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گالیه بیماران نادر از کمبود برخی اقالم دارویی  
۹۰ درصد داروی بیماران وارداتی 

است
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با اشــاره به اینکه ۹۰ درصد داروی 
بیماران نادر وارداتی اســت، گفــت: بنابراین الزم اســت تا تدابیری 
اندیشیده که حتی به شکل مقطعی نیز دچار کمبودهای دارویی برای 
این بیماران نشــویم؛ درحالی که اکنون بیماران از کمبود برخی اقالم 
دارویی خود گالیه دارند.دکتر حمیدرضا ادراکی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به اینکه بیماران نادر دو نــوع دارو دارند که یک نوع داروی 
ساده بیماری آنها و نوعی هم داروی تخصصی درمانی است که با توجه 
به مرحله بیماری تجویز می شــود، گفت: درمان بیماری های نادر باید 
تحت پروتکل خاصی صورت گیــرد و نمی توان به ارائه داروی تک دز 
اکتفا کرد؛ زیرا این بیماران مزمن هستند و باید با اصول دارو و درمان 
دریافت کنند و اگر یک دز دارو به موقع مصرف نشــود دوباره به نقطه 
ابتدایی درمان بازمی گردیم.وی با تاکید بر لزوم ارائه مســتمر دارو به 
بیمــاران نادر،  تاکید کرد: بیــش از ۹۰ درصد داروهای بیماران نادر از 
خارج از کشور تامین می شود و باید قرارداد منظم با شرکت های دارویی 
بسته شود و تامین ارز هم به موقع صورت گیرد تا برای واردات داروی 
بیمار نادر دچار مشکل نشــویم. اکنون بیماران »میاستنی گراویس« 
برای تامین داروهای ســاده خود هم دچار مشکل هستند و مرتبا این 
گرفتاری خود را به ما انتقال می دهند.وی افزود: همچنین دارویی با نام 
IVIG وجود دارد که نوعی گاماگلوبولین اســت که برای اینکه سیستم 
ایمنی بیماران تقویت شود تا بتواند درمان را به خوبی شروع کند، الزم 
است مصرف شود اما این روزها تامین آن برای بیماران تبدیل به معضل 
شده اســت. می دانیم که این روزها حتی تامین داروهای شایع هم با 
مشکل روبرو است ولی این مشکل به صورت مضاعف در تامین داروی 
بیماران نادر اثرگذار است. شاید اکنون که این صحبت مطرح می شود 
برخی بگویند ما حتی در تامین کوآموکســی کالو و سرم هم مشکل 
داریــم اما نباید فراموش کنیم که داروی بیماران نادر هم اهمیت خود 
را دارد.او تاکید کرد: در مورد داروهای بیماران SMA خوشبختانه چند 
محموله وارد شد و به دستشان هم رسید اما باید این موضوع مدیریت 
شود که اوال دارو به موقع تامین شود و دوم اینکه پروسه ترخیص دارو 
از گمرک بدون تشریفات مرسوم صورت گیرد تا بیماران معطل توزیع 
دارو نباشند.مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با اشاره به اینکه کمبود 
دارو می تواند عوارض غیرقابل بازگشتی برای بیماران نادر داشته باشد، 

رئیس سازمان ثبت احوال خبر داد 
تمدید اعتبار کارت های ملی تا پایان ۱۴۰۵

رئیس ســازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: 
نسل جدید کارت های هوشمند را براساس فناوری های روز تولید و صادر می کنیم و این امر یکی از مهم ترین 
دالیل تمدید کارت های ملی بوده است.هاشم کارگر در گفت وگو با ایسنا، درباره اعتبار کارت های هوشمند 
ملی گفت: با توجه به اینکه صدور کارت های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار 
آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.وی ادامه 
داد: بنابر بررسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارت های مذکور 
گرفته شــد. بنابراین اعتبار کارت های هوشــمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده 
است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می شود.معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می توانند 
تا سال ۱۴۰۵ از این کارت ها استفاده کنند، افزود: براساس بررسی های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور 
کلی نسبت به کارت های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد و نسل جدید کارت های 
هوشمند را براساس فناوری های روز تولید و صادر کنیم و این امر یکی از مهم ترین دالیل تمدید کارت های 
ملی بوده اســت.وی تاکید کرد: در واقع تصمیم گرفتیم کارت هایی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام 
می شــود تا پایان ۱۴۰۵ تمدید کنیم که مردم دغدغه ای نداشــته باشند و بتوانند به راحتی از این کارت ها 
استفاده کنند و همین طور بخش های دولتی و بخش های خدماتی نیز بتوانند به راحتی خدمات مورد نیاز 

را در اختیار مردم قرار دهند.

جای خالی اتوبوس های گازسوز در طرح نوسازی وزارت کشور
از ابتدای دولت ســیزدهم قرارداد تولید۴۵۰۰ اتوبوس جهت ورود به ناوگان حمل و نقل شــهری از سوی 
وزارت کشور با شرکت های تولید کننده داخلی امضاء شد تا قفل۱۰ ساله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شکسته 
شــود. تزریق۶۰۰ اتوبوس نو به ناوگان و پیش بینی تولید و واگذاری۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی دیگر به 
شهرداری ها با استانداردهای به روز یورو ۵ تا پایان سال، روزنه امیدی شد که بعد از سالها اتوبوس های جدید 
وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود، البته در این میان وعده تولید اتوبوس های برقی توسط وزیر کشور و 
خبر امضاء تفاهم نامه با تولیدکنندگان داخلی امیدها را افزایش داد؛ اما جای اتوبوس های گاز سوز در طرح 
نوســازی وزارت کشور خالی است.به گزارش ایسنا، بخش زیادی از آلودگی هوا در شهرها به منابع متحرک 
اختصاص پیدا می کند، برای مثال۶۰ درصد آلودگی هوای شهر تهران در پی فعالیت منابع متحرک آلودگی 
هوا ایجاد می شــود و در این میان بخشــی از منابع متحرک آلودگی که عمدتا فرسوده شده اند و کیفیت و 
اســتاندارد الزم را ندارند و به آلودگی موجود در هوای شهر می افزایند، اتوبوس ها هستند؛ این در حالیست 
که در قانون هوای پاک توجه ویژه ای به موضوع وســایل نقلیه فرسوده و لزوم نوسازی آنها شده است.تاثیر 
اتوبوس های فرســوده شهری بر آلودگی هوا اگر بیشتر از دیگر ارکان موثر بر ناسالم بودن کیفی هوا نباشد، 
کمتر هم نیست. شهرداری ها با شرایط اقتصادی فعلی توانی برای نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی ندارند. 
از همین رو دولت و وزارت کشــور برای تحقق وظیفه قانونی خود برای کمک به شهرداری ها برای نوسازی 
ناوگان اتوبوســرانی کشور، به میدان آمده و تولید اتوبوس ها توسط تولید کنندگان داخلی آغاز شده است و 
در حقیقت پس از ســالها بار دیگر خطوط تولید کارخانه های داخلی رونق گرفت و در مسیر پاسخگویی به 
نیاز داخلی به راه افتاد.با وجود معضل آلودگی هوا که گریبانگیر بیشتر شهرهای کشور است، توجه به تولید 
اتوبوس های برقی و گازســوز به عنوان ایده ال شهرهای کشور شاید به نوعی راهکار خوبی برای کاهش این 
معضل باشد.در شــرایطی که حداکثر عمر اتوبوس ها ۱۰ سال است؛ در پایتخت میانگین سن اتوبوس های 
شهری ۱۴ سال عنوان شده و ۶ هزار دستگاه اتوبوس شخصی و دولتی درون شهری سن فرسودگی را پشت 
سر گذاشته اند. بر همین اساس وزارت کشور از چندی پیش تالش برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرهای 
کشور به ویژه برای تهران را آغاز کرد و وزیر کشور هم از انعقاد قرارداد تولید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید با 
شرکت ایران خودرو دیزل خبر داد، بطوریکه در راستای تحقق همین وعده در شهریور ماه سال جاری ۱۰۰ 
دســتگاه اتوبوس و در ۲۴ آبان ماه نیز در قالب این قرارداد ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل وزارت کشور برای 
توزیع میان شهرداری های کشور شد؛ اما تمامی این اتوبوس های تولیدی، دیزلی با استاندارد یورو ۵ هستند 
و در شرایطی که آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای کشور به معضلی جدی تبدیل شده شاید ایده آل بود 
که تولید این اتوبوس ها به صورت گازســوز و یا دوگانه سوز باشد که البته در همین راستا وزیر کشور وعده 
تزریق اتوبوس های برقی به ناوگان اتوبوسرانی شهرهای کشور را داده و گفته که موضوع تولید اتوبوس های 
برقی مد نظر قرار گرفته و قراردادهایی برای تولید این نوع از اتوبوس ها نیز بســته شــده تا بتوانیم ناوگان 

اتوبوس های برقی را نیز توسعه دهیم.

چرا مردم از تورم متنفرند؟ به طور سنتی، اقتصاددانان 
در برابر این ســوال فقط شانه باال انداخته اند. اگر یک 
دالر، کمتر ارزش داشــته باشد برای چه کسی مهم 
است؟ اگر حقوق شما دو برابر شود و همه قیمت ها نیز 
دو برابر شوند، آیا واقعاً چیزی تغییر خواهد کرد؟ بله، 
ارزش پس انداز و یا بدهی شما )به دالر( تغییر خواهد 
کرد، اما در کل اقتصاد این امر خنثی خواهد شد. پس 

چرا مردم از وجود تورم باال خشمگین می شوند؟
اقتصادآنالین – عاطفه حسینی؛ به این سوال می توان 
اینگونه پاســخ داد که مردم از تورم متنفرند زیرا فکر 
می کنند که تورم باعث کاهش دستمزد آنها می شود. 
اگر قیمت کاالها دو برابر شــود و حقوق افراد هم دو 
برابر شود دیگر فردی به تورم اهمیت نخواهد داد. اما 
در شــرایطی که قیمت ها دو برابر می شود، اما حقوق 
شــما فقط به ۱.۵ برابر افزایش می یابد، دیگر فقیرتر 
از قبــل خواهید بود.البته بنظر می رســد که دیدگاه 
مردم در این مورد درســت است. نمودار زیر میانگین 
دستمزد ســاعتی واقعی در طول سال های گذشته را 
به تصویر کشیده است. بر این اساس، واضح است که 
اگرچه دوره های تورمی ماننــد دهه ۷۰ و اوایل دهه 
۲۰۲۰، تنها دوره هایی نیســتند که در آنها می توان 
کاهش و یا راکد ماندن دســتمزدها را مشاهده کرد، 
اما قطعا سال های بدی برای دستمزدها هستند. این 
یک معمای عجیب است. اما در ابتدا اجازه بدهید که 
کمی وقت بگذاریم و ادعای برخی از افراد که معتقدند 
دســتمزدها در این دوره های تورمی افزایش یافته را 

رد کنیم.

بله! دســتمزدهای واقعی در طول تورم بزرگ 
کاهش یافت

برخی از اقتصاددانان در سال ۲۰۲۱ استدالل کردند 
که دستمزدهای واقعی در مشاغلی با درآمد کمتر در 
حال افزایش اســت. اما همه منابع و داده ها این ادعا 
را اثبات نمی کند. در اواخر ســال گذشــته مشخص 
شــد که دســتمزدهای واقعی با ادامه تورم در حال 
کاهش اســت. نمودار زیر نمایانگر داده هایی است که 
تغییرات دستمزد متوسط ۳ماهه را برای هر ربع توزیع 
دســتمزد نشــان می دهد که برای تغییر ۳ ماهه در 
شاخص قیمت مصرف کننده تنظیم شده استمشخص 
اســت که تا چه حد دوره فعلی غیرعادی است. مردم 
عادت دارند که دســتمزد واقعی آنها در بیشتر مواقع 
افزایش یابد و هر افتی در میزان دســتمزد، کوچک 
و کوتاه مدت باشــد. این درحالی اســت که در تورم 
۲۲-۲۰۲۱ شــاهد کاهش شدید و پایدار )بلندمدت( 
در دستمزدهای واقعی در سراسر جهان بوده ایم. نکته 
جالب این است که دستمزدهای واقعی در این نمودار 

در ماه گذشــته به دلیل کاهش دو ماهه قیمت انرژی 
که منجر به تعدیل معیارهــای کوتاه مدت تورم کل 
شد، به رشد بازگشته است. اما اصل موضوع این است 
که مطمئناً رشد دستمزد واقعی حداقل در کوتاه مدت 
توسط تورم هدایت می شــود.بنابراین این استدالل و 
بــاور رایج که تورم کارگران را فقیرتر می کند، حداقل 
در کوتاه مدت بسیار درست به نظر می رسد. به همین 
دلیل کاماًل منطقی اســت که مردم از تورم عصبانی 
باشــند زیرا هیچ کس دوست ندارد ماه به ماه فقیرتر 
شود!اما سوال بزرگتر این است: چرا؟؟ چرا تورم باعث 
کاهش دستمزدها می شود؟ سوالی که می توان از آن 
تحت عنوان »معمــای بزرگ اقتصاد کالن« یاد کرد.

ابتدا اجازه دهید توضیح بدهم که چرا این پرســش 
تبدیل به یک معما شده است. منظور از ارزش واقعی 
دســتمزد نیروی کار، تعداد و یا میزان دالری که در 
ازای کار کردن به دســت می آورد نیست، بلکه مقدار 
کاالهای واقعی و ارزشــمندی اســت که می تواند در 
ازای یک ســاعت کار کردن بخــرد. همچنین هیچ 
چیزی در مورد تورم که فقط کاهش ارزش یک دالر 
است وجود ندارد که ارزش واقعی نیروی کار را تغییر 
دهد، بیش از آن که بایــد ارزش واقعی روتاباگاس یا 
نتفلیکس را تغییر دهد.در عــوض، اقتصاددانان فکر 
می کننــد که ارزش واقعی نیروی کار باید بر اســاس 
عرضه و تقاضا تعیین شــود. اگر اقتصاد در حال رونق 
و همچنین نرخ بیکاری کم باشد، به این معنی است 
که تقاضا برای نیروی کار زیاد اســت و افزایش تقاضا 
باعث افزایش دستمزدهای واقعی خواهد شد. در حال 
حاضر نیز نرخ بیکاری بسیار پایین است؛ ۳.۷ درصد 
که کمترین میزان از سال ۱۹۶۹ است. همین امر در 
مورد معیار های گســترده تری مانند U۶ نیز )مجموع 
بیکاران، به اضافه همه افراد پیوسته به نیروی کار، به 
عالوه مجموع شاغالن پاره وقت به دالیل اقتصادی، به 
عنوان درصدی از نیروی کار غیرنظامی به اضافه همه 
افــرادی که به طور جزئی به نیروی کار پیوســته اند( 
صادق اســت.یکی از معیارهای صحیح برای سنجش 
قدرت بازار کار نیز نسبت اشتغال به جمعیت در سنین 
کار اســت که درحال حاضر حدود ۸۰ درصد است، 
تقریباً برابر با هر رونق اقتصادی به جز اواخر دهه ۹۰. 
شــاخص های دیگر نیز وجود دارد که نشان می دهد 
کارفرمایان به دنبال یافتن کارگر هســتند.با توجه به 
اینکــه درحال حاضر نرخ بیکاری پایین و تقاضا برای 
نیروی کار باال اســت و با وجود این همه شرکتی که 
تالش زیادی برای جــذب کارگران دارند، چرا قیمت 
واقعی نیــروی کار افزایش نمی  یابد؟ به عبارت دیگر، 
چرا ارزش نیروی کار در شرایط واقعی کمتر می شود، 
در حالی که کارفرمایان به دنبال یافتن کارگران جدید 

هستند؟!یکی از دالیل احتمالی این است که مذاکرات 
حقوق و دســتمزد اغلب اتفاق نمی افتد؛ اگر در نظر 
بگیریم که دستمزدها و حقوق ها فقط یک بار در سال 
افزایش می یابد، شــاید دستمزدها قبل از اینکه مردم 
بفهمند تورم چقدر باال خواهد بود، تعیین شده است. 
البته این استدالل شاید یک سال پیش منطقی بنظر 
می رســید، اما حاال که یک سال و نیم از وجود تورم 
بــاال می گذرد، این اســتدالل دیگر غیرمنطقی بنظر 
می رسد زیرا یک ســال و نیم قطعا زمان کافی برای 
کارگران است تا برای دستمزد تطبیق یافته با تورم باال 
با کارفرمایان خود مذاکره انجام دهند.دلیل احتمالی 
دیگر این است که همه انتظار دارند، تورم گذرا باشد. 
در شــرایطی که هم کارفرمایان و هم کارمندان فکر 
می کنند )انتظارات تورمی( تورم ظرف چند ماه کاهش 
می یابد، شــاید وقتی تورم کاهــش نمی یابد تعجب 
می کنند و در نتیجه دستمزدها همچنان از تورم کمتر 
است. در واقع، حتی زمانی که تورم به ۸درصد رسید، 
انتظارات تورمی ۵ ساله هرگز از ۳.۵درصد باالتر نرفت 

و اکنون نیز به ۲.۵درصد بازگشته است.

حقوق و دستمزد 
بنابراین بنظر می رسد که احتماال این اعتقاد کارگران 
به گــذرا و کوتاه مدت بودن تورم برای آنها مشــکل 
ایجاد کرده اســت. به عبارت دیگر، بازارها که توسط 
افراد دارای سرمایه و نه کارگران هدایت می شوند در 
پیش بینی تورم بســیار بد عمل کرده اند. مشابه این 
خطای انسانی ثابت با تجربه دهه ۱۹۷۰ نیز مطابقت 
دارد؛ دستمزد واقعی نیروی کار در اولین شوک نفتی 
)۱۹۷۳( و دومین شوک نفتی )۱۹۷۹( کاهش یافت 
و ســپس در اواســط دهه ۷۰ اندکی افزایش یافت، 
اگرچه نرخ تورم همچنان باال بود. شاید اگر انتظارات 
با واقعیت مطابقت داشــته باشد و کارگران شروع به 
تقاضای بیشتر و همچنین افزایش مداوم هزینه های 
زندگی خود کنند و یا شاید اگر تورم کنونی یک سال 
دیگر به طول انجامد، افزایش دستمزد اتفاق بیفتد.با 
این وجود هنوز هم عجیب بنظر می رسد که بخواهیم 
اثــر کاماًل ثابت تــورم بر دســتمزدهای واقعی را به 
اشتباهات مداوم در قضاوت انسانی نسبت دهیم. اصال 
چرا کارگران همواره ایــن انتظار را دارند که تورم در 
دوره های بعد و کشور به کشور کمتر از واقعیت باشد؟ 
بنابراین به نظر می رسد که این داستان دالیل بیشتری 
دارد.در اصطالحات اقتصــادی، چیزی که ما باید به 
دنبال آن باشــیم »منابع افزایش دســتمزد اسمی« 
است، عواملی که چانه زنی برای دستمزدهای باالتر را 
برای کارگران دشوار می کند. تحقیقات زیادی درباره 
مقاومت در برابر کاهش دستمزد وجود دارد؛ مواردی 

که کاهش دستمزد را برای کارفرمایان دشوار می کند. 
اما مقاومت در برابر کاهش دستمزد نشان می دهد که 
کارگران قدرت چانه زنی دارند، این درحالی است که 
مقاومت در برابر افزایش دســتمزد، حداقل در برخی 
مواقع نمایانگر آن اســت که توازن قدرت به ســمت 
کارفرما اســت.همچنین شــواهد مســتقیم کمی از 
مقاومت به ســمت باال در داده های تغییرات دستمزد 
اسمی وجود دارد؛ به عبارت دیگر کاهش دستمزد به 
ندرت اتفاق می افتد، اما افزایش آن امری رایج اســت. 
بنابراین اگر مقاومت به سمت افزایش دستمزد وجود 
داشته باشد به احتمال زیاد مربوط به مقاومت افزایش 
دستمزد واقعی اســت. وقتی رابرت شیلر با مردم در 
مورد اینکه چرا تورم را دوســت ندارند صحبت کرد، 
این موارد همان توضیحاتی بود که مردم به او گفتند.

