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معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه اظهار داشت: پیشنهاد پلمپ الکترونیک بین دو کشور مطرح شده است اگر اجرا شود کاال بدون اینکه لمس شود 
به مقصد می رســد. این شیوه یک گام از گمرک ســبز باالتر است، روسیه موافقت خود را اعالم کرده و اگر اجرا شود تجارت آزاد خواهیم داشت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در جلسه روسای اتاق بازرگانی ایران و روسیه، گفت: روسای جمهور ایران و 
روسیه برای توسعه روابط تجاری این دو کشور مالقات های زیادی داشتند و به این توافق کردند که رقم تجارت دو کشور به عدد 5 میلیارد دالر برسد.این 

مقام مسئول ادامه داد: وزرای کشاورزی، اقتصاد، صمت و راه و شهرسازی به روسیه سفر کردند.
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معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه:

موافقت روسیه با برقراری پلمپ الکترونیک
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در گفت وگوی تشریح شد
۴۸۵۰ بیمار نادر تایید شده در کشور 
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با تاکید بر اینکه الزم است بودجه 
صندوق بیماران نادر، خاص و صعب العالج در سال آتی افزایش یابد، 
گفت: بودجه فعلی 5۰۰۰ میلیارد تومانی برای ســال ۱۴۰۲ باید 
ترمیم شــود؛ چراکه این میزان فعلی با افزایش شمار بیماری های 
تحت پوشــش پاســخگو نخواهد بود.دکتر حمیدرضا ادراکی در 
گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه شمار بیماری های نادر تحت 
پوشش صندوق بیماران نادر، خاص و صعب العالج باید افزایش یابد، 
گفت: در حال حاضر در مرحلــه اول این طرح، ۲۶ بیماری تحت 
پوشش قرار گرفتند که همه این تعداد هم بیماری نادر نیست و از 
سایر گروه ها نظیر پیوندها و... هم در صندوق حمایتی وجود دارد. 
این درحالی اســت که بر اســاس آخرین آمار، کمیسیون پزشکی 
بنیــاد بیماری های نــادر تاکنون در ایران ۳۹۰ نــوع بیماری نادر 
شناسایی کرده  و الزم اســت حاال که بودجه مشخصی هم به این 
بیماران اختصاص یافته، شمار بیماری های تحت حمایت صندوق 
بیماران نادر، خاص و صعب العالج افزایش یابد.وی با اشاره به اینکه 
تمام بیماران نادر شناسایی شده در کشور نیازمند حمایت بیمه ای 
هستند، تصریح کرد: بیماری های نادر موکوپلی ساکاریدوز، بیماری  
بــال پروانه ای، SMA تیپ یک و دو و ســه و بیماری CF اکنون در 
این صندوق تحت پوشش هستند، اما الزم است شمار بیماری های 
نادر افزایــش یابد.او ادامه داد: در ابتدا که موضوع صندوق بیماران 
نادر، خاص و صعب العالج مطرح شــد به نام بیماران نادری بود که 
تا آن زمان هیچ پناه و حمایتی نداشــتند و اصال اســاس باز شدن 
ایــن صندوق، بیماران نادر بودند. بنیاد بیماری های نادر در یکی از 
بندهای سند ملی بیماری های نادر بر این موضوع تاکید کرده است 
که باید پوشــش بیمه ای بیماران کامل باشــد و دولت هم مجری 
این امر را بیمه ســالمت معرفی کرد.وی افزود: پس از مدتی سایر 
بیماری ها نظیر بیماران پیوندی، دیالیزی و... به شمار بیماری های 
تحت پوشش صندوق اضافه شدند که این موضوع ایرادی هم ندارد 
اما اکنون نگرانی ما این است که بودجه مخصوصی که برای پوشش 
بیمه ای و چتر حمایتی صندوق بیماران نادر، خاص و صعب العالج 
برآورد شــده و اختصاص یافته اســت، حاال که شمار بیماری های 
بیشتری به صندوق اضافه شدند، کفاف درمان همه بیماران را ندهد. 
وقتی پروسه درمان آغاز شود، قرار نیست در کوتاه مدت افاقه کند 
و ممکن است سال ها به طول بیانجامد و باید حمایت کامل صورت 

گیرد و در طول درمان با کمبود بودجه مواجه نشویم.

لزوم ترمیم بودجه صندوق حمایت از بیماران نادر، خاص و 
صعب العالج در 1402

ادراکی با اشاره به لزوم افزایش بودجه صندوق بیماران نادر، خاص 
و صعب العالج در ســال آتی،   اظهار کرد: بودجه فعلی 5۰۰۰ هزار 
میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ باید ترمیم شود؛ چون این میزان 
فعلی با افزایش شمار بیماری های تحت پوشش پاسخگو نخواهد بود. 
همچنین باید کمیسیونی برای نحوه ارائه دارو تشکیل شود؛ چراکه 
دارو برای هر نوع و گرید یک بیماری هم متغیر اســت. کمیسیون 
است که می تواند بگوید هر کدام از بیمارانی که به صندوق بیماران 
نادر، خاص و صعب العالج معرفی شدند به چه میزان دارو نیاز دارند؛ 
آن وقت می شــود برآورد کرد که بودجه ای که برای هر بیمار نادر 
در هر ســال نیاز است چقدر خواهد بود تا با کمبود بودجه مواجه 
نشویم.وی افزود: بر اساس مصوبات، صندوق بیماران نادر، خاص و 
صعب العالج، بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های بیماران را پوشــش 
می دهد اما گاهی اوقات دارو آنقدر گران اســت که حتی همان ۱۰ 
درصد فرانشیزی که خانواده باید پرداخت کند، برایشان سنگین و 
سخت است؛ زیرا این داروها وارداتی و گران است. باید تا حد امکان 
پوشش بیمه را به ۱۰۰ درصد برسانیم تا نگرانی و دغدغه بیماران 
رفع شود.او تاکید کرد: تمام مدارک حدود ۴۸5۰ بیمار نادر تایید 
شده و در کمیسیون ها هم به طور قطع به نام بیمار نادر شناسایی 
شدند. برخی از این بیماران نادر تحت پوشش بیمه های پایه بودند 

اما از این به بعد تحت پوشش بیمه مکمل خواهند بود.

سواپ نفت و گاز یعنی دست روی دست گذاشتن
 ناکجاآباد بنزین در ایران؛ از واردات تا تولید 

در پتروشیمی ها
نماینده سابق مجلس گفت: ما وقتی کار استاندارد نمی کنیم ممکن است هر کار اشتباهی را از جمله واردات 
و یا استفاده از بنزین پتروشیمی ها مرتکب شویم و این به معنای بردن راه حل مسئله به گوشه میدان است.

هدایت اهلل خادمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره افزایش مصرف بنزین و احتمال اســتفاده از 
پتروشــیمی ها برای تولید بنزین اظهار داشت: ظرف چند سال گذشته به جای توسعه و ساخت پاالیشگاه  
جدید و تبدیل نفت خام به فرآورده باارزش، اصرار بر خام فروشی و یا واردات فراورده داشته ایم. در حالی که 
باید نفت را تبدیل به فرآورده های باارزش کرده و خود بنزین را صادر می کردیم، نه اینکه به جایی برسیم که 

بنزین را وارد و یا به پتروشیمی ها متوسل شویم.

تداوم سیکل معیوب خام فروشی
وی افزود: آخرین پاالیشگاهی که ساختیم هم ستاره خلیج فارس بود که آن زمان هم میزان مصرف با میزان 
تولید برابر شد، همان زمان باید تالش می کردیم این سیکل ادامه داشته باشد، یعنی پاالیشگاه های بیشتری 
بسازیم. چون مصرف در هر کشوری که در مسیر توسعه قرار دارد روند افزایشی دارد اما ما ساده ترین راه را 
انتخاب کردیم، یعنی نفت را خام بفروشیم و با چند برابر قیمت بنزین وارد کنیم، این سیکل معیوب و کالفی 

سردرگم است که از دهه های گذشته گرفتار آن هستیم. 

سواپ نفت و گاز روسیه یعنی دست روی دست بگذاریم و میادین مشترک را توسعه ندهیم
این نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: اکنون مطرح است که نفت و گاز روسیه را سواپ کنیم و این یعنی 
اینکه که دست روی دســت بگذاریم و میادین مشترک را توسعه ندهیم و اجازه دهیم کشورهای همسایه 
برداشت داشته باشند ما هم اگر نیاز پیدا کردیم از روسیه و یا حتی قطر وارد کنیم، اگر در حوزه سوخت هم 
مشکل داریم وارد کنیم و یا مثل اواخر دهه ۸۰ به خاطر نبود سوخت که از پتروشیمی استفاده کردند؛ اکنون 
دوباره  این کار را انجام دهیم، اینها چرخه باطلی اســت که دوباره ما را در ورطه آالیندگی می اندازد وگرنه 
پتروشــیمی باید محصوالت باارزش خود را تولید کند و ما باید پاالیشگاه می ساختیم. اگرچه پتروشیمی ها 
هم گاز ارزان را دریافت و تبدیل به متان کرده و ارزان صادر می کنند، یعنی به جای اینکه گاز را تبدیل به 
فروآرده باارزش تنی مثال 5 هزار دالر بفروشــند، متان را ۴۰۰ دالر می فروشــند، این عملکرد طی ۳۰ سال 

است که همچنان ادامه دارد. 

به پتروشیمی ها می گوییم به جای ارزآوری؛ محصولی تولید کنند که در خودروها بسوزد
وی بیان داشت: جزء برنامه های باالدستی این بود که پاالیشگاه سازی کنیم، اما فقط زمان وزارت آقازاده دو 
پاالیشگاه ساخته شد و بعد از آن تا زمان احداث ستاره خلیج فارس این برنامه ها متوقف شد. وقتی انگیزه و 
پاسخگویی نباشد و منافع ملی را در نظر نگیریم، ساده ترین راه را انتخاب می کنیم، پاالیشگاه سازی سخت 
و زمان بر اســت، ما به جای اینکه پاالیشگاه بسازیم و اشــتغال ایجاد کرده و محصوالت دیگر تولید کنیم، 
می گوییم یا بنزین را وارد کنیم و یا به پتروشــیمی ها بگوییم روند اصلی تولید را متوقف کرده و محصولی 
تولید کنند که در خودورها بســوزد.خادمی تاکید کرد: من اعتقاد دارم کشــوی که تا به این حد منابع خام 
در اختیار دارد باید پاالیشگاه ســازی کند نه اینکه نفت خام را به کشوری بدهیم که این منابع را ندارد، آنها 
پاالیشگاه بسازند و اشتغال برای خودشان ایجاد کنند. حتی پاالیشگاه فراسرزمینی هم جای سوال دارد چرا 
ما باید در دیگر کشورها ایجاد اشتغال کنیم؟ ضمن اینکه سابقه تجربه بدی هم در این زمینه داریم، سهم 
باالیی از پاالیشگاه مدرس هندوستان متعلق به ایران بوده است و امروز خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده است 
قرار بود این پاالیشگاه نفت خام ایران را دریافت کند اما اکنون شاهدیم که هند بیشترین واردات نفت را نیز 

از روسیه دارد و ظاهرا فقط ۱۰۰ هزار بشکه از ما می خرد.

راه حل معضل بنزین را با اشتباهات پی درپی پاسخ می دهیم
وی خاطرنشــان کرد: ما وقتی کار استاندارد نمی کنیم ممکن است هر کار اشتباهی را از جمله واردات و یا 
استفاده از بنزین پتروشیمی ها مرتکب شویم و این به معنای بردن راه حل مسئله به گوشه میدان است، اگر 
بنزین را وارد کنیم یعنی به منافع ملی صدمه وارد می کنیم و هدررفت منابع و ایجاد اشــتغال برای کشور 
خارجی را تشــدید می کنیم و اگر هم از بنزین پتروشــیمی اســتفاده کنیم، هوا و محیط زیست را آلوده تر 

کرده ایم.

وزیر نفت شــرایط امروز تحریم ها را سخت ترین 
شرایط تحریم صنعت نفت دانست و با بیان اینکه 
در جنگ اقتصادی همه ارکان کشور باید پای کار 
بیایند، گفت: مدیران باید شجاعت تصمیم گیری 
داشــته باشــند، نباید از تصمیم بترسیم، چون 
کشــور در شرایط جنگی است.به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی در جمع مدیران ارشــد وزارت نفت 
با بیان اینکه در شرایط سختی دولت را تحویل 
گرفته ایم، اظهار کرد: ما درگیر جنگ تمام عیار 
اقتصادی هســتیم و در جنگ اقتصادی مانند 
جنگ نظامی همه ارکان کشــور باید شرایط را 
درک کنند و مانند دوره جنگ پای کار بیایند و 
کمک کنند.وی با بیان اینکه برخی از مسئوالن، 
مدیران و نمایندگان گویی هنوز احساس درگیر 
بــودن در جنگ اقتصــادی را ندارند و با فرض 
عادی بودن شــرایط کشور با موضوع ها برخورد 
می کنند، تصریح کــرد: پیش تر هم گفته ام که 
ما در زمینه فروش نفت حتی یک بشــکه نفت 
به صــورت متعارف و عادی نمی فروشــیم و با 
سختی فراوان و درگیر با فضای غیررسمی نفت 
می فروشیم، برای همین است که مقداری که به 
فروش نفت اضافه کرده ایم تا این حد مهم است 
و البته کار دشــواری هم بوده است.وزیر نفت با 
تأکید بر اینکه شرایط امروز تحریم ها سخت ترین 
شــرایط تحریم صنعت نفت است و امروز همه 
نظام ســلطه علیه کشور دســت به دست هم 
داده اند تا بیشــترین فشــارها را به کشور وارد 
کنند، افزود: شرایط به گونه ای ست که هر لحظه 
باید مواظب باشیم، کشتی ما دچار مشکل نشود، 
پول آن پرداخت شــود، خــود نفت با اطمینان 
فروش رود و تحویل شــود؛ اما به نظر می رسد 
بخش هایی از کشــور متوجه این دشــواری ها 
نیستند و انتظارهایی که مطرح می کنند با این 
شرایط همخوانی ندارد.طبق اعالم وزارت نفت، 
اوجی تصریح کرد: فرض ما بر این است که اگر 
برای خدا کار کنیم، خدا به ما کمک خواهد کرد 
که تا امروز هم چنین بوده است.وی با بیان اینکه 
مدیران باید شجاعت تصمیم گیری داشته باشند، 
نباید از تصمیم بترســیم زیرا کشور در شرایط 
جنگی است، اظهار کرد: این موضوع را هم باید 
به خودمان یادآوری کنیم و هم باید این موضوع 
را به مسئوالن دستگاه های مختلف منتقل کنیم 
که شــرایط جنگی است و شــرایط جنگی به 
تصمیم های سخت نیاز دارد.وزیر نفت ادامه داد: 
افــزون بر این هر تصمیمی را باید با آینده نگری 
اتخاذ کنیم؛ تصمیم های ما تا جای ممکن نباید 

اقتضایی باشند. باید تأثیر هر تصمیم را از پیش 
ارزیابی کنیم و در مسیر تصمیم گیری این تأثیر 
را لحــاظ کنیم.اوجی با بیان اینکه مردم همه از 
دولــت انتظار دارند. پس وظیفــه ما دو چندان 
است. هر قدر کار کنیم کم است و باید احساس 
مســئولیت مضاعف کنیم و زیرمجموعه های ما 
هم باید به دقت همین احساس را داشته باشند، 
تأکید کرد: هر اتفاقی می افتد مســئولیت آن با 
ماســت، اگر مدیری کار بلد نیســت و با کشور 
همدل نیســت چرا او را نگــه می دارید و آبروی 
نظام و دولت را به او گره می زنید؟وی افزود: همه 
فکر می کنند تنها وزیر و ستاد وزارتخانه مسئول 
است، در حالی که مدیران میانی و استانی ما هم 
نســبت به اتفاق های استان ها مسئول هستند و 
باید وقت بگذارند و نمایندگان، مقام های استانی، 
رسانه ها و مردم محلی و ذی نفعان را توجیه کنند.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه در هر صورت نه نظام، 
نه دولت، نــه بنده، می پذیریم که محافظه کاری 
و کم کاری به ویژه در اســتان ها انجام شود، ادامه 
داد: اگر در اســتان مدیر استانی شما فعال عمل 
نمی کند هم شــما آســیب می بینید، هم دولت 
آســیب می بیند، هم به کلیت نظام آسیب وارد 
می شود. مدیر استانی شــما باید با همه اجزا و 
ارکان استان در ارتباط و تعامل باشد.اوجی گفت: 
از نماینده مجلس و دادستان گرفته تا استاندار، 
فرماندار و بقیه ارکان. باید موضوعات و چالش ها 
به درستی برای مردم و مسئوالن مناطق مختلف 
کشور توضیح داده شود. مدیران محلی شما باید 
برای اطالع رســانی و توضیح بــرای مردم وقت 
بگذارند و پای کار بیایند.وی با بیان اینکه ستاد 
وزارت نفت نباید در این عرصه تنها باشد و یک 
تنه بجنگد. این ستاد مگر چند نفر است؟ و مگر 
با این حجم از وظایف و مسائل پرشمار و متنوعی 
که با آن درگیر است، چه قدر برای پرداختن به 
هــر موضوع زمان در اختیار دارد؟ اظهار کرد: در 
حالی که ما یک بدنه بســیار وسیع در کل کشور 
داریم که موظف اســت پای کار باشــد و فعال 
عمل کند. به عنوان نمونه درباره موضوعی مانند 
مالیات یا مسائل دیگر مبتالبه صنعت و کارکنان 
مدیران محلی ما باید با نمایندگان ارتباط بگیرند 
و توضیح دهند. وقتی موضوع با وقت کافی و به 
درستی توضیح داده شود، بی شک روی اصالح و 
بهبود تصمیم ها تأثیرگذار خواهد بود.وزیر نفت 
افزود: با کارکنان خودمان صحبت کنید، شرایط 
جنگی را توضیح دهید، همه مدیران نفت برای 
اطالع رسانی و برای توجیه مردم و مسئوالن باید 

پــای کار بیایند. هر اتفاقی افتاد در هر اســتان 
مدیر استانی ما مسئول اند، در مسائل مربوط به 
محیط زیست، مسائل مربوط به تصمیم گیری ها 
در مجلس شــورای اسالمی، مســائل مربوط به 
تأمین سوخت، موضوع های مربوط به کارکنان و 
امثال آنها مدیران در اســتان ها مسئولیت دارند.

اوجی گفت: در شرایط کنونی کشور و برای اداره 
کشور ســه موضوع در رأس اولویت های وزارت 
نفت است، نخست »تأمین امنیت انرژی کشور«، 
دوم »پیش بردن سرمایه گذاری ها« و طرح های 
در حال اجرا« و ســوم »تأمین منابع مالی« که 
هر ســه موضوع باید وجهه همت همه مدیران 
صنعت نفت در همه ســطوح و همــه رده های 
سازمانی باشــد.در ادامه علی فروزنده، مدیرکل 
روابط عمومــی وزارت نفت با بیان اینکه پس از 
ســال ها وزیری در وزارت نفت منصوب شده که 
فارغ التحصیل دانشگاه نفت، متخصص نفت و از 
بدنه صنعت نفت اســت و در مدیریت های ارشد 
وزارتخانه نیز به جای مدیران سیاسی وارداتی، از 
کارشناســان و متخصصان فعال در بدنه صنعت 
نفت استفاده می کند، اظهار کرد: وزیر نفت امروز 
از جنس صنعت نفت است که مسائل، چالش ها 
و ظرفیت های این صنعت را به درستی می شناسد 
و بــا موضوع ها و مشــکالت کارکنــان به خوبی 
آشناســت.وی افزود: وزیر نفت با وجود آنکه از 
نفت حقوق دریافــت نمی کند و از دولت حقوق 
می گیرد، اما همه مشــکالت کارکنان را در هر 
ســطحی دنبال کرده و با همه وجود برای حل 
آنها در سقف مقدورات تالش کرده است.مدیرکل 
روابط عمومــی وزارت نفت تصریــح کرد: این 
وظیفه همه مدیران صنعت نفت است که نسبت 
به مسائل به ویژه در استان ها فعال عمل کنند و 
منفعل نباشــند. زمانی که وزیر نفت در سفر به 
خوزستان 5 یا ۶ ساعت برای دیدار چهره به چهره 
مردمی، شــخصا به همراه ســه نفر از معاونانش 
وقت می گــذارد، انتظار این اســت که مدیران 
صنعت نفت در استان ها هم با همین حساسیت و 
جدیت عمل کنند و نسبت به هیچ موضوعی چه 
در حیطه فعالیت و محل اســتقرار خود و چه در 
موضوع های ملی بی تفاوت نباشند.فروزنده گفت: 
نباید از اذهان پاک شــود که متخصصان صنعت 
نفت شایســته ترین افراد برای اداره این صنعت 
هســتند و گروه مدیریت کنونــی صنعت نفت 
که از کارشناســان و متخصصان همین صنعت 
تشکیل شده است، با فاصله عملکرد کارآمدتری 

از مدیران سیاسی غیرمتخصص دارند.

