونیچ، تحلیلگران انرژی بانک کردیت ســوئیس بــه بلومبرگ گفت: نگرانی های امنیت 
انرژی در اروپا، باعث فقر انرژی در جهان نوظهور شــده اســت. اروپــا به هر بهایی، مانع 
تامین گاز کشورهای دیگر می شود.حقیقت این است که کشورهای اروپایی می توانند پول 
زیادی برای گاز طبیعی پرداخت کنند در حالی که کشورهای فقیرتری مانند پاکستان یا 
بنگالدش از عهده خرید محموله های گران گاز طبیعی برنمی آیند. پاکســتان هم اکنون با 
قطعی برق در اکثر ســاعات روز روبروست و به دلیل گرانی سرسام آور ال ان جی، احتمال 
اندکی وجود دارد که این وضعیت به این زودی تغییر کند.به گفته تحلیلگر شــرکت وود 
مک کنزی، تامین کنندگان نیازی ندارند به تامین ال ان جی برای بازارهایی متمرکز شوند 
که قدرت خرید ضعیفی دارند. بعالوه، بازار نقدی در حال حاضر به حدی پرسود است که 
تولیدکنندگان می توانند قراردادهای بلندمدت خود را نقض کرده و با پولی که از بازار نقدی 
به دســت می آورند، جریمه را به راحتی پرداخت کنند.این وضعیت بعید اســت در آینده 
نزدیک تغییر کند؛ برعکس، اروپا در حال ســاخت پایانه های واردات ال ان جی است که به 
معنای فراتر رفتن تقاضای اروپا از ســطح فعلی در بلندمدت اســت.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، این به معنای آن است که مشکالت تامین انرژی اقتصادهای نوظهور ممکن است 

در بلندمدت ادامه پیدا کند.

از روسیه گاز بخریم و برق صادر کنیم

جایگاه هاب ما نصیب ترکیه و امارات شد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مهم این است 
که برق یکی از مسیرهای فروش در بازار بین المللی بدون نیاز 
به ســرمایه گذاری کالن در خطوط و یــا قراردادهای پیچیده 
دوطرفه و معموال بدون چالش سیاســی است.علیرضا کالهی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره پتانســیل های 
صادرات برق ایران به اروپا اظهار داشت: ما پتانسیل الزم برای 
صــادرات برق به اروپا را داریم یعنــی همانگونه که می توانیم 
هــاب حمل و نقل هوایی و نقطه اتصال خــاور دور و اروپا در 
حمل و نقل هوایی باشــیم که البته اکنون این جایگاه نصیب 
ترکیه و امارات شــده اســت، با توجه به موقعیت جغرافیایی، 
پهناور بودن، اختالف خط افق دو ساعته، دمای باال در بسیاری 
نقاط و الگوی مصرف متفاوت در شــمال و جنوب، پتانســیل 
ایــن را داریم که هم باالنس کننده و هم هاب انتقال انرژی در 
کل منطقه و حتی کل اروپا باشیم.کالهی افزود: بعالوه اینکه 
پتانســیل باالیی برای احداث برق خورشــیدی داریم بیش از 
۵۰ گیگاوت ظرفیت برق خورشــیدی ایران است که اگر روی 
آن ســرمایه گذاری صورت گیرد می توانیم نقش یکی از مراکز 
تولیــد انرژی پاک و تولید فلزات پاک را بازی کنیم.وی درباره 
امکان اتصال به شــبکه برق ایران به تاجیکستان و آذربایجان 
گفت: کشور تاجیکســتان پتانســیل برقابی باالیی دارد اگر 
بخواهد مستقیم به آذربایجان متصل شود باید از ترکمنستان 
عبور کند که شاید مسائل سیاسی داشته باشند، به طور کلی 
اتصال شــبکه های کشــورهای مختلف به همدیگر از طریق 
خطــوط DC و کابل های زیردریایی حتی در ایالت های امریکا 
بسیار پررنگ است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
خاطرنشان کرد: اکنون دنیا به سمت برق تجدیدپذیر می رود 
و ویژگــی کلیدی و تفاوت برق تجدیدپذیر با برق حرارتی این 

است که نیروگاه حرارتی در هر مکانی امکان احداث و قابلیت 
خاموش و روشــن کردن با تمهدیات خــاص دارند اما زمان و 
مکان تولید برق از تجدیدپذیرها در اختیار خودمان نیســت، 
به همین دلیل کشــورها باید به هم متصل شوند که همدیگر 
را باالنــس کنند، درواقع اوج و زمان کاهش مصرف یکدیگر را 
پوشش دهند و زمانی که کشــوری مصرف ندارد مازاد تولید 
را به کشــور دیگر انتقال دهد.وی درباره امکان دریافت گاز از 

روســیه و تبدیل به برق صادراتی تصریح کرد: اساســا ما چند 
مســئله داریم یکی اینکه ابتدا باید پاســخ دهیم که چرا منابع 
گازی خودمان را توســعه ندادیم و اکنــون کمبود داریم؟ این 
قضیه تمام پارامترهای اقتصادی را زیر ســوال برده است. دوم 
اینکه مراکز مصرف و ســایت های جمعیتی در شمال کشور و 
منبع تولید گاز در جنوب اســت که البته منابع بزرگی هم در 
دریای خــزر داریم که به دالیل گوناگون و ســوال برانگیز ابتر 

مانده اســت، ولی مسئله این اســت که در شمال کشور امکان 
احداث نیروگاه نداریم چون مســئله آب داریم و نیروگاه سیکل 
ترکیبی نیز آب زیادی نیاز دارد، اگر هم نیروگاه سیکل ترکیبی 
نباشــد و باز باشد بهره وری به شــدت افت می کند. کالهی در 
ادامه بیان داشت: در دهه ۷۰ طرح های مطالعاتی خودمان انجام 
شده بود که نیروگاه ها در حاشیه خلیج فارس متمرکز شوند و از 
حرارت مازاد توربین ها یا برای ســیکل ترکیبی و یا اینکه برای 
گرداندن آب شیرین کن ها استفاده شود مثل کاری که عربستان، 
امــارات و قطر انجام می دهند ما نیــز می توانیم همین روال را 
طی کنیم و بــرق را با خط DC به مراکــز مصرف بزرگ مثل 
اصفهــان و یا تهران منتقل کنیم.وی بیان داشــت: اکنون مهم 
این اســت که برق یکی از مسیرهای فروش در بازار بین المللی 
بدون نیاز به ســرمایه گذاری کالن در خطوط و یا قراردادهای 
پیچیده دوطرفه و معموال بدون چالش سیاسی است، اما در هر 
حال تمام موارد باید مطالعه شود براحتی نمی توان نظر داد که 
صــادرات گاز و یا تبدیل آن به نیروی الکتریکی و صادرات برق 
ارجح اســت.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه ما در شــرایط کنونی تولید و مصرف برق در کشور امکان 
تداوم روند کنونی صادرات برق را نیز نخواهیم داشت، گفت: در 
حال حاضر پایداری تامین گاز برای خودمان یک عالمت سوال 
بزرگ است و برای صنایع خاموشی گسترده در بخش برق و گاز 
داده شده و اکنون صنایع اگر بخواهند نیروگاه گاز احداث کنند 
گاز را چگونه تامین کنند،اگر قطع شــود چه اتفاقی می افتد و 
اگر ســوخت مایع بخواهند استفاده کنند هم گران است و هم 
ســوخت آلوده کننده ای است، بنابراین فعال تامین گاز برای نیاز 
نیروگاهی و صنایع داخل دچار اما و اگر است چه برسد به ایکنه 

بخواهیم با احداث نیروگاه اقدام به افزایش صادرات برق کنیم.

نخســت وزیر جدید عراق اعالم کرد 
این کشور به دنبال حفظ قیمت نفت 
در سطح فعلی برای اطمینان از ثبات 
بازار اســت.به گزارش ایسنا، محمد 
شیاع السودانی به خبرنگاران در بغداد 
گفت: این کشــور مایل است قیمت 
نفت از ۱۰۰ دالر در هر بشــکه باالتر 
نــرود و همچنین بــه نحوی کاهش 
پیدا نکند که بر عرضه و تقاضا تاثیر 
بگــذارد. قیمت نفت برنت که قیمت 
پایه بازار جهانی است، روز جمعه در 
۹۵ دالر و ۹۹ ســنت در هر بشــکه 
بسته شد.به گفته الســودانی، عراق 
که دومیــن تولیدکننده بزرگ عضو 
اوپک است، پس از چند دهه تحمل 
جنگ، تحریم و حمالت تروریستی، 
تالش می کند درآمــدش را افزایش 
دهد. نخســت وزیر جدید عراق که 

ماه گذشــته به این ســمت منصوب 
شــد، اظهار کرد: سهمیه تولید عراق 
در اوپک پالس باید بازبینی شــود تا 
این عوامل به حساب آورده شود. وی 
بدون اشــاره به جزئیات، اعالم کرد 
این موضوع با اعضای دیگر این گروه 
در میان گذشــته خواهد شــد.طبق 
نظرســنجی بلومبــرگ، تولید نفت 
اوپک پس از وعده اوپک پالس برای 
کاهش نمادین تولید به منظور تثبیت 

بــازار، در اکتبر ثابت بود. تولید عراق 
به ۴.۵۷ میلیون بشکه در روز رسید 
که اندکی کمتر از سهمیه تعیین شده 
تحت توافق اوپک پالس بود.السودانی 
اظهار کرد: عــراق قصد دارد ظرفیت 
تولید نفــت خود را افزایــش داده و 
شــرکت های جهانی را به فعالیت در 
این کشــور ترغیب کنــد. دولت به 
همــه توافقهایی که دولتهای قبلی با 
شرکتهای نفتی بین المللی امضا کرده 

اند از جمله قراردادهایی به ارزش ۲۷ 
میلیارد دالر با شــرکت توتال انرژیز 
فرانسه، برای افزایش تولید نفت و گاز 
و کاهش قطعی برق، پایبند است. وی 
ادامه داد: وزیــر نفت جدید در حال 
مرور این قرارداد اســت و نخســتین 
بازبینی آن مثبت بوده است. یکی از 
این پروژه ها، گازی فراهم می کند که 
معادل ۶۰ درصد واردات گاز از ایران 
اســت. عراق قصد دارد واردات گاز از 
ایران را ادامه دهد زیرا دو کشــور با 
شــبکه خط لوله، ارتبــاط نزدیکی 
دارند. دولــت الســودانی قصد دارد 
بودجه فدرال سال ۲۰۲۳ را برای رای 
گیری ظرف مدت یک ماه، به پارلمان 
عراق تقدیم کند.بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، عراق به میانجی گیری برای 
کاهش تنش ها میان ایران و عربستان 
سعودی ادامه خواهد داد. نخست وزیر 
عراق اظهار کرد: دو طرف رسما به ما 
اعالم کرده اند که از ادامه این نقش، 
حمایت می کننــد و ما در این زمینه 

پیش می رویم.

تالش عراق برای افزایش سهمیه تولید نفت

می خواهیم قیمت نفت زیر 100 دالر بماند

در حالی که گفته می شود بخش کشاورزی بیشترین سهم از مصرف آب را دارد، 
اما ظاهرا فشار بر بخش خانگی برای صرفه جویی بیشتر احساس می شود و علت 
این مساله نیز هزینه باالی تامین آب شرب است.به گزارش ایسنا، مصرف روزانه 
آب در تهران در این روزها بیش از سه میلیون مترمکعب )سه میلیارد لیتر( اعالم 
شده است؛ یعنی تقریبا معادل حجم دریاچه چیتگر هر روز توسط شهروندان 
تهرانی، آب مصرف می شود. با توجه به اینکه از یک سو جمعیت شناور شهر تهران حدود ۱۲ میلیون نفر است و از سوی 
دیگر منابع آبی دیگری در دسترس نیست، مصرف درست آب در بخش خانگی اثر بسزایی روی تداوم پایداری تامین آب 
این شهر دارد.باید توجه داشت نوع آبی که برای آشامیدن، تصفیه می شود باید ابتدا دارای استانداردهای کیفی ویژه ای 
باشد. میانگین کشوری مصرف آب در حوزه شرب بین ۷ تا ۱۰ درصد تخمین زده می شود، در حالی که این بخش در 
استان تهران بین ۴۵ تا ۵۰ درصد آب را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین این باور عمومی که برای نجات استان 
تهران از وضعیت کم آبی باید ابتدا بر اصالح شیوه های کشاورزی تاکید کرد، زیرسوال می رود و سهم حوزه شرب به اندازه 
حوزه کشاورزی اهمیت می یابد.دشواری ها و هزینه های هنگفت تامین و توزیع آب نیز یکی از مولفه هایی است که لزوم 