مقاالتــی وجود دارند که بصــورت تئوریک، مقاومت 
دستمزد واقعی را در هر دو جهت باال و پایین توضیح 
داده اند، با این وجود از جنبه تجربی، شواهد و مقاالت 
کمی به این موضوع پرداخته اند. به همین دلیل است 
که مقاومت دستمزد واقعی و اسمی در برابر تغییرات 
می تواند موضوع مهمی بــرای تحقیقات اقتصاددانان 
کالن باشد، زیرا اگر مقاومت به سمت افزایش دستمزد 
واقعی وجود داشته باشد، نحوه تفکر ما در مورد تورم 
را تغییر خواهد داد. چنین موضوعی به این معنا است 
که تورم به طــور مداوم درآمد را از کارگران می گیرد 
و به صاحبان سرمایه می دهد. این امر عالوه بر اینکه 
ناعادالنه اســت و رفاه اجتماعی را کاهش می دهد و 
آســیب هایی زیادی را به دنبال دارد، بلکه به کارایی 
اقتصادی نیز آسیب می رساند زیرا قیمت نسبی عوامل 
تولید را مخدوش می کند.در همین حال، فدرال رزرو 
بایــد تصمیم بگیرد که در مورد تورم فعلی چه کاری 
انجام دهد؛ آیا به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد و 
یا از ترس ایجاد رکود اقتصادی از سیاست های فعلی 
خود عقب نشینی خواهد کرد. اگر تورم به طور مداوم 
دستمزدهای واقعی را کاهش دهد، این موضوع باعث 
سوگیری به ســمت تداوم افزایش نرخ بهره می شود. 
این بدان معناســت که یک دوره کوتاه بیکاری باالتر 
که تورم را به سطوح پایین باز می گرداند، ممکن است 
بهترین راه برای افزایش دستمزدهای واقعی در میان 
مدت باشــد.چنین اســتداللی کامال بر خالف شهود 
اقتصادی معمول است؛ معموالً اینطور تصور می شود 
کــه نرخ باالی بیکاری تقاضا بــرای نیروی کار را کم 
می کند و همین موضوع سبب کاهش دستمزدها هم 
خواهد  شود. اما در شرایط فعلی که نرخ پایین بیکاری 
و بــه دنبال آن تقاضای باال برای نیروی کار با کاهش 
دستمزدهای واقعی همراه است، باید از خود بپرسیم 

که آیا شهود استاندارد اشتباه است یا خیر؟

معمای بزرگ اقتصاد: چرا تورم باعث کاهش دستمزدها می شود؟

نرخ پایین بیکاری و کاهش دستمزدها؛ پدیده ای خالف شهود اقتصادی رایج!

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مذاکرات اکتشاف نفت با ۳ کشور خارجی در جریان است

خانه های خالِی پر از ابهام!

احتمال قطع گاز برخی صنایع

 محدودیت  بیشتر در انتظار نیروگاه ها

قرار بود خانه های خالی به یکی از پایه های درآمدی دولت تبدیل شوند اما به نظر می رسد منابعی که قرار بود 
از این محل اخذ شود، پشت سد نحوه شناسایی این خانه ها گرفتار شده اند. به طوریکه برخی از خانه هایی که 
به عنوان خانه خالی شناخته شدند، سکنه داشتند و خانه هایی که واقعا خالی هستند، هنوز ناشناخته مانده اند.

به گزارش ایســنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 
شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات 
متعلقه خواهد شد.  وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک 
و اســکان گذاشته شده اســت که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات 

سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی.....

تاثیر صعود بورس روی ارزش سهام عدالت چه بود؟

زلنسکی:  موشک اصابت کرده به لهستان متعلق به اوکراین نیست

 جو بایدن ادعای زلنسکی را رد کرد

نمایندگی ایران در سازمان ملل:

ادعاها درمورد نقض قطعنامه شورای امنیت توسط ایران 
اثبات نشده است
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با رای موافق ۲۶ کشور؛
قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای 

حکام آژانس اتمی رسید
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه قطعنامه ای 
را که خواستار همکاری ایران با نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل است 
به تصویب رســاند. قطعنامه یادشده »ضروری و فوری می داند« که ایران 
بدون تأخیر »توضیحات فنی موجهی« را درباره ادعاهای مطرح شــده و 
همچنین امکان »دسترسی به ســایت ها و تجهیزات« برای »جمع آوری 
نمونه ها« فراهم کند. ۲۶ کشور به این قطعنامه رای موافق، ۲ کشور رای 
مخالف و ۵ کشــور رای ممتنع دادند.به گزارش اقتصاد آنالین  شــورای 
حــکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشــنبه قطعنامه ای را که 
خواســتار همکاری ایران با نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل است به 
تصویب رساند.این شورا خواستار همکاری ایران با نهاد دیده بان هسته ای 
ســازمان ملل شــده اســت.این قطعنامه با مخالف چین و روسیه روبرو 
شد.قطعنامه یادشــده »ضروری و فوری می داند« که ایران بدون تأخیر 
»توضیحــات فنی موجهی« را درباره ادعاهای مطرح شــده و همچنین 
امکان »دسترسی به ســایت ها و تجهیزات« برای »جمع آوری نمونه ها« 
فراهم کند.۲۶ کشــور به این قطعنامه رای موافق، ۲ کشور رای مخالف 
و ۵ کشــور رای ممتنع دادند.این سومین قطعنامه شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران پس از اجرایی شــدن برجام و بســته 
شــدن پرونده مسائل ادعایی پادمانی اســت که در شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی صادر می شــود.۳۰ خــرداد ۱۳۹۹ و ۱۸ خرداد 
۱۴۰۱ هم قطعنامه مشــابهی توسط سه کشــور اروپایی عضو برجام و 

حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شده بود.

گزیده خبر
نذیری:

تاثیر قطعنامه بر تعامل با آژانس
ســفیر و نماینــده دائــم 
کشورمان در آژانس گفت: 
این  بانیان  سیاسی  اهداف 
قطعنامه ضد ایرانی محقق 
نخواهد شد، اما تصویب آن 
می توانــد بر روند همکاری 
ایران  اســالمی  جمهوری 
با آژانس اثرگذار باشــد.به 
مهر،  خبرگــزاری  گزارش 
محســن نذیری ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با تاکید بر عزم و پایداری ایران در دفاع از منافع و حقوق خود 
مقابل فشــارها و زیاده خواهی های غرب تاکید کرد: تصویب این قطعنامه 
ضدایرانی می تواند بر روند همکاری و تعامالت سازنده کشورمان با آژانس 
اثرگذار باشــد.وی افزود: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
نشست امروز خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیسی، 
فرانســه و آلمــان قطعنامه ای علیــه فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
کشــورمان به تصویب رساند.ســفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی افزود: در جریان بررســی این موضوع، حامیان 
پیــش نویس قطعنامه اطالعات ســاختگی و ادعاهای بی اساســی برای 
توجیه رویکرد غیرســازنده خود به شــورای حکام ارائه کرده و کوشیدند 
این نشســت را به ابزاری برای پیگیری اهداف کوته بینانه سیاســی خود 
و فراتــر از چهارچوب وظایف و اختیــارات آژانس تبدیل کنند.نذیری در 
ادامه ضمن اشاره به اینکه این دسته از کشورها طی هفته های گذشته از 
هیچ تالشی برای زیر ســوال بردن تعامل مستمر ایران با آژانس و ایجاد 
تردید در مورد چشــم انداز دستیابی به توافق در خصوص لغو تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان و احیای برجام، دریغ نکرده اند، تأکید کرد: ما قویاً 
معتقدیــم این قطعنامه هیچ نتیجه ای بــرای بانیان آن به ویژه در زمینه 
ترمیم وجهه مخدوش شــده آنها به عنــوان ناقضان اصلی برجام و زمینه 
ســازی برای توجیه تحریم های یکجانبه بیشتر علیه ملت ایران، نخواهد 
داشــت.وی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران تصویب قطعنامه 
غیر اجماعی ارائه شــده از سوی سه کشــور اروپایی و آمریکا در نشست 
امروز شورای حکام را به عنوان اقدامی سیاسی، غیرسازنده و نادرست به 
شدت محکوم و آن را غیر قابل قبول و مردود می داند، عنوان داشت: این 
قطعنامه از ایران می خواهد که با آژانس تعامل و همکاری داشــته باشد.

ســفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: 
با توجه به تداوم همکاری های گســترده ایــران با آژانس، دعوت از ایران 
برای همکاری با آژانس، آن هم با استفاده ابزاری از شورای حکام و اعمال 
فشار از طریق تصویب یک قطعنامه، غیرموجه و بی معنی است.نذیری در 
ادامه ضمن اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران تاکنون با حسن نیت 
کامل جهت برطرف کردن برخی ابهامات در خصوص مســائل باقیمانده 
پادمانی با آژانس همکاری و تعامل ســازنده داشته است، افزود: انتظار ما 
از آژانس این اســت که با رویکردی مستقل، بی طرفانه و حرفه ای، بدون 
تاثیرپذیری از اهداف سیاســی برخی کشــورها جهت برطرف کردن این 
ابهامات پادمانی که به اذعان خود آژانس هیچ وجه نگرانی عدم اشــاعه ای 
نیز ندارند، تالش کنند. برخی از این ابهامات مربوط به موضوعات گذشته 
میان ایران و آژانس است که در سال ۲۰۱۵ برای همیشه توسط شورای 
حکام بســته شده اند.وی با تاکید براینکه در حال حاضر برنامه صلح آمیز 
هسته ای کشورمان از شفاف ترین برنامه ها در میان کشورهای عضو آژانس 
است، اظهار داشت: اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضد ایرانی محقق 
نخواهد شــد، اما تصویب آن می تواند بر روند همکاری و تعامالت سازنده 

جمهوری اسالمی ایران با آژانس اثرگذار باشد.
نذیری با تأکید بر اینکه اجرای بدون وقفه پادمان و فعالیت های گســترده 
راســتی آزمایی آژانس در ایران طــی دو دهه اخیر تنها در پرتو همکاری و 
حسن نیت ایران امکان پذیر بوده است، اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران 
ضمن پایبندی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهدات بین المللی خود، در 
دفاع از منافع و حقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده خواهی های آمریکا و 

کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود.

حاجی دلیگانی:
پیام رسان های داخلی دچار ایرادات فنی هستند

عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه هنوز یک پیام رسان خوب و 
کامل داخلی نداریم و هر کدام از آنها دچار ایرادات فنی هستند.حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فضای 
مجازی و تصمیم گیری درباره ادامه فیلترینگ، گفت: در این ســال ها باید جایگزین های 
مناسبی برای پلتفرم های خارجی طراحی و ایجاد می شد و در دسترس مردم قرار می گرفت. 
متأسفانه این اقدام صورت نگرفته است و باید تأسف بخوریم که هنوز یک پیام رسان خوب 
و کامل داخلی نداریم.وی تصریح کرد: هر یک از پیام رسان های داخلی موجود، وقتی روی 
تلفن همراه نصب می شــوند مشکلی برای اســتفاده دارند و در بخش های مختلف دچار 
ایرادات فنی هستند. بنابراین هنوز جایگزین مناسبی برای پلتفرم ها و نرم افزارهای خارجی 
در دسترس قرار نگرفته اســت.حاجی دلیگانی عنوان کرد: در دولت قبل طراحی چنین 
پلتفرم ها و نرم افزارهایی در دستور کار و اولویت قرار نداشت، بنابراین اقدامی در این زمینه 
انجام نشد. به نظر می رسد در دولت فعلی تصمیم دارد این موضوع را در راستای ساخت و 
ایجاد پیام رسان های داخلی در اولویت قرار دهد اما هنوز سرمایه گذاری درستی در این باره 
انجام نشده است.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: انتقال از پلتفرم های 
خارجی به پلتفرم های داخلی باید به نحوی صورت بگیرد که پیام رسان های داخلی نمونه 
کامل و جامعی برای مردم باشد و به نیازها و ضرورت های مختلف از جمله کارهای اداری، 
تجاری و دانشــگاهی نیازهای جامعه را پاسخ دهد تا در جامعه مورد استقبال قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند نمونه داخلی برای پیام رسانی وجود دارد اما هیچکدام 
جامعیت الزم را ندارند و خدمات کاملی ارائه نمی دهند، چنین شرایطی قطعاً نتیجه بخش 
نخواهد بود چراکه برای مبادالت غیررسمی نیازمند بستری کامل و جامع هستیم.حاجی 
دلیگانی در پاســخ به این سوال که فیلترینگ پیام رسان ها و پلتفرم های خارجی پیش از 
فراهم شــدن نمونه کامل داخلی یک اقدام قهری نخواهد بود؟ گفت: این موضوع نیاز به 
بررسی بیشتری دارد اما باید بپذیریم برخی پلتفرم های خارجی اخیراً حرکت ها و تأثیرات 
فاجعه آمیزی را به دنبال داشته اند بنابراین کنترل فعالیت در آنها ضروری است، از طرف 
دیگر ممکن است در دســترس قرار گرفتن دوباره پیام رسان های خارجی گام های بعدی 

برای انتقال به نمونه های داخلی را با مشکل مواجه کند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل:

ادعاها درمورد نقض قطعنامه شورای امنیت توسط ایران اثبات نشده است
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران ادعای سخنگوی ناوگان پنجم 
آمریکا در منطقه غرب آسیا را رد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان ملل متحد 
در نیویورک، ادعای ســخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در منطقه 
مبنی بر ارسال محموله هفتاد تنی سوخت موشک از سوی ایران 
به مقصد یمن را تکذیب کرد.ســخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در 
منطقه غرب آســیا در گفتگو با آسوشیتدپرس مدعی شده بود 
نیروی دریایی آمریکا ۷۰ تن سوخت موشک را که زیر کیسه های 
کود در یک کشــتی به مقصد یمن از سوی ایران ارسال می شد، 
کشــف کرده است.نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل در یادداشــتی به این رسانه آمریکایی، اعالم کرد: ادعاها در 
مورد نقض قطعنامه شــورای امنیت در مورد یمن توســط ایران 

هیچگاه اثبات نشــده است.نمایندگی دائم کشورمان در سازمان 
ملل تاکید کرد: ایران خــود را پایبند به رعایت قطعنامه ۲۲۱۶ 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد در موضوع ممنوعیت ارسال 
ســالح به یمن می داند.نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح 
کرد: ایران هیچ اقدامی خالف این قطعنامه انجام نداده و نمی دهد 
و همکاری فعالی با کمیته تحریم که ذیل این قطعنامه تشــکیل 
شــده اســت، دارد و تاکنون هم هر ادعایی که در این ســال ها 
علیه ایران در نقض این قطعنامه مطرح شــده، ثابت نشده است.

نمایندگی جمهوری اســالمی ایران همچنین خاطر نشان کرد: 
ایران نهایت تالش خود را انجام می دهد تا در کنار احیای توافق 
آتش بس، هرچه سریع تر گفتگوهای گروه های یمنی برای ایجاد 

صلح و ثبات در یمن برقرار شود.

نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام از قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی و آمریکا علیه ایران حمایت کرد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، استفان کلمنت، نماینده هیأت اتحادیه اروپا در آژانس بین المللی انرژی اتمی از قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان، انگلیس و 
آمریکا علیه ایران حمایت کرد.به گزارش سایت اطالع رسانی خارجی اتحادیه اروپا، او در این باره گفت: »اتحادیه اروپا و کشورهای عضو 
با یادآوری قطعنامه های تصویب شده در ژوئن ۲۰۲۰ و ژوئن ۲۰۲۲ قویا از قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا حمایت 
کرده و از سایر اعضای شورای حکام می خواهند از آن حمایت کنند. اقدام اساسی ایران اکنون برای حفظ یکپارچگی رژیم حفاظتی آژانس 

اتمی ضروری و فوری است«.او مدعی شد: »در سال های گذشته، اتحادیه اروپا بارها نگرانی های جدی خود را از وجود مواد هسته ای در مکان های اعالم نشده در ایران ابراز کرده 
و امروز نیز مجدداً تکرار می کند. اتحادیه اروپا عمیقاً نگران است که مکان فعلی این مواد هسته ای یا تجهیزات آلوده رادیواکتیو که ممکن است امروز هنوز در ایران وجود داشته 
باشد، برای آژانس شناخته شده نیست. اتحادیه اروپا همچنان نگران است که آژانس نتواند صحت اطالعیه های ایران را تحت توافق پادمانی ان پی تی تایید کند، مگر تا زمانی که 
ایران توضیحات فنی معتبری ارائه کند.«کلمنت در عین حال مدعی شد: »توجه داشته باشیم که ایران موافقت کرده تا تعامل خود با آژانس را برای حل  و فصل مسائل پادمانی 
باقی مانده از سر بگیرد و انتظار می رود که یک دیدار فنی در تهران قبل از پایان نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شود. ما از ایران می خواهیم که از این فرصت جدید برای ارائه توضیحات 
فنی معتبر مورد انتظار از جمله دسترسی به مکان ها و مواد و نیز نمونه گیری در صورت لزوم استفاده کند«.روز گذشته آخرین نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در سال میالدی جاری و در سایه تداوم رویکرد دوگانه تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( و آمریکا برای اهرم سازی از این جلسه و صدور قطعنامه علیه 
ایران در خصوص مسائل ادعایی پادمانی آغاز بکار کرد.در این نشست سه روزه که با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو شورا برگزار می شود مسائل مختلف درباره ایمنی هسته ای، 
اجرای توافقنامه پادمان و تقویت فعالیت های علمی و پژوهشی آژانس در دستور کار قرار دارد.فعالیت های هسته ای ایران و برجام از دیگر موضوعات عنوان شده در دستور کار 
اعضای شورا است و طبق برنامه اعالم شده راستی آزمایی و بازرسی فعالیت های اتمی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای توافقنامه پادمان 
بررسی خواهد شد.همچنین قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. در پیش نویس این قطعنامه بر »نگرانی عمیق« 
شورای حکام نسبت به مشکالت حل نشده ناشی از آنچه »فقدان همکاری کافی از سوی ایران« خوانده شد، تاکید شده است.در قطعنامه پیشنهادی که بخش هایی از آن را 
رویترز منتشر کرده، آمده است: »ضروری و فوری است که ایران برای انجام تعهدات قانونی خود و... بدون فوت وقت اقدامات زیر را انجام دهد«.روز گذشته نیز »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشستی خبری اعالم کرد امیدوار است اواخر ماه جاری با مقامات کشورمان در خصوص پایان دادن به »بن بست اورانیوم یافت شده در 
مکان های اعالم نشده« دیدار داشته باشد.این در حالی است که محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اعالم کرد کار 
روتین ایران و آژانس ادامه داشته و ایران »هیچ مشکلی با پادمانی آژانس ندارد«.او همچنین در خصوص سفر مقامات آژانس به ایران 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«.

