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اکونومیست بررسی کرد؛
 دوراهی بانک های مرکزی: مهار تورم 

 با افزایش نرخ بهره یا کنترل 
انتظارات تورمی؟

اگرچه واضح اســت که نرخ بهره به شدت افزایش یافته، اما این سوال 
مطرح است که آیا سیاست پولی به اندازه کافی، فشرده و انقباضی است؟ 
اقتصاددانان همچنین بر ســر این موضوع که آیا نرخ بهره باید همگام 
با تورم افزایش یابد یا خیــر، اختالف نظر دارند.اقتصادآنالین – عاطفه 
حســینی؛ به گزارش اکونومیســت؛ برای چند ماه در سال جاری یک 
توافــق و اجماع میان اقتصاددانان بوجــود آمد که می توان گفت امری 
نادر در تاریخ بود؛ بانک های مرکزی کشــورهای ثروتمند به ویژه فدرال 
رزرو آمریکا، با روند صعودی نرخ تورم روبه رو شــدند که سبب شد آنها 
به این نتیجه برسند، به غیر از افزایش سریع و شدید نرخ بهره، راه حلی 
ندارد.اما با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۲، این صلح و اجماع درحال 
از بین رفتن اســت! آخرین اختالف نظر آنها در مورد سیاست پولی به 
قدری بزرگ اســت که گویی آنها با مجموعه های مختلفی از حقایق و 
شــاخص های اقتصادی کار می کنند. در حالی که برخی از اقتصاددانان 
هشدار می دهند که در حال حاضر نرخ های بهره بیش از آنچه برای مهار 
رشد قیمت ها الزم است، افزایش یافته، برخی دیگر معتقدند که به هیچ 
وجه سیاست پولی به اندازه الزم فشــرده و انقباضی نشده است.مانند 
درمان یک شــانه شکسته، حل کردن مشکل تورم ظاهراً دردناک و در 
عین حال ساده است؛ هر اقتصاددانی با »اصل تیلور« که به نام اقتصاددان 
بزرگ جان تیلور از دانشــگاه استنفورد نامگذاری شده، آشناست که به 
بانک های مرکــزی می گوید: »نرخ های بهره را بیــش از افزایش تورم 
افزایش دهند.« نادیده گرفتن این قاعده به این معنا است که هزینه های 
استقراضی تعدیل شده با تورم، کاهش یابد و محرک هایی اعمال شوند 
که وضعیت تورمی را بیشتر تحریک کند. برای پیروی از »اصل تیلور«، 
سیاست گذاران باید هر بار که افزایش قیمت ها شتاب می گیرد، نرخ های 
واقعی را افزایش دهند. درصورت اجرایی کردن چنین سیاســتی، دیر 
یا زود اقتصاد کند می شــود و نظم برقرار می شود.اگرچه »اصل تیلور« 
را هر عقل ســلیمی می پذیرد و عملی کــردن آن برای تثبیت تورم در 
مدل های اقتصادی پیشرفته ضروری است، اما می توان گفت که امروزه 
هیچ بانک مرکزی بزرگی از آن پیروی نمی کند. علی رغم اینکه افزایش 
نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بر اساس استانداردهای تاریخی سریع 
است، اما نرخ های بهره به هیچ وجه همگام با رشد نرخ تورم و قیمت ها 
افزایش نیافته اســت؛ به این واقعیت دقت داشته باشید که از آغاز سال 
گذشته، تورم در آمریکا پنج درصد، در بریتانیا هشت درصد و در منطقه 
یورو ده درصد افزایش یافته اســت و چنین بحرانی باعث شده برخی از 
اقتصاددانان زنگ خطر را به صدا درآورند.اما این نکته را هم باید در نظر 
داشت که مشکل نظریات و تئوری های مختلف از جمله »اصل تیلور« 
این است که اگرچه بر روی کاغذ کامال منطقی بنظر می رسند اما درباره 
شیوه اجرا و عملی کردن آن اختالف نظر وجود دارد. یکی از مشکالت 
اصلی افزایش نرخ بهره این است که این شاخص اقتصادی ابزاری است 
برای پیش بینی آینده؛ وام گیرندگان و وام دهندگان جدید باید بدانند 
که تورم در آینده به چه میزان خواهد بود، نه اینکه در گذشته چه مقدار 
بوده اســت.بر اساس نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک، مصرف کنندگان 
انتظار تورم ۵.۴ درصدی را در ســال آینده دارند. آقای پارکر این میزان 
که درواقع بر اساس انتظارات تورمی مصرف کنندگان بدست آمده را از 
محدوده نرخ بهره هدف فدرال رزرو یعنی ۳.۷۵ تا ۴ درصد کم می کند 
تا یک نرخ بهره واقعی منفی در حدود منفی ۱.۵ درصد بدســت آورد. 
بــه گفته اقای پارکر این میزان کمتــر از نرخ غالب پیش از همه گیری 
کرونا اســت و خیلی انقباضی نیست.اما درحالی که بسیاری از وام ها در 
بازه زمانی بلند مدتی ارائه می شــوند، این سوال مطرح می شود که چرا 
فقط به یک ســال آینده نگاه می کنیم؟ گرگ منکیو از دانشگاه هاروارد 
نگران اســت که فدرال رزرو ممکن است در اجرای سیاست های خود 
زیاده روی کند، زیرا نرخ بهره واقعی پنج ساله در بازارهای مالی از ابتدای 
ســال گذشته به شــدت به اندازه ۳.۴ واحد درصد افزایش یافته است. 
همچنین بر اســاس نسخه کتاب درســی قانون تیلور به عنوان نسخه 
فراگیرتر قاعده تیلور نرخ بهره واقعی باید به اندازه نصف افزایش تورم باال 
برود. بنابراین به پنج ســال آینده در بازارهای مالی نگاه کنید و تورم را 
اندازه گیری کنید؛ آقای منکیو افزایش سه واحدی رشد دستمزد ساالنه 
را پیش بینی می کند و معتقد اســت که نرخ های واقعی تقریباً همگام 
با تورم رشــد کرده اند. بنابراین و بر اســاس این تحلیل، اتفاقا سیاست 
پولی فدرال رزرو بیش از حد ســخت گیرانه به نظر می رسد و نه خیلی 
کم.این استدالل همچنین بر آنچه که اقتصاددانان »انتظارات عقالیی« 
می نامند، تکیه دارد. دیدگاه عمومی در مورد آنچه که بانک مرکزی فردا 
ممکن اســت چه اقدامی انجام دهد، در تئوری به اندازه نرخ های بهره 
کوتاه مدت امروز مهم است. به اعتقاد مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا 
در مدل های اقتصادی مدرن، اگر سیاست گذاران نتوانند نرخ های بهره 
را باالتــر از تورم در یک مقطع زمانی معیــن باال ببرند، اهمیتی ندارد.

تنها ممکن است که بی اعتنایی نظام مند به »اصل تیلور« سبب ایجاد 
آشــفتگی پولی بطور نامحدود در آینده شــود و سیاست گذاران فدرال 
رزرو به ندرت این نوع بی توجهی را نشــان می دهند. افزایش نرخ بهره 
توسط بانک مرکزی تمام نشــده و بازارها انتظار دارند که نرخ بهره در 
سال آینده به باالی ۵ درصد افزایش یابد، افزایشی که می تواند بر اساس 
»اصل تیلور« تا آن زمان کافی باشــد.اعتقاد به عقالیی بودن انتظارات 
معموالً با دیدگاه محافظه کارانه و سخت گیری پولی ارتباط دارد که در 
آن مردم به گونه هومو اقتصادیوس تعلق دارند. این اســتدالل به کمک 
طرفداران سیاست های انبساطی می آید که معتقدند بانک های مرکزی 
باید آرام باشند و زیاد به سیاست های انقباضی تکیه نکنند. فدرال رزرو 
به این اقدام خود افتخار می کند که نرخ های بهره واقعی را که بر اساس 
آن قیمت گذاری در بازارهای مالی مشــخص می شــود را در تمام ابعاد 
مثبت نگه داشته است.بدترین حالتی که منحنی بازدهی از کنترل بانک 
مرکزی خارج شده مربوط به بریتانیا است، اما از قضا مشکل اینجاست 
که به نظر می رســد بازارها انتظار افزایش نرخ بهره بیشتری از آنچه که 
بانک انگلستان می خواهد تعیین کند را دارند. بانک مرکزی انگلستان در 

آخرین جلسه خود پیش بینی کرد....
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

سویه جایگزین امیکرون چیست؟
از نخستین باری که کووید-۱۹ شناخته شد و دنیا را دگرگون کرد، نزدیک به سه سال می گذرد.به گزارش 
ایسنا، این ویروس که جهان را به تعطیلی کشاند، بعد از ظهور در ووهان چین در دسامبر ۲۰۱۹ میالدی به 
جهش ادامه داد و سویه های جدیدی از آن بروز کرد.همچنین آخرین سویه مهم آن امیکرون بود که نوامبر 
سال گذشته )۲۰۲۱( شناسایی شد اما دانشمندان اکنون به دنبال شناسایی جایگزین آن هستند؛ سویه پی 
)Pi(.ســویه امیکرون ابتدا نگرانی شدیدی در سراسر جهان پدید آورد؛ به ویژه به این دلیل که مشخص شد 
بسیار مسری است و ۳۲ جهش در پروتئین اسپایک آن نشان داد که ممکن است در برابر واکسن های فعلی 
مقاوم باشــد.اما ۱۲ ماه بعد، موارد ابتال به کووید پس از موج خفیف پاییزی ناشی از مجموعه  زیرسویه های 
امیکــرون که ویروس شناســان آن را »نوه های امیکرون« نامیدند، رو به افول نهــاد. این ها عبارت بودند از 

.)XBB( و همین طور اکس بی بی )۲.۷۵.۲.BA( ۲.۷۵.۲.و بی ای )۱.BQ( ۱.زیرسویه های بی کیو

سویه پی )Pi( چیست؟
اکنون کارشناســان بدنبال آن هستند که آیا ســویه جدید مهمی در طول زمستان به وجود می آید و موج 
تازه ای از ابتال را به همراه می آورد یا خیر.در این صورت و زمانی که ســویه جدیدی پیدا شــود، آن را »پی » 
می نامند که در الفبای یونانی، حرف بعد از امیکرون اســت.اما آیا واقعا این ســویه در راه است یا سرانجام از 
شر کووید-۱۹، این بیماری مهلک جهانی، خالص شده ایم؟ دانشمندان هنوز از این مسئله مطمئن نیستند.

در موسسه جدید پژوهشی سالمت آفریقا، دانشمندان برجسته ای از بریتانیا، ژاپن و استرالیا گردهم آمدند و 
درمورد آینده کووید و سایر بیماری های ویروسی نظیر اچ آی وی )HIV( صحبت کردند.پروفسور وندی بارکلی، 
ویروس شناس کالج لندن و عضو کمیته مشورتی انگلیس در این باره به نشریه تلگراف گفت: سوال اینجاست 
که آیا ظهور سویه ها یا نسخه های آتی این ویروس که نسبت به امیکرون کنونی عوارض شدیدتری دارند، به 
این دلیل است که از حد کنترلی که واکسن ارائه می کند می گریزند یا اینکه به طور طبیعی تغییر می کنند؟ 
به نظرم هنوز این مشکل حل نشده است. من همچنان فکر می کنم در مرحله ای پر از موضوع های ترسناک 

به سرمی بریم که چیزی از آن ها نمی دانیم.

این موضوع چقدر جدی است؟
در عین حال پروفسور گرگ تاورز از دانشگاه کالج لندن می گوید امیدوار است که با وجود احتمال تغییرات 
بیشتر در ساختار ژنتیکی ویروس، این امر به بازگشت این بیماری جدی منجر نشود.به گزارش ایندیپندنت، 
متخصصان می گویند بین کسانی که معتقدند وضعیت مساعد فعلی به این دلیل است که واکسن ها و ابتال به 
بیماری ، دیوار مصونیت موثری ایجاد کرده اند با کسانی که می پندارند ویروس به طور قابل توجهی تکامل یافته 
و آســیب کمتری به دنبال دارد اما چنین تغییری ممکن است دوباره در جهت دیگری رخ بدهد، همچنان 
اختالف نظرها و بحث هایی وجود دارد.با این حال آنها هشدار می دهند که تکامل ویروسی می تواند ما را برای 

مبارزه با کووید به میدان برگرداند.

اکونومیست بررسی کرد؛
 دوراهی بانک های مرکزی: مهار تورم با افزایش نرخ بهره 

یا کنترل انتظارات تورمی؟
که مسیر نرخ های پیش بینی شده توسط بازارها منجر به رکود عمیق خواهد شد و نرخ تورم را بیشتر از هدف 
آنها کاهش خواهد داد. به نظر می رسد که بانک انگلستان از اعتبار زیادی برای مبارزه با تورم برخوردار است.

حتی اگر اصل تیلور بر مبنای آینده نگری برآورده شــود، این پایان داســتان نیســت. این اصل صرفا حداقل 
انقباضی )حداقل افزایش نرخ بهره( را تجویز می کند که برای کاهش تورم الزم اســت. اگر بانک های مرکزی 
بخواهند این مشکل را به صورت خفیف از بین ببرند، ممکن است تورم در یک بازه بسیار طوالنی به نرخ هدف 
خود بازگردد. مسئله دیگر این است که در زمانی که اقتصاد بیش از حد گرم می شود، نرخ بهره باید همچنان 
باالتر برود. آمریکا که در آن تقریباً دو فرصت شغلی برای هر کارگر بیکار وجود دارد، به وضوح این مشکل را 
دارد. عدم پاسخگویی به آن می تواند دوره تورم را طوالنی کند.با این وجود شاید بهترین استدالل برای افزایش 
بیشتر نرخ بهره، سابقه ضعیف مدل های اقتصادی و بازارهای مالی در پیش بینی تورم باشد زیرا در طول سال 
گذشــته، هر دو به طور مداوم افزایش آن را دست کم گرفتند. در یک محیط نامطمئن و در شرایط تورمی، 
منطقی است که بیش از آنکه بر پیش بینی ها تکیه شود بر داده ها تمرکز شود، نکته ای که بانک های مرکزی نیز 
بر آن واقف هستند.اگرچه پیروی از اصل تیلور در رابطه با تورم واقعی ممکن است سیاست گذاران را در واکنش 

به تغییرات اقتصادی کند کند، اما این هزینه ای است که برای اطمینان از کنترل تورم ارزش پرداخت دارد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با معرفی بیمه بیکاری 
به عنــوان یکی از خدمات و حمایت های مهم حــوزه بیمه اجتماعی، به 
برخی از پرتکرارترین پرسش ها در زمینه مقررات بهره مندی بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی از این حمایت بیمه ای پاسخ گفت.به گزارش ایسنا، بیمه 
بیکاری، یکی از خدماتی است که سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان 
واجد شــرایط ارائه می کند. از نظر قانون بیمه بیکاری، »بیکار« کســی 
اســت که خارج از اراده خود و تحت تأثیر برخی عوامل بیکار شده و در 
عین حال آماده به کار اســت. تشــخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن 
بیکاری بیمه شــده، برعهده کمیته ای متشــکل از نمایندگان ســازمان 
تأمین اجتماعی و اداره کار، تعاون و اموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده 
است.این افراد درصورت معرفی توسط واحدهای مربوطه و احراز شرایط 
قانونی به نســبت ســوابق پرداخت حق بیمه، می توانند از حمایت بیمه 
بیکاری برخوردار شــوند. همچنین اگر بیمه شــده ای به علت تغییرات 
ســاختار اقتصــادی کارگاه مربوطه و به تشــخیص وزارتخانه ذیربط و 
تائید شــورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شود، در کنار بیمه شدگانی 
که به علت حوادث غیرمترقبه مانند ســیل، زلزله، جنگ، آتش ســوزی 
بیکار می شــوند، می توانند از حمایت قانون بیمه بیکاری بهره مند شده 
و متناســب با مدت بیمه پردازی از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه 
بیکاری دریافت کند.مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی، به برخی پرسش ها در رابطه با مشموالن بیمه بیکاری و 
نحوه پرداخت مقرری بیکاری پاســخ داد.وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا مدیران عامل شــرکت ها نیز می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده 
کنند، با استناد به دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: 
با توجه به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل 
ماده ۵۱ قانون اصالح قانون نظام صنفی)مصوب سال ۹۲  مجلس شورای 
اسالمی( ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی اعم 
از مدیرعامــل، رئیس و نایب رئیس و اعضای هیأت مدیره جنبه اختیاری 
دارد، و این قبیل بیمه شــدگان به اســتناد بند ۲ تبصره ماده یک قانون 
بیمه بیکاری، مشــمول این قانون نمی شوند.شکوری، با تأکید بر اینکه 

برقراری بیمه بیکاری بانوان بیمه شــده ای که در زمان مرخصی زایمان 
و ایام شــیردهی با عدم تمدید قرارداد یا اخراج از ســوی کارفرما مواجه 
شده اند، با رعایت قانون بیمه بیکاری، آیین نامه اجرایی آن و سایر شرایط 
و مقررات قانونی بالمانع اســت، درباره بیمه بیکاری شاغالن قراردادهای 
پیمانکاری گفت: مطابق بند یک تفاهم نامه مشــترک سال ۸۴  فیمابین 
ســازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران 
قراردادی شــاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنها جنبه مستمر 
دارد، درصورتی که مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال 
نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون، از مزایای بیمه بیکاری 
بهره مند خواهند شد.چنانچه کارگران شاغل در پروژه یا کارگران فصلی 
در اثنای قرارداد کار منعقده با کارفرما، بیکار شــوند و موضوع به تایید 
هیات تشــخیص اداره کار و کمیته بیکاری رســیده باشد، با احراز سایر 
شــرایط قانونی امکان دریافت بیمه بیکاری را خواهند داشــت.مدیرکل 
امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه مطابق تبصره 
۳ مــاده ۷ قانون بیمه بیــکاری، دریافت مقرری بیمــه بیکاری مانع از 
دریافت مســتمری جزئی نمی شــود، درباره روند پرداخت بیمه بیکاری 
برای شاغلینی که به صورت دسته جمعی اخراج شده اند، افزود: به منظور 
پیشگیری از بیکاری و بررســی راهکارهای بازگشت به کار، در مواردی 
کــه تعداد کارگران اخراجی یک کارگاه بیش از ۱۰ نفر باشــد، موضوع 
در کمیته استانی مطرح می شــود تا بررسی و درباره آن اظهارنظر شود 
و در صورت احراز سایر شــرایط قانونی، برقراری بیمه این افراد بالمانع 
است.شــکوری همچنین تأکید کرد که بیمه بیکاری فقط به مشموالن 
قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند، تعلق می گیرد و بر این 
اســاس برقراری بیمه بیکاری برای کســانی که تابع این قانون نیستند، 
موضوعیــت ندارد.به گــزارش روابط عمومی ســازمان تأمین اجتماعی؛ 
مدیرکل بیمه شدگان ســازمان تأمین اجتماعی در مورد استمرار یا قطع 
پرداخــت بیمه بیکاری به زندانیان و مشــموالن حبس، گفت: پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری به فردی که در حین دریافت مقرری، بازداشــت یا 

زندانی شود، متوقف نخواهد شد.

روندپرداخت»بیمهبیکاری«بهشاغالنیکه»دستهجمعی«اخراجشدهاند

مدیــر کل دفتر آبخیــزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع طبیعی از 
فرســایش ساالنه ۱۶.۴تن خاک در هکتار در کشــور خبر داد.به گزارش 
ایسنا هوشنگ جزی عصر یکشــنبه در کارگاه آموزشی و طرح مشکالت 
آبخیزداری ۱۰ استان کشور در ارومیه گفت:  خاک یک ماده باارزش حتی 
مهم تر از آب است و ساخت یک سانتیمتر از آن ۷۰۰ سال طول می کشد.

وی با بیان اینکه ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی کشــور دچار فرسایش آبی 
است، خاطر نشان کرد: حفاظت از خاک امری بسیار مهم و حیاتی و برای 
حفظ آن نیازمند همکاری تمام ســازمان ها و مشارکت مردم است.حسن 
وحید - معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان منابع طبیعی کشور - در این 
کارگاه آموزشــی از اجرای ۵۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری در عرصه های 
منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: در ۱۲۰ میلیون هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی کشــور باید طرح آبخیزداری انجام شــود. وی افزود: طرح 

آبخیزداری در ۳۰ میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشــور اجرا 
شده است که باقی عرصه ها در طول برنامه هفتم و هشتم توسعه با حمایت 
تمام سازمان ها و مشارکت مردم به اتمام خواهد رسید.معاون آبخیزداری، 
مراتع و امور بیابان منابع طبیعی کشــور اضافه کرد: آذربایجان غربی یکی 
از اســتان های متنوع از نظر منابع طبیعی اســت که یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی این اســتان مطالعات آبخیزداری و 
۵۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری اجرا شده است که در کنترل سیالب ها و 
ذخیره منابع آب نقش مهمی دارد.به گزارش مرکز اطالع رســانی سازمان 
منابع طبیعی وحید با اشاره به معضالت زیست محیطی در کشور و نقش 
مردم در کاهش این مشــکالت اظهارکرد: مشــارکت مردم در عرصه های 
منابع طبیعی منجر به کاهش مخاطرات زیست محیطی همچون سیالب و 

فرسایش خاک خواهد شد.

مدیر کل دفتر آبخیزداری سازمان منابع طبیعی خبر داد

فرسایش ساالنه 16 هزار تن خاک در کشور

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران:

هیچ یک از توافقات تهران-دوحه برای جام جهانی به نتیجه نرسید

سایه دستورالعمل بحث برانگیز بانک مرکزی بر سر صرافی ها

بازار ارز در انتظار شوک تازه؟

تهران در سیطره خانه های خالی!

در حالی که بازار ارز وضعیت پرنوسانی را تجربه می کند و نوسان قیمت ها شرایط را در این بازار مستعد تغییرات 
ناگهانی کرده است، مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه بانک ها نیز شرایط تازه ای را پیش روی 
صرافان قرار داده است. سمیه  قشقایی - تحریم های بانکی سبب شده است ایران از طریق بانک ها امکان ارتباط 
بین المللی نداشــته باشد. از ســوی دیگر اقداماتی که در راستای مدیریت بازار ارز صورت گرفته در برخی موارد 
حیات صرافی ها را نشانه رفته است .آخرین گزارش ارائه شده در خصوص صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی 
نشــان می دهد که ۷۱۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با خرداد ماه سال 
گذشته ۲۵ صرافی دیگر به جمع صرافی های دارای مجوز پیوسته اند که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی ها 
در کشور دارد. از این میزان صرافی ۳۵۳ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان 
فردوســی فعالیت دارند. همچنین ۲۶ صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می کنند صرافی بانکی هستند 
و مابقی یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تاسیس شده اند.بر اساس تصمیم بانک مرکزی در خرداد ماه 

سال ۱۴۰۰، حداقل مبلغ سرمایه....

بازار خودرو بدون مشتری!

