
گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت؛
سه پنجم مردم جهان در معرض ابتال 

به کووید قرار داشتند
یــک مطالعه جدید ســازمان جهانی بهداشــت می گوید که 
کووید۱۹ بســیار مؤثرتر از آنچه قباًل تصور می شــد، سراسر 
جهــان را فرا گرفت و تعداد زیادی از موارد گزارش نشــده تا 
تابســتان ۲۰۲۱ باقی مانده اســت.به گزارش خبرنگار مهر به 
نقل از مدیسن نت، بر اساس بررسی میلیون ها آزمایش خون 
کروناویروس، تا سپتامبر ۲۰۲۱، از هر ۵ انسان، حدود ۳ نفر در 
جریان خون خود آنتی بادی علیه کووید ۱۹ داشتند.محققان 
تخمین می زنند که این به معنای ۱۰.۵ عفونت واقعی کووید 
برای هر مورد گزارش شده بین ژوئن تا سپتامبر ۲۰۲۱ است.به 
عبارت دیگر، طبق این مطالعه، مقامات بهداشت عمومی تنها 
۹.۵ درصد از کل موارد کوویــد را در آن دوره دریافتند.دکتر 
»ویلیام شافنر«، مدیر پزشکی بنیاد ملی بیماری های عفونی، 
گفت: »در آغاز پاندمی کووید، بی میلی زیادی برای افراد وجود 
داشــت که بیماری ها را به کووید نسبت دهند. در واقع، در ان 

زمان موارد ابتالء بسیار کم گزارش می شدند.«

سخنگوی وزارت صمت خبر داد
کنترل هزینه تولید خودرو توام با 

افزایش تیراژ در ۳ ماه تابستان
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به گزارش مرکز 
آمــار ایران، از افزایش دو درصدی تورم تولید در حوزه خودرو در فصل 
تابستان نسبت به ســه ماهه اول سال جاری خبر داد و تاکید کرد که 
همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو، رشد تولید در این بخش 
را نیز شاهد هستیم. امید قالیباف با استناد به گزارش مرکز آمار ایران 
به ایسنا، گفت: تورم تولید در بخش خودرو در تابستان امسال دو درصد 
اعالم شــده است؛ این به معنای آن است که هزینه ملزومات ساخت و 
تولید خودرو در تابســتان نسبت به بهار تنها دو درصد افزایش داشته 
است. میزان افزایش قیمت در ساخت خودرو در فصل تابستان از مقدار 
افزایش قیمت ســبد مصرف کننده در یک ماه، کمتر است و این یعنی 
مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو که شــامل حدود ۳۰۰۰ قطعه 
می شــود در مسیر درستی قرار دارد.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تورم نقطه ای تولید در بخش تولید خودرو را در تابستان امسال، 
۲۷.۲ درصد اعالم و اظهار کرد: افزایش قیمت تولید خودرو در تابستان 
امسال نســبت به ســال ۱۴۰۰، ۲۷.۲ درصد بوده که چنانچه با تورم 
نقطه ای مصرف کننده در مهر ۱۴۰۱ نســبت به مهر ماه سال گذشته 
)۴۸.۶درصد( مقایسه شود، کنترل تورم تولید در بخش خودرو را ثابت 
می کند.وی افزود : همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو، شاهد 

رشد تولید در این بخش هستیم

آماده باش و هشدار هالل احمر برای 
بارش  برف و باران در نیمه غربی کشور

رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از آماده باش امدادگران 
برای امدادرســانی به حوادث احتمالی درپی ورود موج بارشــی جدید به 
نیمه غربی کشــور خبر داد.مهدی ولی پور در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به پیش بینی ســازمان هواشناسی از نفوذ سامانه بارشی به کشور و صدور 
هشدار سطح نارنجی از سوی این سازمان اظهارکرد:  سازمان هواشناسی با 
صدور هشــدار نارنجی رنگ از نفوذ سامانه بارشی،  بارش باران، در مناطق 
سردســیر و مرتفع بارش برف در نواحی گرمسیر با رعد و برق و وزش باد 
شدید موقتی و در مناطق مستعد با تگرگ خبر داده است. مخاطراتی که 
بنابراعالم این ســازمان از امروز و با ورود یک سامانه بارشی در کرمانشاه، 
ایالم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان و در روز پنج شنبه 
در خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال 
بوشهر، غرب اصفهان و غرب استان کردستان پیش بینی شده و در جریان 
آن احتمال وارد شدن خسارت به محصوالت و ادوات کشاورزی و... وجود 
دارد.ولیپور با بیان اینکه احتمال بارندگی براســاس اعالم هواشناسی در 
اســتان های دیگری نیز وجود دارد، خاطرنشــان کرد:  استان هایی مانند، 
همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مرکزی، تهران، البرز و قزوین 
نیز تحت تاثیر این بارندگی ها قرار خواهند داشــت که البته ذیل هشــدار 
ســطح نارنجی هواشناسی قرار نداشــته و احتمال بروز مخاطرات در آنها 
کمتر اســت. با این وجود الزم است که اقدامات الزم در این استان ها نیز 

انجام شده و تمهیدات الزم در این خصوص اتخاذ شود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه به طور مستمر با طرف آمریکایی پیام تبادل می کنیم، گفت: آخرین پیام مان در کمتر از ۷۲ ساعت گذشته بود، 
آمریکایی ها پیغام می دهند برای برجام شتاب دارند اما مصاحبه می کنند و می گویند اولویت مان نیست.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا،حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمریکایی ها واقعا ریاکارانه برخورد می کنند، اظهار داشت:برای عبور از تحریم ها قوی 
به کار خود ادامه خواهیم داد،ما برای مذاکره، مذاکره نکردیم برای دریافت نتیجه مذاکره کردیم.امیرعبداللهیان اظهار داشت: به طور مستمر با طرف آمریکایی پیام 

تبادل می کنیم، آخرین پیام مان در کمتر از ۷۲ ساعت گذشته بود، آمریکایی ها پیغام می دهند...
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امیرعبداللهیان در حاشیه جلسه هیات دولت:

 مستمرا با آمریکا تبادل پیام داریم
info@sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
ورود محموله دارویی به کشور؛ جمعه

رئیس ســازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه حمایت از تولید یک اصل 
است و تا زمانی که نیاز کشــور تامین شود، این حمایت ادامه خواهد 
داشت، در عین حال گفت: یک محموله دارویی روز جمعه وارد کشور 
می شود و طی هفته آینده نیز به تدریج واردات محموله های دیگر ادامه 
خواهد داشــت تا نیاز بازار رفع شود.به گزارش ایسنا، دکتر سیدحیدر 
محمدی در همایش معاونین غذا و دارو دانشــگاه های علوم پزشکی 
ایران، اظهار کرد: باتوجه به تحریم و شــرایط خاص کشــور همواره به 
واردات بــه عنوان یک تهدید نگاه می کنیم، بنابراین برای تامین پایدار 
فراورده های ســالمت محور باید به تولید داخلی متکی بوده و خودکفا 
باشــیم.وی افزود: در حوزه صنایع غذایی، کشور در وضعیت مطلوبی 
قــرار دارد، البته برخــی ارگان های موازی در وظایف ســازمان غذا و 
دارو دخالت می کنند که این موضوع خط قرمز ما اســت و قطعا مورد 
پیگیری قرار می گیرد.معاون وزیر بهداشــت با اشاره به خودکفایی در 
تولید انواع مکمل ها در کشور، تصریح کرد: در سال های نه چندان دور، 
کل مکمل های بازار کشــور از مسیر واردات تامین می شد که در حال 
حاضر این عدد به صفر رسیده و تمامی مکمل های مورد نیاز در داخل 
کشور تولید می شود، فقط در بخش کوچکی از شیرخشک های بیماران 
متابولیک واردات داریم.وی خاطرنشان کرد: در خصوص ارز ترجیحی 
مفســده هایی وجود داشت که برای حل این مسئله در باالترین سطح 
نظام، تصمیم بر اصالح آن گرفته شد و طرح دارویاری در تفاهم نامه ای 
با ۴۲ بند به امضای چندین ارگان و ســازمان از جمله بانک مرکزی، 
وزارت صمت، وزارت بهداشــت و… رســید.محمدی با تاکید بر اینکه 
واردات آنتی بیوتیک ها در کنار افزایش تولید تا اشباع بازار در دستور کار 
اســت، تصریح کرد: یک محموله دارویی روز جمعه وارد کشور خواهد 
شــد و طی هفته آینده نیز به تدریج  واردات محموله های دیگر ادامه 
خواهد داشــت تا نیاز بازار رفع شود.بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، وی 
با اشــاره به اینکه حمایت از تولید یک اصل اســت و تا زمانی که نیاز 
کشور تامین شــود، این حمایت ادامه خواهد داشت، گفت: در صورت 
عدم تامین و همکاری تولیدکنندگان با آنها بر اساس ابزارهای مختلف 

برخورد خواهد شد.

قنادی:
خدمات ۱۶۶۶ سازمان بیمه سالمت غیر 

حضوری ارائه می شود
سرپرست مرکز ارتباطات ۱۶۶۶ سازمان بیمه سالمت ایران گفت: قصد 
داریم خدمات سامانه ۱۶۶۶ را به  صورت مجازی در اختیار بیمه شدگان 
قرار دهیم.به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قنادی سرپرســت مرکز 
ارتباطات ۱۶۶۶ در اجالس کشوری مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت 
ایران که با حضور مدیران کل بیمه ســالمت تمامی استان های کشور 
برگزار شد گفت: سازمان بیمه سالمت ایران در تداوم اجرای طرح های 
ارزشــمند خود سامانه ۱۶۶۶ را برای رفع مشکالت مردم به عنوان پل 
ارتباطی مســتقیم و بی واسطه بین مردم و مسئوالن راه اندازی کرده 
اســت.وی افزود: بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت در هر نقطه ای از 
کشــور می توانند با ســامانه ۱۶۶۶ به صورت رایگان تماس گرفته و از 
نحوه دریافت خدمات، نحوه ارجاع به بیمارستان ها، چگونگی مراجعات 
و صدور دفترچه و تمدید آن را به صورت مستقیم با مسئوالن ستادی 
و مدیران اســتان ها مطرح کرده و پاسخ دریافت کنند.سرپرست مرکز 
ارتباطات ۱۶۶۶ سازمان بیمه سالمت ایران، با بیان اینکه نظرات بیمه 
شدگان برای سازمان مهم اســت بیان داشت: کیفیت پاسخگویی هر 
چه بهتر باشد رضایتمندی بیمه شدگان نیز بیشتر خواهد شد.قنادی 
اذعان داشت: در یک ماه گذشته حدود ۹۱ هزار مورد پاسخگویی و ۲۰ 
هزار و ۸۰۰ مورد نظرسنجی از بین کسانی که خدمت دریافت کردند، 
صورت گرفته است.وی با بیان اینکه این سامانه در گستره ملی در حال 
اجراســت و نیاز به تالش جمعی دارد، خاطرنشان کرد: در شبکه های 
مجازی روزانه گزارشــاتی ارسال می شود و ســامانه پیامکی نیز فعال 
می باشد.سرپرســت مرکز ارتباطات ۱۶۶۶ سازمان بیمه سالمت ایران 
ادامه داد: حدود ۴۷۷ میلیون پارت پیامک به صورت نظرسنجی برای 
بیمه شــدگان ارسال و ۴۸ میلیون تراکنش در سامانه ussd ثبت شده 
اســت که باید به پارت دقت شود تا از بودجه تخصیص یافته بیشترین 
بهــره را بگیریم.قنادی با تاکید براینکه در حال تبدیل کردن ســامانه 
۱۶۶۶ به یک پیشــخوان کشوری هســتیم عنوان کرد: در این پورتال 
بیش از ۴۰ خدمت احصا شــده است، قصد داریم خدمات را به صورت 

مجازی در اختیار بیمه شدگان قرار دهیم.

جزئیات تولید »سابقه تحصیلی« برای کنکوری ها
تعیین تکلیف هنرستانی ها و فاقدین سابقه

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، روند تولید »سابقه تحصیلی برای داوطلبان 
کنکور« را تشــریح و از طرح پیشــنهادات جدیدی به شــورای عالی آموزش و پرورش برای ترمیم معدل 
داوطلبان در شاخه های مختلف تحصیلی خبر داد و تاکید کرد که نگرانی از بابت ترمیم معدل و تولید سابقه 
تحصیلی برای کسانی که می خواهند در کنکور شرکت کنند وجود ندارد.محسن زارعی در گفت گو با ایسنا، 
در پاســخ به اینکه باتوجه به برگزاری دو نوبت آزمون سراســری در دی امسال و تیرماه سال آینده، سابقه 
تحصیلی برای دانش آموزان چه زمانی تولید می شــود؟ اظهار کــرد: در خرداد ماه که دانش آموزان امتحان 
نهایی می دهند، ســابقه تحصیلی برایشان تولید می شــود.وی افزود: در آزمون دی، رتبه ای برای داوطلب 
تعیین نمی شود، بلکه نمره و تراز در آزمون مشخص می شود. یک نوبت آزمون هم در تیرماه داریم و بعد از 
آزمون تیرماه، رتبه نهایی اعالم می شــود.رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با 
بیان اینکه در آن زمان، اگر فردی در هر دو نوبت شرکت کرده باشد، نمره باالتر را برایش لحاظ می کنند و 
اگر تنها در یک نوبت شــرکت کرده باشد نمره همان آزمون را برایش درنظر می گیرند و دیگر تفاوتی ندارد 
که آزمون دی باشــد یا تیرماه اظهار کرد: هر دو آزمون به یک اندازه مهم هســتند و اینطور نیست که مثال 
آزمون تیرماه ، آزمون اصلی باشد یا برعکس. در واقع کنکور دو بار برگزار می شود، اما در هرسال هر داوطلب 
یک بار اجازه انتخاب رشته دارد که آن هم در مردادماه انجام خواهد شد.وی همچنین درباره ترمیم معدل 
گفت: یکی از نگرانی های موجود، همین ترمیم نمره است. در حال حاضر مصوبه ۹۱۵ شورای عالی آموزش 
و پــرورش را داریم که طبق آن به هر داوطلب آزاد )نه فقط دانش آموز، بلکه هرکســی که فارغ التحصیل 
شــده و دیپلم دارد( فرصت داده می شــود تا یک مرتبه، نمراتش را ترمیم کند که حاال یا ممکن است همه 
دروس را انتخــاب کند یا یک درس را؛ در مجموع برای هــر درس یک بار فرصت ترمیم نمره برای کنکور 
سراسری وجود دارد.رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش افزود: روال اینگونه بود 
که دانش آموزان نظام جدید خودشان می توانستند در مدرسه بزرگساالن ثبت نام کنند و دانش آموزان نظام 
قدیم باید به منطقه درخواســت می دادند تا رای صادر و موافقت شود که در امتحانات نهایی شرکت کنند.

زارعی با بیان اینکه اکنون پیشنهاد دادیم مصوبه مذکور که تنها به »ترمیم« اشاره داشت به »ایجاد سابقه و 
ترمیم« تبدیل و تعمیم یابد تا داوطلبانی که سابقه تحصیلی ندارند هم بتوانند از این فرصت استفاده کنند 
اظهار کرد: این موضوع شامل کسانی می شود که فارغ التحصیل هستند و قبل از سال ۱۳۸۴ دیپلم گرفته اند 
و آن موقع سامانه ای وجود نداشته که نمراتشان ثبت و ضبط شود.وی ادامه داد: درست است که امتحاناتشان 
نهایی بوده، اما ثبت و ضبط نشده است و ما می گوییم فاقد سابقه در سامانه هستند. اینها می توانند در قالب 
»ترمیم«، ایجاد ســابقه تحصیلی داشته باشند یعنی به آنها اجازه داده می شود در امتحانات نهایی شرکت 
کنند. بر این اساس جای نگرانی نیست و هرکس فاقد سابقه است می تواند در قالب ترمیم معدل برای خودش 
ایجاد »ســابقه« کند.رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا 
امکان دریافت پرونده های تحصیلی و ورود نمرات این افراد از کارنامه به ســامانه وجود ندارد؟ گفت: تعداد 
این افراد باال نیست و کسانی هستند که بیش از  ۱۷ سال از صدور دیپلمشان می گذرد. یک علت این کار 
این اســت که تفاوت هایی با گذشــته وجود دارد، بعضا برخی دروس در آن زمان نهایی نبوده و کتب تغییر 
کرده اند. به همین جهت تصمیم گیری واحدی شد که بیایند و ایجاد سابقه کنند.زارعی درباره ترمیم معدل 
هنرستانی ها نیز توضیح داد و گفت: هدف از دوره هنرستان، آماده کردن بچه ها برای حضور در آموزش عالی 
نیست و قرار است مهارتی کسب کرده و با همان مهارت وارد بازار کار شوند و تحصیالتشان را در دانشگاه های 
فنی و حرفه ای مختص خود ادامه دهند.  ولی خب در به روی این افراد هم بسته نیست و اگر بخواهند در 
کنکور سراســری به رقابت بپردازند این امکان را دارنــد.وی افزود: باتوجه به اینکه دروس عمومی از کنکور 
حذف شــده و در قالب سابقه تحصیلی، سنجش می شود، این افراد می توانند دروس عمومی شان را در کنار 
دانش آموزان شاخه نظری، امتحان بدهند. پیشنهاد کردیم این امکان از همین دی ماه برای آنها فراهم شود تا 
بتوانند بیایند ثبت نام کرده، امتحان نهایی بدهند و تولید سابقه کنند.رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت 
نظام آموزش و پرورش اضافه کرد: اگر هم داوطلبانی رشــته هنر را انتخاب کنند و نمرات دروس عمومی را 
داشــته باشند کفایت می کند و مابقی دروس کنکور سراسری در قالب آزمون عملی و تستی مورد سنجش 
قرار می گیرد.زارعی با بیان اینکه همچنین پیشــنهاد شد کسانی که قبال از فرصت ترمیم استفاده کرده اند 
چون با دید تاثیر قطعی نبوده است به آنها هم این فرصت داده شود که بتوانند یک بار دیگر از ترمیم در دوره 
تغییرات جدید کنکوری استفاده کنند اظهار کرد: این پیشنهادات در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و 
کلیات آن پذیرفته شده، منتها هنوز نهایی نشده است. به محض نهایی شدن، اقدامات الزم را انجام می دهیم 
و جزئیات را بر اساس شیوه نامه اجرایی اعالم خواهیم کرد.وی درباره تولید سابقه تحصیلی در اتباع نیز گفت: 

تفاوتی در تولید سابقه تحصیلی دانش آموزان اتباع با دیگر دانش آموزان وجود ندارد.

تهران - ایرنا رئیس ســازمان انرژی اتمی سیاســت فشار حداکثری و اتهام به جمهوری اســالمی را اعتیاد استکبار و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: 
خودشــان می دانند قطعنامه ای که پیش نویس کردند صحت ندارد و از طرف جمهور ی اســالمی ایران هم مردود است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت 
ایرنا، محمد اسالمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به نشست شورای حکام و پیش نویس قطعنامه ای علیه 
ایران درنشست شورای حکام گفت: اتخاذ سیاست فشار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری اسالمی توسط جریان استکباری و صهیونیستی طبیعت 
آنهاست که معتاد به تحریم و معتاد به این سیاست مندرس هستند.وی ادامه داد: قطعنامه ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می دانند 
صحت ندارد و از طرف جمهور اسالمی هم مردود است مهم این است ایران برای پیشبرد برنامه خود در  بخش هسته ای برنامه مصوب، مدون و اعالم شده 
دارد و در همان چارچوب فعالیت خود را ادامه می دهد.رئیس سازمان انرژی اتمی با رد سفر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: فعال سفری از آژانس در 
دستور کار نیست؛ موضوع حائز اهمیت این است که وزارت خارجه بحث تداوم مذاکرات را پیگیری کند و این کار به اشکال گوناگون در دست اقدام است.
اسالمی خاطر نشان کرد: آنچه به سازمان انرژی اتمی مربوط بود این است که به همه موارد ادعایی و اتهامی پاسخ داده شود که چنین کردیم و اگر حسن 
نیت می داشتند و قرار بود مذاکره را تداوم دهند قطعنامه ای با این ابعاد و حجم ارائه نمی کردند.معاون رئیس جمهور تصریح کرد: توقع داشتیم حسن 
نیت جمهوری اسالمی و پاسخ های مستدل ، کاررساز واقع شود و اجازه دهند مسیر طبیعی و غیرسیاسی و روش حرفه ای و ضوابط پادمان مالک باشد.

تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه کشــورمان با بیان اینکه به طور مستمر با طرف 
آمریکایی پیام تبادل می کنیم، گفت: آخرین پیام مان در کمتر از ۷۲ ســاعت 
گذشــته بود، آمریکایی ها پیغام می دهند برای برجام شتاب دارند اما مصاحبه 
می کننــد و می گویند اولویت مان نیســت.به گزارش خبرنــگار حوزه دولت 
ایرنا،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمریکایی ها واقعا ریاکارانه برخورد می کنند، اظهار 
داشت:برای عبور از تحریم ها قوی به کار خود ادامه خواهیم داد،ما برای مذاکره، 
مذاکره نکردیم برای دریافت نتیجه مذاکره کردیم.امیرعبداللهیان اظهار داشت: 

به طور مستمر با طرف آمریکایی پیام تبادل می کنیم، آخرین پیام مان در کمتر 
از ۷۲ ساعت گذشته بود، آمریکایی ها پیغام می دهند برای برجام شتاب دارند 
اما مصاحبه می کنند و می گویند اولویت مان نیســت.امیر عبداللهیان در پاسخ 
به ســوالی در خصوص تالش طرف اروپایی برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی 
در نشست شورای حکام گفت: پیام های الزم را به طرف های اروپایی داده ایم با 
برخی از وزرای خارجی اروپا از جمله آقای جوزف بورل مسئول عالی سیاست 
خارجی اروپا صحبت کرده ایم اگر اروپایی ها این مســیر غیرسازنده را متوقف 

نکنند با پاسخ متقابل اما موثر ما مواجه خواهند شد.