حمایت نماینده اروپا از قطعنامه پیشنهادی علیه ایران
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گزیده خبر

 قیمت نان؛ جنگ پیدا و پنهان نانوایان
 و تعزیرات

بازار نوشت:نانوایان می گویند تعزیرات ما را متهم به گرانفروشی و کم فروشی 
می کند و جریمه های چندصد میلیونی برای ما در نظر می گیرد اما وقتی نرخ 
را طبق قانون نداده اند تخلفی هم صورت نگرفته است.بحث گندم، آرد و نان 
از مباحث اســتراتژیکی است که همیشه دولت ها و مردم روی آن حساسیت 
باالیی نشــان داده اند. در همین راستا به گفته مسئوالن و کارشناسان برای 
پیشــگیری از خروج آرد از چرخه تولید و تبدیل شدن به نان، دولت اقدام به 
نصب کارت خوان های هوشمند در واحدهای نانوایی کرد که هزینه باالیی نیز 
برای دولت همراه داشت اما به نوعی به شکست انجامید. با این وجود به گفته 
افراد فعال در صنف نانوایان، اشتباه دولت در این بود که تصور می کرد اگر نانوا 
یک یا دو کیســه از آردی سهمیه ای خود را که مازاد می آید به صورت آزاد 
بفروشد باعث رقم خوردن قاچاق نان و خروج نان از چرخه تولید می شود این 
در حالی است که این ارقام اصال قابل مقایسه با ارقام اعالمی از سوی مسئوالن 
نیست و آرد از مبادی دیگری خارج می شود. از سوی دیگر بنا به حساسیت 
دولتها بر روی مســاله نان که ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد دولت بر 
خرید تضمینی گندم بسیار پافشاری دارد و از سوی دیگر هر سال نرخ خرید 
تضمینی گندم را افزایش می دهد تا ضمن حفظ تولید به افزایش انگیزه برای 
کشاورزان و توسعه کشت گندم نیز کمک کند.با این وجود اگرچه کارشناسان 
بســیاری از جمله »محمد امین آسودار« فعال بخش کشاورزی نظری غیر از 
این دارند می گویند افزایش نرخ صرفا راهگشــا نیست و دولت برای توسعه 
تولید گندم و یا حتی خودکفایی برای عملکرد و بهره وری را در واحد سطح 
بــاال ببرد. اما دولت کماکان برای تامین نان مــردم کماکان بر روش افزایش 
نرخ خرید تاکید دارد. با تمام این تفاســیر واحدهای نانوایی سراسر کشور از 
سالهای دور با مشکلی ثابت و همیشگی مواجه هستند و آن به روز نبودن نرخ 
نان اســت که دولت ها همواره از واقعی کردن آن امتناع می کنند. به طوری 
که برخی فعاالن در این حوزه معتقدند دولت اگرچه می داند نرخ نان به روز 
نیســت اما در راستای پیشگیری از هرگونه واکنش جامعه همیشه از افزایش 
قیمت نان اجتناب کرده است. به طوری که نرخ فعلی نان در حقیقت نرخ سال 
۱۳۹۹ است که در ســال ۱۴۰۰ به نانوایان اعالم شده است و حال که ۸ماه 
از ســال جاری نیز می گذرد هنوز نرخ جدیدی از سوی دولت تصویب نشده 
اســت و به گفته محمد حسن جاللی مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان 
بازرگانی دولتی در حالی که بنابر آمار تاکنون ۹۹ درصد واحدهای نانوایی به 
کارت خوان مجهز شده اند، قرار نیست با اجرای طرح هوشمند سازی تغییری 
در قیمت نان برای مصرف کننده ایجاد شود و مابه  التفاوت قیمت یارانه  ای و 
تمام شده توسط دولت به نانوایی  ها پرداخت می  شود. با این وجود واحدهای 
نانوایــی می گویند تنها بخش کوچکی از مابه التفاوت نامبرده به نانواها داده 

می شود و نه تمام آنچه نانوا از این راه متضرر می شود.

قیمت آرد تنها 20 درصد قیمت تمام شده نان را تشکیل می دهد
بیــژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران در این خصوص می 
گویــد: دولت فقط ۱۵درصد برای تامین مقــداری از هزینه های اجاره بهای 
ملک، نــرخ کارگری و غیره را داده که جوابگو نیســت چون به عنوان مثال 
قیمت دستمزد کارگران در ابتدای سال ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و به تبع 
آن مزایای قانونی که به کارگر تعلق می گیرد نیز اضافه شد.نوروز مقدم خاطر 
نشان می کند: مساله اینجا است که دولت فکر می کند چون آرد را گران نمی 
کنند نان هم نباید گران شود! درصوتی که بیش از ۸۰ درصد هزینه تولید نان 
مربوط به مواردی غیر از قیمت آرد است؛ یعنی آرد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در 
قیمت تمام شده نان تاثیر دارد.وی می گوید: ما سال ۱۳۹۸ که نرخ گرفتیم 
نرخی بود که بعد از ۵ ســال اعالم شد و قول دادند سال بعد جبران کنند اما 
ســال ۹۹ با پیگیری ها و درخواســتهای که انجام شد ۱۶ ماه طول کشید تا 
نرخ ســال ۹۹ را در تاریخ اول تیر ۱۴۰۰ به ما دادند و در آن هم نوشته شد 
این نرخ مربوط به ۱۴۰۰ اســت!نوروز مقدم ادامه داد: با وجود اینکه حدود ۸ 
ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد متاسفانه آقایان مسئولین هیچ کاری نمی کنند 
و همانطــور که گفتن تنها یک ۱۵ درصد برای تامین مقداری از هزینه های 

واحدهای نانوایی پرداخت کردند.

وقتی درآمد نانوا به نرخ 1399 است و خرج اش به نرخ 1401
بر اســاس این گزارش، فعاالن صنف نانوایان کشــور می گویند: با روندی که 
دولــت در اعالم کردن نرخ نــان با فواصل چندســاله در پیش گرفته عمال 
عایدی ما نانواها به نرخ دو سال پیش است و خرج شان به نرخ روز و با تورم 
۴۰درصدی است که مسئوالن اعالم می کنند؛ و این به معنای عدم همخوانی 
دخل و خرج نانوا جماعت با هم است.نوروز مقدم با تایید این حرف می گوید: 
در حال حاضر درآمد ما به نرخ سال ۹۹ است اما به نرخ سال ۱۴۰۱ هزینه می 
کنیم. این در حالی است که در سال جاری افزایش تورم و هزینه های جانبی 
و قیمت دیگر کاالهای اساسی چندصد درصد افزایش پیدا کرده و مسلما تاثیر 
منفی بر حوزه ما نیز دارد.رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران خاطر نشان 
می کند: از یکسو به ما نرخ نمی دهند و از سوی دیگر برای واحدهای نانوایی 
جرایم ســنگین تعیین می کنند؛ به این معنــا که نه تنها نرخ نداده اند بلکه 
کنترل هم می کنند و تاکید دارند به نرخ قبلی نان بفروشــیم.وی ادامه داد: 
این در شرایط اســت که فروش نان به نرخ سال ۹۹ برای هیچ واحد نانوایی 
صرف ندارد پس واحد نانوایی مجبور است به هر نحوی شده باال و پایین کند 
تا بتواند هم نان مــردم را تامین کند و هم اینکه بتوانید مزد کارگر را بدهد.
نــوروزی مقدم با بیان اینکه واحدهای صنفی که حتی تا ۴۰۰ میلیون تومان 
جریمه شده اند، فزود: دلیل آن هم این است که تخلف یک روز را برای ما ده 
روز حساب می کنند و تعزیزات هم این ده روز را بنا به دستور سران سه قوا 
تا ۱۰ برابر هم جریمه می کند! در حالی که وقتی نرخ را طبق قانون نداده اند 
تخلفی هم قائدتا صورت نگرفته است. بنابراین اگر یک میلیون تومان جریمه 

شویم در پایان به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد!

کم فروش و گران فروشی نان؛ اصلی ترین مواردی که مشمول جریمه 
های نجومی می شود

وی در پاسخ به این سوال که تعزیرات عمدتا با کدام موارد به عنوان تخلف 
برخورد می کند، می گوید: اصلی ترین آنها کم فروشی و گران فروشی است 
و عامل اصلی آن نیز ندادن نرخ است چون اگر نرخ بدهند قطعا نانوا دچار 
گران فروشی یا کم فروشی نمی شود.بر اساس این گزارش، برخی نانوایان 
می گویند: دولت خود اعالم می کند وقتی نرخ نان اعالم نشده می توانید 
چانه های نان را کوچکتر بگیرید اما زمانی که تعزیرات مراجعه می کند این 
اقدام ما را تخلف کم فروشی قید می کند و ما مشمول جریمه های سنگین 
می شویم. با این وجود رئیس اتحادیه نان سنتی تهران در این خصوص می 
گوید: امســال چنین چیزی را به ما نگفته اند و فعال پای شان را روی گلو 

ما گذاشته اند.
ادامه در همین صفحه

قیمت نان؛ جنگ پیدا و پنهان نانوایان و تعزیرات
خروج استاد کاران کهنه کار کیفیت نان سنتی را کاهش داده است

از ســوی دیگر بر اســاس این گزارش، یکی دیگر از اصلی ترین مسائل و چالش هایی که 
واحدهای نانوایی با آن مواجه هستند در کنار پایین بودن کیفیت آرد به دلیل عدم ترکیب 
شــدن با آردهای خارجی، بحث خروج کارگران خبره از این صنف است که این دو عامل 
خود موجب کاهش یافتن نان های بخش ســنتی به صورت خاص می شود. به طوری که 
»احمد محمدی« فعال صنف نانوایان در پاسخ به این سوال که چرا نان های سنتی مانند 
گذشته کیفیت ندارد و آیا ناشی از بی کیفیتی آرد است یا عوامل دیگری بر آن موثر است، 
به بازار گفت: مهمترین عامل موثر بر این امر این است که در بخش نان سنتی مثل سابق 
که استاد کارهای قدیمی و کهنه کار روی کار بودند حضور ندارند که به اصطالح از ۴ صبح 
مشــغول کار می شدند و خمیری با کیفیت تولید کنند.محمدی افزود: مساله اینجا است 
که از یک طرف گندم یک موجود زنده اســت و باید حداقل ۶ ماه خواب داشته باشد بعد 
آرد شــود که بتواند کیفیت داشته باشد، یعنی از گندم تازه نان خوبی به دست نمی آید.
محمدی ادامه داد: از ســوی دیگر پس از تبدیل آرد به خمیر نیز باید خواب داشــته باشد 
تا به درســتی عملیات تخمیر صورت بگیرد اما به دلیل خروج استاد کاران از این صنف و 
عدم جایگزینی نیروهای متخصص دیگر این مراحل به درســتی طی نمی شود و لذا نان 

خوبی پخت نمی شود.

خروج کارگران خبره به دلیل عدم توان واحدهای نانوایی در تامین حقوق و مزایا
قامتعلی عزیزی فعال بخش نیز در این خصوص به بازار می گوید: تا پیش از این بارها اعالم 
کرده بودیم که مراکز فنی حرفه ای شــهرهای مختلــف می توانند برای آموزش کارگران 
تخصصی صنف نانوایی وارد عمل شوند اما مساله امروز ما این است که به دلیل عدم توانایی 
واحدهای نانوایی در پرداخت هزینه های کارگری، به ناچار به تدریج خبره های کار از این 
صنف بیرون می روند.عزیزی افزود: در این راســتا اگر بخواهیم حقوق کارگر نانوایی تامین 
شــود باید اول نرخ عادالنه ای برای نان داده شــود نه اینکه انتظار داشته باشیم واحدهای 
نانوایی به نرخ دو ســال پیش نان بفروشند و به نرخ روز کارگر خود را راضی نگه دارند. در 
عیر این صورت قائدتا هر روز شاهد خارج شدن کارگران دوره دیده و یا ماهر از این صنف 
خواهیم بود.وی خاطر نشان کرد: متاسفانه هر زمان که صنف نانوایان در پی پیگیری حق 
و حقوق خود هســتند اتفاقی می افتد و مانع به نتیجه رسیدن آن می شود مثل حال که 
علیرغم پیگیری های ۸ ماهه و درخواســت افزایش حداقــل ۷۰درصدی نرخ نان با وقوع 
اتفاقات اخیر در جامعه شاهد مسکوت ماندن پرونده نرخ نان هستیم.گفتنی است بر اساس 
این گزارش، صنف نانوایان بر اســاس آنالیزی قیمتی و هزینه ای که ارائه دادند درخواست 
افزایش ۲۰۰درصدی قیمت نان را داشته اند تا تولید برای آنها مقدور باشد اما دولت حتی 
با افزایش قیمت های نه چندان زیاد قیمت نان نیز توافق نمی کند و حال که هشت ماه از 

سال می گذرد هنوز تکلیف قیمت نان را روشن نکرده است.

پیازهایی که اشک مشتریان را درآورد!
مشــاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت پیاز و رســیدن قیمت این کاالی پرمصرف به 
بیش از ۲۰هزارتومان است.به گزارش ایسنا مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت 
برخی از اقالم صیفی جات در هفته اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت پیاز سفید 
و شــیری در مغازه های سطح شهر تهران به ۱۶ هزارتومان و پیاز قرمز به ۲۲ هزارتومان 
رسیده است. این در حالیست که هفته های قبل قیمت آن حدود ۱۱ تا ۱۴ هزارتومان بود.

گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا 
کمتر باشــد.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران چندی پیش در گفت 
وگو با ایســنا علت این افزایش قیمت در برخی محصوالت از جمله پیاز و گوجه فرنگی را 
ناشی از تغییر فصل دانست و اعالم کرد که همیشه در این موقع سال محصوالت دورشهری 
به پایان می رســد و تا به دست آمدن محصوالت جنوب کشور و جایگزینی آنها قیمت ها 
دچار نوسان می شود.وی همچنین اضافه کرد که با ورود محصوالت جدید به بازار قیمت 

ها به زودی کاهشی می شود.

خانه های خالِی پر از ابهام!
قرار بــود خانه های خالی به یکی از پایه هــای درآمدی دولت 
تبدیل شوند اما به نظر می رسد منابعی که قرار بود از این محل 
اخذ شود، پشت سد نحوه شناسایی این خانه ها گرفتار شده اند. 
به طوریکه برخی از خانه هایی که به عنوان خانه خالی شناخته 
شدند، سکنه داشتند و خانه هایی که واقعا خالی هستند، هنوز 
ناشــناخته مانده اند.به گزارش ایســنا، بر اساس قانون مالیات 
خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی 
در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیــش از ۱۲۰ روز خالی از 
سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از 
زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، 
ســال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و ســال سوم به بعد 
معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شــد.  وظیفه شناسایی 
خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه 
امالک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه اندازی 

ســامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد 
اقدام کرد و کســانی که در مهلت تعیین شــده نتوانستند این 
اطالعــات را ثبت کننــد، خانه آن ها به عنــوان خاله خالی به 
ســازمان امور مالیاتی از ســوی وزارت راه و شهرسازی معرفی 
شــد.  البته  قانون مالیات خانه های خالی از زمانی که اجرای 
آن شروع شد تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد 
کارشناسان و مسئوالن به خصوص مجلسی ها بوده است.  این 
انتقادات ناشی از روند شناســایی واحدهای مسکونی خالی از 
سکنه تا اخذ مالیات از آن ها است زیرا، گفته می شود که وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه های 
خالی سریع و کارآمد عمل نمی کند.  موضوعی که داوود منظور، 
رییس سازمان امور مالیاتی نیز اخیرا به آن اشاره و اعالم کرده 
است با خود اظهاری نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد. 
تعریف خانه های خالی غلط است. تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه 
خالی توســط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان 
۲۱۶ اعتــراض صورت گرفت که همگی وارد بوده اســت. وی 
همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که در شناسایی خانه های 
خالی باید از ظرفیت شهرداری استفاده شود.در این میان آمارها 
نیز بر عــدم تحقق این درآمدها مهر تایید زده اســت. چراکه 
درامد حاصل از مالیات بر واحدهای مســکونی خالی از سکنه 
در ۷ ماه ســال جاری فقط یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان بوده است.

مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: برای ساخت شهرک صنعتی مشترک 
در مناطق مرزی نیازمند مجموعه اقدامات قانونی با کشورهای همسایه هستیم و تعامل اجرایی الزم باید فراهم شود.به گزارش 
ایســنا، طهمورث الهوتی اشکوری در برنامه »روی خط اقتصاد« رادیو اقتصاد اظهار کرد: رویکرد سازمان جذب سرمایه گذاری 
خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی است و این رویکرد با هدف جذب سرمایه و ایجاد فضای انتقال دانش، تکنولوژی و فناوری 
دنبال می شود. برای شناسایی موقعیت های مکانی مناسب جهت احداث شهرک های صنعتی در مناطق مرزی تالش هایی صورت 
گرفته و مکان یابی ها با در نظر گرفتن موضوعات قانونی و زیست محیطی برای تسهیل استقرار سرمایه گذاران در دستور کار است.

مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، همچنین با بیان اینکه احداث شهرک صنعتی 
مشترک با کشورهایی از جمله عراق و ترکیه نیز در همین راستا دنبال می شود و در دستور کار است، تصریح کرد: در حال حاضر 
شهرک صنعتی مشترک با کشورهای دیگر نداریم، اما در مرحله انجام مطالعات  الزم هستیم. موضوع احداث شهرک های صنعتی 
مشترک همواره در دیدارها و مذاکرات بین المللی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با توجه به همین 
توانمندی پیگیری شده است که با استقبال طرف های خارجی روبرو شده است.به گفته مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، این استقبال با توجه به سابقه بیش از ۵۰ ساله سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در زمینه ایجاد و تأمین زیرساخت های صنعتی بوده است و باید به این نکته توجه داشت که صادرات خدمات فنی 

و مهندسی در کنار تبادل فناوری زمینه توسعه بیشتر روابط تجاری را فراهم می کند.

در ۷ ماه نخست امسال حدود ۶۳۴ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی را نشان می دهد.به گزارش خبرنگار 

مهر، بررســی های از وضعیت خرید اینترنتی در مهر ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان 
خرید اینترنتی انجام شده که سهمی حدود ۱۳.۶ درصدی از کل تراکنشها دارد.بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، خرید 
اینترنتی در مهر ماه نسبت ماه قبل )شهریور ماه( با کاهش ۴ درصدی مواجه شده اما در عین حال نسبت به مهر ماه سال قبل 
۳۸ درصد افزایش یافته است.همچنین در ۷ ماه نخست امسال حدود ۶۳۴ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی را نشان می دهد.طبق بررسی های انجام شده، سهم استان تهران از کل 
خرید اینترنتی در کشور طی هفت ماهه نخست سال جاری ۸۹ درصد بوده است.همچنین برآوردهای اتاق بازرگانی تهران نشان 
می دهد که روند عمومی نزولی کل تراکنشهای خرید )موبایل- اینترنتی- پایانه فروشگاهی( از مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده است 

که همین تجربه مشابه را برای خریدهای اینترنتی با نوساناتی کمتر داشته ایم.