بورلازافزایشتحریمهاعلیهایرانخبرداد
صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

چشماندازاقتصادجهانیتاریکترمیشود
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گزیده خبر

اسالمی:
تحریم ها موجب شکل گیری تحقیقات صنعتی 

دفاعی در کشور شد
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تحریم ها موجب شد 
که گروه های فناور و صنعتی دفاعی به طور مســتمر 
این نیازهــا را به دســتور کار تولیــد تبدیل کنند و 
موجبات شــکل گیری تحقیقات صنعتی دفاعی فراهم 
شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسالمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در پیش نشست همایش ملّی 
جایگاه علم و فّناوری در دفاع مقّدس، گفت: نقش علم و فّناوری در دفاع مقّدس 
را باید نیاز جبهه ها به انواع و اقسام مهّمات، تجهیزات و ادوات جستجو نمود. در 
زمان جنگ با تهاجم صدام به خاک کشــور یک جبهه سیاسی علیه جمهوری 
اســالمی ایران شکل گرفت و از همان ماه های اّول جنگ تحریم های سنگین را 
علیه کشور تحمیل نمودند. از این رو تدارکات نظامی نیازمند توّجه به خودکفایی 
بود.رئیس ســازمان انرژی اتمی بیان کرد: تحریم ها موجب شــد که گروه های 
فناور و صنعتی دفاعی به طور مســتمر این نیازها را به دستور کار تولید تبدیل 
کنند و موجبات شــکل گیری تحقیقات صنعتی دفاعی فراهم شد.وی افزود: به 
عنــوان مثال یکی از نیازمندی های مهــم در دوران جنگ، تأمین مهّمات مورد 
نیاز بود. از کالیبر کوچک و سالح های انفرادی گرفته تا تجهیزات و ادوات نیمه 
ســنگین و ســنگین؛ به همین منظور ظرفیت این صنایع گسترش همه جانبه 
پیدا نمود تا بتواند ایــن نیازها را تولید و تأمین کنند. البته ظرفیت خط تولید 
محدود بود و وقتی ســال ۵۹ را با سال ۶۷ مقایسه کنید مشاهده می کنید که 
تولید مهّمات رشــد چشمگیر چندین برابری داشته و ادوات و جنگ افزارها هم 
رشد قابل مالحظه داشتند. خطوط تولید گسترش پیدا کردند، کارخانجات سه 
شیفته کار می کردند و سفارش جبهه ها را تأمین می کردند.اسالمی با بیان اینکه 
تولید بعضی از ادوات زمان جنگ، نیاز به صنعت داشــت، تصریح کرد: مطالعات 
و تحقیقات موجب تعریف محصول می شــد، محصول به فّناوری و ریز فّناوری 
تبدیل می گردید و صنایع گوناگون دفاعی را تولید می کرد. این در حالی اســت 
که در آن زمان صنعتی نبود به عنوان مثال صنایع تولید راکت گســترش پیدا 
کرد و توســعه آن موجب شکل گیری صنعت موشک های دریایی گردید.رئیس 
ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به تجربیات دفاع مقدس در حوزه پهباد، گفت: 
در حوزه اطالعات شناسایی، پهباد برای اولین بار برای بُرد کوتاه استفاده شد و 
در همان دو یا ســه ســال آخر جنگ به صورت ابتدایی به کار آمد و اطالعات و 
شناسایی بهتری در اختیار رزمندگان قرار گرفت.اسالمی افزود: برای اینکه این 
پهباد ابتدایی و بُرد کوتاه تبدیل به پهباد دارای بُرد بلند و قابلیت های بیشــتر 
شــود، اقدامات زیادی باید انجام می شد و همان افرادی که در جبهه پهپادهای 
ابتدایی را ســاخته بودند توانســتند آن را ادامه دهند و همان هسته های اولیه 
موفق شدند با سرمایه گذاری های بعدی صنعت پهباد کشور را به نقطه قدرتمند 
و افتخارآمیز امروز برسانند.معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش علم و فناوری 
در حوزه مخابرات زمان جنگ تأکید کرد: در صنعت مخابرات نیز اتفاقات بزرگی 
افتاد، قدرت رمزنگاری و شکســت رمزهای دشــمن که در زمان جنگ رخ داد. 
هســته های فّعال و مؤثر مخابرات نظامی را تشکیل داده بود. ترکیب این گروه 
تخصصــی با صنعت مخابرات صنایع دفاع به یکــی از ظرفیت های عرضه اقالم 
مخابرات و ارتباطات جبهه تبدیل شد.اســالمی افــزود: در دفاع مقّدس صنایع 
مخابرات توانست خود را گسترش دهد و سیستم مخابراتی مورد نیاز رزمندگان 
و امنّیــت مخابرات را تأمین کند و امروز هم یک صنعت بزرگ و گســترده در 
کشور شده است.وی در تشریح بخش دریایی در دوران دفاع مقدس و نقش آن 
در پیشــرفت های امروز کشور در حوزه دریایی، تصریح کرد: در بخش دریایی و 
ســاخت شناورهای تُندرو که امروز دنیا از آن ها استفاده می کند، در دوران دفاع 
مقّدس با استفاده از ظرفیت های موجود کشور کارهایی انجام دادند و آن یافته ها 
و تجارب ناشــی از دوران دفاع مقدس که در قالب قایق های عاشورا انجام شده 
بود موجب شــد که صنعت دریایی بلوغ پیدا کند و به مرز پیشرفته شناور تُندر 
و راکت انداز تبدیل شود. همچنین صنایع بزرگ دیگری که با این تجارب شکل 
گرفت و امروز بحمداهلل ســاخت زیردریایی و ناوشــکن ها را انجام می دهد و به 
دانش ســاخت ناوشکن تبدیل شد.اسالمی ادامه داد: در بحث مربوط به صنایع 
الکترونیک، موشک های ضّد زره که رزمندگان به شّدت به آن نیاز داشتند و ما 
از آن محروم بودیم و به ما نمی فروختند، یک صنعت شکل گرفت.وی افزود: ما 
همان موشــک هایی که در اختیارمان بود و ناقص بود و نمی توانستیم استفاده 
کنیم را توانســتیم بر روی بالگردهای کبری به کارگیری کنیم.رئیس ســازمان 
انرژی اتمی تاکید کرد: این خیلی مهم بود که آن بالگردهای کبری فّعال بمانند 
و عملیاتی باشند و مسلّح گردند و مورد استفاده قرار بگیرند و هدف را به صورت 
دقیق مورد اصابت قرار دهند؛ به¬گونه ای در دفاع مقدس پیش رفتیم و بحمداهلل 
اینها مؤثر بودند. بعدها همان بالگرد ساخته شد، تمام آن بالگرد با سامانه هدایت 
کنترل آتش پیشرفته به صورت انبوه در خط تولید قرار گرفت.اسالمی در تشریح 
بخش صنعت هوایی در دفاع مقدس، گفت: در بخش صنعت هوایی و قطعه سازی 
به مرحله ای رسیدیم که امروز هواپیمای مافوق صوت ساخته می شود.وی افزود: 
همچنین هواپیماهایی که تغییرات مهمی روی آن ها انجام گرفت از جمله نصب 
سیستم سالح متفاوت و از همه مهم تر عملیاتی نمودن آن ها بوده است.اسالمی 
همچنین گفت هواپیماهایی که امروزه ســاخت آن انجام گرفته است در اواسط 
جنگ کار پیگیری و ساختش شروع شده بود و تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 
به نمونه تولید و محصول رسید، امروز یک محصول کاماًل بومی و قابل اتکا است.
وی با اشاره به اینکه هسته ای که از دوران جنگ شکل گرفت اوالً امر شناسایی 
و تحلیل را انجام داد تا بعد بتواند کار طراحی و مهندسی و ساخت آن را انجام 
دهد، اظهار کرد: این تالش ها ســرانجام در پایان سال ۶۸ به نقطه تولید رسید. 
بنابرایــن دفاع مقّدس متّکی بر علوم و فّناوری های مختلف بود که قطعاً جایگاه 
علم و فّناوری در دفاع مقّدس در همایشی که به هّمت پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقّدس در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد به این مسائل با نگاهی 

علمی بیشتر پرداخته می شود.

کنعانی در نشست خبری:

هیئتیازآژانسبهتهرانمیآید
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله ســپاه به 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان 
عراق، گفت: ایران مبتنی بر قوانین بین المللی از امنیت خود و 

شهروندانش دفاع می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی )دوشــنبه( در نشست 
خبری در پاســخ به ســوالی در خصوص واکنش وزارت امور 
خارجه در خصــوص مداخالت برخی کشــورهای غربی در 
جریان اغتشاشــات ایران، گفت: رفتار کشــورها در خصوص 
تحوالت داخلی ایران مورد رصد، پایش و عکس العمل دستگاه 
دیپلماسی کشورمان بوده اســت. در ارتباط با مداخالتی که 
منجر به خســارت در ایران شده یا در ارتباط با عملکرد اتباع 
کشورهایی که در ایران مرتکب جرایم شده اند یا در ارتباط با 
اغتشاشات ایفای نقش کرده و بازداشت شده اند هم مشخصاً 
در ارتباط با این شــهروندان اقدام قضائی صورت گرفته است.

وی افزود: نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران و سفرای ما 
موارد و شواهد را منتقل کردند. همچنین مواردی که نیاز به 
صدور یادداشت داشت، به سفارتخانه های کشورهای مقیم که 

این اقدامات ساختارشکنانه را داشتند، انجام شد.

ســفرای برخی کشورها به دلیل مداخله در امور ایران 
احضار شدند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: سفرای 
برخی کشورها احضار و شواهد و اسناد الزم به آن ها ارائه شد 
و در این ارتباط هم اعتراض و هم درخواســت پیگیری شده 
است و درخواست شد پاسخ مراکز خود را بگیرند.کنعانی گفت: 
بخش دیگری از اقدامات هم در چارچوب ارتباطات و تماس ها 
و همکاری های دستگاه های امنیتی بین نهادهای ذیربط ایران 
با همتایان در سایر کشورها انجام شــده است.وی ادامه داد: 
ایران در چارچوب دیپلماسی و وظایف دستگاه های امنیتی در 
این ارتباط اقدامات الزم را انجام داده است و به پیگیری های 
الزم ادامه خواهد داد و در چارچوب ســازوکارهای بین المللی 
اقدامات الزم در زمان مقتضی انجام خواهد شــد و به وظایف 
دیپلماتیک خود عمل خواهیم کرد.کنعانی در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر در خصــوص قانون انتقال محکومین بین ایران 
و بلژیک و ارتباط آن با آزادی اســداهلل اسدی دیپلمات اسیر 
ایرانی در بلژیک، گفت: آزادی دیپلمات ایرانی از موضوعات و 
مطالبات جدی و صریح ما بوده است و معتقد بوده و هستیم 
که اساســاً بازداشت و دستگیری و محاکمه زندانی کردن وی 
برخالف مقررات بوده اســت و بر اســاس بهانه های واهی در 
چارچوب طراحی ساخته شده از طرف یک جریان تروریستی 
بوده اســت.وی افزود: بازداشت اســدی غیرقانونی و برخالف 
مقررات کنوانســیون وین اســت و معتقدیم در آن چارچوب 
باید اساســاً آزادی دیپلمات ایرانی صورت بگیرد و این آزادی 
مرتبط با هیچ شرط و شروط دیگری نباشد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: امیدواریم در چارچوب 
پیگیری های صورت گرفته شــاهد آزادی هر چه سریع تر این 
دیپلمات ایرانی باشــیم.کنعانی در خصوص مواضع خصمانه 
تروئیکای اروپایی و آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
گفت: ارتباط جمهوری اسالمی ایران و سازمان انرژی کشور با 
مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه دارد؛ تأیید می کنم 
که هیئتی از جمهوری اسالمی ایران در هفته گذشته به وین 
ســفر کرد و با مقامات آژانس گفتگو و تبادل نظر داشــتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ایران به تالش های سازنده 
خود در ارتباط با آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور حل 
و فصل ســواالت و ابهامات پادمانی ادامه می دهد و در همین 
چارچــوب گفتگوهای با آن صورت می گیــرد و ادامه دارد و 

طرفین برای برداشتن گام های بعدی، توافقاتی انجام دادند.

هیئتی از آژانس به ایران سفر خواهند کرد
کنعانی گفت: به احتمال بســیار زیاد توافــق صورت گرفته 
است که هیئتی نیز از آژانس به جمهوری اسالمی ایران سفر 
خواهند کرد تا گفتگوها و مذاکــرات را ادامه دهند.وی بیان 
کرد: طبیعتاً بخشــی از مسائل آژانس به موضوعات مذاکرات 
رفــع تحریم ارتباط دارد. متأســفانه برخــی طرف ها تالش 
می کنند که بر روند مذاکرات فنی جمهوری اسالمی ایران با 
آژانس تأثیرات منفی گذارند و روند مذاکرات را مخدوش کنند. 
قباًل نیز شــاهد چنین رفتارهایی از سوی آمریکا و تروئیکای 
اروپایی به رغم تعامل نزدیک و مستمر جمهوری اسالمی ایران 
با آژانس بودیم.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید 
کرد: متأسفانه شاهد رفتار عجوالنه و غیر سازنده این کشورها 
هستیم که مجدداً در تالش برای استفاده سیاسی از آژانس و 
تبدیل آن به محملی برای اعمال فشــار سیاسی بر جمهوری 
اســالمی ایران هســتند.وی افزود: طبیعتاً اقــدام به صدور 
قطعنامه در شــورای حکام هیچ کمکــی به حل و فصل امور 
فنی و پادمانی جمهوری اسالمی ایران نخواهد کرد و صرفاً در 
روند همکاری های فنی اختالل ایجاد می کند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه اظهار داشت: قباًل نیز دست به چنین اقدامی زدند 
و قطعنامه آژانس در خرداد ماه گذشته صادر شد و ایران نیز 
مبتنی بر قانون مجلس اقدامات و کنش های متقابل را نشان 
داد. آن ها را به رفتار توأم با درایت و تدبیر و حرکت به سمت 
دیپلماســی دعوت می کنیم.کنعانی گفت: ایران از تالش ها و 
ظرفیت های دیپلماتیک برای ادامه فعالیت های ســازنده فنی 
و تکنیکی اســتفاده خواهد کرد و در این مسیر تالش الزم را 

انجام خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به حمله سپاه پاسداران به 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان 
عراق، گفت: ایران تأکید کرده بود نسبت به امنیت سرزمینی 
خــود و تهدیداتی که از ناحیه اقلیم کردســتان عراق متوجه 
ایران خواهد شد و نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی 
تجزیه طلب سکوت نخواهد کرد و مبتنی بر قوانین بین المللی 
از امنیت خود و شهروندانش دفاع خواهد کرد و این اقدام در 

همین چارچوب صورت گرفته است.
کنعانی در پاســخ به ســوالی درباره ادعای یکی از روزنامه ها 
مبنی بر تهدید عربســتان از ســوی ایران نیز گفت: ایران به 
مسیر دیپلماسی پایبند است و در این چارچوب در خصوص 

مسائل مورد نظر خود با طرف های منطقه ای و بین المللی عمل 
می کند.

ایران به دنبال ایجاد تنش در منطقه نیست
وی ادامــه داد: ایران به دنبال ایجاد تنش در منطقه نیســت 
و رفتارهای مســئوالنه ای در راستای امنیت منطقه ای داشته 
است. مسیر مذاکره با عربستان منوط به مذاکرات قبلی است 
و امیدواریــم طرف مقابل با اجرای توافقاتی که صورت گرفته 
است، زمینه را برای ادامه گفتگوها فراهم کند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: دولت آمریکا در راستای 
ایران هراسی و ایجاد خلل در روند گفتگوهای سازنده ایران و 
کشورهای منطقه مواضعی را مطرح می کند که در چارچوب 
سیاست های غلط مخرب منطقه ای دولت آمریکا است و برخی 
رسانه ها نیز به این چارچوب دامن می زنند.کنعانی همچنین 
در خصوص قطع میانجی گری عراق بین ایران و عربســتان، 
گفت: دولت عراق در مسیر مذاکرات دو کشور نقش سازنده ای 
داشته اســت و دولت عراق آمادگی خود را برای ایفای نقش 
مثبت اعالم کرده اســت.وی افزود: در ارتباط با دولت روسیه، 
از نقش سازنده هر کشوری که در چارچوب حسن نیت برای 
ایجاد فضای مثبت در مناسبات کشورهای منطقه ایفای نقش 
کند، استقبال می کنیم.ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش 
به اظهارات برخی مســئوالن اوکراینی علیه کشورمان، گفت: 
ایران بارها مواضع خود را در ســطوح مختلف صریح و واضح 
در خصوص اوکرایــن بیان کرده اســت. در ارتباط با بحران 
اوکراین پایبند به سیاست بی طرفی فعال هستیم، به این معنا 
که یک طرف جنگ نیستیم و از ابتدای بحران تالش کردیم 
در چارچوب مناســبات دوستانه با دو طرف بحران، طرفین را 
به مسیر دیپلماســی برای حل و فصل اختالفات برگردانده و 
از استمرار جنگ جلوگیری کنیم.وی ادامه داد: ایران همواره 
تأکید کرده ما هیچ تســلیحات و تجهیزاتی برای استفاده در 
جنگ اوکراین برای روسیه ارسال نکردیم و یک طرف جنگ 
نیستیم و همکاری های دفاعی ایران و روسیه مسبوق به شروع 
جنگ بوده اســت.کنعانی تصریح کرد: همکاری دفاعی ما در 
چارچوب دوجانبه و مبتنی بر مســیرهای مشخص و شفاف 
قانونی بوده اســت. ایران اصل را بر روابط دوســتانه کشورها 

می گذارد و اوکراین از این اصل مستثنی نیست.
وی افزود: رابطه نزدیک و دوستانه ای با اوکراین داشتیم و در 

همین چارچوب به روابط با این کشــور نگاه می کنیم. ایران 
در اقدام دولت اوکراین به تقلیل ســطح روابط دیپلماتیک، با 

خویشتنداری عمل کرد.

ایران عضو هیچ ائتالف نظامی و هیچ طرفی در جنگ 
نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما عضو 
هیچ ائتالف نظامی و عضو هیچ طرفی در جنگ نیســتیم. در 
ارتباط با تهدیدها علیه ایران همه اطالع دارید ایران در ارتباط 
با اقداماتی که امنیت ملی ایران را مورد خدشــه قرار دهد، با 
قاطعیت عمل می کند و سوابق این را نشان می دهد.وی افزود: 
مقام یا کشــوری که خارج از موازین بین المللی و مناســبات 
دوستانه اقدام به اتخاذ مواضع تهدیدآمیز می کند، باید متوجه 
مسئولیت های بین المللی ناشــی از این رویکردها باشد و به 
عواقبش فکر کند.ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص رأی 
اخیر ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در مسئله فلسطین، 
گفت: ما جزو حامیان درجه یک موضوع فلســطین بودیم و 
برای حمایت از ملت مظلوم فلســطین از هیچ تالشــی دریغ 
نکردیــم و در ارتباط با حمایت قانونی ایــن ملت همواره از 
همه فرصت ها به ویژه در مجامع بین المللی اســتفاده کردیم.

کنعانی در خصوص مواضع مســئوالن جمهوری آذربایجان، 
گفت: مطلع هستید که موضع دستگاه دیپلماسی به صورت 
رسمی اتخاذ شد و در این ارتباط واکنش رسمی نشان دادیم 
و سفیر آذربایجان بالفاصله به وزارت خارجه احضار و مراتب 
اعتراض شدید ایران نسبت به این مواضع و همچنین مواضع 

غیرسازنده رسانه های این کشور به وی ابالغ شد.

سیاست اصولی ایران گسترش روابط با همه همسایگان 
است

وی افزود: تأکید می کنم که سیاســت اصولی ایران مبتنی بر 
سیاست حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان 
اســت و جمهوری آذربایجان از این قاعده مستثنی نیست و 
کسی حق ندارد از این سیاســت حکیمانه و مسئوالنه ایران 
سوءبرداشت کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
ســکوت ایران در خصوص برخی اظهارات محاســبه نشده و 
یا اظهارات ناشــی از محاســبات غلط و عدم اقدام متقابل به 
معنای ناتوانی نیســت، بلکه برآمده از سیاست اقتدار ایران و 
برآمده از رفتار مســئوالنه یک کشور مقتدر و بزرگ و دارای 
احساس مسئولیت به همسایگان است. ایران با بادها و نسیم ها 
دچار رفتارهای هیجانی و احساسی نمی شود.کنعانی بیان کرد: 
کسی صبر و حلم ایران را به ضعف تعبیر و تفسیر نکند. تاریخ 
کشــورهای منطقه شفاف و گویاست و قابل تحریف نیست و 
بهتر است تاریخ را درست خوانده و قرائت کنیم. سیاست ما در 
ارتباط با همسایگان توأم با حسن همسایگی و حفظ حرمت ها 
و پیوندهای برادرانه بین ایران و همسایگان به ویژه با کشور و 
مردم آذربایجان است.وی ادامه داد: تأکید داریم مواضع خود را 
مدیریت کنیم. اعالم مواضع در پشت تریبون ها و در چارچوب 
رسانه ها درباره دو کشــور که همسایه مرزی هستند، کمک 
کننده نیست. می توانیم در چارچوب دیپلماتیک با هم گفتگو 
کنیم.ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: 
قطعاً دســت هایی از خارج منطقه که نقش آنها در مناسبات 
بین کشورهای منطقه سازنده نبوده است، برای تخریب روابط 
ایران با برخی همسایگان تالش می کنند. به کشورهای منطقه 
توصیه می کنیم در چارچوب بازی هــای آنها قرار نگیرند. بر 
سیاســت حسن همســایگی تأکید داریم و در این چارچوب 
تالش خواهیم کرد و امیدواریم دوستان در همسایه مبتنی بر 

عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها عمل کنند. 

رئیس جمهور در نظارت ســتادی سازمان برنامه و بودجه گفت: 
نظارت شــجاعانه و بدون تعارف بر عملکرد بودجه ای دستگاه ها 

مــورد تأکید دولت مردمی اســت.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی در ادامه فرآیند نظارت 
ستادی بر دستگاه های اجرایی صبح امروز دوشنبه در هفتمین 
مقصد، به ســازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از استماع 
گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یک ساله، به بیان 
راهکارها و پیشــنهادات مهمی در جهــت ارتقای کمی و کیفی 
عملکرد سازمان پرداخت.رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه 
مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه 
عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری 
و اجرایی کشور اســت که تحلیل داده ها را به برنامه ریزی برای 
عملکرد مطلوب ســایر اجزا و بخش ها تبدیل می کند.رئیســی 
تضمین ارائه خدمات عمومی بــا کیفیت و با کمترین هزینه را 
از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی 

نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه جانبه 
بر عهده ســازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این 
موضوع به توجه جدی نیــاز دارد.رئیس جمهور در ادامه ضمن 
تاکید بر ضرورت توجه توأمان به عنوان »برنامه« و »بودجه« در 
این ســازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای 
عدالت عنوان کرد و اظهار داشــت: الزمه اجرای عدالت سندی 
است که بتواند بخش های برخوردار، کم برخوردار و غیربرخوردار 
را مشــخص کند که در این زمینه بهترین دســت مایه »ســند 
آمایش سرزمینی« است.وی در ادامه رصد دائمی تصمیم سازی و 
تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه های 
کالن را از مســئولیت های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد 
و گفت: یکی از این شــاخصه های کالن مهم و محوری، افزایش 
رشد و بهره وری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک 

سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه ای 
که به آن تخصیــص می یابد، بهره وری الزم را دارد یا خیر و اگر 
پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصالح 
شود.رئیســی در ادامه مسأله مهم نظارت را از شئونات و وظایف 
مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: 
اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی 
این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از 
انحراف ها و کاستی ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصالح 
روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.رئیس جمهور با تصریح 
بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد 
اســت، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر 
عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه ها از سوی سازمان برنامه 
و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است.رئیسی در بخش دیگری 

از ســخنان خود »تنظیم واقع بینانه، مسأله محور و قابل تحقق 
برنامه هفتم توســعه« را از دیگر مأموریت های جدی ســازمان 
برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح های 
برنامه های پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، عدم توجه به این 
سه فاکتور مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد 
با لحاظ جدی این ســه مؤلفه و همچنین اتکا به سیاســت های 
مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم نماید.