وزیر نفت

در جنگ اقتصادی همه ارکان کشور باید پای کار بیایند

یک قانون و چند اما و اگر

فروش نفت خام توسط اشخاص، تیغ دولبه!
جزئیاتی از دستور جدید شاپرک؛

الزام کسب وکارها برای اینماد 
و چند نکته

طی روزهای گذشــته اطالعیه ای مبنی بر اینکه کســب و کارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود »اینماد« 
دریافت کنند منتشــر و بحث برانگیز شــده و انتقاداتی از ســوی فعاالن این حوزه را به دنبال داشــت؛ اما برخی 
کارشناسان بر این عقیده هستند که صرفنظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، شاید زمان ارائه نامه قدری 
نامناســب باشد.به گزارش ایسنا، درحالی که در شــرایط بوجود آمده پس از اعمال برخی محدودیت ها برروی دو 
پلت فرم خارجی، کسب و کارهای آنالین با مشکالتی مواجه شدند، دولت تالش می کند به کسب و کارهای مجازی 
کمک کند اما انتشار اطالعیه ای توسط درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( مبنی بر الزام به 

اخذ اینماد برای دریافت کارتخوان....

وزیر صمت تاکید کرد:

افزایش قیمت ها بخاطر افزایش نرخ ارز 
قابل قبول نیست

مالی:

 تمرکزمان روی مذاکره با ایران نیست
دولت نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند

مردم صحبت های دولتمردان را باور ندارند
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ادعای اورشلیم پست درباره مذاکرات 
پنهانی آلمان با ایران برای واردات 

انرژی
روزنامه صهیونیســتی اورشلیم پســت در گزارشی مطرح کرد که یکی 
از مشاوران ارشــد بانکی در آلمان مدعی شده است، دولت این کشور 
برای برطرف کردن نیازهایش در زمینه انرژی، مذاکراتی پنهانی با ایران 
انجام می دهد.به گزارش ایسنا، روزنامه اورشلیم پست در گزارشی مدعی 
شــد: اقتصاددان اصلی بانک نیمه دولتــی LBBW آلمان در ایالت بادن 
وورتمبرگ این کشور گفت که دولت آلمان برای خرید نفت ایران با آن 
مذاکرات مخفیانه دارد.موریتر کریمر، اقتصاددان اصلی این بانک درباره 
برنامه های آلمان برای برطرف کردن نیازهایش در زمینه انرژی با وجود 
تالش آن برای مســتقل شــدن از منابع گازی روسیه، گفت: مذاکرات 
متمرکزی در پشــت پرده با ونزوئال، ایران یا الجزایر برای پوشش دادن 
نیاز آلمان به نفت و گاز انجام می شود.با این حال، بِرند وگنر، سخنگوی 
این بانک آلمانی به اورشــلیم پســت گفت که در اصل، این بانک هیچ 
گونه تراکنشی با ایران انجام نمی دهد.او در توضیح ادعای کریمر گفت: 
به نظر می رسد این یک سو تفاهم باشد. او درباره اقتصاد کشور صحبت 
می کند، نه درباره مناسبات کاری بانک LBBW. این واقعا قابل تشخیص 
است.هنوز معلوم نیست که آلمان چطور قادر خواهد با وجود تحریم های 
آمریکا علیــه صادرات انرژی ایران، بنزین آن را خریداری کند. احتماال 
دولت آلمان روی انجام شدن توافقی هسته ای میان قدرت های جهانی با 
ایران حساب می کند. این توافق موجب لغو شدن تحریم های آمریکا بر 

صادرات انرژی آن خواهد شد.
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گزیده خبر
آشتیانی:

ایران و ونزوئال دو کشور مستقل و دارای 
مواضع مشترک هستند

رئیس کمیســیون همکاری های 
اقتصادی ایــران و ونزوئال گفت: 
کشــور  دو  ونزوئــال  و  یــران  ا
مســتقل و دارای مواضع نزدیک 
و مشــترک در موضوعات منطقه 
ای و بیــن المللــی هســتند.به 
گــزارش خبرگــزاری مهر، آئین 
امضای ســند همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال 
در حوزه های صنعت معدن انرژی پتروشــیمی تجارت، کشاورزی، علوم 
و فناوری با حضور امیر آشــتیانی وزیر دفاع ایران و رئیس کمیســیون 
همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئال، معاون رئیس جمهور و ســه وزیر 
انرژی، حمل و نقل و کشاورزی ونزوئال و روسای کمیته های اقتصادی دو 
کشور برگزار شد.رئیس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئال 
گفت: بســیار خوشــحالیم که نهمین اجالس کمیسیون مشترک عالی 
همکاری های اقتصادی جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری بولیواری 
ونزوئال با تالش و زحمات شبانه روزی همکاران ایرانی و ونزوئالیی ظرف 
ســه روز گذشته، با موفقیت برگزار گردید.وی افزود: اعتقاد راسخ داریم 
که برگزاری موفقیت آمیز این کمیسیون، آغاز و نقطه عطفی در روابط و 
مناسبات کالن و راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بولیواری 
ونزوئال تحت راهبری عالیجنابان آقای ســید ابراهیم رئیسی و نیکالس 
مادورو روسای محترم جمهور دو کشور خواهد بود.آشتیانی با بیان اینکه 
ایران و ونزوئال دو کشــور مســتقل و دارای مواضع نزدیک و مشــترک 
در موضوعات منطقه ای و بین المللی هســتند، اظهار داشــت: در طول 
برگزاری این نوبت از کمیسیون، عالوه بر پیشبرد متوازن همکاری های 
دو جانبه، بــه توافقات و تفاهمات جدید و قابــل اتکایی در حوزه های 
اقتصادی، علمی، فناورانه، صنعتی، کشــاورزی، انرژی فرهنگی و سایر 
ابعاد همکاری دست یابند.وی خاطرنشان کرد: معتقدیم نتایج و توافقات 
این کمیســیون و اجرای آن، که حاصل جلسات تخصصی متعدد میان 
طرفین بوده است، فصل جدیدی را در همکاری های کالن اقتصادی دو 
کشــور فراهم نموده و فرصت جدید برای گســترش این همکاری ها در 
بخش هــای دولتی و خصوصی به وجود خواهد آورد.رئیس کمیســیون 
همکاری هــای اقتصادی ایران و ونزوئال گفت: بنده و جناب آقای رامون 
بالســکز، به عنوان مسئولین کمیسیون مشترک عالی همکاری های دو 
کشــور، تمام تالش و اهتمام خود را همچون گذشــته و با قوت بیشتر 
به کار خواهیم بســت تا مبادالت و تعامالت تجاری طرفین روند رو به 
رشد خود را با سرعت بیشتری طی نماید.آشتیانی خاطر نشان ساخت: 
ماموریت اصلی این کمیســیون، کمک به تجار، بازرگانان، صنعت گران 
و ســرمایه گذاران دو کشــور جهت افزایش و ارتقاء، ســطح مبادالت 
اقتصادی، تجاری و بازرگانی است.درخاتمه از مقامات محترم عالی رتبه 
و مســئولین بخش های مختلف دولتی و خصوصی کشور دوست و برادر 
جمهوری بولیواری ونزوئال و همین طور از همکاران خودم در بخش های 
مختلف به منظور تالش های شبانه روزی جهت برگزاری موفقیت آمیز 

این کمیسیون و تهیه و تدوین اسناد متعدد قدردانی می نمایم.

معاون اول رئیس جمهور در دیدار آیت اهلل  نوری همدانی:

اصالح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد
 اصالح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد 

معاون اول رییس جمهور که به قم سفر کرده است ، در دیدار 
با آیت اهلل  العظمی  نوری همدانی گزارشــی از وضعیت کشور 
و عملکــرد دولت ارائــه کرد.به گزارش ایســنا، محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور با تشــریح وضعیت کشور در مقطع 
آغاز به  کار دولت ســیزدهم به تبیین اقدامات صورت گرفته 
بــرای اصالح یارانه ها، تامین کاالهای اساســی، کاهش تورم، 
تولید مســکن، افزایش نرخ اشــتغال ، رونق اقتصادی و بهبود 
وضعیت معیشــتی مردم پرداخت.معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به ظرفیت ها و امکانات کشور، گفت: سال گذشته ۳۶۰ 
هــزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم ولی برخی مردم از 
این یارانه ها بهره نمی بردند و این عادالنه نبود.مخبر ادامه داد: 
امروز با عاالدنه سازی یارانه ها هیچ خانواده ای نداریم که درآمد 
حداقلی را نداشته باشد.معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: در 
دولت تالش می کنیم با افزایش سرانه ها، رونق سرمایه گذاری و 
همچنین توجه به اشتغال و مسکن به سرعت به جایگاه مناسب 
خودمان در منطقه و جهان برســیم.مخبر با ابالغ سالم رئیس 
جمهور، از مراجع  عظام به عنوان سرمایه  معنوی نظام اسالمی 
یاد کرد و دعای خیر آنها را پشــتوانه دولت مردمی دانســت .

آیــت اهلل  العظمی  نوری همدانی هــم در این دیدار با قدردانی 
از تالش ها و اقدامات دولت در توجه به  رفع مشــکالت کشور 
و مردم اظهار داشت: همه انسان ها دارای مسئولیت اجتماعی  
هســتند و مســئولیت دولت در این زمینه مضاعف است.این 
مرجع  تقلید با اشاره به منشور حکومتی امام علی )ع( به مالک 
اشــتر، افزود: هیچ حجابی نباید بین کارگزاران و مردم باشد و 
مســئوالن باید حرف ها و درددل های مردم را بشنوند و همه 
تالش خود را برای حل مشکالتشان  به کار گیرند.نوری همدانی 
توجه به عدالت را از مهم ترین وظایف حکومت و دولت دانست 
و گفت: دولت باید توجه ویژه ای به رفع فقر داشته باشد تا کسی 
نیازمند نباشد.این مرجع عالیقدر، مردم را سرمایه اصلی جامعه 
معرفی کرد و افزود: مردم همواره پشــتیبان اسالم و انقالب و 
نظــام بوده اند و امروز هم دولت را در اداره امور کمک خواهند 
کرد.نوری همدانی با اشــاره به نقش مهم وحدت  و برادری در 
پیشبرد امور، تاکید کرد مردم باید از مسئوالن حقیقت عدالت 
را ببینند.وی تأکید کرد: ما مشــکالت دولت را مشکالت خود 
می دانیــم و برای موفقیت دولت دعا می کنیم و برای کمک به 
دولت از آنچه در توان داریم دریغ نمی کنیم.نوری همدانی در 

این دیدار، اصالح نظام بانکی را مورد تأکید قرار داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، گفت: حاکمیت 
باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. 
نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم 
در پارلمان از ســطح شهرستان به سطح اســتان ارتقا یابد تا 
ســطح تصمیم گیری ملی شــود.به گزارش خبرنگار پارلمانی 
ایرنا،  الیاس نادران در نطق میان دستور خود در نشست علنی 
روز )سه شنبه ۲۴ آبان ماه( مجلس شورای اسالمی، گفت: ملت 
بزرگ و صبور ایران، حاصل ده ها سال تجارب معلمی در حوزه 
اقتصاد سیاسی و فعالیت های اجرایی-تقنینی را تقدیم و یکی 
از چالش های امروز کشور را بیان می کنم.نماینده مردم تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: آســیب شناسی محیط سیاسی و واکاوی در محیط 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی و ارائه راه کاری برای 
برون رفت از این وضعیت و به ویژه از منظر پیشگیری و آینده 

نگری و مقابله با فتنه های پیش رو ضروری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی، 
افزود: یکــی از دالیل ناکارآمدی حــوزه اقتصادی و فرهنگی 

ریشــه در انحراف فضای سیاسی کشــور دارد، بعد از جنگ به 
مرور اثرگذاری احزاب، تشــکل ها و حتی نهادهای روحانی در 
ساحت سیاسی کشور کمرنگ شــد و مجموعه ای از عناصر با 
ســابقه اطالعاتی وامنیتی با گرایش سیاســی نزدیک به هم، 
مدیریت صحنه را به دســت گرفتند. اولین جرقه این تعارض 
در فیلم کارناوال عصر عاشــورای ســال ۷۶ نمایان شد. چیزی 
که مخیله هیچ عنصر سیاسی غیرامنیتی نمی رسید.وی، گفت: 
کم کم استفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و بعضا اساتید 
دانشگاه توســط این جریانات امنیتی باب شد. این تعارض در 
انتخابات ۸۸ و فتنه پس از آن به اوج رسید . آشوب های خیابانی، 
کشته ســازی، بیانیه های سیاسی تند و به اصطالح رادیکالیزه 
کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از عناصر این مقابله ها 
است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، اضافه کرد: 
در جریان مخالفت با یکی از وزرا در ســال ۹۲ بنده اشــاره ای 
داشتم به امضای ایشــان پای نامه چند نفری در سال ۸۸. در 
یکی از جلسات یکی از امضا کنندگان که سابقه طوالنی دوستی 
با بنده داشت با اعتراض گفت ما نظر کارشناسی خود را به وزیر 

اطالعات گفته ایم. به ایشان عرض کردم چرا محتوا و محورهای 
نظرات کارشناســی شــما و نمایندگان فالن نامزد که بیانیه 
سیاسی داده اند یکی شده است؟!«ابطال انتخابات!!!«ریختن قبح 
ارتباط جریانات سیاسی با رسانه های بیگانه امکان نقش آفرینی 
آنها در تصمیمات کالن نظام را فراهم کرده اســتنادران، گفت: 
متاسفانه در ســال های بعد، دخالت و تاثیرگذاری عمیق تر و 
گسترده تر گردید و به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
هم تسری یافت. آشوب های ۹۶، ۹۸ و فتنه بنزین در این راستا 
قابل تحلیل است.مضاف بر این ریختن قبح ارتباط و بدوبستان 
این جریانات با رســانه های بیگانه و عدم توجه به هشدارهای 
داده شــده در این زمینه امکان سوار شدن سرویس های بیگانه 
بر محیط سیاسی کشور و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کالن 
نظام را فراهم کرد. عدم مرزبندی با عناصر بیگانه نفوذ را تسهیل 
کرد. درسال های گذشته نمونه های آن را در اثر غفلت حتی در 
مدیریت عالی اجرایی کشور شاهد بودیم.نماینده مردم تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، 
افــرود: دخالت ایــن مجموعه ها در محیط سیاســی، تنظیم 

لیســت ها و مهندسی 
انتخابات و اســتفاده از 
چهره های موجه سیاسی 
و ظرفیت های اجتماعی 
و فرهنگــی و کم رنگ 
کــردن اثــرات احزاب 
و تشــکل های سیاسی 
بیشــترین ســهم را در 

ترکیب غالب مجلس و حتی ریاســت جمهوری داشــت و این 
رویه ها علی رغم دســت به دست شدن هرگز متوقف نگردید و 
موجب نا کارآمدی هایی به این شرح در محیط سیاسی گردید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی، 
عنوان کرد: پنهان کاری، چاپلوسی، و مناسبات ناسالم به جای 
شایســته ساالری و فقدان  انتخاب افراد در یک فرآیند صحیح 
مبتنی بر شناسایی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی. پاسخگو 
نبودن به مردم و تالش در جلب رضایت مجموعه های پشتیبان 
و حداقل سازی ســرمایه اجتماعی. مسئولیت ناپذیری جریان 
کما اینکه امروز آنها که این مجلس را ســاختند حاضر نیستند 
از عملکرد خود دفاع کنند.وی، گفت: متاسفانه این نارسائی ها 
بر محیط اقتصادی کشــور تاثیر گذاشت و ناکارآمدی را به این 
حوزه تســری داده و ناترازی  هــا و عدم تعادل های اقتصادی و 

اجتماعی را تشدید کرد.

نادران: 

حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی
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کدامکسبوکارهایاینترنتیحمایتمیشوند؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره مندی از حمایت های آن را در فراخوانی منتشر 
کرد.به گزارش ایسنا، مطابق این فراخوان سه دسته شاخص اصلی شامل شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کاربران، شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و شاخص های 
مرتبط با قابلیت های نرم افزاری و فنی، برای شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.سکوهای متقاضی می توانند 
با مراجعه به پرتال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به آدرس ict.gov.ir نسبت به دسترسی به اسناد فراخوان یاد شده اقدام و پس خود ارزیابی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مثبته به 
آدرس پست الکترونیک platform@ict.gov.ir اقدام کنند.  طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، براساس اسناد فراخوان یاد شده سکوهایی که با ارایه اسناد مثبته بیش از ۶۵ درصد 
امتیازات ارزیابی را کسب کنند، مشمول حمایت های آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق 
شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند نیز مطابق آئین نامه های مربوطه امکان بهره مندی از برخی از حمایت های طرح را خواهند داشت.گفتنی است آیین نامه حمایت 
از کسب وکارهای اینترنتی طی هفته های گذشته توسط وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات رونمایی شد؛ به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات محدودیت های ایجاد شده در دو ماه گذشته 
برای دو پلت فرم خارجی که بخشی از کسب و کارهای مردمی روی آنها بود، سبب تسریع در روند این مصوبه شد.این آیین نامه ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت را شامل می شود و خدمات و 
امتیازات متنوعی را برای سکوهای مشمول و کسب وکارهای احزار هویت شده درنظر گرفته است. به طور مثال در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای اینترنتی و کاربران، این امکان 
وجود دارد که به سکوها و کسب و کارهای احراز هویت شده، نشان ویژه یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود یا برای عموم کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده )تیک آبی( فراهم شود. اما در 
این آیین نامه حمایت ویژه ای برای سکوهای مشمول در نظرگرفته شده است و آنها می توانند از مزایای قانونی حضور در پارک های علم و فناوری برخوردار شوند. در واقع به منظور حمایت و 
برخورداری سکوها از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفتر های اصلی و شعب پلت فرم های مشمول را 

در پارک فناوری اطالعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم کند.

گزیده خبر

واکنشرییساتاقبازرگانیدرخصوص
پیشنهادصندوقبینالمللیپولبرای

کاهشتورمدرایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آثار منفی تورم بر اقتصاد کشور گفت: یکی 
از عوامل اصلی و اساســی تورم در ایران پدیده رشــد پایه پولی است و هر یک 

درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد.
به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران اظهار داشــت: بانک جهانی در گزارشی به پیش بینی وضعیت 
اقتصادی جهان در ســال میالدی جدید پرداختــه و باتوجه به افزایش قیمت 
نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ 
درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می کند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی 
مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد 
تجربه می کنند و برای ایران هم رشــد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش بینی شده 
است.او در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین المللی پول درباره تورم ایران 
و دالیل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بالیی 
است که اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی از مشکالت 
اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش های 
اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در کشور ما 
باالی ۲۰ درصد بوده که از ســال ۱۴۰۰ این رقم با توجه به افزایش تحریم ها 
و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رســید. امســال هم پیش بینی  می شود نرخ تورم 
در ســطوح باالی ۴۰ درصد باشد.خوانساری افزود: صندوق  بین المللی پول در 
گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشــاره و اعالم کرده اســت یکی از 
عوامل اصلی و اساســی تورم در ایران پدیده رشــد پایه پولی است؛ در گزارش 
نوشــته شــده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را 

به دنبال دارد.
وی گفت: تحریم ها باعث باال رفتن نرخ دالر، افزایش کسری بودجه و ممانعت 
از صادرات نفت شــده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر 
یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصدی تورم شــده است.
خوانساری ادامه داد: عالوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم 
در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کســری نرخ تورم را ۲ درصد 
باال  می برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد 
غذایی، حامل های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مســکن ۳۰ درصد و سایر 
مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه های خانوار را تشکیل  می دهند که در بین 

آنها مهمترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.

