
عضو شورای عالی نظام پزشکی مطرح کرد
حوزه سالمت کشور نیازمند جراحی 

بزرگ و اساسی
عضو شــورای عالی نظام پزشکی با اشــاره به این که حوزه سالمت 
کشــور نیاز به یک جراحی بزرگ و اساسی دارد؛ گفت: ماهانه بیش 
از ۸۰ میلیون خدمت از سوی جامعه پزشکی به مردم ارائه می شود 
و این در حالی اســت که ارائه دهندگان خدمات سالمت با مشکالت 
عدیده ای از جمله نبود تعرفه عادالنه و تورم و نوسانات ارزی مواجه 
هستند.به گزارش ایسنا، دکتر یداهلل سهرابی با بیان این مطلب اظهار 
کرد: پس از شــیوع کرونا در کشــور و کاهش بار مراجعات به مراکز 
درمانی، جامعه پزشــکی علیرغم تمام جانفشانی ها با معضل تامین 
معیشــت مواجه شد و با توقف بســیاری از اعمال جراحی الکتیو و 
محدود نمودن تعداد ویزیت بیمار در طول روز، بسیاری از همکاران 
تــوان تامین هزینه های زندگی خود را نداشــتند.وی افزود: یکی از 
دغدغه های اصلی جامعه پزشــکی تعرفه های ناعادالنه و غیرمنطقی 
است که هر ساله بر سر تعیین آن بحث های زیادی صورت می گیرد، 
اما در نهایت آن چه از ســوی هیات وزیران مصوب می شــود، مورد 
رضایت همکاران واقع نمی شــود زیرا هزینه ها و درآمدها با یکدیگر 
همخوانی ندارد.عضو شــورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که 
نظام سالمت یکی از پرمراجعه ترین حوزه ها در کشور به جهت ارائه 
خدمت به مردم است، خاطرنشان کرد: نیازمند یک جراحی بزرگ و 
اساسی در این حوزه هستیم تا با وقوع حوادث غیرمترقبه و مسائلی از 
این قبیل نه مردم در تامین نیازهای سالمت خود و دریافت خدمات 

درمانی دچار چالش شوند.

حــدود ۴۷ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مســکن در شــهرهای جدید 
هشــتگرد و پرند تایید شــده اند اما تاکنون ۵۵ هزار واحد تعریف شده است. 
در واقع ظرفیت اختصاص داده شــده بیش از تعداد متقاضیان موثر است که 
واحدهای مازاد در مراحل بعدی به افراد واجد شرایط اختصاص داده می شود.به 
گزارش ایسنا، در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای 
جدید به مرحله ی اجرا رسیده که بسته ۱۰۰ هزار واحدی دوم در روزهای اخیر 
رونمایی شد. آن طور که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفته تاکنون 
حدود ۳۷۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مســکن در شهرهای جدید 
پرند و هشتگرد ثبت نام کرده اند و حدود ۴۷ هزار نفر تایید شده اند. حدود ۵۵ 
هزار واحد نیز برای دو شــهر مذکور تعریف شده است. ظرفیت زمین و واحد 
اختصاص داده شده حدود ۸۰۰۰ واحد بیش از تعداد ثبت نامی ها است که در 
مراحل بعد به متقاضیان واجد شرایط تعلق می گیرد.به گفته علیرضا جعفری ـ  
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید - در شهر جدید هشتگرد ۱۵۲ هزار 
و ۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد متقاضی 
۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر تایید نهایی شدند و تاکنون برای ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی 
واحد تعریف شده  است. در پرند نیز تعداد ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت نام کردند 

که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی شدند و برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ 
نفر واحد تعریف شده است.جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر 
شهر جدید هشتگرد توضیح داد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهر جدید 
هشتگرد ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در 
تعهد شــرکت بوده و دارای متقاضی است که ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد آن فروش 
اقساطی شده است. هم اکنون در شهر جدید هشتگرد ۷۱۲۱  واحد باقیمانده 
است که در برنامه است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان بشود.