رئیــس جمهــور همچنین بــه این ســازمان توصیــه کرد در 
برنامه ریزی هــا صرفــاً به درآمدهای دولت اکتفــا نکند و منابع 
مردمــی و ســرمایه گذاری های خارجی را نیز مــورد توجه قرار 
دهد.رئیســی بودجه ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس 
عملکردها را از دیگر ضرورت های این ســازمان دانست و گفت: 

در این زمینه عملکرد بودجه ای دستگاه ها اهرم مناسبی است.

روابط عمومی کل ســپاه از عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه 
مقرها و مراکز تروریست های تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه از عملیات موشکی و پهپادی 
نیروی زمینی ســپاه علیه مقرها و مراکز تروریســت های تجزیه طلب ضد ایرانی 
در اقلیم شــمال عراق خبر داد.در اطالعیه روابط عمومی کل ســپاه با اعالم خبر 
آغاز عملیات موشکی پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه 
مقرها و مراکز تروریســت های تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق آمده 
است: در پی تداوم بی عملی ها و برخی غفلت های آشکار و بعضاً تعمدی مقامات 
اقلیم شمال عراق در برخورد با فعالیت های گروهک های تروریستی ضد انقالب و 
ضد ایرانی تجزیه طلب که سال هاســت برای توطئه و تعرض علیه ملت ایران در 
ســرزمین اقلیم النه کرده اند، به رغم عملیات ماه گذشته، مجدداً تروریست ها در 
حــال تحرک و اقدام برای ایجاد ناامنی در ایران اســالمی برآمده اند. لذا با توجه 

به شــرایط و اشــراف اطالعاتی و برنامه ریزی عملیاتی از صبح امروز )دوشنبه( 
مقرها، مراکز و همچنین معابر حمل و انتقال ســالح و مهمات تروریســت ها به 
ایران مورد اصابت عملیات موشــکی و پهپادی رزمندگان اســالم قرار گرفت.این 
اطالعیه افزوده است: یگان های عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی 
ســپاه این عملیات را پس از هشــدارهای مجدد در جلسات دیپلماسی و امنیتی 
مشترک اخیر مبنی بر تعطیلی اردوگاه ها، خلع سالح و اخراج گروهک ها از منطقه 
و تاکید بر عدم بر هم خوردن امنیت و آرامش مردم شمال عراق و متأسفانه عدم 
مشــاهده اقدام عملی و عینی مؤثر از طرف مقابل، آغــاز کرده اند.این اطالعیه با 
تاکید بر اینکه در عین حال اشرار و تروریست های مزدور استکبار جهانی همچنان 
به شرارت های مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران ادامه داده اند، تصریح کرده 
اســت: از آنجا که امنیت مرزی و داخلی کشور از خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران اســت، ادامه این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد.روابط عمومی کل ســپاه 

در ادامه این اطالعیه با اشاره به توصیه های 
صورت گرفته به مسئولین و دولت مرکزی و 
اقلیم عراق و همچنین ساکنین منطقه برای 
فاصله گرفتن از محل استقرار مراکز و فعالیت 
تروریست ها، تاکید کرده است: خلع سالح و 
برچیدن بساط تروریست ها از تعطیلی مقرها 
تا اقدام اطمینان بخش مقامات اقلیم نسبت به 
دور سازی تروریست های مزدور و جنایتکار از 

منطقه خواسته مشــروع، قانونی و قطعی نیروهای مسلح و ملت عزیز ایران بوده 
و انتظار اســت مقامات اقلیم شــمال عراق با اقدامات عملی خود، ثبات و امنیت 
پایدار منطقه را مورد صیانت و پشــتیبانی قرار دهند.این اطالعیه در پایان تاکید 
کرده اســت: بار دیگر از مسئولین دولت مرکزی و اقلیم شمال عراق می خواهیم 
در راســتای حفظ حسن همجواری و برقراری امنیت مرزهای مشترک دو کشور 
نسبت به تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران عمل کنند تا از وارد آمدن 
خسارات بیشتر به مردم دو کشور و برهم خوردن آرامش و امنیت به واسطه حضور 

تروریست ها در منطقه جلوگیری به عمل آید.

در اطالعیه ای اعالم شد؛

آغاز عملیات موشکی سپاه علیه تروریست ها در اقلیم شمال عراق

رئیس جمهور:

نظارت بدون تعارف 
بر عملکرد بودجه ای 
دستگاه ها مورد تأکید 
دولت است
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گزیده خبر

معاون وزیر کار خبر داد:
ثبت ۷۵۰ هزار شغل در سامانه رصد 

اشتغال
معاون اشــتغال وزیر کار با اشــاره به ثبت ۷۵۰ هزار شغل در سامانه ملی رصد 
اشتغال،گفت: نزدیک به ۶۰ درصد تعهد ما برای ایجاد اشتغال محقق شده است.
محمود کریمی بیرانوند در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین آمار ثبت شده در 
ســامانه ملی رصد اشتغال کشور اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۷۵۰  هزار شغل 
ایجادی از طرف همه دستگاه ها در سامانه رصد ملی اشتغال به ثبت رسیده و این 
آمار متعلق به اول سال ۱۴۰۱ تا کنون است.وی گفت: در طرح جامع نظام پایش 
تمام طرح هایی که ثبت شده اند، مورد نظارت و پایش قرار می گیرند و ما گزارش 
نظارتی این طرح ها را در آخر سال ارائه می دهیم ولی معتقدم دسترسی به آمار 
یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد چرا که تعهد ما برای سال 
جاری یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل بوده است و نزدیک به ۶۰ درصد مسیر را 
طی کرده ایم.معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: این آمار در راستای اجرای 
طرح زیســت بوم ملی اشتغال است. از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۱  باید یک  
میلیون و ۸۵۰ هزار شــغل ایجاد کنیم که با توجه به شــعار دولت، ۶۵۰ هزار 
شــغل در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل نیز 
تاپایان امسال محقق می شود.به گفته کریمی بیرانوند، با توجه به اینکه نیمه دوم 
سال تزریق منابع و تسهیالت بیشــتر می شود،  ایجاد یک میلیون شغل قابل 

دسترس خواهد بود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:
صادرات کیوی ایران به هند با نام امارات

دبیرکل انجمن کشــتیرانی ایران اظهار داشــت: در چند ماه گذشته و براساس 
اخبار هند، این کشور از پذیرش کیوی ایرانی خودداری کرده و یک دلیل عمده 
توقــف صادرات کیوی ایران به هند عدم دسترســی ایران به ثبت اطالعات در 
بالک چین بوده است.مسعود پلمه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
ارســال بار ایرانی ازطریق بنادر امارات به هند اظهار داشــت: در شــرایطی که 
ســرویس الزم بین ایران و هند به صورت مســتقیم وجود نداشته باشد به این 
معنا که شــرکت های کشــتیرانی ایرانی به هر علتی تمایلی به تردد بین بنادر 
ایران و هندوستان را نداشته باشند یا اساسا امکانات الزم برای انجام این تردد را 
اختیار نداشته باشند؛ در بخش اول، مشکل به شرایط بندری ایران و هندوستان 
برمی گردد و اگر شــرایط ســختی حاکم باشد طبیعی است که مالک کشتی را 
نمی توان برای تردد در این مســیر ترغیب کرد اما بخشی از این مشکل به این 
موضوع برمی گردد که شــرکت های کشتیرانی تعداد ناوگان کافی برای تردد در 
این مســیرها را ندارند.دبیر انجمن کشــتیرانی ادامه داد: البته در تمام دنیا این 
موضوع متداول اســت که کاال و بار الزاما نباید مستقیم به مقصد ارسال شود و 
اگر در منطقه، بنادر هاب وجود داشــته باشد، قاعدتا این بنادر جذابیت زیادی 
برای تردد کشتی ها و انجام فعالیت های حمل و نقلی به وجود می آورند در نتیجه 
از آنجایی که مرکزیت تجاری یا مرکزیت لجستیک دریایی در آن بندر هاب به 
وجود آمده، ارســال بار از این بندر در شرایطی که امکان ارسال مستقیم وجود 
ندارد، صورت خواهد پذیرفت.پلمه تاکید کرد: امکان ارسال هر کاالیی از ایران به 
بنادر امارات و از آنجا به سایر بنادر و مقصد نهایی وجود دارد و این روند ارسال 
و تردد دریایی تنها متوجه یک کاالی خاصی نمی شــود اما در شرایط تحریمی 
احتمال دارد برخی از کاالها از جمله کاالهایی که کاربرد دوگانه برای آنها تعریف 
شــده، نتوانند از این مزیت اســتفاده کنند و تنها راه ارسال این کاالها، ارسال 
مستقیم است که در صورت نبود امکان ارسال مستقیم طبیعی است که ارسال 
این کاالها متوقف می شــود.   وی درباره صادرات کیوی به هند از مســیر بنادر 
امارات گفت: در چند ماه گذشــته و براســاس اخبار هند، این کشور از پذیرش 
کیوی ایرانی خودداری کــرده و یک دلیل عمده توقف صادرات کیوی ایران به 
هند عدم دسترســی ایران به ثبت اطالعات در بالک چین بوده اســت. به طور 
کلی فرایند بالک چین امکانی را به واردکننده و صادرکننده می دهد که در این 
فرایند تمامی اطالعات الزم درباره نحوه تولید یک محصول در دست خریدار قرار 
می گیرد و خریدار این امکان را دارد که بداند بسته بندی این کاال به چه شکلی و 
با چه شیوه ای انجام شده و منشا تولید این کاال چه بوده  و از چه کود وسمومی 
اســتفاده شده است و در مجموع تمامی فرایندهای تولید و ذی نفعان تولید در 
دســترس خواهند بود.دبیر انجمن کشــتیرانی ادامه داد: این فرایند در تجارت 
جهانی این امکان را به خریدار داده که به طور شفاف تمام اطالعات را در دست 
داشته باشد و از شفافیت صد درصدی برخوردار است و در نتیجه خریدار می تواند 
بررســی کند که آیا این اطالعات ثبت شــده صحت دارد یا خیر؟ برای مثال به 
طور مســتقیم می تواند با تولیدکننده و فروشنده آن کود و سموم ارتباط برقرار 
کند که آیا چنین محصولی را در اختیار تولیدکننده کیوی قرار داده است یا خیر. 
پلمه تاکید کرد: موضوع این اســت ایران به دلیل شرایط تحریمی به فرایند بال 
کچین دسترسی ندارد و از این رو کیوی ایران وارد بنادر امارات می شود که این 
ثبت اطالعات از طریق اشــخاصی که این قابلیت یا دسترســی به فرایند بالک 

چین را دارند، انجام شود.

آمار صدور مجوزهای مشاغل خانگی اعالم شد
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توســعه مشاغل خانگی کشور از صدور ۷۰ 
هزار فقره مجوز مشــاغل خانگی ظرف ۷ ماه گذشــته خبر داد و گفت: وزارت 
کار، پیشــتاز صدور مجوزهای مشــاغل خانگی از نظر تعداد و سرعت صدور در 
بین سایر وزارتخانه هاست.به گزارش ایسنا، در حال حاضر اشتغال خانگی یکی 
از راه های موثر برای اشتغالزایی در بسیاری از کشورها به شمار می رود و به منبع 
مهمی برای درآمد افراد و خانوارها تبدیل شده است؛ افراد با کار در خانه در کنار 
دیگر اعضا عالوه بر افزایش ســطح درآمد و توسعه کسب و کار خود به افزایش 
رفاه و اقتصاد خانواده نیز کمک می کنند. آمارها حاکی از آن است که ۱۵ تا ۲۳ 
درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است در حالی 
که این رقم در ایران بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می شود.وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در دولت ســیزدهم،  در راستای توسعه و تقویت هرچه بیشتر مشاغل 
خانگی مدت زمان صدور مجوزهای فعالیت این دســته مشــاغل را به سه روز 
کاهش داده تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، متقاضیان کسب 
و کارهای خانگی با انگیزه بیشتر به این حوزه ورود کنند.آزیتا همتیان - رییس 
دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور، در این راستا از صدور 
بیش از ۷۰ هزار فقره مجوز مشــاغل خانگی طی ۸ ماه گذشته خبر داده و می 
گوید: از زمان شروع فرآیند تسهیل گری صدور مجوزها در حوزه مشاغل خانگی، 
۱۲۸ هزار و ۵۱۵ فقره مجوز صادر شده است و بر اساس گزارش هیات مقررات 
زدایی در بازه زمانی ششم فروردین ۱۴۰۱ تا پنج آبان ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ هزار 
فقره مجوز صادر کرده ایم، لذا می توانیم ادعا کنیم که وزارت کار پیشتاز در صدور 
مجوز مشاغل خانگی از نظر تعداد و سرعت صدور در بین سایر وزارتخانه هاست.

وی با اشاره به اینکه از ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ مجوزهای رشته های ثبت محور )آنی( 
از درگاه ملی مجوزهای کسب وکار صادر شده اند.

حاجی بابایی: 
دولت ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای 

افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در 
اختیار دارد

رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به پیش بینی اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده 
ویژه کارکنــان تا »۵۰ درصد« گفت: طرح مباحثی همچون فروش 
اموال توســط دســتگاه ها جهت پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان 
درســت نیســت و چنین چیزی در مصوبه مجلس وجــود ندارد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با ایســنا با اشــاره به قانون 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی 
این الیحه، دولت از مجلس درخواســت مجوزی کرده بود که بتواند 
»تا ۳۵ درصد« فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس 
این میزان را به »تا ۵۰ درصد« افزایش داد.وی ادامه داد: اگر مجلس 
افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا »۳۵ درصد« را تصویب می کرد، 
مغایــر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا »۵۰ درصد« قید شده 
اســت. بر همین اساس برخی از دســتگاه ها مثل سازمان برنامه و 
بودجه این ۵۰ درصــد را دریافت کردند منتها این میزان در برخی 
از ســازمان ها کمتر و با نرخ های متفاوتی همچــون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ 
و ۳۵ درصد پرداخت شــده است.رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق العاده ویژه 
کارکنــان را تا »۵۰ درصد« اعمال کند پس ما این را برای کارکنان 
دولت موسع کردیم.حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، 
اخیرا صحبتی مطرح شــد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش 
یا سایر ســازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را 
بفروشــند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. 
این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است.وی مجددا توضیح 
داد: در قانون مصوب مجلــس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت 
فوق العاده ویژه کارکنان تا »۵۰ درصد« در اختیار دولت گذاشــته 
شده اســت. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به 
کدام دســتگاه تخصیص دهد.حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت 
آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا 
»۲۴ درصد« دریافت کرده اســت. پس تصمیم گیری برای افزایش 
این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس 
نیســت و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام 
دهد لذا اصال بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش 

اموال برای فرار از اجرای قانون است.

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال
تهــران- ایرنــا- رییس ســازمان امور مالیاتی گفت: ســال 
گذشــته ۳۰۶ هزار میلیــارد تومان درآمــد مالیات وصول 
شــده که پیش بینی می شود این رقم امســال به ۴۵۴ هزار 
میلیارد تومان برسد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، داوود 
منظور در نهمین همایش ساالنه »اقتصاد مقاومتی با عنوان 
نظام مالیاتی؛ عادالنه و هوشــمند«، اظهار داشت: بر اساس 
اظهارنامه های دریافتی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با ۳۵۰ هزار 
میلیارد تومان معافیت های قانونی مالیاتی مواجه شــدیم که 
این رقم قابل توجهی را نشــان می دهد.وی خاطرنشان کرد: 
یکی از عوامل موثر در افزایش فاصله مالیات وصول شــده با 
قابل وصول، موضوع معافیت های قانونی در این بخش است 
که با تعیین ســقف و کف می توان بــه نتیجه قابل توجهی 
برسیم.منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از راه های اصلی 
مقاوم سازی اقتصاد محسوب می شود، تصریح کرد: بیشترین 
آسیب اقتصاد کشور به ویژه در بخش تحریم، فشارهایی است 
که بــه تامین مالی دولت وارد می شــود و دولت را در انجام 
وظایف دچار مشــکل و نارسایی می کند؛ به همین دلیل اگر 
این نشست ها منجر هدایت دولت به سمت تامین مبار مالی از 
سیستم درون زای کشور باشد اثر هر تکانه خارجی را کاهش 
خواهد داد.رییس ســازمان امور مالیاتی بیان کرد: مالیات به 
عنوان یک منبع درآمدی پاک و پایدار، بهترین شــیوه برای 
تامین مالی دولت برای ارائه خدمات و ایفای نقش و مسئولیت 
اجتماعی اســت، البته تحوالت مناسبی در دو دهه گذشته 
در مالیات شــکل گرفته و ما را به نقطه بلوغ نزدیک تر کرده 
اســت، ولی هنوز با شــرایط ایده آل نظام مالیاتی که بودجه 
دولت را تامین کند، فاصله زیادی داریم که انتظار می رود این 
فاصله به تدریج کاهش یابد.وی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار 
در شــکاف بین مالیات وصول شده و قابل وصول تاکید کرد: 
یکی از عوامل فاصله این دو، اجتناب های از پرداخت اســت، 

به این معنا که مؤدیان کمتــر از آنچه باید مالیات بپردازند، 
خوداظهاری می کنند، همچنین فــرار مالیاتی یکی دیگر از 

مشکالت تامین مالی دولت است.

1.5 میلیون اظهارنامه مودی جدید در سال جاری
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مؤدیان بسیار دقیق شناسایی 
نمی شــوند یا اگر شناسایی شده اند با پیش اظهاری هزینه ها 
بــه دنبال کاهش پرداخت مالیات هســتند،  البته امســال 
اقدامات موثــری برای کاهش فرارهای مالیاتی انجام داده ایم 

و بــه همین دلیل یک میلیون و پانصد هزار اظهارنامه جدید 
مالیاتی دریافت کردیم.منظور با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی 
در مرحله تخســت باید هزینه های جاری دولت و در مراحل 
بعــدی تمام بودجه را تامین کند، تصریــح کرد: درآمدهای 
مالیاتی اهداف اداره امور جاری کشور را به سرانجام می رساند 
و به همین دلیل باید درآمدهــای نفت به عنوان یک ثروت 
بین نســلی و ملی انباشــته شــود تا برای اجرای پروژه ها از 
طریــق بخش های غیردولتی مورد اســتفاده قرار بگیرد و با 
ایجاد بازدهی درآمدزایی کند.وی با اشاره به اینکه باید تالش 

شــود منبع تامین مالی دولت مالیات باشد، خاطرنشان کرد: 
بررسی ها نشان می دهد این ظرفیت برای کشور مهیا است و 
اگر شکاف مالیاتی با کاهش فاصله مالیات وصول شده و قابل 
وصول انجام شــود شرایط برای رســیدن به این هدف آماده 
می شود.رییس سازمان مالیاتی با بیان اینکه یکی از مشکالت 
پولشویی اســت، تاکید کرد: این اقدامات نظم پولی را بر هم 
می زند و موجب فرار ســرمایه از کشور می شود که در نتیجه 
کاهش ارزش پولی را نیز به همراه دارد، البته ســازوکارهایی 
بر اســاس داده های فنــاوری اطالعات برای شناســایی کد 
فروش ها و شرکت های سوری ایجاد شده است که با استفاده 
از ظرفیت آن می توان تا ۸۰ درصد کد فروش ها را شناسایی 

و شرکت های سوری را پیدا کرد.

520 هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی معرفی شد
منظور با اشاره به اینکه بخش مستغالت ظرفیت باالیی برای 
درآمدهــای مالیاتی دارند، بیان کرد: این حوزه ســهم قابل 
توجهــی از مالیات را در خود دارد؛ امــا اجرای آن به دالیل 
مختلف با مشــکالت فراوانی همراه اســت.وی در خصوص 
ناموفق بودن طرح مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشــت: 
ســازمان مالیاتی در این بخش مقصر نیســت؛ زیرا با وجود 
اســتفاده از تمام ظرفیت موجود اما اطالعات دریافتی کامل 
و صحیح نبوده اســت؛ بر اســاس آمار اعالم شده تا به امروز 
۵۲۰ هزار خانه خالی به ســازمان امور مالیاتی معرفی شده، 
اما تاکنــون اعتراض به ۲۱۶ هزار فقره از آن وارد و اطالعات 
نادرســت بوده است به همین دلیل نیاز به اصالح قوانین آن 
وجود دارد.به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، سهم مشاغل 
از سبد مالیات کشور ۶ درصد و حقوق و دستمزد ۱۲ درصد 
بوده و فقط چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه مشاغل ارائه 

شده است.

در شرایطی که هنوز مالیات بر خانه های خالی آنطور که باید و 

شاید شکل اجرایی به خود نگرفته است، شمال و غرب پایتخت 
در سیطره امالک خالی از سکنه با قیمت های نجومی قرار دارد.