پیشنهاد صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق  بین المللی پول 
برای کاهش تورم در ایران ارائه داده اســت و گفت: سیاســت کنترل قیمت ها 
اگر چه تورم را به صورت موقت مهار  می کند اما باعث ســرکوب  سرمایه گذاری 
و کاهش رشــد اقتصادی  می شــود و فقر و نابرابری را تشدید  می کند، بار مالی 
ســنگین را به دولت تحمیل  می کند و اثربخشی سیاست های پولی را کاهش 
 می دهد.وی افزود:بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت ها با یک 
سیســتم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جایگزین شــود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم ؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و 
تسهیل اجرای سیاست های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی 
ماندن تحریم ها با اجرای اصالحات تدریجی باید سیاســت کاهش پایه پولی را 
عملی ساخت.وی گفت: سوم، کسری بودجه با حذف یارانه های انرژی و پرداخت 
نقدی به اقشــار آسیب پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی 
کاهش یابد. چهارم، از طریق مبارزه با فســاد و انجام اصالحات دولت بهره وری 
منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت های هزینه ای 
دولت با افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی تامین شود.خوانســاری ادامه داد: 
ششم، با  سرمایه گذاری در اقتصاد ســبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و 
زیرساخت ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش 
نرخ کارمزد بانکی و تک نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود.وی گفت: 
هشتم، با اصالحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت 
و نظام مند کردن محیط کســب وکار انجام شود. نهم، استقالل عملیاتی و مالی 
بانــک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شــود. دهم، با بهبود 
فضای کســب وکار، حذف قیمت یارانه ای و کاهش تعداد شرکت های دولتی و 
بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره وری، وابستگی به واردات کاهش 
و قیمت های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کاالی جهانی مقاوم شــود.

رئیس اتاق تهران در پایان این بخش از ســخنانش تاکید کرد که این گزارش 
صندوق  بین المللی پول یک کار کارشناسی و تحلیل خوبی است که بهتر است 
مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای 

اقتصاد کشور شده، انشااهلل کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
دوطرحاقتصادیبرایمحققکردنآرزوی

دیرینهتولیدکنندگان
وزیر امــور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با نهایی شــدن دو طرح مالیات بر 
فعالیت های ســوداگرانه و طرح تأمین مالی تولید، هدایت اعتبارات به سمت 
فعالیت های مولد در کشور و رفع معضل تأمین مالی محقق می شود.به گزارش 
ایلنا، سید احسان خاندوزی پس از حضور در نشست کمیسیون ویژه جهش 
و رونق تولید مجلس گفت: دو دســتورکار بســیار مهــم در حوزه کمک به 
فعالیت های مولد و تولید در مجلس شــورای اسالمی در دست بررسی است؛ 
یکی از این طرح ها، طرح مالیات بر فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی است، 
این طرح موجب می شود نقدینگی به جای فعالیت های غیرمولد و داللی وارد 
فعالیت های تولیدی کشور شــود که امیدواریم این طرح به زودی در صحن 
علنی مجلس به تصویب برسد زیرا برای تولیدکنندگان خبر بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: دومین طرحی که به رونق فعالیت های مولد کمک می کند، طرح 
تأمین مالی تولید است که در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تدوین شده 
و کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه مجلس و دولت درباره هر دو طرح مالیات بر فعالیت های سوداگرانه 
و طرح تأمین مالی تولید اتفاق نظر دارند، اظهار داشــت: امیدواریم با تصویب 
نهایی این دو طرح، دو آرزوی دیرینه تولیدکنندگان و کارشناســان اقتصادی 
یعنی هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های مولد در کشور و رفع معضل تأمین 
مالی محقق شــود.به گفته خاندوزی، در این طرح موضوعاتی مانند مســئله 
مربوط به شــورای تأمین طرح های اقتصادی کشــور، کارگروه اعتبارسنجی، 
کارگروه وثایق و تضامین و صندوق های ضمانت و… تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: امیدواریم با تصویب نهایی این دو طرح در صحن مجلس، در سالی 
که به نام تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال آفرین نامگذاری شده، دو خبر خوب 

را داشته باشیم.

رئیس شورای ملی زیتون:
حتییککیلوزیتونهمخرید

حمایتینشده
رئیس شورای ملی زیتون گفت: سازمان تعاون روستایی بنا به 
دســتور وزارت جهادکشاورزی مکلف شد که ۳۰ هزار تن دانه 
روغنــی با قیمت ۲۵ هزار تومان خریــداری کند. این تصمیم 
حدود یک و نیم ماه پیش گرفته شد ولی هنوز حتی یک کیلو 
هم خریداری نشــده است.مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیــان اینکه صنعت زیتون در ایران صنعت نوپایی اســت و 
ســال های قبل تولید داخلی کفاف مصــرف داخل را نمی داد، 
اظهار کرد: امســال افزایش ۲۵۰ درصــدی تولید زیتون را در 
کشور داشتیم، اما متاسفانه تصمیمات در این حوزه دیر گرفته 
شــد و هنوز هم این تصمیمات اجرایی نشده است.وی با بیان 
اینکه میزان صادرات زیتون و روغن زیتون چشــمگیر نیست، 
گفت:صــادرات روغن زیتون را مشــروط به خریــد دانه های 
روغنی در داخل کشــور کرده اند. وقتی بــا مازاد محصولی در 
کشــور مواجهیم نباید شرطی برای صادرات گذاشته شود. این 
عوامل باعث شــده که صادراتی انجام نشود.رئیس شورای ملی 
زیتــون در ادامه به خرید حمایتی زیتون اشــاره کرد و گفت: 
سازمان تعاون روستایی بنا بر دســتور وزارت جهادکشاورزی 
مکلف شد که ۳۰ هزار تن دانه روغنی با قیمت ۲۵ هزار تومان 
خریداری کند. ایــن تصمیم حدود یک ماه و نیم  پیش گرفته 
شــد، ولی هنوز حتی یک کیلو هم خریداری نشــده و ضربه 
مهلکی به تولید و خودکفایی روغن زیتون وارد شــده اســت.

وی اضافه کرد: تاخیر در خرید زیتون باعث شــده زیتونی که 
در کل دنیا ۸۰ درصد برای روغن گیری استفاده می شود برای 
کنسرو برداشــت شــود که ارزش غذایی در مقایسه با روغن 
زیتون ندارد. همچنین بازار کنســرو را هم اشــباع و به نوعی 
خراب کند. زیرا وقتی بیشتر از نیاز بازار، زیتون کنسروی عرضه 
شود عرضه و تقاضا بهم می خورد.عباسی تصریح کرد: این عدم 
خرید حمایتی مصداق ترک فعل سازمان تعاون روستایی است. 
ایــن ترک فعل باعث نابودی باغداران و صنایع تبدیلی شــده 
اســت. صنایع تبدیلی در این حوزه ســرمایه گذاری های کالن 
کرده اند. همچنین در راســتای تقویت زیر ســاخت واحدهای 
روغن کشــی، ۲۸خط تولید روغن کشــی نیز به ارزش دالری 
حدود ۱۰ میلیون اضافه کرده اند زیرا بر اساس پیش بینی ها و 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی قرار بود ۵۵ درصد زیتون 
کشور برای استحصال روغن باشد ولی این عدم خرید به موقع 
و تعیین قیمت نامناســب باعث شد این زیتون ها برای کنسرو 
برداشت شوند و این واحد ها در آستانه ورشکستی قرار بگیرند.

رئیس شــورای ملی زیتون در پایان گفت:وزیر دســتور خرید 
حمایتــی داد. مجلس نیز پیگیر آن بود و معاونت امور باغبانی 
وزارت جهــاد آن را پیگیری و دســتورالعملش را تدوین کرد. 
شورای ملی زیتون نیز پیگیر این خرید بود ولی مشخص نیست 
که چرا معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و 

تعاون روستایی آن را به تعویق انداخته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه

تهاتر با روس ها دشوار است
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه خاطر نشان کرد: امکان تهاتر 
با روس ها به ســادگی میسر نمی شــود چراکه قوانین حاکم بر 
اقتصاد فدراسیون روســیه به گونه ای است که امکان اجرای این 
طرح را دشوار کرده اســت.هادی تیزهوش تابان در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تصمیمات کشورهای ایران و 
روسیه برای توسعه همکاری های اقتصادی، گفت: اعزام و پذیرش 
هیات های تجاری می تواند زمینه را برای تحقق سیاســت های 
اتخاذ شده فراهم کند؛ این موضوع سبب آشنایی فعاالن تجاری 
دو کشور از توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر می شود و زمینه 
را برای مذاکرات تجاری دو کشور فراهم می کند.وی با بیان اینکه 
از این مسیر می توان بسیاری از موانع تجاری موجود را شناسایی 
و برطرف کــرد، گفت: اتاق بازرگانی تالش دارد به عنوان بازوی 
مشورتی و اجرایی دولت زمینه را برای تحقق سیاست های کالن 
اقتصادی کشــور فراهم کند واعزام و پذیرش هیات های تجاری 
نیز با همین هدف صورت می گیرد.رئیس اتاق مشــترک ایران 
و روســیه در پاسخ به این پرســش که آیا برای تجارت در قالب 
تهاتر توانســتیم به نتیجه برسیم؟ گفت: به سادگی این موضوع 
میسر نمی شود چراکه قوانین حاکم بر اقتصاد فدراسیون روسیه 
به گونه ای اســت که امکان اجرای این طرح را دشوار کرده است. 
درحال حاضر مسئوالن امر در حال بررسی سازوکاری برای انجام 
مبادالت بر مبنای ریال و روبل و حذف ســایر ارزها از مبادالت 
مالی دو کشــور هســتند که این موضوع در صورت نهایی شدن 
و اجرا می تواند تاثیر بســزایی در سطح روابط تجاری دو کشور 

برجای بگذارد.تیزهوش تابان با بیان اینکه ایران و روسیه سابقه 
و تجربــه الزم در خصوص تولید خــودرو را دارند، گفت: اعمال 
تحریم هــا انگیزه الزم را برای انجام اینکار فراهم کرده اســت و 

در صورت برنامه ریزی صحیح می توان شرایط را به گونه ای رقم 
زد تا صنعت خودروسازی کشور دستخوش تغییر و تحول شود 
و از ســوی دیگر این امر منجر به توســعه صادرات غیرنفتی در 

حوزه صنعتی نیز می شــود.این فعال اقتصادی روســیه را برای 
ایران یک بازار موقتی ندانســت و افزود: با پایان تحریم ها علیه 
این دو کشور این بازار برای ما از بین نخواهد رفت. ما باید از این 
 فرصت به گونه ای هدفمند و مطلوب بهره مند شویم به نحوی که 
اعتماد و اطمینان را نســبت به محصوالت ایرانی در بازار روسیه 
ایجاد و جایگاه و پایگاه خود را در این بازار مســتحکم کنیم که 
با پایان تحریم ها ســایر کشورها به سادگی نتوانند با محصوالت 
ما رقابت کنند و ســهم ایران در این کشــور همچنان پا بر جا 
بماند. همچنین در این رابطه کامبیز میرکریمی نایب رئیس اتاق 
مشترک ایران و روسیه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشــاره به آخرین جزییات مراودات تجاری ایران و روسیه، گفت: 
رشد تجارت ایران و روسیه از سال ۹۸ بعد از انعقاد موافقت نامه 
تجارت آزاد و با خروج اروپایی ها از این بازار آغاز و این رشد ادامه 
دارد. امیدواریم که در سال جاری رکود تجارت با روسیه شکسته 
شود.میرکریمی با بیان اینکه فشــار به ایران در زمینه ترانزیت 
بیشتر شده اســت، گفت: کاالهایی که روســیه به ایران صادر 
می کند بیشــتر متوجه شرق دنیاست؛ چراکه ایران نزدیک ترین 
مسیر کریدور شمال - جنوب اســت.نائب رئیس اتاق مشترک 
ایران و روسیه از خرید کامیون و کشتی از سوی بخش خصوصی 
خبر داد و افزود: شــرکت ها میــزان خریدها را کم می دانند و بر 
این باورند که خریدها باید بیشــتر شــود؛ با همین هدف یعنی 
روابط تجاری پســت های گمرکی در مرز آذربایجان و روسیه در 

حال افزایش است.

رییس اتاق بازرگانی ایران رقم تجارت ایران و روسیه در سال 
۲۰۲۱ را حدود ۴ میلیارد دالر دانست و افزود: این عدد نسبت 
به سال گذشــته رشد چشم گیری داشــته است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران در نشست روســای اتاق های بازرگانی ایران و روسیه، 

گفت: رویکرد اصولی ایران مشــارکت سازنده با همسایگان 
برای تحقق نظام پایدار و ایجاد پیوندهای اقتصادی است.وی 
با بیان اینکه بخش خصوصی در راســتای ایجاد محیط آرام 
برای فضای کســب و کار بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد، 
گفت: روابط ایران و روسیه در چند دهه اخیر همواره دوستانه 
بوده اســت و روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران 
دارد. توانمندی های دو کشور در زمینه نفت، گاز، کشتیرانی 
در دریایی خرز  در کریدور شــمال - جنوب، پتروشــیمی، 
کشــاورزی و مواد غذایی، فلزات، مواد شــیمیایی، خشکبار، 
فرش، مبلمان، مصالح ساختمانی، داروسازی، خدمات فنی و 
مهندسی و همچنین تمایل دو کشور به همکاری های استانی 

راه را برای همکاری های هر چه بیشــتر هموارتر کرده است.
شافعی عدد تجارت ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ را حدود ۴ 
میلیارد دالر دانست و افزود: این عدد نسبت به سال گذشته 
رشد چشم گیری داشته است. بر این اساس الزم است باوجود 
عزم جدی مقامات عالی رتبه کشــورها برای گسترش روابط 
توانمندی ها و ایجاد ارتباط و شناســایی فرصت های موجود 
گام هایی عملیاتی در ۲۰ سال اخیر برداشته ایم.وی با اشاره به 
لزوم تسریع در حمل و نقل و روادید، خاطر نشان کرد: امضای 
توافقنامه وحدت تعرفــه ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا فصل جدیدی را برای گسترش روابط تجاری ایران با 
کشورهای منطقه گشوده است این در حالیست که مذاکرات 

تجارت آزاد بین دو کشــور در اجرا است که با اجرایی شدن 
این مهم بین ایران و کشورهای اوراسیا بخش مهمی از موانع 
توســعه تجارت مرتفع خواهد شد. ایران به دلیل برخورداری 
از کریدور شــرق - غرب ضمن توسعه روابط تجاری خود با 
اوراسیا زمینه ساز همکاری های کشورهای مانند هند با این 
کشورها شود.وی تصریح کرد : تالش برای مبادالت با ارزهای 
ملی کشور و ایجاد گمرکات سبز در راستای توسعه اقتصادی 
انجام شده است با این حال الزم است جهت توسعه مناسبات 
زیرساخت های الزم برای استفاده از کشتی های رو رو، توسعه 
روابط بانکی و تسریع صدور ضمانت نامه های بانکی با جدیت 

بیشتری پیگیری شود.

شافعی مطرح کرد:

تجارت ایران و روسیه رشد چشم گیری داشته است
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گزیده خبر

رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران گفت:
سیستم کنترل و نظارت داخلی مهم ترین 
اصل در فعالیت های گازرسانی می باشد

رئیس حسابرســی داخلی شــرکت ملی گاز ایران در 
نشســت هم اندیشــی با مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره شــرکت گاز اســتان اردبیل ، سیستم کنترل و 
نظارت داخلی را جزو الزامات فعالیتهای شــرکت های 
گاز استانی عنوان نمود و گفت: کنترل و نظارت داخلی 
مهم ترین اصل در فرآیندهای شــرکتهای گازرسانی می باشد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، حسین ســیاری در دیدار با مدیر عامل و 
اعضای هیئت مدیره این شــرکت؛ کنترل و نظارت داخلی ، رعایت اصل صرفه 
جویی در هزینه ها و رعایت قوانین و مقررات و انطباق فرآیندهای کاری شرکت 
با الزامات قانونی را سه اصل کلیدی در فرآیند حسابرسی برشمرد و اظهار داشت: 
عالوه بر وجود سیســتم کنترل و نظارت داخلی در سازمان ، اطمینان از کفایت 
و کارایی این سیســتم بایســتی مورد توجه مســئولین قرار گیرد چرا که تمام 
فعالیت های ســازمان از جزء ترین فرآیند تا پروژه های اجرایی بایستی مبتنی 
بر سیستم کنترل داخلی باشد.سیاری با بیان اینکه سیستم کنترل های داخلی 
و مســئولیت پذیری مدیریت در قبال تصمیمات گرفته شده در سازمان همواره 
مورد پردازش قرار میگیرد، به جایگاه مدیریت ســازمان به عنوان فرد مسئول و 
تصمیم گیر در قبال اعمال کنترل های داخلی و کفایت آن اشــاره نمود و افزود: 
هر اقدام و فعالیتی باید منطبق بر مقررات و الزامات تدوین شده باشد و تمامی 
مسئولین بایستی نسبت به اجرای قوانین و مقررات اهتمام ویژه ای داشته باشند.
در بخش دیگری از این جلســه میر سعید ســید متین مدیر عامل شرکت گاز 
استان اردبیل ضمن خیر مقدم گویی به رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز 
ایران و هیئت همراه با بیان اینکه تمامی مدیران و مسئولین واحدهای ستادی به 
امر حسابرسی داخلی اهتمام ویژه ای دارند ؛ افزود: در حال حاضر کلیه شهرها و 
بیش از 97 درصد از جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و پروژه 

های گازرسانی به 44 روستای استان نیز در دست اجراء می باشد. 

افتتاح 51 نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در 
روستای کم برخوردار گلستان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت : 51 نیروگاه خورشیدی 
5 کیلوواتی در روســتای کم برخوردار قراول تپه گلســتان افتتــاح و به بهره 
برداری رســید.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ 
سید احمدموسوی درحاشیه مراســم افتتاحیه گفت : با هدف تامین برق، رفع 
نیــاز انرژی خانه های مددجویان و تامین درآمد پایدار، 5۰۰ پنل خورشــیدی 
ویژه مددجوایان کمیته امداد استان به بهره برداری رسید.وی اضافه کرد : تعداد 
مشترکین برق روســتا برای این نیروگاه های خورشیدی در دست اجرا ، 132 
مشــترک بوده که با میزان سرمایه گذاری 6۰ میلیارد ریال با بازگشت سرمایه 
3 الی 4 سال و با درآمد ساالنه روستا 1۰ الی 15 میلیارد ریال است.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از نقاط قوت این پروژه می توان به کمک 
به پیک ســایی ،تنوع بخشی به ســبد انرژی استان ،بهبود کیفیت توان ،کسب 
درآمد پایدار و مطمئن، کمک به حفظ محیط زیســت ، افزایش سطح پدافند 

غیرعامل و کمک به محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد.