وی دربــاره وضعیت پروژه های مســکن مهر پرند نیز اعــالم کرد: تعداد کل 
واحدهای مسکن مهر شــهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد بوده که از این 
تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ واحد در تعهد شرکت و دارای متقاضی است که ۷۸ هزار 
و ۴۴۵ واحد از آن فروش اقســاطی شده است. در حال حاضر تعداد واحدهای 
باقیمانده مســکن مهر پرند ۶۵۴۳ واحد اســت. تکمیل واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر جزو تعهد شرکت عمران شهرهای جدید است که نیازمند حدود 
۲۳ هــزار میلیارد تومان اعتبار بوده و بر ایــن کار اهتمام ویژه داریم.بنابراین 
گزارش، شــرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت ۷۰۰ هزار واحد از 
چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که ۱۰۰ هزار واحد 
در اردیبهشت ماه امســال و ۱۰۰ هزار واحد در اوایل آبان ماه کلنگ زنی شده 
است. اکنون اراضی تخصیص یافته در شهرهای جدید ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار 
است. تعداد یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در 

شهرهای جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر تعیین تکلیف شده اند.
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رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پیش  از این هم گفته بودیم که صدور قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است 
و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی، محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در  حاشــیه مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تشییع ۳۷۰ شهید در آبان ۱۳۶۱ و ۲۳ هزار شهید استان اصفهان با گرامیداشت یاد 
و خاطره این شهدا گفت: مردم ایران همیشه در صحنه های مختلف سربلند بوده اند و مردم اصفهان نیز در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در آزمون ایثار در دفاع مقدس 

سربلند بیرون آمدند.وی افزود: عملیات محرم بیش از یک هزار شهید داشت...
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اسالمی: 
تصویب قطعنامه علیه ایران پاسخ محکم به همراه خواهد داشت
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مدیرعامل سازمان انتقال خون خبر داد؛
ذخیره خون در کشور به ۹ روز رسید

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از افزایش مدت زمان ذخیره 
خون و فرآورده های خونی در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، مصطفی جمالی گفــت: ذخایر خون و فرآورده های خونی در 
کشــور از حدود ۵ روز به بیش از ۹ روز رسیده و این یک پشتوانه 
مطمئن بــرای نجات جان بیماران در تمام مراکز درمانی کشــور 
اســت.وی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوب در ماه های اخیر، انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با اورژانس کشــور بود که با هدف بهره مندی 
از فرآورده های خونی در خدمات پیش بیمارســتانی اورژانس ۱۱۵ 
صــورت گرفته و با تأمین خون بــا محوریت گروه خونی O منفی 
در اورژانس بیمارستانی عملیاتی شــد که این کار همزمان با ایام 

سوگواری اربعین در استان های مرزی کلید خورد.
جمالی اضافه کرد: رســاندن به موقع خــون و فرآورده های آن به 
مجروحین ســوانح و حوادث در نجات جان سانحه دیدگان بسیار 
حیاتی اســت. در دســترس بــودن فرآورده های خــون موردنیاز 
مجروحین در محل سانحه از طریق آمبوالنس های زمینی و هوایی 
اورژانس ۱۱۵، به طور حتم باعث کاهش چشمگیری در مرگ و میر 
و ناتوانی های ناشی از جراحات وارده خواهد بود.وی با اشاره به عدم 
وجود مراکز اهدای خون در شهرهای کم جمعیت، اظهار کرد: وظیفه 
ما آماده سازی شرایط حضور برای همه عالقه مندان و داوطلبان در 
مراکز اهدای خون است و یکی از راهبردهای اصلی ما، تسهیل در 
رفت و آمد داوطلبان اهدای خون است که نیازمند توسعه و افزایش 
مراکز اهدای خون می باشــد.مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران 
گفت: یک امر مهم دیگر که به دنبال تحقق آن هســتیم، توســعه 
مراکز جامع اهدای خون برای افزایش تعداد واحدهای پخش خون 
و تســریع در ارسال خون به بیمارستان ها است، به طوری که یک 
بیمارســتان در شهرهای حاشیه ای تهران، باید برای دریافت خون 
مورد نیاز به مرکز اهدای خون وصال مراجعه کند و اگر واحد پخش 
خون در مراکز اهدایی خون گســترش پیدا کند، قطعاً به کاهش 
زمان در حمل و رســاندن خون تا بیمارستان کمک قابل توجهی 
می شــود همان طور در حال حاضر پایگاه ستاری و تهرانپارس راه 
اندازی شــده اســت.جمالی با اعالم اینکه تنها در بانک اطالعاتی 
اهداکنندگان ســلول های بنیادی ۳۰ هزار عضو داریم، خاطرنشان 
کرد: این آمار در کشــورهای دیگر باالی یک میلیون نفر اســت و 
باید با فرهنگ ســازی و آگاه سازی اجتماعی، این مشارکت بیشتر 
شود تا شاهد فوت بیماران به علت پیدا نکردن سلول های بنیادی 
نباشیم، زیرا تعداد ثبت اطالعات افراد در بانک HLA که حاوی آمار 
تست داوطلب اهداکننده و بیمار برای بررسی همخوانی آنهاست، 
هرچه بیشتر باشد می تواند شــانس کمک به نجات جان بیماران 
را نیز افزایش دهد.وی با تاکید بر این مســئله که وظیفه سازمان 
انتقال خون تنها ارسال پالسمای مازاد به شرکت های پاالیشگر برای 
ســاخت دارو است، اظهار کرد: ســاخت پاالیشگاه در داخل کشور 
برای تبدیل پالســما به دارو در کشور نیاز به سرمایه گذاری بخش 
خصوصی دارد و امیدواریم این کار، در آینده ای نزدیک انجام شود و 
باید در این زمینه نیز، طوری اقدام کنیم که بی نیاز از خارج کشور 
شویم.مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: افتخار ما این 
است که سازمان بهداشت جهانی از ما خواسته است تا برای ارزیابی 
و ارتقای انتقال خون در کشورهای منطقه، اقدام کنیم و این نشان 
دهنده حرکت موفق و رو به جلوی ســازمان انتقال خون در طول 
این سال ها می باشد که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته، 