امیرعبداللهیان در حاشیه جلسه هیات دولت:

 مستمرا با آمریکا تبادل پیام داریم

برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی

طرح معرفی شد، اما جزئیات مشخص نیست
پیش بینی برخی از معامله گران؛ 

نفت 200 دالری در راه است

رییس کمیسیون عمران مجلس:

معرفی بانک های متخلف به قوه قضاییه

گزینــه خرید نفت خام برنت به قیمت ۲۰۰ دالر در هر بشــکه برای مــارس ۲۰۲۳ در مقطعی از هفته 
گذشــته به پرمعامله ترین قرارداد در بازار تبدیل شد که نشــان می دهد با وجود نگرانی در مورد تقاضای 
چین، انتظارات برای کاهش عرضه همچنان قوی است.به گزارش ایلنا از اویل پرایس؛ یک هفته پیش، اداره 
اطالعات انرژی ایاالت متحده چشم انداز تقاضای نفت خام خود را برای سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۲۰۰۰۰ و 
عرضه را ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش داد. این هفته، اوپک همچنین پیش بینی تقاضای نفت خود برای 
سال آینده را ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و دلیل آن را چالش های اقتصادی در صحنه جهانی نفت 

عنوان کرد و همچنین هشدار داد...

نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران:

تولید کنسرو تن ماهی در ۴ سال کمتر از نصف شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار و گمانه زنی

ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعالم کرد
اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت:

هیچ هیاتی از آژانس به ایران سفر نمی کند
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با اشاره به تحریم های اخیر علیه ایران
زنگنه: اروپا راه خود را گم کرده است

یک کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر این که اروپا راه و مسیر گفت وگو با کشورهای مختلف از جمله ایران را گم کرده است، گفت: این گونه اقدامات دخالت آشکار در مسائل داخلی 
ایران است.صباح زنگنه در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از اعمال تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا و همچنین انگلیس اظهار داشت: این نوع اقدامات دخالت آشکار در مسائل 
داخلی ایران است، پیش از این میان ایران و اروپا گفت وگوی روشنی تحت عنوان گفت وگوی انتقادی داشتیم که طرفین نسبت به رفتارهای طرف مقابل هر چه انتقاد و ارزیابی دارند، 
بیان می کردند و در قالب همان گفت وگوها جمع بندی می شــد که هدفش پیشــبرد روابط بود. وی تصریح کرد: به نظر می رسد در حال حاضر اروپا تحت تاثیر صهیونیست و آمریکا و 
فشارهای گوناگونی که در قاره اروپا اتفاق افتاده قرار دارد و این مسائل اروپا را دچار نوعی گم کردن راه و مسیر گفت وگو با کشورهای مختلف از جمله با جمهوری اسالمی ایران کرده است. 
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که این نوع رویه و رفتار هیچ گونه کمکی به حل مسائل، اصال ح و بهبود روابط نمی کند، گفت: در چنین فضایی که منفی است و برداشت های 

بدبینانه وجود دارد، همگی بر مجموع روابط با کشورها تاثیرگذار است و یکی از این روابط نیز مربوط به گفت وگوها و مذاکرات احیای برجام است. 

گزیده خبر

رئیسی در آیین تجلیل از بانوان مدال آور ورزش ایران:
دولت به طور جدی به دنبال رفع مشکالت 

معیشتی زنان ورزشکار است
رئیس جمهور با بیــان اینکه امروز 
زنان سهم باالیی از افتخارات کشور 
در عرصه هــای مختلف دارند، گفت: 
دولت به طور جــدی به دنبال رفع 
مشکالت بودجه ای و معیشتی زنان 
ورزشکار است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، ســید ابراهیم رئیسی پیش از 
ظهر چهارشــنبه در آئین تجلیل از بانوان مدال آور ورزش ایران اسالمی که 
در سالن اجالس سران برگزار شد، توجه به ورزش و حمایت از ورزشکاران 
را رویکرد مهم و محوری دولت ســیزدهم عنوان کرد و گفت: امروز توجه 
به ورزش، به ویــژه ورزش حرفه ای و قهرمانی یکی از ضرورت ها در جهت 
سالمت جسمی، نشاط فردی و اجتماعی است.رئیس جمهور با بیان اینکه 
امروز بانوان قهرمان و مدال آور جلوه ای از شــجاعت و قدرت ملی و مردمی 
هستند، افزود: حمایت از ورزشکاران به عنوان سرمایه های ارزشمند کشور 
در دستور کار دولت است. به بانوان ورزشکار اطمینان می دهم دولت به طور 
جدی به دنبال رفع موانــع پیش روی آنها در زمینه های بودجه و امکانات 
و نیز اشتغال و مسائل معیشتی است.رئیسی با بیان اینکه امروز زنان سهم 
باالیی از افتخارات کشور در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
و هنری دارند، اظهار داشــت: مدال آوری و قهرمانی بانوان ورزشکار ایرانی 
در میادین مختلف منطقه ای و جهانی بســیار ارزشمند، تحسین برانگیز و 
امیدآفرین است و این مسیر پرافتخار حتماً باید استمرار یابد.رئیس جمهور 
کســب هزار و ۳۶۳ مدال و عنوان قهرمانی ورزشــی در دولت سیزدهم را 
یک رکورد تاریخی و نشــانه عزم و اراده جوانان ایرانی برای افتخارآفرینی 
توصیــف و تصریــح کرد: ایــن اراده پوالدین جوانان ما بــه ویژه دختران 
ورزشــکار که در تالشند در ســطح بین المللی افتخار کسب کنند و پرچم 
پرافتخار کشــورمان را در قله های افتخار و سربلندی به اهتزاز درآورند، در 
خوِر تحسین و تقدیر شایســته است.رئیسی افزود: امروز بانوان ما نه فقط 
در عرصه ورزش بلکه در عرصه های مختلف علمی و پژوهشــی و همچنین 
خدمت رسانی نقش آفرینی بسیار مهم و برجسته ای دارند؛ مردم هیچ گاه از 
خودگذشتگی و جانفشانی کادر بهداشت و درمان و به ویژه بانوان فعال در 
این بخش در دوران کرونــا را فراموش نخواهند کرد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه در فرهنگ اســالمی ما برای تعالی و رشد انسان، میان زنان و مردان 
تســاوی وجود دارد، خاطرنشان کرد: شأن و جایگاهی که فرهنگ اسالمی 
برای زنان قائل شده، شأن و جایگاهی واال، با کرامت و عزتمندانه است که 
جلوه های زیبا و درخشــان آن امروز در جامعه قابل مشاهده است و زنان و 
دختران نامدار و نام آور ما در عرصه های مختلف ورزشــی، علمی، فرهنگی 
و هنری خوش می درخشند.رئیســی در ادامه با اشــاره به اعتالی هویت، 
جایگاه و منزلت زنان پس از پیروزی انقالب اسالمی تصریح کرد: امروز در 
جوامع مختلف نسبت به مسئله زن افراط و تفریط وجود دارد، برخی زنان 
را در انزوا و برخی دیگر شــأن زن را بازیچه هوی و هوس قرار داده اند که 
هر دو مردود اســت، اما به برکت انقالب اســالمی و خون مطهر شهدا، زِن 
ایرانِی مســلماِن خودباور و خداباور نه حاضر اســت در انزوا قرار گیرد و نه 
شــأن و کرامت او بازیچه هوی و هوس شود.رئیس جمهور در ادامه تصریح 
کرد: وقتی یک بانوی مســلمان ایرانی با چنین روحیه و باوری و همچنین 
حفظ شــئونات ملی و دینی خود در سکوهای افتخار و قهرمانی می ایستد، 
حتماً موجب ناراحتی و عصبانیت دشــمنان خواهد شــد و به همین دلیل 
اســت که با بهانه های مختلف و بــا ادعای حمایت از حقوق زنان، حمله به 
باورها و اعتقادات زنان ایرانی را در دستور کار قرار می دهند، بی آنکه بگویند 
با شــأن زن در جوامع خود چه کرده اند!رئیس جمهور در پایان خطاب به 
بانوان ورزشــکار مدال آور و افتخارآفرین گفت: به ایــن میزان از موفقیت 
بسنده نکنید و حتماً برای اســتمرار این مسیر پرافتخار تالش کنید.پیش 
از سخنان رئیس جمهور حمیدرضا سجادی وزیر ورزش و جوانان گزارشی 
از حضور بانوان ورزشــکار ایرانی در میادین و رویدادهای ورزشــی، تعداد 
مدال های کســب شده در دولت سیزدهم، بانوان مربی و ورزشکار لژیونر و 
داور و همچنین سهمیه های کسب شده در مسابقات و میادین جهانی ارائه 
کرد.مهدیس مینایی پور و الناز دارابیان نیز به نمایندگی از بانوان ورزشکار 
و مدال آور، دغدغه ها و مشکالت پیش روی جامعه ورزشی بانوان را تشریح 
کردند.همچنین با حضور رئیس جمهور از بانوان افتخارآفرین و مدال آور در 
رشته های شمشیربازی، هندبال، تکواندو، قایقرانی، دو و میدانی، تیراندازی، 
وزنه برداری، ووشــو، والیبــال، کاراته، تنیس روی میز، دوچرخه ســواری، 
شــطرنج، کوهنوردی، اســکی، تیروکمان و همچنین ملی پوشان ناشنوا و 

پارالمپیکی با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

سردار توکلی:
آینده جهان مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی 

و دیجیتال خواهد بود
معاون هماهنگ کننده ســپاه تهران بزرگ گفت: تحقیقات آینده پژوهان 
نشــان می دهد که آینده جهان در بسیاری از عرصه های مبتنی بر مفاهیم 
فضای مجــازی و دیجیتال خواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار 
توکلی معــاون هماهنگ کننده ســپاه تهران بزرگ در مراســم افتتاحیه 
چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران بزرگ عنوان 
کرد: تهران بزرگ یکی از اســتان هایی است که بزرگترین رویداد سراسری 
تولید محتوای دیجیتال بســیج را در سطح کشــور برگزار می کند.توکلی 
گفت: تحقیقات آینده پژوهان نشان می دهد که آینده جهان در بسیاری از 
عرصه هــای مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود و ما اگر 
در عرصه جهانی موثر واقع شویم باید بتوانیم به توانمندی هایمان در عرصه 
ســایبری، دیجیتال و فضای مجازی بیفزاییم.معاون هماهنگ کننده سپاه 
تهران بزرگ بیان کرد: ورود بسیج به عرصه دیجیتال و فضای مجازی اهمیت 
زیادی دارد و برگزاری رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران 
بزرگ در راســتای کشف شناسایی اســتعدادهای نهفته محالت، مناطق و 
الیه های اجتماعی شــهر تهران یک امر اجتناب ناپذیر است.توکلی مطرح 
کرد: در سند اعتالی بسیج، یکی از قرارگاه های مهم که فعالیت های بسیج را 
سامان می دهد، قرارگاه فضای مجازی است که هم در سطح کشوری و شهر 
تهران اهمیت زیادی دارد و موثر واقع شده اند.معاون هماهنگ کننده سپاه 
تهران بزرگ با بیان اینکه سال گذشته ۶۳ تیم تخصصی در رویداد سراسری 
تولید محتوای دیجیتال بســیج تهران بزرگ شرکت داشتند، افزود: امسال 
این عدد به بیش از ۱۲۴ تیم رسیده است و ۴۵۰ نفر از متخصصان بسیجی 
در چهارمین مرحله از رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران 

بزرگ حضور دارند.

امیر صباحی فرد مطرح کرد؛
اولویت ما در توسعه سامانه های 
موشکی»یک موشک، یک شلیک 

و یک هدف«است
فرمانــده نیــروی پدافند هوایی ارتش گفــت: در نیروی 
مقتدر و غرورآفرین پدافند هوایی، اولویت ما در توســعه 
ســامانه های موشکی »یک موشــک، یک شلیک و یک 
هدف« اســت.به گزارش خبرگزاری مهــر، امیر علیرضا 
صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور 
در گروه پدافند هوایی چابهار و ضمن بازدید از سایت های 
رادار ممان، فاشــا کنارک و سایت موشکی مرصاد، توان 
رزمــی و عملیاتی این گروه پدافند هوایی را مورد ارزیابی 
قــرار داد.وی با قدردانی از فرماندهــان و کارکنان گروه 
پدافند هوایی چابهار، آمادگی رزمی و عملیاتی گروه پدافند 
هوایی چابهار را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امنیت 
آسمان در جنوب شرق کشور با هوشیاری کارکنان غیور 
پدافندی مستقر در این گروه پدافندی تامین می شود.امیر 
صباحی فرد در جمع کارکنان گروه پدافند هوایی چابهار 
روحیــه و آمادگی رزمی و انگیزه خدمتی را در این گروه 
پدافندی موجب امیدواری دانست و افزود: در نیروی مقتدر 
و غرورآفرین پدافند هوایی اولویت ما در توسعه سامانه های 
موشــکی »یک موشک، یک شلیک و یک هدف« است و 
در ســامانه هایی که تا به امروز در چرخه عملیاتی پدافند 
هوایی وارد شده اند، این اصل ُمحّقق شده است.وی ادامه 
داد: امروز مــا در نیروی قدرتمنــد پدافند هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به میزانی از بازدارندگی رسیده ایم 
که دشمنان قســم خورده این سرزمین جرأت تجاوز به 
ایران عزیزمان را ندارند، عملیاتی شدن و آزمایش موفقیت 
آمیز باور ۳۷۳ با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشــور 
ما، دشمنان ایران اســالمی را غافلگیر کرده و آن ها را از 
مرزهای هوایی ما دورتر خواهد کرد.امیر صباحی فرد بیان 
داشت: ما به ســامانه قدرتمند باور ۳۷۳ باور داریم و در 
آینده ای نزدیک از دستاوردهایی رونمایی خواهیم کرد که 
قدرت بازدارندگی کشور را به درجات باالتر افزایش خواهد 
داد.فرمانده نیروی پدافند هوایی در سفر خود به چابهار با 
فرمانده پایگاه برادران شهید دلحامد نیروی هوایی ارتش 
نیز دیــدار و گفتگو کرد و صفــا و صمیمیت و اعتماد و 
همدلی میان فرماندهــان و کارکنان گروه پدافند هوایی 
چابهار و پایگاه دهم شکاری را مثال زدنی دانست و بیان 
داشت: این همدلی که میان نیروهای مسلح برقرار است 
موجب شادی و خرسندی دوستان و ملت شریف ایران و 
فرماندهی معظم کل قوا و موجب یاس و ناامیدی دشمنان 

ایران عزیزمان است.

ایروانی:

کمک های تسلیحاتی غرب به اوکراین باعث تداوم آتش جنگ است
سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان ملل متحد گفت: کمک های 
تسلیحاتی به اوکراین عماًل آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های 
تسلیحاتی آمریکا را تامین می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر 
سعید ایروانی ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد 
سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات 
و غرامــت مخاصمه اوکراین تاکید کرد: اگــر اراده ای برای ایجاد 
ســازوکار در جهت ثبت و رســیدگی به موارد نقض حقوق بین 
الملل وجود دارد، باید به ســازوکاری جهان شمول توسل جست 
که تمام وقایع از جمله فراهم کردن تســلیحات کشتار جمعی و 
ســالح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر صدام را شامل 
شود.در یازدهمین نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل 
قطعنامه پیشــنهادی اوکراین تحت عنوان »تمهیدات مربوط به 
جبران و غرامت تجاوز روســیه بــه اوکراین« با ۹۴ رأی موافق و 
۱۴ رأی منفی تصویب شــد. ۷۳ کشور نیز به این قطعنامه رأی 
ممتنع دادند.این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین 
و شناسایی ضرورت احصا خسارت های وارده به اوکراین، پیشنهاد 
می کند با مشارکت دولت اوکراین سازوکاری برای ثبت و آرشیو 
خسارت های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.در جریان 
تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته 
است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع 
با این مکانیزم، این اقــدام را فاقد وجاهت حقوقی و تالش غرب 
برای مشروعیت بخشــی و مصادره اموال توقیف شده این کشور 
دانست.وی گفت: هدف پنهان غرب برای حمایت از این سازوکار 
غارت اموال روسیه به ازای کمک های تسلیحاتی به اوکراین است 
که عماًل آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های تسلیحاتی آمریکا 
را تأمین می کند.بسیاری از کشــورهای مستقل ضمن سیاسی 
خوانــدن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیزم منحصــر به فرد برای 

مخاصمه جاری در اوکرایــن و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات 
غیرقانونی کشــورهای غربی را اقدامی ریاکارانه و مجمع عمومی 
را فاقد صالحیت حقوقی برای ایجاد چنین ســازوکاری دانست.

امیر سعید ایروانی در مجمع عمومی این سازمان بر مواضع اصولی 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به 
منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرد.وی با اشاره 
به ضرورت حفظ نقش مســتقل سازمان ملل در مخاصمه جاری 

در اوکرایــن افزود: پیش نویس حاضر، بــه ادبیاتی فراتر از حوزه 
وظایف و دســتورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است 
که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه 
مذکور بوجود نمی آید و صرفاً به دســتاویزی سیاسی در اختیار 
عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.نمایند دائم کشورمان 
همچنین با اشاره به سابقه طوالنی جنایات و جرایم جهانی اعم از 
اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید گفت: اگر 

اراده ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد 
نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول 
توســل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات 
کشتار جمعی و سالح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر 
صدام را شامل شود.این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن تاکید بر 
ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شــامل 
مصونیت قضائی اموال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اســالمی 
ایران با هرگونه ســازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل 
را نادیده بگیرد را ابراز داشــت وافزود: دولت ایران هرگونه اقدام و 
تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت 
حقوقی می داند.باوجود فشــار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل 
تردیدها و مالحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی 
این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رأی 
گیری اجتناب کردند و با رأی ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را 
اعالم کردند.به رغم تصویب این قطعنامه، به خاطر ماهیت سیاسی 
و غیرالزام آور قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل، محافل 
دیپلماتیک، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه در مقایسه 
بــا قطعنامه های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین را شکســت 
سیاســی برای کشورهای غرب در خصوص مشروعیت بخشی به 
اقدامات برای توقیف اموال روســیه و اخذ غرامت از این کشــور 
ارزیابی می کنند.قطعنامه یادشــده برای نخســتین بار در تاریخ 
سازمان، به ایجاد سازوکاری غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی 
از طریق مجمع عمومی مبادرت می کند که به زعم بســیاری از 
ناظران، ایجاد آن در صالحیت مجمع عمومی سازمان ملل نیست 
و ممکن اســت مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد 
اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولت ها باشد. 

این سازوکار فاقد ضمانت اجرایی بین المللی خواهد بود.

وزیر کشــور گفــت: عناصری از دســتگاه 
اطالعاتی فرانســه و عناصــری در رابطه با 
داعش در آشــوب های اخیر دستگیر شدند 
کــه در اختیار قوه قضاییه هســتند تا طبق 
قانون با آنها برخورد شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، احمد وحیدی وزیر کشور چهارشنبه در 
حاشــیه جلسه هیئت دولت با اشاره به روند 
معرفی اســتاندار تهران گفــت: گزینه هایی 
در دست بررســی است و قطعاً با طی شدن 
مراحل بررسی گزینه نهایی استاندار تهران به 
هیأت دولت معرفی تا انتخاب شود.وی تاکید 
کرد: بزودی گزینه اســتاندار تهران به هیأت 
دولت معرفی خواهد شد.وزیر کشور با اشاره 
با حوادث اخیر کشــور گفت: دشمن تالش 

کــرد با ایجاد ناامنی و متوقف کردن حرکت 
علمی کشور و با ایجاد مزاحمت برای کسب و 
کارهای مردم فضای ناامنی را ایجاد کند که با 
برخورد قوی دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 

نتوانســت به اهداف خود برسد.وی تصریح 
کرد: دشمن به دنبال گسست گفتمانی میان 
قشرهای مردم و بازداشتن دولت از رسیدگی 
و خدمت به مردم است. جوانان و نوجوانانی 

که در کشور هستند فرزندان نظام جمهوری 
عناصری  افزود: طبیعتاً  اسالمی هستند.وی 
هستند که در این ماجرا آمدند و وارد شدند 
که دو دســته هســتند یکی افــرادی که با 
صحبت قابل اصالح هســتند و خیلی ها هم 
هستند که احساس ندامت می کنند.وحیدی 
در پاسخ به ســوالی درباره اتباع خارجی که 
در اتفاقات اخیر دســتگیر شدند، گفت: در 
اغتشاشات افرادی از ملیت های دیگر دستگیر 
شــدند که برخی نقش زیادی داشــتند.وی 
افزود: عناصری از دســتگاه اطالعاتی فرانسه 
و عناصری در رابطه با داعش در آشوب های 
اخیر دستگیر شدند که در اختیار قوه قضاییه 

هستند تا طبق قانون با آنها برخورد شود.

وحیدی در حاشیه هیئت دولت:

عناصر دستگیر شده فرانسوی و داعشی در اختیار قوه قضاییه هستند

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با مطرح کردن ادعایی علیه مناسبات ایران و عراق، 
نســبت به حمله سپاه پاسداران به مقر احزاب تروریستی در اقلیم شمال عراق واکنش 
نشــان داد.به گزارش ایسنا، ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حمله 
موشکی و پهپادی سپاه پاســداران به مقر احزاب تروریستی در اقلیم شمال عراق، در 
بیانیه ای که در وبگاه آن منتشــر شد، گفت: اتحادیه اروپا حمالت جدید ایران از سوی 
ســپاه پاسداران را به اقلیم کردستان عراق که منجر به تلفات جانی و مجروحیت شده 
اســت، قویا محکوم می کند.در این بیانیه ادعا شــد: همان طور که اتحادیه اروپا در ماه 
ســپتامبر گفته بود، این حمالت اسقالل و تمامیت ارضی عراق را نقض می کند و باید 
متوقف شود.سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود نوشته است: اتحادیه 
اروپا با ملت و دولت عراق و دولت اقلیم کردستان همبستگی کامل دارد.واکنش اتحادیه 
اروپا در پی این مطرح می شود که رسپاه پاسداران اخیرا به مقرهای احزاب تروریستی 
در اقلیم شــمال عراق به صورت موشکی و پهپادی حمله کرد و در این حمالت که به 

صورت پهپادی و موشــکی صورت گرفت، مواضع این گروهک ها هدف قرار گرفت.این 
چندمین مرحله از حمله علیه مواضع این گروهک های تروریستی در شمال عراق است.