به گزارش ایســنا، آخرین آمار و ارقام که در سال ۱۳۹۹ ارایه 
شد از وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان 
تهران حکایت داشت که حدود ۲۰ درصد واحدهای خالی کل 
کشــور را به خود اختصاص داد. این در حالی است که به گفته 
شــهردار تهران ۵۱ درصد خانوارها در این کالنشــهر مستاجر 
هستند.رشد سنگین قیمت مسکن در تهران منجر به دو عارضه 
افزایش ســنگین نــرخ اجاره بها و رکود خرید و فروش شــده 
است. فعالیتهای ســاختمانی نیز تحت تاثیر کسادی معامالت 
دچار رکود شده است. البته گزارش های میدانی از وجود تعداد 
قابل توجهی امالک خالی از ســکنه در نیمه شــمالی تهران و 
همچنین منطقه ۲۲ واقع در غرب پایتخت حکایت دارد.برخی 
آمارهای غیررســمی حاکی از وجود ۶۰ هــزار واحد خالی در 

منطقه ۲۲ تهران به عنوان اصلی ترین کانون ســاخت و ساز در 
پایتخت است. گفته می شود بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی 
در منطقه ۲۲ قرار دارد در حالی که تعداد خانوارهای ســاکن 
در این منطقه حدود ۷۵ هزار خانوار اســت.از حدود پنج سال 
قبل موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی مطرح شــد تا اینکه 
پنجم آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توســط 
مجلس به تصویب رســید. اما از آن زمــان تا کنون، این طرح 
به دلیل عدم دســتیابی به اطالعات دقیق و راستی آزمایی های 
پی درپــی  درخصوص امالک خالی از ســکنه آنطور که باید و 
شــاید شکل اجرایی به خود نگرفته است.سال ۱۴۰۰ رقم اخذ 
مالیات از خانه های خالی صفر بود و در چهار ماه ابتدای ســال 
جاری ۲۲ میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شــد که عدد 
قابل توجهی محسوب نمی شود.مسئولیت شناسایی خانه های 
خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه ۵۲۰ 

هزار واحد را در کل کشور  شناسایی و به سازمان امور مالیاتی 
معرفی کرده که از سوی این سازمان، میزان مالیات این خانه ها 
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده اما ۱۰۰ هزار مالک 
نسبت به آن اعتراض کرده اند. قرار شده وزارت راه و شهرسازی 
موارد اعتراض را بررسی و لیست مجدد ارایه دهد.داوود منظور 
ـ رییس ســازمان امور مالیاتی اواسط آبان ماه درباره وضعیت 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بیان کرد: ما تا اطالعات 
را دقیق و کامل نکنیم، نمی توانیم به مردم بابت دریافت مالیاتی 
که بدهکار نیستند فشار بیاوریم. در حال حاضر ما موضوع را با 
وزارت راه و شهرسازی دنبال می کنیم؛ آخرین فهرست اطالعات 
پردازش شده در مورد خانه های خالی را باید به ما ارائه دهند تا 
ما بتوانیم برگه های مطالبه صادر کنیم و مالیات خانه های خالی 
ســال ۱۴۰۰ را وصول کنیم.با توجه به شواهد و قرائن به نظر 
نمی رسد که شناسایی دقیق واحدهای خالی از سکنه در نیمه 
دوم سال جاری نیز شکل اجرایی به خود بگیرد. سوال این است 
که آیا در حال ورود به سومین سال عدم توفیق دریافت مالیات 

از خانه های  خالی هستیم؟

تهران در سیطره خانه های خالی!
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گزیده خبر
دکتر حسین ابراهیمی:

تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی گیالن به 
دستگاه دیزل ژنراتور

محمدپــور- گیالن؛  مدیر درمان تامین اجتماعی گیالن ازتجهیز مراکز درمانی 
تامین اجتماعی گیالن به دستگاه دیزل ژنراتور خبر داد.دکتر حسین ابراهیمی 
اظهارداشت : با اعتباری بالغ بر42هزار میلیارد ریال مراکز درمانی تامین اجتماعی 
گیالن به دستگاه دیزل ژنراتور مجهز شدند.وی با بیان اینکه مراکز درمانی باید 
در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه، همواره آمادگی کامل برای  ارائه خدمت 
رسانی به مردم و جامعه را داشته باشند، افزود: اگر مراکز درمانی نتوانند درمواقع 
بحران، شرایط ارائه خدمت به مردم را پایدار نمایند احتمال آسیب های جبران 
ناپذیر بر شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد شد.دکتر ابراهیمی با ذکر اینکه مراکز 
درمانی تامین اجتماعی گیالن آمادگی ارائه خدمت برای روزهای سخت را یکی 
از برنامه های مهم و حیاتی خود می داند، تصریح کرد: از آنجایی که قطعی برق 
می تواند دارو ها و تجهیزات حساس پزشکی را آسیب پذیر نماید، تجهیز مراکز 

درمانی به دیزل ژنراتورهای قوی می تواند این نگرانی ها را به حداقل برساند.

 بازدید شهردار فردیس از پروژه های 
عمرانی شهر

شهردار فردیس به همراه معاون امور زیربنایی و حمل 
و نقل از پروژه های عمرانی شــهر بازدید و پیشــرفت 
فیزیکی آن ها را بررسی نموده و در جریان روند نحوه 
اجــرای آن ها قرار گرفت.محمد رضــا احمدی نژاد در 
حاشــیه این بازدید گفت : مجموعه مدیریت شهری با 
تمام قوا در راستای تسریع اتمام عملیات اجرایی پروژه های عمرانی می کوشد 
تا رضایت حداکثری شهروندان فهیم شهر فردیس را فراهم آورد.شهردار فردیس 
طی بازدید با تاکید بر تســریع اجرای پروژه هاضمن تاکید برکیفیت عملیات، 
دستورات الزم در راستای اهتمام در اتمام پروژه های بلوار فرگاز ، بلوار شهدای 
اقتدار، کانال فردیس،پیاده رو ســازی بلوار ســروناز ،زیرسازی و جدول گذاری 

خیابان هما شهرک ناز و جدول گذاری شهرک سپاه را صادر نمود.

برگزاری دوره آموزش اچ اس ای برای پرسنل 
مجاری تاسیسات گاز مایع استان

با هدف افزایش سطح آگاهی و آمادگی پرسنل مجاری عرضه و تاسیسات 
گاز مایع اســتان گلستان، دوره آموزشــی "اصول ایمنی و آتش نشانی و 
آشنایی با مفاهیم HSE” در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان برگزار شــد.در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با انواع حریق 
و طبقه بندی آن، انــواع خاموش کننده ها، اصول ایمنی به هنگام تخلیه 
نفتکش، اصول ایمنی سوختگیری خودروها در جایگاههای عرضه سوخت، 
شناســایی مخاطرات و مناطق پر خطر تاسیســات آشنا شدند.بر پایه این 
گزارش در این دوره، نحوه اطفای حریق و روش کار با انواع خاموش کننده 
های دستی برای حاضرین تشریح و بصورت عملی نیز به آنها آموزش داده 
شد.گفتنی است این دوره آموزشــی در چهار روز و بصورت جداگانه برای 
پرســنل مجاری عرضه شرق و غرب استان در تاسیســات انبارهای نفت 

گرگان و گنبد برگزار گردید.

افتتاح ۵۸ پروژه ورزشی مدارس سطح 
استان همدان تا پایان سال جاری

همدان- حســن بشیرگنبدی:  معاون تربیت بدنی و 
ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان 
از افتتاح ۵۸ پروژه ورزشــی مدارس ســطح استان 
تا پایان ســال جاری خبر داد و گفت: با افتتاح این 
پروژه ها، ۳2 هزار مترمربع به فضای ورزشی مدارس 
اضافه می شود.عبداهلل جعفری در آیین افتتاحیه زمین ورزشی مدرسه خیر 
ساز حاج حسن هندی مالیر، این شهرستان را مخزن مدیریت ورزشی کشور 
دانست و اظهار کرد: باید مدرسه را به نهادی تبدیل کنیم که از دل آن چنین 
افرادی تربیت شده و وارد جامعه شوند.جعفری ادامه داد: حضور موثر خیرین 
مدرسه ســاز در مالیر یکی از ویژگی های این شهرستان در بخش تعلیم و 
تربیت است.وی تعامل و همکاری بین ارگان های مختلف شهرستان را زبانزد 
و کم نظیر در سطح استان و کشور دانست و افزود: در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، مدرســه کانون تربیتی محله است.جعفری مطرح کرد: 
مدرسه ای که نتواند پاسخگوی نیازهای تمام ساحتی دانش آموزان باشد، از 

اهداف تخصصی اش فاصله گرفته است.

وزیر خزانه داری آمریکا:
سقف قیمت برای نفت روسیه به نفع چین 

خواهد بود
وزیر خزانه داری آمریکا با بیان این که خرید نفت روســیه توسط چین، با برنامه 
کشورهای غربی برای حفظ نفت روســیه در بازار جهانی کامال همخوانی دارد، 
اعالم کرد اگر مکانیزم سقف قیمت از دسامبر اجرا شود، به نفع پکن خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جانت یلن در حاشیه نشست کشورهای گروه 
2۰ در بالی اندونزی، به خبرنگاران گفت: چین و خریداران دیگر نفت روســیه، 
اهرم بیشتری برای چانه زنی قیمت پایین تر خواهند داشت. می بینیم که سقف 
قیمت، موضوعی است که به نفع چین، هند و به نفع همه خریداران نفت روسیه 
خواهد بود.جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه به دنبال دیدار با نیرماال 
ســیتارامان، وزیر دارایی هند به خبرگزاری رویترز گفته بود نفت خام روسیه به 
قیمت های مقرون به صرفه فروخته خواهد شد و ما خوشحالیم که هند یا آفریقا 
یا چین این قیمت را دریافت کند.بنا بر اســتدالل یلن، زمانی که اتحادیه اروپا 
تمام واردات نفت روسیه از طریق دریا را در ماه آینده متوقف کند، مسکو مجبور 
خواهد شد که سقف قیمت یا تخفیف های قابل توجه از نرخ های بازار را بپذیرد.

کشورهای گروه هفت قصد دارند سقف قیمت برای صادرات نفت دریابرد روسیه 
را از پنجم دســامبر و ســقف قیمت برای فرآورده های نفتی روسیه را از پنجم 

فوریه اجرایی کنند. 

انشعاب آب بیش از ٩٠٠٠ خانوار بدمصرف 
تهرانی قطع شد

معاونت امور مشــترکین آبفای اســتان تهران گفت: از ابتدای مهرماه تا کنون 
انشــعاب آب ٩۳۰۰ خانوار بدمصرف به طور موقت قطع شده است.سید رسول 
باقری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱4 
متر مکعب برای هر خانوار )حدود ۳.۵ نفر( تعیین شــده، اما این عدد هم اکنون 
حدود 22۰ لیتر بوده که ۸۰ لیتر بیش از الگو است، اظهار کرد: تنها ۳۷ درصد 
خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب را رعایت می کنند و سایر مصرف کنندگان 
در گروه هــای پرمصرف  و بدمصرف قرار دارنــد.  وی با تاکید بر اینکه از ابتدای 
مهرماه برای مشــترکان بدمصرف - یعنی مشــترکانی که بیش از دو برابر الگو 
مصرف می کنند - محدودیت هایی در نظر گرفته شــده است، اظهار کرد: پس 
از اعالم تذکر، در صورت عدم رعایت، نسبت به قطع آب این دسته از مشترکان 
اقدام می کنیم.وی با بیان اینکه به طور عمده آبیاری باغچه، شست وشوی معابر و 
پارکینک یا پرکردن استخر با آب شرب از مصادیق بدمصرفی مشترکان بدمصرف 

است.

عمرنفتکیتماممیشود؟
بیش از نیمی از ذخایر نفت خام جهان تاکنون برداشــت شده 
و پس از ۱۱۰ ســال ایران تنها کمی بیشتر از یک سوم ذخایر 
نفت خود را برداشــت کرده، به عبارت دیگر ایران در طول نیم 
قرن گذشته روزانه به طور میانگین نتوانسته بیشتر از 4 میلیون 
بشــکه نفت تولید داشــته باشد و این در شــرایطی است که 
پیش بینی می شــود تا ۳۰ سال آینده تقاضای نفت خام کاهش 
یابد. به گزارش ایسنا، بیش از ۱۱۰ سال از تولید نفت و گاز در 
ایران می گذرد و در این سال ها این صنعت با فراز و نشیب های 
زیادی همراه بوده اســت، بر اســاس تازه ترین گزارش آماری 
ساالنه شــرکت بی پی، ایران در ســال 2۰22 با ۱۵۶ میلیارد 
بشــکه نفت درجا )٩ درصد منابع نفت جهان( پس از ونزوئال، 
عربستان و کانادا مقام چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان را به 
خود اختصاص داده، اما با تولید هشت درصد نفت خام جهان، 
ایران مقام هشتم در بخش تولیدکنندگان را به خود تخصیص 
داده است.بر اســاس بعضی از نمودارهای موجود در آمارهای 
مؤسسه های آینده پژوهی شــرکت های بزرگ جهان همچون 
مکنزی، شورون، بی پی و توتال تا سال 2۰۵۰ میالدی تقاضای 
نفت خــام کاهش خواهد یافت، به عبــارت دیگر ما در آینده 
مخازنی خواهیم داشت که هیچ وقت از آنها برداشت نخواهد شد 
و متروکه می شــوند، همچنین بر اساس تازه ترین گزارش های 
اوپک سهم سوخت های فسیلی نســبت به سال های اخیر دو 

درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت.

تا سال 2050 بیش از نیمی از خودروها برقی می شوند
نفت خام تولیدی هم اکنون ۱۳ درصد در بخش پتروشــیمی، 
۳۰ درصد در بخش خانگی، تجاری و کشــاورزی و ۶۰ درصد 
در بخــش حمل ونقل مصرف می شــود، از ایــن رو با توجه به 
رشــد صنعت برقی ســازی در بخش حمل ونقل شاهد کاهش 
مصرف نفت خام در آینده خواهیم بود، به طوری که بر اســاس 
پیش بینی ها تا سال 2۰۵۰ میالدی بیش از نیمی از خودروهای 
در حال حرکت در جهان برقی خواهند بود.همچنین بر اساس 
تازه ترین گزارش آژانس انرژی های تجدیدپذیر جهان هم اکنون 
سهم انرژی خورشــیدی و بادی در جهان ۱۷ درصد است که 
این رقم در سال 2۰۵۰ به ۷۰ درصد می رسد. استقبال جهان 
از انرژی های نو الزاماً به دلیل مسائل محیط زیستی نیست، بلکه 
تولید انرژی های نو نسبت به انرژی های فسیلی سود بیشتری 
برای شــرکت ها و مؤسســه های مالی جهان دارد، برای نمونه 
هم اکنــون برای تولید یک مگاوات بــرق در بخش انرژی های 

خورشــیدی تنها ۳۶ دالر الزم است هزینه شود، در حالی که 
این هزینه در نیروگاه های سیکل ترکیبی ۶۰ دالر است.

سهم ایران از تولید گاز در جهان تنها 6 درصد است
رضا دهقان مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران بر 
این باور است که به هیچ عنوان دوران نفت خام به پایان نرسیده 
و همچنان از این حامل انرژی اســتقبال خوبی در دنیا می شود، 
بر اساس آمارهای مؤسســه های آینده پژوهی شرکت های معتبر 
جهان نفت خام در آینده از یک کاالی استراتژیک به یک کاالی 
معمولی تبدیل می شــود. به عبارت دیگر، دوران طالیی و جذاب 
فروش نفت در حال حاضر است نه آینده.  به گفته وی هم اکنون 
بیش از ۵۰ درصد نفت دنیا در آمریکا، روسیه، عربستان، کانادا و 
چین تولید می شود. این کشورها همچون چین )تولید روزانه 4.۵ 
میلیون بشکه( با این روندی که نفت تولید می کنند سرانجام  دو 
تا چهار دهه آینده منابع نفتیشان پایان می یابد و به اعتقاد بنده 
به طور حتم برای پس از آن، از هم اکنون به فکر سرمایه گذاری در 
بخش انرژی های نو هستند. با وجود آنکه ایران یکی از دارندگان 
اصلی منابع گازی اســت و در چند دهه اخیر به شدت روی تولید 
آن تمرکز داشــته اما هم اکنون سهم ما از تولید این حامل انرژی 

در جهان تنها ۶ درصد است.

تا چند دهه آینده تقاضای مصرف سوخت های فسیلی 
کاهش می یابد

مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد: 
بر اساس تازه ترین گزارش بررسی آماری ساالنه بی پی، در سال 
2۰22 میالدی اوج مصرف گاز حداقل دو تا ســه دهه پس از 
اوج مصرف نفت در آینده )2۰۵۰( خواهد بود. از ســوی دیگر 
ایران باید برای تأمین مصرف فزاینده داخلی خود در سال های 
آینده به فکر افزایش تولید گاز طبیعی باشد. به عبارت دیگر گاز 
یک حامل انرژی مناســب برای گذر از دوران انرژی فسیلی به 
انرژی های نو و تجدیدپذیر است.دهقان با تأکید بر اینکه تا چند 
دهه آینده تقاضای مصرف سوخت های فسیلی به ویژه نفت خام 
کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: هم اکنون باید بر شدت تولید 
از مخازن نفت خام سبک و مشترک بیفزایم. اگر قرار است در 
دهه های آینده نفت در مخازن باقی بماند و تولید نشــود بهتر 
است آن نفت، نفت گران و سنگین )هزینه باالی توسعه( باشد. 
از سوی دیگر باید استفاده از روش های فناورانه در مخازن نفت 
و گاز، ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری، بازنگری در قوانین و 

مقررات دست و پاگیر در دستور کار قرار گیرد.

حرکت دنیا به سمت انرژی های جایگزین
محمد خطیبی نماینده ســابق ایران در اوپک در این رابطه به 
ایســنا گفت: دنیا منتظر نمی ماند که سوخت های فسیلی به 
اتمام برســد و بعد از آن به سراغ انرژی های تجدیدپذیر برود، 
اکنون حرکت به سمت انرژی های جایگزین آغاز شده تا زمانی 
که سوخت های فســیلی پایان یافت راهی وجود داشته باشد. 

آنچه مســلم است سوخت های فسیلیســوخت های پایان پذیر 
هستند تجدیدشونده نیســتند به همین دلیل بعد از مدتی به 
اتمام می رسند، طبیعتا بســیاری از کشورها به دنبال راه های 
جایگزینی می روند.وی با تاکید بر انکه قبل از به اتمام رسیدن 
این سوخت ها، کشورها می بایســت به فکر جایگزینی باشند، 
تصریح کرد: انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی، 
باد و غیره که پایان پذیر نیستند مورد استقبال قرار گرفته اند و 
کشورها به سمت سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها رفته اند، 
ایران نیز در این بین اقداماتی را انجام داده اســت اما باتوجه به 
اینکه ایران دارای منابع غنی سوخت های فسیلی است آنطور که 

باید به انرژی های تجدیدپذیر توجه نکرده است.

عقب ماندگی ایران در توسعه تجدیدپذیرها
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به لزوم توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران گفت: هرچند برای توســعه انرژی های 
پاک اقداماتی در ایران صورت گرفته اما می بایســت گام های 
جدی تری در این رابطه برداشته شود، ایران نباید صرفا متکی 
به انرژی های فسیلی باشد و باید با سرعت بیشتری در توسعه 
توســعه انرژی های پاک حرکت کند.خطیبــی با بیان اینکه 
امکان برداشت کامل از مخازن نفتی وجود ندارد، اظهار کرد: 
اگر یک مخزن که ۱۰۰ واحد نفت در آن وجود دارد را تصور 
کنید، ضریب برداشــتی که صورت می گیرد با تکنولوژی های 
فعلی بین ۳۰ تا 4۰ درصد است یعنی حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد 
در مخزن  باقی می ماند، بنابراین برای مخازن نفتی، دو موضوع 
مطرح می شــود یکی میزان قابل برداشــت با تکنولوژی های  
فعلی و دیگری نفت موجود اســت.وی بــا تاکید بر اینکه با 
تکنولوژی های پیشــرفته ای که در آینده ابداع می شــود این 
میزان نیز قابل برداشت خواهد شد، گفت: در مورد نفت چنین 
وضعیتی وجود دارد که مقدار قابل برداشت، برداشت می شود 
امــا حداقل نیمی از آن و در برخی از مخازن تا ۷۰ درصد در 
مخازن باقی می ماند که می توان با تکنولوژی های آتی نسبت 
بر برداشت آن نیز اقدام کرد.خطیبی ادامه داد: در هر صورت 
این مخازن نیز پایان می یابند و بایستی قبل از اینکه این اتفاق 
بیفتد کشورها به فکر باشند و به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
حرکت و زمانی که این انرژی پایان یافت بتوانند از انرژی های 
تجدیدپذیر اســتفاده کنند و این جایگزینی به تدریج صورت 
بگیرد، سبد انرژی می بایست متنوع شود و به مرور انرژی های 
تجدیدپذیر سهم خود را افزایش دهند.وی با بیان اینکه انجام 
این اقدامات نیازمند برنامه ریزی است و باید به مرور این اتفاق 
بیفتد، گفت: می بایست به میزانی که انرژی های فسیلی از سبد 
انرژی خارج می شوند انرژی های تجدیدپذیر جایگزین شوند، 
به نظر می رسد که اکنون بهترین زمان استفاده از انرژی های 
فســیلی و در کنار آن حرکت به ســمت توســعه انرژی های 

تجدیدپذیر است.

درحالــی طی یــک دهه گذشــته، 
مصــرف جهانی انــرژی تجدیدپذیر 
با میانگین نرخ ســاالنه ۱2.۶ درصد 
رشد کرده که ایران همچنان درحال 
برنامه ریزی برای ایجاد سازوکارهای 
توســعه این انرژی است و باتوجه به 
پتانســیل های موجــود در این حوزه 
فاصله زیادی با دنیــا دارد.به گزارش 
ایسنا، تجدیدپذیرها تنها بخش انرژی 
هســتند که طی سال و دهه گذشته، 
در ســطح جهانی، نرخ رشد دو رقمی 
داشتند، در سال 2۰۱۰، جهان ۱۰.۵ 
اگــزاژول انــرژی تجدیدپذیر مصرف 
کرد. در ســال 2۰2۱، ایــن رقم به 
۳٩.٩ اگــزاژول رســید. افزایش ۵.۱ 
اگــزاژول مصرف انــرژی تجدیدپذیر 
در ســال 2۰2۱، افزایش بزرگی برای 
یک ســال بود و رکورد مصرف انرژی 
تجدیدپذیر در یک ســال را شکست.
انرژی برق آبی که به عنوان یک بخش 
انرژی جداگانه دیگر دیده می شود، در 
سطح جهانی با نرخ بسیار کندتری از 
منابع انرژی تجدیدپذیر مدرن مانند 
نیروی خورشــیدی، رشــد می کند. 
مصــرف جهانــی برق آبی در ســال 
میالدی گذشــته، 4۰.۳ اگزاژول بود 
که همچنان بیشــتر از نیروی بادی و 
خورشیدی است. با این حال میانگین 
۱۰ ساله نرخ رشــد ساالنه برق آبی، 
تنها ۱.۵ درصد بوده که بســیار کمتر 
تجدیدپذیر،  نیروی  بخش  اســت.در 
بادی )4٩ درصد( و خورشــید )2۷.2 
درصــد( عمــده مصرف را تشــکیل 
می دهند. اگرچه مصرف نیروی بادی 
در مقایسه با مصرف خورشیدی، باالتر 
مانده اما نرخ رشــد ۱۰ ساله مصرف 
نیروی خورشــیدی، بیش از دو برابر 

نرخ رشد نیروی بادی است.

بزرگتریــن مصرف کننده  چین 
انرژی تجدیدپذیر

در این بین چیــن بزرگترین مصرف 
انــرژی تجدیدپذیر جهان به  کننده 
حســاب می آید، نرخ رشد چین طی 
یک دهه گذشــته از همه ۱۰ مصرف 
کننده بــزرگ فراتر رفته اســت. در 
بزرگ،  مجموع، ۱۰ مصــرف کننده 
۷۵.٩ درصــد از انــرژی تجدیدپذیر 
جهان در سال 2۰2۱ را مصرف کردند. 
اما جهان با یک چالش روبروست. در 
مقایسه با ۵.۱ اگزاژول افزایش مصرف 
تقاضای جهانی  انرژی تجدیدپذیــر، 
برای انرژی در سال 2۰2۱، به میزان 
۳۱.۳ اگزاژول افزایش یافت که شش 
برابر بیشتر بود. بر مبنای روند فعلی، 
بیش از یک دهه طول خواهد کشید 
تــا انرژی تجدیدپذیر بتواند با رشــد 

تقاضای جهانی برای انــرژی برابری 
کند.