با اتکا به توان و دانش فنی داخلی انجام شد؛
تعمیر و بازسازی پمپ های گریس اسپیندل 

رافینگ نورد گرم فوالد مبارکه
روح اله قیصری ها، سرپرســت تعمیرات هیدرولیــک، رول ها و جوش تعمیرگاه 
مرکزی فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: پمپ های شــوارتز در قسمت 
رافینگ ناحیه نورد گرم به صورت دوتایی بر روی اسپیندل های اصلی نورد نصب 
می شود و یک مکانیســم برای پمپاژ گریس و روان کاری اسپیندل ها محسوب 
می شــود. با توجه به اهمیت دقت و حساســیت زیاد کارِ پمپ، همواره میزان 
تزریق گریس و روان کاری باید به صورت پیوســته و بدون وجود نشتی باشد.وی 
در تشریح چرایی تعمیر و بازسازی این پمپ ها اظهار داشت: به دلیل مستهلک 
شــدن پمپ و ایجاد نشــتی در سیســتم و همچنین پیچیدگی و خاص بودن 
سیستم مکانیسم این نوع پمپ، منحصربه فرد بودن قطعات داخلی پمپ و نبود 
تأمین کننده قطعات و نداشتن دانش فنی موردنیاز، با ایجاد تیم تحقیق و توسعه 
و تحلیل خرابی در تعمیرگاه مرکزی، با کمک پیمانکار داخلی اقدام به طراحی، 
ساخت و بهینه سازی قطعات داخلی پمپ های شوارتز گردید و تمامی پمپ های 
اســقاطی به چرخه تولید بازگشت.مسعود آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک 
تعمیرگاه مرکــزی در این  باره گفت: برآورد قیمــت خرید هریک از پمپ های 
شــوارتز حدود 11 میلیارد و 5۰۰ میلیــون ریال و هزینه تعمیر هریک از آن ها 
حدود یک میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال است که با انجام این پروژه، در ازای هر 
پمپ حدود 1۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی برای شرکت حاصل شده و از 

خروج ارز از کشور جلوگیری به  عمل  آمده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی؛
 رضایتمندی مردم با توسعه و آبادانی کشور 

افزایش می یابد
معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: مدیریت 
فضــای اجتماعــی زمان حاضر کشــور با توســعه و 
آبادانی کشــور و افزایــش رضایتمندی مــردم انجام 
خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران 
شهرجدیدمهســتان؛ »علیرضا جعفری« در نشســتی 
که بــا حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شــرکت مــادر تخصصی عمران 
شــهرهای جدید کشــور و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت 
عمران شــهرجدید مهستان برگزار شد، هدف از این نشست را تقدیر و تشکر از 
مجموعه و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید مهستان 
و بررســی مسائل و مشکالت و محدودیتهای شهرجدید مهستان بیان کرد.وی 
افزود: مهمترین نکاتی که امروز باید دنبال شود اجرای گام دوم طرح نهضت ملی، 
تکمیل و تحویل مساکن مهر، پروژه های زیربنایی و روبنایی و مترو است.جعفری 
با تاکید بر کارمند محور نبودن و حل مشکالت مردم با فرهنگ انقالبی جهادی 
اظهار داشت: همه دستگاهها باید تالش کنند تا مشکالت شهر جدید مهستان 
حل شود و مردم از مسکن مناسب، امکانات و خدمات پایدار استفاده کنند.وی 
ســاخت مسکن برای مردم و افزایش رضایتمندی را مهم خواند و افزود: بررسی 
موانع پیش روی شهر مهستان و تصمیم گیری برای رفع آنها و شتاب بخشی در 
پیشرفت پروژه ها باید در اولویت باشد.وی تاکید کرد: هم اکنون متعهد هستیم 

هشت هزار واحد مسکن در شهر مهستان به مردم تحویل دهیم.

با افزایش چالش های اقتصادی
اوپک در دورنمای رشد تقاضا برای 

نفت تجدیدنظر کرد
اوپک با اشــاره به چالش های اقتصــادی فزاینده، پیش بینی خود از 
رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال 2۰22 را برای پنجمین بار از 
آوریل تغییر داد و اکنون رشد کمتری را انتظار دارد.به گزارش ایسنا، 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در جدیدترین گزارش 
ماهانــه خود، پیــش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در ســال 
2۰22، به میزان 2.55 میلیون بشکه در روز معادل 2.6 درصد رشد 
خواهد کرد که این رقم، 1۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی 
قبلی این سازمان اســت.در گزارش اوپک آمده است: اقتصاد جهان 
وارد دوره ابهام قابل توجه و رشــد چالش ها در سه ماهه چهارم سال 
2۰22 شده است. ریســکهای نزولی شامل تورم باال، سیاست پولی 
انقباضی بانکهای مرکزی بزرگ جهان، سطح باالی بدهی دولتی در 
بسیاری از مناطق، کوچک شدن بازارهای کار و استمرار محدودیتهای 
زنجیره تامین هستند.این گزارش، آخرین گزارش اوپک پیش از دیدار 
وزیران اوپک و متحدانشان معروف به اوپک پالس در چهارم دسامبر 
است. وزیر انرژی عربستان سعودی هفته گذشته اظهار کرد: این گروه 
که اهداف تولیدش را اخیرا کاهش داده اســت، محتاط خواهد ماند.
اوپک انتظار دارد سال میالدی آینده، تقاضا برای نفت به میزان 2.24 
میلیون بشــکه در روز رشد کند که 1۰۰ هزار بشکه در روز پایین تر 
از برآورد ماه گذشته این گروه است.با وجود افزایش چالش ها، اوپک 
پیش بینی رشد اقتصادی جهانی در سالهای 2۰22 و 2۰23 را تغییر 
نداد و اعالم کرد هر چند ریســکهای نزولی افزایش پیدا کرده است 
اما احتمال صعود نیز وجود دارد.هدف تولید اوپک پالس در اکتبر با 
ضعیف شــدن قیمت نفت، 1۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده شد 
و کاهــش هدف تولید این گروه در نوامبر از این هم بزرگتر اســت. 
عربستان سعودی اعالم کرده که این کاهش برای واکنش به افزایش 
نرخهای بهره در غرب و اقتصاد جهانی ضعیف تر ضروری بوده است. 
اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از این تصمیم انتقاد کرده و آن را 
کوته بینانه خوانده است.اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم 
کرد در سه ماهه دوم امسال، عرضه جهانی نفت 2۰۰ هزار بشکه در 
روز باالتر از تقاضای جهانی و در سه ماهه سوم 1.1 میلیون بشکه در 
روز باالتر بوده است در حالی که در سه ماهه نخست، 3۰۰ هزار بشکه 
در روز کمبود عرضه وجود داشت.بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت 
اوپــک در اکتبر به میزان 21۰ هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرد 
و به 29.49 میلیون بشــکه در روز رســید که بیش از کاهش برنامه 
ریزی شده توسط اوپک پالس بود. طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت 

عربستان سعودی 149 هزار بشکه در روز کاهش داشت. 

یک قانون و چند اما و اگر

فروش نفت خام توسط اشخاص، تیغ دولبه!
هیات وزیران درحالی آیین نامه اجرایی مربوط به فروش نفت 
از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه های اجرایی را ابالغ کرده 
که این موضوع با واکنش های متفاوتی از ســوی کارشناسان 
روبرو شــده است.به  گزارش ایســنا، هیات دولت با آیین نامه 
اجرایــی جزء )1( بند )ز( تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 
14۰1 کل کشــور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ 1۸ 
آبان در نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد. 
در بند )ز( و جزء )1( این بند آمده اســت که به منظور اجرای 
تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی 
دارای اعتبــار از محل مصارف عمومــی دولت، صندوق های 
بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در 
اجرای ماده )9۰( قانون اجرای سیاســت 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 توســط وزارت نفت و بر اســاس قیمت روز 
صادراتی شــرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند )ب( 

تبصره )1( این قانون اقدام کند.

سیســتم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت 
شرکت ملی نفت است

ابالغ این طرح واکنش های متعددی را از ســوی کارشناسان 
در بر داشــت، آنطور که مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه 
انرژی به ایســنا گفت: هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی 
قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت 
صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در 
دولت احمدی نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با 
همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام 
در اختیار بخش های دیگر قرار بگیرد.وی با اشاره به مشکالت 
اجرای این طرح گفت: مهم ترین مشکل رانتی است که ممکن 

اســت از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار 
نفت اســت، تا کنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود 
داشت، با اجرای این طرح عمال این موضوع از بین می رود. به 
طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در 
این موضوع ندارد و به دلیل مشکالتی که در بودجه وجود دارد 
می خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شــرایطی 
و با واســطه گری که رانت هایی را نیز به دنبال خواهد داشت 
نفت را به فروش برسانند.این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: 
این مســاله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد 
شــد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این 

بخش ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور 
دارد ورود پیدا کنند و عمال بازار را خودمان از بین ببریم. اگر 
شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و 
یا بخش های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.بهروزی فر 
با بیان اینکه این مساله می تواند فسادزا باشد و موجب خراب 
کردن بازارهای فعلی شود، اظهار کرد: این باور که اجرای این 
طرح موجب ایجاد رقابت می شــود درست نیست، باتوجه به 
اینکه ایران در شــرایط تحریمی قــرار دارد، نمی توان انتظار 
داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود یابد؛ اینگونه نیست که 
وزارت نفت کم کاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند 

باتوجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذره ای منفعت نیز 
در آن وجود داشته باشد قابل توجه نخواهد بود.

راهی برای نجات بودجه کشور
در کنــار این صحبت هــا رویکرد مثبت نیز بــه اجرای این 
طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشــناس حوزه انرژی در 
همین رابطه به ایســنا گفت: این طرح در قانون بودجه وجود 
داشــت و اکنون مجوزی داده شــده که به یکسری اشخاص 
که شــامل سازمان ها و موسسات می شوند و برخی از آن ها 
نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نســبت به فروش نفت 
اقدام کنند.وی افرود: به تازگی نحوه اجرای آن توسط معاون 
اول رییس جمهور ابالغ شــد و قانون آن در بودجه امســال 
وجود دارد و باتوجه به اینکه قانون اســت باید آن را بپذیریم، 
تصمیم این مساله گرفته شده و اکنون قانون است، موضوعاتی 
که درخصــوص رانت زا بودن این قانون مطرح می شــود از 
اکنون قابل بحث نیست، در شرایط تحریم می بایست از همه 
توانمندی ها استفاده شود.این کارشناس حوزه انرژی با بیان 
از یک طرف مواجه هســتیم با اینکه درآمدهای نفتی که در 
بودجه پبش بینی شده بود اکنون محقق نشده است، لذا باید 
از تمام امکانات استفاده شود، گفت: باید توجه داشت نظر به 
اینکه این طرح قانون است می بایست مسیر خود را طی کند 
و نباید از اکنــون مورد قضاوت قرار بگیرد.به گفته وی، قطعا 
افرادی که این قانون را تصویب کرده اند دالیل منطقی داشته 
اند که می تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابالغ این 
طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا 
کنون می بایست تعیین تکلیف صورت می گرفت به هرحال 
این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن 
ابالغ شــده است اینکه این طرح چه نتایجی می تواند داشته 
باشــد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما قانون 

گذاران دالیلی برای تصویب آن داشته اند.

پاالیشــگاه های چینی با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم اتحادیه اروپا، خرید نفت 
روســیه در ماه دسامبر را کاهش داده و نرخ اضافی کمتری پرداخت کردند.به گزارش 
ایســنا، کاهش خرید نفت روسیه از ســوی چین و هند که از زمان جنگ اوکراین به 
مشتریان بزرگ مسکو تبدیل شده اند، باعث افزایش انباشت نفت این کشور شده و روی 
قیمتها تاثیر گذاشته اســت. اتحادیه اروپا ممنوعیت واردات دریابرد نفت روسیه را از 
پنجم دسامبر و واردات فرآورده های نفتی این کشور را از پنجم فوریه اجرایی می کند.

یک معامله گر چینی گفت: نگرانیهای متعدد و سردرگمی زیادی در خصوص مکانیزم 
سقف قیمت برای نفت روسیه وجود دارد اما افراد تصور می کنند محموله هایی که قرار 
است دسامبر به مقصد برسند، برای خرید مشکلی ندارند.حدود پنج تا هفت محموله 
گرید نفتی اســپو برای بارگیری در دسامبر به مصرف کنندگان نهایی چینی فروخته 
شده اند که در مقایسه با حدود 3۰ محموله نفت روسی در ماه، بسیار اندک محسوب 
می شــود. آخرین قراردادهایی که مشــاهده شدند، حدود یک دالر و 7۰ سنت تا یک 

دالر و 9۰ ســنت باالتر از قیمت نفت برنت بودند که در مقایســه با نرخ دو دالر و 7۰ 
ســنت دو هفته پیش، کاهش قیمت نشان می دهند.خریداران به نظاره تاثیر احتمالی 
مکانیزم ســقف قیمت گروه هفت نشسته اند که تحت آن سقف قیمتی برای محدود 
کردن درآمد نفتی مســکو، اعمال خواهد شد. مســکو تهدید کرده است صادرات به 
کشورهای مشارکت کننده در این طرح را متوقف خواهد کرد. جانت یلن، وزیر خزانه 
داری آمریکا گفته اســت ســقف قیمت نفت به نفع چین و هند خواهد بود.بعضی از 
پاالیشــگاه های خصوصی چین از برزیل و غرب آفریقا، نفت به قیمت باالتر خریداری 
کرده اند تا  از اختالل احتمالی تامین نفت روسیه در دسامبر اجتناب کنند. نرخ فعالیت 
پاالیشگاه های خصوصی چین از 5۸ درصد دو ماه پیش، به حدود 64 درصد در اوایل 
نوامبر افزایش یافت.در این بین، پاالیشــگاه های دولتی، خرید نفت اورال روسیه برای 
تحویل در دســامبر را کاهش داده اند تا از ریسک تحریم ها اجتناب کنند. طبق آمار 
شرکت ورتکسا، تحویل نفت اورال به چین در اکتبر 235 هزار بشکه تا 34۰ هزار بشکه 

در روز برآورد شده که باالترین حجم در دو سال گذشته به شمار می رود.
بر اســاس گزارش رویتــرز، برای دریافت نفتی که از پنجم دســامبر به بعد بارگیری 
می شود، شــرکتهای دولتی در حال ارزیابی ریسک تحریمها در برابر نیاز برای تامین 

خوراک مورد نیاز هستند.

با نزدیک شدن به زمان تحریم اتحادیه اروپا

چینی ها نفت کمتری از روسیه خریدند
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گزیده خبر
وزیر صمت تاکید کرد:

افزایش قیمت ها بخاطر افزایش نرخ ارز 
قابل قبول نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
در بــازار نیمایی کمبود ارز وجــود ندارد، 
گفت: با توجه به اینکه همه واحدها به ویژه 
تولیدکننــدگان به راحتی می توانند از بازار 
نیمایی ارز مورد نیازشــان را تامین کنند، 
افزایش قیمت ها در پی افزایش نرخ ارز در 
بازار آزاد قابل قبول نیست.به گزارش ایسنا، 

سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اصناف و اتحادیه های کشور، 
اظهار کرد: رصد ثبت ســفارش ها و تخصیص ارز نشان می دهد که در بازار 
نیمایــی کمبود ارز وجود ندارد و به ویژه واردکنندگان می توانند شــهادت 
دهند در مقایسه با شش ماه قبل یا حتی یک سال قبل وضعیت تخصیص 
ارز بسیار بهتر شده است.وی با بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت 
۳۶ هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیســت، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان به راحتی می توانند از 
بازار نیمایی ارز مورد نیازشــان را تامین کنند، افزایش قیمت ها قابل قبول 
نیســت. باید تالش کنیم این جو روانی که بازار ارز را متالطم می کند، اثر 
خود را به صورت گران فروشی نشان ندهد.وزیر صمت همچنین در ادامه، با 
بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰۰۰ شــاخص و ۳۰۰ داشبورد مدیریتی تعریف 
شده و با پیش بینی یک اتاق پایش، تا پایان سال قادر به رصد همه متغیرها 
و شــاخص ها خواهیم بود، گفت که این موضوع پیش بینی پذیری در تولید 
و اقتصاد کشــور از ســه ماه قبل را به دنبال خواهد داشت. به گفته وی در 
بهار امســال صنعت رشد ۵.۱ درصدی تولید را ثبت کرد، در حالی که رشد 
اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد بوده است.وزیر صمت شاخص دیگر 
تولید را شــرکت های بورسی عنوان کرد که بیش از ۵۰ درصد تولید کشور 
را در اختیار دارند و گفت که این شرکت ها در مهرماه امسال در هم سنجی 
با سال گذشته ۷.۷ درصد رشــد داشته است. رشد تولید این شرکت ها در 
خردادماه ۲.۵ درصد، تیرماه ۵.۸ درصد، مردادماه ۶.۴ درصد و شــهریورماه 
۶.۵ درصد بوده است.به گفته وزیر صمت شاخص سرمایه گذاری نیز در بهار 
امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۵.۸ درصد رشد داشته است  
همچنین در شــش ماهه نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات به ثبت 
رســید. وی در ادامه از برنامه ریزی برای اتصــال تامین مالی زنجیره ای به 
کارت های اعتباری خبر داد و گفت: امروز بیش از ۱۱۰ شهرستان در کشور 
شناســایی شده که از نظر تولیدی حرفی برای گفتن ندارند و مقرر شده تا 
با استفاده از توان شرکت های بزرگ به راه اندازی تولید در این مناطق اقدام 
شود.وی درباره پایین بودن قدرت خرید مردم نیز گفت: قدرت خرید تابعی 
از درآمدهای شــغلی و غیر شغلی، یارانه، تســهیالت و کارت های اعتباری 
اســت. در زمینه تســهیالت و کارت های اعتباری پروژه ای آغاز شده که بر 
اساس آن به قشری وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید ارائه خواهد 
شد که جزئیات آن اطالع رســانی می شود.فاطمی امین همچنین با اشاره 
تمرکز بر افزایش صادرات، تصریح کرد: برای مثال ســال گذشته در بازاری 
همچون آفریقا رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به ثبت رسید. تحلیل ما این بود 
که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، اگر تولید را گســترش دهیم؛ اما 
کسی توان خرید نداشته باشد فایده ای نخواهد داشت، بنابراین بر صادرات 
تمرکز شــد.وی در پایان گفت که در حال حاضر در مناطقی همچون رباط 
کریم، ســیرجان، زرندیه، ساوه، شهرک محمودیه قم و غیره مشکل کمبود 

نیروی کار وجود دارد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه:
موافقت روسیه با برقراری پلمپ 

الکترونیک
وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  عاون  م
خارجه اظهار داشت: پیشنهاد پلمپ 
الکترونیک بین دو کشــور مطرح 
شده است اگر اجرا شود کاال بدون 
اینکه لمس شود به مقصد می رسد. 
این شــیوه یک گام از گمرک سبز 
باالتر است، روسیه موافقت خود را 
اعالم کرده و اگر اجرا شود تجارت 
آزاد خواهیــم داشــت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت 
خارجه در جلسه روسای اتاق بازرگانی ایران و روسیه، گفت: روسای جمهور 
ایران و روسیه برای توسعه روابط تجاری این دو کشور مالقات های زیادی 
داشــتند و به این توافق کردند که رقم تجارت دو کشور به عدد ۵ میلیارد 
دالر برسد.این مقام مسئول ادامه داد: وزرای کشاورزی، اقتصاد، صمت و راه 
و شهرســازی به روسیه سفر کردند و توافقات خوبی رسیدند و امروز زمان 
آن رســیده است که نتیجه این توافقات را مشاهده کنیم.وی بحث حمل و 
نقل را در توســعه روابط تجاری مهم دانست و افزود: برای کریدور شمال - 
جنوب بیش از ۱۰ جلسه ۲، ۳، ۵، و ۷ جانبه برگزار شده تا بتوانیم مسائل 
تعرفــه ای را در مورد راه آهن حل کنیم.صفری تصریح کرد : تعرفه های راه 
آهن از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسالمی ثابت شود.معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزرات خارجه حمل ونقــل دریایی در دریای خزر و 
دریایی سیاه را مهم دانســت و گفت: طرف ایرانی و روسی اقدام عاجل در 
این زمینه نکردند و به طور موقت چند کشتی برای حمل کانتینر خریداری 
شده است و چند بانک برای خرید کشتی در دریا خزر ورود کردند.صفری با 
بیان اینکه خط هوایی نامحدود است، گفت: در ماه بیش از ۸۰ پرواز صورت 
می گیرد. در ۱۰ روز گذشته قطاری ۴۵ کیلومتری بین آذربایجان و روسیه 
شــکل گرفت که ضایعات زیادی برای روابط تجاری دو جانبه ما ایجاد کرد 

که با پیگیری های آقای مخبر از دیروز این مشکل رفع شد.
وی خطــاب به تجار، گفــت: گمرک و حمل و نقل مهم اســت و اگر این 
دو فاکتور نباشــد کار به بن بست می رسد.به گفته صفری، پیشنهاد پلمپ 
الکترونیک بین دو کشــور مطرح شده است اگر اجرا شود کاال بدون اینکه 
لمس شود به مقصد می رسد. این شیوه یک گام از گمرک سبز باالتر است، 
روسیه موافقت خود را اعالم کرده است و اگر اجرا شود تجارت آزاد خواهیم 

داشت.