سردار اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه در این باره گفته است: تا زمانی 
که اقلیم کردستان یا دولت مرکزی عراق خواسته های جمهوری اسالمی مبنی بر خلع 
ســالح گروهک ها و اخراج آنان را عملی نکند همچنــان این اقداماتمان ادامه می یابد. 
هم با پهپادهای انتحاری، هم با پهپادهای رزمی و هم با موشک مقرهای گروهک های 
تجزیه طلب تروریســتی را هدف قرار دادیم و دقیقاً همه اهدافی را که شناسایی کردیم 
مورد هدف قرار دادیم. تعدادی از افراد این گروهک ها را در داخل در اغتشاشــات اخیر، 
دستگیر کرده ایم و تعدادی از آنان اعتراف کرده اند که برای ایجاد اغتشاش، کشته سازی 
وارد ایران شدند و نیز از عوامل داخلی استفاده کرده اند. سپر انسانی که متاسفانه آنان 
از خانواده های خودشان و در مقرهای شان ساخته اند تا یک زمانی برای ما معنی دارد و 
مجبوریم مقرهایی که  حتی در کنار خانه های سازمانی ایجاد کرده اند را مورد هدف قرار 

دهیم.وزیر خارجه کشورمان نیز  همان شب در 
تماس تلفنی با همتای عراقی خود درخصوص 
حمالت موشکی و پهپادی روز دوشنبه ایران به 
مواضع تروریست ها رایزنی کرد.فواد حسین در 
این گفت وگو ضمن اعالم موضع کشــورش در 
این خصوص، اقدام امروز ایران علیه تروریست ها 
را تعرض آشــکار به حاکمیت عــراق و امنیت 
شهروندان آن کشور خواند و با تاکید بر اهمیت 

گفت وگــو برای پایان دادن به تنش ها، این اقدام ایــران را غیر قابل توجیه و خطرناک 
توصیف کرد.این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این 
خصوص گفته است: اقدام نظامی ایران علیه گروه های تروریست مسلح تجزیه طلبی که 
از خاک دولت عراق و اقلیم کردســتان عراق برای نقض حاکمیت ایران و نقض امنیت 
مرزی ایران و ســلب امنیت شهروندان ایرانی اســتفاده و اقدام می کنند، اقدامی کامال 
قانونی است. دولت عراق  بر اساس قواعد بین المللی و مناسبات دو کشور همسایه برای 

جلوگیری از این اقدامات تروریستی مسئولیت دارد.

واکنشاتحادیهاروپابهحملهسپاهعلیهتروریستها

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات نخســت 
وزیر اســترالیا در خصوص تحوالت داخلی ایران گفت: بر اساس 
اطالعات نادرست، رویکرد نادرســتی را در پیش گرفته اید که 
کمکی به روابط دو کشــور نمی کند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات 
نخست وزیر استرالیا در خصوص تحوالت داخلی کشورمان اظهار 
داشــت: به نظر می رسد نخست وزیر استرالیا بر اساس اطالعات 
نادرســت، رویکرد نادرســتی را در پیش گرفتــه که کمکی به 

روابط دو کشور نمی کند.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما 
آمادگی داریم در تهران و کانبرا روایت درست و به دور از جنجال 
رســانه ای در خصوص تحوالت ایران را در اختیار دولت استرالیا 
قرار دهیم.ســخنگوی دستگاه سیاســت خارجی در خصوص 
اتهامات حقوق بشری استرالیا علیه ایران، با تأکید بر اینکه احترام 
متقابل و اتّکاء به واقعیات بهترین راه پیشــگیری از آشفتگی در 
دیپلماسی است، افزود: استرالیا با پرونده پر چالش حقوق بشری 
از قتل پناهجویان تا قتل ۵۰۰ بومی در زندان های این کشــور 

و منع تحقیق حرفه ای در این موارد، فاقد کمترین مشــروعیت 
اخالقی برای موعظه در باب حقوق بشر است.کنعانی همچنین 
پناه دادن به گروه های تروریســتی و تجزیه طلب و سکوت در 
قبال حمله وحشیانه تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ توسط 
دولت اســترالیا را نشانه ای از اســتاندارد دوگانه در قبال حقوق 
بشر دانست و افزود: در این ارتباط سفیر استرالیا به وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران فراخوانده شده و هشدارهای الزم 

از طریق وی منتقل گردیده است.

کنعانی اعالم کرد؛

سفیراسترالیابهوزارتخارجهفراخواندهشد
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گزیده خبر

وزیر اقتصاد:
طرح های عمرانی باید برای بخش خصوصی 

جذاب شود
وزیر اقتصاد در صد و چهاردهمین نشســت شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: باید 
تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش 
عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شــود و بخش 
خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد پروژه عمرانی و 

ساخت و ساز شود.به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی دراین نشســت گفت : توقــع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعال تری در 
این شورا داشته باشند و نسبت به سواالت و ابهامات فعاالن اقتصادی حساس 
و پاســخگو باشند.وی با اشاره به گالیه فعاالن بخش خصوصی درباره حضور 
کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
تأکید کرد: توقع می رود عالی ترین مقام دســتگاه دولتی در جلسه دیگری به 
صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف 
فعاالن را بشنوند.البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه 
و یا رئیس ســازمان برنامه وبودجه برای مخاطبان این بخش صددرصد قانع 
کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.وی ادامه داد: اینکه 
بگوییم قرار اســت صددرصد به صورت مطلق و جامع به یک هدف برســیم، 
ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده، اما همین قدر که 
فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغه های فعاالن بخش خصوصی، 
پیمانکاران و ســایرین ایجاد شــود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش 
محسوب می شــود. وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل 
بین دولت و بخش خصوصی گفت: من نظر همه را به یک مســاله بنیادی تر 
جلب می کنم که شــاید ما اساساً باید در این دست مناقشات به فکر تعریف 
یک نهاد ثالث و قاعده گذاری منصفانه و عادالنه در قالب برنامه هفتم توسعه 
و یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.خاندوری همچنین در خصوص گالیه های 
برخی از فعاالن بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: 
قطعاً سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمی دانند این بخش 
مفیدترین بخش از پرداخت های دولت است که مستقیماً سبب تحریک رشد 
اشــتغال است، اما قطعاً در اســتفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، 
مالیات، گمرک و اســتقراض، دولت در نظــر دارد به جهت هدف ضد تورمی 
خود اســتقراض کمتری انجام دهد.وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش 
نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است 
و از سمت دیگر هزینه های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان 
که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت 
می شود، قطعاً بودجه کمتری برای دولت می ماند.وزیر اقتصاد گفت: در حال 
حاضر که باهم سخن می گوئیم از سال گذشته در همین زمان پرداخت های 
کمتری به حوزه عمران صورت گرفته اســت چرا که قرار نبود اینقدر دست 
بازانه به ســمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.وی همچنین گفت: 
مطالبه ای که می توانیم داشــته باشیم سرعت بخشــیدن به ساز و کارهای 
مشــارکت های عمومی و خصوصی است و مثاًل به جای اینکه متوسط ۱۵ تا 
۱۷ ســال تطبیق پروژه ها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار 
کنیم یعنی نه دولت کار را رها کندو نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی 
ضرر کند. خاندوزی همچنین اضافه کرد: می خواهیم فعالیت و سرمایه گذاری 
و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به 
دلیل به صرفه بودن وارد شــود.وی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد 
دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شــود. وزیر 
اقتصاد درباره پیشــنهاد اصالح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی اتاق 
بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم گیری ها در معرض خطا در 
نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عده ای که شایسته 
یک حمایت خاص هستند بیرون بیافتند و عده ای که نباید، مشمول حمایت ها 
شوند، که غالباً نیز با رویه های غلط و معیوب خود را مشمول حمایت می کنند.

وی متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر 
هســت که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به ســمت اصالح و بهینه سازی 
حرکت کنیم.وزیر اقتصاد سپس گفت: این مساله باید اصالح شود، چه با نگاه 
به آینده صندوق های بازنشستگی کل کشــور که آینده کشور است و چه با 
نگاه به کارفرمایان و فعاالن بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ 
اخالقی و انســانی کار می کنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید 
پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود 
که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با بهره وری برای 
شــما کار نمی کند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این مالحظات حرکت 
کنیم.خاندوزی همچنین بیان کرد: من موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت 
دولت هستم تا در کمیســیون تخصصی که همه دستگاه های مرتبط یعنی 
تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصالح شود؛ یعنی به 

جای حذف صورت مساله آن را حل واصالح کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
مردم از مشکالت اقتصادی رنج می برند

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: مردم از مشکالت اقتصادی رنج می برند و وظیفه 
مســئوالن پیگیری مشکالت اســت.به  گزارش ایسنا، 
محمدرضا پورابراهیمی در جلســه علنی )چهارشنبه( 
مجلس در تذکری گفت: هجمه ســنگین دشمن علیه 

نظام مقدس جمهوری اســالمی به دلیل ناکارآمد بودن تحریم هایی اســت که 
سال ها علیه ما اعمال شده است.وی با بیان اینکه »نتیجه تحریم های اقتصادی 
بروز مشکالتی برای مردم بود« گفت: امروز در دنیا و در همه کشورها بحث بر سر 
جدا شدن تحریم ها از فضای اقتصادی است؛ مسیری که امروز با همراهی دولت 
و مجلس دنبال می شود تا اساسا به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عملکرد یک ساله دولت حاکی 
از تغییر جهت گیری ها به سمت مثبت است، افزود: البته دشمن در هفته های 
اخیر با اســتفاده از همه عقبه رســانه ای خود تمامی تالشش را به کار گرفت تا 
با ادعای دروغین فضای کشــور را این گونه ترسیم کند که مردم از انقالب، امام 
و رهبری فاصله گرفته اند حال اینکه چنین چیزی درســت نیست.پورابراهیمی 
اضافه کرد: مردم از مشکالت اقتصادی رنج می برند و وظیفه مسئوالن پیگیری 
مشــکالت اســت. آنچه از اظهارنظرهای میدانی از فضای عمومی کشور بدست 
آمده، این اســت که بزرگترین مشــکالت به حوزه اقتصاد بر می گردد؛ آنهایی 
کــه به دنبال جدایی مردم از انقالب بودند هم می دانند که پیگیری مشــکالت 
اقتصادی اولویت ماســت و ما با تمام توان در ایــن عرصه تالش خواهیم کرد. 
دشمن از هجمه اقتصادی سودی نمی برد و انقالب و نظام به برکت الهی مسیر 

خود را استمرار خواهد داد.

خبر مهم درباره پرداخت معوقات فروردین ماه 
بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان سایر 
ســطوح همراه با حقوق آبان خبر داد.به گــزارش اقتصادآنالین، در پی اعمال مصوبه 
شورای عالی کار در زمینه افزایش ساالنه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سایر 
ســطوح از شهریور ســال جاری و پرداخت حقوق ماه های شــهریور و مهر بر مبنای 
افزایش یادشــده، این سازمان پیش از این اعالم کرده بود پرداخت مطالبات پنج ماهه 
بازنشستگان سایر سطوح از آبان ماه آغاز و به صورت پرداخت معوقه یک ماه به همراه 
حقوق هر ماه باقی مانده تا پایان ســال، تسویه خواهد شــد.بر این اساس، همزمان با 
پرداخت حقوق آبان ماه این گروه از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که از بیستم 
آبان و براســاس حروف الفبا آغاز شده، مطالبات فروردین ماه آنان نیز به حساب این 
گروه از بازنشستگان واریز می شــود.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه 
گفت: این ماه، سومین ماه پرداخت مستمری سایر سطوح بازنشستگان با افزایش ۳۸ 
درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اتفاق افتاد و طبق قولی که داده بودیم از بیستم ماه 
که پرداخت حقوق آبان بازنشســتگان و مستمری بگیران آغاز شده، پرداخت معوقات 
مربوط به فروردین ماه را هم آغاز کرده ایم که ان شاءهلل در ماه های آینده نیز مابقی این 
معوقات پرداخت خواهد شد.میرهاشــم موسوی درباره بار مالی این افزایش حقوق نیز 
افزود: افزایش اخیر حقوق بازنشستگان سایر سطوح، ماهانه حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
بار مالی جدید برای ســازمان ایجاد کرده است.وی ادامه داد: در این ماه توانستیم هم 
۲۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی افزایش حقوق ماهانه و هم معوقات یک ماهه فروردین 
را که آن هم ۲۶۰۰میلیارد تومان بار مالی دارد و در مجموع بالغ بر پنح هزار میلیارد 
تومان می شود را تأمین کنیم. در خرداد ماه سال جاری و در مصوبه اولیه هیات وزیران 
در زمینه افزایش حقوق ســاالنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، میزان افزایش 
ساالنه حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر ۱۰ درصد اعالم و پرداخت شد که در اواخر 
مهر ماه با دســتور رئیس جمهور، پیگیری معاون اول رئیس جمهور و حمایت مجلس 
شــورای اســالمی و اصالح مصوبه خرداد ماه، میزان افزایش ساالنه حقوق این گروه 
معادل مصوبه شــورای عالی کار و به میــزان ۳۸ درصد به عالوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار 
تومان تعیین شد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:  متعاقب آن، حقوق شهریور 
و مهر ماه بازنشســتگان سایر سطوح براســاس احکام جدید صادرشده و با اعمال این 
افزایش پرداخت شــد.به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در شهریور 
ماه و پس از صدور احکام جدید حقوقی بازنشســتگان ســایر سطوح، اعالم کرده بود 
پرداخت معوقات فروردین تا شــهریور ماه این بازنشستگان، از آبان ماه آغاز می شود؛ 
وعده ای که با پرداخــت معوقات فروردین ماه این گروه همراه با حقوق آبان ماه آنان، 

اجرایی شده است.

مصالح ساختمانی روی دست دالالن مانده است؟
رکود بخش ساخت و ساز در کنار سرعت نسبتا پایین طرح نهضت ملی مسکن ظاهرا 
به انباشــت تولید مصالح ساختمانی روی دست شــرکت ها و دالالنی که از سال قبل 
تا پایان بهار امســال بر طبل گرانی می کوبیدند منجر شــده است. قیمت سیمان در 
تابســتان نســبت به بهار ۱۵ درصد افت کرد و نرخ آهن و فوالد ثابت ماند.به گزارش 
ایسنا، بررسی ها از حوزه ساخت و ساز حاکی از آن که برخی سازندگان در پاس کردن 
چک های مصالح ساختمانی دچار مشکل شده اند. با این حال هنوز شرکت ها و دالالن 
مصالح طی تماس با مدیران پروژه ها آنها را به خرید اقســاطی نهاده های ســاختمانی 
ترغیب می کنند. به نظر می رسد رکود بازار مسکن، دامن بخش ساخت و ساز را گرفته 
اســت. بهار امسال تولید مسکن در تهران نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۱ 
درصد و در کل کشور ۱۳ درصد کاهش یافته است. عمده پروانه های ساختمانی که در 
پاییز و زمستان سال گذشته صادر شد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بود؛ پروژه ای 

که با توجه به کمبود منابع به تدریج کندتر پیش رفته است.

شناسایی 8100 هکتار زمین در اختیار دستگاه ها برای خانه سازی

اداراتنهپروژههارامیسازند،نهزمینهاراپسمیدهند!
وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۸۱۰۰ هکتار زمین مازاد در 
اختیار ادارات و دستگاههای دولتی برای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داده که ۳۱۰۰ هکتار آن به نام این وزارتخانه 
ســند خورده اما هنوز نیمی از زمین های شناسایی شده که 
ادارات برای پروژه های تعطیل و متوقف خود در اختیار گرفته 
بودند به خانه ســازی برای مردم اختصاص داده نشده است.به 
گزارش ایســنا، روند انتقال اراضی مازاد ادارات و دستگاه های 
دولتــی به طرح نهضت ملی مســکن تقریبا بــا کندی ادامه 
دارد. طبق قانون باید وزارتخانه ها، موسســات و دستگاههای 
دولتــی، اراضی مازاد خود را دو ماه بعد از الزم االجرا شــدن 
قانون جهش تولید و تامین مســکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 
به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می دادند اما طی بیش 
از یک سال گذشــته بخش قابل توجهی از دستگاه ها به این 
تکلیف عمل نکردند. در سال جاری رییس جمهور دستور داد 
تا پایان شهریور مساله انتقال اراضی دولتی تعیین تکلیف شود 
که به همین لحاظ در ماه های اخیر موضوع انتقال این اراضی 
تسریع شده است.ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، 
ادارات ثبت اســناد و امالک را مکلف کرده در صورت امتناع 
دســتگاهها از واگذاری اراضی خود، بعد از اعالم وزارت راه و 
شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند این زمینها به 
وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.طی سالهای گذشته اراضی 
دولتی به منظور اجرای پروژه های وزارتخانه، دستگاهها، ادارات 

و ارگانهای دولتی واگذار شده است. اما بسیاری از این پروژه ها 
سال هاست که شکل اجرایی به خود نگرفته و حاال دستگاه ها 

تمایلی بــه پس دادن این زمین ها ندارند. به طور مثال مرداد 
امســال اعالم شد در یکی از مراکز استان ها زمینی شناسایی 

شده که ۳۰۰ هکتار اســت؛ در حالی که در آن شهر و مرکز 
اســتان یک متر زمین برای طرح نهضت ملی مسکن وجود 
ندارد.از حدود یک سال قبل روند انتقال زمین های دولتی به 
طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده که بنا به گفته تقی رضایی 
ـ معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ۸۱۰۰ 
هکتار اراضی دولتی شناسایی شده است. اوایل ماه جاری این 
عدد حدود ۷۰۰۰ هکتار بود.رضایی با اشاره به دستور رئیس 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور به مسئولین کاداکس 
اســتان ها برای کمک به شناســایی زمین هــا گفت: تاکنون 
مجموع اراضی شناسایی شده به ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار رسیده 
است. همچنین از حدود ۴۱۳۴ هکتار اراضی شناسایی شده 
اولیه، تا امروز ســند بالغ بر ۳۱۰۰ هکتار زمین منتقل شده 
است.وی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
افزود: از میزان ۸۱۰۰ هکتار حدود ۱۳۰۰ هکتار اراضی دارای 
مشکالتی بودند که مانع انتقال سند می شد و به همین دلیل 
از دور خارج شدند.معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین 
و مسکن تاکید کرد: در حال حاضر ۳۷۰۰ هکتار زمین برای 
انتقال و اخذ سند در برنامه قرار دارد و سایر اراضی هم در در 

فرایند اداری قرار دارند تا به مرحله انتقال سند برسند.
رضایی تاکید کرد: تا کنون ســند بالغ بــر ۵۰ درصد اراضی 
شناســایی شده  منتقل شده و مابقی اراضی نیز به ترتیب به 

مرحله اخذ سند خواهند رسید.

معــاون روابــط کار وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷۴ 
هزار نفر در کشور مقرری بیمه بیکاری دریافت 
می کنند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد 
کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی حسین رعیتی فرد در نشست 
خبری در محل انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با بیان اینکه ما در چند حوزه 
روابط کار نقش حاکمیتی را داریم، اظهار داشت: تنظیم روابط کارگر و کارفرما، اجرای 
قانون کار برای کارگر و کارفرما، حفظ نیروی کار، رعایت موارد ایمنی در حین اجرای 
کار از جمله وظایف ما است.وی افزود: ما ۸۰۰ بازرس کار داریم که ضابط قوه قضائیه 
هســتند و می توانند حوزه ایمنی و قانون کار را کنترل کنند و یا جایی را که بســتر 

آســیب اســت پلمپ کنند،معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
گفت: ما در کشور ۲۷۰۰ انجمن کارفرمایی و ۱۱۳۰۰ تشکل کارگری داریم که برخی 
صنفــی کارگری و برخی در کارخانجات حضور دارند، همچنین کانون بازنشســتگان 
تامین اجتماعی تحت پوشش ما قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: ۴۰۰ انجمن سراسری 
کشــوری داریم که در حوزه کارگری و کارفرمایــی کار انجام می دهند و ما در حوزه 
نظارت، ثبت و توســعه و ترویج حضور داریم. رعیتی فرد همچنین بیان داشــت: نظام 
پرداخت خدمات، حقوق و دستمزد کارگران و دعاوی کارگر و کارفرما در حیطه فعالیت 
ما مورد رسیدگی قرار می گیرد.وی با بیان اینکه ساالنه ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین 
کارفرمــا و کارگر داریــم که در مراجع مربوطه رای برای آنها صادر می شــود، افزود: 
همچنین اداره کل بیمه بیکاری و مشــاغل را تحت پوشش داریم و کسانی که از کار 

اخراج می شوند تحت حمایت قرار می گیرند. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷۴ هزار نفر در کشور مقرری بیمه بیکاری 
دریافت می کنند که نســبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.وی گفت: 
تســهیل موانع تولید و پیگیری موضوعاتی همچون پرداخت اقساط و استمهال وام از 
دیگر فعالیت های حوزه کاری این معاونت است.رعیتی فرد افزود: در حال حاضر ۸۰۰ 
واحد مشکل دار در کشور داریم که معوقات پرداخت حقوق دارند و از این تعداد ۱۵۰ 
واحد بحرانی است که کارگران اقدام به تجمع و اعتصاب می کنند. وی با بیان اینکه ما 
به عنوان دولت اعتقاد به سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر داریم، گفت: کارگران باید 
آموزش ایمنی داشــته باشند، آالیندگی صوتی و هوا اندزه گیری می شود تا منجر به 

آسیب به محیط فعالیت و کارگران نشود.