روند توفیقات انتقال خون در سراسر کشور شتاب بیشتری بگیرد.
وی در پایان با اشاره به سرعت گرفتن افتتاح مراکز اهدای خون با 
کمک خیرین در سراســر کشور، گفت: یکی دیگر از اتفاقات خوب 
در دوره جدید، تالش ها و تدوین راهبرد برای حضور و مشــارکت 
خیرین و نیکوکاران حوزه سالمت در ساخت و تجهیز مراکز اهدای 
خون است که در همین نمونه آخر، ۱۵ هزار متر زمین برای ساخت 
مرکز جامع اهدای خون، بزرگترین سردخانه نگهداری فرآورده های 
پالسما، مرکز بین المللی و انبار استراتژیک سازمان در شهر جدید 
پرند واگذار شد تا با کمک خیرین، این مهم محقق شود و در پدافند 

غیرعامل نیز به ما کمک کند.

افزایش سرســام آور هزینه های دارو و درمان باعث شده بازنشستگان تأمین 
اجتماعی با مشــکالت زیادی مواجه شــوند و این در حالی است که قرار بوده 
درمان سالمندان رایگان باشد که نیست.به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان 
را می توان یکی از اقشــار آسیب پذیر در تأمین هزینه های زندگی قلمداد کرد 
که با توجه به مستمری که دریافت می کنند، دچار مشکالت عدیده ای هستند.

کوچک ترین اختالل در جریان زندگی و اضافه شدن هزینه های غیر قابل پیش 
بینی، باعث می شــود تا افراد بازنشسته و خانواده های آنها، درگیر چالش های 
مالی شوند.آنچه مسلم است، افراد در سنین باال با انواع بیماری ها دست و پنجه 
نرم می کنند و از همین رو، هزینه های تهیه دارو، در ســبد زندگی اغلب این 
افراد به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که برخی از آنها می بایست همواره 
دارو مصرف کنند و برخی نیاز به فراخور بیماری هایی که گرفتار آنها می شوند، 
می بایست به فکر تهیه دارو باشند.به دنبال اجرای طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه 
۱۴۰۱ در کشور و بروز چالش هایی در مسیر تأمین دارو، افراد بازنشسته بیشتر 
از سایر اقشار جامعه تحت فشار هزینه های دارویی قرار گرفته اند. زیرا، به رغم 
اینکه گفته می شــود قیمت دارو بعد از اجرای طرح آزادســازی ارز ترجیحی، 
هیچ افزایشی برای مصرف کنندگان نداشته است؛ اما شاهد گرانی برخی اقالم 
 )OTC( دارویی هســتیم. به ویژه داروهایی که به عنوان داروهای بدون نسخه
شناخته می شــوند.بروز چنین شرایطی برای بازنشستگان و مستمری بگیران 
که با انواع بیماری های دوران ســالمندی مواجه هســتند، آنها را تحت فشار 
هزینه های زندگی قرار می دهد و باعث می شود نتوانند حتی داروهای معمولی 

و روتین را نیز تهیه کنند.