جزئیاتی از دستور جدید شاپرک؛

الزام کسب وکارها برای اینماد و چند نکته
طی روزهای گذشــته اطالعیه ای مبنی بر اینکه کسب و کارهای 
مجازی باید برای ادامه فعالیت خود »اینماد« دریافت کنند منتشر 
و بحث برانگیز شده و انتقاداتی از سوی فعاالن این حوزه را به دنبال 
داشت؛ اما برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که صرفنظر از 
صحت نکات موجود در محتوای نامه، شاید زمان ارائه نامه قدری 
نامناسب باشد.به گزارش ایسنا، درحالی که در شرایط بوجود آمده 
پس از اعمــال برخی محدودیت ها بــرروی دو پلت فرم خارجی، 
کسب و کارهای آنالین با مشــکالتی مواجه شدند، دولت تالش 
می کند به کسب و کارهای مجازی کمک کند اما انتشار اطالعیه ای 
توسط درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 
مبنی بر الزام به اخذ اینماد برای دریافت کارتخوان توسط کسب و 
کارهای دیجیتال، در فضای مجازی بحث برانگیز شده است.در این 
اطالعیه اعالم شده که پیرو الزامات شاپرک در خصوص لزوم درج 
اطالعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی 
برای ایشــان و همچنیــن الزام مندرج در ماده ۳ از فصل ســوم 
دســتورالعمل پیشــگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز در فضای 
مجازی )بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات 
مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کســب و کارهای اینترنتی 
توسط شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یارها را صرفا برای 
دارندگان دارای نمــاد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر نموده و در 
صورت ابطال و یا تعلیق نماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه 
خدمــت جلوگیری کند.طبق این اطالعیــه، درگاه های پرداخت 
مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارئه 
گردیده اند، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد شده اند 
و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری می شود 
و الزم است به قید فوریت اقدامات مقتضی در این خصوص صورت 
پذیرد. عالوه بر لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه های اینترنتی 
)مقدار موجود در فیلد Access Address  در ســطح ترمینال(   در 
سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد نیز باید با هویت 
پذیرنده معرفی شده توسط آن شــرکت برابر باشد.در این راستا 
تاکید شــده از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ پایانه های اینترنتی فاقد 
نمــاد و یا دارای هویت نامنطبــق با مالک نماد در طی ۶ هفته از 
تاریخ فوق، راسا از سوی  شرکت شاپرک غیر فعال خواهد گردید 
و مسئولیت هرگونه اختالل و تبعات ناشی از آن برعهده آن شرکت 
خواهد بود.مرکز توســعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و 
اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کســب وکارهای اینترنتی را بر 
عهده دارد. اعطای این نماد برای وب ســایت های تجاری با هدف 
قانونمنــد کردن و چارچــوب دهی به کســب وکارهای مجازی 
)کســب وکار اینترنتی و موبایل( مجاز با هدف ساماندهی، احراز 
هویت و صالحیت آن ها انجام می شــود.این نماد پس از بررســی 
وبگاه )وب ســایت( و احراز هویــت و صالحیت مالک )حقیقی یا 
حقوقی( آن برای مدت یک سال صادر می شود. این نشان به عنوان 
تأییدیه، به فروشگاه های اینترنتی داده می شود. به  نحوی  که مردم 
در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت مربوطه 
بــه تعهدات خــود در قبــال مشــتریان عمل کــرده و حقوق 
مصرف کنندگان را به رسمیت می شناسد اقدام به خرید می کنند.

قانون اجباری شدن اینماد به خودی خود قانون مناسبی محسوب 
می شــود که هم بــه ســود کاربــران اینترنتی و هــم مدیران 

کســب وکارهای آنالین است و از بروز مشکالتی مانند فیشینگ، 
پولشــویی، حســاب های اجاره ای و بــه دام افتــادن کاربران در 
سایت های شرط بندی جلوگیری می کند اما دغدغه های صاحبان 
کسب وکار هم نسبت به نحوه اجرایی شدن این طرح غیرقابل انکار 
است.در این راستا، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در رابطه با 
الزام به دریافت اینماد توسط کسب وکارهای مجازی برای استفاده 
از خدمات پرداخت یارها، اظهار کرده که از ســالیان گذشته طبق 
مصوبه مجلس و آیین نامه متناســب با آن در دولت که به تایید 
رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و 
تخلفات فضای مجازی باید وبگاه های فروش اینترنتی نماد اعتماد 
دریافــت کنند.   به گفته او این اقــدام طبق تصمیمی که بانک 
مرکزی در ســال گذشــته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه های 
فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت 
گرفت و الزام به داشــتن نمــاد اعتماد درگاه هــای فعال فروش 
اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درســتی بود که بانک 
مرکــزی گرفت.وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه هایی 
است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده اند و از این نظر 
پشتوانه قدرتمندی دارد.وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار 
شکایت از کسب وکارهای متخلف فضای مجازی در اینماد، گفت: 
خوشــبختانه با ســازوکاری که برای شــکایت خریدارانی که از 
سایت های فضای مجازی خرید می کنند و از آن ها شکایت دارند، 
در نظر گرفته شده، این افراد می توانند با کلیک بر روی اینماد وارد 
سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.وی در ادامه 
افزود: این شکایت ها به صورت جمع سپاری توسط یک گروه داوری 
بررسی می شــود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک 
فرصــت هفت روزه داده می شــود که اگر در ایــن مدت رضایت 
مشــتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می شود.فاطمی 
امین با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت باالیی انجام 
می شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرده است: 
در واقع ســازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می کند بلکه برای 
خدمات پس از فروش و شــکایت هم با سازوکارهایی که در نظر 
گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش میدهد.

هرچند مســئله الــزام دریافت اینمــاد پیش از ایــن نیز برای 
کســب وکارهای دارای درگاه پرداخت مورد تاکید شــاپرک قرار 

گرفته بود، اما به گفته فعاالن این عرصه، شرایط صدور نماد تجارت 
الکترونیکی برای برخی از کســب و کارهای فعال در حوزه مالی 
مشخص نیست، در نتیجه این بار هم فعاالن حوزه کسب و کارهای 
اینترنتی به دنبال انتشار این نامه و در شرایطی که کسب و کارهای 
دیجیتال تحت فشارهای ناشــی از محدودیت های اینترنت قرار 
دارند، واکنش نشــان دادند.در همیــن رابطه رضا قربانی- رئیس 
کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران- در 
گفت وگو با ایسنا، در این باره، با اشاره به اینکه وقتی کسی از درگاه 
اینترنتی استفاده می کند، تمام تراکنش هایش قابل مشاهده است 
و کوچک ترین شک و شبه ای باقی نمی ماند، تصریح کرد: متأسفانه 
شــرکت شــاپرک بدون درنظر گرفتن ریزه کاری های موجود در 
اقتصاد دیجیتال و شــرایط خاصی که طی دو ماه گذشته که در 
کشــور حاکم شده و بسیاری از کســب و کارها در حال جمع و 
تعطیل کردن فعالیت خود هســتند، اعالم کرده کسب و کارهای 
اینترنتــی که جواز نگرفته انــد، اجازه ندارنــد از درگاه پرداخت 
الکترونیکی استفاده کنند.او تاکید کرد: این بحث خیلی وقت است 
که در جریان بوده و چند ســال است که این موضوع مطرح است 
که هر کسی از خدمات کارت خوان ها استفاده کند، باید جواز ثبتی 
داشته باشــد و هر کسی هم که می خواهد از درگاه های پرداخت 
اینترنتی اســتفاده کند باید اینماد داشته باشد.وی افزود: استناد 
قانونی آن هم در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است 
و از آن زمان بحث جدی وجود داشــت تا بســیاری از کســب و 
کارهایی که در فضای اینترنتی شــکل گرفتند، از روز اول مجبور 
شوند جواز کســب بگیرند یا به دنبال اینماد بروند که این باعث 
کندی فعالیت آنها می شــود.به گفته او بخش اقتصاد دیجیتال ما 
تنها بخشی است که طی سال های گذشته موفق شده رشد قابل 
توجهی داشته باشد، بنابراین این طرح در جریان بود و هر بار پس 
از گفت و گوهایی تغییراتی ایجاد می شد اما هر کسب و کاری که 
اینماد نداشته باشد و نتواند از درگاه پرداخت استفاده کند، عقب 
می افتد.رئیس کمیســیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اســتان تهران گفت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تغییراتی 
ایجاد کرد که بتوانند اینماد را سریع تر و راحت تر ارائه کنند یا به 
آن هایی که تراکنش هایشان پایین است، اینماد بی ستاره بدهند.به 
گفته او پس از اینکه آیین نامه ها اجرایی شــد، تعدادی از کسب و 

کارها درگاه پرداخــت گرفته بودند و فعالیت می کردند اما امکان 
دریافت اینماد را نداشتند، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه 
رمز ارز شکل گرفته بودند با این رویکرد که برایشان جواز کسبی 
فراهم نشــده، نمی توانند اینماد دریافــت کنند اما این به معنای 
غیرقانونی بودن یا مشکل دار بودن اینگونه کسب و کارها نیست، 
چراکه آنها از ســال ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی به صورت 
کامال قانونی اســتفاده می کردند.وی با بیان اینکه اکنون سواالتی 
ایجاد می شــود که جوابشان روشن نیســت توضیح داد: کسب و 
کاری آمده تا در چارچوب قانون فعالیت کند اما یک نهاد به جای 
اینکه تنظیم گری و جواز کسب تعریف کند و کار رگوالتوری انجام 
دهد، اعالم می کند که سرویسی ارائه نمی دهد. نکته ای که وجود 
دارد این است که به دلیل اینکه فشارها بر کسب و کارها زیاد شده، 
دیگر این کسب و کارها حاضر نیستند، مقاومتی در برابر بالیی که 
نهادهایی مانند شــاپرک می خواهند بر ســر اقتصاد دیجیتال در 
بیاورند، انجام دهند.رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران در ادامه سخنانش تأکید کرد: متأسفانه در 
این ماجرا به شــکل عادالنه رفتار نمی شــود؛ انگار خون برخی از 
پلت فرم ها رنگین تر اســت و بعضی پلت فرم هــای دیگر خودی 
نیســتند و گویا آنهــا را نمی خواهند! این درحالی اســت که این 
پلت فرم های داخلی توســط دانشجویان دانشــگاه مطرح کشور 
ساخته شده اســت.به گفته او در زمینه پلت فرم های رمز ارز طی 
چند سال گذشته هیچ تنظیم گری انجام نشده و صرفا اعالم شد 
کــه به آنها خدمــات پرداخت نمی دهیم و واقعیت این اســت با 
پیگیری های که طی روزهای گذشــته انجام شــده فقط می توان 
گفــت تعطیل کنید چون واقعا کســانی که در این شــرایط کار 
می کنند خسته شده اند.اما به دنبال ادامه انتقادها، نامه ای با امضای 
رضا باقری اصل- جانشــین رییس کمیســیون راهبردی اقتصاد 
دیجیتال خطاب به مدیر عامل شاپرک منتشر و تاکید و درخواست 
شــده الزام به دریافت اینماد برای دریافت کارتخوان را تا تصمیم 
گیری نهایی لغو کنند.در این نامه گفته شده که عطف به نامه ۱۹ 
آبانماه جاری  به شــرکت های پرداخــت یار درخصوص الزام اخذ 
اینماد جهت همسان ســازی اطالعات پذیرندگان شــرکت های 
پرداخت یاری به اطالع می رســاند بررسی موضوع عدم الزام اخذ 
اینماد برای شــروع فرآیند کســب و کار در دستور کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال است. همچنین طبق جز ۴ بند »ز« مصوبه جلسه 
۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود  محیط کســب و کار )ابالغیه 
۸۰/۱۴۵۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳( تعیین تکلیف اینماد به عنوان 
یکی از مجوز های کســب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توســط 
کارگروه اقتصاد دیجیتال شــده است. بر این اساس، لغو اینماد به 
عنوان مجوز شروع کســب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیســیون راهبردی اقتصاد دیجیتال 
مصــوب و در نوبت تصمیم گیری کارگــروه ویژه قرار دارد. بدین 
ترتیب ابالغ الزام اســتفاده از اینماد از ســوی شــرکت شــبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شــاپرک( به شرکت های پرداخت یار 
مغیار با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 
و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اســت. لذا 
ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کارگروه، خواهشمند 
است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های 
پرداخت یــار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توســط کارگروه ویژه 

اقتصاد دیجیتال اقدام الزم را معمول بفرمایید. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
خاطر نشــان کــرد: در شــرایط تحریم 
امکان واردات قطعــه برای ما وجود دارد 
و مــا قطعات را از کشــورهای ثالث وارد 
می کنیم. اگر این قطعات وارد نشود امکان 
تولید را از دست خواهیم داد.اکبر پازوکی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در 
پاسخ به این پرسش که برخی از شنیده ها 
حاکی از این مهم اســت که ژاپن به بازار 
لوازم خانگی ایران بازگشته است آیا این 
خبر را تاییــد می کنید؟ گفت: خیر این 
خبر صحت ندارد؛ تولیدکنندگان ایرانی 
از شــرکت های ژاپنی قطعــه وارد و بعد 
از مونتاژ به نام تولیــد ایرانی و با اعطای 
خدمات پس از فــروش  آن کاالها را در 
بــازار عرضه می کنند.وی بــا بیان اینکه 
تولیدکنندگان داخلــی ۶۰ تا ۷۰ درصد 

نیاز قطعات مــورد نیاز  را وارد می کنند، 
گفت: کشــورهایی اروپایی در شــرایط 
تحریم در ایران سرمایه گذاری کردند؛ به 
عنوان مثال ۲ شرکت اروپایی پکیچ های 
تولید شده  یک شــرکت را خریداری و 
به اروپا صادر می کنند همچنین بخاری 
شــرکت دیگر بــه اروپا و کانــادا صادر 
می شود.این فعال صنفی ادامه داد: واردات 
لوازم خانگی از ۱ فروردین ۹۷ ممنوع شد 
اما برند سامسونگ با نام برند سام  اقدام 

به تولید می کند همچنین  برند ال جی 
به  جی پالس تغییر نام داده اســت و با 
ضمانت گلدیران به مشــتریان خدمات 
پس از فروش ارائــه می دهد. بقیه اقالم 
موجود در بازار بدون ضمانت نامه رسمی 
همگی قاچاق اند از جمله برندهای سونی، 
پاناسونیگ، ال جی ....پازوکی با بیان اینکه 
در شــرایط تحریم امکان واردات قطعه 
وجود دارد، گفت: قطعات از کشــورهای 
ثالث وارد می شود و اگر این قطعات وارد 

نشــود امکان تولید را از دست می دهیم. 
ایــران به عضویــت پیمــان منطقه ای 
شــانگ های پیوسته است و این کشورها 
که تحریم نیســتند و عضویت ایران در 
این پیمان منطقه ای امکان دسترسی ما 
به ســایر بازارها را فراهم می کند.رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی با 
بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی موتور 
یخچال، لباس شــویی و پمپ تخلیه آب 
را وارد می کنند، گفت: این شــیوه تولید 
در تمام دنیا رایج است.این فعال صنفی با 
اشاره به رکود حاکم بر بازار، گفت: بازاریان 
همه نشسته اند؛ چرا که درآمد مردم کفاف 
تامیــن نیازهای اولیه و ضــروری آنها را 
می دهد و اگر بــه بازارهای اصلی فروش 
لوازم خانگــی مراجعه کنید رکود بر این 

بازار را مشاهده خواهید کرد، 

 بازگشت برندهای ژاپنی صحت دارد؟

افزایش 200 تا 250 درصدی 
قیمت لوازم خانگی 
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گزیده خبر

رکورد جدید بازار رمزارزهای دیجیتال
در بحبوحه سقوط صرافی اف تی ایکس، صندوق های ارز دیجیتال بیشترین 
ورودی در ۱۴ هفته گذشته را ثبت کردند.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، 
قیمت بیت کوین برای مدت کوتاهی به کمتر از ۱۶هزار دالر در هفته گذشته 
ســقوط کرد زیرا گروه صرافی اف تی ایکس اعالم کرد که ورشکست شده 
است.در هفته گذشته جریان ورودی به سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به 
شدت افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران نهادی در بحبوحه سقوط بازار، ناشی 
 )Alameda Research( از ورشکستگی صرافی مذکور و شرکت آالمدا ریسرش
 )CoinShares( از این افت اســتفاده کردند.بر اســاس داده های کوین شــرز
ســرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال در هفتــه منتهی به ۱۳ نوامبر در 
مجموع ۴۲ میلیون دالر ورودی داشــت که بیشترین افزایش در ۱۴ هفته 
گذشــته و وجوه به ترتیــب ۸.۶ و ۵.۹ میلیون دالر است.ســرمایه گذاران 
همچنین وخامت بیشتر شــرایط بازار را پیش بینی کردند و سرمایه گذاری 
بیت کوین ۴.۸ میلیون دالر ورودی هفتگی اعالم شد. جریان خالص ورودی 
در تمام مناطق اصلی ایاالت متحــده )۲۹ میلیون دالر(، برزیل )۸ میلیون 
دالر( و کانادا )۴.۳ میلیون دالر( ثبت شــده است.اگرچه سرمایه گذاران در 
حال ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بودند اما چشم انداز آنها در مورد 
سهام بالک چین ضعیف شد. داده های کوین شرز نشان داد که سهام بالک 
چین ۳۲ میلیون دالر خروجی هفتگی را به ثبت رسانده که بزرگترین میزان 
از ماه مه اســت. در همین حال، بازار سهام بهترین هفته رشد خود را از ماه 
مارس ثبت کرد، به طوری که نزدک کامپوزیت ۸.۱ درصد با تورم ضعیف تر 

از حد انتظار رشد کرد.

طالی جهانی در سرباالیی معلق شد
قیمت طال )سه شنبه( نزدیک به باالترین سطح سه ماهه خود در نوسان بود 
زیرا اظهارات یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا این امیدواری را ایجاد 
کــرد که فدرال رزرو رویکرد تهاجمی کمتری در مورد افزایش نرخ ها اتخاذ 
کند، در حالی که دالر قوی تر رشد را کنترل می کند.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال پس از رســیدن به باالترین حد خود از ۱۷ اگوست در جلسه 
قبل، تا ساعت ۵ و ۲۳ دقیقه به وقت شرقی با ۲.۱ درصد کاهش به ۱۷۶۹ 
دالر و ۵۰ ســنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۱۲ درصد کاهش به 
۱۷۷۰ دالر و ۵۰ ســنت رسید.شــاخص دالر در برابر رقبا ۰.۳ درصد رشد 
کرد و طال را برای ســایر دارندگان ارز گران کرد. الئل برینارد، نایب رئیس 
فدرال رزرو روز دوشنبه اعالم کرد، فدرال رزرو احتماال به زودی افزایش نرخ 
بهره خود را کاهش خواهد داد اما تاکید کرد که بانک مرکزی هنوز کارهای 
بیشتری برای انجام دارد.در حالی که طال به عنوان پوششی در برابر تورم در 
نظر گرفته می شود، افزایش نرخ های بهره به دلیل اینکه این فلز هیچ بهره ای 
نمی پردازد، جذابیت شــمش را کاهش می دهد. معامله گران اکنون احتمال 
۸۹ درصد افزایش ۵۰ واحدی در نشست دسامبر بانک مرکزی ایاالت متحده 

را می بینند که تنها ۱۱ درصد احتمال افزایش ۷۵ واحدی را دارد.