یک مقام مسئول مطرح کرد:

۱۷۴هزارنفردرکشورمقرریبیمهبیکاریدریافتمیکنند
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رئیس هیــات مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته، 
یک بازار پنج میلیارد دالری برای همکاری های نفتی 
ایــران و ونزوئال وجود دارد که ۶۰ الی ۷۰ درصد آن 
می تواند به تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه های نفتی 
ونزوئال اختصاص یابد.به گزارش ایسنا، احسان ثقفی 
در نشستی خبری با اشاره به توافقات صورت گرفته 
با دیگر کشــورها در حوزه نفت و نیاز این توافقات 
برای تامین تجهیزات صنعت نفت در داخل کشــور 
گفت: در مذاکرات صورت گرفته با ونزوئال تفاهمات 
و توافقاتی صورت گرفت و حتی کارهایی انجام شد 
اما حجم کارهای اجرا شــده زیــاد نبود با این حال 
تعامالت اخیر یک رویکرد مثبت برای رســیدن به 
بازارهــای جدیــد و رونق تولید داخلی اســت.وی 
بــا تاکید بر این که هنوز اتفاق موثــری در بازار کار 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت رخ نداده است، 

اظهار کرد: عالوه بــر ونزوئال مذاکراتی در خصوص 
صادرات تجهیزات صنعت نفت با بالروس، روســیه، 
قزاقستان، ازبکســتان و اندونزی صورت گرفته که 
هنوز به مرحله اجرا نرســیده است.به گفته رئیس 
هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
با توجه به تحریم هایی که ونزوئال با آن مواجه است 
بحث تولید در این کشور کند شده از طرفی موضوع 
احداث پاالیشگاه های بزرگ و متوسط در این کشور 
مطرح است که سازندگان تجهیزات داخلی می توانند 

۵۰ الی ۶۰ درصد در این موضوع ســهیم باشــند.
ثقفی با بیان این که یک پاالیشــگاه کوچک حدود 
۳۰ میلیون یورو ســرمایه  گذاری برای احداث الزم 
دارد کــه حدود ۶۰ تــا ۷۰ درصد تجهیزات آن نیز 
می تواند ساخت داخل باشد گفت: اگر هدف گذاری 
احداث یک پاالیشگاه بزرگ باشد این میزان سرمایه 
تا ۱۰ برابر افزایش می یابد.وی با بیان این که به طور 
میانگین ۸۰ درصــد تجهیزاتی که در صنعت نفت 
در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد ساخت 
داخل است، گفت: ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه 
نفت و گاز در کشور فعال هستند، که تا کنون ۲۱۴ 
شــرکت عضو انجمن استصنا شــده اند.وی با تاکید 
بر اینکه بیشــترین حجم کاری در سنوات گذشته 
مربوط به صنعت پتروشــیمی بوده اســت، گفت: 
اعضای انجمن نزدیک دو میلیارد یورو قرارداد جاری 

در داخل کشور دارند.

گزیده خبر
تابستانی که با »برق مازاد« گذشت!

 ۸ میلیون قبض چطور رایگان شد؟
در دوره اوج مصرف برق امسال، هشت 
میلیون قبض رایگان برق صادر شد و 
۴۲ درصد مشترکان مشمول پاداش 
خوش مصرفی شدند و آنطور که وزیر 
نیرو وعده داده، سال آینده این عدد 
به ۷۲ درصد ارتقا می یابد.به گزارش 
ایسنا، از ابتدای خردادماه، مشترکان 
به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، پنج برابر تعرفه برق هر کیلووات 
یعنی معــادل۵۰۰ تومان پاداش اخذ کرده اند.آنطور که علی اکبر محرابیان، 
وزیــر نیرو اعالم کرده، ۴۲ درصد قبوض برق  مشــمول پاداش صرفه جویی 
شدند و باید تالش شود سال آینده این عدد به ۷۲ درصد ارتقا یابد. مردم باید 
مطلع شوند که اگر یک پنجم مصرف خود را کاهش دهند،   قبض برق رایگان 
دریافت می کنند واگر بیش از یک پنجم صرفه جویی داشته باشد، بستانکار 
می شوند؛ در همین رابطه هشت میلیون مشترک برق خانگی بستانکار شدند 
و به دنبال آن میزان تقاضای برق کاهش یافت. تا پایان مرداد ماه سال جاری، 
نســبت به عدد مصرفی ۱۴۰۱، معادل ۴.۵ درصد کاهش مصرف خانگی را 
شاهد بودیم و این عدد در کنار صرفه جویی در بخش اداری کشور برق مازاد 
ایجاد کرد.به گفته وی، برق حاصل از کاهش مصرف ۱۵۰۰ مگاواتی در بخش 
خانگی در کنار کاهش  مصرف ۶۵۰ مگاواتی در بخش اداری به عالوه افزایش 
ظرفیت های ناشی از طرح های توسعه ای به مجموعه تولید کشور کمک کرد.

به تازگی نیز مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق به ایسنا گفت: 
۱۸ درصد مشترکان پرمصرف به محدوده الگوی مصرف بازگشتند و در بین 
مشترکانی که کمتر از ۱۰۰ کیلووات در ماه مصرف داشتند حدودا ۱۰ درصد 
افزایش مصرف داشته اند.وی با تاکید بر اینکه، امسال میزان مصرف در بخش 
خانگی با کاهش چشــمگیری مواجه بود، اظهار کرد: معموال رشــد مصرف 
برق خانگی در بخش خانگی بیش از پنج درصد است اما امسال تا مردادماه 
نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش مصرف برق نسبت به رشد متعارف 
در بخش خانگی داشــتیم و کاهش مصرف ۱۰ درصدی را شــاهد بودیم.به 
گفته سخنگوی صنعت برق، تا پایان شهریورماه ۵۶ میلیون قبض برق صادر 
شده که از این تعداد بیش از ۲۲ میلیون قبض شامل پاداش خوش مصرفی 
شده اند، از این تعداد هشت میلیون قبض رایگان یا بستانکار ثبت شده است.

در مجموع، ۱۳۵۷ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی در بخش خانگی ثبت 
شــد، در دوره گرم ســال بیش از ۸۵ درصد مشترکان خانگی به زیر الگوی 
مصرف رسیدند و با اجرای طرح تشویق مشترکان میزان کاهش مصرف برق 
بیش از  ۱۵۰۰ مگاوات تخمین زده شــده است.بر اساس برآوردها، اگر قرار 
برای تامین این میزان نیروگاه احداث شود، می بایست حدود ۴۵ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری صورت می گرفت.مدیریت مصرف برق یکی از اهداف 
اساســی وزارت نیرو تبیین شــده که با اجرای طرح های حمایتی به دنبال 
تحقق آن است، انتظار میرود که مشترکان نیز به مساله توجه بیشتری داشته 

باشند و کمک رسان صنعت برق باشند.

وزیر نیرو:
 در بخش آب شرایط سختی

 را در تهران داریم
وزیر نیــرو گفــت: دعــا کنیم در 
آینده بارش های خوب و بیشــتری 
داشته باشــیم و وضعیت موجودی 
سدهای مان بهتر باشد اما در وضعیت 
موجود به خصوص در تهران شرایط 
ســختی را داریم که در حال عبور از 
آن هستیم.به گزارش خبرنگار ایلنا، 
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع 
خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت آب کشــور عنــوان کرد: هم تهرانی ها 
و هم خیلی از شــهرها باید در مصــارف آب خیلی صرفه جویی کنند البته 
دعا کنیم در آینده بارش های خوب و بیشــتری داشــته باشیم و وضعیت 
موجودی سدهای مان بهتر باشد اما در وضعیت موجود به خصوص در تهران 
شرایط سختی را داریم که در حال عبور از آن هستیم.وی افزود: امیدواریم با 
مدیریتی که مردم عزیزمان دارند این کار را انجام دهیم، در حوزه برق دیدیم 
که با مدیریت خوبی که مردم عزیزمان انجام دادند تابستان را بدون خاموشی 
در کشور پشت سر گذاشتیم و در بخش خانگی هیچ گونه خاموشی نداشتیم 
و در دیگر بخش ها هم مدیریت خوبی را مردم انجام دادند .وزیر نیرو تاکید 
کرد: ان شــااهلل در حوزه آب هم همین طور باشد. مردم بهتر از ما می دانند 
وقتی می گوییم شــرایط سخت است، خودشان به صورت خودکار مدیریت 

می کنند امیدواریم این شرایط در بخش آب هم حاکم باشد.

فقط ۳۶ درصد سدهای کشور پُر آب است
تهران- ایرنا- درصد پُرشدگی سدهای کشور با 
گذشت ۵۱ روز از آغاز سال آبی جاری )ابتدای 
مهر ۱۴۰۱ تا آخر شهریور ۱۴۰۲( به ۳۶ درصد 
رسیده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
وضعیت سدهای کشور در پنجاه و یکمین روز 
سال آبی جاری نشان دهنده آن است که هنوز 

با وضعیت نرمال خود فاصله دارد و این امر ضرورت صرفه جویی و مدیریت 
در مصرف را دوچنــدان می کند.تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های 
آب کشــور بیانگر آن است که حجم آب موجود در مخازن سدها از ابتدای 
سال آبی جاری )ابتدای مهر( تا ۲۱ آبان ماه به رقم ۱۷.۸۰ میلیارد مترمکعب 
رســیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته با موجودی 
۱۷.۷۷ میلیارد مترمکعب تفاوت محسوسی ندارد.کل ورودی آب به مخازن 
سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه به عدد یک میلیارد و 
۷۵ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی 
قبل )با یک میلیارد و ۷۳ میلیون مترمکعب( یک درصد رشــد یافته است.

میزان خروجی آب از ســدهای کشــور هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ 
آبان ماه در حالی به رقم ۳.۰۷ میلیارد مترمکعب رســیده که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۳.۲۶ میلیارد مترمکعب بوده کاهش ۶ 

درصدی را نشان می دهد.

درخواست عراق از اوپک برای بازبینی 
سهمیه تولید نفت

عراق از اوپک خواســت سهمیه تولید نفت که برای این کشور تعیین شده 
است را بازبینی کند.به گزارش ایسنا، خبرگزاری دولتی عراق به نقل از محمد 
شیاع السودانی، نخست وزیر این کشــور خبر داد بغداد می خواهد سهمیه 
تولید نفت تعیین شده توسط اوپک، بازبینی شود.نخست وزیر جدید عراق 
که ماه گذشته به این سمت منصوب شــد، اوایل هفته جاری در اظهاراتی 
گفته بود: عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، پس از چند 
دهه تحمل جنگ، تحریم و حمالت تروریســتی، تالش می کند درآمدش 
را افزایش دهد. ســهمیه تولید عراق در اوپک پالس باید بازبینی شــود تا 
این عوامل به حســاب آورده شود. وی بدون اشــاره به جزئیات، اعالم کرد 
این موضوع با اعضای دیگر این گروه در میان گذشــته خواهد شــد.بنا به 
گفته الســودانی، عراق قصد دارد ظرفیت تولید نفت خود را افزایش داده و 
شــرکت های جهانی را به فعالیت در این کشور ترغیب کند. دولت به همه 
توافقهایی که دولت های قبلی با شرکت های نفتی بین المللی امضا کرده اند از 
جمله قراردادهایی به ارزش ۲۷ میلیارد دالر با شرکت توتال انرژیز فرانسه، 
برای افزایش تولید نفت و گاز و کاهش قطعی برق، پایبند اســت.بر اساس 
گــزارش رویترز، وزارت نفت عراق حدود یک هفته پیش در بیانیه ای اعالم 
کــرده بود عراق توافق اوپک پالس را برای دســتیابی به ثبات بازار جهانی 
محترم شده و خواستار افزایش ارزش یا درآمد هر بشکه نفت به نحوی است 

که برای هر دوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مناسب باشد.

پیش بینی برخی از معامله گران؛ 

نفت ۲۰۰ دالری در راه است
گزینه خرید نفت خام برنت به قیمت ۲۰۰ دالر در هر بشکه 
برای مارس ۲۰۲۳ در مقطعی از هفته گذشته به پرمعامله ترین 
قرارداد در بازار تبدیل شــد که نشان می دهد با وجود نگرانی 
در مورد تقاضای چین، انتظارات برای کاهش عرضه همچنان 
قوی اســت.به گزارش ایلنا از اویــل پرایس؛ یک هفته پیش، 
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده چشــم انداز تقاضای نفت 
خام خود را برای ســال ۲۰۲۳ به میزان ۳۲۰۰۰۰ و عرضه را 
۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش داد. این هفته، اوپک همچنین 
پیش بینی تقاضای نفت خود برای ســال آینده را ۱۰۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش داد و دلیل آن را چالش های اقتصادی 
در صحنه جهانی نفت عنوان کرد و همچنین هشــدار داد که 
احتماال عرضه مشکل سازتر شود.به نظر می رسد عامل اصلی 
پشت چشمانداز تقاضا وضعیت کووید در چین باشد. بطوریکه 
به روز رســانی وضعیت آن قیمت نفت را به صورت روزانه باال 
یا پاییــن می برد و احتماالً این کار در ســال آینده نیز ادامه 
خواهد یافت.اما در ســمت عرضه، اتحادیه اروپا در حال آماده 
شــدن برای اعمال تحریم واردات بر نفت خام روسیه در ماه 
آینده و دو ماه بعد از آن بر سوخت است.در همین حال، گروه 
۷ در تالش برای دستیابی به دو هدف غیرقابل تطبیق یعنی 
حفظ عرضه نفت روســیه به بازارهــای بین المللی و کاهش 
درآمدهای نفتی این کشــور با اعمال سیاســت تعیین سقف 
قیمتی خرید نفت روسیه است.به گفته اوپک، تحریم اتحادیه 
اروپا اختالل های بیشتری در تامین انرژی ایجاد می کند و به 
کندی رشد اقتصادی در این اتحادیه کمک می کند. در عین 
حال، ســقف قیمت G۷ نیز مانند تحریــم اتحادیه اروپا از ۵ 
دســامبر به اجرا در می آید و بسیاری از سؤاالت پیرامون آن 

هنوز بدون پاسخ هستند، مانند نحوه اعمال سقف و نظارت بر 
رعایت.با این حال، حتی بدون این سؤاالت، تأثیر مورد انتظار 
آن بر تعادل عرضه جهانی نفت احتماال کمی اغراق آمیز باشد. 
شش کشور از هفت عضو گروه ۷ در حال حاضر واردات نفت 
روسیه را ممنوع کرده اند یا عضو اتحادیه اروپا هستند، به این 

معنی که تحت پوشش تحریم قرار خواهند گرفت.

ژاپن یکی از اعضای گروه ۷ اســت که از این تحریم ها معاف 
شده است چون به شدت به انرژی وارداتی وابسته بوده و نفت 
و گاز روســیه در حال حاضر بــرای امنیت انرژی آن ضروری 
است.ایده واقعی سقف قیمتی G۷ این بود که هند و چین را با 
این ایده کنار بگذارند زیرا آنها دو کشور واردکننده بیشتر نفت 
روسیه هســتند که غرب از فوریه امسال از آن اجتناب کرده 

اســت. با این حال، آنها احتماالً به خرید مستقیم نفت خام از 
روســیه ادامه خواهند داد و بیمــه و حمل و نقل را بین خود 
ســازماندهی می کنند تا از نقض طرح سقف جلوگیری کنند.

در حالی که ســقف قیمت ممکن اســت به چالشی کوچکتر 
از آنچه انتظار می  رفت برای عرضه جهانی نفت تبدیل شــود، 
مطمئناً به عدم اطمینان بازار نفت کمک می کند. برای برخی، 
این ابهامات آنقدر مهم اســت، بطوریکه بر نفت ۲۰۰ دالر در 
هر بشکه شرط بندی می کنند.گزینه خرید نفت خام برنت به 
قیمت ۲۰۰ دالر در هر بشکه برای مارس ۲۰۲۳ در مقطعی 
از هفته گذشته به پرمعامله ترین قرارداد در بازار تبدیل شد که 
نشان می دهد با وجود نگرانی در مورد تقاضای چین، انتظارات 
برای کاهش عرضه همچنان قوی است.در واقع، طبق داده های 
بلومبرگ، معامله گران بیش از حد معمول تهاجمی تر شده اند 
و نســبت بین شــرط بندی های صعودی و نزولی روی نفت 
خام در وسیع ترین میزان ثبت شــده تا کنون اقدام میکنند.

به گفته تحلیلگران، تحریم نفت اتحادیه اروپا و سقف قیمتی 
G۷ بر نفت خام روســیه می تواند عرضه جهانی نفت را از ماه 
دســامبر تا حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این 
امر عالوه بر کاهش تولید اوپک پالس به همان اندازه و کندی 
رشد تولید شیل آمریکا خواهد بود.در این زمینه، قیمت ها در 
واقع پتانسیل افزایشــی قوی دارند. با این حال، فشار نزولی 
نیز همچنان قابل توجه اســت، هــم به دلیل وضعیت کووید 
در چیــن و هم از این واقعیت که هــر چه قیمت نفت باالتر 
می رود، تخریب تقاضا نزدیک تر می شــود، هر چند که تقاضا 
برای کاالیی که بیشــترین مبادله را در جهان دارد، غیر قابل 

کشش است.

بزرگتریــن شــرکت های نفتــی چین 
خواســتار کمــک دولت بــرای ادامه 
واردات نفت روســیه پس از آغاز اجرای 
تحریم های جدید علیه مسکو در دسامبر 
هستند.به گزارش ایســنا، بلومبرگ به 
نقل از منابع آگاه نوشت:  پاالیشگاه های 
نفت دولتی چین نسبت به امکان یافتن 
کانالهــای پرداخت، لجســتیک و بیمه 
مورد نیاز برای ادامه خرید از روسیه پس 
از پنجم دسامبر که تحریم اتحادیه اروپا 
علیه نفت روســیه آغاز می شود، نگران 
هستند.بعضی از راه کارهایی که پیشنهاد 
شده اند شامل افزایش حجم واردات نفت 
روسیه از طریق خطوط لوله، تعیین یک 
بانک برای انجام امور پرداخت و ارتباط 
با مسکو و استفاده از روش انتقال نفت 
بین دو کشتی روی آب برای رفع چالش 
حمل مستقیم بین فروشنده و خریدار 
هستند.اتحادیه اروپا قرار است فاینانس، 

بیمه و حمل نفت روسیه را تا سه هفته 
دیگر ممنوع کند مگر این که شــرایط 
معافیت را داشته باشــد. واردکنندگان 
آســیایی به دنبال راه های واردات نفت 
روســیه هستند که شــامل استفاده از 
بانکها، شــرکتهای بیمه و کشتی های 
اتحادیه اروپا نباشند. درخواست کمک 
از سوی  پاالیشگاه های  چینی، منعکس 
کننده این نگرانی اســت که در صورت 

عدم دریافت کمــک، برای واردات نفت 
روسیه به مشکل بربخورند. هنوز معلوم 
نیست چه گزینه هایی مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت.شرکت »جی پی مورگان 
چیس اند کو« در ژوییه هشدار داد اگر 
تحریمهای غربی باعث شــود روسیه به 
اقدام تالفی جویانه دســت زده و تولید 
را کاهش دهد، قیمت نفت به ۳۸۰ دالر 
در هر بشــکه صعود خواهد کرد. با این 

حال، جــو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
به تازگــی بر اهمیت حفظ جریان نفت 
روسیه و جلوگیری از وارد شدن شوک 
عرضه و افزایش قیمتهــا، تاکید کرده 
است.جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا 
هفته جاری گفــت:  خرید چین و هند 
منطبق با هدف آمریکاست. وزیر خزانه 
داری آمریکا به دنبال جلب حمایت برای 
ســقف قیمت نفت بوده که حمل نفت 
روســیه را از تحریمهای اروپایی معاف 
می کند اما هنوز جزئیات مکانیزم مذکور 
مشــخص نیست.روســیه در هفت روز 
منتهی به ۱۱ نوامبر، ۲.۹ میلیون بشکه 
در روز نفت صــادر کرد. حجم صادرات 
روسیه به مقصد آسیا به ۲.۰۱ میلیون 
بشــکه در روز رســیده و چین و هند، 
مشتری عمده این نفت هستند.بر اساس 
گزارش بلومبــرگ، چین که بزرگترین 
واردکننده نفت جهان است، با همکاری 
بــا تولیدکنندگان تحــت تحریم مانند 
ایران و ونزوئال بیگانه نیســت و با وجود 
محدودیتهایی که از سوی دولت آمریکا 
وضع شده اســت، همچنان به واردات 

نفت از این اعضای اوپک ادامه می دهد.

 درخواست کمک پاالیشگاه های چینی برای 
ادامه خرید نفت روسیه

قیمت نفت روز چهارشــنبه با افزایش آمار ابتال به کوویــد ۱۹ در چین ادامه یافت و 
نگرانی ها نســبت به تقاضای کمتر برای سوخت از ســوی بزرگترین واردکننده نفت 
جهان را برانگیخت و دورنمای محدود شــدن عرضه با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، 
تغییر چندانی نداشت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با شش سنت معادل 
۰.۱ درصد کاهش، به ۹۳ دالر و ۸۰ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار ســنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۶ دالر و ۸۸ 
ســنت در هر بشکه رسید.نفت برنت و شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه تحت تاثیر 
توقف موقتی عرضه نفت به قسمت هایی از شرق و مرکز اروپا از طریق خط لوله دروژبا، 
با بیش از یک درصد افزایش بسته شدند.این اختالل همزمان با انفجار در روستایی در 
شرق لهستان نزدیک مرکز اوکراین که دو کشته بر جای گذاشت، روی داد. این اتفاق 
نگرانی از کشــیده شدن جنگ اوکراین فراتر از مرزهای این کشور را به دنبال داشت.

تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در این باره اعالم کرد: اخبار تایید 

نشــده از حمله موشکی روسیه به لهستان، ریسک تحریم های بیشتر آمریکا، اتحادیه 
اروپا و متحدانشان علیه روسیه را برانگیخته و ممکن است مشکالت عرضه را وخیم تر 
کند و قیمت های نفت را تحت فشــار صعودی بیشــتری قرار دهد.آژانس بین المللی 
انرژی اعالم کرد تحریم ها علیه نفت روســیه ممکن است به حذف ۱.۴ میلیون بشکه 
در روز عرضه نفت در ســال میالدی آینده منجر شــود.در چین افزایش موارد ابتال به 
کووید با وجود امیدواری که برای تســهیل محدودیت های کرونایی وجود دارد، فضای 
بازار را ملتهب کرده اســت. این وضعیت، دورنمای رشد تقاضا برای نفت را دستخوش 
تغییر کرده و آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند رشــد تقاضا از ۲.۱ میلیون 
بشــکه در روز در ســال میالدی جاری به ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال میالدی 
آینده کاهش پیدا خواهد کرد. پیش تر، اوپک با اشاره به چالش های اقتصادی فزاینده 
از جمله نرخ باالی تورم و افزایش نرخ بهره، برای پنجمین بار از آوریل در پیش بینی 
خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ تجدیدنظر کرد و رشد کمتری 
را برآورد کرد.آمار صنعتی به کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا اشاره دارد 
که از قیمت های نفت پشتیبانی می کند. طبق گزارش موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر 
نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ نوامبر، به میزان حدود ۵.۸ میلیون بشــکه کاهش 

پیدا کرده اســت. در حالی که هفت تحلیلگر در نظرسنجی رویترز برآورد کرده بودند 
ذخایر نفت آمریکا طی هفته گذشته، حدود ۴۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. 
آمار رسمی از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر خواهد 
شد.بر اساس گزارش رویترز، قیمت تولیدکننده در آمریکا ماه میالدی گذشته کمتر از 
حد انتظار افزایش یافت که نشان دهنده ضعیف شدن آهنگ تورم است و می تواند به 

بانک مرکزی این کشور اجازه دهد روند افزایش نرخ بهره را مالیم کند.