ایران در کدام پله قرار دارد؟
صنعــت تجدیدپذیرهــا در ایران در 
فرایند توســعه آرام خــود اکنون به 
ظرفیت نصــب شــده ٩۷۰ مگاوات 
رسیده و قرار اســت با بهره برداری از 
نیروگاه های احداث شده تا پایان سال 
جاری ایــن رقم به بیــش از ۱۱2۰ 
مگاوات برسد.بر اســاس آخرین آمار 
توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذیر از 
ابتدای ســال تا پایان مهرماه ســهم 
تولید انرژی های تجدیدپذیر و پاک از 
کل تولید برق کشور شش درصد بوده 
است. بر اساس این گزارش میزان برق 
تولید شده از منابع پاک تا پایان مهرماه 
سال جاری به ۸۸۸۷ میلیون کیلووات  
ســاعت رســیده که موجب شده از 
انتشــار ۸۶ هزار تن گاز گلخانه ای و 

همچنین ۰.۷ هــزار تن آالینده های 
محلی تــا پایان مهرمــاه جلوگیری 
شــود. عالوه بر این تولید این میزان 
صرفه جویی  باعث  تجدیدپذیر  انرژی 
۳4 میلیون لیتری آب در ماه مذکور 
شــده و عالوه بر این، صرفه جویی در 
مصرف سوخت های فسیلی به میزان 
42 میلیــون مترمکعب معــادل گاز 
طبیعی را محقق کرده است.در حال 
تجدیدپذیر  مولدهــای  تعداد  حاضر 
مختص مشترکین )محدود به ظرفیت 
انشعاب( تا پایان مهرماه به ٩۵ هزار و 
٩۶٩ واحد با مجموع ظرفیت ۸2٩۱ 
کیلووات رسیده است. مجموع ظرفیت 
تا پایان  انرژی خورشــیدی کشــور 
مهرماه با تولیــد ۵۱٩.۱2 مگاوات به 
۵۳.۵ درصد رسیده و مجموع ظرفیت 
انرژی بادی کشــور با تولید ۳۳2.2٩ 
مــگاوات بالغ بر ۳4.۳ درصد اســت. 
همچنین در این بین زیست توده  با 
تولید ۱2.۵ مگاوات تنها ۱۰.۳ درصد، 
بــرق آبی کوچک بــا تولید ۱۰۰.۳۸ 
مگاوات ۱۰.۳ و توربین های انبساطی 
با تولید ٩.۶ مگاوات  یک درصد سهم 
دارد.هرچند که دولت ســیزدهم عزم 
جدی تری نســبت به دولت های قبل 
اما  برای توسعه تجدیدپذیرها داشته 
باید دید تا پایان ایــن برنامه چگونه 
پیش می رود، ســازو کارهــای انجام 
شده در راســتای توسعه نیروگاه های 
پشــت بامی و ارقام تعیین شــده در 
این بخش نویدبخش اتفاقات روشنی 
است اما از حرف تا عمل فاصله زیادی 
وجود دارد، انتظار می رود این دولت با 
تکیه بر توان داخل و بخش خصوصی 
چرخ دنده های این صنعت را فعال تر 

کند.

عقب ماندگی ایران از جهان در 
تجدیدپذیرها جبران می شود؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد 
لو بدهند همین مســئله مشابه بابک زنجانی رخ می دهد.به گزارش ایلنا، هیئت دولت 
در نشست روز چهارشنبه )۱۱ آبان ماه( با آیین نامه اجرایی جزء )۱( بند )ز( تبصره ۱٩ 
ماده واحده قانون بودجه ۱4۰۱ کل کشور که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص 
مورد تأیید دستگاه های اجرایی می شــود، موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ 
آبان در نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.در بند )ز( و جزء )۱( این 
بند آمده است: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های 
اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، 
لشــکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده )٩۰( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی، 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.هادی بیگی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص فروش نفت از 
ســوی افراد و تدابیر الزم برای عدم بروز تخلف و جلوگیری از تکرار مباحثی همچون 
ماجرای بابک زنجانی اظهار داشت: ماجرا از این قرار است که عده زیادی به کمیسیون 
و وزارت نفت و برخی مراکز دیگر مربوطه مراجعه کرده و مدعی شده اند که می توانند 
نفت بفروشــند، به حدی این موضوع تواتر پیدا کرد. از همین روی، وزارت نفت اعالم 
کرد اگر هر کس ســند ادعایی را ارائه دهد و طی بررســی ها به یقین برسیم که این 
ظرفیت را دارد مشــکلی نیست و به کشــور ضرری وارد نمی شود.وی درباره احتمال 

تکرار مسائلی همچون بابک زنجانی گفت: بابک 
زنجانی را مسائل سیاسی زمین گیر کرد. وقتی 
فردی و یا مسیر کسی را لو می دهند، قطعا این 
اتفاقات حادث می شود،  عده ای به خاطر مسائل 
سیاسی بابک زنجانی را از دور خارج کردند.این 
عضو کمیســیون انرژی مجلس تاکید کرد: اگر 
هرکســی را که در دور زدن تحریم حضور دارد 
لو بدهند همین مسئله مشابه بابک زنجانی رخ 

می دهد.وی بیان داشت: دولت و مسئولین مربوطه فیلترهای الزم را در نظر می گیرند 
و حتما برنامه ریزی شده که هر کسی نتواند به این حوزه ورود کند، کار را به دست هر 
کســی نمی سپرند، حتما باید صالحیت الزم را داشته باشد.بیگی نژاد خاطرنشان کرد: 
اگر برنامه اجازه فروش نفت به افراد درست اجرا شود حتما به نفع کشور است و فروش 

افزایش خواهد یافت.

برنامه جدید دولت برای واگذاری فروش نفت به افراد

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

وم
ت د

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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گزیده خبر

پهلوگیری ۸۳ فروند کشتی در بندر چابهار 
از ابتدای امسال

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از پهلوگیری ۸۳ فروند 
انواع کشــتی و تخلیه و بارگیری بیش از ۲.۵ میلیون تن واردات و صادرات 
کاالیی از ابتدای امســال در بندر چابهار خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، قاسم عسکری نسب مدیر 
کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از ابتدای سالجاری 
۸۳ فروند انواع کشتی در بندر چابهار پهلوگیری شده است که این کشتی ها 
حامل بیش از ۲.۵ میلیون تن واردات و صادرات انواع کاالها بوده اســت.وی 
با اعالم این خبر افزود: از این مقدار، یک میلیون تن انواع کاالهای اساســی 
از جمله گندم، جو، برنج و ذرت می باشد.وی با اشاره به اینکه ارسال سریع 
ایــن کاالها به بازارهای هدف ســهم مهمی در تنظیم بازار و کنترل قیمت 
خواهد داشت اضافه کرد: با بهره برداری از انبار ۹ هزار مترمربعی و افزایش 
ظرفیت نگهداری استاندارد کاال و برخورداری از تجهیزات استراتژیک؛ تخلیه 
و بارگیری کاالی اساســی از این بندر اقیانوسی تداوم یافته و با نرم مطلوب 
در حال انجام می باشــد.مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
همچنیــن افزود: از ابتدای ســالجاری تاکنون تخلیــه و بارگیری کاالهای 
غیرنفتی نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۲.۵ درصد رشد داشته است 

و کاالهای معدنی رشد ۶ برابری را نسبت به مدت مشابه نشان می دهد.

از سوی مدیریت زیرساخت ایمیدرو و به صورت ویدئو کنفرانس؛
وبینار معدنکاری هوشمند به میزبانی 

»چادرملو« برگزار شد
وبینــاری با عنــوان »افزایش بهره وری و ارتقای ســطح تولید در معادن و 
معرفی ســامانه هوشمند معدنکاری به کار گرفته شده در معدن چادرملو« 
توســط مدیریت زیرساخت ایمیدرو و به میزبانی شــرکت چادرملو برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در این وبینار که پیش از ظهر امروز به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ به تعریف معدنکاری هوشمند و مزایای 
آن در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداخته شــد. در بخشــی از این وبینار 
آمده است:معدنکاری هوشمند به سبکی از معدنکاری اطالق می شود که در 
آن کلیه یا تعدادی از اجزای سیســتم تولید تحت پایش سامانه های مدرن 
کنترلی و حســگرها بوده و عملیات استخراج معدن به صورت برخط، قابل 
کنترل و مدیریت هســتند.در بخش دیگر وبینار، به کارکرد سیســتم های 
دیسپچینگ پرداخته شد و هدف اصلی این سیستم ها، افزایش بهره وری، 
کاهــش هزینه ها، افزایش تولید با تجهیزات موجود یا تولید ثابت با ناوگان 
کوچکتر، عنوان شــد.در این وبینار، نمایندگان شرکت های معدن و صنایع 

معدنی حضور داشتند.

با حضور مدیرعامل سایپا و وزیر حمل و نقل ونزوئال انجام شد:
ارسال اولین محموله صادراتی سایپا به 

ونزوئال
با حضور مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا، وزیر 
حمل ونقل ونزوئال و ســفیر ونزوئال در ایران اولین 
محموله هزار دستگاهی ســایپا شامل خودروهای 
کوییک و ســاینا به ونزوئال ارســال شد.به گزارش 
سایپانیوز، در این مراســم وزیر حمل ونقل ونزوئال 

با ابراز خوشــنودی از همکاری مشــترک بر اساس توافقات ایجاد شده بین 
دو کشور گفت: بر اســاس نگاه همکاری دو کشور در کمیسیون اقتصادی 
مشــترک در فاز اول صادرات خودروهای باکیفیت و قیمت مناســب سایپا 
در حال انجام اســت.رامون بالسکز با بیان اینکه در نمایشگاهی که شرکت 
های ایرانی در این کشــور برگزار کردند از محصوالت سایپا استقبال خوبی 
شــد، گفت: در نظر سنجی انجام شــده دراین نمایشگاه، درخواست باالیی 
از سوی شــهروندان ونزوئالیی برای خرید محصوالت ایرانی ایجاد شد و بر 
این اســاس حدود ۸0 هزار درخواست خرید ثبت شده است که امیدواریم 
بتوانیم با همکاری خوبی که ایجاد شــده روند ارسال خودروهای ایرانی به 
سرعت انجام شود.محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
هم با اشــاره به اینکه صادرات محصوالت، ارزآوری مناسبی برای سایپا در 
برخواهد داشت گفت: تا پایان سال صادرات خودروهای گروه سایپا به عراق 
و ونزوئال 40 میلیون دالر خواهد بود و در حوزه لوازم یدکی هم ۱0 میلیون 
دالر ارزآوری ایجاد خواهد شد.او افزود: تا کنون صادرات محصوالت سایپا در 
حجم کمتری به سایر کشورها ارسال شده و برای اولین بار است که محموله 
هزار دستگاهی از محصوالت این گروه به کشور دیگری ارسال می شود که 
نشان دهنده استقبال خوب مردم کشــور ونزوئال از محصوالت گروه سایپا 
اســت.تیموری تاکید کرد: درحال برنامه ریزی برای تولید و ارسال محموله 
۲ هزار دستگاهی بعدی محصوالت هســتیم.او درخصوص توانمندی های 
موجود درگروه ســایپا گفت: در گروه خودروســازی سایپا تمام زیر ساخت 
فرایندهای تولید از بدنه،رنگ، مونتاژ و پرس و همچنین زنجیره قطعه سازی 
شامل هزار قطعه ساز وجود دارد و این خودروساز در طول 40 سال به دانش 
مناسبی در این حوزه رسیده است.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید 
کرد: خوشــبختانه در صنعت خودرو توسعه جامع در کشور صورت گرفته و 
بزرگترین فوالدســازی درخاورمیانه در کشور برای تولید ورق های خودرو 
وجود دارد. همچنین بیش از ۲0 شــرکت پتروشیمی به منظور تولید مواد 

اولیه خودروها در بخش پلیمر، رنگ و مواد شیمیایی فعال است.

بازار خودرو بدون مشتری!
بررسی روند قیمت ها در بازار خودرو طی یک ماه اخیر 
و مقایســه آن در بازه پیش از افزایش نرخ ارز و پس از 
آن نشان می دهد که بازار با افزایش قیمت قابل توجهی 
طی این مدت روبرو شــده است؛ به گونه ای که قیمت 
پرتیراژها از چهــار میلیون تومان تا بعضــا ۵0، ۷0 و 
حتی ۹0 میلیون هم فراتر رفته و این در حالیســت که 
فروشندگان خودرو از عرضه محصوالت امتناع کرده و قیمت ها را باال می برند. البته 
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، بازار در رکود کامل بوده و خریدار 
به بازار مراجعه نمی کند.به گزارش ایســنا، بررســی روند قیمت خودروهای پرتیراژ 
داخلی در ۱0 روز اخیر که بازار ارز با نوســان همراه بوده نشــان می دهد قیمت این 
محصوالت به دلیل تغییرات نرخ ارز، روند افزایشــی را تجربه کرده است.این افزایش 
بهای قیمت خودروها به گونه ای است که قیمت محصوالت ایران خودرو حداقل هفت 
میلیون تومان و حداکثر ۹0 میلیون تومان افزایش داشته است.در محصوالت گروه 
خودروســازی سایپا اما شیب افزایش قیمت ها مالیم تر است و در این بازه ۱0 روزه، 
قیمت محصوالت بین 4 تا ۱۵ میلیون تومان افزایش داشته اند.افزایش قیمت ایجاد 
شده در حالیســت که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، رکود در بازار خودرو دیده می شــود و خرید و فروش به حداقل خود رسیده 
اســت. معامالت بســیار محدود و بنا بر ضرورت صورت می گیرد و خریدار به بازار 
مراجعه نمی کند. نوســانات اخیر نرخ ارز نیز سبب شده اکثر فروشندگان خودرو از 

ورود به بازار امتناع کنند.

یک مقام مسئول خبرداد؛
تردد در ۳ مرز از ۴ مرز ایران و ترکمنستان

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشــور از ساری و جاری بودن تردد در ۳ مرز از 4 مرز ایران و ترکمنستان خبرداد.

بــه گزارش خبرگزاری مهر جواد هدایتی در برنامــه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد 
افزود: ایران و ترکمنســتان دارای چهار مرزی مشــترک مانند سرخس، لطف آباد و 
باجگیران در خراســان رضوی و اینچه برون در گلســتان است.وی همچنین اظهار 
داشــت: در حال حاضر غیر از مرز باجگیران با ترکمنســتان در سه مرز دیگر تردد 
ساری وجاری است و امروز نیز همه شاهد ورود ناوگان ترکمن به قلمروی جمهوری 
اســالمی ایران برای ترانزیت به سمت ترکیه بودند.مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل 
بین المللی سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای کشور گفت: این یک افق جدیدی 
را دوباره برای همکاری های منطقه ای در قالب هم کریدور عشــق آباد و هم کریدور 
شمال – جنوب فراهم می کند.وی در ادامه افزود: ترکمنستان و در ادامه قزاقستان و 
روسیه کریدور شاخه شرقی دریای خزر و کریدور شمال –جنوب محسوب می شود.

هدایتی اظهار داشت: ایران می تواند هم بحث کریدور شمال -جنوب و هم کشورهای 
دیگر آســیای میانه محصور در خشکی و همچنین بحث کریدور شرق به غرب که 
بحث چین به آسیای میانه و در نهایت از قلمروی ایران به اروپا را در این مسیر داشته 
باشــد.وی عنوان کرد: یکی از مهمترین زمینه های قابل بهره برداری برای ایران در 
قالب پیمان شــانگهای فرصت های ترانزیتی و حمل و نقل بین المللی اســت چون 
کشورهای عضو این پیمان از طریق جمهوری اسالمی ایران به آب های آزاد اقیانوسیه 
بویژه خلیج فارس متصل می شوند.مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان 
راهداری وحمل و نقل جاده ای کشور یادآورشد: جدا از این در قالب پیمان شانگهای 
و توافق های بین کشــورهای عضو به یقین تســهیالت و شرایط یکپارچه تری برای 

استفاده از فرصتهای سرزمینی یکدیگر فراهم خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران:

هیچ یک از توافقات تهران-دوحه برای جام جهانی به نتیجه نرسید
رئیس کمیســیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران 
خاطر نشان کرد: ســفیر ایران در قطر از توافق های بین این دو 
کشــور خبر داد و حتی وزیر راه  و شهرسازی ایران به قطر سفر 
کرد اما در عمل این تفاهم ها به نتیجه نرسید و عملیاتی نشد این 
در حالیســت که ما می توانستیم از فرصت نزدیکی ایران به قطر 
اســتفاده کنیم و این کشور می توانست از زیرساخت های خوب 
ایران در بخش بنادر و فرودگاه ها اســتفاده کند.علی حسینی در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیــان اینکه برنامه ریزی 
رویدادهای بین المللی نیازمند زمان اســت، گفت: شرکت های 
در دنیــا وجود دارند که از طریق مناقصــه برگزاری و مدیریت 
رویدادهای مهم جهانی از جمله جام جهانی را برعهده می گیرند؛ 
قطر برای برگزاری جام  جهانی برنامه ریزی بلندمدت انجام داد و 
به نظر می رسد که در این زمینه نیز موفق بوده است.وی با اشاره 
به توافق ها و انعقاد تفاهم نامه ها بین ایران و قطر، گفت: ســفیر 
ایــران در قطر از توافق های بین این دو کشــور خبر داد و حتی 
وزیر راه  و شهرســازی ایران به قطر ســفر کرد اما در عمل این 
تفاهم ها به نتیجه نرسید و عملیاتی نشد این در حالیست که ما 
می توانستیم از فرصت نزدیکی ایران به قطر استفاده کنیم و این 
کشور می توانســت از زیرساخت های خوب ایران در بخش بنادر 
و فرودگاه ها اســتفاده کند.حسینی با بیان اینکه ایران از برنامه 
قطر کنار گذاشــته شد، گفت: اگر ایران می خواست در بازار جام 
جهانی دوحه سهمی داشته باشد باید با شرکت هایی که مدیریت 
و اجرای این تورنمنت را برعهده گرفتند وارد مذاکره می شــد و 
بخشی از تدارکات را از طریق آنها انجام می داد.رئیس کمیسیون 

حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی با اشاره مستقر شدن یک 
کشتی کروز در ســواحل دوحه، گفت: ورود کشتی کروز به هر 
بندری نیاز به زیرساخت اساسی دارد و در هر بندری این کشتی 
نمی تواند پهلو بگیرد، من نمی دانم که آیا در ایران بندری وجود 

دارد که بتواند به 4 هزار مســافر در یک زمان مشخص خدمات 
ارائــه بدهد؛ این کار نیازمند فراهم کــردن یک فرآیند پیچیده 
لجستیکی است که متاسفانه ما در این زمینه تجربه پهلوگیری 
این کشــتی ها را نداریم.به گفته وی؛ ایران می تواند برای بعد از 

جــام جهانی برنامه ریزی کند و یکی از مقصدها این کشــتی ها 
بنادر جزیره کیش و قشم شود.این فعال اقتصادی تاکید کرد: به 
نظر می رسد جهشی در زمینه صادرات مواد غذایی در این دوره 
به قطر نداشــتیم در حالی که می توانستیم از این فرصت به نحو 
احسن استفاده کنیم؛ ایران با حمل دریایی می توانست بخشی از 
محصوالت غذایی بــازار دوحه را تامین کند اما ضعف در زمینه 
حمل و نقل دریایی مانع ما در رسیدن به این مهم شد.حسینی با 
اشاره به سهم دریایی ایران در خلیج فارس، گفت: اگر بتوانیم این 
سهم را پس بگیریم در رونق اقتصادی بنادر جنوب، به خصوص 
بنادر کوچک کمک می کند. ایران با کشــورهای حاشیه فارس 
رابطه ســنتی و دیرینه دارد و به نظر می رســد که این ارتباط 
به دلیل مشکالت سیاسی کم شــده باشد و اگر به این موضوع 
برگردیم ســهمی که از بازار این منطقه از دست دادیم به ما باز 
می گردد.وی با بیان اینکه کشتیرانی والفجر ۸ در ابعاد بزرگی به 
ما کمک می کرد، گفت: این کشتیرانی خطوط ثابتی داشت و ما 
تقاضــا داریم که این خطوط بازگردد تا ما ســهم خود را از بازار 
منطقه به دست بیاوریم.رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک 
اتاق بازرگانی با اشــاره به تحریم  قطر از سوی کشورهای حوزه 
خلیــج فارس، گفت: در یک بازه زمانی ایران تنها کشــوری بود 
که می توانست با قطر همکاری کند اما ما از این فرصت استفاده 
نکردیم؛ قطر کشــور ثروتمندی است و بیشتر اقالمی که در این 
کشــور مصرف می شود وارداتی اســت که ما از این فرصت نیز 
استفاده نکردیم. ناهماهنگی های ما در بنادر زیاد است و ما نیاز 

داریم که بنادر را تجهیز کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سلطه فنی 
ظالمانه امروزه در مجامع بین المللی به گونه ای است 
که آنچنان اســتانداردها را در ســطح پایین تعریف 
می کنند که بتوانند محصوالت خود را به جهان قالب 
کنند و در مقابل وقتی ما به دنبال صادرات هستیم، 
الزامات فنی و استانداردها را به  اندازه ای باال می برند 
که صادرات ما محدود شــده یا در نهایت به ســمت 
خام فروشــی نزول می یابد.به گزارش ایسنا، مهدی 
اســالم پناه در همایش روز ملــی کیفیت در محل 
مرکــز همایش های بین المللی صدا و ســیما اظهار 
کــرد: آنچه تاب آوری را باال می برد افزایش کیفیت با 
منشأ نوآوری و خالقیت در اکوسیستم جدید رقابتی 
است، بنابراین در عمده کشورهای پیشرفته نوآوری 
بــه کمک فضایــی رقابتی آمده و بــه بهبود فضای 
رقابتی در حوزه تولید کاال و خدمات کمک می کند.
رئیس ســازمان ملی استاندارد با بیان اینکه موضوع 
خدمات مغفول مانده، گفت: این موضوع ناظر به علوم 
انســانی، اجتماعی و اقتصادی است که باید هم زمان 
با افزایش توان رقابتی از ایــن برخورداری نوین نیز 
اســتفاده کنیم. صنایع و خدمات در جهان امروز با 
چالش های متعددی روبه رو است و ظرفیت انتخاب 
انطباق پذیری یکی از مولفه های اصلی برای غلبه بر 
این چالش ها است.اسالم پناه با بیان اینکه مهم ترین 
ویژگی نوآوری داشتن ظرفیت انطباق پذیری است، 
اما با شــرایط موجود و بحران ها، همچنین مســائل 
زیست محیطی، جنگ ها و آینده غیر قابل پیش بینی، 

برای غلبه بر بحران ها نیاز به باال بردن انطباق داریم، 
تصریح کرد: مطابق با آخرین گزارش های بین المللی، 
در ســال ۲0۲۲ نوآوری ایران با هفت پله صعود به 
جایگاه ششــم منطقه و جایگاه پنجاه و سوم جهانی 
رسیده است.اسالم پناه با بیان اینکه بررسی ها نشان 
داد که دلیل اصلی باالتر بودن رتبه برخی کشورهای 
منطقه در نــوآوری مهاجرت نخبگان از ایران به این 
کشورها است که توانســتند این ارتقا را رقم بزنند، 
اظهار کرد: جایگاه بیست و ششم استاندارد ایران در 
سال جاری در بین ۱۶۷ کشور جهان و رتبه نخست 
در صدور گواهی ها و نشان های تجاری همگی نشان 
می دهد که قابلیت ارتقا برای مطرح شدن به عنوان 
مرجعیت در جهان وجود دارد، همان گونه که در سال 
۲0۲۲ حدود ۱۳ درصد از استانداردسازی بین المللی 
در حوزه نانوتکنولوژی و هشت استاندارد بین المللی 
رقابتی را ایران به جهان تقدیم کرد.وی با بیان اینکه 
مســائل زیست محیطی و انرژی ســبب می شود تا 