رشد واقعی تراکنشها و خرید اینترنتی
افت کل تراکنشــهای خرید واقعی در شــهریور با منفی ۲۵.۶ درصد تشدید شده است و شاهد کاسته شدن از نرخ افت در مهر 
ماه به حدود ۲۱ درصد هستیم.همچنین خرید اینترنتی واقعی در شهریور ۲۳.۳ درصد افت کرده است که شاهد استمرار رشد 

منفی در مهر با رقم ۷.۲ درصد بوده ایم.

ساخت شهرک صنعتی مشترک 
در مناطق مرزی نیازمند اقدامات 

قانونی با همسایگان است

 سهم 89 درصدی تهران

۶۳۴ هزار میلیارد تومان خرید 
اینترنتی در ۷ ماه
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گزیده خبر

 بخش خانگی بیش از نیمی از گاز کشور
 را بلعید!

رییس مرکز کنترل دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد که میزان مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه، به ۴۵۵ میلیون مترمکعب 
در روز رسیده که این عدد حاکی از سهم ۵۶ درصدی این بخش در مصرف کل 
گاز تولیدی کشور است.به گزارش ایسنا، غالمرضا کوشکی، رییس مرکز کنترل 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: سهم بخش  صنعت از مصرف گاز تولیدی 
کشــور، تنها ۴۴ درصد ثبت شده است و بر اساس پیش بینی های انجام شده، در 
روزهای پایانی هفته، تغییر چندانی در میزان مصرف گاز در بخش های مختلف 
نخواهیم داشت.وی ادامه داد: باتوجه به کاهش دما در روزهای آینده، بطور قطع 
شــاهد افزایش مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری خواهیم بود؛ در واقع، 
گزارش ها حاکی از رســیدن میزان مصرف به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز در 
بخش خانگی و تجاری، طی هفته آینده است.کوشکی با بیان این که این امر بدان 
معناســت که به ســهم تخصیص یافته بخش خانگی و تجاری از تولید گاز، ۱۰ 
درصد دیگر نیز اضافه خواهد شــد، گفت: پیش بینی می شود این روند مصرف تا 
پایان هفتــه در وضعیت ثابتی باقی خواهد ماند. وی درباره میزان مصرف روزانه 
گاز در بخش های مختلف گفت: روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه، بخش خانگی و تجاری 
۵۶ درصد، نیروگاه ها ۱۹ درصد، صنایع عمده ۱۷ درصد و سایر بخش ها ۸ درصد 
از گاز تولیدی کشور را مصرف کرده اند.رییس مرکز کنترل دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران در رابطه با لزوم همکاری هموطنان به منظور حفظ جریان پایدار 
گاز گفت: با توجه به ورود جبهه هوای سرد به کشور، ظرفیت ثابت تولید گاز در 
پاالیشگاه ها و وضعیت مصرف حداکثری گاز و از آن جا که اولویت شرکت ملی گاز 
ایران حفظ جریان پایدار گاز برای بخش خانگی است، طبیعتاً با افزایش مصرف، 
ناچار به محدود کردن سهم بخش صنایع خواهیم بود.وی همچنین اظهار کرد: 
از این رو، انتظار می رود که هموطنان مدیریت بهینه در مصرف گاز را در دستور 
کار قرار دهند. به عنوان مثال، عدم اســتفاده از سیستم گرمایشی در فضاهای بال 
اســتفاده در طول روز و شب، یکی از موارد مدیریت مصرف در این زمینه است. 
رییس مرکز کنترل دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران در پایان، با بیان این که 
سهم تولید گاز در جنوب کشور ۹۲ درصد و سهم مصرف گاز در نواحی شمالی 

کشور ۷۲ درصد است .

دیدار وزیر نفت با مقام های ارشد ترکمنستان 
در عشق آباد

وزیر نفت در ســفری یکروزه به ترکمنستان با رئیس جمهوری و دیگر مقام های 
ارشــد از جمله مسئول ارشد انرژی این کشــور دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش 
ایســنا، جواد اوجی، وزیر نفت روز چهارشنبه )۲۵ آبان ماه( طی سفری یک روزه 
به ترکمنستان با سردار بردی محمداف، رئیس جمهوری، رشید مردوف، وزیر امور 
خارجه و شــاهین عبدالرحمان اُف، معاون رئیس کابینــه وزیران در امور نفت و 
گاز ترکمنســتان دیدار و گفت وگو کرد.اوجی در جریان دیدار با رئیس جمهوری 
ترکمنستان پیام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران را به وی ابالغ 
کرد و در ادامه دو طرف درباره موضوع های مختلف از جمله انرژی، کشــاورزی، 
گمــرک، حمل ونقل، ترانزیت، تبادالت انرژی، پتروشــیمی، صــادرات فرآورده، 
کاتالیســت، حمل ونقل جاده ای، راه آهن، بهداشت و درمان و صدور خدمات فنی 
و مهندســی گفت وگو و تبادل نظر کردند.وزیر نفت در دیدار با مقام های ارشــد 
ترکمنســتانی ضمن مذاکره درباره راهکارها توسعه سوآپ نفت، فرآورده و گاز، 
در مورد نحوه پرداخت و تبادل بدهی گازی تهران به عشــق آباد گفت وگو کرد، 
پرداخت قسط دوم بدهی ایران به ترکمنستان هم از دیگر محورهای این سفر بود.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در بازدید از اجرای عملیات شیرخانه بر روی 
خط انتقال آب به شاهین شهر خبر داد:

احداث شیرخانه بر روی خط انتقال آب به 
شاهین شهر

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان در بازدید از عملیات احداث شیرخانه بر روی 
خط انتقال آب به شــاهین شهرگفت: درکمتر از ۲۴ ساعت مجموعه شیرآالتی 
مانند فلومتر، شیرهای یک طرفه ، فشار شکن، والو و شیرهای تخلیه هوا بر روی 
خط انتقال آب شــاهین شهر نصب شد.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: اکیپ  بحران آبفای استان اصفهان به منظور خدمات رسانی پایدار، 
مجموعه ای از  شیرآالت را بر روی خط انتقال آب به شاهین شهر نصب کردند.
حسین اکبریان با اشاره به اجرای این عملیات در کوتاه ترین زمان ممکن گفت: 
اکیپ بحران آبفای استان اصفهان بدون کوچکترین وقفه ای در طول یک شبانه 
روز  با نصب اتصاالت بر روی خط انتقال،  موفق به اجرای این  عملیات شــدند.
وی  با بیان اینکه تاسیســات آبرسانی منطقه شاهین شهر مجهز به سیستم تله 
متری اســت  اعالم کرد: با اجرای شــیرخانه بر روی خط انتقال آب به شاهین 
شهر می توان از طریق سیستم تله متری تمام منابع آب و تاسیسات آبرسانی در  
این منطقه را به صورت آنالین و مســتمر بررسی نمود .مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به دیگر مزیت های احداث شیرخانه بر روی خط انتقال 
آب شاهین شهر اشاره کرد و اظهار داشت: تا قبل از اجرای این عملیات در مواقع 
بحران  آبرسانی به منطقه شاهین شهر از خطوط دیگر ی انتقال داده می شد، اما 
از این پس با تجهیز اتصاالت  این خط به شــیرخانه، می توان آب شرب مردم را 

به صورت پایدار تامین کرد.

معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق اصفهان:
 نقش GIS در توسعه شبکه های برق رسانی 

موثر است
 مهندس مهرداد دادخواه معاون مهندســی و نظارت شرکت توزیع برق اصفهان 
در نشست صمیمی که در آستانه روز جهانی  GIS با همکاران این حوزه داشت 
گفت :جی آی اس فراتر از یک نرم افزار اســت و علمی است که امروزه به عنوان 
ااطالعات مکانی شناخته شده است و می تواند ما را به یک تصمیم سازی درست 
هدایت کند .وی در ادامه افزود :  این دانش در حوزه برق رســانی به مشترکین 
قابلیت و مزایای زیادی دارد و می تواند دسترسی سریع به اطالعات ،جمع بندی 
انواع مختلف داده ها ،تحلیل اطالعات  را به صورت یکجا و با هم را به وجود بیاورد 
و ســرعت عمل الزم را ایجاد کند . دادخــواه تصریح کرد :این علم برای صنعت 
برق بسیار با اهمیت است و به علت گستردگی شبکه های توزیع ،استفاده از فن 
آوری برای خدمت رسانی بهتر ضرورت دارد به عبارتی شرکت های توزیع برق با 
مسایلی نظیر پیچیدگی در مکان یابی ، طراحی و توسعه مبتنی بر دانش ذهنی 
و تجربی نیروی انســانی، تغییر الگوی رفتار مشترکین، تغییر الگوی شهرسازی 
و به تبع تغییر تقاضای مشــترکین و... مواجه هستند لذا اداره کردن این شبکه 
وســیع با پیچیدگی های منحصر به فرد خود نیازمند بکارگیری سیســتم های 
مدیریت اطالعات و ساختار جدید است از سوی دیگر ایجاد شبکه های هوشمند،  

مولدهای تولید پراکنده و ... بر پیچیدگی های مدیریت این شبکه می افزاید.

آغاز کاهش صادرات نفت اوپک
شرکت رصد نفتکش پترولجستیک اعالم کرد صادرات نفت اوپک از ابتدای ماه میالدی جاری تا به حال، کاهش 
قابل مالحظه ای پیدا کرده اســت که نشــان می دهد اعضای این گروه به کاهش تولیدی که تحت توافق اوپک 
پالس تصویب شد، عمل می کنند.به گزارش ایسنا، اوپک پالس که شامل کشورهای عضو اوپک و متحدانشان 
نظیر روســیه اســت، به دلیل نگرانی فزاینده از وقوع رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای سوخت، هدف تولید 
نفت خود را از نوامبر به میزان دو میلیون بشکه در روز معادل حدود دو درصد از تولید جهان کاهش داده است.
این دیدگاه پترولجســتیک، ارزیابی اولیه از میزان کاهش تولیدی است که اوپک بر اساس توافق اوپک پالس، 
انجام می دهد.دانیل گربر، مدیرعامل پترولجستیک به رویترز گفت: صادرات نفت اوپک در نیمه اول نوامبر به 
میزان قابل توجهی کمتر بود. انتظار داریم این روند تا پایان ماه بهبود پیدا کند اما حجم صادرات این گروه در 
مقایســه با اوجی که اکتبر داشت، کمتر خواهد بود. انتظار داریم صادرات اوپک در نوامبر، حداکثر یک میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کند که نشان می دهد کاهش تولید اوپک پالس، طبق توافق صورت گرفته است.مقر 
اوپک در وین درباره این گزارش اظهارنظر نکرد.سهم اوپک از کاهش تولید تصویب شده، ۱.۲۷ میلیون بشکه در 
روز است؛ بنابراین کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات، نشان می دهد که بخش قابل توجهی از کاهش توافق 
شــده در عرضه جهانی، انجام شــده است.پترولجستیک یکی از شرکتهایی است که عرضه نفت توسط اوپک و 
تولیدکنندگان دیگر در بازار جهانی را با رصد نفتکش و روشهای دیگر، دنبال می کند.اوپک قرار است گزارش 

ماهانه بعدی خود را ۱۳ دسامبر منتشر کند که در این گزارش آمار نوامبر ارائه می شود.

بازگشت نفت به مسیر افزایش قیمت
قیمت نفت روز جمعه در پی افت ارزش دالر آمریکا، بهبود یافت اما تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به ضعیف شدن 
تقاضای چین برای سوخت و افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا، در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۴ ســنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۹۰ دالر و ۴۲ سنت در هر بشکه 
رســید اما از رکورد اندک ۸۹ دالر و ۵۳ سنت که روز گذشته به آن سقوط کرده بود و پایین ترین قیمت چهار 
هفته اخیر وجود، فاصله زیادی ندارد. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۵ سنت معادل ۰.۹ 
درصد افزایش، به ۸۲ دالر و ۳۹ ســنت در هر بشکه رسید که نزدیک به پایین ترین رکورد شش هفته گذشته 
است.معامالت نفت برنت شب گذشته با سه دالر و هشت سنت کاهش و وست تگزاس اینترمدیت با سه دالر و 
۹۵ سنت کاهش، بسته شده بود. شاخص نفت آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از هفت درصد و نفت 

برنت حدود شش درصد کاهش داشته است. 

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مذاکرات اکتشاف نفت با ۳ کشور خارجی در جریان است
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران از انجام مذاکرات مربوط 
به اکتشــاف نفت و گاز با سه کشــور خارجی خبر داد و گفت: 
این اقدام با هدف افزایش تعامالت بین المللی انجام گرفته است.

به گزارش ایســنا، مهــدی فکور در آیین هم اندیشــی مدیریت 
اکتشاف با انجمن های علمی-تخصصی باالدستی نفت و گاز اظهار 
کــرد: افزایش همکاری ها در حوزه اکتشــاف از مهم ترین اهداف 
دیپلماســی انرژی است که از ســوی شرکت ملی نفت ایران نیز 
دنبال می شود.وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۱ طرح اصلی با ۳۰۰ 
زیر پروژه در مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران تعریف 
شــده که بیشتر ســرفصل های مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی 
دارند، گفت: از نظر تخصیص بودجه، در ســطح باالیی قرار داریم 
به طوری که برای نخســتین بار توانستیم رتبه دوم دریافت منابع 
مالی در رشــته حفاری را در میان شرکت ها و مدیریت های تابعه 
شرکت ملی نفت ایران به دست آوریم.فکور ادامه داد: این رویداد 
به آن معناســت که میزان بودجه تخصیص داده شــده از سوی 
شرکت ملی نفت ایران به بخش حفاری مدیریت اکتشاف، بیش از 
دیگر شرکت های تولیدی بوده و این مدیریت بعد از شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، دومین سطح اعتباری بخش حفاری را 
در اختیار خواهد داشت.وی تصریح کرد: در مجموعه مدیریت های 
زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف بیشترین 
اعتبارهــا را به خود اختصاص داده اســت که این موضوع عامل 

محرکی در افزایش فعالیت های اکتشافی کشور خواهد بود.

اشتغال 4000 نفر در بخش لرزه نگاری اکتشافی
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه برای 
نخستین بار در دو دهه گذشــته پروژه های اجرایی قابل توجهی 
در بخش لرزه نگاری اکتشــافی تعریف شده است، گفت: تنها در 
این بخش ۱۳ گروه شــغلی تعریف شــده و بیش از ۴۰۰۰ نفر 
مشغول به فعالیت هستند.فکور از انجمن های تخصصی به عنوان 
گزاره هایــی از تلفیق دانش و تجربه یاد کرد و افزود: انجمن ها بار 
علمی باالیی دارند، در عین حال کاغذبازی کاری پیچیده ای نیز 
ندارنــد و از این منظر می توانند یاری دهنده مدیریت اکتشــاف 
شرکت ملی نفت ایران باشند.وی تصریح کرد: رصد فناوری های 
نوین و کاربــردی کردن آنها، به همراه ایجاد کانال ارتباطی میان 
انجمن ها، شرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها، از رویکردهای 
مورد انتظار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است.مدیر 
اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه جذب نخبگان در 
انجمن ها بســیار ساده تر از شــرکت های دولتی است، افزود: این 
موضوع می تواند توانایی بالقوه ای در ایجاد شبکه فناوری و نوآوری 

در انجمن ها به شمار آید.

تعریف ۳0 میلیون یورو مگاپروژه در حوزه اکتشاف نفت 
و گاز

همچنین مهدیا مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی 
نفت ایران در این برنامه از تعریف ۱۰ مگاپروژه در حوزه اکتشافی 
نفــت و گاز خبر داد و گفت: این پروژه ها از ارزشــی بالغ بر ۳۰ 
میلیون یورو و ۱۵۰ میلیارد تومان برخوردار است و کمک موثری 
به اشتغال زایی و توسعه فناوری در کشور می کند.وی با بیان اینکه 
با موافقت هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران، فهرستی از ۱۴ 
قلم کاالی راهبردی مورد نیاز صنعت نفت با محور مدیریت کاالی 
شرکت ملی نفت ایران تهیه شده که فراخوان های مربوط به آن در 
آینده ای نزدیک اعالم می شود، افزود: این فهرست می تواند گردش 
مالــی چند صد میلیون دالری را در داخل کشــور رقم زند و در 

شکل گیری شرکت های دانش بنیان و فناور مؤثر باشد.
مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران از تعریف ۱۰ 
مگاپروژه در حوزه اکتشــافی نفت و گاز خبــر داد و عنوان کرد: 
این پروژه ها ۳۰ میلیون یورو و ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارند و 

کمک موثری به اشتغال زایی و توسعه فناوری در کشور می کند.

80 درصد پروژه های واگذار شــده به وزارت علوم، نفتی 

است
مطهری از همکاری  بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرکت 
ملی نفت ایران به عنوان گامی موثر در مسیر ارتقای سطح علمی 
در کشور یاد کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد از پروژه های پژوهشی 
واگذار شده به وزارت علوم، مربوط به پروژه های صنعت نفت است.

به گفته وی، افزون بر این، اقدام های موثری از سوی شرکت ملی 
نفت ایران در حوزه حمایت از دانشــجویان انجام شده که از آن 
جمله می توان از مصوبه هیئت مدیره این شــرکت برای اعطای 
بورس تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری یاد کرد.مدیر پژوهش 
و فناوری شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: این طرح هم اکنون 
در مراحل نهایی ســازی اســت و امید است که تا یک ماه آینده 

اجرایی شود.

امضای نخســتین قراردادهای مربوط بــه طرح احیای 
چاه های کم بازده

مطهری از طرح احیای چاه های کم بازده که مقدمات اجرایی آن 
از اواسط بهمن ماه پارســال در مجموعه شرکت ملی نفت ایران 
نهایی شــده بود، به عنوان مهم ترین طرح حمایتی از شرکت های 
دانش بنیان یاد کرد و گفت: با مکاتبات انجام شده با شرکت های 
فناورانه، مقرر شده تا ۱۵ آذرماه پیشنهادهای مربوطه از شرکت ها 

گرفته شود و تا یکماه تا ۴۵ روز آینده نیز قراردادها با شرکت های 
دانش بنیان امضا خواهد شد.وی از شکل دهی تقاضای دانش بنیان 
به عنوان وظیفه اصلی شــرکت ملی نفت ایــران نام برد و اظهار 
کرد: برای تحقق این راهبرد، نیاز به یادگیری دو جانبه و افزایش 
همکاری ها وجود دارد. در عین حال الزم اســت تا شــرکت های 
دانش بنیان، طرح های جدید فناورانــه را در اولویت فعالیت های 
خــود قرار دهند تا بتوانند پاســخگوی نیازهای صنعت نفت نیز 
باشند.مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: 
انجمن های علمی می توانند جریــان دانش را در  میان بازیگران 
اصلی فناوری تســریع کنند و برای تحقق این هدف الزم است تا 

با انجمن های علمی در کشورهای دیگر نیز ارتباط برقرار کنند.

امضای قرارداد 4 طرح کالن پژوهشــی اکتشافی تا پایان 
امسال

همچنین محمد چهاردولی مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت در 
این مراسم گفت: با هدف اخذ فناوری های روز، قرارداد چهار طرح 
کالن پژوهشی اکتشافی با دانشگاه های کشور تا پایان سال امضا 
می شــود.به گزارش شانا به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، روز 
چهارشنبه )۲۵ آبان ماه( در رویداد هم اندیشی مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران با انجمن های علمی باالدســتی نفت و 
گاز اظهــار کرد: ایجاد تعامالت قوی میان دانشــگاه و صنعت، از 
راهبردهای اصلی صنعت نفت اســت که در این رابطه و با هدف 
تحکیم این ارتباطات دو ســویه، تا پایان سال چهار عنوان طرح 
کالن پژوهشی با دانشــگاه ها به مرحله امضای قرارداد می رسد.