نفت از صعود بازماند

بازار ۵ میلیارد یورویی همکاری نفتی ایران و ونزوئال
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وزیر صمت :
تورم تولید کننده کاهش داشته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش تورم تولید کننده خبر داد .به گزارش ایســنا، 
رضا فاطمی امین در حاشــیه جلســه هیــات دولت در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
بخش صنعت، معدن و تجارت همچنان با افزایش تولید همراه اســت. نرخ رشد تولید 
شــرکت های صنعتی و معدنی که در بورس هســتند و این شرکت ها ۵۰ درصد تولید 
را انجام می دهند، در شــهریور ۶.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تولید 
داشته اند و در مهرماه به ۷.۷ درصد در مهرماه رسیده است.وی افزود: تورم تولیدکننده 
هم در حال کاهش است یعنی قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی کاهش یافته و مثاًل 
در بهار تورم تولیدکننده در بخش معدن ۲۷ درصد بوده که در تابستان به ۱۳ درصد 
رسیده و تورم تولیدکننده در بخش صنعت هم از ۴۶ درصد به ارقام پایین تر و نزدیک 
۲۷ درصد کاهش یافته اســت.فاطمی امین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه قرار است 

درگاه های پرداخت کسانی که enemad را کسب نمی کنند بسته شود.

بانک مرکزی:
عرضه ارز از یک میلیارد دالر گذشت

حجم عرضه ارز در سامانه نیما در روز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه، نزدیک به 
شش برابر میزان تقاضا بود.به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعالم کرد: روز ۲۴ آبان 
از مجموع عرضه ارز معادل یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دالر در سامانه نیما فقط 
۲۰۰ میلیون دالر مشــتری داشت و معامله شد.بر این اساس، مجموع عرضه 
ارز در سامانه نیما )حواله( سه شنبه مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۱ معادل یک میلیارد و 
۱۹۴ میلیون دالر و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۲۰۰ میلیون 
دالر بوده است.مجموع معامالت روز گذشته )دوشنبه ۲۳ آبان ماه( در سامانه 
نیما معادل ۲۵۱ میلیون دالر بود.همچنین در بازار متشکل ارزی )اسکناس( 
روز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه، ۱۱.۶۱ میلیون دالر با میانگین نرخ ۳۳ هزار 
و ۲۲۸ تومــان و دو میلیون و ۱۱۶ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۳ هزار و ۳۰۵ 

تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

گزیده خبر

 واکنش بروکسل به قانون جدید واشنگتن
جرقه جنگ تجاری آمریکا و اروپا زده شد

کشــورهای اروپایی به دلیل افزایش خطر ورود این 
قاره به رکود در ســال آینــده در نتیجه پیامدهای 
اقتصــادی جنگ در اوکراین، نگرانــی فزاینده ای از 
قانون کاهش تورم دارند. باید توجه داشت که قیمت 
انرژی در حال افزایش است که بسیاری از شرکت ها 

را ضعیف می کند.به گزارش ایلنا از میدل ایســت آنالین؛ اختالفات تجاری 
شــدید بین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در جهت مخالف همبســتگی و 
حمایت آمریکا و اروپا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه به وجود آمده است. 
اگرچه این دو پرونده از هم جدا هستند، اما این اختالفات نوظهور و تجدید 
شده در عین حال به دلیل گرایش حمایت گرایانه آمریکا، بر روند مشترک 
همبستگی سایه افکنده است که اروپا پس از درگیری و تالش برای منزوی 
ساختن روسیه، هزینه آن را می پردازد.کشورهای اتحادیه اروپا با یک بحران 
انرژی مواجه هســتند که انتظار می رود بار مالــی و اجتماعی آنها را تحت 
تأثیر قرار دهد، در حالی که پول اروپا-یورو- پیشــتر تحت تأثیر تنش های 
ژئوپلیتیکی در ازای افزایش دالر قرار گرفته بود.در راســتای اختالفات بین 
دو سو، بسیاری از رهبران اروپایی ادعاهای خود را علیه یارانه های هنگفتی 
که ایاالت متحده به شرکت های موجود در خاک خود اعطا می کند، تشدید 
کردند.تشــدید تنش ها بین دو قدرت بزرگ غربی به دلیل تصویب »قانون 
کاهش تورم« آمریکا در تابستان است. این قانون بزرگترین سرمایه گذاری 
بوده که تاکنون برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی تصویب شــده اســت، 
چون ۳۷۰ میلیارد دالر برای ساخت توربین های بادی، پنل های خورشیدی 
و خودروهای الکتریکی اختصاص داده است.یکی از اقداماتی که مورد انتقاد 
قــرار گرفت، کاهش مالیات تا ســقف ۷۵۰۰ دالر بود برای خرید خودروی 
الکتریکی از تولیدکنندگان آن در آمریکای شمالی است، بنابراین خودروهای 
تولید شــده در اتحادیه اروپا شامل آن نمی شــوند.این طرح خشم اروپا را 
برمی انگیزد و آمکریا را متهم به حمایت استثنایی از شرکت های تولیدکننده 
در خــاک خود می کند که از نظر اروپایی ها کامــاًل مغایر با قوانین تجارت 
جهانی است.پس از هفته ها انتقاد، مقامات اروپایی متوسل به اقدامات قضایی 
شــدند. تیری برتون، کمیسر اروپایی مســئول بازار داخلی طی مصاحبه با 
کانال تلویزیونی BFM Business گفت: »البته اقدامات تالفی جویانه را در نظر 
خواهیم گرفت«. یعنی اگر واشــنگتن بر نادیده گرفتن انتقادات اصرار دارد، 
امکان توسل به »ســازمان تجارت جهانی« برای ارائه استدالل های اروپایی 
وجود دارد.قرار است در تالش اولیه برای رفع نگرانی اروپا، یک »گروه کاری« 
مشترک بین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده تشکیل شود. چون در هفته های 
اخیر، خطر »جنگ تجاری« بین دو منطقه متحد آشــکارا مورد توجه قرار 
گرفته است.برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، در جریان سفر به برلین در ماه 
اکتبر، از این عبارت استفاده کرد و خواستار اجتناب از چنین جنگی شد و 
اوالف شولز، صدراعظم آلمان نیز به خطر یک »جنگ بزرگ تعرفه ها« اشاره 
کرد.جنگ تجاری در روابط بین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا چیز جدیدی 
نیســت، زیرا دو طرف در ســال های اخیر مجبور به حل و فصل بسیاری از 
اختالفات بوده اند. از جمله رویارویی غول هواپیماسازی اروپایی »ایرباس« و 
رقیب آمریکایی آن »بوئینگ« است. این مناقشه نیز حول یارانه های دولتی 
و اعمال تعرفه های اضافی توســط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا بر فوالد و آلومینیوم بود.الویر فابری، کارشناس ژئوپلیتیک تجاری در 
موسســه اروپایی ژاک دلور، از »اقدامات بسیار تهاجمی« توسط واشنگتن 
باوجود کاهش سطح تنش ها،اشاره می کند. از نظر سیاسی، فابری اقدامات 
دولت بایدن را به عنوان »دستور کار داخلی برای حفاظت از منافع آمریکا« 
به جای »جنگ تعرفه ای اعالم شــده« می بیند، همانطور که در دوره ترامپ 
بود.کشورهای اروپایی به دلیل افزایش خطر ورود این قاره به رکود در سال 
آینده در نتیجه پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین، نگرانی فزاینده ای از 
این موضوع دارند. باید توجه داشت که قیمت انرژی در حال افزایش است که 
بسیاری از شرکت ها را ضعیف می کند.لومر روز دوشنبه در مصاحبه با چهار 
روزنامه اروپایی گفت: ارزش یارانه های ارائه شــده توسط دولت بایدن بین 
چهار تا ده برابر حداکثر مجاز کمیســیون اروپا است و این موضوع مستلزم 
پاسخ هماهنگ، یکپارچه و قوی، با تاکید بر تهدید سرمایه گذاری ده میلیارد 
و هزاران شغل صنعتی است.اروپایی ها اشاره ای به تأثیر جنگ تجاری که بوی 
تالفی از هر دو طرف را می دهد، بر کمپین اروپایی-آمریکایی در همبستگی 
بــا اوکراین نکرده اند. اما به احتمال بســیار زیاد این همکاری نه تنها تحت 
تأثیر اختالفات تجاری فعلی، بلکه هزینه یارانه های پرداختی اتحادیه اروپا و 
ایاالت متحده از پول مالیات دهندگان نیز خواهد بود. در صورت بدتر شدن 
بحران انرژی به دلیل کمبود منابع که اروپا را تهدید می کند، انتظار می رود با 
افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شرایط 
ســخت باشد. اروپا که با رکود اقتصادی تهدید می شود، احتماال شاهد یک 

انفجار اجتماعی باشد که بسیاری از کشورها از آن هراس دارند.

رئیس سازمان تجارت جهانی هشدار داد
خطر رکود بیخ گوش غول های اقتصادی

 )WTO( جهانــی  تجــارت  ســازمان  رئیــس 
امروز)چهارشنبه( هشدار داد، همان طور که جنگ 
در اوکرایــن، افزایــش هزینه هــای موادغذایی و 
سوخت و تورم فزاینده چشم انداز جهانی را مختل 
می کنــد، چندیــن اقتصاد بزرگ بــا خطر واقعی 

رکود مواجه هستند.به گزارش ایســنا،  اوکونجوایویال، مدیر کل سازمان 
تجارت جهانی در حاشــیه نشســت رهبران گروه ۲۰ در بالی اندونزی به 
رویترز گفت: این ممکن اســت همه جا اتفاق نیفتد اما چندین کشــور 
کلیدی در معرض خطر ســقوط به رکود هســتند. البتــه تاثیر آن برای 
بازارهای نوظهور و کشــورهای فقیر که به تقاضای خارجی کشــورهای 
توســعه یافته برای بهبود نیاز دارند، می تواند بســیار مهم باشد.این نهاد 
تجاری مستقر در ژنو در ماه گذشته پیش بینی کرد که تجارت جهانی در 
ســال ۲۰۲۳ تنها یک درصد افزایش یابد که نسبت به رشد ۳.۵ درصدی 
تخمینی برای سال جاری به شدت کاهش خواهد یافت. او گفت: ابهامات 
زیادی وجود دارد و بیشــتر خطرات مانند پیامدهای جنگ در اوکراین و 
مشــکالت ناشی از تورم در مسیر نزولی قرار دارند.دومین روز از مذاکرات 
رهبران گروه ۲۰)چهارشــنبه( به دلیل نشست اضطراری برای بحث در 
مورد گزارش های فرود موشــک در خاک لهســتان مختل شد و بر عدم 
اطمینان در مورد پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین افزود.بر اســاس 
گزارش رویترز، اوکونجوایویال گفت: از رهبران گروه ۲۰ خواســته است تا 
محدودیت های صادرات موادغذایی را که در حال افزایش بوده و با افزایش 
قیمت موادغذایی به کشــورهای فقیر آسیب رسانده است را لغو کنند. او 
بســیار امیدوار است که پیشرفتی در اصالح سیستم حل وفصل اختالفات 

سازمان تجارت جهانی حاصل شود.

صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی 
مشمول عوارض شد

وزارت صنعت و معدن برای برخی محصوالت صیفی جات )سیب زمینی، گوجه 
فرنگی غیر گلخانه ای و پیاز( عــوارض صادراتی جدیدی تعیین کرد.به گزارش 
ایســنا، در نامه ای که از ســوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک  ارســال شــده آمده است که 
با توجه به سیاســت های تنظیم بازار و تامین نیاز داخل کشــور میزان عوارض 
صادراتی جدید از تاریخ ابالغ تا پایان آذرماه برای برخی محصوالت کشــاورزی 
تعیین شده است.طبق جدولی که در این نامه آمده است، میزان عوارض )درصد 
از قیمت پایه صادراتی( ســیب زمینی ۷۰ درصــد، میزان عوارض گوجه فرنگی 
غیرگلخانه ای ۱۰۰ درصد و میزان عوارض پیاز ۱۲۰ درصد تعیین و بر این نکته 
تاکید شــده است که کلیه محموله های اظهار شده قبل از تاریخ ابالغ نامه )۲۲ 

آبان سال جاری( مشمول عوارض مذکور نخواهد بود.

صفری: 
با برنامه ریزی، هدف ۵ میلیارد دالر تجارت 

خارجی ایران با روسیه محقق می شود
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر خارجه گفت: در صورت برنامه ریزی و تالش 
بخش های خصوصی و دولتی ایران و روســیه دستیابی به هدف ۵ میلیارد دالر 
تجارت خارجی ایران و روســیه امکان پذیر خواهد بود.به گزارش ایسنا، نشست 
تجاری ایران و روسیه با حضور هیئت یکصد نفره متشکل از شرکت های تجاری 
و اقتصادی فعال در حوزه های مختلف صنعتی ، کشاورزی و بازرگانی به ریاست 
سرگئی کاترین رئیس اتاق صنعت و بازرگانی روسیه و مدیران عالی و نمایندگان 
شــرکت های ایرانی فعال در حوزه تجارت با روسیه ۲۴ آبان در هتل اسپیناس 
پاالس تهران برگزار شــد.پیش از آغاز رســمی این نشست بزرگ تجاری که به 
همت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشــاورزی ایران برگزار شــد ، شــافعی 
رییس اتاق ایران و ســرگئی کاترین رئیس اتاق صنعت و بازرگانی روســیه در 
یک مالقات دوجانبه ضمن مرور آخرین تحوالت در روابط اقتصادی دو کشــور، 
مهمترین موضوعات در دستور کار همکاری های تجاری دو کشور نظیر کریدور 
شــمال و جنوب ، گمرکات ، حمل و نقل ، کشتیرانی در خزر، راه آهن ، نقل و 
انتقاالت بانکی، ســرمایه گذاری ، همکاری های استانی و همکاری  در چارچوب 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا را مورد بحث و تبــادل نظر قرار دادند.مهدی صفری 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه که یکی از سخنران های نشست 
بود، ضمن مهم دانســتن این همایش اقتصادی  ، به اراده جدی روسای جمهور 
دو کشور برای ارتقاء ســطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه و اقدامات 
و رایزنی های انجام شــده بین مقامات دو کشور در یکسال و نیم  گذشته اشاره 
نمود و بر این نکته تاکید نمود که زمینه و بسترهای الزم در حوزه  های مختلف 
حمل و نقل ریلی و دریایی و جاده ای و ترکیبی، تسهیل امور گمرکی،  ترانزیت،  
ایجاد زیرســاخت های الزم بندری و راه آهن،  سرمایه گذاری ها، تسهیالت برای 
نقل و انتقاالت پولی و بانکی و ... آماده شــده اســت و در صورت برنامه ریزی و 
تالش بخش های خصوصی و دولتی دو کشور دستیابی به هدف ۵ میلیارد دالر 
تجارت خارجی ایران و روسیه امکانپذیر خواهد بود.سرگئی کاترین رئیس اتاق 
بازرگانی و صنعت روسیه نیز در این نشست بر موضوع مهم حمل و نقل)کریدور 
ها( و تسهیل تبادالت با ارزهای ملی دو کشور به عنوان دو موضوع مهم که می 
تواند در ارتقاء تجارت و همکاری های اقتصادی ایران و روســیه تاثیر گذار باشد،  
تأکید نمود. ایشان همچنین خروج شرکت های خارجی از روسیه بدلیل تحریم 

ها  را فرصتی مناسب برای شرکت های موفق ایرانی توصیف کرد.

برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی

طرح معرفی شد، اما جزئیات مشخص نیست
درپی محدود شــدن دو پلتفرم خارجی طی هفته های اخیر 
و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کســب وکارهای اینترنتی، 
یک طرح حمایتی برای این کســب وکارها از سوی دولت در 
نظر گرفته و اعالم شــد که حمایت های مالیاتی بخشی از آن 
است، هنوز جزییات این حمایت ها مشخص نیست، چراکه به 
گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است 
و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعالم خواهد شد.به گزارش 
ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال کشــور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتــال، برای حمایت از کســب و کارهای فضای 
مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین 
نامه حمایت از کســب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ 
نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت های تبلیغاتی 
از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت 
های مالیاتی را شــامل می شــود.آنطور که وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد 
کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد 
تومان از مالیات معاف شــوند و همچنین کســب و کارهایی 
که ســابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. 
توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب وکارها و افرادی هزینه مالیات پذیرفته شده است.بر این اساس، موضوع قابل همچنین هزینه راه اندازی و توســعه کســب و کار به عنوان 

که در پلت فرم داخلی فعالیت می کنند و آن ها تا دو ســال از 
پرداخت مالیات، معاف شــده اند. در این آیین نامه سه بند به 

بخش معافیت و حمایت های مالیاتی اختصاص دارد.
طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کســب و کارهای 
مشــمولی که دارای پرونده مالیاتی هســتند، در نظر گرفته 
شــده و بر این اساس، اگر کسب وکاری دارای پرونده مالیاتی 
باشد در صورت فعالیت در پلت فرم های داخلی از تخفیف های 
مالیاتی برخوردار خواهند شد.در یکی دیگر از بندهای بخش 
مالیات به قبول هزینه های راه اندازی و توســعه کسب و کار و 
سکوهای مشمول به عنوان »هزینه قابل قبول مالیاتی« اشاره 
شده است. طبق اعالم وزیر ارتباطات، وقتی هزینه های مربوط 
به توسعه و راه اندازی پلت فرم های مشمول حمایت، به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می توان آن 

را از بدهی های مالیاتی پلت فرم  کسر کرد.

جزییات در آینده اعالم می شود
در این راســتا، داوود منظور - رییس سازمان امور مالیاتی - 
درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب وکارها 
به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور 
مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده 

است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعالم خواهد شد.

نایب رئیس سندیکای کنســرو ایران با بیان اینکه در 
چهار ســال گذشــته به دلیل مشــکالت این صنعت، 
تولید تن ماهی از ۶۵۰ میلیون عدد در ســال به ۲۵۰ 
میلیون رســیده گفت: از اردیبهشــت تاکنون قیمت 
تن ماهی تعیین تکلیف نشــده که در نتیجه آن اکثر 
واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند، 
اما درخواســت ما این اســت فعال قیمت توافق شده با 
جهاد کشاورزی و ســازمان حمایت، یعنی ۳۹ هزار و 
۹۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار تصویب شود و در گام 
بعدی قیمت به ۴۵ هزار تومان برسد.به گزارش ایسنا، 
مسعود بختیاری - نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران 
- در نشست خبری اظهار کرد: از مرداد ماه درخواست 
کردیم که تن ماهی از شــمول قیمت گذاری پیشینی 
حذف و مالیات ماهی تــن وارداتی از ۹ به یک درصد 
کاهش یابد.وی افــزود: نباید برای کاالهایی که قیمت 
مواد اولیه آن مشمول قیمت گذاری پیشینی نمی شود، 
قیمت دســتوری در نظر گرفت. در حال حاضر وزارت 
جهاد کشــاورزی و ســازمان حمایت با اصالح نرخ تن 
ماهــی موافقت کردند و در حال حاضر با همین قیمت 
فروخته می شــود. اما ســتاد تنظیم بــازار این قیمت 
موافقت شــده یعنی ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان را مصوب 
نمی کند. درخواست ما این است که برای جلوگیری از 
جریمه و برخورد تعزیراتی فعال این قیمت مصوب شود.
بختیاری در ادامه عنوان کرد: البته نرخ تولیدکنندگان 
آنالیز قیمت تن ماهی را ۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین 
کرده و در نهایت به دلیل شــرایط کشور به قیمت ۴۵ 
هزار تومان رضایت داده اند و درخواست ما این است در 
گام بعدی این قیمت مصوب شود. یعنی تولیدکنندگان 
فعال با ضــرر تولید می کنند. از ســه ماه پیش قیمت 

۴۵ هزار تومان با ارائه مســتندات اعالم شده، اما هنوز 
قیمت تن تعیین تکلیف نشــده اســت. به گفته نایب 
رئیس ســندیکای کنســرو ایران در حال حاضر ۱۳۰ 
واحد تن ماهی تولید می کننــد که با حداقل ظرفیت 
فعالیت می کنند. بیــش از ۴۰ واحد از آنها نیز ۷ آبان 
مقابل ســاختمان وزارت کشاورزی تجمع و تقاضاهای 
صنفی خود را اعالم کردند. در چهار سال گذشته میزان 
تولید حدود ۶۵۰ میلیون قوطی کنســرو در سال بود 
که این رقم امســال به ۲۵۰ میلیون تن رسیده است. 
این در حالی اســت که صیادان مســتقیم تحت تاثیر 
این صنعت هســتند و کاهش حجم تولید این نگرانی 
را تقویت کرده اســت که معیشت صیادان به مخاطره 
بیفتد.وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار صیاد در جنوب 
سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت هستند، تصریح 
کرد: تعطیلی واحدهای تن کننده کنسرو تن ماهی با 
معیشت این افراد گره خورده است و بیکاری آنها تبعات 

اجتماعی زیادی خواهد داشت.

صادرات تن ماهی زیاد نیست
بختیاری در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان مصرف و 

صادرات گفت: بیشتر تولیدات تن ماهی در بازار داخلی 
مصرف می شود که در سال های اخیر تحت تاثیر قدرت 
خرید مردم، مصرف آن کاهش داشــته اســت. بخشی 
کمی از تولید نیز به افغانســتان، عراق، سوریه، اتحادیه 
اروپا و آمریکا صادر می شود که دو مورد آخر بیشتر برای 
مصرف ایرانیان ساکن این کشورها است.وی درباره راه 
حل افزایش قدرت خرید مــردم نیز گفت: دولت باید 
از مصرف کننده حمایت کند. وزارت بهداشــت ساالنه 
لیســتی به وزارت اقتصاد می دهد و کاالهایی که باید 
از مالیات بر ارزش افزوده معاف شــوند را اعالم می کند 
سال گذشته تن ماهی در این لیست بود، اما از آنجایی 
که سازمان امور مالیاتی مالیات قابل توجهی از صنایع 
غذایی دریافت می کند در ســال جاری از این لیســت 

خارج شد.