استفاده بهینه از آب شرب شهری را بیشتر می کند. الگوی مصرف آب برای هر خانوار تهرانی ماهانه ۱۴ مترمکعب است 
که تنها ۳۷ درصد از جمیعت شهر تهران آن را رعایت می کنند و ۶۳ درصد شهروندان بیش از الگو مصرف می کنند که 
این گروه از شهروندان تهران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه نزدیک به ۳۱۰ میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند؛ در 
صورتی که این گروه به میزان ۱۰ درصد از مصرف آب را کاهش می دادند، حدود ۳۱ میلیون مترمکعب در مصرف آن 
صرفه جویی می شد که این رقم نزدیک به حجم کنونی سد الر است.اهمیت مصرف درست آب در بخش خانگی و تاکید 
بر رعایت  الگوی مصرف از سوی شهروندان تهرانی زمانی بیشتر به چشم می آید که به این نکته مهم توجه شود که 
استان تهران دومین استان فقیر کشور بعد از سیستان و بلوچستان از نظر منابع و ذخایر آبی است و بخش زیادی از آب 
این استان در حوزه شرب مصرف می شود.از سوی دیگر به دلیل کاهش بارش ها به ویژه در سه سال اخیر که کشورمان 
با خشکسالی پیاپی مواجه بوده، ذخایر سدها و منابع تامین کننده آب پایتخت به طور چشمگیری کاهش یافته و به 
دلیل نبود منابع آبی دیگر، مدیریت درست منابع کنونی، در دسترس ترین راه برای گذر از کم آبی است؛ بنابراین توجه 
به راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخش خانگی بیش از پیش ضرورت دارد.در این میان یکی از حوزه های مصرف 
آب در بخش خانگی، اســتحمام است که بخش بزرگی از مصرف آب روزانه خانوار را به خود اختصاص می دهد، به دو 

شیوه می توان روزانه مقادیر زیادی از مصرف آب در جریان استحمام را کاهش داد، استفاده از سردوش های کاهنده آب 
یکی از این روش هاست؛ اگر تعداد افراد یک خانوار را چهار نفر و میانگین زمان استحمام را ۱۰ دقیقه در نظر بگیریم، 
در صورتی که دوش از نوع معمولی و قدیمی باشد، غیر از عوامل دوری و نزدیکی به آبگرمکن و شوفاژخانه و رفتار و 
عادات فردی، هر فرد برای هر نوبت اســتحمام حدود ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند.تنها با نصب یک سردوش ثابت یا 
متحــرک با خروجی ۲۰ لیتر آب خروجی دوش به ۹ لیتر در دقیقه کاهش می یابد و جمعا میزان مصرف آب، برابر با 
۹۰ لیتر می شود؛ یعنی حدود ۵۰ درصد کاهش در بخش استحمام یک نفر، بنابراین تنها با تعویض سردوش حدود ۴۵ 
درصداز مقدار آب مصرفی در بخش استحمام کاسته می شود و با توجه به این که بیشترین مصرف آب خانوار مربوط 
به این بخش است، با اصالح رویه مصرف در این حوزه می توان از میزان مصرف آب به طور چشم گیری کاست.عالوه بر 
این در صورت مدیریت زمان استحمام و کاهش زمان استفاده از سردوش حتی معمولی و غیراستاندارد به مدت حداقل 
دو دقیقه در ماه های با درجه حرارت متعادل، می توان موجب صرفه جویی شد، به طوری که تنها دو دقیقه کاهش زمان 
استحمام حدود ۲۵ درصد از مصرف آب کم می کند، یعنی حدود ۱۶۰ لیتر آب )۳۲۰ بطری آب معدنی نیم لیتری( 
برای چهار نفر در روز صرفه جویی اتفاق می افتد.بر این اساس، ضرورت مدیریت درست مصرف در حوزه خانگی تنها به 
بخش استحمام محدود نمی شود؛ پرهیز از شست وشوی هفتگی پارگینک، حیاط و استفاده از آب به جای جارو، کنترل 
دوره ای شیرها، سیفون و تاسیسات داخلی مربوط به آب و اطمینان از بسته بودن شیرها و اتصاالت هنگام خروج از خانه 

از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش خانگی است.

نجات آب تهران در دست بخش خانگی است یا کشاورزی؟

سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز با بیــان اینکه گاز طبیعی بــرای حدود یک 
میلیون و ۱۱۹ هزار مشترک رایگان شد که ۸۷۳ هزار 
مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی )ره( و ۲۴۶ 
هزار مشترک هم مربوط به ســازمان بهزیستی است، 
تمهیدهای پیش بینی شده برای مقابله با ناترازی گاز در 
فصل سرما را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، روزهای سرد 
سال در حالی در کشور آغاز شده که مدیر دیسپچینگ 
شــرکت ملی گاز ایران هفته گذشــته از افزایش ۱۰۰ 
درصدی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داده است. از 
سویی مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت گاز هم همواره 
به ویژه در سال های اخیر از ناترازی روزانه بیش از ۲۵۰ 
میلیون مترمکعــب بین تولید و مصرف گاز خبر دادند 
که سبب استفاده از سوخت مایع در صنایع و نیروگاه ها 
می شــود.همه متولیان امر از همان ماه های گرم سال 

در تالش بودند این ناتــرازی به نحوی مطلوب کنترل 
شود تا زمستان امسال هم بدون دغدغه برای مشترکان 
بخش خانگی و بدون قطعی گاز ســپری شــود. جواد 
اوجی، وزیر نفت هم در این باره اعالم کرده که »امسال 
مرحله نخســت طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به 
همت کارکنان پتروپارس و شــرکت ملی نفت ایران با 
برداشــت روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب به بهره برداری 
می رسد.«مسلم رحمانی، سرپرست مدیریت هماهنگی 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر آمادگی 
این شــرکت و زیرمجموعه آن بــرای تأمین پایدار گاز 
طبیعی در روزهای سرد امســال اظهار کرد: همکاران 
ما در شــرکت های گاز استانی با توجه به مقدار مصرف 
گاز مشــترکان در هر شهر و استان، بعضی از تجهیزات 
و لوازم یدکی ایســتگاه ها را تعویض می کنند. از سویی 
اگر ایســتگاه ها به تعمیرات دوره ای نیاز دارند، این کار 

در فصل تابستان انجام می شود، همچنین جزئی ترین 
لوازم مانند پارو، چکمه و مواردی از این قبیل هم پیش 
از آغاز فصل سرما تهیه می شود.وی با بیان اینکه امسال 
هم شاهد ناترازی بین تولید و مصرف گاز هستیم، افزود: 
بی شک امسال نیز بعضی واحدهای صنعتی بزرگ کشور 
به جمع مشترکان پیوستند و به تعداد مشترکان خانگی 
هم افزوده شده که مجموعاً حدود چهار تا شش درصد 
افزایش مصــرف گاز خواهیم داشــت، به همین دلیل 
تمهیدها و اقدام هایی برای کنترل این ناترازی پیش بینی 
شده است.سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: همسو با این موضوع  
نشســت هایی به منظور افزایش بهینه ســازی و کنترل 
مدیریت مصرف گاز با شــرکت های تابــع و نهادهای 
مربوطه برگزار و دستورعمل هایی را به شرکت های گاز 

استانی ابالغ کردیم و پیگیری ها همچنان تداوم دارد.

گاز طبیعی برای چند مشترک رایگان شد؟

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

                                              روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

شرکت گاز استان اصفهان

شناسه آگهی:1407517

  شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر :

 کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه 
گران)تولیدکنندگان/ تامین کنندگان( و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت(ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان 

در پایگاه ملی مناقصات 53131371  می باشد.
 * مهلــت زمانــی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : تا ســاعت 08:00 روز پنجشــنبه 

تاریخ 1401/08/26 می باشد.
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/09/06 می باشد.

* زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 30: 10  دو شنبه تاریخ 1401/09/07 می باشد. 
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,050,000,000  ریال می باشد.

* مناقصه گران جهت شــرکت در مناقصه می بایســت گواهی عضویت معتبر در ســامانه 
الکترونیکی کاالی وزارت نفت)EP( را در سامانه بارگذاری نمایید.

به منظور شــرکت در این مناقصه، داشتن  مدارک معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذاری شده 
در سامانه ستاد ، الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی 

مجتمع پارک.  
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز 
تماس : 021 41934  دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

ول
ت ا

نوب

موضوع: خرید مجموع تعداد 10000 عدد تی سرویس- درخواست شماره 0130056
به شماره فراخوان )2001091138000111( مورخ 1401/08/15 را ازطریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
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در گفتگو با مهر مطرح شد؛
 کشور صادراتی نیستیم

عضو کمیســیون توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه صادرات کاالهای باارزش افزایش یافته اما سرعت قابل قبولی ندارد، گفت: بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت 
صادرات پی نبرده ایم.به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار تجارت ۷ ماهه ایران نشان می دهد که در این مدت حجم مبادالت تجاری کشور ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن کاال به ارزش ۶۰ میلیارد 
و ۱۳۳ میلیون دالر بوده است که از این میزان ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کاال به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دالر صادر و ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار تن کاال به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ 
میلیون دالر وارد کشور شده است.به این ترتیب شاهد هستیم که در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، در بخش صادرات از نظر وزنی ۱۸.۲ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۵.۶ 
درصد افزایش را داشته ایم. همچنین بخش واردات نیز از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.با توجه به اینکه در بخش صادرات وزن کاالها 
کاهش و در مقابل ارزش کاالهای افزایش یافته است به نظر می رسد که کاالهای با ارزش افزوده باالتری صادر شده اند.در این رابطه جمشید نفر عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق 
بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که در ۷ ماهه امسال ارزش کاالهای صادراتی نسبت به وزن کاالها افزایش یافته است که بیانگر صادرات کاالهای با 
ارزش افزوده باالتر است منتهی سرعت تغییر فرایند صادرات از کاالهای ساده به کاالهای پیچیده، سرعت مناسبی نیست. این اتفاق باید با سرعت بیشتری بیفتد و باید به سطحی برسیم که 
قیمت کاالهای صادراتی قابل قبول باشد.وی افزود: از سویی دیگر با وجود اینکه بخش بزرگی از واردات مختص کاالهای اساسی و ساده است و تکنولوژی را شامل نمی شود اما میانگین قیمت 
کاالهای وارداتی چند برابر کاالهای صادراتی است که اصاًل وضعیت مناسبی نیست.نفر تصریح کرد: در واقع در مقابل یک کیلوگرم واردات باید ۴ کیلوگرم صادرات داشته باشیم تا بتوانیم 
واردات و صادرات را باالنس کنیم که اصاًل قابل قبول نیست.عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران به لزوم حمایت دولت از صادرات کاالهای با ارزش افزوده گفت: در 
همه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته، صادرات مهم ترین رکن اقتصاد است اما ما بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده ایم و کشور را تبدیل به یک کشور صادراتی 
نکرده ایم.وی ادامه داد: اگر صادرات برای مسئوالن کشور مهم بود و اعتقاد داشتند که می توان اقتصاد را با صادرات حرکت داد، قطعاً به جای تنبیه، صادرکنندگان را تشویق می کردند اما 
طی سه سال گذشته با سیاست های نامتوازنی همچون بازگشت ارز صادراتی که هر بار هم تغییرش دادند اما باز هم به وضعیت مطلوب تبدیل نشد و فقط میزان تنبیه کمتر شد.جمشید نفر 
اضافه کرد: چند نرخی بودن ارز صادرکننده را به معنای واقعی با مشکل مواجه می کند چراکه صادرکننده ارز را بر می گرداند اما باید با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در سامانه نیما عرضه کند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر دولت می خواهد واقعاً صادرات را به سمت صادرات کاالهای با ارزش افزوده سوق دهد در گام نخست باید از خود 
»صادرات« حمایت کند؛ یعنی اینکه برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را بردارد و بعد صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال را حمایت کند.نفر افزود: البته اگر با مسئوالن صحبت کنید 
می گویند که در حال حاضر این اقدامات حمایتی را انجام می دهند اما معتقدم که سیاست ها و اقدامات فعلی کفایت نمی کند و باید سیاست ها به سمتی برود که صادرکننده تمایل به صادرات 
کاالهای پیچیده و با ارزش افزوده باالتر پیدا کند.وی تاکید کرد: با توجه به منابع سرشار انرژی و کارگر ارزان در کشور در صورت اعمال قوانین پشتیبانی کننده، تولید می تواند به میزانی 

رشد پیدا کند که جایگاه نخست صادرات برخی کاالها در جهان را به دست آوریم.

گزیده خبر
رئیس سازمان استاندارد:

خودروهای وارداتی باید استانداردهای ۸۵ 
گانه را داشته باشند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که فقط اجازه واردات به خودرویی 
داده می شود که بتواند استانداردهای الزم را اخذ کند.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از صدا و ســیما، مهدی اسالم پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
خودرو کمتر از ۱۰ هزار دالر استاندارد ۸۵ گانه را خواهد گذراند یا خیر؟ گفت: 
اجازه واردات به خودرویی داده می شــود که بتواند استانداردهای الزم را بگیرد.

وی با بیان اینکه تمام تالش خودروســازان بر این است که تولیدات داخلی هم 
اســتانداردهای ۸۵ گانه را بگذرانند، افــزود: در تولید خودروی مدرن اقتصادی 
ســعی شده که حرکت تحولی در طراحی، ساخت و صنعتی سازی را در دستور 
کار داشته باشد؛ این خودرو با گذراندن الزامات ۸۵ گانه و حتی در نظر گرفتن 
خیلی از الزامات کارخانه ای زمینه جبران عقب ماندگی گذشــته را داشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: نگاه جدید به تولید و نگاه متحوالنه 
نوآورانه و خالقانه می تواند اتفاقات جدیدی را در صنعت خودروسازی رقم بزند، 
بنابراین تمام تالش بر این است که با پافشاری بر الزامات کیفی، کیفیت تولیدات 
ارتقا یابد.اسالم پناه گفت: امیدوارم ورود نخبگان در صنعت خودرو رقم بخورد؛ 
سازمان ملی اســتاندارد در جهت ارتقا صنعتی و غیرصنعتی کشور مصمم تر از 
همیشــه است و امیدواریم با مطالبه همگانی این حرکت تسریع شود. تولیدات 
جدیدی که در دســت تولید اســت انطباقات تولیدی را خواهد داشت؛ مسیر 
حرکت به نحوی اســت که خودروساز کیفیت را افزایش دهد و تنظیم گری آن 
هم به عهده سازمان استاندارد است که بنگاه ها هم در این زمینه همکاری دارند.