موضوع کیفیت تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد 
و چالش هایی همچون تغییر و متنوع شدن تکنولوژی 
تولید، در حال گذار بودن مواد اولیه و تغییرات اقلیمی 
را بــه وجود بیاورد که نیازمند تحقیق و توســعه در 
این بخش ها هستیم، تصریح کرد: این سازمان ملی 
با بســیج افکار متخصصان و نخبگان آمادگی دارد تا 
برای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات اقدام کرده و 
در مقابل سلطه فنی ظالمانه امروزه جهان ایفای نقش 
کند. در مجامع بین المللی این سلطه فنی ظالمانه را 
شاهد هستیم، به گونه ای که آنچنان استانداردها را در 
ســطح پایین تعریف می کنند که بتوانند محصوالت 
خــود را به جهان قالب کنند و در مقابل وقتی ما به 
دنبال صادرات هستیم، الزامات فنی و استانداردها را 
به اندازه ای باال می برند که صادرات ما محدود شــده 
یا در نهایت به ســمت خام فروشــی نزول می یابد.
اســالم پناه با تاکید بر اینکه نگاه به استانداردسازی 
و استاندارد نویسی در نظام های بین المللی، باید نگاه 
گره گشایی از مسائل اقتصادی کشور باشد، به گونه ای 
که متحول سازی، بومی سازی و نگاه صادرات محور 
داشته باشیم، گفت: در گذشته ایران موفق به فروش 
برخی اســتانداردها به دیگر کشــورها از مسیرهای 
رســمی، قانونی و دیپلماسی کیفیت شده است که 
نشان می دهد قابلیت استاندارد کشورمان باال است. 
این سازمان در نظر دارد در برنامه هفتم توسعه نظام 
مدیران کنترل کیفیت و نظام کارشناسان استاندارد را 

شکل دهد.اسالم پناه در پایان تاکید کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد:
محصوالت خود را به جهان قالب می کنند و ما را به سمت خام فروشی می برند

رئیس سازمان چای کشور گفت: ۱۱۶هزار تن برگ سبز چای خرید تضمینی شده و تاکنون نیز ۲۶ هزار و ۱۷۱تن چای خشک در کشور 
تولید شده است.حبیب جهانساز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۱0 آبان ماه آخرین برداشت چای انجام شد، گفت: در حال حاضر همه 
برگ های سبز چای جمع آوری و خریداری شد. این برگ ها به کارخانه ها فرستاده و چای نیز تولید شده است.وی ادامه داد:۱۱۶ هزار تن 
برگ سبز چای خرید تضمینی شده است. نرخ خرید تضمینی برای برگ سبز درجه یک کیلویی ۹۲00 تومان و برای برگ سبز درجه 
دو ۷۱00 تومان است. در این خرید ۲۵ درصد پول چایکاران را دولت و ۷۵ درصد مابقی را کارخانه ها پرداخت می کنند.رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۲۶ 
هزار و ۱۷۱ تن چای خشک در کشور تولید شده است، گفت: نیاز کشور به چای ساالنه حداکثر ۱00 هزار تن است که ۲۵ تا ۳0 هزار تن آن از تولید داخل و ۶۵ تا ۷0 هزار 
تن از محل واردات تامین می شود. این یعنی ۳0 درصد چای موجود در کشور تولید داخل و ۷0 درصد وارداتی است.وی تصریح کرد:تولیدی چای صرفا به استان های گیالن 
و مازندران ختم می شود و عمده تولیدات چای نیز در این دو استان است.جهانساز اضافه کرد: معموال از هند، سریالنکا و کنیا چای وارد می کنیم و به کشورهای همسایه نیز 
صادرات چای داریم. در ۷ ماهه امســال حدود ۲0 هزار تن صادرات و ۵4 هزار تن واردات داشــتیم.وی در پاســخ به این سوال که قیمت چای ایرانی در بازار چقدر باید باشد؟ 
گفت:از هر 4.۵ کیلو برگ سبز یک کیلو چای خشک به دست می آید. که همه آن چای خشک، ممتاز و قابل عرضه به بازار نیست. هر کیلو چای ممتاز برای کارخانه ها حدود 

۱۲0 هزار تومان تمام می شود که با احتساب هزینه بسته بندی، حمل و نقل، خرده فروشی ها با قیمت های باالتر در مراکز عرضه توزیع می شود.

صندوق بین المللی پول با اشاره به بدتر شدن مداوم نظرسنجی های شاخص مدیران خرید در ماه های اخیر اعالم کرد که چشم انداز 
اقتصاد جهانی تیره تر از پیش بینی های انجام شــده در ماه گذشــته است , دلیل آن را هم تشدید سیاست های پولی ناشی از تورم 
دائمی باال و گســترده، شــتاب ضعیف رشــد در چین و اختالالت مداوم عرضه و ناامنی غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین 
دانســت.به گزارش ایسنا، این وام دهنده جهانی ماه گذشته پیش بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲0۲۳ از ۲.۹ درصد به ۲.۷ 

درصد کاهش داد.صندوق بین المللی پول افزود که شاخص هایی با بسامد اخیر به ویژه در اروپا تأییدی بر چشم انداز تیره تر است. به گفته این موسسه، شاخص های اخیر 
مدیران خرید که نشانگر فعالیت های تولیدی و خدماتی است، نشان دهنده ضعف در اکثر اقتصادهای بزرگ گروه ۲0 است، در حالی که فعالیت های اقتصادی رو به 
کاهش و تورم همچنان باالست.صندوق بین المللی پول گفت: چالش هایی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است بسیار زیاد و شاخص های اقتصادی ضعیف نشان دهنده 
چالش های بیشــتر پیش رو اســت.بدتر شــدن بحران انرژی در اروپا به شدت به رشد اقتصادی آســیب وارد می کند و تورم را افزایش می دهد، در حالی که تورم باال 
طوالنی مدت می تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار سیاست گذاری و تشدید شرایط مالی جهانی شود. صندوق بین المللی پول گفت که این به نوبه خود خطرات 
فزاینده بحران بدهی دولتی را برای اقتصادهای آسیب پذیر ایجاد می کند.بر اساس گزارش رویترز، این سازمان همچنین اعالم کرد که رویدادهای شدید جوی به طور 

فزاینده به رشد در سراسر جهان آسیب می زند.

رئیس سازمان چای عنوان کرد

۷۰ درصد چای وارداتی است
صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

چشم انداز اقتصاد جهانی تاریک تر می شود

2001090407000175  https:// www.setadiran.ir شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان کوثر

موضوع :  واگذاری امور نظافت و خدمات پشتیبانی 
 تاریخ توزیع اســناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توســط مناقصه گزار ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https:// www.setadiran.ir  از ساعت 09:00 

مورخ 1401/08/25 الی ساعت 19:00 مورخ 1401/08/29
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https:// www.setadiran.ir  ساعت 15:30 مورخ 1401/09/14 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 1401/08/15 راس ساعت 08:00 صبح در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه 2/500/000/000 ریال به صورت فیش واریزي به حساب جاری 218126438 )شبا IR 930130100000000218126438( نزد بانک رفاه 

شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری – ساختمان مرکزی  شماره تماس:   026-34197656 

آگهي مناقصه  عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرزشناسه اگهی: 1410622
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گزیده خبر

رمز موفقیت بانک ایران زمین در بازار 
رقابتی بهبود مستمر بهره وری است

معاون طرح و برنامه و مدیر امور شــعب استان های بانک ایران زمین به منظور 
بازدید از شعب و دیدار با همکاران مدیریت شعب استان های مازندران، گلستان 
و سمنان بانک، به استان مازندران سفر کردند.به گزارش روابط عمومی؛ در این 
دیدار مهران باوند سواد کوهی شــرط الزم برای ارتقای قدرت رقابت پذیری را 
بهبود مســتمر در بهره وری از نیروی انســانی بیان کرد و گفت: در راه تحقق 
بخشیدن به اهداف ابالغی و دست یابی به جایگاه مطلوب در تعامل با مشتریان، 
الزم است رؤسای شعب بیش از پیش به ارتقای بهره وری توجه کنند.سوادکوهی 
دو مؤلفه اصلی و مهم بهره وری را کارایی و اثر بخشی اعالم کرد و افزود: کارایی 
به اســتفاده کارآمد از امکانات، منابع، محصوالت و خدمات در فرایند عملیات 
اجرایی اتالق می شــود و اثر بخشــی میزان نیل در تحقق اهداف ابالغی است.
معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین مراقبت و دانش را دو بال پرواز دانســت و 
خاطرنشان کرد: یک نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند می تواند با این دو بال 
تحول ایجاد کند.سوادکوهی یادگیری و افزایش سطح دانش الکترونیک کارکنان 
را از اولویت های بانک بیان کرد و گفت: این روند به بهبود کیفیت زندگی کاری 

کارکنان در سازمان منجر می شود .

درخشش »روابط عمومی بانک کارآفرین« در 
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

روابط عمومی بانک کارآفرین در هفدهمین جشــنواره ملی روابط عمومی های 
سراســر کشور؛ در ســطح ملی و در بخش انتشارات اصلی )چاپی( در دو بخش 
ویژه نامه و صفحه آرایی نشریه داخلی بانک »پیام کارآفرین« رتبه اول، خبر رتبه 
دوم مصاحبه و مقاله رتبه سوم را کسب کرد. همچنین وب سایت بانک کارآفرین 
در بخش رســانه های دیجیتالی موفق به کســب رتبه ســوم شد و جایزه ملی 
خالقیت نیز به روابط عمومی بانک کارآفرین اعطاء شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین، این جشــنواره، با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان روابط 
عمومی های سراسر کشور در مرکز همایش های سازمان محیط زیست برگزار شد 
و از روابط عمومی های برتر کشــور تجلیل به عمل آمد.آثار برگزیده بر اســاس 
فعالیت های انتشــاراتی روابط عمومی بانکها در بازه زمانی سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ 
و در ســه بخش ملی،تهران و استانی برگزیده شــدند.بر اساس مقررات اعمالی 
همه روابط عمومی ها در بخش های دولتی و خصوصی مجاز به شرکت در این 

جشنواره بودند. 

در راستای حمایت از صنایع کوچک
تفاهم نامه همکاری بین بانک سپه و صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
بانک ســپه و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک وابسته به وزارت 
صمت در راستای گسترش تعامالت دوجانبه و حمایت از صنایع کوچک تفاهم 
نامه همکاری منعقد کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت 
اله ابراهیمی، مدیر عامل بانک ســپه در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، اقدامات 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را کلیدی و راهبردی عنوان کرد 
و  ابراز داشت: مشاغل و صنایع کوچک و خرد عمدتاً با مشکل تامین مالی مواجه 
هستند و مسئله اصلی آنها در واقع بحث تضمین و ضمانت نامه های بانکی است 
که انعقاد چنین تفاهم نامه هایی کمک بزرگی در راستای اشتغال پایدار و  مرتفع 
شــدن بخشی از مشکالت اقتصادی کشور بشمار می رود.دکتر ابراهیمی، بانک 
ســپه را به عنوان یک بانک مردم دار توصیف کرد و گفت: بانک ســپه در حال 
حاضر بیش از 5۰ میلیون مشــتری دارد که قسمت اعظم آن را صنایع کوچک 
تشکیل می دهد، بنا بر این گسترش مناسبات با صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

کوچک می تواند بسیاری از مشکالت صنایع کوچک را تسهیل کند

رشد ۲۰۲ درصدی درآمد سرمایه گذاری از 
محل منابع بیمه ای در بیمه تعاون

در شش ماه ابتدایی امسال)۱۴۰۱( درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای 
در شرکت بیمه تعاون رشدی 2۰2 درصدی را تجربه کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون به نقل از فرکانس بیمه، سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای 
یکی از شــاخص ترین شیوه های درآمدزادیی شــرکت های بیمه در کشورهای 
توسعه یافته است، به عبارتی در یک اقتصاد سالم شرکت های بیمه  با فعال کردن 
منابع بیمه ای که در اختیار دارند به کسب سود و ایفای تعهدات خود می پردازند.

در اقتصاد پر نوسان ایران متاسفانه این سازوکار جای خود را به انواع سفته بازی ها 
و بورس بازی ها داده که موفق بودن یا نبودن در آنها کمترین نسبت را با مساله 
بیمه داری دارد.با این حال و به رغم فضای عمومی صنعت بیمه، شــرکت بیمه 
تعاون یکی از معدود شرکت  هایی است که درآمد سرمایه گذاری از محل منابع 
بیمه ای در آن رشد خارق العاده ای را تجربه کرده است.مطابق صورت های مالی 
منتشر شده از عملکرد شش ماهه شرکت بیمه تعاون، یونس مظلومی، مدیرعامل 
بیمه بلد این شرکت با رشد 2۰2 درصدی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری از 
محل منابع بیمه ای توانسته حدود ۱۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد 
کند.مجموع حق بیمه خالص این شــرکت نیز با رشدی 5۰ درصدی به حدود 

۳۰۷ میلیارد تومان رسیده است. 

خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شگفت انگیز و موجب شعف است

آیت اهلل »غالمرضا مصباحی مقدم« گفت: خدماتی که بانک قرض الحســنه مهر 
ایران ارائه کرده، شــگفت انگیز و موجب شعف است. خوشبختانه نهال کوچکی 
که ۱5 ســال پیش غرس شــد، اکنون شــجره بزرگ و پرثمری شده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، آیت اهلل »غالمرضا مصباحی 
مقدم« عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی 
در ســمینار سراســری مدیران بانک حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
مصباحی مقدم در این جلســه گفت: خدماتی که بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ارائه کرده، شگفت انگیز و موجب شعف است. خوشبختانه نهال کوچکی که ۱5 
سال پیش غرس شد، اکنون شــجره بزرگ و پرثمری شده است.وی به تبیین 
انواع بانکداری پرداخت و اظهار داشــت: بانکداری اســالمی در مقابل بانکداری 
بدون ربا و بانکداری ربوی قرار می گیرد. بانکداری ربوی مشخص است که مبتنی 
بر رباست. امتیاز بانکداری بدون ربا، وجود نداشتن رباست و ۴۰ سال است برای 
رســیدن به این نوع از بانکداری تالش می شــود، هر چند هنوز به اهداف خود 
نرسیده است. بانکداری اسالمی نیز ویژگی های خاص خود را دارد از جمله اینکه 
همه فعالیت های آن منطبق با شریعت است و اهداف شریعت را محقق می کند.

مصباحی مقدم گفت: عدالت، مفهومی واقعی، عینی و قابل ارزیابی است.

راهکار بریتانیا برای نجات از رکود اقتصادی
وزیر دارایی بریتانیا به دنبال افزایش مالیات برای بهبود اقتصاد اســت.به گزارش ایسنا 
به نقل از اکونومیک، جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا اظهار کرد که افزایش مالیات در 
بریتانیا در برنامه بودجه قرار دارد و انتظار می رود هفته آینده رونمایی شــود تا از رکود 

آتی کاسته شود.

طالی جهانی در اوج نماند
قیمت طال دوشنبه نسبت به اوج سه ماهه خود در جلسه قبل اندکی عقب نشینی کرد 
زیــرا بازده دالر و اوراق قرضه ایاالت متحده پس از هشــدار رئیس بانک مرکزی آمریکا 
مبنی بر عدم تعدیل فدرال رزرو با تورم، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس 
طال تا ســاعت ۶ و 25 دقیقه صبح به وقت شرقی با ۹.۱ درصد کاهش به ۱۷۶2 دالر و 
2۰ سنت رسید. قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.5۱ درصد افزایش به ۱۷۶۳ 
دالر و 2۰ سنت رسید.قیمت طال هفته گذشته پس از اینکه نشانه هایی از کاهش تورم 
در ایاالت متحده افزایش یافت، بیشترین درصد افزایش هفتگی خود را از مارس 2۰2۰ 
به ثبت رساند. با این حال، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو گفت که فدرال رزرو ممکن 
اســت در جلسه بعدی خود کاهش سرعت در افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد اما این 
نباید به عنوان کاهش مقابله آن با تورم تلقی شــود.طال نسبت به افزایش نرخ های بهره 
ایاالت متحده بسیار حساس است زیرا باعث افزایش هزینه فرصت نگهداری شمش های 
غیــر بازده می شــود و در عین حال دالر را که در آن قیمت گذاری می شــود، افزایش 
می دهد.بر اســاس گزارش رویترز، شاخص دالر پس از سقوط به پایین ترین سطح سه 
ماهــه در روز جمعه، ۰.۴ درصد در برابر رقبای خود افزایش یافت و طال را برای ســایر 
دارندگان ارز گران کرد. شاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده از پایین ترین 
سطح یک ماهه خود افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بهره را افزایش 
داد.در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با ۰.5 درصد کاهش به 2۱.5۷ 
دالر رســید. پالتین با ۰.2 درصد کاهش به ۱۰2۶ و 2۰ سنت دالر رسید و پاالدیوم در 

2۰۳۷ دالر و ۶۰ سنت ثابت ماند.

افزایش ترس سرمایه گذاران پس از ورشکستگی صرافی FTX؛

خروج بیت کوین از صرافی ها به باالترین حد تاریخی رسید!
بــه نظر می رســد که بــا ورود بیت کوین به کیــف پول های 
خودگردان، اعتماد به صرافی های متمرکز رو به کاهش اســت. 
پس از فروپاشــی دومین صرافی بزرگ جهان در هفته گذشته، 
ســرمایه گذاران بیت کوین به طور فزاینده ای دارایی های خود را 
از صرافی به ســمت کیف پول های خود ســوق داده اند.اقتصاد 
آنالین - حســین عســکری؛ به گفته شــرکت تجزیه و تحلیل 
گلسنود، داده های جریان مبادالت زنجیره ای، افزایش برداشت ها 
از صرافی به کیف پول های خودگردان را نشان می دهد.در پستی 
در ۱۳ نوامبر که در توییتر منتشــر شد، گلسنود گزارش داد که 
جریان خروجی بیت کوین از صرافی نزدیک به ســطوح تاریخی 
BTC ۱۰۶۰۰۰ در ماه رســیده است.گلســنود خاطرنشان کرد: 
رســیدن به این سطح فقط ســه بار دیگر اتفاق افتاده است )در 
آوریل 2۰22 و نوامبر 2۰2۰ و در ژوئن/جوالی 2۰22(.همچنین 
گزارش شــده است که تعداد کیف پول های بیت کوین دریافت 
کننــده دارایــی از آدرس هــای صرافی در ۹ نوامبــر به حدود 
۹۰,۰۰۰ رسیده است.جریان های خروجی صرافی معموالً برای 
بیت کوین نشانه صعودی اســت. با این حال، در این سناریو، به 
نظر می رســد که نتیجه کاهش اعتماد به صرافی های متمرکز 

باشد.گلسنود گفت:«ورشکستگی صرافی FTX یک تغییر بسیار 
مشــخص در رفتار دارندگان بیت کویــن در همه گروه ها ایجاد 
کرده است.«گلسنود اظهار داشت که جریان های خروجی منجر 

بــه »تغییر تعادل مثبت در همه گروه هــای کیف پول، از میگو 
گرفته تا نهنگ« شده اســت.از ۶ نوامبر، زمانی که ورشکستگی 
صرافی FTX آغاز شــد، تغییرات موجــودی در تمام اندازه های 

کیف پول های میگویی که کمتر از یک بیت کوین دارند ۳۳۷۰۰ 
بیت کوین افزایش یافته اســت. کیف پول های نهنگی با بیش از 
۱۰۰۰ بیت کوین شــاهد افزایــش ۳۶۰۰ بیت کوین بوده اند که 
نشــان می دهد مردم از نگهداری دارایی های خود در صرافی ها 
می ترســند.در ۱۳ نوامبر، آنتونی ساسانو، حامی اتریوم، گفت که 
دارندگان رمزارز نباید دارایی های خود را در صرافی های متمرکز 
ذخیــره کنند، مگر اینکه به طور فعال مقادیــر زیادی را مبادله 
کنند.مایکل سیلور از مایکرواستراتژی طی مصاحبه ای گفت که 
حضانت شــخصی مانع از سوء استفاده اشخاص ثالث متمرکز از 
دارایی شــما می شود.گلســنود همچنین گزارش داد اســتیبل 
کوین ها که بســیاری از آنها در هفته گذشته بی ثبات شدند، در 
هفته گذشته با نرخ های افزایش یافته به صرافی ها سرازیر شده اند.

در ۱۰ نوامبر شــاهد ورود بیش از ۱ میلیارد دالر استیبل کوین 
به صرافی های متمرکز بودیم.اکنون کل ذخایر استیبل کوین در 
تمــام صرافی ها به باالترین حد خود یعنــی ۴۱,2 میلیارد دالر 
رســیده است.در پایان بیانیه گلسنود آمده است: »پژواک سقوط 
صرافی FTX احتماالً باعث تغییر شــکل صنعت در بســیاری از 

بخش ها می شود«.