افزایش تقاضای تن ماهی
علی پرتو- عضو ســندیکا صنایع کنســرو - نیز درباره 
تعطیلی واحدهای تولیــدی کاهش میزان مصرف این 
محصول، گفت: در ســه ماه گذشته بیش از ۳۰ درصد 
از واحدهای تولیدی تعطیل شــدند، اما مصرف نتیجه 
عکس پیدا کرده اســت و میزان تقاضا برای خرید تن 
ماهی افزایش پیدا کرده اســت.وی افزود: تن ماهی در 
حال حاضر ارزان ترین پروتئین سبد خانوارها محسوب 
می شــود. با ۳۵ تــا ۴۰ هزار تومان کــدام پروتئین را 
می توان خرید که خواص غذایی باالیی داشــته باشد؟ 
حجم فرش واحدهایی تولیدی کــه می توانند ضرر را 
تاب بیاورند، دو برابر حجم افزایش پیدا کرده است. اما 
پرسش اصلی این است که آنها تا کجا می تواند با تولید 

همراه با ضرر ادامه بدهند؟

نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران:

تولید کنسرو تن ماهی در 4 سال کمتر از نصف شد

نتایج حاصــل از پایش 
ملی محیط کسب و کار 
بخش تعــاون ایران در 
گویای   ۱۴۰۱ تابستان 
آن اســت که شــرایط 
محیط کســب و کار این بخش نســبت به فصل مشابه سال 
گذشــته با شیب مالیم بهبود یافته اســت. به گزارش ایسنا، 
امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای 
توسعه اقتصادی هر کشور به شــمار می رود و هرچه محیط 
کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره  مندی از فرصت های 
کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت 
برای جامعه است.محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی 
اســت که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی موثر هستند 

اما تقریباً خــارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. عواملی 
نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری در هر 
منطقه جغرافیایی و در هر رشــته کاری و نیز در طول زمان 
متفاوت هستند.بر اســاس ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب 
و کار، اتاق ها موظفند جهت اطالع سیاســتگذاران از وضعیت 
محیط کسب و کار کشور، شاخص های ملی محیط کسب و 
کار در ایران را تدوین و به طور ســاالنه و فصلی حسب مورد 
به تفکیک اســتانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و 
اعالم کنند؛ بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخص های 
ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق های تعاون، بازرگانی 
و اصناف از بهمن ماه ســال ۱۳۹۵ به اجرا درآمده است.نتایج 
حاصل از پایش ملی محیط کســب و کار بخش تعاون ایران 
در تابستان ۱۴۰۱، مناسب ترین و نامناسب ترین مولفه های 

محیط کســب و کار بخش تعاون در فصل تابســتان را مورد 
ارزیابی قرار داده است.به موجب این گزارش، رقم شاخص ملی 
بخش تعاون ۵.۷۷ محاسبه شــده )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ 
اســت( که نشان می دهد شــرایط محیط کسب و کار نسبت 
به فصل بهار با شــیب مالیم بهبود یافته است. این در حالی 
است که شــاخص ملی بخش تعاون در تابستان ۱۴۰۰ رقم 
۵.۴ بوده اســت.دالیل این تغییر،  فصل برداشــت محصوالت 
کشاورزی، رونق گردشگری پس از طی محدودیت های دوران 
کرونا و رشد فصلی فعالیت های امالک و مستغالت در تابستان 
گزارش شــده و به اعتقاد فعاالن بخش تعاون وضعیت محیط 
کسب و کار تعاون همچنان مطلوب نیست.مطابق گزارش اتاق 
تعاون ایران، نامناســب ترین مولفه محیط کسب و کار بخش 
تعاون در تابستان امسال، غیرقابل پیش  بینی بودن و تغییرات 

قیمت مواد اولیه و محصوالت، دشواری تأمین مالی از بانک ها، 
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کسب و کار بوده و مناسب ترین مولفه های محیط کسب و 
کار بخش تعاون، نحوه اســتقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار 
در ارائه خدمات و محصول، محدودیت دسترسی به حامل های 
انرژی نظیر گاز و برق و گازوئیل و محدودیت دسترسی به آن 
بوده است.برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش 
تعاون در بخش های عمده اقتصادی نیز بیانگر آن اســت که 
بخش خدمات، بهترین محیط کسب و کار و بخش کشاورزی 
بدترین محیط کسب و کار را داشتند و بهترین محیط کسب 
و کار بر اساس رشته فعالیت به فعالیت امالک و مستغالت و 
بدترین محیط کسب و کار به فعالیت حرفه ای، عملی و فنی 
اختصاص داشته است.بی تردید تامین مالی یکی از دغدغه های 
فعــاالن اقتصادی بوده و بانکداری خرد می تواند عاملی مهم و 
کارگشا در جهت کم اثرکردن مشقات و دشواری های تامین 

مالی به شمار آید.

بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال
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بانک مرکزی اعالم کرد
تخصیص ۳.۳ میلیارد دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی

از ابتدای سال جاری تاکنون سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده 
اســت.به گزارش ایســنا، طبق اعالم بانک مرکزی، تامین ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساســی و ضروری کشور همواره از 
اولویت های بانک مرکزی بوده، و در این بین کاالهای حوزه ســالمت اعم از دارو و تجهیزات پزشــکی از اهمیت بیشــتری 
برخوردارند.در این راستا و به منظور مساعدت و تسریع در تامین اقالم مرتبط با بهداشت و سالمت جامعه، تفاهم نامه ای در 
تاریخ ۲۸ فروردین امسال بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های ذی ربط به امضا 
رسید، و بر آن اساس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تامین ارز از محل منابع خود به کاالهای اعالمی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گردید، که تاکنون از این محل برای ثبت سفارش های اعالمی وزارت بهداشت ۱.۳ میلیارد دالر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
همچنین با توجه به حساسیت و فوریت تامین کاالهای حوزه بهداشت و درمان، تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه صورت می گیرد، که از این محل نیز تاکنون بالغ 
بر ۲.۰۴ میلیارد دالر تخصیص ارز صورت گرفته است.بانک مرکزی با لحاظ فوریت و ارجحیت در تامین ارز کاالهای حوزه بهداشت و درمان، درخواست های ارز ثبت شده توسط 
متقاضیان را ظرف ۲۴ ساعت در سامانه مربوطه تایید کرده و در مسیر همکاری مستمر خود با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره در تامین ارز کاالهای این حوزه و 

در نتیجه ایجاد امنیت و آرامش جامعه از این منظر، اهتمام ویژه معمول می دارد.

گزیده خبر

جزئیات خرید و فروش اوراق دالر در بانک 
ملی اعالم شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ملی ایران، جزییات و ضوابط اجرایی انتشار 
»اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« را اعالم کرد که بر این اساس متقاضیانی که 
در روز سررســید اوراق، اسکناس دالر بخواهند دریافت کنند باید هفت درصد 
از مبلغ ریالی خرید خود را به عنوان حق الوکاله بپردازند.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اعالم کرده که به  منظور گســترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی 
در شــبکه بانکی کشــور، بانک عامل )بانک ملی ایران( مجاز است به نیابت از 
بانک مرکزی نســبت به عرضه«اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« به شرح ذیل 

اقدام کند:
۱   - ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل است.

۲   - اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی باالتر از 
۱۸ ســال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵  /۸  /۱۴۰۱ و ۲۵   /۱۱   /۱۴۰۱ 

خواهد بود. 
۳   - حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توســط هر شــخص حقیقی به ترتیب 
معادل ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه 
اســکناس کمتر از ۱۰۰ دالر، مبالغ گواهی  های مزبور مضاربی از معادل ریالی 

۱۰۰ دالر قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.
۴   - پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به »ریال« خواهد بود.

۵   - بانــک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نســبت بــه تامین ارز )دالر( و 
نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می کند.

تبصره: اوراق توســط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از 
سررسید طبق بند )۹( خواهد بود.

۶   - دارندگان اوراق در سررسید، می توانند یکی از روش های زیر را انتخاب کنند:
الف( پرداخت حق الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اســکناس ارز 

)دالر( از بانک عامل 
ب( تسویه نقدی )ریالی( که در این صورت حق الوکاله ای دریافت نخواهد شد.

تبصره: نرخ حق الوکاله معادل هفت درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور 
در بند )۷( خواهد بود. 

۷   - مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار 
اوراق، نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی )اسکناس( است.

تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دالر توافقی )اســکناس( بازار متشکل معامالت 
ارزی )میانگین موزون معامالت نماد دالر توافقی روز قبل( در پایگاه اطالع رسانی 
شــرکت مدیریت بازار متشــکل معامالت ارز ایران بــه آدرس www.ice.ir قابل 

مشاهده است.
۸   - بانــک عامل مکلف اســت به صورت هفتگی منابع ریالــی حاصل از فروش 
ایــن اوراق را پس از انجام هماهنگی الزم با اداره عملیــات ارزی این بانک، به 

حساب های معرفی شده نزد اداره معامالت ریالی بانک مرکزی واریز کند.
۹   - در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف 
است طبق جز )ب( بند )۶( و بر اساس ترتیبات بند )۷(، نسبت به تسویه حساب 

با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند.
۱۰   - در صورت عــدم مراجعه صاحب اوراق در سررســید، بانک عامل موظف 
اســت ریال حاصل از تســویه اوراق مزبور را بر مبنای مفــاد جزء )ب( بند )۶( 
و بند )۷( محاســبه و به حســاب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی 

کرده، واریز کند.
۱۱   - پس از انجام تسویه حساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن 
حســب ترتیبات بندهای )۶( و )۷(، بانک عامل موظف اســت به منظور وصول 
وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معامالت 
در مقاطع هفتگی به »اداره عملیات ارزی« )روز دوشــنبه هر هفته(، اقدام  کند. 

ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابالغ خواهد شد.
۱۲   - بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده 
به دارندگان اوراق در سررســید )حســب ترتیبات بندهای )۶( و )۷(( اطالعات 

مربوطه را  به اداره عملیات ارزی اعالم کند.
۱۳   - اوراق موضوع این بخشــنامه به اســتناد ماده )۲۹( قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود. 
۱۴   - کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت 
جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب 

بانک عامل واریز خواهد شد.
۱۵   - اوراق از طریق ســامانه ســیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران عرضه و بازخرید می شود و انجام معامالت ثانویه اوراق امکان پذیر نیست.
همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران 
اوراق، »تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« نیز از ایشان 

به شرح ذیل اخذ گردد:
»اینجانب به ضوابط، مقررات و شــروط ناظر بر کلیه مراحل خرید و بازخرید تا 
تحویل  /تسویه نهایی و همچنین ضمانت اجراهای مترتبه بر عدم رعایت الزامات 

مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه موارد مورد قبول است«.

 ورود تدریجی خودروهای پرتیراژ
 به بورس کاال

مدیر نظارت بر بورس ها با اشاره به عرضه برخی از خودروها در بورس 
کاال طی چند ماه گذشته، از ورود تدریجی خودروهای پرتیراژ به این 
بورس خبر داد.به گزارش ایسنا، امیرمهدی صبایی در نشست خبری 
که امروز برگزار شد، درمورد سیگنال فروشی در فضای مجازی اظهار 
کرد: اداره ای در ســال ۱۳۹۸ در این راستا تشکیل شد که در چهار 
حوزه ناشــران، نهادهای مالی، بازار و فضای مجازی گزارش دریافت 
میکند. عالوه بر این اخیرا سامانه ای برای رصد خودکار فضای مجازی 
ایجاد شــده اســت که هر تخلفی را مورد بررسی قرار می دهد و اگر 
تخلفی صورت گرفته باشــد، توســط مراجع ذی صالح اقدامات الزم 
صورت می گیرد.وی در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان 
بورس راه اندازی بازار دو طرفه اســت، گفت: هدف از راه اندازی این 
بازار این اســت که فعالین بازار بتوانند با پیش بینی از نوسانات بازار 
امکان کسب سود داشته باشند. البته دو ابزار مهم فروش استقراضی 
و آتی روی شــاخص برای راه اندازی این بازار بسیار مهم است.مدیر 
نظارت بر بورس ها در ادامه درمورد بازگشــایی دامنه نوسان توضیح 
داد: در شرایط فعلی اولویت حفظ تعادل در بازار سرمایه است. از نظر 
نگاه کارشناسی وجود چنین پارامترهایی در بازار سرمایه ایران متغیر 
اضافه و مزاحم تلقی می شود. اما به طور کلی باز شدن دامنه نوسان 
یک پدیده مثبت است.صبایی ادامه داد: برای افزاش یا باز شدن دامنه 
نوسان باید شرایط بازار را هم در نظر گرفت. برای سازمان بورس در 
کشور یک وظایف نانپشته تعریف شده است که ممکن است در هیج 
جای دنیا وجود نداشــته باشد. بازار سرمایه باید بتواند عالوه بر سایر 
پارامترها به موضوع ریسک هم رسیدگی کند.به گفته وی، به راحتی 
نمی توان درمورد افزایش دامنه نوسان تصمیم گرفت و این موضوع 
نیازمند بسترسازی اســت.مدیر نظارت بر بورس ها در ادامه با تاکید 
بر این که صنعت خودرو بیشــترین آسیب را از قیمت گذاری دستور 
می بیند، اظهار کرد: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در 
این صنعت وجود دارد.صبایی با بیان این که عرضه خودرو در بورس 
کاال یک نعمت است، عنوان کرد: نمی توان همه خودروها را ظرف یک 
هفته یا یک ماه در بســتر بورس کاال عرضه کرد. بلکه این اتفاق باید 
به صورت تدریجی رخ دهد. همانطور هم که شاهد بودیم این روند از 
خودروهای کم تیراژ آغاز شــد و با شیب مالیم به سمت خودروهای 
پرتیراژ حرکت خواهد کرد.به گفته وی، هدف نهایی این اســت که 
پرتیراژترین خودروها در بورس کاال عرضه شود.وی در ادامه در پاسخ 
به سوال ایسنا در مورد وضعیت صندوق های دارا یکم و پاالیش یکم 
گفت: چالش اصلی این صندوق هــا فاصله NAV با قیمت معامالتی 
اســت که تا چند روز قبل زیر ۷۰ درصد بــود. اما در نهایت اصالح 
اساسنامه این صندوق ها که توسط سازمان بورس پیشنهاد شده بود 
توســط هیات وزیران تصویب شد.مدیر نظارت بر بورس ها ادامه داد: 
براین اســاس اطالعیه آغاز فعالیت بازارگردان صندوق پاالیش یکم 
منتشر شد که پس از آن شاهد رشد P به NAV در این صندوق بودیم 
که تا ۷۴ درصد افزایش یافت و هدف این است که این میزان نزدیک 

به ۱۰۰ درصد بشود.

رییس کمیسیون عمران مجلس:

معرفی بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت مسکن به قوه قضاییه
رییس کمیســیون عمران مجلس اظهار داشــت: تا هفته آینده 
تمام بانک های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضاییه معرفی 
می شــوند و طبق قانون اگر بانک ها ســهم خود را در پرداخت 
تسهیالت به بخش مسکن را نپردازند به اندازه آن شامل جریمه 
مالیاتی می شود و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کند بلکه 
به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شــده را هم بپردازد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن در قالب قانون 
جهش تولید مسکن مصوب مجلس اظهار داشت: عقب ماندگی 
پروژه نهضت ملی مســکن از برنامه زمان بندی مشــهود است 
و مجلــس هم پیگیر این موضــوع بوده و مســئوالن نهادها و 
دستگاه های مربوطه باید در این باره پاسخگو باشند.    وی ادامه 
داد: قرار بر این شــد که پروژه نهضت ملی مســکن در دو فاز به 
اجرا برسد و در فاز اول دو میلیون مسکن در دو سال اول دولت 
و در فاز دوم دو میلیون دیگر واحد در دو سال دوم دولت ساخته 
شــود امروز که ۸ ماه به پایان مهلت فــاز اول مانده در بهترین 
حالت دولت ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مســکن را می تواند در 
این مدت بسازد.رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکل 
دیگر در پروژه نهضت ملی مســکن بحث قیمت تمام شده است 
که متاسفانه تا به امروز  قیمت مشخصی اعالم نشده و کسی از 
قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن مطلع نیست و خبر 
ندارد و گفته شده که مبنای تعیین قیمت های واحدهای نهضت 
ملی مســکن، قیمت روز خواهد بود.رضایی کوچی درباره عدم 
پرداخت آورده های اولیه متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن 
اظهار داشت: موضوع آورده اولیه متقاضیان از دیگر مشکالت این 
پروژه است. از آنجایی که قراردادهای نهضت ملی مسکن مبهم 

اســت و مردم نمی دانند باید چه مقداری به ازای هر واحد پول 
پرداخت کنند و این واحدها چه زمانی به آنها تحویل خواهد شد، 
این آورده ها چه مدت زمانی در بانک ســپرده گذاری خواهد شد 
و قیمت تمام شــده چقدر خواهند بود، نسبت به پرداخت آورده 
اولیه مردد هســتند و همین موضوعات باعث شده مردم باوجود 

ثبــت نام، هنوز آورده اولیه را پرداخت نکنند.رییس کمیســون 
عمران درباره تغییر شرایط ثبت نام در نهضت ملی مسکن مبنی 
بــر اینکه همه افراد از جمله کارکنــان و افرادی که بیش از ۲۰ 
سال پیش وام دریافت کرده اند یا مسکن دارند،  می توانند در این 
طرح ثبت نام کنند، تاکید کــرد: چنین چیزی در قانون جهش 

تولید مسکن دیده نشده و واقعیت ندارد، دولت همان مسکن اول 
را تحویل دهد، از آن مســکن دوم را نمی خواهیم. پروژه نهضت 
ملی مســکن می تواند امیدی برای جوانان باشــد و با اجرای آن 
می توان مشــکل و دغدغه مســکن برای جوانان برطرف کرد و 
ســرعت اجرای این عامل مهم در افزایش امید در نســل جوان 
نباید ُکند باشد.رضایی کوچی درباره پیگری های مجلس از دولت 
برای ســاماندهی اجرای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مقصر 
این وضعیت تنها وزارت راه و شهرسازی نیست، مشکل اصلی در 
این پروژه بحث تامین مالی اســت و در حال حاضر بانک ها تنها 
۵ درصد از تسهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص دادند و 
از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تومان تعیین شده از تسهیالت بانکی 
برای بخش مسکن تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد. 
از ســوی دیگر یک ریال از ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت 
برای مســکن، مالیات بر خانه از خالی و درآمد حاصل از فروش 
اراضی دولتی پرداخت نشــد.وی تاکید کرد: تا به امروز عملکرد 
عمده بانک ها در ارایه تسهیالت به بخش مسکن صفر بوده است 
و به غیر از بانک مســکن که آن هم به ۵۰ درصد تعهدات خود 
عمل کرده هیچ بانک دیگری به تعهدات خود در بخش مسکن 
عمل نکرده اند.رییس کمیســیون عمــران از معرفی بانک های 
متخلف در انجام تکلیف قانونی ارایه تسهیالت به بخش مسکن 
به قــوه قضاییه تا هفته آینده خبــر داد و گفت: تا هفته آینده 
تمام بانک های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضاییه معرفی 
می شــوند و طبق قانون اگر بانک ها ســهم خود را در پرداخت 
تسهیالت به بخش مسکن را نپردازند به اندازه آن شامل جریمه 
مالیاتی می شود و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کند بلکه 

به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازد.

قیمت طال)چهارشنبه( نزدیک به باالترین حد خود در سه ماه گذشته ثابت ماند، زیرا نشانه هایی از کاهش تورم در ایاالت متحده 
شــرط ها را برای افزایش نرخ بهره کمتر، افزایش داد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال در ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت 
شرقی با ۶.۷ درصد کاهش به ۱۷۷۲ دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۳۸ درصد کاهش به ۱۷۷۳ دالر و ۵۰ 
سنت در هر اونس رسید.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی در DailyFX گفت: طال همچنان تا حد زیادی به فدرال رزرو وابسته است 
و می توانیم ببینیم که این فلز گرانبها از زمان افزایش هفته گذشته به نوعی به روند صعودی خود ادامه می دهد.بر اساس گزارش 
رویترز، داده های روز سه شنبه نشان داد که قیمت های تولیدکننده ایاالت متحده در ماه اکتبر کمتر از حد انتظار افزایش یافته و شواهدی مبنی بر شروع کاهش تورم 
است. این داده ها به دنبال افزایش کمتر از حد انتظار در هفته گذشته در قیمت های مصرف کننده در ماه اکتبر، این امیدها را تقویت کرده است که فدرال رزرو آمریکا 
می تواند افزایش نرخ بهره خود را در آینده کاهش دهد.با این حال، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتالنتا گفت که با پیش بینی افزایش بیشتر برای کاهش تورم 
به هدف دو درصدی فدرال رزرو، او شواهد اندکی می بیند که انقباض سیاست پولی تهاجمی تورم را کاهش دهد.در حالی که طال به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن 
در زمان عدم اطمینان سیاســی و مالی مورد اســتفاده قرار می گیرد، افزایش نرخ بهره تمایل به کاهش جذابیت شمش را دارد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر 
اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۱.۵۹ دالر رسید. پالتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۱۵ دالر و ۴۶ سنت رسید، در حالی که پاالدیوم ۰.۵ درصد کاهش یافت و 

به ۲۰۸۷ دالر  و شش سنت رسید.