وی افزود: پارســال ۲ طرح تعریف شــده تبدیل به قرارداد شده 
و امســال نیز قرارداد یک عنوان طرح منعقد شــد و مقرر شده 
تا ۳ عنوان قراردادی دیگر تا پایان ســال به انجام برسد.مدیرکل 
امــور پژوهش وزارت نفت از راه اندازی ســامانه عرضه و تقاضای 
فناوری و همچنین شیوه نامه صحه گذاری دانش فنی صنعت نفت 
به عنوان اقدام های عملیاتی وزارت نفت در مسیر اعتالی تعامالت 
فناورانه با دانشــگاه ها یاد کرد و گفت: در همین زمینه بازنگری 
فرصت های مطالعاتی و پژوهشــی نیز در دستور کار قرار گرفته 
است.چهاردولی تصریح کرد: تحقق اهداف سند راهبردی انرژی 
کشور و لزوم تمرکز ویژه بر تحصیل فناوری های روز در چارچوب 
جلوگیری از خام فروشی نفت، نیازمند نقشه راه دقیقی است که 
انجمن های تخصصی نفت و گاز می توانند به خوبی در آن به ایفای 
نقش بپردازند.وی عنوان کرد: هم اکنون وزارت نفت سند توسعه 
برنامه های اولویت دار فناوری را دســتورکار قرار داده اســت که 

می تواند مسیر توسعه فناوری در کشور را هموار کند.

پاالیشگاه های هندی در خرید 
محموله های نفت روســیه که 
پس از پنجم دســامبر، زمان 
آغــاز اجرای تحریــم اتحادیه 
اروپا بارگیری می شود، محتاط 
ایســنا،  گزارش  شــده اند.به 
پاالیشگاه های چینی هم خرید 
کمتر نفت روسیه از ماه آینده 
را آغاز کرده اند. این دو کشور 
آسیایی که در میان بزرگترین 
جهان  نفــت  واردکننــدگان 
هســتند، پــس از آغاز جنگ 
در اوکرایــن و بایکــوت نفت 
روسیه توسط مشتریان غربی، 
خریدار بزرگ نفت این کشور 
شــدند. کاهش خرید نفت از 
این دو غول آسیایی،  ســوی 
روسیه را ناچار خواهد کرد به 
دنبال مشتریان جدیدی باشد 
و احتماال قیمتهــا را پایین تر 
اگــر خریداران  می برد؛ حتی 
جدید بــه طرح کشــورهای 
ثروتمند گروه هفت برای اعمال 

صادرات  برای  قیمت  ســقف 
نفت روســیه ملحق شــوند.
منابع آگاه بــه رویترز گفتند: 
شــرکت ریالینس اینداستریز 
که گرداننده بزرگترین مجتمع 
و مشتری  دنیا  پاالیشــگاهی 
بزرگ روسیه است، هنوز برای 
محموله های نفت روســیه که 
پس از پنجم دسامبر بارگیری 
می شوند، سفارش نداده است. 
شرکت دولتی بهارات پترولیوم 
هم وضعیت مشــابهی دارد.به 
گفته منابع آگاه، ریالینس در 
که  بانکهای  واکنش  خصوص 
به سیستم مالی غربی وابسته 

خارجی  فــروش  و  هســتند 
احتیاط  نفتــی،  فرآورده های 
می کند.یک منبع آگاه در یکی 
از این پاالیشــگاههای دولتی 
گفــت: ابهامات بســیاری در 
خصوص مکانیزم سقف قیمت 
وجــود دارد. نمــی دانیم این 
مکانیزم چگونه است و سطح 
قیمــت چیســت.با این حال، 
ایندیــن اویل کــه بزرگترین 
پاالیشگر نفت هند است، برای 
محموله های نفت روسیه شامل 
محموله هایی که پس از پنجم 
می شوند،  بارگیری  دســامبر 
ســفارش خرید داده است. در 

مقابل، شرکت خصوصی نایارا 
انرژی که روس نفت ســهامدار 
بزرگ آن )۴۹ درصد( اســت، 
قصــد دارد بــه واردات نفت 
روســیه ادامه دهــد. پس از 
تحریمهــای غربی کــه علیه 
روسیه و روس نفت وضع شد، 
اکثر بانکهای خارجی همکاری 
با نایارا را متوقف کرده اند و این 
پاالیشــگر از خدمات بانکهای 
هنــدی اســتفاده می کند.بر 
اساس گزارش رویترز، همزمان 
نسبت  پاالیشگاه ها  احتیاط  با 
بــه تحریمها، هند و روســیه 
جایگزین هایــی برای خدمات 
بیمه، فاینانس و حمل دریابرد 
یافته اند تا تجــارت دو جانبه 
ادامه پیدا کند. پاالیشگاه های 
هنــدی، نفــت روســیه را بر 
مبنای تحویل در محل با بیمه 
توسط  که  می کنند  خریداری 
نهادهای روسی فراهم شده و 
هند، بیمه روسیه را می پذیرد. 
هند اخیــرا یک مکانیزم برای 
با کشورهای  تجارت  تســویه 
خارجــی به روپیــه از طریق 
حســابهای وســترو بانکهای 
خارجی در هند، طراحی کرده 

است.

احتیاط پاالیشگاه های هندی برای خرید 
نفت روسیه

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران گفت: در صورت عدم کاهش مصرف 
گاز خانگــی و تجاری احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشــتر برای 
نیروگاه های کشــور وجود دارد.محمدرضا جوالیی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه از ۱۰ روز گذشته تا کنون میزان مصرف بخش خانگی و تجاری  ۱.۵برابر 
افزایش یافته اســت، اظهار کرد: طبیعتا این میزان کســری باید از جای دیگری 
جبران شــود چراکه تولید دیگری وجود ندارد لذا باید با اعمال محدودیت راهی 
برای تامین سوخت کشور لحاظ کرد.وی با بیان اینکه جبران این میزان کسری 
گاز بایــد از طریقی انجام شــود، گفت: اکنون مقداری از ایــن کمبود را طریق 
مدیریت تامین گاز صنعت سیمان جبران می کنیم، به گونه ای که سوخت دوم که 
مازوت است را به این بخش تحویل داده ایم تا تولید متوقف نشود، مقدار دیگر را 
از طریق مدیریت میزان مصرف گاز نیروگاه ها کنترل می کنیم،مدیر دیسپچینگ 
شــرکت ملی گاز ایران افزود: اگر بازهم نیاز شــود، مقداری را از طریق ذخیره 
خطوط لوله تامین می کنیم و در صورت نیاز بیشتر، باید روی مصارف واحدهای 

صنعتی مدیریت داشته باشیم.

فوالد و پتروشیمی در الویت اعمال محدودیت
جوالیی بــا بیان اینکه درحال حاضــر اعمال محدودیت بــرای صنایع فوالد و 
پتروشیمی در اولویت است و به غیر از این دو مواردی نیز وجود دارد که پس از 
هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم باشد اعمال خواهیم کرد، گفت: میزان اعمال 
محدودیت بســتگی به افزایش مصرف خانگــی و تجاری دارد، پیش بینی ها نیز 
حکایت از این دارد که طی یک هفته آینده هوا ســردتر  شود در قبال این سرد 

شدن اگر مصرف افزایشی باشد شروع محدودیت ها استارت می خورد.

تامین دوسوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز
وی با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص سوخت به نیروگاه های کشور نیز گفت: 
دو ســوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز و یک ســوم از طریق سوخت مایع تامین 
می شــود، باتوجه به ذخایری که داریم میزان ســوخت مایــع را برای نیروگاه ها 
کنترل می کنیم.مدیر دیسپچینگ ملی گاز ایران با بیان اینکه این احتمال وجود 
دارد که مصرف سوخت مایع نیروگاه ها افزایش یابد، اظهار کرد: باتوجه به میزان 

مصرف بخش خانگی برای این مســاله نیز 
تصمیم گیری می شود، درحال حاضر مصرف 
خانگی حدود ۴۶۰ میلیون مترمکعب است 
یعنــی بیش از ۵۰ درصد به بخش خانگی و 
تجاری اختصاص می یابد، طبیعتا اگر میزان 
مصرف از ایــن رقم فراتــر رود محدودیت 
اعمال می شود.به گفته جوالیی، اینکه چقدر 
مازوت در نیروگاه ها مصرف شــود را شرکت 

گاز تعیین نمی کند، بلکه وزارت نیرو بر حســب نیــاز خود به برق می تواند یا از 
نیروگاه های دیگر برای جبران کاهش گاز اســتفاده کنــد و یا اینکه گازوئیل و 
مازوت را به عنوان ســوخت نیروگاه در نظز بگیرد.وی با بیان اینکه شرکت ملی 
گاز تاکیدی ندارد که حتما نیروگاه ها از مازوت استفاده کنند، گفت: وزارت نیرو 
باید حسب نیاز خود تصمیم بگیرد، ما فقط محدودیت گاز اعمال می کنیم و هیچ 
محدودیتی در شرایط فعلی برای تخصیص گازوییل وجود ندارد. برای مازوت هم 
ما نگرانی نداریم خودشــان باید تصمیم بگیرند که می خواهند از مازوت استفاده 
کنند و یا خیر، ممکن است وزارت نیرو به سوخت دیگری به جز  گاز که وزارت 
نفت اختصاص می دهد نیاز نداشته باشد و نیروگاه را تعطیل کند اگر الزم داشته 

باشد نیز باید از فراورده مصرف کند.

احتمال قطع گاز برخی صنایع

محدودیتبیشتردرانتظارنیروگاهها
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گزیده خبر
تجارت خارجی کشور مانند گوسفند قربانی شده

کاهش حجم مبادالت ما با آذربایجان آغاز شده 
است

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: تجارت خارجی کشور به 
گوسفند قربانی تبدیل شده است که در جشن و عزا نخست سر این بخش قربانی 
می شــود. زمانی که تنش های سیاسی ما با کشــورهای همسایه و غیر همسایه 
تشدید پیدا می کند اولین بارقه ها آن را می توان در بعد تجارت خارجی مشاهده 
کنیم.محمدرضا مودودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اهمیت 
عضویت ایران در پیمان های منطقه ای کشورهای حوزه اوراسیا، گفت: ایران در 
سال های اخیر روابط خود را با کشورهای بلوک شرق به ویژه حوزه اوراسیا بهبود 
بخشید و توانســتیم توافقات را از مرحله تعارفات به مرحله اجرا هدایت کنیم.

وی با طرح این پرسش که آیا ما می توانیم سهم قابل توجهی از بازار این منطقه 
به دست بیاوریم؟ گفت: رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت ها و تدوین 
ضوابطی بلندمدتی است که به آنها نیاز داریم و این موضوع بزرگ ترین عامل در 
محدود کردن تجارت است.این کارشناس حوزه تجارت بین الملل با اشاره به لزوم 
برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها، گفت: تجار ایرانی باید بتواند با ارزهای 
رایج دنیا تجارت کند. تجارت با ارزهای ملی و محلی برای تجار بخش خصوصی 
ریسک تجارت را باال می برد از طرف دیگر ضوابط به دلیل تنظیم بازار تجارت را 
محدود می کند که این عامل بســیار برای حوزه تجارت خارجی خطرناک است 
و این تفکر مقررات خلق الساعه باید تبدیل بشود پایدار شود.مودودی با اشاره به 
محدودیت ها واردات، گفت: باید بپذیریم که تجارت تخصص است و نباید صرفا 
از بنگاه های تولیدی حمایت کنیم که به تجارت ادامه بدهند و اجازه رشد و بلوغ 
به شــرکت های بازرگانی را باید بدهیم چراکه این شرکت ها باعث تولید ثروت و 
اشــتغال می شوند.وی با انتقاد از نبود شرکت های توانمند لجستیکی در کشور، 
خاطر نشــان کرد: زیرساخت های لجستیکی ما ایرادهای اساسی دارد و ضوابط 
و قوانین تعرفه ای ما پیچیده است و ما جز معدود کشورهایی هستیم که تعرفه 
گمرکی ما باالست. این موضوع  تجارت ما را محدود می کند تا نتوانیم سهم خود 
را بازار کشــورهای منطقه ای ارتقا بدهیم و این فرصت تجاری را به تولید ثروت 
تبدیل کنیم.رئیس پیشــین سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه سیاست های 
تجاری ما همواره از سیاســت های بین المللــی و ارزی داخلی تاثیر می پذیرد، 
گفت: تجارت خارجی کشــور به گوسفند قربانی تبدیل شده است که در جشن 
و عزا نخســت سر این بخش قربانی می شــود و زمانی که تنش های سیاسی ما 
با کشــورهای همسایه و غیر همسایه تشــدید پیدا می کند اولین بارقه ها آن را 
می توان در بعد تجارت خارجی مشــاهده کنیم، یکسری محدودیت های را ارتقا 
می دهند و آثار آن را در تولید و تجارت کشور نمود پیدا می کند.مودودی با بیان 
اینکه کشــورهای حوزه قفقاز پتانسیل تبادل کاال و پول با ایران را دارند، گفت: 
این کشورها عالقه مند به کاالهایی ایرانی هستند اگر سیاست های ما مبتنی بر 
تنش زدایی نباشد و اگر نتوانیم سیاست های خود را تلطیف کنیم با همسایگان و 
غیرهمسایگان، آثار آن را در تجارت خارجی خواهیم دید و دیگر از دست تجار 
کار برنخواهد آمد و خود ساختار حکمرانی سیاسی به صورت نرم افزاری مسائل را 
حل کنند و حکمرانان تجاری به صورت سخت افزایی کارها را حل خواهند کرد.

طی ۷ ماهه 1401

تولید کل تایر کشور ۳ درصد افت کرد

شهردار کرمانشاه:

 در پروژه تقاطع میدان سپاه »روزشمار« نصب می شود

آمار ارائه شده توســط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب 
به ۱۱۸ هزار تن از انواع تایرها معادل بیش از ۱۸.۵میلیون حلقه 
در پنج ماهه امسال حکایت دارد که رشد یک درصدی به لحاظ 
وزنی و رشــد دو درصدی به لحاظ تعداد این کاال را نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.به گزارش ایسنا، بر اساس 
گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی هفت ماهه امسال، در 
مجموع ۱۶۵هزار و ۶۲۷ تن تایر)کل تایر تولیدی کشور( معادل 
۲۶ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۱۷۵ حلقه تولید شــده اســت. میزان 
تولید تایر در هفت ماهه سال گذشته برابر ۱۶۵ هزار و ۵۲۱ تن 
)معادل ۲۶ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۱۵ حلقه( ثبت شده است؛ بر 
این اساس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری 
به لحاظ تغییر چندانی نداشته و از منظر تعداد حلقه ها سه درصد 
افت داشته است.اما این در حالیست که تولید کل تایر خودروها 
به میزان سه درصد به لحاظ تعدادی افزایش داشته اما همچنان 
به لحاظ وزنی تغییری نکرده است.از این میزان تایر تولیدی کشور 
طی هفت ماهه امســال، ۱۴۹ هــزار و ۷۱۲ تن تایر انواع خودرو 
معادل ۱۴ میلیون و۱۷۷ هزار و ۳۷۰ تن در مجموع هفت ماهه 
امسال تولید شده که نسبت به ۱۴۹ هزار و ۴۶۴ تن )۱۳ میلیون 
و ۸۰۱ هزار و ۴۳۸ حلقه( تولیدی در مجموع هفت ماهه ۱۴۰۰ 
به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته، اما به لحاظ تعداد سه درصد 

بیشتر شده است.

تنها تولید تایر خودروهای سواری بیشتر شد
طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی 
تولید شده است، مربوط به رشــد تولید تایر خودروهای سواری 

اســت.از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، ۹۳ هزار و ۶۵۰ تن 
تایر خودرو ســواری معادل ۱۲ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۸۹ حلقه 
تولید شده که به لحاظ وزنی ۹ درصد و به لحاظ تعداد پنج درصد 
بیش از آمار تولیدی مدت مشابه سال گذشته است. در هفت ماهه 
۱۴۰۰ قریب به ۸۶ هزار و ۴۷ تن معادل ۱۱ میلیون و ۹۶۱ هزار 
و ۹۷۹ حلقه تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود.در 
مقابل تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، ۱۱ درصد از منظر 
تعدادی و ۱۰ درصد به لحاظ وزنی، کمتر شــده است. تولید این 
تایرهــا از ۱۵ هزار و ۷۷۶ تن )یک میلیون و ۹ هزار و ۸۵ حلقه( 
در مجموع هفت ماهه نخست سال گذشته به ۱۴ هزار و ۱۳۸ تن 
)۸۹۶ هــزار و ۶۳۹ حلقه( در مجموع هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ 

رســیده است.در مدت مذکور سال جاری از نظر وزنی ۱۱ درصد  
و تعدادی ۱۳ درصد تولید تایرهای باری و اتوبوســی نســبت به 
مجموع تولید این تایرها در مدت مشابه سال گذشته کمتر شده 
است. در هفت ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۸ هزار و ۸۶۷ تن تایر باری و 
اتوبوسی معادل ۴۳۵ هزار و ۷۸۴ حلقه تولید شده است. این در 
حالیست که در مدت مشابه سال گذشته آمار تولید این تایرها ۳۲ 
هزار و ۳۰۴ تن برابر ۵۰۰ هزار و ۴۹۳ حلقه ثبت شده است.تولید 
تایرهای کشاورزی نیز در مجموع هفت ماهه با افت ۱۴ درصدی 
به لحــاظ وزنی به ۱۰ هزار و ۷۰۶ تن )تولید ۱۲ هزار و ۴۶۲ تن 
تایر کشاورزی در هفت ماهه ۱۴۰۰( رسیده که به لحظا تعدادی 
برابر ۲۸۶ هزار و ۹۰۸ حلقه است که نسبت به ۳۰۲ هزار و ۳۸۵ 

حلقه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته پنج در افت را تجربه 
کرده است.بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید 
تایرها را تایرهای راه ســازی و صنعتی به خود اختصاص داده اند.

از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایان مهر مــاه ۲۳۵۰ تن، معادل ۱۹ 
هزار و ۷۵۰ حلقه تایر راه ســازی و صنعتی در کشور تولید شده 
که به نســبت ۲۸۷۶ تن معادل ۲۷ هزار و ۴۹۶ حلقه تولیدی در 
مجموع هفت ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب به لحاظ وزنی ۱۸ درصد و از 
منظــر تعدادی ۲۸ درصد افت تولید را در کارنامه عملکرد هفت 

ماهه تایرسازان ثبت کرده اند.