در حالی که بازار ارز وضعیت پرنوسانی را تجربه می کند و نوسان قیمت ها شرایط را در 
این بازار مســتعد تغییرات ناگهانی کرده است، مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص 
افزایش سرمایه بانک ها نیز شرایط تازه ای را پیش روی صرافان قرار داده است. سمیه  
قشــقایی - تحریم های بانکی سبب شده اســت ایران از طریق بانک ها امکان ارتباط 
بین المللی نداشته باشد. از سوی دیگر اقداماتی که در راستای مدیریت بازار ارز صورت 
گرفته در برخی موارد حیات صرافی ها را نشانه رفته است .آخرین گزارش ارائه شده در 
خصوص صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می دهد که ۷۱۷ صرافی، مجاز 
به فعالیت در بازار ارز هســتند؛ بر این اساس در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 25 
صرافی دیگر به جمع صرافی های دارای مجوز پیوســته اند که نشان از روند رو به رشد 
تاسیس صرافی ها در کشور دارد. از این میزان صرافی ۳5۳ مورد در تهران مشغول به 
کار هستند که بیشــتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. همچنین 2۶ 
صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می کنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی 
5۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تاسیس شده اند.بر اساس تصمیم بانک مرکزی در 
خرداد ماه سال ۱۴۰۰، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی 

و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ )اصفهان، 
اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه( مبلغ 25۰ میلیارد ریال و در سـایر 
شـهرها مبلـغ ۱۳۰ میلیارد تعیین شده است.حاال بسیاری از فعاالن این حوزه معتقدند 
سرمایه در نظر گرفته شده می تواند تداوم حیات صرافی ها را زیر عالمت سئوال بزرگی 
قرار دهد. در این راستا جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور 
داخلی و شوراها در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خبرانالین گفت: هر تصمیمی که 
به تنش در بازار ارز منجر شود محکوم بوده و باید مورد تجدیدنظر واقع شود. از این رو 
نباید با مصوبه های دور از منطق زمینه حذف صرافی ها و حضور آزادانه دالالن در بازار 
ارز فراهم شــود.وی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه 
ریالی صرافی ها، گفت:متاســفانه برخی تصمیمات بدون پشتوانه و بدون آینده نگری 
همیشه بازار را از حالت آرام خارج کرده و به تالطم قیمتی دامن زده است.این نماینده 
مــردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدامات عجوالنه و بدون آینده نگری همیشــه 
به اقتصاد ما لطمه زده اســت، افزود: حتی اگر الزم است سرمایه صرافی ها نزد بانک 
مرکزی افزایش باید این اقدام باید در زمان مشخص دیگری که بازار از آشفتگی به دور 
است رخ دهد.وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که جامعه پذیرش شوک های 
جدید قیمتی در حوزه بازار ارز را ندارد.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
نیز، با بیان اینکه در شــرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات ثبات ساز است، 
گفت: در شرایطی که صرافی ها وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با دستورالعمل 

های غیرکارشناسی جلوی فعالیت آن ها گرفته 
شود؟سیدکاظم دلخوش با بیان اینکه در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات ثبات ساز 
اســت، گفت: مصوباتی که به تنش قیمتی در 
بازار دامن بزنند باید شناســایی شده و جلوی 
اجرایی شــدن آن ها گرفته شود.نماینده مردم 
صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه مصوبه افزایش سرمایه صرافی ها از آن 

دســت مصوبات متالطم کننده وضعیت بازار اســت، افزود: در شرایطی که صرافی ها 
وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با دســتورالعمل های غیرکارشناســی جلوی 
فعالیت آن ها گرفته شــود؟دلخوش با بیان اینکه با حذف صرافی ها در نتیجه چنین 
دستورالعمل هایی قطعا حضور دالالن در بازار بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: با حذف 
صرافی ها باید منتظر تنش قیمت ارز و در نتیجه نابسامانی وضعیت بازار باشیم.به گفته 
وی الزام صرافی ها به افزایش سرمایه می تواند سبب شود بخشی از صرافی های فعال از 
چرخه خارج شوند و در نتیجه ضریب نفوذ دالالن در بازار افزایش خواهد یافت.قمری 
وفــا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفتگو با خبرآنالین در خصوص این مصوبه 
گفت: موضوع برای دو ســال قبل است و بانک مرکزی در راستای تسهیل مجوزهای 

کسب و کار برنامه ریزی کرده است و کار هیچ صرافی دچار مشکل نخواهد شد.

سایه دستورالعمل بحث برانگیز بانک مرکزی بر سر صرافی ها

بازار ارز در انتظار شوک تازه؟
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گزیده خبر

آمریکا از زلنسکی خواسته با روسیه مذاکره 
کند

وال استریت ژورنال به نقل از منابع دیپلماتیک آشنا با گفتگوها گزارش داد که 
جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین توصیه کرده که در مذاکرات احتمالی با روســیه موضعی«واقع بینانه« 
داشته باشد.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، به گفته دیپلمات ها،  سالیوان 
در سفر 4 نوامبر خود به کی یف این پیام را به زلنسکی داد که او و مقاماتش باید 
خواســته ها و اولویت های واقع بینانه را برای گفتگوها تدوین کنند و احتماالً در 
هدف اعالم شده خود برای بازگرداندن کنترل کریمه تجدید نظر کنند.واشنگتن 
همچنین پیشــنهاد کرد که کی یف باید ایده مذاکره با روسیه را برای به دست 
آوردن اهرم فشــار بپذیرد.اوایل ماه جاری، زلنسکی شــرایط مذاکرات صلح با 
روسیه را مطرح کرد و خواستار احیای تمامیت ارضی اوکراین، احترام به منشور 
سازمان ملل، »غرامت تمام خسارات ناشی از جنگ« و تضمینعدم تکرار درگیری 
شــد.ندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت که مسکو هیچ پیش 
شرطی برای مذاکره با اوکراین ارائه نمی کند، اما کی یف باید حسن نیت خود را 
نشان دهد. سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف گفت که روسیه برای تماس ها 

آماده است اما اوکراین راه ادامه مذاکره را بسته است.

تحقیقات رژیم صهیونیستی درباره رویت 
خودروهای نظامی اش در خرسون

پس از انتشار تصاویری از تعدادی خودروی زرهی ساخت رژیم صهیونیستی در 
منطقه خرسون اوکراین، یک مقام بلندپایه اسرائیلی از تحقیقات تل آویو در این 
رابطه خبر داد.به گزارش ایســنا، سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام 
بلندپایه رژیم صهیونیســتی نوشت: دولت اسرائیل با تحویل خودروهای نظامی 
به نیروهای اوکراینی موافقت نکرده اســت.این مقام صهیونیســت که حاضر به 
افشای نامش نشده اســت، گفت: تحقیقات درباره چگونگی دستیابی نیروهای 
اوکراین به خودروهای زرهی »Amir« در جریان است.وی ادامه داد: نهاد امنیتی 
اســرائیل در حال بررسی این احتمال است که آیا این خودروهای زرهی توسط 
کشورهای اروپایی بدون تایید تل آویو در اختیار نیروهای کی یف قرار گرفته است 
یا خیر.برخی رســانه های اسرائیلی یکشنبه اعالم کردند که در منطقه خرسون 
اوکراین تعدادی خودروی زرهی ســاخت رژیم صهیونیستی که توسط نیروهای 
اوکراینی اســتفاده می شوند، مشاهده شده اند.این رسانه های رژیم صهیونیستی 
 »GAIA« تولید شــرکت اسرائیلی »Amir« تصاویری از خودروهای زرهی مدل
را که در خدمت نظامیان اوکراینی هســتند، منتشر کردند.سایت »مکان« رژیم 
صهیونیستی در این خصوص اعالم کرد که در منطقه خرسون تعدادی خودروی 
زرهی ساخت رژیم صهیونیستی که توسط نیروهای اوکراینی استفاده می شوند، 
مشاهده شدند.یک حساب توییتری ویژه سالح و مهمات مورد استفاده در جنگ 
اوکراین نیز تصاویری از خودروهای زرهی مدل »Amir« تولید شرکت اسرائیلی 
»GAIA« را به اشــتراک گذاشــته و اعالم کرد، این اولین باری است که دیده 
می شــود ارتش اوکراین از خودروهای زرهی تولید اسرائیل استفاده می کند.این 
حســاب کاربری توضیحی درباره چگونگی انتقال این خودروها به اوکراین ارائه 
نکرد.همچنین در ویدیوهای دیگری این خودروهای اســرائیلی در فعالیت های 
نظامی مشــاهده می شوند که طبق گزارش حســاب توییتری یاد شده، مربوط 
به خرســون اســت.تا این لحظه تل آویو مدعی شــده که بر اساس سیاست دو 
نهاد نظامی و امنیتی رژیم صهیونیســتی و با هماهنگی نهاد سیاسی، سالح و 
مهماتی را که کی یف از آن درخواســت کرده، تحویل نمی دهد.روزنامه اورشلیم 
پست به نقل از بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که دوره مسؤولیتش 
رو به پایان اســت، نوشــت، تل آویو ظرفیت تولیدی الزم برای تجهیز اوکراین 
به ســامانه های پدافند هوایی را ندارد.با این وجود، رســانه های اسرائیلی تاکید 
کردند شــرکت صنایع امنیتی اسرائیل ســامانه های ضد پهپادی را که قادر به 
رهگیری پهپادهای جنگی و ارسال پارازیت برای آنها هستند، به ارتش اوکراین 
فروخته اســت. این رسانه ها فاش کردند، فروش این سامانه ها از طریق لهستان 
انجام شد تا ممنوعیتی که اسرائیل برای فروش سالح های پیشرفته به اوکراین 
اعمال کرده، دور زده شود.همچنین رســانه های یاد شده اعالم کردند، شرکت 
»GAIA« گزارش هایی از فروش این سامانه ها به لهستان را به وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی ارائه می دهد و وزارت جنگ به گونه ای رفتار می کند که گویا از این 
واقعیت مطلع نیست که لهستان عمال یک میانجی برای انتقال سالح به اوکراین 
اســت.دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین حدود یــک ماه قبل در پی حمالت 
راکتی گســترده و حمالت انتحاری پهپادی نیروهای روس علیه برخی اهداف 
نظامی و زیرســاخت ها در مناطق مختلف اوکراین، به صورت رسمی از تل آویو 
درخواســت کرد برخی سامانه های پدافند هوایی را در اختیار اوکراین قرار دهد.

کولبا درخواســت خود از تل آویو را پس از آن مطرح کرد که تعدادی از اعضای 
کنســت )پارلمان رژیم صهیونیستی( خواستار انتقال سامانه »گنبد آهنین« به 
اوکراین شــدند.دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه که سابقا 
نخست وزیر و رئیس جمهور روسیه هم بود، ماه گذشته میالدی به تل آویو هشدار 
داد: طرح های اســرائیل برای تجهیز کی یف به ســالح حرکتی به شدت بی پروا 
بوده و به نظر می رســد اسرائیل به کی یف سالح خواهد داد و این اقدامی بسیار 
جســورانه اســت و تمامی روابط ما را نابود خواهد کرد.پیشتر برخی رسانه های 
اسرائیلی گزارش داده بودند، تل آویو هشدار روشنی از مسکو دریافت کرده مبنی 
بر اینکه »اگر اســرائیل تالش کند سامانه های دفاعی را به اوکراین انتقال دهد، 
حتی اگر از طریق یک کشــور سوم باشد، این مساله به منزله عبور از خط قرمز 
خواهد بود و پیامدهایی خواهد داشت«.شبکه بلومبرگ آمریکا هم گزارش داد، 
روســیه به تل آویو اعالم کرد که اگر موشک های دفاع هوایی اسرائیلی و یا سایر 
موشــک های رهگیری را چه به صورت مستقیم چه از طریق یک کشور سوم به 

اوکراین منتقل کند، به این اقدام پاسخ خواهد داد.

معاون اردوغان:
عامل انتحاری انفجار استانبول یک زن بود

معاون رئیس جمهور ترکیه تعداد کشــته های انفجار یکشنبه را شش کشته و 
۸۱ زخمی اعالم کرد و گفت که عامل انتحاری انفجاری اســتانبول یک زن بود.
به گزارش ایسنا، »فؤاد اوکتای« معاون رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که انفجار 
میدان تقسیم در مرکز استانبول، تروریستی بوده است.به گزارش آناتولی، اوکتای 
گفت: این اقدام را تروریســتی که عاملش یک زن اســت، تروریستی به شمار 
می آوریم.وی تعداد کشته های این انفجار را شش نفر اعالم کرد و گفت که تعداد 
مجروحــان این حادثه به ۸۱ نفر افزایش یافته که وضعیت جســمانی دو نفر از 
آنهان وخیم است.امروز انفجاری در مسیر اصلی پیاده رو در مرکز شهر استانبول 
رخ داد. انفجار در خیابان استقالل که مشرف به میدان تقسیم است، رخ داد. این 
خیابان که یکی از مقصدهای محبوب گردشــگران در استانبول است، در هنگام 

انفجار بسیار شلوغ بود.

با پیروزی در دور دوم انتخابات؛
برای اولین بار یک زن رئیس جمهور اسلوونی 

شد
شــهروندان اسلوونی روز یکشــنبه با شــرکت در دومین دور انتخابات ریاست 
جمهوری کشورشان، »اولین رئیس جمهور زن« در تاریخ اسلوونی را برگزیدند.

به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، ناتاشا پیرس موسار ۵4 ساله، وکیل و مدافع 
حقوق بشــر و نامزد لیبرال »احتماال« با کســب ۵4 درصد آراء، در مقابل آنزه 
لوگر 4۶ ســاله، وزیر خارجه پیشین با دیدگاههای راســت میانه پیروز شد.در 
اولین دور این انتخابات که یکشنبه ۲۳ اکتبر )اول آبان( برگزار شد، هیچ یک از 
هفت نامزد نتوانســتند بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورند و به این ترتیب 
پیرس موســار و لوگر به دور دوم راه یافتند.خانم پیرس موسار جانشین بوروت 
پاهور رئیس جمهوری کنونی می شود که از سال ۲۰۱۲ میالدی تا کنون بر این 
مسند تکیه زده و با داشتن دیدگاههای میانه رو سعی داشته برای مدت یک دهه 
شکاف سیاسی میان چپ و راست در این کشور را پر کند.ناتاشا پیرس موسار به 
عنوان یک وکیل برجسته، پیش از این سابقۀ وکالت برای مالنیا ترامپ بانوی اول 
پیشین آمریکا را در پرونده هایی با موضوعات مرتبط با زادگاهش اسلوونی داشته 
اســت. او که در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا برای وکالت 
همسرش استخدام شده بود، ســعی داشت در این مدت از منافع مالنیا ترامپ 
در کشــور زادگاهش محافظت کند؛ از جمله اینکه مانع از اقدام شرکت ها برای 
تجاری سازی محصوالتشان با نام او شود.خانم پیرس موسار همچنین به مدت 
یک دهه ریاست اداره حفاظت از داده های کشورش را بر عهده داشت و البته به 
دلیل امپراتوری تجاری گسترده همسرش و سرمایه گذاری های پرسود او به ویژه 
در بهشــت های مالیاتی، هدف انتقادات بسیاری است.اگرچه ریاست جمهوری 
در اسلوونی بیشــتر یک نقش تشریفاتی است، اما رئیس جمهور ریاست ارتش 
را بر عهده دارد و چندین مقام ارشد از جمله رئیس بانک مرکزی را نیز معرفی 
می کند.خانم پیرس موسار با پیروزی در این انتخابات، اولین زنی است که از زمان 
استقالل اسلوونی در بحبوحه تجزیه یوگسالوی در سال ۱۹۹۱ میالدی به عنوان 
رئیس جمهور این کشور ۲ میلیونِی واقع در اروپای مرکزی خدمت خواهد کرد.

شی جینپینگ در دیدار با بایدن: 

جهانبهایندیدارنگاهمیکند
جو بایدن و شی جینپینگ برای اولین بار به عنوان رهبران دو 
کشــور آمریکا و چین، نشست رو در روی خود را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان ان، جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا و شی جینپینگ، رهبر چین، مذاکرات دوجانبه خود 
را در حاشیه نشست گروه ۲۰ در بالی، اندونزی، بدون ماسک 
آغاز کردند.  در حالی که ســایر مقامات حاضر در اتاق همگی 
ماسک داشتند.هر دو رهبر سخنان افتتاحیه کوتاهی را بیان 
کردند و در مقابل رســانه ها به تبادل نظر پرداختند و سپس 
خبرنگاران به سرعت از اتاق برای شروع گفتگوهای پرمخاطب 
اخراج شــدند.در طرف آمریکا، بایدن را تیمی از جمله آنتونی 
بلینکن، وزیــر امور خارجه، جنت یلن، وزیــر خزانه داری و 
نیکوالس برنز، ســفیر ایاالت متحده در جمهوری خلق چین 
همراهی می کردنــد. مقاماتی از جمله دینــگ ژی ژیانگ، 
مدیر دفتر کل حزب کمونیســت چین و وانگ یی، وزیر امور 
خارجه چین در کنار شــی قرار داشتند.شی جینپینگ گفت 
که جهان به دیدار پرمخاطــره بین او و بایدن توجه دارد.وی 
گفت: در حال حاضر روابط چین و آمریکا در شــرایطی است 
کــه همه ما به آن اهمیت زیادی می دهیم زیرا در راســتای 
منافع اساســی دو کشور و ملت نیست و آن چیزی نیست که 
جامعــه بین المللی )از ما( انتظار دارد. ما به عنوان رهبران دو 
کشور بزرگ باید مسیر مناسبی را برای روابط آمریکا با چین 
ترســیم کنیم. ما باید مسیر درســتی را برای روابط دوجانبه 
در آینــده پیدا کنیم و روابط را ارتقا دهیم. جهان انتظار دارد 
که چین و ایاالت متحده روابط را به درســتی مدیریت کنند. 
نشســت ما توجه جهان را به خود جلب کرده است، بنابراین 
ما باید با همه کشــورها همکاری کنیم تا امید بیشــتری به 
صلح جهانی، اعتماد بیشــتر به ثبات جهانــی و انگیزه قوی 

برای توسعه مشــترک ایجاد کنیم. شی گفت که آماده است 
با بایدن در مورد موضوعات دارای اهمیت استراتژیک در مورد 
روابط چین و ایاالت متحده و در مورد مســائل مهم جهانی و 
منطقه ای تبادل نظر »صریح و عمیق« داشــته باشد. ما باید 
مسیر روابط دوجانبه خود را اصالح کنیم و آماده گفت وگوی 
صریح برای بررســی روابط مهم استراتژیک میان دو کشور و 
همچنین روابط بین المللی هستم. ما همیشه ارتباط بین خود 

را حفظ کرده ایم، اما همه اینها نمی تواند دیدارهای مســتقیم 
مــا را جبران کند و جای آن را بگیــرد. روابط چین و آمریکا 
برای ما مهم اســت و به نفع هر دو کشــور است. برای صلح، 
ثبات و عبور از بحران ها باید با همه کشورها همکاری کنیم و 
آماده تبادل نظر صریح هستیم. من مشتاقانه منتظر همکاری 
با شما برای بازگرداندن روابط دوجانبه در مسیر درست به نفع 
دو کشور و جهان هســتم.بایدن نیز گفت: من متعهد هستم 

که خطوط ارتباطی بین من و شــما شخصا و دولت های ما در 
سراسر جهان باز باشد، زیرا دو کشور ما چیزهای زیادی دارند 
که ما فرصت مقابله با آنها را داریم. به عنوان رهبران دو کشور، 
از نظر من، مسئولیت مشترکی داریم تا نشان دهیم که چین و 
ایاالت متحده می توانند اختالفات را مدیریت کنند، و از تبدیل 
شــدن رقابت به چیزی حتی نزدیک بــه درگیری جلوگیری 
کنند و راه هایی بــرای همکاری در موضوعات فوری و جهانی 
که نیاز به همکاری متقابل ما دارد، پیا کنیم.بایدن تاکید کرد: 
ما باید با هماهنگی و گفت وگو به شــیوه ای شفاف در راستای 
منافع مــان و منافع جهان کار کنیم. ما ارتباط خود را با چین 
حفظ می کنیم و مسئولیت مشترکی برای مدیریت اختالفات 
و اجتناب از تبدیل آنها به درگیری داریم. ایاالت متحده آماده 
است تا در صورت تمایل با شما همکاری کند. جهان از آمریکا 
و چین انتظار دارد که نقش مهمی در رســیدگی به مســائل 
مربوط به تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی ایفا کنند.شی 
در دیدار با بایدن: جهان به این دیدار نگاه می کنددیدار بایدن 
و شی اولین برخورد حضوری بین این دو مرد از زمان روی کار 
آمدن بایدن اســت - و در زمان حساسی برای هر دو رهبر رخ 
می دهد.شی پس از تحکیم بیشتر قدرت خود در کنگره حزب 
کمونیست ماه گذشته، به عنوان قوی ترین رهبر چین از زمان 
مائو تسه تونگ به این نشست آمده است.در همین حال، بایدن 
پس از عملکرد بهتر از حد انتظــار حزبش در انتخابات میان 
دوره ای آمریکا - با پیش بینی دموکرات ها برای حفظ ســنا 
در یک پیروزی بزرگ، وارد آســیا شــد.بایدن در روز یکشنبه 
در پاســخ به این سوال که آیا نتایج به او اجازه داد تا با قدرت 
بیشــتری به رویارویی روز دوشنبه برود، ابراز اطمینان کرد. او 
به خبرنگاران گفت: »می دانم که قوی تر وارد زمین می شوم.«

نوشــت،  پســت  واشــنگتن  روزنامه 
حــال  در  آمریکایــی  قانونگــذاران 
پیگیری تصویب یک بسته بی سابقه از 
کمک های نظامی برای تایوان هستند، 
امــا موضوع تخصیص پــول برای این 
بســته هنوز زیر سوال است.به گزارش 
ایســنا، روزنامه واشــنگتن پست در 
مطلبی با عنوان«کنگره به دنبال تسلیح 
سریع تایوان با توجه به افزایش تهدید 
چین است« نوشــت: کنگره آمریکا با 
در نظر گرفتن درس هایی که از حمله 
روســیه به اوکراین گرفــت، به دنبال 
اعطای تسلیحات و آموزشهای نظامی 
به تایوان پیش از هرگونه حمله نظامی 
بالقوه چین است اما تحقق این کمک ها 
به شخص بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
بستگی دارد.به نوشته واشنگتن پست،  
رایزنی بر سر این بسته بی سابقه چند 
میلیــارددالری کمک نظامی به تایوان 
در حالی مطرح می شود که جو بایدن و 
شی جینپینگ، روسای جمهور آمریکا 
و چین )دوشــنبه( در جریان برگزاری 
اجالس گروه ۲۰ در جزیره بالی اندونزی 
دیدار می کنند و محور دیدار آنها حفظ 
صلح و ثبات در تنگه تایوان اســت.به 
گفته مقامات، قرار است به موجب این 
تالش دو حزبی ارتش آمریکا بتواند با 
برداشــت فوری تســلیحاتی همچون 
از  موشکهای »جاولین« و »استینگر« 
انبارهای تســلیحاتی خود برای اولین 
بار و با اســتناد به یــک برنامه تامین 

ارتشهای خارجی، تحت حمایت مالی 
واشــنگتن به تایوان ســالح بدهد در 
حالــی که آمریکا تا کنــون تنها برای 
اوکرایــن چنیــن حرکتــی را در این 
ابعاد انجام داده اســت.بر اســاس این 
گزارش،  تایوان از طریق این تمهیدات 
قــرار اســت تســلیحات و تجهیزاتی 
مانند موشــک های کروز ضدکشــتی، 
سامانه های دفاع ضد هوایی، پهپادهای 
انتحاری، مین های دریایی، سیستم های 
فرماندهی و کنترل و بی سیم های امن 
دریافــت کند.قانونگــذاران آمریکایی 
گفتند، برنامه اساساً این است که همان 
کاری که برای کی یف انجام شــد برای 
تایپه هم انجام شــود اما این بار قبل از 
شــلیک گلوله ها )جنگ( شروع شود.