ارزش بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافت.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، بازار رمزارزهای دیجیتال کم و بیش در 
جایی است که ۲۴ ساعت پیش بود اما در این بین اتفاقات زیادی افتاده است؛ قیمت بیت کوین افزایش یافته و بیشتر آلت کوین ها 
نیز روند مشابهی طی کردند.قیمت بیت کوین به طور ناگهانی به دنبال توییت های ایالن ماسک و چانگ پنگ ژائو یا CZ بایننس 
افزایش یافت.قیمت توکن بایننس به باالترین حد خود یعنی ۱۷هزار و۱۹۰ دالر در روز افزایش یافت اما با مقاومت شدید روبرو 
شــد و خرس ها توانســتند آن را به پایین ترین حد خود یعنی ۱۶هزار و ۱۹۱ دالر در اواخر روز برگردانند.آلت کوین ها نیز در ۲۴ 

ساعت گذشته به سرعت حرکت کردند. برخی از آنها موفق شدند جلوتر بروند، در حالی که برخی دیگر در عقب و همچنان راکد هستند. به عنوان مثال، اتریوم کم 
و بیش در جایی است که دیروز بود اما ریپل توانست یک شبه ۱۰ درصد بهبود یابد.در همین حال، بر اساس شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، احساسات بازار 
در حالت ترس شدید باقی مانده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۸۴۷.۳۵ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 
۰.۷۴ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۲۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۶ درصد افزایش داشته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۲.۰۳ میلیارد دالر است که ۲۰.۳۰ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۳.۷۷ میلیارد دالر است که ۶.۰۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون  ۵۷.۹۰ میلیارد دالر است که ۹۳.۳۵ 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهانطالی جهانی همچنان صعودی
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گزیده خبر

زلنسکی طرح صلح خود را به رهبران گروه 
۲۰ ارائه کرد

رئیس جمهوری اوکراین در ســخنرانی مجازی خود 
برای سران کشورهای عضو گروه ۲۰ طرح ۱۰ بخشی 
صلح را برای پایان دادن به جنگ روســیه در اوکراین 
ارائه کرد.به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه کی یف 
ایندیپیندنت، طرح صلح ولودیمیر زلنســکی، رئیس 

جمهوری اوکراین شامل جلوگیری از بوم کشی یا از بین بردن محیط زیست در 
این کشور، مسئول دانستن مرتکبان به جنایات جنگی، خروج تمامی نیروهای 
روســی از قلمروی اوکراین،  احیای یکپارچگی قلمروی اوکراین و آزادی تمامی 
زندانیان جنگی و استرداد آنهاست.این پیشنهاد همچنین خواستار تضمین امنیت 
انرژی، امنیت غذایی و امنیت اتمی شــده اســت.بر اساس طرح صلح زلنسکی، 
زمانیکه تمامی اقدامات ضد جنگ محقق شود، وقتی که امنیت و عدالت برقرار 
گردد، ســندی که تایید کننده پایان جنگ است باید توسط طرف های درگیر 
امضا شود.رئیس جمهوری اوکراین در ادامه گفت: من راه حل های ویژه و عملی 
را ارائه کرده ام. آنها را می توان به سرعت محقق کرد. این راه حل ها موثر هستند. 
اگر روسیه مخالف فرمول صلح ماست، یعنی فقط طالب جنگ است. اوکراین از 
همه کسانی که در جهان به ما برای حفظ آزادی و احیای صلح در کشور کمک 

می کنند، سپاسگزار است.

ترودو نگرانی کانادا را از دخالت ادعایی چین 
در امور کشورش به شی ابراز کرد

نخســت وزیر کانــادا در نخســتین دیــدار خــود با 
رئیس جمهوری چین در ســه ســال گذشته، نسبت 
بــه مداخله ادعایــی چین در امور داخلی کشــورش 
ابراز نگرانی شــدید کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگــزاری رویترز، این ســخنان جاســتین ترودو، 

نخست وزیر کانادا به گزارشی اشاره دارد که در هفتم نوامبر درباره مداخله ادعایی 
چین در انتخابات ۲۰۱۹ این کشــور منتشر شــد. همچنین یکی از کارمندان 
بزرگترین شرکت تولیدکننده برق کانادا روز دوشنبه به اتهام تالش برای سرقت 
اسرار این کشــور برای چین، بازداشت شد.یک منبع دولتی کانادا گفت، ترودو 
نگرانی هایش از فعالیت های مداخله جویانه چین را در حاشیه نشست سران گروه 
۲۰ در اندونزی مطرح کرد.روالند پاریس، مشــاور سابق سیاست خارجی ترودو 
و استاد امور بین الملل دانشــگاه اوتاوا می گوید: آژانس های اطالعاتی کانادا که 
ســر و صدای چندانی ندارند هم اخیرا ابراز نگرانی کرده اند. این موضوعی است 
که دولت کانادا باید گام هایی در این راســتا بردارد تا نسبت به دموکراسی کانادا 
اطمینان حاصل کند.وی افزود: این بدین معناســت که دولت کانادا باید تالش 
برای حفاظت از دموکراسی این کشور را افزایش دهد.سفارت چین در اتاوا پاسخ 
فوری درخصوص این جلسه و موضوعات مورد بحث ارائه نداد.این منبع کانادایی 
گفت: »ترودو و شــی همچنین پیرامون حمله روســیه به اوکراین، مسئله کره 
شمالی و اهمیت نشست دســامبر در مونترال درخصوص محافظت از طبیعت 
و مبــارزه با تغییرات اقلیمی گفت وگو کردنــد. آن ها همچنین بر اهمیت ادامه 
گفت وگوها تاکید کردند.«به گفته این منبع، یک تصویر نشــان می دهد که این 
دو رهبر در اتاقی که افراد زیادی در آن حضور داشــتند، به مدت ۱۰ دقیقه با 
هم گفت وگو کردند. جاستین ترودو و شی جینپینگ آخرین بار در تاریخ ژوئن 
۲۰۱۹ طی حاشیه نشست گروه ۲۰ در اوساکا ژاپن با یکدیگر دیدار کرده بودند.

لندن: چین یک »چالش« است نه »تهدید«
نخســت وزیر انگلیس گفت به جای اینکه چین را نوعی »تهدید« ببیند، آن را 
نوعی »چالش« تلقی می کند و علی رغم دیدگاه ها و ارزش های متفاوت میان این 
دو کشور، لندن همچنان به کمک پکن درخصوص مسائلی در صحنه جهانی نیاز 
دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس 
در حاشیه نشست گروه ۲۰ در بالی اندونزی به خبرنگاران گفت: »چین بی شک 
به جای تهدید سیستماتیک، یک چالش سیستماتیک برای ارزش ها و منافع ما 
محسوب می شود. اما علی رغم همه این ها، رهبران جهان نمی توانند نفوذ و قدرت 
چین را در روابط جهانی نادیده بگیرند.«وی افزود: »مسلما چین نقش غیرقابل 
انکاری در اقتصاد جهانی دارد و ما بدون گفت وگو با پکن، قادر به مرتفع کردن 
چالش های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، سالمت عمومی و یا جنگ اوکراین 
نخواهیم بود. برگزاری چنین گفت وگوهایی با چین ضروری است.«ریشی سوناک 
دو دفعه از پاسخ دادن به سوالی مبنی بر اینکه آیا انگلیس قصد دارد چین را در 
اسناد سیاست خارجه اش به عنوان یک »تهدید« معرفی کند، خودداری کرد اما 
در نهایت گفت: »موضع انگلیس همسو با متحدانش در آمریکا، کانادا و استرالیا 
است. اگر شما به استراتژی امنیت ملی آمریکا که درست دو هفته پیش منتشر 
شد، نگاه کنید و اگر ببینید که چطور موضع خود در قبال چین و نحوه مقابله 
با این کشور را مطرح کرده اند، فکر می کنم متوجه خواهید شد که بسیار شبیه 
به آن چیزی اســت که من آن را برای شما توصیف کردم.«این اظهارات سوناک 
تقریبا یک ماه پس از آن انجام شــد که لیز تراس، نخســت وزیر سابق انگلیس، 
متعهد شــده بود که چین را رســما به عنوان یک »تهدید« معرفی کند. تراس 
همچنین از ارسال تسلیحات بیشتر به تایوان – جزیره ای که پکن آن را بخشی از 
خاک خود می داند – حمایت کرده بود. با این حال، ریشی سوناک پاسخ شفافی 

را نسبت به موضوع ارسال تسلیحات به تایوان ارائه نداد.

مدودف: 
به یک جنگ جهانی دیگر نزدیک می شویم

معاون شــورای امنیت روســیه )چهارشنبه( گفت که 
انفجار موشــک در خاک لهستان نشــان داد که غرب 
به ســمت یک جنگ جهانی دیگر حرکت می کند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیمیتری 
مدودف، معاون شــورای امنیت روسیه در توییتر خود 

نوشت: »حمله موشکی ادعایی اوکراین در خاک لهستان فقط یک چیز را ثابت 
می کند؛ با به راه  افتادن یک جنگ هیبریدی علیه روسیه، غرب به جنگ جهانی 
نزدیک تر می شود.«براساس گزارش رسانه های لهستانی، سه شنبه شب دو فروند 
موشک به روستای مرزی »پسوودوف« واقع در شهر لوبلین لهستان در نزدیکی 
مرز اوکراین اصابت کرد و دو شهروند لهستانی کشته شدند.آندژی دودا، رئیس 
جمهوری لهستان، این کشــور عضو ناتو گفت که ورشو مدرک قطعی در حال 
حاضر پیرامون این انفجار در دست ندارد اما افزود که »احتماال موشک ها ساخت 
روسیه بودند.« این در حالیســت که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به 
ســی ان ان گفت که »هیچ اطالعاتی« در مورد حادثه روز سه شــنبه در شــرق 
لهستان ندارد. در همین حال تازه ترین خبرها حاکی از آن است که موشک فرود 
آمده در خاک لهســتان، اوکراینی بوده و خود اوکراینی ها آن را برای رهگیری 

موشک های روسی شلیک کرده بودند.

سفر رئیس سیا به کی یف و دیدار با زلنسکی
روزنامه واشنگتن پســت از سفر رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( به 
اوکراین و دیدار با ولودیمیر زلنسکی در روز سه شنبه خبر داد.به گزارش ایسنا، 
در گزارش روزنامه واشــنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی آمده است که 
روز سه شنبه )۱۵ نوامبر( ویلیام برنز، رئیس سیا در کی یف با ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین مالقات کرده و بار دیگر بر تعهد واشنگتن به کمک رسانی 
به این کشور جنگ زده تاکید کرده است.این روزنامه آمریکایی همچنین گزارش 
داد که مدیر سیا در جریان حمالت موشکی روسیه در داخل سفارت آمریکا در 
امان بوده است. زلنسکی روز سه شنبه مدعی شد که ۸۵ حمله موشکی به خاک 

اوکراین، عمدتاً به تأسیسات زیرساخت انرژی آن انجام شده است.

 نفتکشی در دریای عمان هدف یک پهپاد
 قرار گرفت

منابع خبری گزارش داده اند نفتکشــی با پرچم لیبریا سه شنبه شب توسط یک 
پهپاد در آب های دریای عمان هدف قرار گرفته اســت.به گزارش ایسنا، اسکای 
نیــوز گزارش کرد، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده اعالم کرد 
از این حادثه مطلع اســت. این نفتکش متعلق به کشتیرانی اقیانوس آرام شرقی 
اســت که مرکز آن در سنگاپور است اما آسوشــیتدپرس می گوید مالک اصلی 
 Pacific« میلیاردری اســرائیلی به نام »ایدان اوفر« است.شــرکت مالک نفتکش
Zircon« در این باره اعالم کرد: خســارت جزئی به بدنه نفتکش گزارش شــده 
اســت.این شــرکت همچنین گزارش داد: هیچ نشتی در محموله کشتی وجود 
ندارد و آسیبی به خدمه آن وارد نشده است.هنوز هیچ فرد یا سازمانی مسئولیت 
این حمله را برعهده نگرفته اســت.مرداد ماه ســال ۱۴۰۰ هم نفتکش »مرسر 

استریت«در نزدیکی سواحل عمان در آب های آزاد هدف قرار گرفت. 

بیانیه پایانی اجالس گروه ۲۰ در اندونزی
سران حاضر در اجالس رهبران کشورهای گروه 
۲۰ در اندونزی در پایان این نشست دو روزه در 
بیانیه ای اعالم کردند که جنگ روسیه و اوکراین 
اقتصــاد جهانی را تضعیــف می کند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از روســیا الیوم، در بیانیه پایانی 
اجالس رهبران کشــورهای گروه ۲۰ با اشــاره 
به جنگ روســیه و اوکراین آمده است: اکثریت 

کشــورهای عضو قاطعانه جنگ در اوکراین را محکوم می کنند.ســران جی ۲۰ تاکید 
کردند که جنگ روسیه و اوکراین اقتصاد جهانی را تضعیف  و مختل می کند.در بخش 
دیگری از این بیانیه آمده است: استفاده از سالح هسته ای و یا تهدید به استفاده از آن 
اقدامی غیر قابل قبول است. به خاطر صلح و ثبات باید به قوانین بین المللی پایبند بود 
و این پایبندی شامل دفاع از تمام اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، 
رعایت قوانین بین المللی مربوط به اقدامات بشردوســتانه و حقوق بشــری، از جمله 
حفاظت از غیرنظامیان و زیرســاخت ها در درگیری های مسلحانه است.سران جی ۲۰ 
همچنین تاکید کردند: حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات، تالش برای حل بحران ها 
با دیپلماســی و گفت وگو، حیاتی و ضروری است و دوران کنونی نباید دوران جنگ 
باشد.حاضران در اجالس اندونزی همچنین از توافقنامه صادرات غالت از طریق دریای 
ســیاه که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد امضا شد، استقبال و بر اهمیت 

ادامه کار بر روی این توافقنامه و اجرای مفاد آن توسط همه ذینفعان تاکید کردند.
در بخش دیگری از بیانیه پایانی این نشست آمده است: کشورهای عضو گروه ۲۰  به 
تالش های خود برای محدود کردن افزایش دما به بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد ادامه 
می دهند.اجالس ســران گروه ۲۰ در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر در جزیره بالی اندونزی 
برگزار شــد و در حاشیه آن نیز دیدارهای دوجانبه میان بسیاری از کشورها از جمله 

دیدار شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین و جو همتای آمریکایی آن برگزار شد.

پسکوف: 
روسیه از پیشنهاد مذاکره با اوکراین 

استقبال می کند، اما چشم اندازی 
نمی بیند

ســخنگوی کرملین گفت، روسیه مشتاق است 
که به درخواســت فرانســه برای آغاز مذاکرات 
صلح اوکراین پاســخ دهد، امــا در حال حاضر 
مســیری که بــه میــز مذاکره منتهی شــود، 
نمی بیند.به گزارش ایســنا، دیمیتری پسکوف، 

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه برای مذاکره گفت: البته، اما واقعیت این است 
که چشم انداز مذاکره وجود ندارد.پیشتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه در رادیو »اینتر« این کشور بر لزوم تسریع تالش ها برای یافتن 
راهکاری دیپلماتیک در مناقشه اوکراین و روسیه در هفته های آتی تاکید 
کرد.به گزارش خبرگزاری راشــا تودی، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه هم که در حاشیه نشست گروه ۲۰ در اندونزی دیدار مختصری 
با امانوئل ماکرون  داشــت، گفت ماکرون در این دیدار ابراز تمایل کرده 
تا به گفت وگو با شخص والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره 
پایان جنگ ادامه دهد.همچنین سخنگوی کرملین گفت: اوکراین رسماً 
و عماًل نمی تواند و نمی خواهد مذاکره کند. پس برنامه روسیه از طریق 
عملیات ویژه نظامی ادامه خواهد داشت.در همین حالی، اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان در نشســت گــروه ۲۰ گفت وگوهای خود با والدیمیر 
پوتین را مهم دانســت و گفت که به این ارتباطات برای یافتن راهکاری 

برای پایان بحران اوکراین ادامه خواهد داد.

سرانجام پس از مدت ها انتظار و گمانه زنی

ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعالم کرد
سرانجام پس از مدت ها انتظار و گمانه زنی، دونالد ترامپ نامزدی 
خود را برای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ ایاالت متحده 
آمریکا رســما اعالم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، درســت یک هفته پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا 
و شکست جمهوری خواهان در مجلس ســنای آمریکا، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق این کشور روز سه شنبه در عمارت 
ماراالگــو در فلوریدا نامزدی خود را برای شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا رسما اعالم کرد و انتظار می رود 
که با جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا رقابت کند.ترامپ در 
جریــان یک ســخنرانی در عمارت فلوریــدا در حضور اعضای 
خانواده  و کارمندان ســابق دولتش عنوان داشت: »برای اینکه 
مجدد آمریکا را به اوج برسانیم، من امشب نامزدی خود را برای 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا رسما اعالم می کنم. دو سال 
قبل کشور ما در اوج بود و به زودی این کشور به دوران اوج خود 
بازخواهد گشت.«وی افزود که در آینده خواستار مجازات مرگ 
برای قاچاقچیان مواد مخدر خواهد شــد و آن دسته از اعضای 
ارتش را که به دلیل عدم دریافت واکسن کووید-۱۹ از کار برکنار 
شده اند، مجدد استخدام خواهد کرد.اگرچه این رئیس جمهوری 
سابق از روند انتخاباتی آمریکا انتقاد کرد اما طی سخنرانی خود 
به ادعاهایــش مبنی بر تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ و خشــونت 
حامیانش برای شورش در کنگره در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ اشاره 
نکرد.این تصمیم ترامپ زودتر از زمان معمول اعالم شد و بدین 
ترتیب احتماال سایر جمهوری خواهان از جمله ران دیسانتیس، 
فرماندار فلوریدا و یا مایک پنس، معاون سابق خودش را نسبت 
به شــرکت در رقابت ریاست جمهوری دلسرد و ناامید کند. این 
درحالیست که نتایج نظرسنجی یوگاو که روز جمعه منتشر شد 
حاکی از آن است که افراد شرکت کننده جمهوری خواه و یا آن 
دسته از شرکت کنندگانی که تمایل به جمهوری خواهان دارند، 
ران دیسانتیس را نســبت به دونالد ترامپ ترجیح می دهند.از 
طرفی، جو بایدن ۷۹ ســاله هفته گذشــته اعالم کرد که قصد 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را دارد اما احتماال تا 
اوایل سال آینده میالدی تصمیم نهایی خود را اعالم کند.دونالد 
ترامپ پیش از شــروع انتخابات میان دوره ای آمریکا در تجمعی 
میان هوادارانش در ایالت اوهایو اعالم کرده بود که در تاریخ ۱۵ 
نوامبر در عمارت ماراالگو فلوریدا »خبر بزرگی« را منتشر خواهد 
کرد.نتیجه انتخابات ســنا در ایالت جورجیا به دور دوم کشیده 
شــده، اما با کسب ۵۰ کرسی توسط دموکرات ها، انتخابات سنا 
عمال تمام شده و به نفع دموکرات هاست. نتیجه انتخابات مجلس 
نمایندگان هم فعال روشن نشــده و هنوز هیچ حزبی نتوانسته 
۲۱۸ رای الزم برای کســب اکثریت را به دست آورد. براساس 
گزارش روزنامه گاردین، جمهوری خواهان فعال در این مجلس با 

۲۱۷ رای از دموکرات ها با ۲۰۹ رای جلو هستند.

واکنش بایدن به اعالم نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری

پس از آنکــه دونالد ترامپ نامزدی خود در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۴ را اعالم کرد، جو بایدن واکنش ســختی به 
این موضوع نشــان داد و گفت: ترامپ آمریکا را ناکام می گذارد.

به گزارش تســنیم، پس از آنکه دونالد ترامپ نامزدی خود در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ را اعالم کرد، جو بایدن در 
ویئویی در توئیتر واکنش ســختی به این موضوع نشــان داد و 
گفت: ترامپ آمریکا را ناکام می گــذارد.وی در این ویدئو پس 
از حملــه به ترامپ در موضوعاتی همچون حق ســقط جنین 
برای زنان، مســائل اقتصادی و پرونده مفتوح ترامپ در وزارت 
دادگستری درباره حمله به کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، نتیجه گرفت 
که  ترامپ آمریکا را با شکســت مواجــه می کند.این در حالی 
است که ترامپ سه شنبه شب در ویالی شخصی خود در فلوریدا 
اعالم کرد که برای انتخابات ۲۰۲۴ وارد رقابت خواهد شــد.وی 
در این باره گفت: برای اینکه آمریکا را دوباره به عظمت و شکوه 
برســانیم، نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

را اعالم می کنم.ترامپ همچنین گفت: ما پیروز خواهیم شــد. 
اطمینان می دهم بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ موفق نمی شود. ما 
دموکرات ها را که ســعی دارند کشور ما را از درون ویران کنند 
شکســت خواهیم داد.براســاس گزارش هیل، در پی اعالم این 
خبر، دموکرات ها به ســرعت و به شــدت به آن واکنش نشان 
داده و ترامپ را فردی ناالیق و ناشایســته معرفی کردند.جیمی 
هریســون رئیس کمیته ملی دموکرات ها در توئیتی نوشــت: 
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، یک شکست است 
و به همین دلیل وی در انتخابات ۲۰۲۰ شکســت خورد و در 
انتخابات ۲۰۲۴ نیز شکست خواهد خورد.همچنین بسیاری از 
دموکرات های عضو کمیته رسیدگی به حمله طرفداران ترامپ 
به ساختمان کنگره موســوم به کمیته ۶ ژانویه، پیش از اعالم 
نامزدی رســمی ترامپ نیز مخالفت خود را با این موضوع نشان 
داده بودند.آدام شف رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان 
آمریــکا و یکی از اعضای کمیته ۶ ژانویه، در این باره در توئیتی 
گفــت: کمپین جدید ترامپ، همــان دروغ های قدیمی. دروغ 
هایی درباره دستاوردهایش، دروغ هایی درباره مهاجران، دروغ 
هایی درباره بایدن، دروغ هایــی درباره فرزندان ما، دروغ هایی 
درباره همســایگان ما، دروغ هایی پشت ســر هم، همان دروغ 

های قدیمی.برخــی قانون گذاران دموکرات در یک گردهمایی 
انتخاباتی برای حمایت از رافائــل وارناک در دور دوم انتخابات 
میان دوره ای در ایالت جورجیا در برابر هرشــل واکر جمهوری 
خواه، واکر را امتدادی از ترامپ معرفی کردند.در جریان انتخابات 
میــان دوره ای در آمریکا، هیچ از نماینــدگان احزاب در ایالت 
جورجیا موفق به کســب آرای الزم نشده و سرنوشت انتخابات 
در این ایالت در دور دوم و در تاریخ ۶ دســامبر مشخص خواهد 
شد.   سناتور برایان شوتز در توئیتی نوشت: اصلی ترین نکته ای 
که درباره اعالم نامزدی ترامپ باید بدانید این اســت که رافائل 
وارناک در دور دوم باید شــرکت کند و ما برای حمایت از او در 
برابر هرشــل واکر به ســرعت به پول نیاز داریم تا فردی شبیه 
ترامپ به ســنا نیاید.این در حالی است که پس از آنکه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا، نامزدی خود در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را اعالم کرد، به نظر می رسد جمهوری 
خواهان دچار شــکاف و دودســتگی عمیقی شده اند.براساس 
گزارش هیل، پس از آنکه شب گذشته ترامپ در عمارت ماراالگو 
نامزدی خود در در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ را اعالم 
کرد، برخی جمهوری خواهان از جمله رهبر قانونی این حزب از 
این اقدام اســتقبال کرده و برخی دیگر مدعی شدند که ترامپ 
باید از این حرکت خود عقب نشینی کند.روز گذشته نیز »مایک 
پنس« معاون ســابق رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد گزینه 
هایی بهتر از ترامپ برای ریاست جمهوری در آینده وجود دارد.