شرکت قالب ها در مسیر بهره وری
شرکت قالب های بزرگ صنعتی ســایپا با تدوین برنامه ای منسجم و هدفمند 
با تولید نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه تا پایان مهرماه ســال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در تولید قطعات پرسی رکورد زد.به گزارش 
سایپانیوز، معاون تولید شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا گفت: آمار تولید 
قطعات پرسی سالن پرس شاپ شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در هفت 
ماهه نخست سال جاری با افزایش ۱۹ درصدی تولید قطعه و ۲۱ درصدی ضرب 
همراه شده است.حمید صبح دار افزود: در هفت ماهه امسال، باالترین میزان تولید 
و تعداد ضرب قطعات پرسی مربوط به شهریور سال ۱۴۰۱ بوده که تولید قطعه 
در این ماه با تعداد ۲۲۶ هزار و ۲۸۷ قطعه و تعداد ضرب ۸۹۵ هزار و ۶۸۸ ضرب 
بوده است.او تصریح کرد: در مدت هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تولید قطعات 
پرسی در ســالن های تولید شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در مجموع 
تعداد یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۴۸ قطعه و تعداد ضرب نیز با مجموع ضرب 
۹ میلیون ۶۴۴ هزار و ۹۶۸ ضرب انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشته ۱۴۰۰ به ترتیب افزایش ۱۹ درصدی و ۲۱ درصدی حاصل شده 
 MPS است.معاون تولید شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا افزود: مجموع
هدف گذاری شده تولید قطعات در سال جاری تعداد یک میلیون و ۳۵۳ هزار و 
۲۵۹ قطعه اســت که تعداد یک میلیون ۱۹۶ هزار و ۶۴۸ قطعه تا پایان مهرماه 
سال جاری تولید شده است و طبق عملکرد معاونت تولید تا پایان مهرماه سال 

جاری ۸۸.۶ درصد برنامه تولید قطعات پرسی محقق شده است.

با حضور عضو جدید هیات مدیره شرکت گهرزمین صورت گرفت؛
بازدید میدانی از سایت گهرزمین

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین، صبح دیروز احد علیخانی عضو جدید 
هیات مدیره شــرکت ســنگ آهن گهرزمین به اتفاق 
محمدرضا خضــری پور عضو هیات مدیــره و معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، محسن نجف آبادی 

معاون توسعه و جمعی از مدیران گهرزمین به بازدید از قسمتهای مختلف شرکت 
سنگ آهن گهرزمین پرداختند.این بازدید به منظور بررسی هرچه بیشتر اقدامات 
انجام شــده صورت پذیرفت.همچنین در این بازدید جلسه ای پیرامون بررسی 

مسائل سایت برگزار گردید و اعضا به تبادل نظر پرداختند.

دیوان عدالت اداری:
قیمت کاالهای اساسی براساس یارانه 

دریافتی زمان تولید تعیین شود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که قیمت گذاری 
کاالهای اساسی براســاس یارانه دریافتی زمان تولید تعیین شود.به 
گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ 
مــورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت که بر اســاس آن مقرر شده است که براساس تصمیم ستاد 
تنظیم بازار نرخ جدید کاالهای اساسی ) روغن نباتی، گوشت، مرغ، 
لبنیات و تخم مرغ( را به کاالهایی که در زمان قبل از صدور اطالعیه 
ســتاد تنظیم بازار تولید شده اند تســری داده، در حالی این تولید 
کننــدگان از دولت یارانه تولید دریافــت کرده بودند و قیمت کاالها 
می بایست با احتســاب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ تعیین 
شده محاســبه و روی کاال درج شــود. هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری به این شکایت رســیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر 
کرد.در رای مزبور آمده است: برمبنای بند ۱ اطالعیه شماره ۲ ستاد 
تنظیم بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها که در تاریخ 
۲۱/۰۲/۱۴۰۱ صادر شده، اعالم گردیده است که: »براساس پیشنهاد 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد 
تنظیم بازار، ســقف قیمت کاالهای مذکــور تعیین و مقرر گردید از 
طریق اتحادیه ها و تشــکل های مربــوط به واحدهای صنفی ابالغ و 
از روز پنجشنبه ۲۲/۰۲/۱۴۰۱ به تدریج مجاز به اعمال قیمت های 
جدید باشــند...« نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ 
مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخالف 
مفاد اطالعیه مذکور، نرخ جدید اعالمی کاالهای اساسی )روغن، مرغ، 
تخم مرغ و لبنیات( به کاالهایی تســری داده شده است که در زمان 
قبل از صدور اطالعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها تولید شده  اند و این در حالی است که برای 
کاالهــای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطالعیه فوق )۲۲/۰۲/۱۴۰۱( 
از دولت یارانه دریافت شــده و در اطالعیه یادشده نیز با به کارگیری 
قید »به تدریج« بر لزوم اعمال قیمت های جدید بر کاالهای تولیدی 
پس از تاریخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۱ تأکید شــده اســت؛ لذا قیمت کاالهای 
تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطالعیه شماره ۲ ستاد تنظیم 
بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها باید با احتساب یارانه 
دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ محاســبه و بر روی این 
کاالها درج شود.بنا به مراتب فوق، عبارت »اعم از تولید قبل از تاریخ 
۲۲/۰۲/۱۴۰۱« در بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ 
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خــارج از حدود اختیار بوده و 
مســتند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین 
دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب ســال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب 

ابطال می شود.

جزئیات رکود و رونق در صنایع کشور

 افت فعالیت ها در صنعت پوشاک
اتاق بازرگانی ایران پس از اعالم شامخ مهر ماه در روزهای گذشته، 
حاال تحلیلی جزئی تر از وضعیت صنایع کشور در ماه گذشته داده 
و وضعیت آنها در رونق و رکود را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، 
عدد شامخ کل به دست آمده برای اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۱ 
حکایت از آن دارد که شرایط عمومی محیط کسب وکار در مهرماه 
نسبت به ماه گذشته تغییر محسوســی نداشته است )۵۰.۱۹(. 
البته این عدد نســبت به ماه قبل کاهش حــدوداً دو واحدی را 
نشان می دهد. به  عبارت  دیگر از نظر مدیران خرید پس از بهبود 
اندک در وضعیت عمومی محیط کسب وکار در شهریور ماه نسبت 
به مردادماه، هیچ تغییری در وضعیت عمومی کســب وکارها طی 
مهرماه رخ نداده اســت.از نگاهی دیگر، اعداد شامخ کل به دست 
آمده برای مهرماه و تیرماه، کمترین اعداد شــامخ کل اقتصاد از 
ابتدای ســال جاری )به جز فروردین( اســت و به  طور کلی اعداد 
شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل توجهی را در 
محیط کسب وکار نشــان نمی دهند. تداوم این وضعیت می تواند 
اثــرات نامطلوب زیادی بــر متغیرهای کالن اقتصــاد به همراه 
داشته باشد.در میان بخش های مختلف اقتصاد، وضعیت صنعت 
بیشترین اهمیت را در عبور از رکود و ورود به رونق دارد اما شامخ 
مهر ماه نشان می دهد که فاصله وضعیت میان بخش های مختلف 
صنعت ایران زیاد است.در پیمایش مهرماه شامخ، در میان صنایع 
مورد بررسی صنایع فلزی بیشترین عدد را به خود اختصاص داده 
اســت )۶۰.۹(. در شامخ شهریورماه نیز بیشترین عدد متعلق به 
این گروه بود. )۵۹.۴( شــامخ مهرماه گروه صنایع فلزی نســبت 
به ماه گذشــته افزایش نشــان می دهد که به معنی تداوم رشد 
فعالیت های این صنعت طی ســه ماه گذشته است.پس از صنایع 
فلزی، شــامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته )۵۶.۸( و گروه 
فرآورده های نفت و گاز )۵۶( در جایگاه های بعدی قرار می گیرند. 

در بررســی شــامخ گروه فرآورده های نفت و گاز یک افزایش ۹ 
واحدی نســبت به شهریورماه مشاهده می شود که به معنای این 
اســت که به دنبال افت اندک فعالیت ها در شهریورماه در مهرماه 
یک افزایش قابل توجه در کسب وکار این گروه گزارش شده است.

شــامخ به دست آمده برای گروه های ماشین سازی و لوازم خانگی 
)۵۳( و الستیک و پالســتیک )۵۲.۵( حاکی از بهبود جزئی در 
مهرماه نسبت به ماه قبل است. گروه چوب، کاغذ و مبلمان نیز با 

عدد )۵۴.۸( نسبت به ماه گذشته )۴۳( افزایش قابل  مالحظه ای 
را تجربه کرده اســت. شامخ صنایع پوشاک و چرم )۴۱.۶(، مانند 
ماه گذشــته کمترین میزان در میــان صنایع مختلف را به خود 
اختصاص داده اســت که نشــان از افت قابل مالحظه در فعالیت 
اقتصادی این گروه ها دارد. مدیران خرید گروه شیمیایی نیز افت 
اندک در فعالیت های خود را گزارش کرده اند. )۴۶.۷( عدد شامخ 
گــروه صنایع غذایی نیز حاکــی از عدم تغییر وضعیت این گروه 

نسبت به ماه گذشته اســت )۴۹.۹(.بخش خدمات و کشاورزی 
سهم زیادی در تعیین شامخ کل دارد. عدد شامخ به دست آمده از 
نظر سنجی مدیران خرید در مهر ماه حاکی از بهبود ناچیز تولید 
نسبت به ماه قبل است )۵۱.۲۲(. افزایش شدید قیمت مواد اولیه 
)۷۶.۸۳(، افت قابل  مالحظه در میزان فروش )۴۲.۶۸( و افزایش 
شدید قیمت محصوالت تولیدی )۶۳.۴۱( از مهم ترین موضوعاتی 
است که از سوی فعاالن اقتصادی این بخش گزارش شده است. 
افت ســرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و کاهش نقدینگی 
این واحدهــا در نتیجه افزایش قیمت مــواد اولیه و افت فروش 
و صــادرات از مهم ترین چالش های پیش روی فعاالن این بخش 
اســت.همان طور که پیش تر گفته شد در مهرماه ۱۴۰۱ باالترین 
عدد شامخ به دست آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. 
)۶۰.۹(. این گروه در شــهریورماه نیز در بین صنایع مورد بررسی 
پیشگام بوده است. مقدار تولید محصوالت بهبود قابل  مالحظه ای 
داشــته است )۶۶.۷( و میزان سفارشــات جدید نیز با ثبت عدد 
۵۷.۳ حاکی از رشد قابل  مالحظه سفارشات ثبت شده در مهرماه 
نسبت به شهریور ماه است. سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز 
افزایش یافته )۶۳.۵( و موجودی مواد اولیه نیز رشد داشته است. 
)۵۶.۳(. میزان اســتخدام و به کارگیری نیــروی کار هم افزایش 
قابل توجهی را نشان می دهد )۵۹.۴(.به  منظور بررسی دالیل این 
رشــد قابل  توجه در صنایع فلزی باید وضعیت این صنعت را در 
بازارهای داخلی و صادراتی مورد بررســی قــرار داد. در بازارهای 
خارجی گزارش شــاخص های تولیدی و خدمات در چین، با یک 
غافلگیری برای بازارها همراه بود و شاخص مدیران خرید بخش 
تولیــد چین در ماه اکتبر با ۰.۹ واحــد کاهش از ۵۰.۱ به ۴۹.۲ 
افت کرد تا دوباره در دامنهٔ رکودی قرار بگیرد. شکسته شدن این 
سطح مهم موجب افزایش فشار بر قیمت کامودیتی ها خواهد شد.

مبادالت تجاری کشــور در هفت ماهه سال جاری نشــان می دهد که میزان این مبادالت جمعا ۶۰ 
میلیارد و ۱۳۰ میلیون دالر بوده که افزایش ۱۰ درصدی داشــته اســت، این در حالی است که وزن 
مبادالت با کاهشــی ۱۷.۶ درصدی به ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن رسیده است.به گزارش ایسنا، ایران 
در هفت ماهه گذشــته به طور کلی ۲۸.۴ میلیارد دالر به میزان ۶۱.۳ میلیون تن صادرات داشــته 
است. سهم عمده این صادرات نصیب کشور چین شده است؛ به طوری که میزان صادرات به این کشور ۹.۲ میلیارد دالر بوده است.طبق 
اعالم گمرک، چهار کشــور دیگر که به صورت عمده مقصد صادرات ایران بودند؛ ترکیه، عراق، امارات و هند.در این میان، ایران به عراق 
چهار میلیارد دالر، به امارات ۳.۵ میلیارد دالر، به ترکیه سه میلیارد دالر و به هند ۱.۱ میلیارد دالر کاال صادر کرده است.در مقابل، ایران 
از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان بیشترین واردات را داشته است؛ به طوری که در هفت ماهه گذشته ۹.۴ میلیارد دالر از 
امارات، ۸.۳ میلیارد دالر از چین، ۳.۲ میلیارد دالر از ترکیه، ۱.۷ میلیارد دالر از هند و ۹۹۱ میلیون دالر از آلمان کاال وارد کرده اســت.