مورگان استنلی پیش بینی کرد:
بهبود در اقتصاد جهانی دست 

نیافتنی است
مورگان استنلی، شــرکت خدمات مالی آمریکایی معتقد 
است که اروپا به سمت رکود پیش می رود اما ایاالت متحده 
ممکن اســت بتواند خود را نجات دهد.به گزارش ایســنا 
به نقــل از اکونومیک، مورگان اســتنلی پیش بینی کرد 
کــه منطقه یــورو و بریتانیا به احتمال زیــاد وارد رکود 
خواهند شــد اما یک بــازار کار با عملکــرد قوی ممکن 
اســت ایاالت متحده را از همان سرنوشت نجات دهد.در 
مجموعه ای از گزارش ها، این بانک سرمایه گذاری رشد ۰.۵ 
درصدی در ســال آینده را برای ایاالت متحده پیش بینی 
کرد و به این نتیجه رسید که اقتصاد این کشور از رکود در 
سال ۲۰۲۳ عبور می کند اما مسیر چندان راحتی در پیش 
ندارد زیرا رشد مشــاغل به طور معنی داری کند می شود 
و نرخ بیــکاری ادامه می یابد.با این حــال، ایاالت متحده 
برای دو ســال متوالی ضعیف خواهد بود زیرا اثر تجمعی 
سیاست های سخت در سال ۲۰۲۳ به سال ۲۰۲۴ سرایت 
می کند.تحلیلگران این بانک انتظار دارند با بازگشــایی و 
کاهش محدودیت های طرح کووید صفر چین، این کشور 
روند بهبــودی خود را آغاز کند و با رشــد پنج درصدی 
اقتصاد در سال ۲۰۲۳ روبرو شود همچنین عملکرد بهتر 
از میانگین ۳.۷ درصدی برای بازارهای نوظهور پیش بینی 
شده است.در نهایت، بانک پیش بینی کرد که یک شکاف 
شدید بین اقتصادهای توسعه یافته در رکود یا نزدیک به 
رکود وجــود دارد در حالی که اقتصادهای نوظهور به طور 
متوسط  بهبود می یابند اما بهبود در سراسر جهان احتماالً 

دست نیافتنی باقی خواهد ماند.

سومین اقتصاد بزرگ جهان سر 
به زیر شد

تولیــد ناخالص داخلی ســه ماهه ســوم ژاپــن به طور 
غیرمنتظره ای با نرخ ساالنه ۱.۲ درصد منقبض می شود.

به گزارش ایسنا، داده های )سه شنبه( نشان داد که اقتصاد 
ژاپن به طور غیرمنتظره ای با نرخ ساالنه ۱.۲ درصدی در 
ماه های جوالی تا سپتامبر نسبت به سه ماهه قبل کاهش 
یافت که اولین انقباض در یک سال گذشته به دلیل کاهش 
مصرف و افزایش شدید واردات و کاهش صادرات بود.رقم 
تولید ناخالص داخلی )GDP( به کاهش ۰.۳ درصدی سه 
ماهه در مقابل پیش بینی متوسط اقتصاددانان برای رشد 
۰.۳ درصدی تبدیل شد.بر اساس گزارش رویترز، مصرف 
خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن، سومین اقتصاد 

بزرگ جهان را تشکیل می دهد.

دولت نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند

مردم صحبت های دولتمردان را باور ندارند
یک کارشناس امور پولی و بانکی اظهار داشت: هزینه خانوار ایرانی 
همیشــه در حوزه مســکن و خودرو باال بوده اما خوراک و مواد 
غذایی در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان بود که آقای رییسی 
قیمــت مواد غذایــی را هم با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش 
داد کــه نام ایــن اقدام را هم جراحی گذاشــتند به این معنا که 
پس از ایــن جراحی برای مردم رفاه ایجاد می شــود اما نه تنها 
هیچ رفاهی برای مردم ایجاد نشــد بلکه افزایش نرخ تورم سطح 
رفاهی مردم را به شــدت کاهش داد و تمام این موضوعات منجر 
به بی اعتمادی مردم به دولت می شود.کامران ندری در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وعده های دولت ســیزدهم مبنی 
بر کنترل و مهار افزایش نرخ تورم در شــرایط فعلی کشور اظهار 
داشــت: واقعیت این است که اقتصاد ایران در وضعیت بدی گیر 
کرده  است که عمده این گرفتاری به نحوه مدیریت اقتصاد کالن 
برمی گردد. آزاد شــدن روابط تجاری، کاهش تعرفه های تجاری ، 
افزایش واردات تا حدودی به کاهش نرخ تورم کمک می کند اما 
باید توجه داشت که تولید داخلی هم متاثر از این سیاست خواهند 
بود چراکه عمده تولیدکننــدگان داخلی توانایی رقابت با کاالی 
خارجی را ندارند.وی ادامه داد: فضای کسب و کار در ایران و نوع 
مدیریت در ســطح کالن به گونه ای است که هزینه تولیدکننده 
ایرانی را افزایش می دهد و از آنجایی که دولت بر روی درآمد های 
مالیاتی پافشاری می کند، پرداخت این مالیات هزینه تولیدکننده 
را افزایــش می دهد و در نهایت تولیدکننده تمام این هزینه ها را 
به مصرف کننده منتقل می کند.این کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور مربوط به نحوه مدیریت 
اقتصاد کالن اســت، گفت:  در حال حاضر بســیاری از قیمت ها 
ســرکوب شده اند از جمله حقوق و دستمزد که دولت آن را فریز 
کرده  و حقوق و دســتمزد کارمندان امســال  ۱۰ درصد افزایش 
داشــته که این مقدار فاصله معناداری از نرخ تــورم دارد و این 
افزایش ۱۰ درصدی در حالی که هیچ تناســبی با نرخ تورم سال 
گذشته نداشت، تورم امســال هم به آن اضافه شد. ندری افزود: 
در حالی که فشار سنگینی به مردم وارد شده، حقوق و دستمزد 
آنها ترمیم نشــده و این شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده 
و طبیعی اســت که اعتراضاتی به این وضیعت و شرایط زندگی 
ایجاد شــود و شــکل بگیرد و اعتراضاتی که امروز با آن مواجه 
هستیم ریشه اقتصادی دارند. سوال این است که تا چه زمانی این 
روند را می خواهند ادامه دهند؟ تا چه زمانی می توانند به مردم و 

تولیدکنندگان فشار وارد کنند؟

ادامه افزایش نرخ تورم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نرخ تورم تا سال آینده 
گفت: با تداوم این وضعیت افزایش نرخ تورم هم ادامه دار خواهد 
بود، ممکن اســت مانند خرداد ماه دیگــر با نرخ تورم ماهانه ۱۲ 
درصدی مواجه نباشیم  اما حتی تورم ۳ درصدی در سال به ۳۶ 
درصد می رســد. بنابراین با این وضعیت در بهترین حالت به نرخ 
تورم حدود ۵۰ درصدی امســال در سال آینده ۳۶ درصد اضافه 
شود.وی اظهار داشــت: باید توجه داشت از آنجایی که قیمت ها 
افزایش پیدا کرده  اســت تورم ۳۶ درصد هم قیمت ها را به طور 
قابل توجهی افزایش می  دهد، برای مثال در افزایش ۳۵ درصدی 
کاالیی با قیمــت ۱۰۰ تومان با ۳۵ تومان افزایش قیمت مواجه 
می شود اما اگر قیمت آن کاال تا ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده 
باشد با همین نرخ تورم، ۳۵۰ تومان به قیمت آن اضافه می شود. 
به همین دلیل اســت که کنترل نرخ تورم شدنی نیست و بعید 
است که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند.ندری با بیان اینکه 
قیمت حامل های انرژی هم منجمد شده و ثابت باقی مانده و این 
موارد از روند نرخ تورم در چند سال گذشته عقب مانده اند، ادامه 
داد:  اگر اصالح قیمت ها از جمله اصالح نرخ حامل های انرژی  به 
اجرا نرســد به نرخ تورم نزردیک ۵۰ درصدی امسال در آینده در 
بهترین حالت ۳۶ درصد اضافه می شــود اما نکته مهم این است 

که دولت اعالم کرده امسال نرخ حامل های انرژی تغییر نمی کند 
و قولی نداده اســت که در سال ۱۴۰۲ هم همین قیمت ها ثابت 
باقی بماند. یادمان باشد که در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم شاهد 

همین رفتار از دولت بودیم.

دولت سیزدهم برای کنترل تورم اقدام خاصی انجام نداد
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: امســال تورم میانگین هم 
عدد باالیی خواهد بود و ســال آینده هم افزایش نرخ تورم مهار 
نمی شود و دولت سیزدهم نه تنها برای کنترل تورم اقدام خاصی 
انجام نداده بلکه هر حرفی که می زند تورم زا اســت. وقتی درباره 
سیاســت های مالیاتی صحبت می کنند، اثــر تورمی دارد، وقتی 
درباره اصالح قیمت حامل های انرژی صحبت می کنند، اثر تورمی 
ایجاد می کنند، ساماندهی یارانه های مردمی هم اثر تورمی داشت. 
در کنار تمام این  موضوعات اقتصاد ایران مشکل ساختاری دارد و 
با خلق پول درحال مدارا کردن با این مشکل ساختاری هستیم.

وی با بیان اینکه عمده بانک ها با خلق پول ســر پا هستند و اگر 
روزانه پولی توسط بانک مرکزی خلق نشود این بانک ها با مشکل 
مواجه خواهند شــد، گفت: بسیار بعید اســت این دولت با این 
روند بتواند تورم را کنترل کند. شــاید در بهترین حالت تورم ۵۰ 
درصدی امســال را در سال آینده به ۳۰ درصد برساند اما همین 
۳۰ درصد هم نرخ قابل توجهی بــرای اقتصاد ایران خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست دولت برای کنترل حجم 
نقدینگی و امکان کاهش نرخ تورم با این سیاست، اظهار داشت: 
اشتباهی که دولت می کند این است که گمان می کنند با کنترل 
پایه پولی آن هم به صورت نیم بند، این رشــد نقدینگی کنترل 
و مهار می شــود اما خلق پول به صــورت عمده در بانک ها انجام 
می شود و دولت ها هم اساســا نمی تواند کنترلی بر روی بانک ها 
داشــته باشد. اشــتباه دیگر دولت این است که گمان می کند با 
کنتــرل نقدینگی، نرخ تورم متوقف می شــود اما نقش انتظارات 

تورمی را نادیده می گیرد.

مردم صحبت های دولتمردان را باور ندارند
وی افــزود: از آنجایی کــه دولت آن اعتبار بایــد را نزد مردم از 
دست داده و اعتماد مردم نســبت به این که دولت توانایی الزم 
برای کنترل اقتصاد را دارد، از دســت رفته بنابراین دولت امکان 
مهار و کنترل انتظارات تورمی را ندارد. به همین دلیل اســت که 
با یک افزایش نرخ ارز شــاهد افزایش تمــام قیمت ها در بازارها 
هســتیم.ندری ادامه داد: متاســفانه از آنجایی که دولت با مردم 

صادق نبوده و شــفافیت الزم را نداشــته و معموال در حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی مردم صحبت های دولتمردان را باور ندارند، 
کنترل انتظارات تورمی بســیار ســخت اســت. از این رو دولت 
حتی اگر بتواند رشــد نقدینگی را کنترل کند، نمی تواند از پس 
انتظــارات تورمی برآید.این کارشــناس اقتصــادی گفت: زمانی 
می توان انتظارات تورمی را کنترل کرد که مردم به دولت اعتماد 
داشته باشند مانند آنچه که امروز در کشور آلمان می بینیم. پس 
از اتفاقاتی در کشــور آلمان در بحث حامل های انرژی رخ داد و 
افزایش نرخ تورمی که از افزایش قیمت حامل های انرژی نشــات 
گرفت، از آنجایی که مردم آلمان توانمندی دولت کشورشــان را 
باور دارند، در این کشــور شاهد اثرات انتظارات تورمی در اقتصاد 
نیستیم اما در ایران با یک موج خبری مثبت یا منفی همه بازارها 
بهم می ریزند.وی با اشاره به اهمیت حمایت مردم از دولت تاکید 
کرد: دیدیم که زمســتان هم وارد اروپا شد و هیچ کدام از پیش 
بینی مسئوالن کشــورمان درباره زمستان سرد و سخت در اروپا 
اتفاق نیفتاد و این نشان دهنده برنامه ریزی درست سیاست مداران 
اروپایی است و موضوع مهمتر اینکه دولت های اروپایی از پشتوانه 
مردمی برخوردار هســتند.  ندری ادامه داد: دولت هر چقدر هم 
اعالم کند که در حال کنترل رشــد نقدینگی است اما از آنجایی 
که تصور و پیش بینی مردم افزایش قیمت ها است، براساس این 
پیش بینی تقاضا برای هر نوع کاالیی را افزایش می دهند. در این 
شرایط دولت هیچ جایگزینی هم برای این کاالها را باقی نگذاشته 
است و همین روند منجر به افزایش قیمت ها و در نتیجه افزایش 

تورم می شود.

 جهت گیری دولت در برجام اشتباه است
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت آقای رییســی 
متاســفانه آن فرصت اولیه را در یک سال اول ریاست جمهوری 
از دســت داد، اظهار داشت: این فرصت انتخاب مدیران درست و 
بکارگیری افراد متخصص بود و با این اقدام می توانســت به مردم 
نشــان دهد که از تجارب افراد متخصص و دانشــمند اســتفاده 
می کند همچنین می توانست با جهت گیری درست در مذاکرات 
برجام، شــرایط اقتصــادی را بهبود بخشــد و معتقدم هنوز هم 
جهت گیری دولت در بحث برجام اشتباه است و این فکر و تصور 
اشتباهی است که می توانند بدون برجام مشکالت اقتصادی کشور 
را حل و برطرف کنند.وی افزود: از سوی دیگر سختگیری های این 
دولت در حوزه های اجتماعی به مراتب از دولت های قبل بیشــتر 
بود و در کنار تمام مشکالت اقتصادی، این مسائل اجتماعی هم 

اضافه شد و بر روح و روان مردم تاثیر منفی گذاشت. بنابراین آن 
سیگنال هایی که مردم باید در یک سال اول دریافت می کردند تا 
باور کنند این دولت قصد دارد ســطح رفاه آنان را افزایش دهد را 
دریافت نکردند و حتی کسانی که به آقای رییسی رای دادند این 

سیگنال ها را دریافت نکردند و بسیار ناامید هستند.

جراحی دولت، رفاه مردم را کاهش داد
ندری با اشاره به افزایش هزینه خانوار در طول یک سال گذشته 
گفت: هزینه خانوار ایرانی همیشــه در حوزه مسکن و خودرو باال 
بوده اما خوراک و مواد غذایی در ایران نســبت به سایر کشورها 
ارزان بود که آقای رییســی قیمت مواد غذایــی را هم با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی افزایش داد که نام ایــن اقدام را هم جراحی 
گذاشتند به این معنا که پس از این جراحی برای مردم رفاه ایجاد 
می شود اما نه تنها هیچ رفاهی برای مردم ایجاد نشد بلکه افزایش 
نرخ تورم ســطح رفاهی مردم را به شدت کاهش داد و تمام این 
موضوعات منجر به بی اعتماد مردم به دولت می شود.وی ادامه داد: 
در حالی که اعتماد مردم به دولت ســرمایه است، دولت ها به این 
ســرمایه توجهی ندارد. به ویژه اینکه صدا و سیما با روایت برخی 
از اخبار و گزارش ها به این سرمایه به شدت آسیب می زند و این 
سرمایه که امروز باید پشــتوانه برنامه های دولت باشد متاسقانه 
اساسا وجود ندارد. حتی اگر این دولت بخواهد برنامه درستی را به 
اجرا برساند که البته چنین برنامه ای در این دولت و تیم اقتصادی 
دولت دیده نمی شود، اگر پشتیبانی این سرمایه اجتماعی وجود 

نداشته باشد، این برنامه درست هم نتیجه نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار برون رفت از این شرایط 
تاکید کرد: اولین کاری که دولت آقای رییسی باید انجام دهد این 
است که نسبت به تغییر برخی از مدیران و اعضای تیم دولت اقدام 
کند البته این کار ســختی اســت و اساسا چنین برنامه ای را هم 
امروز در دولت نمی بینیم. واقعیت این اســت که آن پختگی الزم 
در تیم اقتصادی دولت دیده نمی شود و با اجرای سیاست حذف 
ارز ترجیحی هم ضربه بسیار محکمی هم وارد آوردند هر چند که 
مخالف اصالح قیمت ها نیستم اما اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در این 

شرایط حقوق و دستمزد به ۲۸ هزار تومان برسد، اشتباه است.

خوشبختانه وعده  ساخت 4 میلیون مسکن عملیاتی نشد
وی با بیان اینکه بعید است که وعده های اقتصادی آقای رییسی 
به اجرا برســند، اظهار داشت:  البته خوشــبختانه در بخشی از 
وعده ها مانند بحث ساخت ۴ میلیون مسکن اقدامی انجام نداده اند 
چراکه اگر نسبت به اجرای این وعده ها اقدام کنند، قیمت مسکن 
از اینکه امروز در بازار با آن مواجه هستیم بیشتر خواهد شد. آقای 
احمدی نژاد هم با تمام شــعارهایی کــه داد و حتی با خلق پول 
نتوانست مشکل مسکن را برطرف کند و امروز مشکل مسکن در 

ایران حادتر هم شده است.     
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گزیده خبر

جمهوری خواهان یک کرسی تا کسب اکثریت 
مجلس نمایندگان فاصله دارند

بر اســاس آخریــن شــمارش آراء در انتخابات میانــدوره ای کنگــره آمریکا، 
جمهوریخواهان یک کرســی تا کســب اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا 
فاصلــه دارند.به گزارش ایرنا، حزب جمهوریخــواه با پیروزی در ایالت های مهم 
کالیفرنیا و آریزونا در ســاعات پایانی روز دوشــنبه، به کسب ۲۱۸ کرسی برای 
به دســت آوردن کنترل مجلس نمایندگان نزدیک شدند.شب گذشته »دیوید 
شــوایکرت« در منطقه ۱ ایالت آریزونا و »خوان سیسکومانی« در منطقه ۶ این 
ایالت توانســتند به پیروزی برسند. همچنین نتیجه رقابت در منطقه ۴۱ ایالت 
کالیفرنیا به نفع »کن کالورت« و در منطقه ۴۵ این ایالت به نفع »میشل استیل« 
رقم خورد. حزب جمهوریخواه در منطقه ۲۲ نیویورک هم یک نماینده دیگر به 
نام »برندون ویلیامز« داشت که به پیروزی دست یافت.از سوی دیگر دموکرات ها 
نیز یک پیروزی در ایالت اورگان نصیب خود کردند تا با این حســاب از مجموع 
۴۳۵ صندلی مجلس نمایندگان، جمهوریخواهان با کسب ۲۱۷ کرسی از رقیب 
خودشــان با ۲۰۴ کرسی پیشتاز باشند.درحالیکه به نظر مجلس نمایندگان در 
کنترل جمهوریخواهان درخواهد آمد، از آنسو هم دموکرات ها ۵۰ کرسی در سنا 
به دســت آورند و به علت داشتن حمایت کاماال هریس معاون رییس جمهوری 

آمریکا، اکثریت این مجلس را از آن خود کردند.