مایــک گالگر، نماینــده جمهوریخواه 
ایالت ویسکانسین و یک افسر کهنه کار 

نیــروی دریایی آمریکا که عضو کمیته 
نیروهای مسلح مجلس نمایندگان است 
گفت: »یکی از درس های اوکراین این 
است که باید شــرکای خود را قبل از 
شروع تیراندازی ها مسلح کنید، و این 
کار بیشترین شــانس را به شما برای 
جلوگیری از جنگ در همان وهله اول 
می دهد.«جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی دولت آمریکا در ماه ســپتامبر به 
شــبکه بلومبرگ گفته بــود: »امکان 
بروز درگیری نظامــی پیرامون تایوان 
هنوز یک تهدید بعید است.«به نوشته 
واشــنگتن پســت، رهبران دموکرات 
مجالــس نمایندگان و ســنای کنگره 
آمریکا از این برنامه مسلح سازی تایپه 
حمایت می کنند، اما مشــخص نیست 
که قانون گــذاران که کنترل تخصیص 
بودجه را در کمیته های تخصیصی در 

دســت دارند، نسبت به الزام تخصیص 
بودجــه به ایــن برنامه متقاعد شــده 
باشــند.بر اســاس این گــزارش چند 
دستیار کنگره گفتند، در حال حاضر، 
در بودجه پیشــنهادی سال ۲۰۲۳ که 
کنگره آمریکا در تالش برای تصویب آن 
است پولی برای این بسته در نظر گرفته 
نشــده و اگر تخصیص دهندگان برای 
پوشش مالی این کمک های تسلیحاتی 
بودجه های دیگری بــا قابلیت کاهش 
دادن نیابند، بایدن باید یک درخواست 
اضطراری برای تامین بودجه این برنامه 
برای تایوان ثبــت کرده و الزامی بودن 
آن را موجه کند.مقامات دولتی از بیان 
اینکه آیا چنین کاری را انجام خواهند 
داد یا خیر، خودداری کردند.دستیاران 
کنگره گفتند که این بسته کمکها که 
اکنــون جزئیــات آن در قانون بودجه 
نظامی مشهور به قانون اختیارات دفاع 
ملی باید به تصویب برسد، با مشارکت 
کاخ ســفید تهیه شده است. این بسته 
اجازه می دهد ســاالنه یــک میلیارد 
دالر مهمــات از انبارهای تســلیحات 
ارتش آمریکا – تحت قانون »برداشــت 
با اختیار ریاســت جمهــوری« - و تا  
سقف دو میلیارد دالر سالح به صورت 
ساالنه برای مدت پنج سال با دالرهای 
مالیات دهندگان آمریکا به تایوان داده 
شود. فقط اسرائیل است که رقمی باالتر 
از این میزان کمکهای تسلیحاتی آمریکا 

را به صورت ساالنه دریافت می کند.

کنگره آمریکا به دنبال مسلح 
ساختن سریع تایوان است

وزیر امور خارجه فرانســه ضمن تاکید بــر اینکه اروپا به 
استقالل بیشــتری از آمریکا نیاز دارد تا دست از نگرانی 
نسبت به نتیجه انتخابات میان  دوره ای این کشور بردارد، 
گفت، روابط ترانس-آتالنتیک باید به قوت خود باقی بماند.
به گزارش ایسنا، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه 
در گفت وگــو با روزنامه لو پاریزین انتخابات میان دوره ای 
آمریکا را »جالب« توصیف کرد و گفت: جمهوری خواهان 
آنطور که پیش بینی می شــد، عمــل نکرده اند.وی ضمن 

تاکیــد بر واکنش اروپا به نتایج ایــن انتخابات گفت: اگر 
اروپایی ها نمی خواهند معطل نتیجه هر انتخابات آمریکا 
باشــند و تا این حد در حالت تعلیق بمانند، باید استقالل 
خود از واشــنگتن را بیشتر کنند. اما این به معنای فاصله 
گرفتن بیشتر از آمریکا نیست.کولونا افزود: فرانسه و آلمان 
به دنبال تقویت هر چه بیشــتر شراکت شــان هستند و 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه و اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان ائتالف پاریس-برلین را به عنوان »نیرویی 

پیشران برای اروپا« می بینند.این دیپلمات از تصمیم برلین 
برای افزایــش بودجه نظامی اش اســتقبال کرد و گفت: 
تالش های تک تک کشورها باید یک هدف مشترک داشته 
باشد و آن تقویت »حاکمیت اروپا« است.این اظهارات وزیر 
امور خارجه فرانسه در بحبوحه تنش های تجاری دو سوی 
آتالنتیک مطرح شد. وب ســایت پولیتیکو هفته گذشته 
ادعا کــرد که پاریس و برلین به توافقــی درباره اقدامات 

تالفی جویانه اتحادیه اروپا دست یافته اند.

وزیر خارجه فرانسه: 

اروپایی ها نباید معطل نتیجه هر انتخاباتی در آمریکا بمانند

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از افزایش تحریمها علیه ایران در نشست امروز وزرای خارجه این 
اتحادیه خبر داد.به گزارش فارس، جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی اتحادیه قبل از آغاز نشســت 
وزرای خارجه این اتحادیه در بروکســل از افزایش تحریم ها علیه ایران خبر داد.نشســت وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل برگزار خواهد شد. افزایش تحریم ها علیه ایران، بحران و مسائل 
حوزه بالکان دســتور اصلی نشســت امروز است.بورل درباره ایران گفت، در آســتانه افزایش تحریمهای 
بیشــتر علیه افراد و نهادهای مســئول در ارتباط با آنچه که وی خشونت علیه معترضان خوانده است، هستیم.اتحادیه اروپا پیش از این ۱۱ 
فرد و 4 نهاد حقوقی ایرانی را در همین زمینه تحریم کرده است. جمهوری اسالمی ایران با هشدار درباره دخالت در امور داخلی، کشورهای 
غربی از جمله برخی کشــورهای اروپایی را زمینه ســاز اغتشاشات در ایران خوانده است.سخنگوی وزارت امور خارجه  اخیرا درباره اقدامات 
خصمانه کشــورهای اروپایی علیه کشــورمان گفته، اینگونه اقدامات ضد ایرانی بدون شک در حافظه مردم بزرگ ایران که شناخت خوبی از 
رویکردهای گزینشی و ضد حقوق بشری برخی رهبران اروپایی دارند، حک خواهد کرد.جوزپ بورل در ادامه ادعاهای خود علیه ایران افزود: 
هیچ مدرکی دال بر ارســال موشک از ایران به روسیه وجود ندارد اما شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد این کشور به روسیه پهپاد 

ارسال کرده است.

مقامات ارشــد دولت جو بایدن به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که آمریکا معتقد اســت با فرا رســیدن فصل زمســتان، روسیه »به طرز چشمگیری شدت 
حمله اش به اوکراین را کاهش دهد.«به گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد که واشنگتن انتظار دارد که اقدامات و 
پیشرفت های صورت گرفته توسط دو طرف منجر به توقف درگیری ها شوند.یک مقام رسمی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بدون ذکر نام گفت: »این 
توقف اجباری به واسطه شرایط آب وهوایی می تواند تا شش ماه طول بکشد.«به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بارش برف سنگین و هوای سرد علمیات را برای 

نیروهای روسی »پیچیده« می کند. همچنین، این منابع و مقامات آمریکایی ادعا می کنند که درعوض، مسکو بر روی »حمالت مداوم علیه نیروهای کی یف، پایگاه های ارتش اوکراین، زیرساخت ها و 
شبکه برق این کشور متمرکز خواهد شد.«این مقامات دولت بایدن همچنین گفتند: »توقف جنگ اوکراین به دلیل فصل زمستان برای آمریکا و متحدانش ضروری است تا از این فرصت برای پرکردن 
مجدد ذخایر دفاعی و تسلیحات اوکراین استفاده کنند.«اما این درحالیست که خود کی یف توقف جنگ را »غیرممکن« دانست.اولکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین روز شنبه 
طی یک مصاحبه تلویزیونی عنوان داشت: »ما نمی توانیم چیزی را متوقف کنیم. ما می توانیم سرزمین های خود را صرف نظر از وضعیت آب وهوا و شرایط فصلی آزاد کنیم.«از طرفی هم روسیه هنوز 
اظهار نظری در این خصوص انجام نداده و اعالم نکرده که نیروهایش در حین زمستان قرار است چه کار کنند. اما مسکو دائما تاکید کرده است که اهداف »عملیات ویژه نظامی« محقق خواهد شد. 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که این اهداف از طریق »مذاکرات صلح« می تواند محقق شوند اما این مذاکرات در حال حاضر به دلیل موضع طرف اوکراینی »غیرممکن« 

است.در ماه اکتبر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین فرمانی را امضا کرد که به موجب آن هرگونه گفت وگو و مذاکره را با والدیمیر پوتین ممنوع می کند.

نیویورک تایمز: بورل از افزایش تحریم ها علیه ایران خبر داد

آمریکا انتظار دارد جنگ اوکراین در زمستان متوقف شود
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پژوهشگران »دانشگاه پنســیلوانیا« در بررسی جدیدی دریافته اند 
که تنفس ممکن اســت بتواند به تنظیم واکنش عصبی و برقراری 
آرامش روانی کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس 
نیوز، پزشــکان ســامت روان و مربیان مدیتیشن مدت هاست که 
تنفــس عمدی را با توانایی القای آرامش درونی مرتبط می دانند اما 
دانشــمندان به طور کامل نمی دانند که مغز چگونه در این فرآیند 
 Penn(»نقش دارد.پژوهشگران کالج مهندسی »دانشگاه پنسیلوانیا
State( با استفاده از »تصویرســازی تشدید مغناطیسی کارکردی« 
یــا »اف ام آرآی«)fMRI( و الکتروفیزیولوژی، یــک ارتباط بالقوه را 
میان تنفس و تغییر فعالیت عصبی در موش ها شناســایی کردند.
پژوهشــگران از روش های چندوجهی هم زمان بــرای پاک کردن 
صدایی که معموال با تصویربرداری مغز مرتبط اســت و مشــخص 
کردن مکان هایی که تنفس در آنجا فعالیت عصبی را تنظیم می کند، 
استفاده کردند.»نانیین ژانگ«)Nanyin Zhang(، مدیر مرکز تحقیقات 
سامت روان در دانشگاه پنسیلوانیا گفت: تقریبا یک میلیون مقاله در 
مورد اف ام آرآی منتشر شده اند. اف ام آرآی، یک روش تصویربرداری 
غیر تهاجمی است که به پژوهشگران امکان می دهد تا فعالیت مغز 
را در لحظه بررسی کنند.وی افزود: پژوهشگران حوزه تصویربرداری 
معتقد بودنــد که تنفس، یک اثر فیزیولوژیکــی غیر عصبی مانند 
ضربان قلب یا حرکت بدن در تصویربرداری اف ام آرآی است. مقاله ما 
این ایده را مطرح می کند که تنفس دارای یک مولفه عصبی اســت 

و با تعدیل فعالیت عصبی، بر سیگنال اف ام آرآی تأثیر می گذارد.

دانشمندان باور دارند که تصویر جدید و عجیبی که از سیاره غول پیکر 
مشتری منتشر شده است، می تواند به آنها کمک کند تا سیارات شبیه 
به زمین را که اطراف ســتاره های دور می چرخند، شناســایی کنند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، تصویر عجیب ثبت شده با »تلسکوپ 
کک«)Keck Observatory( در هاوایی، از »اولین نور«)first light( دستگاه 
جدید آن موســوم به » سیاره یاب کک«)Keck Planet Finder( به دست 
آمده است که انتظار می رود از بهار ۲۰۲۳ به بعد، کشف حیات فرازمینی 
را متحول کند. ســیاره یاب کک اکنون پیشرفته ترین طیف سنج جهان 
برای طول موج های مرئی است.ستاره شناســی صرفا مطالعه نور است. 
یک طیف ســنج، نور را از یک جرم در یــک طیف پراکنده می کند که 
کمی شــبیه به یک رنگین کمان است. این کار به ستاره شناسان امکان 
می دهد تا گازها و مواد شــیمیایی موجود در جو ســتارگان و سیارات 
را کشــف کنند که می توانند امضای زیســتی و نشانه های حیات روی 
سطح یک سیاره باشند.تصاویر آن ممکن است برای افراد عادی جالب به 
نظر نرسند اما می توانند ارزش باورنکردنی در جستجوی حیات فراتر از 
زمین داشته باشند. شناسایی سیارات هم اندازه زمین در اطراف ستارگان 
دیگر، به دلیل اندازه کوچک آنها فوق العاده دشوار است. به همین دلیل 
اســت که سیاره یاب کک، یک خبر بزرگ است.تقریبا از هر پنج ستاره 
خورشیدســان، یکی از آنها ســیاره ای به اندازه زمیــن در منطقه قابل 
ســکونت خود دارد. این منطقه به اندازه ای گرم است که آب مایع روی 
سطح آن وجود دارد.»شری یه«)Sherry Yeh(، دانشمند پروژه سیاره یاب 
کک گفت: ما نخســتین نسلی هستیم که سیارات دیگر در همسایگی 

کهکشان خود را واقعا درک خواهیم کرد.

 تنفس می تواند آرامش روانی 
را برقرار کند

جستجوی حیات فرازمینی با کمک 
تصویر جدید مشتری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات اسب سواری در شهر آلماتی قزاقستان/ رویترز

دوچرخه  برقی پورشه برای خیابان و کوهستان معرفی شد
پورشــه در بازار دوچرخه های الکتریکی حضور دارد و اخیراً از محصوالت به روز شــده خود برای سال ۲۰۲۲ رونمایی کرده است. این 
دوچرخه ها با نام های اسپرت و کراس شناخته می شوند. هر دو محصول تازه نفس پورشه از فریم کربنی ای سود می برند که قرار است 
ما را به یاد استایل پورشه تایکان بیندازد. در واقع طراحان این خودروساز آلمانی از همین خودروی الکتریکی برای طراحی دوچرخه ها 
الهام گرفته اند. لوله های تخت نیز توسط استودیو F.A. پورشه طراحی شده اند تا نور را به صورت کاراتری منعکس کنند.دوچرخه الکتریکی 
اســپرت برای جاده طراحی شــده و پورشــه آن را محصولی ایده آل برای زندگی روزمره می خواند. الستیک های جدید کانتیننتال نیز 
چسبندگی الزم را در مسیرهای ناهموار و شنی فراهم می کنند. این دوچرخه از پیشرانه شیمانو EP-8 و باتری ۶۳۰ وات ساعتی استفاده 
می کند که بنا به گفته پورشه شتاب گیری قدرتمندی را ارائه خواهد کرد. کالیپر ترمز چهار پیستونه جدید در بخش عقب نیز به کاهش 
ســرعت محصول به روز شــده پورشــه کمک خواهد کرد. با وجود چراغ های یکپارچه و کابل های ترمز و تعویض دنده پنهان در داخل 
فریم، دوچرخه الکتریکی پورشــه اسپرت طراحی مینیمالیستی و ظریفی را به نمایش می گذارد. کانکتور جدید گوشی هوشمند نیز به 

دوچرخه سوار اجازه می دهد در زمان سواری به طور ایمن گوشی را به دوچرخه وصل کند.

رونالدو: منچستریونایتد عمال به من خیانت کرد
ســتاره پرتغالی منچستریونایتد سکوت خود را شکست. او تاکید کرد که در شیاطین سرخ احساس خیانت از سوی باشگاه، سرمربی و 
بازیکنان می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از سان، کریســتیانو رونالدو بدترین فصل فوتبالی خود را تجربه می کند. او در فصل جاری 
حواشــی زیادی داشته است و به نظر می رسد که جدایی او از یونایتد در زمستان قطعی است. رونالدو سکوت خود را شکست و درباره 
وضعیت خود در تیم صحبت کرد.این فوق ستاره پرتغالی گفت: منچستر یونایتد تاش کرد تا من را مجبور به جدایی کند و این تنها 
نقشه سرمربی تیم نبود بلکه بازیکنانی هم در باشگاه از او حمایت کردند. در منچستر احساس خیانت کردم. احساس کردم که بعضی از 
حضور من در منچستر یونایتد خوشحال نیستند و این مربوط به فصل جاری نمی شود بلکه فصل قبل هم چنین احساسی داشتم. دوباره 
می گویم که منچستر یونایتد عما به من خیانت کرد.رونالدو در ادامه درباره تن هاخ گفت: من به تن هاخ احترام نمی گذارم چرا که او 
هم به من احترام نمی گذارد. درباره رالف رانگنیک هم باید بگویم که او اصا ســرمربی نبود چرا که من پیشتر درباره او چیزی نشنیده 
بودم. سولسشایر تنها مربی بود که در منچستر یونایتد به من احترام گذاشت. از زمان جدایی فرگوسن هیچ تغییری در باشگاه به وجود 

نیامده است. من از منچسترسیتی هم پیشنهاد داشتم اما فرگوسن به من گفت که نباید راهی سیتی شوم و من هم موافقت کردم.

وجود حقیقت نشانی ندارد
رموز رطیقت بیانی ندارد

هب صحرای معنی گذر، ات ببینی
بهاری هک بیم زخانی ندارد

جمال حقیقت کسی دیده باشد
هک رد باز گفتن زبانی ندارد

ردین داهن رمغی تواند رسیدن
هک زج نیستی آشیانی ندارد

تنی را، هک رد دل نباشد غم او
راه کن حدیثش، هک جانی ندارد

هب چیزی توان ربد چیزی هک این جا
هب اننی نیرزد، هک اننی ندارد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب گریخته
جلد ششــم رمان در جستجوی زمان از دست رفته، 
اثر بزرگ مارسل پروســت، کتاب گریخته است. در 
این جلد، مقدمــه ی پایان کتاب شــکل می گیرد و 
مخاطب رفته رفته متوجه همه نکات ریز و درشــت 
کتاب می شود. همان طور که می دانید و قبا نیز اشاره 
شــد؛ طرح ابتدایی رمان ســه جلد بیشتر نبود اما با 
وقوع جنگ جهانی، نویسنده تصمیم گرفت رمان خود 
را گســترش دهد. در جلد قبل، کتاب اسیر، خواندیم 
که این دو مرغ عشــق – راوی و آلبرتین – به حدی 
درگیر همدیگر هستند که هریک به نحوی زندانی آن 
دیگری است. عشق راوی حد و مرز نداشت به نحوی 
که او می توانست ساعت های حتی خوابیدن آلبرتین 
را با عاقه تماشا کند. اما از طرف دیگر، حسادتش هم هیچ حد و مرزی نداشت. حسادت در کنار 
کنجاوی بیش از حد رابطه آن ها را وارد مرحله ای تازه کرده بود.در واقع حسادت و کنجکاوی بود 
که هم خود راوی و هم آلبرتین را دیوانه کرد. در جلد قبل آلبرتین به شــدت احســاس می کرد 
»اســیر« است. البته آلبرتین دوســت داشت که همراه راوی زندگی کند و با او باشد اما زندانی او 
بودن بیش از این قابل تحمل نبود، به همین خاطر در انتهای جلد قبل یعنی کتاب اسیر، دیدیم 
که فرانســواز به راوی خبر داد که خانم آلبرتین چمدانش را برداشــته و رفته. فرانسواز همچنین 
یادداشتی که برای راوی بود به او داد.قسمتی از یادداشت آلبرتین که علت رفتنش را شرح می دهد 
چنین اســت:زندگی ما با هم دیگر غیر ممکن شده و خودتان هم با آن دعوای آن شبتان متوجه 
شــدید که روابطمان دیگر تغییر کرده، آنچه آن شــب هنوز قابل ترمیم بود چند روز دیگر شاید 

جبران ناپذیر بشود. بنابراین، بهتر است که چون خوشبختانه فرصت آشتی پیدا کردیم...

لئوناردو دی کاپریو
 Leonardo :لئونــاردو ویلهلم دی کاپریو )انگلیســی
Wilhelm DiCaprio؛ زادهٔ ۱۱ نوامبر ۱۹۷۴( بازیگر و 

تهیه کنندهٔ آمریکایی است. او برای بازی در فیلم های 
زندگی نامــه ای و دورانی شــهرت دارد و افتخارات 
مختلفی از جمله یک جایزهٔ اسکار، یک جایزهٔ فیلم 
بفتا و ســه جایزهٔ گلدن گلوب دریافت کرده است. 
فیلم هایش تا ســال ۲۰۱۹ بیــش از ۷٫۲ میلیارد 
دالر در جهان فروش داشــته و نام او هشت بار در 
رتبه بندی های ساالنهٔ بازیگران با بیشترین دستمزد 
در جهان قرار گرفته اســت. لئوناردو، در ۱۱ نوامبر 
۱۹۷۴ در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا متولد 
شــد. پدرش جورج دی کاپریو نویسنده کتاب های 
کمیک و بازیگر، تهیه کننده فیلم های طنز و مــادرش ایرملین ایندربرکن و مادربزرگش هلنا 
ایندربرکن است. اجداد لئوناردو اهل ایتالیا و آلمان بودند و سه چهارم دی کاپریو در واقع آلمانی 
است. نام لئوناردو توسط مادر او و به خاطر نام لئوناردو دا وینچی هنگامی که نقاشی این هنرمند 
را در ایتالیا مشاهده نمود بر او گذاشته شد. مادر و پدر لئو هنگامی که تنها یک سال داشت از 
یکدیگر طاق گرفتند و لئوناردو همراه مادرش در محلهٔ فقیرنشینی با نام اکو پارک که موسوم 
به زاغه های هالیوود است زندگی کرد و بزرگ شد. پدر دی کاپریو یک دورگه آلمانی-ایتالیایی 
اهل الیف و باواریااســت؛ و مادر بزرگ مــادری دی کاپریو، هلن ایندربرکن، یک آلمانی متولد 
یلنا اسمیرنوا روسیه است. دی کاپریو فعالیت حرفه ای خود را در اواخر دههٔ ۱۹8۰ با حضور در 
آگهی های تلویزیونی آغاز کرد. در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، او در مجموعه های تلویزیونی مختلفی مانند 
سیت کام پدر و مادری نقش های طوالنی مدتی را ایفا کرد و نخستین نقش سینمایی برجستهٔ 
او توبیاس وولف در زندگی این پســر )۱۹۹۳( بود. او در ۱۹ سالگی برای بازی در نقش پسری 
معلول در چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می دهد )۱۹۹۳( مورد تحسین منتقدان قرار گرفت 

و نامزد دریافت جایزهٔ اسکار شد.

فرهنگ

باستان شناســان با کاوش در یکــی از جزیره های یونان 
موفق شدند، بقایای یک تماشــاخانه باستانی را کشف 
کنند.به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس، ویرانه های 
شهر باستانی »لیسوس«   )Lissos( در جنوب غربی جزیره 
»ِکرت«   کشور یونان واقع شده است و دسترسی به این 
بقایای باستان شناســی فقط از طریق دریا یا پیاده روی 
طوالنی امکان پذیر اســت.با توجه بــه موقعیت مکانی 
دورافتاده شهر باســتانی »لیسوس«، باستان شناسان تا 
کنون موفق نشده اند در ویرانه های آن به درستی کاوش 
کنند. با این حال، کاوش اخیر باستان شناســان در این 
شهر تاریخی به کشــف بقایای یک تماشاخانه باستانی 
منجر شده است که شــباهت زیادی به تاالر کنفرانس 
امروزی دارد. کارشناســان وجود این تماشاخانه در شهر را نمادی از پر رونق بودن »لیسوس« ارزیابی 
کرده اند.تحقیقات قبلی نشــان داد که »لیسوس«   مدت ها قبل از آن که نامش در قرن چهارم پیش از 
میاد وارد کتاب های تاریخ شــود به عنوان سکونتگاه مورد استفاده قرار می گرفت. محققان همچنین 
معتقدند این شهر باستانی در گذشته به عنوان یک توقفگاه مهم در مسیر تجاری مدیترانه مورد استفاده 
قرار می گرفته است.بناهای متعلق به دوره های مختلف این شهر تاحدی سالم باقی مانده اند که از جمله 
آن ها به معبد بی نظیر »اَســَقلِبیوس«، ایزد درمان در اساطیر یونان باستان، یک منطقه مسکونی، یک 
گورستان قابل توجه با مقبره های دو طبقه، گرمابه های رومی و کلیساهای مسیحی می توان اشاره کرد. 

کشف تماشاخانه باستانی 
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