همچنین براســاس نتایج نظرسنجی های جدید و اولیه، میزان 
تمایل و عالقه مردم به »ران د ی ســانتیس« فرماندار فلوریدا به 
عنوان نماینده جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴، از دونالد ترامپ بیشــتر شده است.در همین حال، »مو 
بروکس«، نماینده آالباما در کنگره آمریکا و حامی سابق ترامپ، 
موضع متفاوتی درباره رئیس جمهور محبوب سابق خود اتخاذ 
کرده و به تازگی گفته است: »اشتباه بدی برای جمهوری خواهان 
اســت که دونالد ترامپ را به عنوان نامزد خود در سال ۲۰۲۴ 
انتخاب کنند.«بروکس درباره ترامپ گفت: »دونالد ترامپ ثابت 
کرده است که ناصادق، بی وفا، بی کفایت، خام و خیلی چیزهای 
دیگر است و بســیاری از افراد مستقل  و جمهوری خواهان را از 
خــود دور می کند.«پیش از این نیز، نمایندگان جمهوری خواه 
دیگری مخالفت شان را با حضور ترامپ در رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ اعالم کرده بودند.براســاس گزارش 
گاردین، این موضع گیری بروکس نشان دهنده تعمیق شکاف 
ها در میان جمهوری خواهان است. حزبی که در انتخابات میان 
دوره ای کنگــره برخالف ادعاها و تبلیغات ترامپ نتوانســتند 
نتایج چشم گیری بدست آورند و کنترل مجلس سنا در دست 

دموکرات ها باقی ماند.

پس از گزارش اصابت دو موشــک به خاک 
لهستان، آنتونی بلینکن گفت که با همتای 
لهستانی و اوکراینی خود پیرامون این انفجار 
صحبت کرد و هم زمان با ادامه روند تحقیقات، 
نسبت به همکاری در این راستا متعهد شد. 
دبیرکل سازمان ملل نیز نســبت به این حادثه ابراز نگرانی کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، سخنگوی سازمان ملل گفت: آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل به شدت نسبت به گزارشــات درباره اصابت دو موشک به 
خاک لهســتان نگران است. بدون شک اجتناب از تشدید جنگ در اوکراین امری 
ضروری و حیاتی است.در ادامه این بیانیه آمده است: گوترش تسلیت عمیق خود 
را به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز می کند. دبیرکل ســازمان ملل امیدوار 
اســت تحقیقاتی کامل و دقیق در این باره انجام شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا نیز در توییتی نوشــت: »من امروز صبح از بالی با زبیگنیو راو، وزیر 
امور خارجه لهستان و  دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین پیرامون انفجار در 
شــرق لهستان صحبت کردم. هم زمان با ادامه روند تحقیقات، ما متعهد شدیم تا 
طی روزهای آتی نسبت به این مسئله با یکدیگر هماهنگ باشیم تا بدین ترتیب 

نسبت به گام های مناسب بعدی تصمیم گیری کنیم.«مائو نینگ، سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین نیز روز چهارشــنبه گفــت: همه طرف های مرتبط باید آرامش 
خود را حفظ کنند تا از تشــدید اوضاع  جلوگیری کنند.مائو به خبرنگاران گفت: 
ما با گزارش های مربوطه آشــنا هستیم. در شرایط کنونی، همه طرف های ذیربط 
باید آرامش خود را حفظ کنند و برای جلوگیری از تشدید اوضاع، خویشتن داری 
کنند. موضع چین در قبال بحران اوکراین ثابت و روشــن اســت و اولین اولویت 
گفتگو و مذاکره برای حل مســالمت آمیز بحران اســت.اوالف شولتز، صدراعظم 
آلمان گفت که حادثه موشــکی لهستان باید به طور کامل بررسی شود. شولتس 
در یک پخش تلویزیونی توســط ولت گفت: تحت چنین شرایط جدی، نمی توان 
قبل از بررســی کامل همه حقایق نتیجه گیری کرد.دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق آمریکا روسیه را مسئول موشکی که در لهستان سقوط کرد، دانست و گفت: 
همین امروز، احتماالً روســیه موشکی به لهستان، در ۵۰ مایلی لهستان فرستاده 
است..رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت که به اظهارات روسیه مبنی 
بر اینکه موشک های روســی به خاک لهستان اصابت نکرده احترام می گذارد و 
افزود که معتقد است مسکو »هیچ ربطی به آن ندارد«.اردوغان در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در جریان اجالس گروه ۲۰ در بالی، اندونزی، گفت: گفتناینکه روسیه 

به این موضوع ربطی بــه آنها ندارد و )رئیس جمهور آمریکا( جو بایدن گفت که 
این موشــک ها ساخت روسیه نیستند، نشــان می دهد که این ربطی به روسیه 
ندارد. . اردوغان گفت که این وضعیت نیاز به بررســی دارد و پس از بازگشــت به 
ترکیه با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت خواهد کرد.ریشی سوناک، 
نخست وزیر بریتانیا نیز در تماســی تلفنی به آندری دودا، رئیس جمهور لهستان 
پیشــنهاد کمک در تحقیق درباره موشک های اصابت شده به خاک لهستانرا داد.  
دولت بریتانیا اواخر روز سه شنبه گفت: »رئیس جمهور دودا تالش های تحقیقاتی 
لهســتان را به روزرسانی کرد و نخســت وزیر هر گونه کمکی را که برای مشخص 
کردن فوری آنچه رخ داده است، ارائه کرد«.بر اساس این بیانیه، سوناک همچنین 
»همبستگی بریتانیا با لهســتان« را تکرار کرد و به خانواده های قربانیان تسلیت 
گفت.براســاس گزارش رسانه های لهستانی، سه شــنبه شب دو فروند موشک به 
روستای مرزی »پسوودوف« واقع در شهر لوبلین لهستان در نزدیکی مرز اوکراین 
اصابت کرد و دو شــهروند لهستانی کشته شــدند.آندژی دودا، رئیس جمهوری 
لهستان گفت که ورشو مدرک قطعی در حال حاضر پیرامون این انفجار در دست 
ندارد اما افزود که »احتماال موشک ها ساخت روسیه بودند.« این در حالیست که 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به سی ان ان گفت که »هیچ اطالعاتی« در 
مورد حادثه روز سه شــنبه در شرق لهستان ندارد.در همین حال تازه ترین خبرها 
حاکی از آن اســت که موشک فرود آمده در خاک لهستان، اوکراینی بوده و خود 

اوکراینی ها آن را برای رهگیری موشک های روسی شلیک کرده بودند.

تداوم واکنش ها به اصابت موشک به خاک لهستان
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یک مطالعه  جدید ادعا می کند که ســلول های سرطان پستان ممکن 
است یک زبان الکتریکی داشته باشند که شناخت این موضوع در نهایت 
می تواند به درمان این ســرطان کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقل 
از آی ای، پژوهشــگران کالج سلطنتی لندن در پژوهش جدیدی کشف 
کرده اند که غشای ســلول های سرطان سینه دارای ولتاژهای متفاوتی 
هستند که اطالعاتی را در مورد رشد و انتشار آنها ارائه می دهد.در بیانیه 
مطبوعاتی این گروه آمده است: این مطالعه با همکاری موسسه تحقیقات 
ســرطان لندن می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم سلول های سرطانی 
چگونه تصمیم می گیرند چه زمانی تکثیر شوند و به کجا گسترش یابند.

این مطالعه جدید در مجله Communications Biology منتشــر شده و 
کشف کرده است که سلول های سرطان پستان بسیار شبیه به نورون ها 
عمل می کنند.چندین ناهنجاری بیوالکتریک در سلول ها به دلیل ابتال 
به ســرطان رخ می دهد. به عنوان مثال، غشــای سلولی که سلول ها را 
احاطه کرده اســت، بار مثبت بیشتری نســبت به غشای سلولی سالم 
دارد.دانشــمندان می گویند که این ممکن است به یک شبکه ارتباطی 
الکتریکی بین سلول های سرطانی اشاره داشته باشد که می تواند روزی 
یک هدف برای تشخیص این اختالل باشد و به توسعه درمان های جدید 
بالقوه منجر شــود.دکتر آماندا فراست یکی از نویســندگان ارشد این 
مطالعه از دپارتمان مهندسی زیستی دانشکده سلطنتی لندن می گوید: 
زمانی که ســلول های سالم، سرطانی می شــوند، تغییراتی که متحمل 
می شوند می تواند به رشد و گسترش آن ها کمک کند. به عنوان مثال ما 

می دانیم که ژن های خاصی که تکثیر سلولی را کنترل می کنند.

شرکت »بوستون داینامیکس« از رقیب خود شرکت »گوست روبوتیکس« 
به دلیل کپی برداری از سگ رباتیک خود شکایت کرد، چرا که طراحی 
ربات این شــرکت بسیار شبیه به ربات »اسپات« است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از انگجت، رقابت در بازار ســگ های رباتیک باال گرفته اســت 
 Boston(»و اکنون شاهد آن هســتیم که شرکت »بوستون داینامیکس
Dynamics( از شــرکت »گوست روبوتیکس«)Ghost Robotics( به اتهام 

نقض هفت حق اختراع مرتبط با سگ رباتیک »اسپات«)Spot( شکایت 
 )۶۰ Vision(»۶۰ و »ویژن )۴۰ Spirit(»۴۰ کرده است.ربات »اسپیریت
که توســط شرکت گوست روبوتیکس طراحی و ساخته شده اند، ظاهراً 
فناوری های کلیدی خود از جمله سیستم های تعادل و باال رفتن از پله ها 
را از اسپات به عاریت گرفته اند.بوستون داینامیکس می گوید که در ماه 
ژوئیه ۲۰۲۰، یعنی پنج ماه پس از عرضه Spirit ۴۰ از شــرکت گوست 
 )Spot(»روبوتیکس خواسته است تا حق اختراع های مربوط به »اسپات
را بررســی کند. پس از آن نیز دو نامه توقف و خودداری به این شرکت 
ارســال کرده و از آن خواسته اســت تا بازاریابی سگ های رباتیک خود 
را متوقف کند.اکنون بوســتون داینامیکس ادعــا می کند که بنابراین 
دادخواست، شرکت »گوســت روبوتیکس« به خوبی از کاری که انجام 
می داده آگاه بوده است.گفتنی است که »گوست روبوتیکس« هنوز اظهار 
نظری در این مورد نداشته است.بوستون داینامیکس با انتشار یک بیانیه 
گفته است که از رقابت اســتقبال می کند، اما در برابر شرکت هایی که 
حقوق مالکیت معنوی آن را نقض می کنند، خواهد ایستاد.این شرکت 
که چندی است توسط شرکت کره ای هیوندای خریداری شده است، در 

این شکایت به دنبال دریافت غرامت و خسارت است.

سلول های سرطانی »زبان 
الکتریکی« دارند

شکایت »بوستون داینامیکس« 
از رقیب خود به دلیل کپی کاری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مهمات و تسلیحات برجای مانده از نیروهای روسیه در منطقه خرسون 
اوکراین/ رویترز

نیسان ورسا مدل 2023، سدان اقتصادی مدرن
چندی پیش نیسان نسخهٔ فیس لیفت سدان ساب کامپکت ورسا را برای مدل ۲۰۲۳ معرفی کرد و حاال قیمت آن اعالم شده است. این 
خودرو با اندکی افزایش قیمت مواجه شــده که با توجه به ارتقاءهایی که تجربه کرده است چندان غیرمنطقی به نظر نمی رسد. قیمت 
ورسا مدل ۲۰۲۳ در تیپ پایهٔ S با گیربکس پنج سرعتهٔ دستی از ۱۵,۷۳۰ دالر آغاز می شود که جهش کوچکی را نسبت به قیمت پایهٔ 
۱۵,۰۸۰ دالری قبل نشــان می دهد. برای این تیپ پایه، گیربکس CVT هم قابل ســفارش است که قیمت را به ۱۷,۴۰۰ دالر افزایش 
می دهد.مثل قبل، ورســا مدل ۲۰۲۳ در تیپ های SV و SR هم قابل خریداری خواهد بود که قیمت آن ها به ترتیب از ۱۹,۰۲۰ دالر و 
۱۹,۷۲۰ دالر آغاز می شــود. این تیپ ها قبل از فیس لیفت به ترتیب ۱۷,۸۹۰ دالر و ۱۸,۴۹۰ دالر قیمت داشــتند. البته این قیمت ها 
شــامل هزینهٔ ۱,۰۹۵ دالری حمل تا مقصد نمی شود که نســبت به هزینهٔ ۱,۰۲۵ دالری سال گذشته افزایش داشته است. بااین حال، 
ارتقاءهایی که ســدان ســاب کامپکت ورسا تجربه کرده مثل تجهیز به پد شارژر بی ســیم گوشی، وای فای داخلی و نمایشگر ۸ اینچی 
اطالعاتی-سرگرمی، این افزایش قیمت را توجیه می کند.خریداران همچنین می توانند پکیج S Plus را هم سفارش دهند که اپل کارپلی 

و اندروید اتو، رینگ های ۱۶ اینچی آلیاژی و صندلی های تاشوی عقب را به همراه دارد.

بهترین مربی حال حاضر فوتبال جهان از نگاه زالتان
ســتاره سوئدی میالن به ستایش از کارلو آنچلوتی پرداخت و او را بهترین سرمربی حال حاضر فوتبال جهان دانست.به گزارش 
ایسنا و به نقل از رای اسپورت، زالتان ابراهیموویچ از بازیکنانی است که در باشگاه های زیادی به میدان رفته است. زالتان سابقه 
حضور در لیگ سوئد، هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و انگلیس را در کارنامه دارد و با مربیان زیادی کار کرده است. او به ستایش از 
کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی کنونی رئال مادرید پرداخت و او را بهترین سرمربی حال حاضر فوتبال جهان دانست.زالتان که 
در گفت و گو با رای اسپورت خطاب به آنچلوتی گفت: سالم آقای کارلتو، قبل از هر چیزی موفقیت های اخیرت را با رئال مادرید 
به تو تبریک می گویم. به نظرم تو در حال حاضر در فوتبال جهان شماره یک هستی. من بسیار خوش شانش بودم که افتخار کار 
کردن با تو را در پاری سن ژرمن به دست آوردم. من خوش شانس بودم که در دوران فوتبالی ام با مربی بزرگی مثل تو آشنا شدم 
و به همین خاطر می توانم بگویم که بهترین هستی.او ادامه داد: آقای آنچلوتی من تو را بسیار دوست دارم اما االن دیگر نگویی 
که ثروتمند نیستی و من باید به تو پول قرض بدهم. تو وضعت بسیار خوب شده است.کارلو آنچلوتی هم خیلی سریع جواب پیام 

زالتان را داد و گفت: پشت این چهره مغرور یک بازیکن حرفه ای بزرگ و یک مهاجم باتجربه وجود دارد.

زلف را اتب دام و خم ربزد
همه کار رما بهم ربزد

دفتر دوستان خود می خواند
هب رس انم من قلم ربزد

صورت ماه را رقم بستر
آنکه این چهره را رقم ربزد

آتشی کندرین دل از غم اوست
هب رس شعلهای غم ربزد

گلبن وصل او هب طالع من
سظ هب رس غنچٔه ستم ربزد

شد ز چشم رتم هب خشم، چو دید
لب خشک رماش، هک نم ربزد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب خشکسالی
کتاب خشکســالی با عنوان اصلی The Dry اولین رمان 
جین هارپر است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و توانست 
موفقیت های زیادی کسب کند. ترجمه این رمان با خرید 
حق انتشار در ایران از سوی انتشارات کتاب کوله پشتی 
روانه بازار شده است. کییوارا، زادگاه آرون فالک، دو سال 
اســت که درگیر خشکسالی شده است. شهری زراعی با 
خانواده هایی که اکثرا زندگی خود را از طریق کشاورزی 
می گذرانند، اما خشکسالی تنها راه درامد و امرار معاش 
را از ســاکنان خود گرفته است. آرون بیست سال است 
زادگاه خود را ترک کرده و یا شاید بهتر است بگوییم به 
اجبار زادگاه خود را ترک کرده بود اما با دریافت نامه ای 
ناچار به بازگشت می شود. نامه ای که خبر از مرگ دوست 
دوران کودکی اش لوک هادلر به همراه همســرش کارن و پســر شش ساله شان بیلی می دهد.کتاب با 
مقدمه ای کوتاه ولی به اندازه کافی ترســناک آغاز می شــود. مقدمه ای که در آن نویسنده خشکسالی 
اســترالیا را به خوبی نشــان می دهد و پس از ترســیم یک فضای گرم و خفه کننده، به صحنه جرم 
می پردازد و از جسدهایی می نویسد که توسط مگس ها احاطه شده اند. در صفحه ۱۴ کتاب خشکسالی 
می خوانیم:جســدی که بیرون خانه بود، از همه تازه تر به نظر می رســید. درِ ورودی باز بود، انگار کسی 
دعوت شده بود. بااین وجود کمی طول کشید تا مگس ها دو جسد دیگر را در آن خانه ویالیی پیدا کنند. 
آن دسته که جرئت کردند از پیشنهاد اول در راهروی ورودی فراتر روند، با پیشنهاد دوم، این بار در اتاق 
خواب مواجه شدند. این یکی کوچک تر بود، اما در رقابت با جسد بزرگ تر، کمتر خورده شده بود.کتاب با 
مراسم تشییع جنازه ادامه پیدا می کند اما در همان ابتدا خواننده متوجه می شود که هیچ کدام از اتفاقات 

عادی نیست. سبک نوشتار نویسنده نیز به شیوه ای است که خواننده را کنجکاو می کند...

فاطمه معتمدآریا
فاطمه »سیمین« معتمد آریا )زادهٔ ۷ آبان ۱۳۴۰ در 
تهران( بازیگر، گوینده و عروسک گردان ایرانی است. 
او با دریافت چهار ســیمرغ بلورین بازیگری در میان 
زنان رکوردار اســت.او پیش از انقالب ۱۳۵۷ با چند 
نمایش به روی صحنه رفت و ســپس در دههٔ ۱۳۶۰ 
با فعالیت در برنامه های تلویزیونی عروســکی مدرسه 
موش هــا )۱۳۶۳–۱۳۶۰( و خونه مادربزرگه )۱۳۶۶( 
شناخته شد. معتمد آریا ابتدا برای نقش مکملش در 
برهوت )۱۳۶۷( سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را 
کسب کرد و سپس نقش اصلی ریحانه )۱۳۶۸( را ایفا 
کرد. او برای بازی در مسافران )۱۳۷۰( سیمرغ بلورین 
دیگری را کسب کرد و سپس با نقش آفرینی در یکبار 
برای همیشه )۱۳۷۱( همسر )۱۳۷۲( توانست دوبار پیاپی برندهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن 
شود.روسری آبی )۱۳۷۳( نخستین همکاری معتمد آریا با فیلم ساز رخشان بنی اعتماد است که با 
بانوی اردیبهشت )۱۳۷۶(، گیالنه )۱۳۸۳( و قصه ها )۱۳۹۰( ادامه یافت. فاطمه معتمد آریا در ۷ 
آبان ۱۳۴۰ در تهران]۲[ به دنیا آمد. در ســال ۱۳۵۳ وارد کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 
شد. در ۱۳۵۵ به عنوان هنرجوی هنر در دانشسرای هنر پذیرفته، و در سال ۱۳۵۸ فارغ التحصیل 
شــد. هم زمان با گروه تئاتر دانشــجویان دانشــکده هنرهای زیبا نیز همکاری می کرد.او در سال 
۱۳۶۰ با احمد حامد ازدواج کرد و یک پسر به اسم نریمان دارد.شروع فعالیت وی در تلویزیون با 
عروسک گردانی مجموعهٔ مدرسه موش ها در سال ۱۳۶۰ بود. متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ به ضبط 
سریال محله برو بیا پرداخت و سرانجام با فیلم جدال در ۱۳۶۴ وارد سینمای حرفه ای شد. پس از 

آن و در سال ۱۳۶۵ به بازی در فیلم های جهیزیه ای برای رباب، تحفه ها پرداخت.

فرهنگ

فعاالن محیط زیســتی بــه یکی از تابلوهای نقاشــی 
»گوستاو کلیمت« حمله کردند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از گاردین، دو فعال محیط زیســتی به یکی از تابلوهای 
نقاشی اثر »گوســتاو کلیمت«  نقاش برجسته اتریشی 
حمله کردند و روی آن رنگ سیاه روغنی ریختند. یکی 
از معترضان نیز دستش را با چسب به شیشه قاب نقاشی 
چســباند.اعضای گروه »آخرین نسل اتریش« با انتشار 
توئیتــی اعالم کردند که در اعتراض به اســتفاده دولت 
اتریش از سوخت های فســیلی به تابلو نقاشی »مرگ و 
زندگی« )۱۹۱۵( در »مــوزه لئوپولد« در »وین«  حمله 
کردند.پس از اینکه یکی از معترضان روی نقاشــی رنگ 
پاشــید، مامور امنیتی موزه او را از نقاشــی دور کرد و 
معترض دیگر دستش را به نقاشی چسباند.کارشناسان موزه اعالم کردند با اینکه هیچ آسیبی به خود 
نقاشی وارد نشده است، اما صدمات وارده به قاب، شیشه،  دیوار و کفپوش قابل توجه است.چند روز پیش، 
دو معترض بر روی یکی از نقاشی های »امیلی کار« نقاش کانادایی که در »گالری هنر ونکوور«  نگهداری 
می شــود، شیره درخت افرا ریختند و دست هایشان را با چسب دیوار چســباندند. »جیغ« اثر »ادوارد 
مونک« که در »موزه ملی نروژ« واقع در »اسلو« نگهداری می شود، چندی پیش هدف حمله معترضان 
نیز قرار گرفته بود. مجموعه تابلوهای مشــهور »قوطی های سوپ کمبل« اثر »اندی وارهول« هنرمند 
نامدار آمریکایی که در »گالری ملی استرالیا« نگهداری می شود نیز توسط معترضان محیط زیستی خط 
خطی شده بود.پیش تر دو فعال حوزه محیط زیست دستانشان را به قاب دو تابلو نقاشی اثر »فرانسیس 
گویا« که در موزه »پرادو« نگهداری می شود، با چسب چسباندند. همچنین گروهی دیگر از فعاالن روی 

شاهکار »ون گوگ« سوپ نخودفرنگی ریختند. 

شاهکار هنری قربانی یک اعتراض شد
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