بیانیه سنتکام درباره کشف یک محموله 
متعلق به ایران

فرماندهی نیروهای تروریستی سنتکام در بیانیه ای مدعی شد که ناوگان پنجم 
نیروی دریای این کشور از یک قایق در دریای عمان محموله ای متعلق به ایران 
را کشف کرده است که برای تولید مهمات به کار می رود.به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از ایســنا، ســنتکام )فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در غرب آسیا( 
در بیانیه ای مدعی شــد گارد ساحلی و ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور، 
هفته پیش، محموله ای از مواد شــیمیایی متعلق به ایران را که در راه یمن بود، 
توقیف کرده است که محموله کشف شــده برای تولید مواد منفجره و مهمات 
به کار می رود.ســنتکام مدعی است، در هشتم نوامبر در دریای عمان، این قایق 
ماهیگیــری که مالکیت آن معلــوم نبود، حامل ۱۸۰ تن کــود اوره و آمونیوم 
پرکلرات بوده است که کشتی های آمریکایی به آن نزدیک می شوند.پنج روز پس 
از توقیف این محموله، تکنســین های انهدام مواد منفجره نیروی دریایی آمریکا 
این کشــتی را جست وجو کرده و شناسایی کردند که مواد کشف شده کود اوره 
و آمونیوم پرکلرات بوده اســت که هر دو در تولید مواد منفجره به کار می روند.

برد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریای آمریکا درباره کشــف این محموله 
گفت: این محموله شــامل مقادیر بسیار زیادی مواد منفجره بوده است که برای 
ســاخت بیش از ده موشک بالستیک میان برد، بسته به اندازه آن، کافی خواهد 
بود.کوپر در ادامه مدعی شد: انتقال غیرقانونی کمک های نظامی از ایران دور از 
نظر باقی نمی ماند. این کار غیرمسئوالنه و خطرناک بوده و منجبر به خشونت و 

بی ثباتی در خاورمیانه می شود.

شی جینپینگ به ماکرون:
 جامعه بین المللی شرایط آتش بس در 

اوکراین را فراهم کند
رهبر چین به همتای فرانسوی خود گفت جامعه بین الملل باید شرایط را برای 
آتش بس میان روسیه و اوکراین فراهم کند.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، 
شــی جینپینگ، رئیس جمهور چین در دیدار با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در حاشیه اجالس ســران گروه ۲۰ در بالی گفت: چین از آتش بس در 
اوکراین و آغاز مذاکرات صلح صحبت می کند اما جامعه بین الملل باید شرایطی را 
برای این امر ایجاد کند.ماکرون خواستار اتحاد پاریس و پکن علیه جنگ اوکراین 
شــد و گفت: ما باید نیروهای خود را متحد کنیــم تا به بحران های بین المللی 
مانند جنگ روســیه در اوکراین پاسخ دهیم.شی در سخنان آغازین خود به این 
درگیری اشــاره ای نکرد و به طور گســترده تر از دو کشور خواست تا از روحیه 
استقالل، خودمختاری، باز بودن و همکاری حمایت کنند.شی همچنین گفت: 
چین امیدوار است فرانسه، اتحادیه اروپا را به سمت سیاستی مستقل و سازنده 
در قبال چین ســوق دهد. پس از سال ها توســعه، چین و اروپا روابط اقتصادی 
قوی همزیســتی برقرار کرده اند. طرفین باید تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه 
را گســترش دهند، ثبات و تداوم زنجیره های تولید و زنجیره های عرضه جهانی 
را حفــظ کنند و از قوانین و نظم تجاری و اقتصادی بین المللی محافظت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که »فرانســه اتحادیه اروپا را به ســمت ادامه سیاســت 
مستقل و سازنده خود در مورد چین سوق دهد.شی خاطرنشان کرد که در سه 
سال گذشــته، دو طرف از طرق مختلف با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته اند، به 
طوری که روابط چین و فرانســه شتاب مثبت توسعه را حفظ کرده و دو کشور 
پیشــرفت مثبتی در همکاری های مهم داشته اند.او با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر جهان وارد دوره جدیدی از آشــفتگی و دگرگونی شــده است، گفت: به 
عنوان دو نیروی مهم در جهان چندقطبی چین و فرانسه، چین و اتحادیه اروپا 
باید به روح استقالل و خودمختاری و همچنین باز بودن و همکاری برای ارتقای 
روابط دوجانبه برای پیشــرفت پایدار در مسیر درســت و تزریق ثبات و انرژی 
مثبت به جهان پایبند باشند.رئیس جمهور چین تاکید کرد: تالش های بی وقفه 
چین برای ارتقای سطح روابط و گام های این کشور برای پیشبرد مدرنیزاسیون 
فرصت های جدیدی را برای همه کشورهای جهان از جمله فرانسه فراهم می کند.

ماکرون به نوبه خود انتخاب مجدد شی به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب 
کمونیست چین و موفقیت کامل بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین را 

به گرمی تبریک گفت و تاکید کرد.

سازمان ملل در قطعنامه ای از روسیه خواست به اوکراین غرامت دهد
در رای گیری نشست مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ای تصویب شد که از روسیه می خواهد خسارات وارده به اوکراین در خالل جنگ را پرداخت کند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، این قطعنامه با حمایت ۹۴ کشور از ۱۹۳ عضو مجمع عمومی در روز دوشنبه تصویب شد. ۷۳ کشور از شرکت در این رای گیری 
خودداری کرده و ۱۴ کشور با آن مخالفت کردند که از میان مخالفان می توان به روسیه، چین، ایران و سوریه اشاره کرد.در این قطعنامه آمده است که »باید یک ساز 
و کار بین المللی برای پرداخت غرامت آسیب، صدمه یا جراحات« ناشی از »اقدامات غیرقانونی« روسیه در اوکراین ایجاد شود.باید توجه داشت که گرچه قطعنامه های 
مجمع عمومی سازمان ملل الزام قانونی ندارند، اما بار سیاسی آن ها انکارناپذیر است.واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل این سند را »فاقد اهمیت قانونی« 

خواند و گفت: نویسندگان آن باید درک کنند که تصویب چنین قطعنامه ای اثرات معکوس علیه خودشان هم خواهد داشت.

»آمریکایی ها به کی یف گفته اند مذاکرات 
صلح نباید به این زودی ها انجام شود«

مقامات ارشــد آمریکایی و اوکراینی می گویند، دولت بایدن در تالش اســت تا 
بــه کی یف اطمینان دهد که ایاالت متحده به حمایــت از اوکراین در بحبوحه 
مذاکرات صلح پیشــنهادی اخیر با روســیه ادامه خواهد داد.به گزارش ایسنا به 
نقل از اسپوتنیک، مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هفته گذشته 
گفت که پنجره ای برای مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین می تواند در زمستان 
امســال باز شــود. با این حال، مقامات دولت بایدن به همتایان اوکراینی خود 
گفته انــد که مذاکرات صلح نباید به این زودی ها انجام شــود، حتی اگر آرامش 
مورد انتظار در جنگ در زمستان رخ دهد.در این گزارش آمده است که مقامات 
در عــوض به کی یف در مورد حمایت پایدار واشــنگتن اطمینان می دهند، زیرا 
ارتش اوکراین - از نظر آنها - پس از تصمیم روسیه برای عقب نشینی از خرسون 

در ساحل چپ رودخانه دنیپرو، وارد مرحله جدیدی در میدان نبرد شده است.
این گزارش می افزاید که یک مقام دولت بایدن همچنین خاطرنشــان کرد که 
آنها هیچ اســتراتژی مذاکره ای را که نشان دهنده برداشتن گام هایی برای آماده 
شدن برای مذاکرات احتمالی صلح بین مسکو و کی یف باشد، برنامه ریزی نمی 
کنند.این خبر پس از آن منتشــر شد که گزارش های رسانه ها با تایید دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین مبنی بر اینکه سران اطالعاتی روسیه و ایاالت متحده 
در اوایل روز دوشنبه در آنکارا به درخواست واشنگتن گفتگو کردند، منتشر شد.

بورل: اتحادیه اروپا تاکنون هشت میلیارد 
یورو به اوکراین کمک نظامی کرده است

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میزان کمک های نظامی ارسالی اروپا به 
اوکراین را حدود هشت میلیارد یورو برآورد کرده است.به گزارش ایسنا، جوزپ 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در نشست روز دوشنبه بروکسل 
دربــاره حمایت نظامی از اوکراین اعالم کــرد که حجم کمک های اروپا تاکنون 
هشــت میلیارد یورو بوده اســت.او در مورد انتقاد رسانه ها درباره کمک نظامی 
اتحادیه اروپا به اوکراین در مقایســه با ایاالت متحده اظهار داشت که از بخش 
نظامی خواســته اســت تا حد امکان کل حمایت نظامی اروپــا از اوکراین را با 
دقت بیشتری برآورد کند و حداقل هشــت میلیارد یورو سالح از اتحادیه اروپا 
و کشــورهای عضو به اوکراین منتقل شده است.سرگئی مارچنکو، وزیر دارایی 
اوکراین، گفت که کی یف انتظار دارد در ماه های نوامبر و دســامبر ۷.۸ میلیارد 
دالر از شرکای خارجی دریافت کند.مارچنکو به روزنامه Ukrinform گفت: انتظار 
می رود در ماه نوامبر حدود ۴.۸ میلیارد دالر دریافت کنیم و تامین مالی خارجی 

برای ماه دسامبر حدود ۳ میلیارد دالر است.

 دیدار بن سلمان و اردوغان در حاشیه
»G۲۰« اجالس 

منابع رســانه ای )سه شــنبه( از دیدار و گفت وگوی ولیعهد عربستان سعودی و 
رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه اجالس رهبران کشورهای گروه ۲۰ در اندونزی 
خبر دادند.به گزارش ایســنا، به نقل از صدی البلد، محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان سعودی که در رأس هیئت کشــورش در اجالس سران »G۲۰« در 
اندونزی شرکت کرده است در حاشیه این اجالس با رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه دیدار و گفت وگو کرد.طبق این گزارش، بن سلمان و اردوغان در 
جریان این دیدار درباره روابط دوجانبه و چشم اندازهای همکاری در زمینه های 
مختلف میان ریاض و آنــکارا رایزنی کردند.دو طرف همچنین آخرین تحوالت 
منطقه ای و بین المللی را مورد بررســی قرار دادند.این دیدار با حضور فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه، مساعد بن محمد العیبان، عضو کابینه و مشاور امنیت ملی 
عربستان سعودی و اعضای هیئت همراه اردوغان برگزار شد.رهبران کشورهای 
گروه ۲۰ امروز گفت وگوهای خود را در بالی اندونزی آغاز کردند؛ طی این نشست 
که با میزبانی اندونزی برگزار می شــود، اتحــاد و انجام اقداماتی ملموس جهت 
رسیدگی به اقتصاد جهانی در بحبوحه جنگ اوکراین از جمله موضوعاتی بوده 

که ابتدا به آن ها اشاره شده است.

در سازمان ملل

اقدام تالفی جویانه رژیم صهیونیستی علیه اوکراین
در اقدامی تالفی جویانه، رژیم صهیونیســتی از دادن رای به 
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که از روسیه می خواهد 
تا خسارات وارده به اوکراین را در خالل جنگ پرداخت کند، 
امتناع کرد.به گزارش ایســنا، روزنامــه یدیعوت آحارونوت 
نوشــت، زمانبندی اقدام رژیم صهیونیستی و خودداری از 
دادن رای مثبت به این قطعنامه ســواالتی را در این مورد 
مطــرح می کند؛ اینکه آیا هــدف تل آویو تالفی کار کی یف 
است که از قطعنامه سازمان ملل درباره درخواست از دادگاه 
الهه جهت اتخاذ موضــع قانونی پیرامون »ماهیت حقوقی 
اشــغالگری استعماری اســرائیل« حمایت کرد یا خیر.این 
روزنامه نوشــت، رژیم صهیونیســتی از موافقت با قطعنامه 
ســازمان ملل پیرامون درخواســت از روسیه برای پرداخت 
غرامت به اوکراین امتنــاع کرد.این قطعنامه با حمایت ۹۴ 
عضو از ۱۹۳ عضو مجمع عمومی در روز دوشــنبه تصویب 

شد. ۷۳ عضو از شرکت در این رای گیری خودداری کرده و 
۱۴ عضو با آن مخالفت کردند که از میان مخالفان می توان 
به روســیه، چین، ایران و سوریه اشاره کرد. آمریکا و بیشتر 
کشورهای اروپایی خواهان پرداخت غرامت خساراتی شدند 
که اوکراین از ۲۴ فوریه در پی حمله روســیه متحمل شده 
است.در این قطعنامه آمده اســت که »باید یک ساز و کار 
بین المللی برای پرداخت غرامت آسیب، صدمه یا جراحات« 
ناشی از »اقدامات غیرقانونی« روسیه در اوکراین ایجاد شود.

روز دوشــنبه مشاور رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد که 
رای کی یف در ســازمان ملل به قطعنامه فلســطین علیه 
رژیم صهیونیســتی »گاف بزرگی« بــود. اوکراین جزء ۹۸ 
کشوری بود که روز جمعه به نفع پیشنهاد فلسطین پیرامون 
درخواست از دادگاه الهه جهت اتخاذ موضع قانونی پیرامون 

»ماهیت حقوقی اشغالگری استعماری اسرائیل« رای داد.

سفیر اتحادیه اروپا در اندونزی گفت که 
رئیس جمهوری اوکراین )سه شنبه( در 
اجالس ســران گروه ۲۰ یک سخنرانی 
»پرشــور و در عین حال مفصل« ایراد 
کرد و خواســتار »احیای صلح« شد.به 
گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
رویترز، »وینسنت پیکت« سفیر اتحادیه 
اروپــا در اندونزی در رابطه با ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین گفت 
که او در نشست بالی خواستار »احیای 
صلح و احترام به منشــور سازمان ملل 
متحد، اصل تمامیت ارضی در اوکراین 
شد.«زلنســکی اواخر روز دوشنبه هم 
گفت که از اظهــارات ایاالت متحده و 
چین در نشســت گروه ۲۰ درباره غیر 
قابل قبول بودن تهدید به اســتفاده از 
سالح های هســته ای استقبال می کند.

رئیس جمهــوری اوکراین در ویدیویی، 
به »گروه ۲۰« به عنــوان »گروه ۱۹« 
اشــاره کرد؛ گویی که روسیه بخشی از 
این گروه نیســت. زلنسکی گفت: این 
مجموعه ای از کشــورهای بسیار وزین 
و پربار اســت و امروز، در آســتانه این 
اجالس ســران، اظهارات مهم و موثری 

بیان شده است.زلنسکی گفت: به ویژه 
مهم اســت که ایــاالت متحده و چین 
مشترکا تأکید کردند که تهدیدها درباره 
استفاده از سالح های هسته ای غیر قابل 
قبول اســت. همه متوجه می شوند که 
این حرف ها خطاب به چه کسی است.
براساس اعالم کاخ سفید، روز دوشنبه 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین توافق 
کردند که هرگز نباید جنگ هســته ای 
انجام شــود و بــا تهدید اســتفاده از 
سالح های هسته ای در اوکراین مخالفت 
کردند.زلنســکی خطاب به رهبران این 
گروه که آن را »جی ۱۹« خطاب کرد، 

گفت که »اکنون زمان« پایان دادن به 
حمله روســیه است.ولودیمیر زلنسکی 
در سخنرانی مجازی از اوکراین، با اشاره 
به دو توافق ناموفق بــرای پایان دادن 
به مناقشه مســکو – کی یف، گفت که 
»مینســک ۳« وجود نخواهد داشت. او 
گفت که اوکراین در مورد از دست دادن 
تمامیت ارضی خــود مصالحه نخواهد 
کرد.او گفت: روسیه باید تمامیت ارضی 
اوکراین را مجددا تایید کند. روسیه باید 
تمام نیروها و تشکل های مسلح خود را 
خارج کند.رئیس جمهوری اوکراین در 
جریان سخنرانی خود از اعضای »گروه 
۱۹« خواست تا تأسیس دادگاه ویژه ای 

را در رابطه با حمله روســیه به اوکراین 
تایید کنند و روســیه بابت خســارات 
وارده بــه اوکراین غرامــت بدهد.رهبر 
اوکراین همچنین روســیه را به خاطر 
تهدیدهای هســته ای اش مــورد انتقاد 
قــرار داد و به رهبــران این گروه گفت 
که »هیچ کس حق ندارد از جهان با یک 
فاجعه رادیواکتیــو باج گیری کند«. او 
همچنین گفت که روسیه نیروگاه اتمی 
زاپوریژیــا را به یک »بمب رادیواکتیو« 
تبدیل کرده اســت که ممکن است هر 
لحظه منفجر شــود.والدیمیر زلنسکی 
گفــت: تنها فرمول تبــادل زندانیان با 
روســیه »همه برای همه« اســت. ما 
بایــد به خاطر تنها مــدل ممکن برای 
آزادی زندانیان متحد شــویم - »همه 
برای همه«.به گفته رهبر اوکراین، این 
مبادله باید شامل غیرنظامیانی شود که 
به روســیه رفته اند و کودکانی که رژیم 
کی یــف آنهــا را »آوارگان« می نامد.
مبادله زندانیان بین اوکراین و روســیه 
بر اساس لیست هایی انجام می شود که 
پیش از موعــد مورد تایید طرفین قرار 

گرفته است.

در سخنرانی ویدئویی؛

زلنسکی گروه 20 را گروه 1۹ خواند: مینسک ۳ وجود نخواهد داشت

ســخنگوی ریاســت جمهوری روســیه اعالم کرد که 
مذاکرات میان روسای سازمان اطالعات روسیه و آمریکا 
در آنکارا بنا به درخواست طرف آمریکایی برگزار شد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی ریاســت جمهوری روسیه تصریح کرد، دیدار 
میان روسای ســازمان اطالعات روسیه و آمریکا که در 
آنکارا برگزار شد، بنا به درخواست طرف آمریکایی انجام 
شد.پیشتر رسانه های ترکیه ای گزارش دادند که سرگئی 
ناریشــکین، مدیر ســرویس اطالعات خارجه روسیه با 
ویلیام برنــز، مدیر آژانس اطالعات مرکــزی آمریکا در 
آنکارا دیدار کرد.یک مقام کاخ سفید گفت که ویلیام برنز، 
مدیر سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده )سیا( برای 
گفت وگو با همتای روس خود در آنکارا حضور دارد. این 

فرد هدف این دیدار را انتقال پیامی درباره عواقب هرگونه 
اســتفاده از تسلیحات هســته ای از سوی روسیه عنوان 
کرد. این دیدار عصر روز دوشنبه انجام شد.این مقام که 
خواست نامش فاش نشود گفت: »او هیچ نوع مذاکره ای 
انجــام نمی دهد. او درباره حل و فصل جنگ در اوکراین 
بحث نمی کنــد.«وی با این حال افزود کــه برنز درباره 
پرونده آمریکایی های بازداشــت شده در روسیه صحبت 
خواهد کرد.این مقام کاخ سفید با بیان اینکه اوکراین از 
قبل در جریان این ســفر قرار گرفته است گفت: »ما در 
مورد این واقعیت که کانال هایی برای ارتباط با روســیه 
در زمینه مدیریت ریســک، مخصوصا خطرات هسته ای 
و خطرات ثبات اســتراتژیک داریم بســیار باز برخورد 
کرده ایم.«از سوی دیگر پیش از این اخباری منتشر شده 

بود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده 
در گفت وگوهای محرمانه با مقامات ارشد روسیه با هدف 
کاهش خطر یک جنگ گسترده تر بر سر اوکراین شرکت 
کرده اســت.این در حالی اســت که پیشتر سخنگوی 
کرملین گفت که مســکو گزارش های رسانه ها مبنی بر 
گفت وگو میان روســیه- آمریکا در آنکارا را نه تایید و نه 
رد می کند.اوایل امروز روزنامه کومرسانت روسیه گزارش 
داد که آنکارا در حال میزبانی جلسه ای میان هیئت های 
روســیه و آمریکا است و همچنین هیئت روسی توسط 
ســرگئی ناریشکین، مدیر ســرویس اطالعات خارجی 
روسیه هدایت می شــود.دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین به خبرنگاران گفت: »این گزارش ها را نه می توانم 

رد و نه می توانم تایید کنم.«

 پسکوف: دیدار بنا به درخواست واشنگتن بود

دیدار رئیس سیا با همتای روسش در ترکیه

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شــد که مذاکرات وین بر سر احیای برجام به دلیل مواضع ایران و 
آنچه از شــهریورماه رخ داده، متوقف شده است.به گزارش ایسنا،   رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران، روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران در پاریس با اشــاره به اینکه فروش پهپاد توســط ایران به روسیه 
و ناآرامی های اخیر در ایران تمرکز آمریکا را از توافق هســته ای برداشــته اســت، اظهار کرد که آمریکا در 
دیپلماسی را باز خواهد گذاشت »اگر« و »برای زمانی که« موعد مناسب فرابرسد.به گزارش رویترز، این مقام ارشد آمریکا تصریح کرد: تمرکز ما 
توافقی نیست که پیشروی نمی کند بلکه روی چیزی است که در ایران رخ می دهد. همچنین بخش دیگری از تمرکز ما روی فروش پهپاد توسط 
ایران به روسیه و آزادکردن گروگان هایمان است.او در ادامه عنوان کرد که واشنگتن هم اکنون سیاست تحریم و فشار را علیه ایران دنبال خواهد 
کرد.مالی افزود: اگر این مذاکرات )هسته ای( در جریان نیست به خاطر موضع ایران است و هر آنچه از ماه سپتامبر رخ داده.نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران بدون تعیین چارچوب زمانی برای مذاکرات گفت که اگر دیپلماسی شکست بخورد، آمریکا آماده استفاده از دیگر ابزارها خواهد بود.