تولید تایرهای غیر خودرویی هم افزایش نداشت
طبق آمار، تولید تایر دوچرخه و موتور در مدت مذکور سال جاری 
نســبت به آمار تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، تغییر چندانی 
نداشــته است.در حالیکه در مجموع هفت ماهه سال گذشته ۱۰ 
هــزار و ۱۷۶ تن )چهار میلیــون و ۷۴۸ هزار و ۴۰۰ حلقه( تایر 
دوچرخه و موتور در کشــور تولید شد، این عدد در مجموع هفت 
ماهه امســال به ۱۰ هزار و ۲۵۱ تن معادل چهار میلیون و ۴۵۷ 
هزار و ۲۸۰ حلقه رســیده اســت.در نهایت در هفت ماهه سال 
جاری ۵۶۶۳ تن انواع تیوب تولید شده  که معادل هفت میلیون 
و ۵۳۸ هزار و ۵۲۵ حلقه ثبت شــده است. این در حالیست که 
در مدت مشــابه سال گذشته ۵۸۸۱ تن معادل هشت میلیون و 
۳۴۵ هزار و ۹۷۷ حلقه تیوب در کشــور به تولید رســیده بود؛ 
براین اســاس تولید تویوب در کشور با افت چهار درصدی وزنی 
و ۱۰ درصدی تعدادی نســبت به هفت ماهه سال گذشته روبرو 

شده است.

  شــهردار کرمانشاه از نصب روزشــمار برای پروژه تقاطع غیرهمسطح 
میدان ســپاه ظرف چند روز آینده خبــر داد و گفت: تالش می کنیم 
این پروژه را تا اردیبهشــت ســال آینده تحویل دهیم.به گزارش مرکز 
اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی در نشست با مدیران 
خبرگزاری های استان وضعیت برخی پروژه های در حال اجرا در سطح 
شهر کرمانشاه و نیز برنامه های آتی مجموعه شهرداری را تشریح کرد.
نوروزی در این نشســت که جمعی از معاونین و مدیران شهرداری هم 
حضور داشــتند، با بیان اینکه امســال هدف گذاری کرده ایم دو برابر 
ســالهای قبل آسفالت در سطح شهر کرمانشاه انجام دهیم، گفت: طی 
۱۰ سال گذشته بطور میانگین ســاالنه ۸۰ تا ۹۰ هزار تن آسفالت در 
سطح شهر کرمانشاه انجام می شد که امسال تا این مقطع از سال ۱۳۰ 
هزار تن آســفالت انجام شــده و برآورد ما این اســت تا پایان سال این 
میزان به ۲۰۰ هزار تن برسد.وی اولویت آسفالت را نیز با معابر شهرک 
های حاشیه ای و محالت کمتربرخوردار دانست و گفت: امسال محالتی 
آسفالت شدند که تا پیش از این آسفالت نشده بودند.وی به پروژه ساخت 
تقاطع غیرهمســطح میدان سپاه نیز اشــاره کرد و با اشاره به سرعت 
گرفتن اجرای این پروژه، گفت: بزودی برای این پروژه روزشــمار نصب 
خواهیم کرد تا مردم بدانند چه زمانی افتتاح خواهد شد. ضمن اینکه کار 
دز این پروژه دو و یا حتی سه شیفته خواهد شد تا هرچه زودتر تکمیل 
شود.نوروزی با بیان اینکه تمام تالش خود را خواهیم کرد این پروژه در 
کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود و نوعی رکورد در اجرای این پروژه 
را به ثبت برسانیم، افزود: دنبال می کنیم تا این تقاطع را اردیبهشت سال 
آینده تحویل دهیم.وی با بیان اینکه وضعیت ترافیک کرمانشاه نیازمند 
بازنگری جدی اســت، افزود: معابر کرمانشــاه با حجم ترافیک موجود 
همخوانی ندارد.نوروزی با بیان اینکه در شهر کرمانشاه هم در بحث تردد 

و هم توقف مشکل داریم، گفت: در بافت مرکز کرمانشاه نیازمند احداث 
چندین پارکینگ هستیم که البته پروژه هایی در حال ساخت است. از 
سوی دیگر سرعت تردد در شهر کرمانشاه پایین و بطور میانگین ساعتی 
۱۵ تا ۲۰ کیلومتر است که باید به ساعتی ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر برسد که 
احداث پروژه هایی نظیر تقاطع های غیرهمسطح به این موضوع کمک 
می کند.شهردار کرمانشاه با بیان اینکه تقویت شبکه حمل و نقل عمومی 
کرمانشاه در دستورکار است، گفت: ۱۰۵ دستگاه اتوبوس خریدرای شده 
که تا پایان سال بطور کامل وارد شهر کرمانشاه می شوند. همچنین ۱۰۰ 
دستگاه ون جدید هم خریداری خواهد شد.نوروزی به وضعیت شهربازی 
کرمانشــاه هم اشــاره کرد و با بیان اینکه دلیل طوالنی شدن واگذاری 
این پروژه به سرمایه گذار نداشتن طرح مطالعاتی برای این پروژه بوده، 
گفت: اکنون طرح مناسبی برای شهربازی کرمانشاه تهیه شده و بزودی 
فراخوان جذب ســرمایه گذار آن داده می شود. معتقدم با مطالعاتی که 
صورت گرفته و طرح دقیق و مناسبی که تهیه شده، سرمایه گذاران از 
آن اســتقبال خواهند کرد و کرمانشــاه در اینده صاحب یک شهربازی 
مدرن می شــود.وی به آخرین وضعیت پروژه قطارشهری کرمانشاه هم 
اشــاره کرد و گفت: هشت ســال هیچ اعتباری به این پروژه داده نشده 
بود که با پیگیریهای انجام شده اکنون حدود ۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای این پروژه داریم. در ســفر رییس جمهور هم ۱۲۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای قطار شــهری کرمانشاه مصوب شــد و تالش داریم فاز اول 
پــروژه را تکمیل کنیم.وی به پروژه پیاده راه خیابان مدرس که پیش از 
این قرار بود اجرا شــود نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل طول زیاد مسیر 
میــدان آزادی تا چهارراه مدرس امکان تبدیل این مســیر به پیاده راه 
وجود ندارد، اما معتقدم می شود مسیر میدان آیت اهلل کاشانی تا میدان 
شهرداری که حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر طول دارد را سنگفرش کرده و به 
پیاده راه تبدیل کنیم. همچنین شاید بتوان مسیر بین چهارراه نوبهار تا 
چهارراه سی متری را هم تبدیل به پیاده راه کرد. البته اجرای این طرح 
ها هنوز قطعی نیســت و منوط به این است که مطالعات ترافیکی آنها 
جوابگو باشد.شهردار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه تخلفات ساختمانی 
در شهر کرمانشاه باالست، افزود: برای کاهش این تخلفات سه راهکار در 
نظر گرفتیم. نخســت آنکه جریمه تخلفات را افزایش دهیم که در شورا 
مصوب شده اســت. راهکار دوم پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی 
اســت که به این منظور مناطق هشتگانه شــهرداری با جدییت به این 
موضوع ورود خواهند داشــت و راهکار سوم این است که در کمیسیون 
ماده پنج در جاهایی که امکانش وجود دارد و با لحاظ تامین پارکینگ و 
در نظر گرفتن عرض معابر، اضافه تراکم قانونی بدهیم. وی افزود: با این 
راهکارها امیدواریم شاهد کاهش تخلفات ساختمانی باشیم، کما اینکه 

در شش ماهه امسال هم شاهد کاهش این تخلفات بوده ایم.

بر اساس اطالعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در اختیار ایسنا قرار داده، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تسهیالتی با نرخ سود ۱۴ درصد به به واحدهای دانش بنیان و 
صادرات گرا پرداخت می کند.به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با همکاری بانک سپه به واحدهای تولیدی دانش بنیان و صادرات محور تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی )نرخ سود( ۱۴ 
درصد برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پرداخت می کند. این تسهیالت در راستای تفاهم نامه منعقد شده میان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک سپه در جهت حمایت از بخش 
تولید و صنایع کوچک با پرداخت تسهیالت تلفیقی بوده است.در مجموع مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برای اعتبار بخشی به صنایع کوچک با اولویت واحدهای تولیدی دانش بنیان و صادرات محور تخصیص یافته است.

همانطور که اشاره شد، تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت )جهت خرید ماشین آالت( با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد پرداخت می شود.فرآیند پرداخت 
این تسهیالت از طریق سامانه صدور ضمانتنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک انجام می شود که لینک ورود به آن به نشانی www.sif.ir است.

پرداختتسهیالتبانرخسود۱۴درصدبهواحدهایدانشبنیانوصادراتگرا

شهردار کرمانشاه: 

قدردانخانوادهشهداهستیم
 شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشــاره به اینکه مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه 
آماده خدمت گذاری به خانواده شهدا است، گفت: قدردان خانواده شهدا هستیم.به 
گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی شهردار کالنشهر 
در نشست تجلیل از خانواده شهدای شهرداری کرمانشاه که با حضور مهندس هاشم 
درویشــی و مهندس ساالر احمدزاده از اعضا شورای اسالمی شهر و سرهنگ پاسدار سیروس قاسمی فرمانده حوزه ۶ بسیج شهرداری کرمانشاه 
برگزار شد، به آیه ای از قرآن کریم اشاره و اظهار داشت: شهدا پس از شهادت زنده هستند و بر اساس روایات و احادیث در دنیای برزخی که وارد 
می شــوند نزد پروردگار خود روزی می گیرند.وی ادامه داد: فرزندان شــهدا بدانند پدرانشان شاهد و ناظر کارها و اقدامات ما هستند و همه را می 
بینند.شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه در مجموعه مدیریت شهری همواره سعی کردیم بر اساس منویات مقام معظم رهبری در راستای جهاد 
تبیین قدم برداریم، تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری همواره قدردان خانواده شهدا بوده و هست.وی خاطر نشان کرد: در مجموعه مدیریت 
شهری با تمام ظرفیت های ممکن آماده خدمت گذاری به خانواده شهدا هستیم.دکتر نوروزی با اشاره به ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر، گفت: شرایط 
اخیر بیش از پیش نشان داد الزم است همه مردم و مسئولین باید باهم متحد شده و یکپارچه در راه احقاق آرمان های انقالب اسالمی که سال ها 

در این راه شهید داده ایم قدم بر دارند .

شهردار کرمانشاه:

شهرکهایپردیسوصدرا
شهرکرمانشاهازبنبست

خارجمیشود
 شــهردار کرمانشــاه با اشــاره به احداث مسیر جدید 
شــهرک های پردیس و صدرا به کمربندی غربی شهر 
کرمانشــاه، گفت: این ۲ شهرک با احداث این مسیر از 
بن بست و ترافیک شدید ورودی و خروجی این شهرک 
خارج می شوند.به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری 
کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی شهردار کالنشهر کرمانشاه 
اظهار داشــت: با توجه به ترافیک شدید تنها ورودی و 
خروجی شــهرک های پردیس و صدرا باید فکری برای 
این مساله می شد.وی ادامه داد: در همین راستا بر اساس 
مطالعات انجام شده احداث مسیر ترددی از انتهای این 
شهرک ها به کمربندی غربی در دستور کار قرار گرفت.

شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه تصریح کرد: بر اساس 
بازدیدها و برآوردهای انجام گرفته احداث این مســیر 
۲ الی ســه ماه زمان خواهد برد.وی ادامه داد: اعتبارات 
عمرانــی الزم این پروژه در برنامه بودجه ســال جاری 
اندیشیده شده اســت، که پس از تامین اعتبار مراحل 
اجرایی این پروژه آغاز شده است.وی ادامه داد: در همین 
راستا بر اساس مطالعات انجام شده احداث مسیر ترددی 
از انتهای این شــهرک ها به کمربندی غربی در دستور 
کار قرار گرفت.شهردار کالنشهر کرمانشاه تصریح کرد: 
بر اســاس بازدیدها و برآوردهــای انجام گرفته احداث 
این مسیر ۲ الی سه ماه زمان خواهد برد.وی ادامه داد: 
اعتبارات عمرانی الزم این پروژه در برنامه بودجه ســال 
جاری اندیشــیده شده اســت، که پس از تامین اعتبار 

مراحل اجرایی این پروژه آغاز شده است.
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گزیده خبر
از سوی بانک مرکزی اعالم شد

 آخرین رقم مانده تسهیالت 
و سپرده های بانکی

میزان مانده کل سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان مهر امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته معادل ۳۲.۸ و ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است.به گزارش 
ایســنا، براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهر ماه سال 
جاری، مانده کل ســپرده ها به رقم ۶۴۲۶.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۲.۸ و ۱۶.۲ درصد 
افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۳۴۱۳.۳ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان است.  عالوه براین، مانده کل تسهیالت 
در این زمان ۴۷۱۴.۳ هزار میلیارد تومان اســت که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان ســال گذشته معادل ۳۲.۹ و ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.طبق 
این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۰۵.۷ 
هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 
۱۷.۹ هزار میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۱.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش 
و در مقایســه با پایان سال گذشته ۱.۵ واحد درصد کاهش را نشان می دهد که 
نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۳.۲ 
درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها 
در اســتان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی 
سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق 

شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

طالی جهانی در مسیر کاهش اندکی باال رفت
قیمت طال )جمعه( با کاهش ارزش دالر افزایش یافت اما همچنان به اولین کاهش 
هفتگی خود در سه ماه اخیر ادامه داد زیرا سیگنال های بانک مرکزی ایاالت متحده 
مبنی بر اینکه افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است، کاهش یافته است.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه به وقت شرقی با ۲.۹ درصد 
افزایش به ۱۷۶۳ دالر و ۵۰ ســنت رسید و در مسیر کاهش هفتگی حدود ۰.۴ 
درصدی قرار گرفت. قیمت طالی آمریکا با ۰.۱۶ درصد افزایش به ۱۷۶۴ دالر و 
۵۰ سنت رسید.تحلیلگران کاالی شرکت فیچ سولوشنز در یادداشتی اعالم کرند 
که طال همچنان با افزایش ریســک های رکود، جنگ اوکراین و اوج گرفتن دالر 
آمریکا مواجه است. از ســوی دیگر، افزایش خوش بینی نسبت به اقتصاد چین، 
همچنان خطرات باالی فدرال رزرو ایاالت متحده برای افزایش بیشتر و تهاجمی تر 
نرخ ها از آنچه بازار انتظار دارد و اوج گیری تورم در سه ماهه سوم همچنان به فشار 
بر طال ادامه می دهد.ارز ایاالت متحده همچنان به ســمت بهترین هفته خود در 
یک ماه گذشته پیش می رفت زیرا اظهارات تند مقامات فدرال رزرو و فروش خرده 
فروشی ماهانه داخلی قوی تر از حد انتظار، مانع از عقب نشینی ناشی از نشانه هایی 

از کاهش تورم شد.

تاثیر صعود بورس روی ارزش سهام 
عدالت چه بود؟

روند صعودی بازار ســرمایه طی دو هفته اخیر باعث شد ارزش واقعی 
سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی که به دلیل سقوط بازار 
به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده بود، دوباره افزایش یابد و به بیشتر 
از ۱۱ میلیون تومان برسد.به گزارش ایسنا، هرچند ارزش واقعی سهام 
عدالت در روزهای نخست آزادســازی این سهام در اردیبهشت سال 
۱۳۹۸ تــا ۲۰ میلیون تومان هم افزایش یافته بود اما طی دو ســال 
اخیر تحت تاثیر نوسان بازار، فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد. به 
طوریکه در یازدهم مهرماه ســال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و 
در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما 
روند نزولی در بورس باعث کاهش ارزش این سهام نیز شد؛ به طوریکه 
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن 
سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.اما در نهم 
فروردین امسال ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر 
فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. تا ۱۸ 
اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و 
۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای پرنوسان بازار روی ارزش 
ســهام عدالت نیز تاثیر گذاشــت و ۱۰ خردادماه، ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان 
و در چهارم تیرماه نیز حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود.بر این 
اساس، چراغ های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته و ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در شهریورماه ۱۰ 
میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بود. این سهام در اوایل مهرماه ۱۰ میلیون 
و ۴۸۴ هزار تومان قیمت داشت و در ۲۷ مهرماه نیز قیمت آن تا ۱۰ 
میلیون ۱۹۵ هــزار تومان کاهش پیدا کرد که تقریبا کم ترین میزان 
آن طی دو ســال اخیر بود.پس از آن که استارت صعود بازار سرمایه از 
حدود دو هفته قبل زده شــد، ارزش واقعی سهام عدالت نیز افزایش 
یافت. به طوریکه طبق اخرین آمار ارزش این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومانی به بیش از ۱۱ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان رســیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می شــود که امکان فروش این 
ســهام برای مشــموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر 
تصمیم مســئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف 
فروش نیز از اواســط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس آغاز 
شد و همچنان هم ادامه دارد.بر اساس این گزارش، پس از آزادسازی 
سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت 
www. ســهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه
samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

شرط فروش سهام عدالت
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه در مورد شــرط فروش 
ســهام عدالت توسط مشموالن گفت: زمان فروش سهام عدالت 
توسط مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند به تصمیم نهایی شورای عالی بورس بستگی 
دارد.به گزارش ایسنا، پیمان حدادی در نشست خبری که برگزار 
شــد، در مورد فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه توضیح داد: 
یکی از اهداف اصلی این صندوق حفظ ثبات در بازار سرمایه است 
به همین دلیل صندوق تثبیــت هر روز اقدام به خرید و فروش 
سهم نمی کند.وی ادامه داد: هیات امنای صندوق تثبیت از وزیر 
اقتصــاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
رئیس سازمان بورس و رئیس صندوق توسعه ملی تشکیل شده 
اســت و این که صندوق تثبیت چه سهم هایی را خرید و فروش 
کند براساس آیین نامه ای است که توسط هیات امنا تصویب شده 
اســت.مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین 
زمانی که در برخی از شاخص های بازار تغییراتی ایجاد شود یا در 
بازارهای جهانی یا بازار ارز نوساناتی صورت بگیرد صندوق تثبیت 
وارد بازار می شود. در حال حاضر این صندوق در ۵۱۰ نماد سهم 
دارد که این ســهام صرفا از نمادهای بزرگ تشکیل نشده اند اما 
نقدشوندگی سهام، سایز سهام و نوع فعالیت بازارگردان از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت.حدادی در مورد سرمایه  گذاری صندوق 
توسعه ملی در بازار ســرمایه اظهار کرد: این صندوق به صورت 
غیرمستقیم اقدام به خرید سهم می کند خرید این صندوق هم 
از طریق صندوق تثبیت انجام می شــود. این اقدام توسط خود 
سازمان بورس هم انجام می شــود.وی از انتشار گزارش هایی در 
مورد فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه در ماه های آینده خبر 

داد.مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در مورد میزان دارایی 
این صندوق اظهار کــرد: میزان دارایی صندوق تثبیت در اواخر 
سال قبل ۶۰۰۰ میلیارد تومان و در حال حاضر ۱۲ هزار میلیارد 

تومان است.

راه اندازی بورس بین الملل پیشــنهاد دبیر قبلی مناطق 
آزاد بود

حدادی در ادامه در مورد راه اندازی بورس بین الملل اظهار کرد: راه 

اندازی این بورس حدود دو ماه قبل در شورای عالی بورس مطرح 
و تصویب شد از شرایط راه اندازی بورس بین الملل این است که 
حداقل ۶۰ درصد ســهام از ســهامداران خارجی متشکل شود و 
معامالت ارزی باشــد.وی ادامــه داد: تاکنون به غیر از یک بانک 
داخلی هیچ نهاد دیگری درخواست سرمایه  گذاری در این راستا را 
ارائه نکرده است اما سازمان بورس از هر نهاد داخلی و بین المللی 
که مایل به سرمایه  گذاری در این بخش است دعوت می کند و در 
کمترین زمان اقدامات اجرایی انجام می شود.مدیرعامل صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه با بیان این که راه اندازی بورس بین الملل به 
درخواست دبیر سابق مناطق آزاد بود، ادامه داد: نهادهای خارجی 
از کشورهای حوزه خلیج فارس به دبیر سابق اعالم آمادگی کردند. 