براین اســاس، به طور کلی میزان واردات ایران در بازه زمانی مذکور با ۱۴ درصد افزایش، ۳۱.۷ میلیارد دالر به میزان ۱۹.۷ تن بوده که 
۱۵.۷ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از تبادل فناوری با چین و آلمان خبر داد و گفت: برای ساخت شهرک صنعتی مشترک 
در مرز نیازمند مجموعه اقدامات قانونی اســت، اما با ارمنستان، ترکیه و عراق صحبت هایی در زمینه ساخت شهرک صنعتی مشترک شده است.

علی رسولیان در گفت وگو با ایسنا، از فعالیت دفاتر تبادل فناوری در شانگهای خبر داد و گفت: بنگاه های کوچک و متوسط به نوعی به بنگاه های 
چینی متصل می شوند، اما محدودیت های سفر به دلیل کرونا باعث شده این تبادل کمتر به شکل حضوری انجام شود.وی افزود: تبادل فناوری با 

آلمان هم امسال اجرایی شده و در حال حاضر ۲۳ بنگاه  کوچک و متوسط در آلمان حضور پیدا کردند، با فناوری بنگاه های توسعه یافته آلمان آشنا شدند و توانستند نمایندگی های 
مختلف این کشــور را دریافت کنند و اقداماتی نیز برای صادرات داشــته باشند.رســولیان در ادامه از حضور ایران در اجالس صنایع کوچک کشورهای دنیا در لهستان که به زودی 
برگزار می شود خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این فرصت، صنایع کوچک از اقدامات دنیا در این حوزه بیشتر استفاده کنند و تبادل فناوری با این کشورها گسترش 
پیدا کند.رئیس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی با اشــاره به امضای تفاهم نامه با ترکیه، اظهار کرد: به زودی یک تیم اقتصادی عازم ترکیه خواهد شد. برای ساخت 
شــهرک صنعتی مشترک در مرز نیازمند مجموعه اقدامات قانونی اســت. اما با ارمنستان، ترکیه و عراق صحبت هایی در زمینه ساخت شهرک صنعتی مشترک شده است. نقاطی 
در داخل کشور و مرزها پیشنهاد شده، اما هنوز جمع بندی که چارچوب کاری را مشخص کند صورت نگرفته است. در جلسات با ترکیه هم برخی مناطق برای فعالیت بنگاه های 

اقتصادی آن ها پیش بینی شده است.

در سال جاری

افزایش ۱۰ درصدی تجارت ایران 
رئیس سازمان صنایع کوچک عنوان کرد

تبادل فناوری با چین و آلمان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم شــکوه توکلی پوران بــه وکالت از خانم نادیا نظرپــور با تقدیم دو 
برگ فرم استشــهادیه مصدق شده مدعی است که سند مالکیت 2 دانگ 
پالک ثبتی 23 فرعی از 4140 اصلی بخش 3 شهر )کرمانشاه( ذیل ثبت 
33546 دفتر 115 صفحه 101 به نام نادیا نظرپور به ســریال 796394 
صادر و تسلیم گردیده که در اثر سهل انگاری مفقود شده است لذا مراتب 
طبق مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا 
چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم 
دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و 

سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
اقدام کننده: احمدی نژاد

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع و اقدام
سعید سلیم فر- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
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گزیده خبر

با رونمایی از »چکاد«
نخستین »چک امن دیجیتال« در همراه بانک 

صادرات ایران صادر شد
 همزمــان با رونمایی از ســامانه چک امن دیجیتال )چــکاد( در بانک مرکزی، 
نخستین چک دیجیتال کشور در همراه بانک صادرات ایران صادر شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراســمی با حضور وزرای امور اقتصادی و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اصل 
٩٠ مجلس، نمایندگان خانه ملت، مدیرعامل بانک صادرات ایران، مدیران عامل 
بانک هــا، معاونان بانک مرکزی، کارشناســان، فعاالن حــوزه صنعت پرداخت 
الکترونیک و اصحاب رسانه، سامانه چک امن دیجیتال )چکاد( در بانک مرکزی 
رونمایی شد و نخستین چک امن دیجیتال کشور در سامانه همراه بانک صادرات 
ایران صادر شــد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراســم با اشاره به اهمیت 
کاهش هزینه مبادله بــرای تولید  کنندگان، بازرگانان و فعاالن اقتصادی، گفت: 
هر عملی که موجب کاهش هزینه مبادله شــود، تولید در اقتصاد کشور شرایط 
ســهل تر و جذاب تری خواهد یافت.سیداحسان خاندوزی با قدردانی از زحمات 
انجام شده برای راه اندازی چک دیجیتال افزود: راه اندازی این ابزار جدید موجب 
سرعت گرفتن گردش کاال و خدمات خواهد شد و افزایش اطمینان به ابزارهای 
پولی الکترونیک ضمن کمک کردن به تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی، موجب 

رضایت بیشتر مردم و کاهش هزینه غیربهره ای بانک ها خواهد شد. 

نگاهی به عملکرد بانک کارآفرین در ارائه تسهیالت قرض الحسنه
پرداخت ۱۴۰۰میلیارد ریال تسهیالت ازدواج 

و فرزند آوری در بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در بیســت ماه گذشــته، بیش از هزار و چهارصد میلیارد ریال 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، ارائه انواع تسهیالت قرض الحسنه از جمله ازدواج 
و فرزندآوری توســط بانک کارآفرین از ابتدای فروردین ماه ۱۴٠٠، همزمان با 
دریافت مجوز رســمی از بانک مرکزی جهت افتتاح حساب های قرض الحسنه 
پس انداز ریالی نیک آفرین وارد مرحله تازه ای شــده و تا امروز به شکل منظم و 
پیوســته ادامه پیدا کرده است به نحوی که آخرین آمارها نشان می دهد تا دوم 
آبان ماه ســال جاری، ۱۱۶٠ متقاضی از شعب عامل بانک کارآفرین، تسهیالت 
ازدواج بــه ارزش مجموعا یک هزار و ۲۲۸ میلیــون و ۴٠٠ هزار ریال دریافت 
کرده اند.همچنین از ابتدای فروردین ماه امسال و در مدت ۸ ماه، به بیش از ۵٠۲ 
متقاضی، تسهیالت فرزندآوری پرداخت شده که مجموع ارزش آن ۱۷٩ میلیون 

و ۴٠٠ هزار ریال برآورد شده است.

بانک پارسیان به عنوان اولین بانک خصوصی 
به سامانه«چکاد«پیوست

آیین رونمایی از ســامانه چکاد) چک امن دیجیتال( بانک پارســیان با حضور 
مدیران ارشــد این بانک عصر روز شــنبه ۲۱ آبان ماه برگزار شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پارســیان، مهندس پشم چی معاون فناوری های نوین مالی 
و اطالعاتی بانک پارســیان در این مراســم، ارائه چک امن دیجیتال را یکی از 
دستاوردهای بزرگ در حوزه سرویس و خدمات در حوزه بانکی کشور دانست و 
گفت: بانک پارسیان از یک ماه قبل آمادگی داشت تا این سرویس را در اختیار 
مشتریان قرار دهد، اما به دلیل اینکه هنوز برخی زیرساخت ها در سطح کشور و 
تعدادی از بانک ها فراهم نبود، ارائه آن به تعویق افتاد.وی با توضیح مصوبه طرح 
تحول چک در مجلس شورای اسالمی در سال ٩۷، افزود: با ابالغ آیین نامه های 
اجرای طرح تحول چک از ســوی بانک مرکزی، کار پیاده ســازی این طرح در 
بانک پارســیان کلید خورد و خوشبختانه تا به امروز این بانک در تمامی مراحل 
اجرای نوآوری های این طرح در سطح بانک های کشور پیشرو بوده است.معاون 
فناوری های نوین مالی و اطالعاتی بانک پارسیان با اشاره به اینکه این بانک در 
ارائه خدمات الکترونیک همواره پیشــرو و پیش قدم بوده اســت گفت: به عنوان 
نمونه خدمات احراز هویت غیرحضوری در دی ماه ٩٩ برای اولین بار در کشور از 

سوی بانک پارسیان ارائه شد.

 ۱۸۶۹ نفر وام فرزندآوری از موسسه 
اعتباری ملل دریافت کردند

موسســه اعتباری ملل در راســتای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعداد 
۱۸۶٩ فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت نمود. به گزارش روابط عمومی 
موسســه اعتباری ملل: این موسسه با هدف اجرای قانون حمایت از فرزندآوری 
و در راســتای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعداد ۱۸۶٩ فقره 
وام قرض الحســنه فرزندآوری به مبلغ ۱۵٠/۷٠۲ میلیون  ریال از ابتدای سال 
جــاری تا پایان مهرماه پرداخت نمود. این گزارش می افزاید: موسســه اعتباری 
ملل در مهرماه تعداد ۴۸۵ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۲٠٠/۱۸3 میلیون ریال 
به متقاضیان پرداخت کرد. گفتنی اســت: متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه 
فرزنــدآوری می توانند ضمن ثبت نام از طریق ســایت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران یکی از شعب موسســه اعتباری ملل را برای دریافت وام انتخاب 

نمایند.

همکاری های بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
شرکت های داروسازی افزایش یافت

مدیر شعب استان خراسان رضوی در دیدار با مدیرعامل شرکت های داروسازی 
ثامن و ســامان داروی هشتم، با تشــریح ظرفیت های جدید بانک، حمایت از 
پرســنل شرکت های دارویی را موجب افزایش بهره وری آن ها دانست.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »نوراله نظریان« سرپرست مدیریت 
شعب بانک در استان خراســان رضوی در دیدار با »مجید طبسی« مدیرعامل 
شرکت داروسازی ثامن و سامان داروی هشتم، محصوالت جدید بانک را فرصتی 
بسیار مناســب، جهت رفع مشکالت مالی کارکنان سازمان ها و ادارات و ابزاری 
کاربردی برای افزایش بهره وری آن ها توصیف کرد.وی افزود: عملکرد بسیار خوب 
بانک در ســال های اخیر موجب اعتماد مردم و مســئولین شده و این  امر باعث 
افزایش چند برابری مبلغ وام قرض الحســنه در ســال جاری شده است.نظریان 
ادامه داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران فرصت بسیار مناسبی را به وجود آورده 
تا سازمان ها و شرکت ها با تمرکز حساب های خود در این بانک، باالترین سطح 
خدمات را به کارکنان خود ارائه دهند.در ادامه  این جلســه طبســی با اشاره به 
نقش بانک ها در پیشبرد اهداف تولیدکنندگان گفت: تولید، بدون حمایت بانک ها 
کاری بسیار دشوار است و تعامل با بانک ها برای بقای شرکت های تولیدی حیاتی 
است.طبسی افزود: بدون شک کمک به کارکنان هر سازمان و رفع دغدغه های 

آن ها در دست یابی سازمان به اهداف خود تأثیر مستقیم دارد.

دعوت به همکاری در بانک ایران 
زمین

بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی خود در 
شعب شهرســتان اصفهان برای عنوان شغلی متصدی امور بانکی 
دعــوت به همکاری می نماید.به گزارش روابط عمومی، متقاضیان 
می توانند از تاریخ ۲۱ آبان ماه لغایت ۲۸ آبان ماه به ســایت بانک 
ایران زمین مراجعه کنند و پس از مطالعه دقیق شــرایط و ضوابط 

استخدام، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام کنند.

دمعاون مدیر عامل در امور استان ها و بازاریابی در تبریز؛
توانمندی هایتان را باور کنید

معاون مدیر عامل در امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون 
گفت: باور توانمندی ها و ظرفیت هایتان مسیر دستیابی به موفقیت 
ها را تسهیل می کند.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 
توســعه تعاون آذربایجان شرقی؛ سعید معادی در همایش بررسی 
عملکرد ۲۲ شــعبه بانک توسعه تعاون در آذربایجان شرقی افزود: 
ظرفیت های اقتصادی در آذربایجان شــرقی قابل قیاس با ســایر 
استان ها نیست.وی ادامه داد: بسیاری از برندهای فعال استان جزو 
برندهای مطرح کشور به شــمار می روند که می توانیم آنها را در 

زمره مشتریان بانک بازاریابی کنیم.

دعوت از سهامداران بانک سامان 
برای افزایش سرمایه

. مجمــع عمومی فوق العاده بانک ســامان برای بررســی افزایش 
ســرمایه این بانک برگزار می شــود.به گزارش سامان رسانه، بانک 
ســامان با انتشار اطالعیه ای از ســهامداران خود دعوت کرد تا در 
مجمع عمومی فوق العاده این بانک شرکت کنند. بر این اساس قرار 
است ســهامداران در این مجمع بر اساس مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص تمدید مهلت انجام افزایش سرمایه تفویض 
شده به هیات مدیره از یک سال به دو سال که در مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱۴٠٠/۱٠/۲۵ مصوب شده، تصمیم گیری کنند. 
گفتنی است، این جلســه روز شنبه ۲۸ آبان ماه سال ۱۴٠۱ رأس 
ســاعت ۱٠ در مجموعه فرهنگی، ورزشــی و تفریحی تالش واقع 
در خیابان ولیعصر، نرســیده به چهارراه پــارک وی برگزار خواهد 
شــد.همچنین این مجمع به صورت آنالین از طریق وبسایت بانک 

سامان به نشانی ir.www.sb۲۴ نیز پخش خواهد شد.