این مقام آمریکایی همچنین عنوان کرد که اگر ایران بخواهد ابتکارات جدیدی برای عبور از سرحدهای برنامه هسته ای اتخاذ کند، آنوقت پاسخ 
به طور واضح متفاوت و هماهنگ شده با متحدان اروپایی مان خواهد بود.

رئیس جمهور سابق آمریکا طبق احضاریه ای که برایش ارسال شده بود تا در یکی از کمیته های کنگره حضور پیدا کند و درباره شورش شش ژانویه سال ۲۰۲۱ 
میالدی در ساختمان کنگره شهادت دهد و اسناد مربوط به آن را ارائه کند، عمل نکرد و از حضور در این کمیته امتناع کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، این کمیته در توییتی اعالم کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از پیروی از احضاریه کمیته منتخب کنگره برای ارائه شهادت و مدارک مربوط 

به شورش شش ژانویه سال ۲۰۲۱ میالدی امتناع کرد. وکالی ترامپ هیچ تالشی برای مذاکره در مورد حضور موکلشان انجام ندادند و در طرح دعوی اش بسیاری از همان استدالل هایی که دادگاه ها 
مکررا آنها را رد کرده بودند، مجددا مطرح شــده اند.این کمیته در گذشــته تعدادی از شاهدان را به خاطر نادیده گرفتن احضاریه های این هیات به اهانت به دادگاه متهم کرده و این را رد نکرده که 
همین کار را در مورد ترامپ نیز انجام خواهد داد. اگرچه این کمیته توانایی اندکی برای وادار کردن افراد به پیروی سریع از احضاریه ها از طریق سیستم دادگاه دارد.بنی تامپسون، نماینده دموکرات 
و لیز چنی، نماینده جمهوری خواه که به ترتیب به عنوان رئیس و معاون رئیس این کمیته عمل می کنند، در بیانیه ای مشترک گفتند: این کمیته در روزهای آتی اقدامات بعدی و عدم تمکین ترامپ 
را ارزیابی خواهد کرد.تامپسون در مصاحبه ای با روزنامه نیویورک تایمز گفت: من اتهامات اهانت به کنگره علیه ترامپ را رد نمی کنم. این می تواند یک گزینه باشد و ما باید منتظر باشیم و ببینیم 
چه می شود. نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که چگونه باید به این طرح دعوی رسیدگی کنیم. پس از آن درباره گام های بعدی تصمیم خواهیم گرفت.ترامپ ۱۱ نوامبر از این کمیته به 

منظور مسدود کردن این احضاریه شکایت کرد و گفت، اگرچه بالغ بر دو سال است که کاخ سفید را ترک کرد.

مالی:

دونالد ترامپ از حضور در کمیته کنگره برای شهادت دادن  تمرکزمان روی مذاکره با ایران نیست
امتناع کرد
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شرکت بلژیکی »PermaFungi« در حال پرورش قارچ در تفاله قهوه 
استفاده شــده است.به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر،  
تفاله قهوه، پســماند قهوه پس از دم کــردن آن در آخرین مرحله 
آماده ســازی قهوه است. اخیرا یک شرکت بلژیکی تصمیم گرفته تا 
از تفاله آن برای پرورش قارچ استفاده کند. ماهیانه بیش از دو هزار 
کیلوگرم قارچ توسط این شرکت کشت و برداشت می شود. شرکت 
»PermaFungi« می توانــد بیش از ۲۰ تــن از ۱۸ میلیون تن تفاله 
 »PermaFungi« قهوه تولید شــده در سال را بازیافت کند.شــرکت
می گوید این کار را برای حذف دور ریختن تفاله قهوه طراحی شده 
است. تیم PermaFungi به جای اینکه اجازه دهند تفاله های قهوه در 
محل های دفن زباله جمع شود، با دوچرخه به کافی شاپ های محلی 
در بروکسل می روند تا ۱۰۰ کیلوگرم تفاله قهوه را از آنها جمع آوری 
کنند.تفاله ها به مرکز رشــد بازگردانده می شــوند و در آنجا آنها را 
در کیســه هایی با کاه بسته بندی می کنند تا یک خاک مغذی برای 
هاگ های قارچ ایجاد شود.»جولیان جکت«)Julian Jacquet( یکی از 
بنیانگذاران این شرکت گفت: قارچ می تواند تفاله های قهوه را تجزیه 
کند و از نیتروژن، هیدروژن، اکســیژن و کربن آن اســتفاده کند و 
از این روش برای بدســت آوردن آنچه نیاز دارد اســتفاده می کند.

پــس از حدود دو هفته در یک اتاق تاریک و مرطوب، کیســه ها به 
فضای روشــن تری آورده می شوند، جایی که قارچ ها شروع به جوانه 
زدن می کننــد. پس از برداشــت، افراد قارچ ها را به فروشــگاه ها و 

رستوران های ارگانیک تحویل می دهند.

یک دستگاه رباتیک نرم که از آن به عنوان »چسب فعال مکانیکی« 
یاد می شــود، با برنامه ریزی قادر اســت تخریب عضالت را در اندام 
کاهش دهد و امید را برای بیماران مبتال به ALS و MS زنده کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از انگجت، امروزه تحلیل یا آتروفی عضالنی 
امری اجتناب ناپذیر اســت که به دلیل آسیب شدید، کهولت سن یا 
 )MS(و ام اس )ALS(بیماری هایی مانند اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
که قدرت حرکت فرد را به شــدت محدود می کنند، ایجاد می شود. 
با این حال، پژوهشگران دانشگاه هاروارد راه چاره را در رباتیک نرم 
می بینند که روزی بتواند عضالت این بیماران را که خودشــان قادر 
به انجام حرکت نیســتند، بکشــد و منقبض کند.بیماری اسکلروز 
جانبی آمیوتروفیــک)Amyotrophic lateral sclerosis( )یا ALS که به 
آن بیماری لو گهریگ)Lou Gehrig›s Disease( نیز گفته می شــود، 
یک بیماری نورون های حرکتی است که موجب تخریب پیش رونده 
و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی)مغز و نخاع( و دستگاه 
عصبی محیطی می شود.اســکلروز جانبی آمیوتروفیک شایع ترین 
بیماری نورون های حرکتی اســت، بنابراین این بیماری هم عالیم 
نورون محرکه فوقانی و هم نشــانه های نورون محرکه تحتانی ایجاد 
می کنــد. در حقیقت در ALS نشــانه های فلــج مرکزی و محیطی 
همزمان ایجاد می شود.این بیماری منجر به از دست رفتن تدریجی 
عملکرد عضــالت، به ویژه عضالت مخطط می گــردد و با تضعیف 
ماهیچه ها به تدریج فرد به فلج عمومی مبتال می شود، به  طوری  که 
توانایی هرگونه حرکتی از شخص سلب خواهد شد. معموالً مبتالیان 

به این بیماری مدت زمان زیادی زنده نمی مانند.

پرورش قارچ در تفاله قهوه 
توسط یک استارتاپ بلژیکی

 MS و ALS کمک به بیماران 
با »چسب فعال مکانیکی«

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پناهجویان در قایق نجات در ساحل ایتالیا/ رویترز

ابر موتورسیکلت استون مارتین با 225 اسب بخار قدرت
چند ســال پیش و در نمایشگاه EICMA سال ۲۰۱۹ استون مارتین با همکاری شرکت Brough Superior اقدام به معرفی موتورسیکلت 
اسپرت با نام AMB ۰۰۱ توربو کرده بود. حاال این دو شرکت یک بار دیگر دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کرده و نسخه Pro از آن 
موتورســیکلت با قدرت ۲۲۵ اســب بخار را معرفی کرده اند. این موتورسیکلت را می توان جزو عجیب ترین وسایل نقلیه از نظر ظاهری 
دانست. البته اگر بتواند مجوز حضور در جاده را پیدا کند! طراحی خاص ابر موتورسیکلت استون مارتین به گونه ای است که تنها مجوز 
حضور آن در پیست ها را می دهد و هرچند این محصول جدید برای مسابقه دادن طراحی نشده است.Pro ۰۰۱ AMB از ظاهری چشمگیر 
سود می برد و رنگ وردانت جید آن کاماًل جلب توجه می کند. این رنگ با عناصر لیمویی رنگ و تریم کربنی همراه شده است. طراحی بدنه 
موتورسیکلت یاد شده تأکید زیادی روی راندمان آئرودینامیکی داشته و از بال ها، اسپلیترها، اسپویلرها و… برای همین منظور استفاده 
شده است. وجود چنین عناصر آئرودینامیکی به حدی چشمگیر است که شما به سختی متوجه نمای جلوی مونوشوک جالب یا رینگ ها 
و دیسک کربنی عقب خواهید شد.البته همه چیز موتورسیکلت استون مارتین به بدنه و طراحی آئرودینامیک آن محدود نمی شود چراکه 
Pro ۰۰۱ AMB از پیشرانه کاماًل متفاوتی نسبت به نیروگاه توربوی ۱۸۵ اسب بخار AMB ۰۰۱ استاندارد استفاده می کند. در بطن این 

محصول جدید پیشرانه V توئین قرار دارد که حجمش به ۹۹۷ سی سی می رسد. این پیشرانه از آلومینیوم ساخته شده و استون مارتین 
ادعا می کند برای اولین بار در یک موتورسیکلت تولیدی چنین پیشرانه ای بکار رفته است.

بیانیه یونایتد همراه با جریمه سنگین برای رونالدو
باشــگاه یونایتد ضمن انتشار بیانیه ای کریستیانو رونالدو را یک میلیون پوند جریمه کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اکسپرس، 

منچستریونایتد پس از مصاحبه مهاجم پرتغالی که گفت احساس می کند باشگاه به او خیانت کرده است، بیانیه ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: منچستریونایتد از اخبار مصاحبه کریستیانو رونالدو مطلع است. باشگاه پس از مشخص شدن همه حقایق 
پاســخ خود را بررســی خواهد کرد. ما هم چنان بر آماده شــدن برای نیم فصل دوم و حفظ شتاب، ایمان و اتحاد بین بازیکنان، 
مربی، کادرفنی و هواداران متمرکز هستیم.پیش از این، رونالدو ۳۷ ساله در مصاحبه ای با پیرس مورگان اعالم کرد او و تن هاخ 

به یکدیگر احترام نمی گذارند.هم چنین باشگاه، رونالدو را یک میلیون پوند معادل حقوق دو هفته او در این باشگاه جریمه کرد.
قرارداد رونالدو با این باشگاه در پایان فصل به پایان می رسد.

سوز تو شبی بسازم آورد
وندر سخنی ردازم آورد

زان دم هک تو روی باز رکدی
از ره هچ هب زج تو بازم آورد

رگ تیغ زنند رخ نپیچیم
زین قبله هک رد نمازم آورد

اقبال هب کعبٔه وصالت
بی ردد رس مجازم آورد

چون توهٔب منزل امانی
با بدرهق و جوازم آورد

لطف تو هب مکٔه حقیقت
از بادهٔی حجازم آورد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب خاطرات پس از مرگ
کتاب خاطرات پس از مرگ براس کوباس که در ســال 
۱۸۸۰ منتشر شد اثر ماشادو د آسیس نویسنده برزیلی 
است که در ســال ۱۹۰۸ درگذشت. در خانواده ای فقیر 
به دنیا آمد خیلی زود قلم به دســت گرفت و کتاب های 
زیادی از خود به جا گذاشــت. ماشادو از سال که ۱۸۹۷ 
که فرهنگستان برزیل تاسیس شد تا زمان مرگش ریاست 
این موسسه را بر عهده داشت. اولین جمالتی که کتاب 
خاطرات پس از مرگ براس کوباس با آن آغاز می شــود 
چنین است:این، نوشته آدمی ست که دیگر مرده. من این 
کتاب را با قلم نشاط و مرکب مالیخولیا نوشتم و خودتان 
می توانیــد حدس بزنید که از این پیوند چه معجونی به 
بــار می آید. عالوه بر این، آدم های جدی و متین در این 
کتاب به جنبه ای از رومانس ناب می رســند، حال آنکه جماعت سبکســر و کله پوک از رومانس معهود 
خودشان اثری در آن نخواهند یافت.بعید می دانم تا حاال با کاراکتر رمانی مواجه شده باشید که بعد از 
مرگش، داستان زندگی اش را تعریف کند. در دنیای ادبیات ما دانته را داریم که به جهان پس از مرگ 
سفر می کند اما دانته به عنوان یک آدم زنده این سفر را انجام می دهد ولی در این کتاب شخصیت اصلی 
مرده است و به قول خودش حال که مرده است، هیچ شرمی از بیان کردن آنچه کارهایش ندارد. بنابراین 
راوی این کتاب فارغ از داوری زندگان و فراتر از جایگاه آن ها، داستان زندگی خودش را روایت می کند. 
روایتی طنزآمیز، آکنده از کنایه، با رگه هایی از فلسفه و سیاست و ادبیات؛ و درعین حال، روایتی ساده و 
دوست داشتنی.بیشتر از هرچیزی، انتخاب راوی که از قضا بسیار هم شوخ طبع و طناز است و همچنین 
فرم و ساختار داستان است که خواننده را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع می توان این طور گفت که فرم 
این داستان بر محتوای آن ارجحیت دارد. در کنار همه این مسائل سراسر کتاب آکنده از مرگ است اما 
به شکلی متفاوت زندگی هم در آن دیده می شود!کتاب خاطرات پس از مرگ در فصل های کوتاه نوشته 
شد است. نویسنده گاهی به خواننده دستور می دهد که به فصل های قبل بازگردد و مثال فالن چیز را 

دوباره بخواند، حتی گاهی دستور می دهد....

لی استراسبرگ
 Israel Lee :ایســرائیل لی استراسبرگ )به انگلیســی
Strasberg( )زاده ۱۷ نوامبــر ۱۹۰۱ در بودزانــوف - 
درگذشــته ۱۷ فوریه ۱۹۸۲ در نیویــورک( یکی از 
هنرپیشــگان آمریکایی یهودی تبار و از کارگردانان، 
تهیه کنندگان و آموزگاران بازیگری بود. وی در ایاالت 
متحده به عنــوان مهم ترین پیش برنده بازیگری متد 
معروف است.لی استراسبرگ در سال ۱۹۵۱ هنگامی 
که مدیر هنری اکتورز اســتودیو شد روش بازیگری 
متد را در آمریکا تثبیت کرد.هدایت بازی ال پاچینو 
در فیلــم پــدر خوانده ۲ به عهدی او بــود و پاچینو 
نیز اســکار خود را که برای بــازی در بوی خوش زن 
دریافت کرده بود را به لی استراســبرگ تقدیم کرد. 
استراســبرگ در ۱۷ فوریه ۱۹۸۲ به علت ســکتهٔ قلبی در نیویورک در گذشت.لی استراسبرگ 
تحت تاثیر استانیسالوســکی ” و واقع گرایی خیال پردازی اوژن واختانگوف و اکتورز استودیو را به 
کارخانهٔ بازیگرســازی عظیمی تبدیل کرد که ثمرات و محصوالت این کارخانه در نیمهٔ دوم سدهٔ 
بیســتم تأثیرات زیادی داشتند.آموزش های لی استراسبرگ، بر پایه تنش زدایی ذهنی و عضالنی 
است و این توانایی را به بازیگران نوظهور داده بود تا با فارغ شدن از تنش های روزمرهٔ زندگی واقعی 
خودشــان، پذیرای تنش های روانی و جسمی نقششــان شوند.وی شاگردان بسیاری را در مکتب 
خود تعلیم داد و آنها را به هالیوود و سینمای دنیا معرفی کرد که می توان از میان مهم ترین آنها 
به مارلون براندو، پل نیومن، الن برستین، آل پاچینو، رابرت دنیرو، آن بنکرافت، داستین هافمن، 
مونتگومری کلیفت، جک نیکلسون، جیمز دین، مریلین مونرو، جین هاکمن، جولی هریس، جانی 

دپ، و کارگردان الیا کازان اشاره کرد.

فرهنگ

»کریشنا« ستاره سینمای تالیوود )سینمای فیلم های 
هندی به زبان تلوگو( در ســن ۷۹ سالگی و به دلیل 
مشکالت شــدید قلبی درگذشت.به گزارش ایسنا به 
نقل از ورایتی، »کریشــنا« عالوه بر فعالیت حرفه ای 
خود به عنوان بازیگــر، کارگردانی و تهیه کنندگی در 
طول پنج دهه در ۳۵۰ فیلم، به عنوان پدر ستاره فعلی 

سینمای هند »ماهش بابو« نیز شناخته می شود.
»کریشــنا« که در سال ۱۹۴۳ با نام »گاتاماننی سیوا 
راما کریشــنا مورتی« به دنیا آمد، فعالیت در صنعت 
فیلم را در ســال ۱۹۶۱ آغاز کرد و اولین نقش اصلی 
خود را در ســال ۱۹۶۵ تجربه کرد و در طول حرفه 
هنری خود بــا کارگردانان بزرگی هنــدی از جمله 
»آدورتی سوبا رائ«، »مادوسودان رائو«، »ویسوانات«، »باپو«، »داساری نارایانا رائوـ و »کی راگاوندرا 
رائو« همکاری کرد. از شناخته شده ترین نقش های او نیز می توان به نقش »آلوری سیتاراما راجو« 
مبارز آزادی در فیلم »آندرا پرادش« اشاره کرد.در میان جوایز متعددی که »کریشنا« کسب کرده 
می توان به جایزه یک عمر دســتاورد سینمایی در سال ۲۰۰۹ از دولت هند برای قدردانی از یک 
عمر مشارکت در صنعت سینما اشاره کرد.او نیز همانند بسیاری از ستاره های هندی وارد دنیای 
سیاســت نیز شد و در ســال ۱۹۸۹ به عنوان عضو حزب کنگره وارد پارلمان هند شد و در سال 

۲۰۱۲ از حضور درسیاست، اعالم بازنشستگی کرد.

درگذشت یک ستاره سینما
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