اما آینده این بازار هنوز مشخص نیست.

آخرین وضعیت بازگشایی نمادهای سهام  عدالت
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در مورد آخرین 
وضعیت بازگشــایی نمادهای سرمایه  گذاری استانی اظهار کرد: 
در خردادماه شــورای عالی بورس، سازمان بورس را مکلف کرد 
تمهیداتی برای برگزاری مجامع شــرکت های مذکور بیندیشد. 
ســازمان بورس و شرکت ســپرده گذاری مرکزی هم مقدمات 
برگزاری مجامع را انجام دادند و اکنون آمادگی برگزاری هستند.  
حــدادی ادامه داد: اما نهادی کــه باید در نهایت مجوز برگزاری 
یا بازگشــایی نمادها را صادر کند شورای عالی بورس است که 
تاکنون این اقدام را انجام نداده اســت. امیدواریم این موضوع تا 
ماه آینده به جمع بندی برسد.به گفته وی، این که مشموالنی که 
روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده 
بودنــد بتوانند اقدام به فروش ســهام خود کنند هم به تصمیم 
شورای عالی بورس بستگی دارد.مشاور رئیس سازمان بورس در 
امور سهام عدالت در مورد سود سال ۱۴۰۰ این سهام نیز گفت: 
میزان سود سال ۱۴۰۰ دو برابر سال ۱۳۹۹ خواهد بود و اولین 

مرحله آن در پایان آذرماه پرداخت می شود.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی جزییات جدیدی از انتشار اوراق گواهی ارزی را اعالم کرد.
بــه گزارش ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی در پاســخ به گــزارش روزنامه اعتماد با 
عنوان »رونمایی از بســته جدید کنترل بازار ارز« اعالم کرد: این بانک در بخشنامه ای 
به بانک ملی ایران جزییات و ضوابط اجرایی انتشار »اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« 

را اعالم کرد.
به  منظور گسترش و تسهیل اســتفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک 
عامل )بانک ملی ایران( مجاز اســت به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه »اوراق 

گواهی ارزی بانک مرکزی« به شرح ذیل اقدام کند:
۱    - ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل می باشد.

۲    - اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توســط اشخاص حقیقی ایرانی باالتر از ۱۸ 
سال 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 شخص حقیقی به ترتیب معادل 
ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اســکناس 
کمتــر از ۱۰۰ دالر، مبالغ گواهی های مزبور مضاربــی از معادل ریالی ۱۰۰ دالر قابل 

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

۵    - بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز )دالر( و نگهداری آن 
تا زمان سررسید اوراق اقدام میکند.

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

۶    - دارندگان اوراق در سررسید، میتوانند 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 )۷٪( مبلغ ریالی در زمان سررســید 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 رســانی شرکت 

مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.
۸    - بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را 
پس از انجام هماهنگی الزم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب های معرفیشده 

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

اوراق در همان روز اقدام کند.
۱۰    - در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال 
حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزو )ب( بند )۶( و بند )۷( محاسبه و به 

حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی نموده، واریز کند.

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

این بند، توسط اداره مذکور ابالغ خواهد شد.
۱۲    - بانک عامل مکلف اســت به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به 
دارندگان اوراق در سررسید )حسب ترتیبات بندهای )۶( و )۷(( اطالعات مربوطه را  به 

اداره عملیات ارزی اعالم کند.
۱۳    - اوراق موضوع این بخشنامه به استناد 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 سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عرضه 

و بازخرید میشود و انجام معامالت ثانویه اوراق امکان پذیر نمیباشد.
همچنین ضرورت دارد ضمن ارایه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران اوراق، 
»تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« نیز از ایشــان به شــرح 
ذیل اخذ می شــود:  »اینجانب به  ضوابط، مقررات و شروط ناظر بر کلیه مراحل خرید 
و بازخرید تا تحویل   /تســویه نهایی و همچنین ضمانت اجراهای مترتبه بر عدم رعایت 

الزامات مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه موارد مورد قبول میباشد« 

توضیحات جدید بانک مرکزی در مورد اوراق ارزی
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گزیده خبر

نانسی پلوسی: 
از رهبری حزب دموکرات کناره گیری 

می کنم
نیویورک - ایرنا- نانســی پلوســی، رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا به 
عنوان اولین زنی که این مقام  را در آمریکا به دســت آورد، روز پنجشنبه، 
یک روز پس از کســب اکثریت این مجلس توســط جمهوری خواهان در 
انتخابــات میان دوره ای، اعالم کرد که  از رهبــری دموکرات ها در مجلس 
کناره گیری خواهد کرد.پلوســی ۸۲ ســاله اهل  کالیفرنیا که دو دوره به 
عنــوان رئیس مجلس نمایندگان حضور داشــت، گفت که در کنگره باقی 
خواهد ماند و مانند ۳۵ ســال گذشــته به عنوان نماینده سانفرانسیسکو 
در مجلس نمایندگان فعالیت خواهــد کرد. احتمال دارد حکیم جفریس، 
نماینده نیویورک به عنوان رهبر جدید دموکرات ها در کنگره انتخاب شود. 
وی اولین قانونگذار سیاهپوســتی خواهد بود که رهبری حزب دموکرات را 
در کنگره را بر عهده می گیرد.رئیس ســابق مجلس نمایندگان آمریکا روز 
پنجشنبه به وقت محلی در ســخنانی گفت: برای هر چیزی فصلی وجود 
دارد. من به دنبال انتخاب مجدد به عنوان رهبر دموکراتها  در دوره بعدی 
نخواهم بود. زمان برای رهبری نسل جدیدی فرا رسیده است.پلوسی با اشاره 
به حمله به اقامتگاه خود و زخمی شــدن همسرش قبل از انتخابات گفت: 
برای همسر عزیزم پل، که شریک محبوب من در زندگی و ستون حمایت 
من بوده اســت، از شما متشــکرم. همه ما قدردان همه دعاها و آرزوهای 
خوب برای ادامه بهبودی او هستیم.رسانه های آمریکایی چهارشنبه شب به 
وقت محلی در گزارش هایی، حزب جمهوریخواه را صاحب اکثریت مجلس 
نمایندگان آمریکا اعالم کردند.رسانه های آمریکایی چهارشنبه شب به وقت 
محلی با ارائه ارزیابی های خود از نتایج انتخابات میاندوره ای ۲۰۲۲ کنگره 
آمریکا گزارش دادند جمهوریخواهان ب صاحب اکثریت مجلس نمایندگان 
شده اند.شبکه های تلویزیونی سی ان ان، ان بی سی، سی بی اس و ای بی سی و 
نیز خبرگزاری آسوشیتدس پرس در گزارش هایی اعالم کردند که بر اساس 
ارزیابی های آنها، حزب رقیب دموکراتها یعنی جمهوری خواهان با کســب  
۲۱۸ تا ۲۲۳ کرســی، صاحب اکثریت مجلس نمایندگان می شوند.این در 
حالی است که بر اســاس گزارش ها هنوز حدود چهار هزار رای انتخابات 
میاندوره ای  شمرده نشده و ۹ هزار رای دیگر هم نیازمند اصالح هستند.جو 
بایــدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز در پیامی به »کوین مک کارتی« 
رهبر جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، کسب اکثریت این مجلس را 
به او تبریک گفت و  آمادگی خود را برای همکاری با جمهوریخواهان اعالم 
کرد.پیش از این، تارنمای هیل نوشت که  حزب جمهوریخواه با پیروزی در 
ایالت های مهم کالیفرنیا و آریزونا در ســاعات پایانی روز دوشنبه، به کسب 
۲۱۸ کرسی برای به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگان نزدیک شدند.
درحالیکه  مجلس نمایندگان در کنترل جمهوریخواهان درخواهد آمد، از 
آنســو هم دموکرات ها ۵۰ کرسی در سنا به دست آوردند و به علت داشتن 
حمایت کاماال هریس معاون رئیس جمهور آمریکا، اکثریت این مجلس را 

از آن خود کردند. 
رئیــس جمهوری آمریکا یــک روز پس از انتخابات میانــدوره ای ۲۰۲۲ 
کنگــره آمریکا با بیان اینکــه روز خوبی برای دموکراســی و آمریکا بود، 
در طعنــه به رقبای جمهوریخواهش گفت: موج قرمــز رخ نداد.جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا که شــامگاه چهارشنبه به وقت محلی، یک روز پس 
از برگــزاری انتخابات میاندوره ای ۲۰۲۲ کنگره آمریکا در کاخ ســفید در 
جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود: رسانه ها موج قرمز بزرگی را انتظار 
داشتند که رخ نداد.»موج قرمز بزرگ« اصطالحی است که جمهوریخواهان 
در آمریکا درباره پیروزی احتمالــی خود در این انتخابات به کار می برتد. 

نانسی پلوسی: از رهبری حزب دموکرات کناره گیری می کنم.

جمهوری خواهان مجلس نمایندگان زنگ 
خطر را برای بایدن به صدا درآوردند

تهران- ایرنا - پس از پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، 
نمایندگان این حزب از آغاز تحقیقات پیرامون کســب و کار خانوادگی جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا به محض به قدرت رســیدن رسمی در سال 
آینده میالدی خبر دادند.به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز، » 
جیمز کامر « نماینده جمهوری خواه ایالت کنتاکی که قرار اســت ریاست 
نظارت مجلس نمایندگان و کمیته اصالحات را بدست آورد، به خبرنگاران 
گفت، این هیات تحقیقات درباره گزارش های مالی و ادعاهای افشاگرانه که 
به طرز ناشــناس درباره ارتباط های میان جو بایدن و فعالیت های تجاری 
» هانتر بایدن « پسر ۵۲ ساله اش را نشان می دهد، آغاز خواهد کرد. وی 
در ادامه ســخنانش با اشاره به دریافت ۲ گزارش از فعالیت های مشکوک 
از ســوی بانک های مهم خطاب به خبرنگاران افزود : » باید واضح بگویم 
این آغاز تحقیقات درباره جو بایدن است. این مسئله ای است که کمیته در 
سال آینده میالدی بر روی آن تمرکز خواهد کرد. این کمیته موقعیت جو 
بایدن در رابطه با افراد خانواده در خارج از کشــور را ارزیابی خواهد کرد.« 
از سوی دیگر کاخ سفید، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را به برنامه 
ریزی علیه جو بایدن و برای ضربه زدن به موقعیت سیاسی اش متهم کرد. 
» ایان ســمز« سخنگوی دفتر مشاوره کاخ ســفید در این بیانیه گفت: » 
رئیس جمهور بایدن نخواهد گذاشت چنین حمالت سیاسی تمرکز وی را از 
اولویت ها و مسائل مهم آمریکا برهم بزند. « هانتر بایدن سالهاست که مرکز 
توجه حمالت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و برخی اعضای 
جمهوری خواهش قرار دارد که وی را به انجام اقدامات نادرست در رابطه با 

اوکراین و چین و  دیگر موارد متهم می کنند.

سنتکام حمله موشکی به پایگاه نظامیان 
آمریکایی در سوریه را تأیید کرد

تهران- ایرنا- فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی )ســنتکام( پنجشــنبه 
شــب اعالم کرد که نیروهای موسوم به »ائتالف ضد داعش« به سرکردگی 
واشنگتن در پایگاه روستای »الخضراء« در سوریه هدف موشکی قرار گرفته 
است.به گزارش ایرنا از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی مدعی 
شــد: این حمالت نیروهای ائتالف و غیرنظامیان را تهدید می کند و ثبات 
سوریه و منطقه را نیز به خطر می اندازد.تاکنون از تلفات احتمالی این حمله 
به پایگاه نیروهای آمریکایی گزارشی منتشر نشده است.ساعاتی پیش منابع 
خبری خبرهایی درباره حمله راکتی به نظامیان آمریکایی در شــرق سوریه 
منتشــر کردند. این رسانه ها گزارش دادند که پایگاه اشغالگران آمریکایی در 
میدان نفتی العمر در استان دیرالزور هدف حمالت راکتی قرار گرفته است.
منابع محلی ســوری اعالم کرده بودند که در جریــان این حمله، مقرهای 
سربازان آمریکایی در روستای »الخضراء« در دیرالزور هدف قرار گرفته است.

در اجالس سران گروه ۲۰ مطرح شد
حمایت روسیه از تمدید قرارداد غالت

آنتون ســیلوانوف، وزیر دارایی روســیه به کانال خبری دولتی RT روســیه 
گفت: روسیه در نشســت این هفته گروه ۲۰ در بالی به نفع تمدید قرارداد 
غالت دریای ســیاه صحبت کرد تا زمانی که غالت بیشتر به کشورهایی که 
بیشترین نیاز را دارند، ارسال شود.به گزارش ایسنا، قراردادی که به اوکراین 
اجــازه می دهد غالت را از طریق دریای ســیاه بدون مانع از عملیات نظامی 
روسیه در اوکراین صادر کند، در ۱۹ نوامبر لغو می شود مگر اینکه مخالفتی 
وجود داشته باشد. مسکو اعالم کرد که توافقش به مقرراتی بستگی دارد که 
تضمین می کند می تواند غالت و کود خود را علی رغم موانع ایجاد شده توسط 
تحریم های غرب صادر کند.سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در این 
اجالس گفت: ما طرفدار تداوم توافق غالت هستیم اما طرفدار این هستیم که 
غالت عرضه شده در دریای سیاه به کشورهایی برسد که به غالت نیاز دارند.
ســیلوانوف در این مصاحبه گفت: بنابراین ما به نفع ادامه این معامله تحت 
کنترل مقاصد عرضه غالت صحبت کردیم تا این غالت به کشــورهایی برود 
که واقعاً نیازمند هستند.بر اساس گزارش رویترز، اوکراین قباًل برنامه ای برای 

صادرات غالت بیشتر به کشورهای فقیر تنظیم کرده است. 

اولین گفتگوی تلفنی نتانیاهو و اردوغان 
پس از ۹ سال

رهبر حزب لیکود و نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی امروز )پنج شنبه( 
برای اولین بار در طول ۹ ســال گذشته با رئیس جمهور ترکیه گفت وگویی 
تلفنی برگزار کرد؛ تماس تلفنی که در جریان آن اردوغان کشــته شدن دو 
اسرائیلی در عملیات شهادت طلبانه اخیر دو فلسطینی را به نتانیاهو تسلیت 
گفت.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت العرب ۴۸، بنیامین نتانیاهو، رهبر 
حزب لیکود و نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی امروز برای اولین بار از 
سال ۲۰۱۳ میالدی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به صورت 
تلفنی گفتگو کرد.اردوغان هفته گذشته در پیامی به نتانیاهو پیروزی اش در 
انتخابات را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده بود که کابینه ای که نتانیاهو 
تشــکیل دهد به همکاری  با آنکارا در تمامی زمینه ها ادامه دهد و به شکلی 
صلــح و ثبات را به منطقه بازگرداند.همچنیــن رئیس جمهور ترکیه تاکید 
کرد، این دیپلماسی تا زمانی که به ارزش های مشترک احترام بگذارد، پیروز 

خواهد بود.

کره شمالی موشکی با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا شلیک کرد
مقام هــای ژاپنی به خبرنگاران گفتند که کره شــمالی 
)جمعه( هم احتماال یک موشــک بالستیک قاره پیمای 
دیگر شلیک کرد که در ۲۰۰ کیلومتری ژاپن فرود آمد و 
برد کافی برای رسیدن به سرزمین اصلی ایاالت متحده را 
هم داشت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
این پرتاب که توسط مقام های کره جنوبی و ژاپنی گزارش 
شــد، یک روز پس از پرتاب موشکی کوچکتر توسط کره 
شــمالی و هشدار آن در مورد »پاسخ نظامی شدیدتر« به 
ایاالت متحده بــرای تقویت حضور امنیتی اش در منطقه 
انجام گرفته اســت.پس از آن کــه پیونگ یانگ آزمایش 
موشک های بالســتیک قاره پیمای خود را برای نخستین 
بار از ســال ۲۰۱۷ از سر گرفت و پرتاب های دوربرد خود 
را مجدد به جریان انداخت، امســال به یک رکوردشکنی 
برای برنامه موشــکی خود دســت یافته است.»یاسوکازو 
هامــادا«، وزیر دفــاع ژاپن به خبرنــگاران گفت که برد 
موشــک آزمایش شده ۱۵ هزار کیلومتر است در حالیکه 
هیروکازو ماتســونو، دبیر کابینه دولت توکیو گفته، این 
موشــک تا ارتفاع حدود ۶۰۰۰ کیلومتری با برد ۱۰۰۰ 
کیلومتــر پرواز کرد، پیش از آنکه در دریا در حدود ۲۰۰ 
کیلومتــری غرب جزیره »اوشیما-اوشــیما« در هوکایدو 
فرود آید.فومیو کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن نیز گفته که 
گزارشــی از بروز خسارات احتمالی در دسترس نیست و 

شلیک های مکرر موشکی از سوی کره شمالی دیگر قابل 
تحمل نیستند.روز پنجشنبه نیز کره شمالی یک موشک 
بالستیک کوتاه برد را شلیک کرد و وزیر خارجه این کشور 
نسبت به واکنش شدیدتر نظامی علیه اقدامات آمریکا در 

تقویت حضور نظامی اش در منطقه هشــدار داد.شــلیک 
امــروز در حالی صورت گرفته کــه کاماال هریس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا برای نشســت همکاری اقتصادی 
آسی-پاسیفیک )اپک( در تایلند است.در این میان، کاخ 

ســفید نیز اعالم کرد، آزمایش موشکی امروز کره شمالی 
بی جهت باعث افزایش تنش ها می شود و می تواند به بی 
ثباتی امنیتی منطقه منجر گردد.کاخ ســفید در بیانیه ای 
اعالم کرد: این آزمایش موشــکی از ســوی کره شمالی 
باعث افزایش تنش ها شــده و خطر بی ثباتی امنیتی در 
منطقه را تشدید می کند. این اقدامات نشان می دهند که 
کره شمالی همچنان به دنبال گسترش تسلیحات کشتار 
جمعی و برنامه های مربوط به موشک های بالستیک است. 
ما به تمامی کشــورها تاکید می کنیم تا این نقض قوانین 
و هنجارهــای بین الملل را محکوم کره و از کره شــمالی 
بخواهند تا بــرای انجام مذاکرات جدی گام بردارد.دولت 
واشــنگتن نیز اعالم کرد، جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا نیز درباره این آزمایش موشکی جدید از سوی کره 
شــمالی مطلع شده و تیم امنیت ملی آمریکا قرار است با 
متحدان و شــرکا رایزنی کند که شامل گفت وگو با فومیو 
کیشیدا و یون ســوک یول، رئیس جمهوری کره جنوبی 
می شود.کاخ ســفید در ادامه بیانیه خود همچنین آورده 
است: راه برای دیپلماسی بسته نشده اما پیونگ یانگ باید 
ســریعا از اقدامات بی ثبات کننده خود دست برداشته و 
بجایش توافق دیپلماتیک را انتخاب کند. آمریکا اقدامات 
الزم را بــرای تضمین امنیت خود، کــره جنوبی و ژاپن 

انجام خواهد داد.