بزرگترین طلبکار جهان کدام کشور است؟
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت که سطح بدهی در میان 
کشــورهای با درآمد پایین و متوســط در سال ۲٠۲۱ به شدت 
افزایش یافته اســت، به طــوری که چین ۶۶ درصــد از وام های 
اعتباردهندگان رســمی دوجانبه را به خود اختصاص داده است 
که بر نیاز به کاهش بدهی کشورهای فقیرتر تاکید دارد.به گزارش 
ایسنا، مالپاس اظهار کرد: گزارش ساالنه بانک جهانی درباره آمار 
بدهی جهانی که قرار است ماه آینده منتشر شود، روشن می کند 
که طلبکاران بخش خصوصی نیز باید در کاهش بدهی شــرکت 
کنند.گروه ۲٠ اقتصاد بزرگ و باشــگاه اعتباردهندگان رســمی 
پاریس در اواخر سال ۲٠۲٠ چارچوب مشترکی برای بهبود بدهی 
ایجاد کردند تا به کشــورها کمک شود که از پیامدهای همه گیر  
کووید-۱٩عبور کنند اما اکنون اجرای آن متوقف شــده اســت.

مالپاس هشدار داد که این هفته، وام دهندگان چاد به اولین توافق 
دست یافتند اما این توافق، پایداری بدهی بلندمدت این کشور را 

زیر سوال می برد زیرا شامل کاهش واقعی بدهی نمی شود.
بانک جهانــی، صندوق بین المللی پــول و مقامات غربی به طور 
فزاینــده ای در مورد ناامیدی خــود از چین که اکنون بزرگترین 
طلبکار رســمی دوجانبه جهان اســت و وام دهنــدگان بخش 
خصوصی به دلیل عدم حرکت ســریع تر به جلو مذاکره کردند.
داده های اولیه منتشــر شــده توســط بانک جهانی در ماه ژوئن 
نشان داد که بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط 
 به طور متوسط  ۶.٩ درصد در سال ۲٠۲۱ افزایش یافت و به 3.٩ 
تریلیون دالر رســید که از رشــد ۵.3 درصدی مشاهده شده در 

سال ۲٠۲٠ پیشی گرفت.مالپاس گفت که گزارش آتی آمار بدهی 
بین المللی این بانک نگران کننده است اما عدد خاصی ارائه نکرد.

وی گفت: این نشان می دهد که میزان بدهی به طور قابل توجهی 

افزایش یافته است و مبلغ بدهی به چین حدود ۶۶ درصد از کل 
اعتباردهندگان رسمی دوجانبه است.مالپاس افزود که نهادهای 
چینی نیز طلبکاران تجاری بزرگ بودند.رئیس بانک جهانی گفت: 

»این گزارش روشن می کند که کاهش بدهی باید به طور گسترده 
شــامل بخش خصوصی و چین شــود. موضوع کلی بدهی نقش 
مهمی در نشســت آتی رهبران گروه ۲٠ خواهد داشت«.شدت 
این مشــکل به رسمیت شناخته می شــود اما مالپاس می گوید: 
زمانی که کشــورها به دنبال تســکین تحت چارچوب مشترک 
گروه ۲٠ و ســایر اصالحات با هدف تسریع تالش های بازسازی 
بدهــی بودند، تالش های وی برای توقف فوری پرداخت بدهی ها 
تاییدکننده کمتری داشت.مقامات صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی می گویند: ۲۵ درصــد از بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
در حال توســعه در تنگنای بدهی یا نزدیــک به آن قرار دارند و 
این رقم برای کشــورهای با درآمد کم و متوســط  به ۶٠ درصد 
می رســد. شوک های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشارها را 
بر اقتصادهایی که هنوز از کووید بهبــود می یابند، افزایش داده 
اســت.مالپاس بیان کرد که چین تا بــه امروز نقش کمرنگی در 
این روند داشــته و بیشتر یک ناظر بوده است.همچنین خواستار 
عملکرد سریع تری برای بازسازی بدهی زامبیا شد که برای اولین 
بار در اوایل سال ۲٠۲۱ درخواست کمک تحت چارچوب مشترک 
کرده اســت. عجله برای انجام آن وجود دارد تا کاهش بدهی رخ 
دهد و زامبیا بتواند جذب ســرمایه گذاری جدید مورد نیاز را آغاز 
کند.بیزنس نوشــت، هم برای چاد و هم برای زامبیا، تسریع روند 
و اجرای کاهش واقعی بدهی بســیار مهم است. هرچه این روند 
طوالنی تر باشد، برای این کشور و مردم آن سخت تر می شود که 

روی پای خود بایستند.«

شــرکت های بیمه در هفت ماهه سال جاری حدود ٩۶.۸ هزار میلیارد تومان بیمه 
نامه صادر و حدود ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده اند که بیش 

از ۵3 درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، بررسی تازه ترین گزارش بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در هفت 
ماهه سال جاری نشان می دهد که حق بیمه تولیدی یعنی بیمه نامه هایی که در این دوره صادر شده حدود ٩۶.۸ هزار 
میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۶۲.۲ درصد افزایش دارد.این در حالی است که 3۲ درصد از 
پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بیمه طی این مدت به رشته بیمه درمان و مازاد، ۲٩.۱۲ درصد به بیمه شخص ثالث 
و مازاد و ۱3.3 درصد به بیمه زندگی )عمر( تعلق دارد.در هفت ماهه اول ســال ۱۴٠۱، ســهم بخش غیردولتی از حق 
بیمه تولیدی و از خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب ۷۵.۲ و ۷۲.۲ درصد است.در رابطه با وضعیت بیمه ها از نظر 
پرداخت خسارت در هفت ماهه سال جاری نیز شرکت های بیمه در مجموع حدود ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان خسارت 
پرداخت کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۵3.۴ درصد رشد داشته است.البته، 3٩.۸ درصد از خسارت 
پرداختی در بازار بیمه طی این مدت به رشــته بیمه درمان، 3٠ درصد به بیمه شــخص ثالث و مازاد و ٩.۱ درصد به 
بیمه زندگی)عمر( مربوط می شود.در این زمینه، نسبت خسارت بازار بیمه با ۲.۶ واحد کاهش در مقایسه با هفت ماهه 
نخست سال قبل به ۴۵.۸ درصد رسید که فقط نسبت خسارت چهار رشته  بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شخص 
ثالث - مازاد )به ترتیب با ۷۱.۸، ۵۶.٩، ۴٩.۷ و ۴۷.۲ درصد( باالتر از سطح بازار بیمه است.عالوه بر این، در هفت ماهه 
امسال 3٩.۴ میلیون بیمه نامه صادر و حدود ۴۲.٩ میلیون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت به هفت ماهه نخست 
سال قبل، به ترتیب 3.۵ و ۴۵.۴ درصد رشد داشته است.رشد 3.۵ درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار به طور 
عمده به واســطه رشــد این تعداد در دو رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده به ترتیب با ۶.۲ و ۴.۴ درصد رشد و 
هر یک با سهم حدوداً 3۵ درصدی از کل تعداد بیمه نامه های صادره بوده است.همچنین، افزایش ۴۵.۴ درصدی تعداد 
موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد ۴٠.۴ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده )٩۱.۲ درصد( 

از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.

طی هفته ای پرتالطم، ارزهای دیجیتال همچنان به روند کاهشی خود ادامه می دهند 
و بیت کوین و اتریوم هر دو در حال سقوط هستند.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، 
روز شنبه با انتشار گزارش هک صرافی اف تی ایکس )FTX (، بیت کوین بار دیگر به 
زیر ۱۷هزار دالر ســقوط کرد و اتریوم نیز امروز مسیر کاهشی طی کرد و به زیر ۱3٠٠ دالر رسید.با واکنش بازارها به 
آخرین اخبار پیرامون  صرافی مذکور، بیت کوین )BTC( در آخر هفته به زیر ۱۷هزار دالر بازگشت. گزارش شده است 
 FTX هک شده و با برداشت ۶٠٠ میلیون دالر، پلت فرم در حال فروپاشی است.در هفته ای که اخبار مربوط به FTX که
بر خبرها سلطه افکنده بود، کریپتو تا حدودی به سرفصل ها واکنش نشان داد و در نتیجه بیت کوین قرمز شد. بیت کوین 
در روز شــنبه، کمتر از ۲۴ ســاعت پس از ثابت ماندن در باالترین قیمت ۱۷هزار و ۴۸٠.۱۸ دالر، به پایین ترین سطح 
روزانه ۱۶هزار و ۵۴3.۴۸ دالر سقوط کرد.در حال حاضر شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه )RSI( روی 3۴.۸۲ باقی مانده 
که زیر سقف 3۸.٠٠ است. گاوهایی که امیدوارند به سمت ۱۸هزار دالر برگردند، احتماالً باید از نقطه مقاومت ذکر شده 
خارج شوند.اتریوم )ETH( نیز آخر هفته را زیر ۱3٠٠ دالر آغاز کرد و توکن به زیر سطح حمایت کلیدی حرکت کرد. 
پس از باالترین قیمت ۱3٠۱.۸٠ دالر در روز جمعه، اتریوم در اوایل امروز به ۱۲۱۱.33 دالر سقوط کرد.برخی بر این 
باورند که اتریوم ممکن است به ۱٠٠٠ دالر برسد و احتمال افت بیشتر به زیر این نقطه نیز وجود دارد. در حال حاضر، 
شاخص قدرت نسبی در ۴٠.۸۲ است و رقم قابل مشاهده بعدی در نقطه 3۸.۱۵ است. در صورتی که قدرت قیمت در 
این سطح حفظ نشود، احتمال وقوع نزول فوق العاده به ۱٠٠٠ دالر افزایش می یابد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۸۴٠.3۷ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ٠.۷۷ درصد کمتر شده 
اســت. در حال حاضر 3۸.۲٠ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ٠.۱۲ درصد 
افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸.٩۱ میلیارد دالر است که ۴۶.۲۴ درصد 
کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۲.٩۶ میلیارد دالر است که ۶.٠۵ درصد از کل 
حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون  ۴۵.۵۵ میلیارد دالر است که ٩3.۱۴ 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

در ۷ ماهه امسال صورت گرفت

پرداخت ۴۴ هزار میلیارد تومان 
خسارت های بیمه

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در 
جهان
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گزیده خبر

پیش نویس قطعنامه ای دیگر علیه ایران 
روی میز شورای حکام

تهدید به تصویب قطعنامه علیه ایران رویه ای اســت که ســه کشور اروپایی به 
همراه آمریکا در ماه های اخیر و پیش از شروع به کار هر نشست فصلی در پیش 
می گیرند با این هدف که ایران را به انجام همکاری های بیشتر در ابعاد مختلف 
ســوق دهند. آخرین بار این کشورها در خرداد ۱۴۰۱ موفق شدند قطعنامه ای 
را در شورای حکام علیه ایران تصویب کنند که البته با پاسخ جدی ایران رو به 
رو شدند.به گزارش ایسنا، آمریکا و سه کشور اروپایی از شورای حکام خواستند، 
از ایران بخواهد توضیحات بیشتری درخصوص ذرات اورانیوم یافت شده در سه 
سایت اعالم نشده ارایه کند و این همکاری »الزامی و اضطراری« است.بر اساس 
گزارش خبرگزاری رویترز، پیش نویس این قطعنامه در روز جمعه به ۳۵ کشور 
عضو شــورای حکام آژانس بین المللی ارسال شده است.در متن این درخواست 
آمده است: الزامی و اضطراری است که ایران در جهت تحقق وظایف قانونی اش 
عمل کنــد و بدون تاخیر اقداماتی انجــام دهد.ارائه توضیح معتبر درخصوص 
ذرات اورانیوم، ارائه اطالعات، اســناد و پاسخ های مورد نیاز آژانس اتمی، اجازه 
دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و اجازه نمونه برداری از سوی آژانس 
اتمی ازجمله اقداماتی اســت که ایران مطابق بــا این متن، باید به آن ها عمل 
کند.در متن این پیش نویس - که باید به تایید اکثریت اعضای شــورای حکام 
برسد - آمده که این شورا »نگرانی های جدی درخصوص مسائل پادمانی مرتبط 
با سه سایت اعالم نشده دارد که به دلیل ناکافی بودن همکاری اساسی توسط 
ایران حل نشده باقی مانده است.«سه مکان مورد نظر آژانس سایت یا مکانی در 
ورامین، تورقوزآباد در حومه تهران و در مریوان در استان کردستان هستند. یک 
سوال دیگر هم آژانس درباره فعالیت آزمایشگاه جابربن حیان داشت که بعد از 
بررسی های اولیه در اوایل سال ۱۴۰۱ آژانس درباره این مکان و سواالتش قانع 
شد اما در حالی که تصور می شد این موضوع حل شده است، مدیرکل آژانس 
در یکی از ســخنرانی های خود مجدد سواالتی را درباره این موضوع طرح کرد. 
بنا بر این مساله چهارم به شکلی مبهم هم چنان روی میز است!ایران و آژانس 
در اسفند ۱۴۰۰ )مارس ۲۰۲۲( در بیانیه مشترکی توافق کردند تا هیات های 
فنی و کارشناسی دو طرف به بررسی ابعاد و جزییات سواالت آژانس درباره این 
ســه مکان بپردازند. از آن زمان تاکنــون و درحالی که این مذاکرات به موازات 
مذاکرات احیای برجام در جریان بوده اســت و ایران بارها در نشست های فنی 
و کارشناســی به تبادل اســناد و مدارک با آژانس پرداخته است اما آژانس از 
پاســخ های ایران هم چنان قانع نشده است.ایران در راستای همکاری با آژانس 
در ایــن مدت اجازه بازدید از دو مکان از این ســه مکان را صادر کرد و انتظار 
داشت که آژانس نیز با رویکردی مستقل، بی طرف و حرفه ای، اقدامی سازنده و 
واقع بینانه در جهت عادی ســازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود آژانس 
به هیچ وجه نگرانی عدم اشــاعه ای نداشته، صورت دهد اما متاسفانه این اتفاق 
نیفتاد و در میان مذاکرات ایران و آژانس و برخالف بیانیه مشترک ایران و آژانس 
برای خاتمه پرونده های ادعایی؛ ســه کشور اروپایی با وجود دسترسی ایران به 
دو مکان و ارایه اطالعات تکمیلی با چراغ سبز آمریکا و اسراییل مسیر تشدید 
فضا و تصویب قطعنامه علیه ایران را در خرداد ماه سال جاری در پیش گرفتند.
قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ با 
وجود مخالفت جدی چین و روســیه در نشســت فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، به تصویب رســید. در این قطعنامه نویسندگان نسبت 
به ادعاهای ســاختگی درباره پیدا شدن مواد هسته ای در سه مکان اعالم نشده 
در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شــدند.در پی این اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی، ایران برخی از 
همکاری هــا با آژانس را که فراتر از پادمان بود و تنها بر مبنای حســن نیت و 
در چارچوب برجام انجــام می گرفت از جمله فعالیت  دوربین های فراپادمانی، 
دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEM  و فلومتر آژانس را قطع کرد. هم 
چنین سازمان انرژی اتمی نسبت به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کرد.
مقامات ایران در این مدت تاکیــد دارند که هیچ موضوع پادمانی در خصوص 
فعالیت های هسته ای کنونی ایران که همواره نیز در گزارش های مختلف تایید 
شده، وجود ندارد و ادعاهای مطرح شده در خصوص سال های ۲۰۰۳ نمی  تواند 
مبنای فشــار جدید بر ایران باشــد.در هشت ماه گذشــته نشست های فنی و 
کارشناســی ایران و آژانس همواره بدون آنکه رسانه ای شود درباره حل و فصل 
ســواالت پادمانی ادامه داشته است. اما متاثر از توقف مذاکرات سیاسی ایران و 
۱+۴ برای احیای برجام در دو ماه گذشــته، مذاکرات فنی میان ایران و آژانس 
هم در خالء قرار گرفت. اما به نظر می آید در هفته های اخیر به ویژه در روزهای 
منتهی به انتخابات کنگره آمریکا و پارلمانی اســراییل و نیز در آستانه برگزاری 
نشســت فصلی شورای حکام اراده ها برای حل و فصل سواالت باقی مانده یک 
بار دیگر جان گرفته است.محمد اسالمی و رافائل گروسی در مهرماه در وین با 
یکدیگر دیدار کردند و در پی آن دیدار دو طرف توافق کردند که مذاکرات برای 
حل مسایل باقی مانده با تبادل هیات ها میان تهران و وین ادامه یابد و مذاکرات 
از همــان وین تا کنون به طور جدی و با تبادل هیات های فنی ادامه داشــته 
است.در ادامه توافق ها در وین میان اسالمی و گروسی، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک اعالم کرد: فکر می کنم به درک و تفاهم مشترکی با آژانس رسیدیم. 
درباره همکاری های ایران با آژانس و پاســخ دادن به برخی اتهامات بی اساس 
آژانس و همچنین در ارتباط با رســیدن به توافق یک نقشــه راهی در مقابل 
ما قرار دارد.وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگو با المانیتور گفته بود: در 
مورد ســه مکان اتهامی علیه ایران، آژانس سواالتی دارد؛ آماده ایم به سواالت 
آژانس پاسخ دهیم. اما قویا اعتقاد داریم آژانس باید تکنیکی و فنی عمل کند. 
مشــکل ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که سیاسی عمل می کند. 
اگر آژانس متمرکز بر مســئولیت و وظیفه فنی خودش بشــود، ما هم در این 
مسیر همکاری هایمان را با آژانس تقویت خواهیم کرد.حسین امیرعبداللهیان 
۱۱ آبان ماه در نشســت خبری مشــترک با فیصل المقداد، وزیر امور خارجه 
سوریه اعالم کرد: در روزهای آینده هیاتی از سوی ایران برای تقویت همکاری ها 
با آژانس به وین سفر می کند.هم چنین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پنجشــنبه هفته گذشته در گفت وگوی کوتاهی با رویترز در حاشیه کنفرانس 
آب وهوایی در مصر، با اشــاره به دیدارش با هیات فنی و کارشناســی ایران در 
هفته گذشــته در وین مدعی شــد که ایرانی ها هیچ چیــز جدیدی برای ارائه 
نداشتند.اظهارات گروسی در حالی مطرح می شود که پنجشنبه هفته گذشته 
خبرگزاری »رویترز« مبتنی بر دو گزارش محرمانه آژانس درباره ایران نوشــت: 
ایران با ســفر بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کرده است.این 
خبرگزاری گزارش داد، به یکی از گزارش های آژانس دست پیدا کرده که در آن 
آمده، مقام های ارشــد آژانس در ماه جاری میالدی )در ۲۰ روز آینده( به ایران 
ســفر خواهند کرد.این خبرگزاری به نقل از یکی از دو گزارش محرمانه آژانس 
که در آســتانه برگزاری نشست آتی شورای حکام تهیه شده نوشت: آژانس به 
ایــران تأکید کرد که انتظار دارد در این بازدید، توضیحات فنی معتبری درباره 
این مسئله دریافت کند، از جمله دسترسی به موقعیت های مکانی و مواد مورد 
نظر و همچنین انجام نمونه برداری در صورت نیاز.رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
در این گزارش نسبت به اینکه همچنان پیشرفتی در شفاف سازی و حل مسائل 

برجسته پادمانی حاصل نشده است ابراز نگرانی کرده است.

سوناک در نشست گروه ۲۰ پوتین را هدف 
می گیرد

رســانه ها )یکشنبه( گزارش دادند، نخســت وزیر انگلیس متعهد شده تا در 
جریان نشست گروه ۲۰ که قرار است هفته آتی در بالی برگزار شود، از روسیه 
به خاطر حمله به اوکراین انتقاد کند.به گزارش ایسنا، شبکه خبری بی بی سی 
به نقل از ریشــی سوناک، نخســت وزیر انگلیس در آستانه سفر به اندونزی 
گزارش داد: این نشســت گروه ۲۰ طبق روال معمول یک نشســت کاری و 
تجاری نخواهد بود. ما در جریان این نشســت دولت والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه را به باد انتقاد خواهیم گرفت و نشان خواهیم داد که چطور 
مسکو به همکاری های بین المللی و احترام به اجالس های حاکمیتی همچون 
گروه ۲۰ اهانت می کند.روزنامه تلگــراف اخیرا به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد که انگلیس و اتحادیه اروپا قصد دارند در جریان نشســت گروه ۲۰ »هر 
کار می توانند« برای منزوی کردن روسیه و ترغیب دیگر کشورها برای ترک 

سخنرانی های هیات روسیه انجام دهند.

»روابط آلمان-فرانسه نیروی محرکه 
اروپاست«

وزیر امور خارجه فرانســه گفت، صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه توافق 
کردند که روابط بین دو کشــور انگیزه  و محرکی برای اروپاست.به گزارش ایسنا، 
کاترین کلونا، وزیر امور خارجه فرانسه به روزنامه لوپاریزین گفت: اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه به این نظر مشترک 
رسیدند که روابط بین پاریس و برلین یک نیروی محرکه و انگیزه برای اروپاست.
وی افــزود: درباره جنگ اوکراین و بحران انرژی دو نظــر متفاوت وجود دارد اما 
چیزی نیســت که نتوان با اســتفاده از گفت وگو حل و فصل شود. وقتی فرانسه 
و آلمان به توافق برســند یعنی به یک نقطه توازن در داخل اتحادیه اروپا نزدیک 
شده ایم.به گفته وزیر خارجه فرانسه، پاریس و برلین بر روی روابط بهتر همکاری 
می کنند.این دیپلمات ارشد فرانسوی همچنین ادامه داد، قرار است با آنالنا بربوک، 
همتای آلمانی خود ۲۱ نوامبر دیدار کند و با الیزابت بورن، وزیر امور خارجه فرانسه 

در برلین و به تاریخ ۲۵ نوامبر دیداری داشته باشد.

اوکراین در خرسون منع آمد و شد اعالم کرد
مقامات اوکراین در خرســون منع آمد و شد وضع کردند و ورود و خروج از شهر 
را با اســتناد به تالش های پاکسازی مین ممنوع کردند.به گزارش ایسنا به نقل 
از تاس، یاروسالو یانوشــویچ، رئیس اداره نظامی منطقه ای خرسون اوکراین در 
ویدئویی که در کانال تلگرامی دولت منتشر شد، گفت: »ما باید از امروز، از ساعت 
۵ بعد از ظهر تا ۸ صبح، منع آمد و شد اعمال کنیم.وی افزود: همچنین به اطالع 
شما می رسانم که ورود و خروج از شهر برای اطمینان از فعالیت های مین زدایی 
محدود خواهد شــد.روز جمعه، والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعالم 
کرد که مقامات اوکراین قصد ندارند به بهانه کشــته شــدن به خرسون اجازه 

ورود دهند.

عادل الجبیر: روابط ما با آمریکا قوی تر از این 
حرفهاست!

وزیر مشاور عربستان در امور خارجه اعالم کرد، روابط میان ریاض و واشنگتن به 
قدری قوی است که می تواند اختالف پیش آمده درباره سیاست نفتی عربستان 
را پشت سر بگذارد.به گزارش ایسنا، عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان در امور 
خارجه در حاشیه شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ مصر 
در مصاحبه با بلومبرگ آمریکا گفت: این یک رابطه بســیار قوی است، ما شاهد 
آمدن و رفتن طوفان های زیادی بوده ایم، ما فراز و نشــیب های خود را داشته ایم 
و همیشه به سمت یک رابطه قوی تر، عمیق تر و گسترده تر حرکت می کنیم.وی 
ادامه داد: طبیعی است که هرازگاهی بین کشورها اختالف نظر باشد، همانطور 
که بین دوســتان این اتفاق می افتد.در پی تصمیــم اوپک پالس تحت رهبری 
عربستان برای کاهش تولید نفت، کاخ سفید از ریاض انتقاد کرد چرا که همزمان 
بــا تالش آمریکا برای محــدود کردن درآمدهای حاصل از انرژی روســیه، این 
تصمیم اوپک موجب می شــود میزان تولید نفت در بازاری که دچار محدودیت 
است، کم و قیمت سوخت افزایش یابد.عادل الجبیر در این مصاحبه از سیاست 
نفتی عربستان دفاع کرد و گفت، این کشور برای »بهترین منافع« خود به کارش 
ادامه خواهد داد اما این اختالف تأثیری بر روابط با آمریکا نخواهد داشت: »برخی 
در آمریــکا رویکرد متفاوتی دارند، اما ما قادر خواهیم بود بر آن غلبه کنیم.«وی 
گفــت، در اجالس آب و هــوا در مصر با جان کری، نماینده ویژه آمریکا در امور 
آب و هوا دیدار خواهد کرد.وزیر مشاور عربستان در امور خارجه در ادامه با اعالم 
اینکه شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین به عربستان سفر خواهد کرد، گفت: 
عربســتان و چین منافع بزرگی دارند، چین بزرگترین شریک تجاری ما است، 

ریاض و پکن به صورت متقابل سرمایه گذاری های کالنی باهم دارند.

 ترامپ ادعای تقلب در انتخابات کنگره
 را مطرح کرد

ترامــپ از تقلــب در انتخابات میــان دوره ای کنگره در آریزونا خبــر داد و به 
دموکرات ها به شدت حمله کرد.به گزارش تسنیم، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
سابق آمریکا مدعی شد که »بلیک مســترز« نامزد جمهوری خواه در انتخابات 
مجلس سنا به دلیل »تقلب رأی دهی« در آریزونا شکست خورد.ترامپ در پلتفرم 
تراث سوشــال )Truth Social ( خود نوشــت: »آنها دوباره در حال کار هستند.