رئیس جمهوری آمریکا )پنجشــنبه( نســبت به اظهارات همتای اوکراینی خود مبنی بر اینکه شــلیک موشــکی به لهستان 
ارتباطی به اوکراین ندارد، واکنش نشان داد و گفت، چنین اظهاراتی برای آمریکا مدرک نمی شود.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید اعالم کرد، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به ادعای ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین مبنی براینکه شــلیک موشکی به لهســتان کار اوکراین نبوده، واکنش نشان داد و گفت: چنین اظهار نظری مدرک به حساب نمی آید.

براســاس گزارش بی بی سی، ولودیمیر زلنسکی طی یک سخنرانی تلویزیونی گفت: مطمئنم که این موشک ما نیست. براساس گزارش های ارتش اوکراین، یقین 
دارم که این موشک برای روسیه بود. امکان و اجازه تحقیق برای اوکراین درخصوص چنین انفجاری ضروری است.براساس گزارش رسانه های لهستانی، سه شنبه 
شــب دو فروند موشــک به روستای مرزی »پسوودوف« واقع در شهر لوبلین لهستان در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد و دو شهروند لهستانی کشته شدند.این 
در حالی اســت که ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو چهارشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی درباره موشک اصابت کرده به خاک لهستان اظهار کرد: ممکن است که 
این موشــک توسط سامانه های پدافند هوایی اوکراین شلیک شــده باشد.وی افزود: هیچ نشانه ای مبنی بر حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو وجود ندارد و ما 

همیشه برای حمایت از هم پیمانان تالش کرده ایم.

نیویورک - ایرنا- رســانه های آمریکایی چهارشــنبه شب به وقت محلی در گزارش هایی، حزب جمهوریخواه را صاحب اکثریت مجلس 
نمایندگان آمریکا اعالم کردند.رسانه های آمریکایی چهارشنبه شب به وقت محلی با ارائه ارزیابی های خود از نتایج انتخابات میاندوره 
ای ۲۰۲۲ کنگره آمریکا گزارش دادند جمهوریخواهان با تعداد  ۲۱۸ تا ۲۲۳ کرسی، صاحب اکثریت مجلس نمایندگان می شوند.شبکه 

های تلویزیونی سی ان ان، ان بی سی، سی بی اس و ای بی سی و نیز خبرگزاری آسوشیتدس پرس در گزارش هایی اعالم کردند که بر اساس ارزیابی های آنها، حزب رقیب دموکراتها 
یعنی جمهوری خواهان با کسب  ۲۱۸ تا ۲۲۳ کرسی، صاحب اکثریت مجلس نمایندگان می شوند.این در حالی است که بر اساس گزارش ها هنوز حدود چهار هزار رای انتخابات 
میاندوره ای  شمرده نشده و ۹ هزار رای دیگر هم نیازمند اصالح هستند.جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز در پیامی به »کوین مک کارتی« رهبر جمهوریخواهان در 
مجلس نمایندگان، کسب اکثریت این مجلس را به او تبریک گفت و  آمادگی خود را برای همکاری با جمهوریخواهان اعالم کرد.پیش از این، تارنمای هیل نوشت که  حزب 
جمهوریخواه با پیروزی در ایالت های مهم کالیفرنیا و آریزونا در ساعات پایانی روز دوشنبه، به کسب ۲۱۸ کرسی برای به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگان نزدیک شدند.
درحالیکه  مجلس نمایندگان در کنترل جمهوریخواهان درخواهد آمد، از آنسو هم دموکرات ها ۵۰ کرسی در سنا به دست آوردند و به علت داشتن حمایت کاماال هریس معاون 

رئیس جمهور آمریکا، اکثریت این مجلس را از آن خود کردند. 

زلنسکی:  موشک اصابت کرده به لهستان متعلق به اوکراین نیست

 جو بایدن ادعای زلنسکی را رد کرد
رسانه های آمریکایی جمهوریخواهان را صاحب 

اکثریت مجلس نمایندگان اعالم کردند
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یک انفجار کوچک خورشیدی قدرتی معادل ۱۰۰ هزار بمب اتمی 
دارد و انتظار می رود به زودی شاهد یک انفجار خورشیدی باشیم.

به گزارش ایســنا و بــه نقل از آی ای،   پــس از آن که یک عکاس 
پدیده ای به نام بمب های الرمن را روی ســطح خورشید ثبت کرد، 
عالقه مندان به فضا به انتظار این پدیده نشستند. این تصویر توسط 
»Spaceweather« به اشتراک گذاشته شد و هیجان زیادی را در مورد 
نزدیک شدن چرخه خورشیدی به اوج خود، برانگیخت.خورشید یک 
چرخه ۱۱ ســاله را طی می کند که در آن، قطب های مغناطیســی 
ســتاره ما جابه جا می شوند و قطب شــمال به قطب جنوب تبدیل 
می شــود و بالعکس. دانشمندان خورشــیدی دهه هاست که سطح 
خورشید را رصد می کنند تا بفهمند این فرآیند چگونه روی می دهد 
و چه تأثیری بر ما می گذارد.با افزایش فعالیت خورشید، دانشمندان 
شــاهد افزایش تعداد لکه های خورشیدی در سطح آن هستند. این 
لکه ها ناشــی از متمرکز شــدن میدان های مغناطیسی در مناطق 
خاصی از خورشید است که به طور موقت فرآیند همرفت را در این 
ســتاره متوقف می کنند. درجه حرارت در این نواحی به طور قابل 
توجهی کاهش یافته و باعث می شود تا نواحی تیره تر به نظر برسند 
و از این رو لکه خورشیدی ایجاد شود.دانشمندان خورشیدی با دقت 
به لکه های خورشیدی نگاه می کنند، زیرا آنها می توانند به طور خود 
به خود فوران کنند تا توده های بزرگی از ذرات خورشــیدی، به نام 
جرم تاجی )CMEs(، یا مقادیر باالی تشعشــات خورشیدی، به نام 

شراره های خورشیدی را به سمت بیرون پرتاب کنند.

بررسی جدید پژوهشــگران تایوانی نشــان می دهد که ایرپادهای 
»اپل« ممکن اســت بتوانند جایگزینی برای ســمعک باشــند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، برخی از هدفون های شرکت 
»اپــل«)Apple( می توانند به خوبی ســمعک کار کنند و به تعداد 
زیادی از افراد مبتال به کم شــنوایی کمک کنند تا به دستگاه های 
مقرون به صرفه تری دسترســی داشته باشند.به گفته »مؤسسه ملی 
بهداشت آمریکا«)NIH(، از هر هشت نفر در این کشور، یک نفر در 
سنین ۱۲ ســال یا باالتر دچار کم شنوایی در هر دو گوش است. با 
وجود این، سمعک های حرفه ای بسیار گران هستند و برای تنظیم 
شدن، به مراجعه های متعدد به شنوایی شناسان نیاز دارند.گروهی از 
دانشمندان تالش کرده اند تا بفهمند که آیا »ایرپادAirPods(»۲ ۲( و 
»ایرپاد پرو«)AirPods Pro( که به طور گسترده در دسترس هستند و 
به ترتیب ۱۲۹ و ۲۴۹ دالر قیمت دارند، می توانند به خوبی سمعک 
کار کنند یا خیر. هزینه سمعک ممتاز مورد استفاده در این پژوهش، 
۱۰ هزار دالر و نوع پایه آن، ۱۵۰۰ دالر است.ایرپاد پرو دارای ویژگی 
حذف نویز داخلی اســت و دانشمندان خاطرنشان کردند که ایرپاد 
پرو، چهار اســتاندارد از پنج اســتاندارد فناوری سمعک را برآورده 
می کند. کاربران فقط باید حســگر قــدرت را در هر یک از ایرپادها 
فشــار دهند و نگه دارند تا بین حالت حذف نویز فعال و شــفافیت 
جابه جا شوند. حالت دوم اجازه می دهد تا صدای بیرون به گوش وارد 
 )Live Listen(»شود.اپل در سال ۲۰۱۶، با قابلیتی به نام »الیو لیسن
عرضه شد که به کاربر امکان می دهد تا از هدفون های بی سیم و تلفن 

همراه آیفون خود برای تقویت صدا استفاده کنند.

انفجاری خورشیدی که معادل 
100 هزار بمب اتم انرژی دارد

ایرپادهای »اپل« جایگزین 
سمعک می شوند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خزان در کوچه باغ های همدان

معرفی کانسپت تویوتا bZ کامپکت، پیش نمایش یک کراس اوور 
تویوتا کانسپتی بنام bZ کامپکت را رونمایی کرده که به نظر می رسد پیش نمایشی برای ورود به بخش داغ کراس اوورهای کامپکت 
الکتریکی باشد. این کانسپت که چندان دور از خودرویی تولیدی به نظر نمی رسد، اگر نهایتاً روی خط تولید برود احتماالً پایین تر 
از مدل bZ۴X قرار خواهد گرفت. در ظاهر bZ کامپکت شاهد نمایی تهاجمی و اسپرت هستیم که البته همچنان به دیگر مدل های 
الکتریکی جدید تویوتا هم شــباهت دارد.به عنوان مثال، برخی عناصر خودرو مثل چراغ های جلو که با یک نوار سراســری به هم 
متصل شده اند، کاماًل آشنا به نظر می رسند اما بخش عمدهٔ از طراحی خودرو تازه و منحصربه فرد است. همچنین ازآنجایی که در 
خودروهای الکتریکی کاهش مقاومت در برابر هوا بسیار اهمیت دارد، تویوتا این کراس اوور جدید را به شکلی آئرودینامیک طراحی 
کرده و هرچند نتیجهٔ دقیق این تالش ها اعالم نشده اما سازندۀ ژاپنی خبر از ضریب درگ پایینی داده است.در همین حال، برای 
ســازگاری بیشتر با محیط زیست، برخی قســمت های کابین کانسپت bZ کامپکت مثل صندلی ها از مواد گیاهی و قابل بازیافت 
ســاخته شده اند. بااین حال، طراحی کلی داخل خودرو شــباهت زیادی به bZ۴X دارد. اصلی ترین ویژگی در اینجا یک نمایشگر 

اطالعتی-سرگرمی خمیده در میانهٔ داشبورد به همراه صفحه آمپر دیجیتالی مقابل راننده هستند. 

سجاد مردانی بر سکوی سوم جهان ایستاد
ســجاد مردانی به مدال برنز مســابقات تکواندوی قهرمانی ۲۰۲۲ جهان در مکزیک رسید.به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های 
تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در مکزیک، ســجاد مردانی دارنده مدال نقره جهان و نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم ایران در دور 
نخست مقابل لوییز آاوارز از ونزوئال ۲ بر یک به برتری رسید. وی سپس مقابل آندره هاربار از اوکراین ۲ بر صفر و با نتایج ۳ بر ۲ 
و ۴ بر یک صاحب پیروزی شد. کاپیتان تیم ملی تکواندوی ایران در سومین مبارزه نیز مقابل نماینده گامبیا ۲ بر صفر و با نتایج 
۳ بر یک و ۴ بر یک به پیروزی رسید و ضمن رسیدن به نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.اما مردانی در نیمه نهایی مقابل 
کارلوس سانسورس از کشور میزبان در یک مبارزه نزدیک ۲ بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید. تکواندوکار مکزیکی نیز با 
غلبه بر ایوان گارسیا از اسپانیا صاحب مدال طال شد.اما، اکرم خدابنده نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم بانوان ایران، در نخستین مبارزه 
خود برابر لورنا براندل نفر یک رنکینگ از آلمان ۲ بر صفر و با نتایج ۱۰ بر ۴ و ۳ بر یک شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

تکواندوی ایران پیش از این توســط مهران برخورداری و رضا کلهر صاحب ۲ مدال برنز جهان شــده بود و مدال مردانی، سومین 
برنز ایران در رقابتهای جهانی بود.

رددِ عشقی کشیده ام هک مَپُرس
زرهِ هجری چشیده ام هک مَپُرس

گشته ام رد جهان و آخرِ کار
دلبری ربگزیده ام هک مپرس

آن چنان رد هوایِ خاکِ ردََش
می رود آبِ دیده ام هک مپرس

من هب گوشِ خود از داهنش دوش
سخنانی دینشه ام هک مپرس

سویِ من لب هچ می گَزی هک مگوی
لبِ لعلی گَزیده ام هک مپرس

ییِ خویش بی تو رد کلبهٔ گدا
رنج اهیی کشیده ام هک مپرس

پیشنهاد

چهره روز

کتاب آدم خواران
کتاب آدم خواران رمان کوتاهی از ژان تولی، نویســنده 
فرانســوی اســت که همه اتفاقات آن بیشــتر از چند 
ساعت طول نمی کشــد و اگر بدون پیش زمینه شروع 
به خواندن آن کنید احتماال آن قدر شــوکه می شوید که 
هرگز فکر نخواهید کرد ماجرای آن واقعی اســت. حتی 
بعــد از آگاهی از این موضوع بعید نیســت که از واقعی 
بودن ماجرا دچار تردید شــوید. شاید فکر کنید در حال 
خواندن یک داستان ترسناک هســتید اما داستان این 
رمان بر اساس یک اتفاق واقعی است.ژان تولی، نویسنده، 
شاعر، کارگردان و کارتونیست فرانسوی است که پیش از 
این با کتاب مغازه خودکشی در ایران شناخته شد. آثار 
ژان تولی یک تصویر مشخص را در ذهن خواننده شکل 
می دهد و این موضوع بدون شــک به کارتونیســت بودن او برمی گردد. این نویسنده در ابتدا صحنه را 
تصویرسازی می کند و سپس داستان را ادامه می دهد. همان طور که اشاره شد داستان این کتاب خیلی 
ســریع اتفاق می افتد و عماًل چیزی برای فاش شــدن وجود ندارد بنابراین در ادامه به بررسی داستان 
می پردازیم. داستانی که یک اتفاق وحشتناک و مهیب را روایت می کند، اما چیزی که هضم این اتفاق را 
حتی غیرممکن می کند، واقعی بودن آن است! الزم به ذکر است که نویسنده، عالوه بر مطالعه مدارک 
تاریخی، در خود دهکده نیز واقعه را از زبان نســل های بعد شنیده و تصویر ناب و تکان دهنده آن واقعه 
را به تصویر کشیده است.داستان کتاب آدم خواران از جایی شروع می شود که پسر یک خرده مالک به 
نام »آلن دو مونِی« که از قضا خود و خانواده اش در منطقه به دلیل خدمات شان به روستائیان محبوبیت 
دارند، برای گشت و گذار و خریدن یک گوساله برای خانواده فقیری عازم روستا می شود. روستایی که 

از بخت بد حادثه دچار قحطی نیز می باشد.

ایوان تورگنیف
ایوان ســرگئی یویچ تورگنیف )زاده )۹ نوامبر ۱۸۱۸ در 
اســتان اریول، روسیه - درگذشــته ۳ سپتامبر ۱۸۸۳ 
در بوگیــوال؛ حوالــی پاریــس( رمان نویس، شــاعر و 
نمایشــنامه نویس روس بود که نخستین بار کشورهای 
غربی را با ادبیات روســی، آشــنا کرد. آثار او تصویری 
واقع گرایانه و پــر عطوفت از دهقانان روس و بررســی 
تیزبینانه ای از طبقه روشــنفکر جامعه روســیه، که در 
تقالی ســوق دادن کشــور به عصری نوین بودند، ارائه 
می دهد. »ایوان تورگنیــف« Ivan Turgenev رمان نویس 
مشــهور روســی در نهم نوامبــر ۱۸۱۸ در »اورال« به 
دنیــا آمد. او در یک خانواده اشــرافی روس به دنیا آمد. 
اجدادش از شخصیت های معروف روس بودند. گفته شده 
ســنگین ترین مغز سالم جهان متعلق به اوست که ۲۰۱۲ گرم وزن داشته است.پدر وی در ارتش روس 
مقام سرهنگی داشت. این مرد در سال ۱۸۲۰ وقتی »ایوان« دو ساله بود زن و سه پسرش را به اروپای 
غربی برد و به گردش در کشــورهای این منطقه پرداخت. در بازگشــت به روســیه »تورگنیف« مانند 
دیگر َمالک زادگان روس در نزد اســتادان و آموزگاران مجرب تعلیم و تربیت یافت. او زبان روســی را 
خیلی دوســت می داشت و همیشه از این که اســتادان، زبان مادری اش را به او یاد نمی دادند متأسف 
بود، اما سرانجام از طریق یکی از دهقانان امالک پدر توانست یک کتاب روسی به دست آورد و با شوق 
بسیار بخواند. ایوان در شانزده سالگی به دانشگاه مسکو رفت. اما در سال ۱۸۳۵ او را به دانشگاه »سن 
پترزبورگ« منتقل ساختند. آنجا در رشته زبان شناسی به تحصیل پرداخت و در این زمان احساس کرد 
که می خواهد چیز بنویسد و به نویسندگی بپردازد. او نخست با تقلید از یکی از آثار »بایرون« شاعر بزرگ 

انگلیسی یک قطعه شعر خوب سرود اما استادش بدون آن که او را رسوا سازد.

فرهنگ

شــصت و پنجمیــن دوره جوایز موســیقی گرمی 
فهرست نامزدهای خود را اعالم کرد.به گزارش ایسنا 
به نقل از گاردین، »بیانسه« با کسب ۹ نامزدی، در 
مجموع تاکنون ۸۸ بــار نامزد این جایزه در عرصه 
موســیقی شــده و در کنار »جــی زی« به صورت 
مشترک از این حیث رکورددار هستند.آلبوم جدید 
این خواننده ۴۱ ساله با عنوان »مقاومت« در شاخه 
بهترین آلبوم سال نامزد جایزه شده و آهنگ »روح 
من را بشــکن« از این آلبوم در دو شــاخه بهترین 
آهنگ و بهترین ضبط ســال نامزد دریافت جایزه 
گرمی شده است. »بیانسه« تاکنون موفق به کسب 
۲۸ جایزه گرمی شده و در صورت کسب چند جایزه 
در دوره آتی این جوایز از رکورد ۳۱ جایزه کسب شده توسط »جورج سولتی« عبور خواهد کرد. 
او هم اکنون به صورت مشــترک با »کوئینسی جونز« در رتبه دوم پرافتخارترین هنرمندان در 
تاریخ جوایز گرمی قرار دارد.اما »کندریک لومار« هم توانست در هشت شاخه از جمله بهترین 
آلبوم، آهنگ و ضبط سال نامزد جایزه گرمی ۲۰۲۳ شود و در شاخه موسیقی رپ با »دی جی 
خالد« و »فیوچر« رقابت خواهد داشــت و »اَدل« خواننده انگلیسی هم در هفت شاخه نامزد 
کســب جایزه نام گرفت.»هری استایلز«، »دی جی خالد«، »فیوچر«، ِد دریم«، »رندی مریل« 
و »مری جی بالیژ« نیز هر کدام در شش شاخه فرصت کسب جایزه گرمی را دارند.»مری جی 
بالیژ««، »لیزو«، »کندریک لومار«، »هری اســتایلز«، »کولد پلی«، »برندی کارالیل« و »آبا« 
دیگر هنرمندانی هستند که با جدیدترین آثارشان با »بیانسه« و »اَدل« بای کسب جایزه گرمی 

بهترین آلبوم سال رقابت خواهند کرد.

معرفی نامزدهای جوایز گرمی 2023
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