دســتگاه های رأی دهی در تعداد زیادی از شعب کار نکرد و مردم مجبور شدند 
ساعت ها در صف منتظر بمانند، سپس خسته شدند... و هزاران نفر از صف های 
رای گیری خارج شدند.«ترامپ با اشاره به ادعاهای خود مبنی بر اینکه کارگران 
حامــی دموکرات ها درگیر جمع آوری آرا بــرای تحویل آریزونا به »جو بایدن«، 

رئیس جمهور بودند، 

انتخابات 2024

اروپا نگران بازگشت ترامپ و ترامپیسم 
تهران-ایرنا- تارنمای هیل نوشــت: متحــدان آمریکا در اروپا 
اگرچه بعد از مشــخص شــدن نتایج انتخابــات میاندوره ای 
کنگره نفس راحتی کشــیدند اما آنها همچنان نگران پیروزی 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و یا همفکران او 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۴ هستند.به گزارش 
ایرنا، این رســانه آمریکایی نوشت: هر چند که حفظ مجلس 
ســنا توســط دموکرات ها تا حدی خیال  متحــدان اروپایی 
آمریکا را آســوده کرد اما آنها بر این باورند که کنترل مجلس 
نمایندگان آمریکا به دســت جمهوریخواهان و اختالف اندک 
در ســنا با دموکرات ها، می تواند حمایت واشنگتن از اوکراین 
را بــه خطر اندازد.از کی یف تا برلین و تفلیس بیم آن را دارند 
که اکثریــت جمهوریخواهان، آمریکا را به افــکار انزواطلبانه 
دوران ریاســت جمهوری ترامپ بازگرداند. آنها به دقت نظاره 
گر هســتند که تقسیم دولت در آمریکا -که در آن کاخ سفید 
در اختیــار دموکرات ها و دو مجلس کنگره در اختیار یکی از 
احزاب اصلی است- می تواند برای نقش رهبری جو بایدن در 
میان متحدانش به چه معنا باشد.اما حتی با این که اروپایی ها 
از نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره نفس راحتی کشیدند، 
گروهــی از جمهوریخواهان تحت حمایــت ترامپ هنوز هم 
سرنوشت حمایت از اوکراین را بشدت تحت فشار قرار داده اند.

آمریکا بــه عنوان اصلی ترین تامین کننــده کمک نظامی و 
اقتصادی اوکراین و اروپایی ها خود را آماده بازگشت احتمالی 
ترامپ می کنند.ماتیاس ماتیس، کارشــناس ارشد در شورای 
روابط خارجــی اروپا، گفت: »فکر می کنم بــا پایان انتخابات 

میاندوره ای کمی آرامش، به ویژه در اروپا پدید آمده اســت... 
که به نظر می رسد گرایشات جمهوریخواهانه با شعار تبلیغاتی 
»عظمت را بار دیگر به آمریکا باز می گردانیم« و »ترامپپیسم« 
در مســیر خود متوقف شده اســت. این دستکم تفسیر ما در 

حال حاضر اســت اما نمی توان نتیجــه قطعی گرفت که بار 
دیگر انتخابات ســال ۲۰۲۴ منجر به نوعی ریاست جمهوری 
انزواگرایانه نشــود.اروپایی ها همچنین بــه ویژه نگران اهداف 
ریاســت جمهوری ران دسنتیس فرماندار فلوریدا هستند که 

در انتخابات میاندوره ای کنگره بار دیگر پیروز شد و به تازگی 
مورد حمالت ترامپ قرار گرفته است.پیتر راف کارشناس ارشد 
موسســه هادسون که روی مســائل اروپا تمرکز دارد، در این 
زمینه گفت: دسنتیس به عنوان یک نام در رسانه های آلمان 
مطرح شده اســت. آلمانی ها می گویند او حتی ممکن است 
خطرناک تر از ترامپ باشد و سیاست های او را اجرا کند.امی 
هورن سخنگوی سابق شورای امنیت ملی آمریکا و دستیار ویژه 
بایدن، انتخابات میان دوره ای کنگره را سگی که برای متحدان 
اروپایی و شرکایش پارس نمی کند، توصیف کرد.هورن افزود 
اکنون تا حدی آرامش خیال وجود دارد اما این آسودگی درباره 
انتخابات ۲۰۲۴ و این که ترامپ یا فردی شبیه او در انتخابات 
حاضر شود نیســت. وی توضیح داد ترامپ یا فرد همسو با او 
می تواند نه تنها به اصطالح همه پیشرفت های بدست آمده در 
خصوص اوکراین را، بلکه هر چیزی را -از کنترل کووید گرفته 
تا آمادگی برای همه گیری هــا در آینده و مبارزه با تغییرات 
آب و هوایی- به عقب برگرداند.بایدن روز چهارشــنبه درباره 
ادامه حمایت دو حزبی از اوکراین ابراز خوشبینی کرده است.
متحدان اروپایی آمریکا همچنین نگــران دیگر ابعاد اکثریت 
جمهوریخواهان در کنگره و تاثیر احتمالی آن بر دیدگاه های 
بایدن در خصوص جنگ اوکراین و مســائل سیاست خارجی 
مانند تغییرات آب و هوایی و چین هســتند.برخی از اروپایی 
ها نگران این هســتند که اکثریت جمهوریخواهان در مجلس 
نمایندگان آمریکا تحقیقاتی از بایدن انجام دهند و او را از توجه 

به امور بین المللی باز دارند.

وزیر امور خارجه فرانســه مدعی شــد 
که هفت فرانســوی در ایران بازداشت 
هســتند.به گزارش ایرنا، کاترین کولونا 
وزیر امور خارجه فرانســه که پیشــتر 
مدعی زندانی بودن پنج فرانســوی در 
ایران شــده بود، اعالم کرد این تعداد به 
هفت نفر افزایش یافته است. وی هویت 
این افراد را فاش نکرد.کولونا در مصاحبه 
بــا روزنامه »لو پاریزیــن« گفت: ما در 
مورد دو تن از اتباع فرانسه نگرانی هایی 
داشتیم و بر پایه آخرین بررسی ها به نظر 
می رسد که آن ها نیز بازداشت شده اند.

وی ایران را به »باج خواهی« متهم کرد 
و افزود: یــادآوری تعهدات بین المللی 
فرانسه است.وزیر خارجه فرانسه گفت: اســت. این شــیوه بدی برای حمله به به ایران بیــش از هر زمان دیگری مهم 

ما آزادی فوری آن ها )اتباع فرانســه( و 
نیز دسترســی به حفاظت کنسولی )..( 
را خواستاریم. همتای ایرانی من، که با 
او گفتگوی طوالنی و دشــواری داشتم، 
متعهد شده است که این حق دسترسی 
رعایت شــود. انتظــار داریــم این امر 
محقق شود.پیشتر روزنامه »لو فیگارو« 
روز جمعه بــه نقل از منابع دیپلماتیک 
و یــک منبع ایرانــی از بازداشــت دو 
فرانســوی دیگر در ایران خبر داده بود. 
گفته می شود این دو تن از ماه ها پیش 
بازداشت شــده اند. وزارت امور خارجه 
فرانســه نیز اطالعاتــی در مورد هویت 
این دو نفر در اختیار خبرگزاری فرانسه 

نگذاشته است.

فرانسه مدعی بازداشت 7 
شهروند خود در ایران شد

رئیس جمهوری تایوان در سخنانی خطاب به چین قبل از 
انتخابات گفت که ماموریتش در زندگی اطمینان حاصل 
کردن از این اســت که این جزیــره همچنان متعلق به 
مردمش است و وجود تایوان تهدیدی علیه هیچ طرفی 
نیســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تایوان، 
انتخابــات محلی تایوان در ۲۶ نوامبر یک ماه پس از آن 
برگزار می شود که رئیس جمهوری چین که فشار نظامی 
را بر این جزیره دموکراتیک برای پذیرش حاکمیت پکن 
افزایش داده اســت، ســومین دوره رهبری را به شکلی 
بی سابقه به دســت آورد.در حالی که رای برای انتخاب 
شهرداران و اعضای شــورای شهر تایوان به طور صوری 
مربوط به مســائل داخلی است، تســای در تجمعی در 
مرکز تایپه به هزاران هوادارش گفت که خیلی چیزهای 

بیشتری در خطر اســت. این اولین باری است که او به 
صراحت در این نــوع کمپین ها چین را هدف می گیرد.

تســای گفت که تسلیم پیشنهاد »یک کشور، دو نظام« 

شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین برای خودمختاری 
تحت حاکمیت چین نشــده اســت و تحت رهبری او، 
کشــورهای بیشتری دموکراسی و امنیت تایوان را کلید 
صلح می دانند.ئیس جمهوری تایوان در گردهمایی حزب 
حاکمش موسوم به دموکراتیک مترقی گفت: می خواهم 
به همه بگویم که وجود تایــوان و اصرار مردم تایوان بر 
آزادی و دموکراســی تحریکی برای هیچ طرفی نیست. 
به عنوان رئیس جمهور، خواسته من این است که تمام 
تــالش خود را به کار بگیرم تا تایــوان، همچنان تایواِن 
مردم تایوانی باشــد.همچنین براساس اعالم کاخ سفید، 
جــو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا به زودی با شــی 
جینپینــگ مالقات می کند و مســاله تایــوان در صدر 

دستورکار قرار دارد.

تسای اینگ ون: تایوان متعلق به تایوانی ها است

با گذشــت چند روز از 
دوره ای  میان  انتخابات 
امروز  نهایت  در  آمریکا 
)یکشــنبه( مشــخص 
مجلس  کنترل  که  شد 
سنای کنگره آمریکا باز هم در اختیار دموکرات ها قرار گرفته 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، دموکرات های 
آمریکایی توانســتند با کسب ۵۰ کرســی، جمهوری خواهان 
را با ۴۹ کرســی شکســت دهند و کنترل این مجلس کنگره 

آمریکا را به دست بگیرند. حاال گرچه تکلیف یک کرسی هنوز 
مشخص نشــده اما از آنجایی که کاماال هریس، معاون رئیس 
جمهوری آمریکا در مواقع تســاوی آرا، حق رای پیدا می کند 
و از حزب دموکرات اســت، باید گفت عمال دموکرات ها پیروز 
انتخابات سنا شده اند و اکثریت دارند.نتیجه انتخابات سنا در 
ایالت جورجیا به دور دوم کشیده شده، اما با کسب ۵۰ کرسی 
توســط دموکرات ها، انتخابات ســنا عمال تمام شده و به نفع 
دموکرات هاســت.نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان هم فعال 
روشن نشده و هنوز هیچ حزبی نتوانسته ۲۱۸ رای الزم برای 

کسب اکثریت را به دست آورد. جمهوری خواهان فعال در این 
مجلس با ۲۱۱ رای از دموکرات ها با ۲۰۳ رای جلو هستند.در 
انتخابات میان  دوره ای هشتم نوامبر، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده، ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی 
ســنا و ۳۶ کرســی فرمانداری ایاالت متحده به رای گذاشته 
شــد. جمهوری خواهان آمریکایی احتماال می توانند اکثریت 
را در مجلس نمایندگان به دســت آورند، اما در رقابت ســنا 
شکست خوردند. در دو سال اول ریاست جمهوری جو بایدن، 
اکثریت دو مجلس کنگره آمریکا در دســت دموکرات ها قرار 

داشت.پیروزی دموکرات ها در سنا به جو بایدن امکان می دهد 
طی دو سال آینده قاضی های مورد نظر خود را در دادگاه های 
فدرال منصوب کند.از آنجا که انتخابات میان دوره ای در آمریکا 
به طوری ســنتی به نفع حزب مخالف اســت، این به معنی 
بهترین عملکرد یکی از دو حزب در ۲۰ ســال اخیر است - از 
زمانی که جمهوری خواهان تحــت هدایت جورج دبلیو بوش 
در ســال ۲۰۰۲ به موفقیت بزرگی در هر دو مجلس دســت 
یافتند.با این حال با پیــروزی احتمالی جمهوری خواهان در 
مجلس نماینــدگان حتی با یک اکثریــت کوچک می تواند 
باعث دردسرهای زیادی برای بایدن شود. برنامه قانونگذاری او 
عمال مسدود خواهد شد و جمهوری خواهان فشار زیادی برای 

نظارت بر کار دولت وارد خواهند کرد.

کنترل سنای آمریکا در اختیار دموکرات ها باقی ماند
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دانشمندان از آهن ربا برای رساندن ریزربات های نابودگر سرطان که 
از نوع خاصی از باکتری ها تشکیل شده اند، به بدن استفاده می کنند.

بــه گزارش ایســنا و بــه نقــل از اینــورس، دانشــمندان روش 
جدیــدی را بــرای رســاندن ترکیبات کشــنده ســرطان به نام 
اینتروتوکسین ها)enterotoxins( به تومورها با استفاده از باکتری های 
بیونیکی که توســط یک میدان مغناطیسی هدایت می شوند، ابداع 
کرده اند.ایــن باکتری ها به عنــوان ریزربات هایی عمل می کنند که 
می توانند یک تومور خاص را شــکار و آن را احاطه کنند. ســپس 
مواد شیمیایی ضد ســرطانی طبیعی خود را آزاد می کنند و تومور 
را کوچک می کنند.ســیمون شورل فینک، متخصص ریزرباتیک در 
موسســه فناوری فدرال زوریخ ســوئیس و یکی از نویسندگان این 
مطالعه جدید می گوید: سرطان یک بیماری پیچیده است که مبارزه 
با آن تنها با یک ســاح، دشوار است.شورل فینک همچنین اضافه 
کرد که وقتی این میکروب های مهندســی شده به تومور می رسند، 
شما اساساً یک نانوکارخانه کوچک دارید که به انتشار مولکول هایی 
ادامه می دهد که می توانند برای سلول های سرطانی سمی باشند.این 
پژوهشگر ایده استفاده از آهنربا برای هدایت باکتری ها را در هنگام 
فکر کردن به اینکه برخــی از تومورها به دلیل مکان های غیرقابل 
دسترس شان غیرقابل دستکاری هستند، مطرح کرد. اما باکتری های 
زیادی وجود نداشتند که بتوان آنها را با آهنربا کنترل کرد تا به آن 
مقاصد برسند.با این حال، یک گروه خاص از باکتری های آبزی این 

ویژگی خاص را داشتند که باکتری های مگنتوتاکتیک نام دارند. 

حرکت دادن ســر در هنگام شنیدن موســیقی یکی از مهارت های 
منحصر به فرد انســان ها اســت اما در یک مطالعه محققان کشف 
کرده انــد کــه موش ها نیز می توانند ســر خود را هنگام شــنیدن 
موســیقی حرکت دهند که این حرکت این نظریه را که انســان ها 
تنها گونه ای هستند که می توانند این کار را انجام دهند، رد می کند.

به گزارش ایسنا، محققان دانشگاه توکیو در مطالعه اخیرشان اظهار 
کردند موش ها نیز می توانند ســر خود را در جهت واکنش به یک 
آهنگ حرکــت دهند و این حرکت این نظریه را که انســانها تنها 
گونه ای هســتند که می توانند برقصند و سر خود را هنگام شنیدن 
آهنگ تکان دهند رد می کند. نتایج مطالعه آنها نشــان داد که یک 
تمپو مطلوب برای تکان دادن ســر همراه با موسیقی به یک ثابت 
زمانی در مغز)ســرعتی که مغز ما با آن به محرک ها پاسخ می دهد( 
بستگی دارد.دانشمندان کشف کرده اند که موش ها نیز می توانند با 
ریتمی که انسان ها می توانند سر خود را تکان دهند این کار را انجام 
دهند. محققان حرکات ســر موش ها را در حین پخش موسیقی با 
ســرعت های مختلف زیر نظر گرفتند.بر اساس مطالعه منتشر شده 
در مجله »Science Advances« محققان دانشگاه توکیو به ۱۰ موش 
شتاب سنج بی سیم نصب کردند که می توانست کوچک ترین حرکات 
سر را تشخیص دهد و آنها را در حین پخش چندین قطعه موسیقی 
تحت نظر داشت.موسیقی شــامل آهنگ هایی از خوانندگانی چون 
لیدی گاگا، موتزارت و مایکل جکسون و مارون ۵ بود.قطعه های یک 
دقیقه ای از آهنگ ها با چهار سرعت مختلف پخش شد و همین کار 

با ۲۰ شرکت کننده انسانی نیز انجام شد.

هدایت میکروب های سرطان کش 
با آهن ربا

موش ها نیز هنگام شنیدن موسیقی 
سر خود را تکان می دهند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مراسم آیینی هندوها در معبدی در شهر داکا بنگالدش/ رویترز

شمارش معکوس برای معرفی شاسی بلند دراکو دراگون
شــرکت دراکو موتورز با انتشار تیزری اعام کرد شاســی بلند دراگون در پنجشنبه ۲۶ آبان ماه به صورت رسمی معرفی خواهد 
شد. دراکو چند سال پیش بود که با معرفی خودروی GTE شکل گرفته بر پایه فیسکر کارما در صنعت خودروسازی مطرح شد.

پس از آن بود که این شــرکت معرفی شاســی بلند دراگون را با شــکلی کوپه مانند اعام کرد و البته درباره آن ادعاهای بسیار 
برجسته ای دارد. ابتدا می خواهیم درباره طراحی این خودرو صحبت کنیم هرچند تیزر منتشر شده جزئیات زیادی از شاسی بلند 
دراکو دراگون را بازگو نمی کند اما می دانیم که این خودرو از چراغ های جلوی تیز با دیایت های LED، سپر و جلوپنجره برجسته 
و درب های گالوینگ استفاده خواهد کرد. همچنین طی هفته های گذشته تصاویر نسبتاً واضحی از این خودرو در زمان فیلم برداری 
تبلیغاتی ثبت شــد و توانســتیم تا حد زیادی با طراحی آن آشنا شویم.خاص ترین و مرموزترین جنبه طراحی دراگون به ۴ یا ۵ 
نفره بودن آن مربوط می شود زیرا به نظر می رسد این خودرو فقط از دو درب گالوینگ استفاده می کند. ظاهراً دراکو در طراحی 
محصول خود از کونیگ زگ جمرا الهام گرفته است. اگرچه استفاده از این نوع طراحی منجر به راحتی بیشتر سرنشینان نخواهد 

شد اما نتیجه آن ارائه طراحی بسیار یکدست و روان است.

مسی: همه چیز را از گواردیوال یاد گرفتم
ستاره پاری سن ژرمن به ستایش از پپ گواردیوال پرداخت و او را بهترین سرمربی دوران فوتبالی خود دانست.به گزارش ایسنا و به 
نقل از اسپورت، لیونل مسی با گواردیوال بود که به ستاره نخست بارسلونا تبدیل شد و توانست موفقیت های زیادی به دست آورد. 
مسی به ستایش از گواردیوال پرداخت و او را بهترین سرمربی دوران فوتبالی اش لقب داد.مسی در ستایش از گواردیوال گفت: او یک 
چیز خاص داشت و آن بازیخوانی و آماده کردن تیم برای رقابت و پیروزی به بهترین شکل ممکن بود. من از گواردیوال همه چیز 
را آموختم. او بدون شک بهترین سرمربی دوران فوتبالی من بود.گواردیوال هم بارها به ستایش از لیونل مسی پرداخته است و این 
نشان می دهد که رابطه بین این دو با وجود آنکه سال ها است که در کنار هم نیستند هم چنان بسیار صمیمی و حرفه ای است.

خبرهای زیادی درباره احتمال پیوستن لیونل مسی به منچسترسیتی بعد از پایان قراردادش با پاری سن ژرمن به گوش می رسد 
و در این صورت او بار دیگر شاگرد گواردیوال خواهد شد.

 ای شب تیره رفع گیسیویت
اصل کفر از سیاهی مویت

هم ز دیوان مهر خواسته نور
وهج آن گشته روشن از رویت

بی سخن دم ببسته طوطی را
شیؤه شکر سخن گویت

مشک را رد فکنده خون هب جگر
نکهت زلف عنبرین بویت

خورده چوگان طعنه سیب بهشت
از زنخدان رگد چون گویت

از رطاوت بیتر زده
ماه نو را امکن اربویت

اوحدی را ز زلف بشکسته
تیزی چشم و تندی خویت

پیشنهاد

چهره روز

آنک نام گل
آنک نام گل یا »نام گل ســرخ« رمانــی از اومبرتو اکو، 
نویسنده، نشانه شناس و متخصص قرون وسطی است که 
در ژانر جنایی معمایی در ســال ۱۹۸۰ نگاشته شد. در 
یک نقل قول جالب از کتاب که نماینده مناســبی برای 
محتوای کتاب است چنین می خوانیم:اگر کسی به خاطر 
مشتی طا دست به قتل بیاالید، این شخص طماع است؛ 
و اگر قتل به خاطر کتاب باشد، قاتل دلواپس حفظ اسرار 
آن کتاب برای خود است. )کتاب آنک نام گل اثر اومبرتو 
اکو – صفحه ۴۷۹( ســال ۱۳۲۷ میادی است. برخی از 
اعضای فرقه ی قدیس فرانسیس در یکی از صومعه های 
ثروتمند ایتالیا متهم به بدعت و ارتداد شــده اند و برادر 
ویلیام اهل باســکرویل، کشیشــی انگلیسی برای اعام 
مواضع امپراتور لویی باواریایی در منازعه بین پاپ و فرقه به آنجا اعزام شده است. ماموریت برادر ویلیام 
ناگهان تحت الشعاع رشته ای از جنایات عجیب و غریب قرار می گیرد و او با سوابق و تجاربی که در دستگاه 
تفتیش کلیســا اندوخته، مثل یک کارآگاه دست به کار می شود. ابزارهای او در این تحقیقات عبارتند 
از: منطق ارسطو، الهیات توماس اکویناس و شناخت تجربی راجر بیکن که طنزی شیطنت آمیز و نوعی 
کنجکاوی بی امان آن را صیقل داده و برنده کرده است.ویلیام به گردآوری شواهد و رمزگشایی نمادهای 
ســری و نسخ خطی پررمزوراز مشغول می شود و در دل هزارتوی خوف انگیز صومعه کندوکاو می کند، 
صومعه ای که جالب ترین حوادث شــب ها در آن اتفاق می افتد. وقایع کتاب آنک نام گل در ســال های 
پایانی قرون وسطی )قرن پنج تا پانزده پس از میاد مسیح( و در سال ۱۳۲۷ میادی در اروپای پرآشوب 
اتفاق می افتد. در آن ســال ها مسیحیان از سویی درگیر جنگ های صلیبی در جهت استیا بر ممالک 
مسلمانان بودند و از طرفی رشد فرقه های جدید در دل اروپا سبب گسست و چندپارگی افکار مومنان 
شده بود. این اختاف نظر حتی بین پادشاه و پاپ نیز دیده می شد. پاپ دستور به تفتیش عقاید می داد و 
در کار پادشاه و امور مربوط به سرزمین ها دخالت می کرد. این کار بر پادشاه خوش نمی آمد و در تاش 
بود تا دست پاپ را از دخالت بی جا در امور ممالک کوتاه کند.مردانی که در نتیجه ی تفسیرهای متناقض 
از انجیل دشــمن یکدیگر شده بودند. )کتاب آنک نام گل اثر اومبرتو اکو – صفحه ۵۶۹(از سویی ظهور 
فرقه ی فرانسیسکن ها )۱۲۰۹ میادی( و گروه ارتدادی فراتیچلی به سرکردگی مردی به نام فرادولچینو  
باوری جدید را در بین مومنان رواج داد. اعتقاد به فقر و عدم تملک مسیح که با برداشت و فتوای پاپ 

در تضاد بود سبب شد تا این گروه جزو مرتدان خوانده شوند....

سوژه ایرانی فیلم اسپیلبرگ درگذشت

مهران کریمی ناصری
مهران کریمی ناصری، مرد ایرانی که ۱۸ ســال  در 
فرودگاه شــارل دوگل پاریس زندگی می کرد در سن 
۷۷ ســالگی درگذشــت.به گزارش ایســنا به نقل از 
لوموند، بنابر اعام مقام مســئول در فرودگاه پاریس، 
مهران کریمی ناصری حوالی بر اثر ســکته قلبی در 
ترمینال ۲F فرودگاه شــارل دوگل درگذشــت.او که 
متولد ســال ۱۹۴۵ )۱۳۲۴( بود، از ســال ۱۹۸۸ تا 
۲۰۰۶ ابتــدا در باتکلیفی قانونی به دلیل نداشــتن 
مدارک اقامت و بعداً بــه انتخاب خود در ترمینال ۱ 
فرودگاه زندگی می کرد و زندگی عجیب او دستمایه 
ساخت فیلم »ترمینال« ساخته »استیون اسپیلبرگ« 
در سال ۲۰۰۴ بود که »تام هنکس« ستاره هالیودی 
نقش اصلی آن را ایفا کرده بود.مقامات فرودگاه شــارل دوگل پاریس اعام کردند او در هفته های 
اخیــر پس از خرج کردن پولــی که برای فیلم »ترمینال« دریافت کرده بــود، دوباره به فرودگاه 

بازگشته بود و چندین هزار یورو همراه او بوده است.

سینما

دولت پاکستان نمایش فیلم »جوی لند« ساخته »سعیم 
صادق« را به دلیل داشتن محتوای نامناسب ممنوع اعام 
کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، دستوری به تاریخ 
۱۱ نوامبر از وزارت اطاعات و صدا و ســیمای پاکستان 
اعام کرد که هیات سانســور این کشور، مجوز نمایش 
فیلم سینمایی »جوی لند« نماینده رسمی این کشور در 
اسکار ۲۰۲۳ را لغو کرده است.علت این تصمیمی وجود 
مطالب بســیار ناپسندی عنوان شــده که با ارزش های 
اجتماعی و معیارهای اخاقــی جامعه مطابقت ندارد و 
به وضوح با هنجارهای اخاقــی در بخش ۹ قانون آثار 
سینمایی، مغایرت دارد و در نتیجه دولت فدرال با توجه 
به اختیارات قانونی، فیلم داستانی »جوی لند« را به عنوان 
فیلمی بدون مجوز برای کل کشور اعام کرد.این فیلم قرار بود از تاریخ ۱۸ نوامبر در پاکستان اکران شود 
و عدم نمایش عمومی این فیلم در کشور میزبان، احتماال به حذف این فیلم از جوایز اسکار ۲۰۲۳ خواهد 
انجامید. طبق قوانین آکادمی اسکار تمامی فیلم های متقاضی رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی 
باید حداقل ۷ روز متوالی در کشــور مبدا اکران تجاری داشته باشد.داستان فیلم »جوی لند« در الهور 
پاکستان اتفاق می افتاد و درباره شخصیتی به نام حیدر است که کوچک ترین پسر یک خانواده پدرساالر 
از طبقه متوسط جامعه است. در حالی که خانواده حیدر در آرزوی تولد یک نوزاد پسر هستند، حیدر 
مخفیانه وارد یک رابطه عاشــقانه ممنوعه می شــود و این رابطه رازها و تمایات کل خانواده او را برما 
می کند.این فیلم در اوایل سال جاری در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد و در آنجا جایزه 

هیات داوران را از آن خود کرد. 

پاکستان فیلم منتخب خود را در اسکار 
ممنوع کرد
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