افزایش سرسام آور هزینه سالمت بازنشستگان
همچنین، گران شــدن برخی خدمات درمانی نیز مشــکالت بازنشستگان و 
مستمری بگیران را دو چندان ساخته است و باعث شده تا قید درمان را بزنند. 
زیرا، با توجه به حقوق بازنشستگی و مستمری که دریافت می کنند، نمی توانند 
هزینه هــای اضافی را تأمین کنند و در نتیجــه مجبورند قید برخی هزینه ها 
از جمله هزینه های ســالمت را بزنند. این در حالی اســت که این قبیل افراد 
نیازمند دریافت خدمات درمانی هستند.علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار 
مهر، در خصوص وضعیت درمانی بازنشستگان گفت: درمان برای بازنشستگان 

باید رایگان باشــد چرا که این افراد سال های زیادی حق بیمه خود را پرداخت 
کرده اند و باید در ســال های پس از کار بتوانند با آســودگی خیال نسبت به 
درمان خود اقدام کنند.وی ادامه داد: متأسفانه افزایش سرسام آور هزینه های 
درمانی باعث شده بازنشستگان تأمین اجتماعی در وضعیت بدی به سر ببرند 
و ما مراجعینی داریم که به دلیل تأمین نشدن هزینه های درمانی خود آرزوی 

مرگ می کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران تاکید کرد: عالوه بر هزینه های درمان در سال 
جــاری دارو نیز از افزایش قیمت زیادی برخوردار بوده که این موضوع فشــار 
مضاعفی به بازنشستگان وارد کرده است.دهقان کیا با اشاره به اینکه بر اساس 
قانون قرار بود درصدی از سرانه درمان از سوی وزارت بهداشت تأمین شود اما 
متأسفانه این وزارتخانه اعتبار مربوط به درمان بیمه شدگان و بازنشستگان را 
به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.وی گفت: اگر بازنشستگان بیمه پایه 
خوبی داشته باشند به طوری که تمام هزینه های درمان و داروی آنها پوشش 
داشــته شود دیگر نیازی به بیمه تکمیلی نیست اما متأسفانه اینگونه نبوده و 

بیمه تکمیلی هم نتوانسته این مشکالت را برطرف کند.

افزایش سرسام آور هزینه سالمت بازنشستگان/ درمانی که رایگان 
نیست!

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: از رئیس جمهور و همچنین وزیر رفاه 
می خواهیم مشکالت درمان و داروی بازنشستگان را برطرف کنند چرا که آنها 
بــا این حقوقی که دریافت می کنند از پس هزینه های معیشــتی خود برنمی 
آیند چه برســد به هزینه های دارو و درمان.وی با اشــاره به اینکه دولت باید 
مــا به التفاوت ارز دارو را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، گفت: تفاوت یارانه 
۴,۲۰۰ تومان تا آزاد را باید برای اجرای طرح دارویار دولت به تأمین اجتماعی 
همانند ســازمانهای دیگر پرداخت کند تا مشــکل افزایش هزینه های دارو و 
درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز برطرف شود.رئیس کانون بازنشستگان 
تهران گفت: عالوه بر اینکه وزارت بهداشــت سرانه درمان تأمین اجتماعی را 
پرداخــت نمی کند؛ یک درصد ارزش افزوده را نیز که مجلس مصوب کرده به 
سازمان پرداخت نمی کنند و به همین دلیل مشکالت بخش دارو و درمان هر 

روز بیشتر از قبل می شود.

رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی
آخرین وضعیت اجرای طرح کاالبرگ

 ابهام در تداوم یارانه 300 و 400 هزار تومانی

 سهم ایران از ارس 30 درصد کاهش می یابد

سدسازی های ترکیه؛ از به خطر افتادن امنیت 
غذایی تا فرونشست

براســاس اظهارات جدید سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، رییس جمهوری در جلسه ای اعالم کرد که 
زیرســاخت های کاالبرگ مهیا نبود، اما اکنون باالی ۸۵ درصد زیرساخت های ارائه آن فراهم شده و به زودی 
در کشور عملیاتی می شود.مریم فکری: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از جراحی اقتصادی دولت و انتظار برای 
اجرای طرح کاالبرگ، هنوز هیچ اظهارنظر دقیقی از ســوی مقامات ارشــد دولتی برای زمان اجرای آن و یا 
حذف یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص نشده است.پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه 
با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کاالبرگ در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
گفته بود: هنوز به این مرحله نرسیده ایم و فعال کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است. باید درآمدها 

و منابع و حقوق ها و... مشخص شود....

ابراز نارضایتی مردم از وجود کاالی قاچاق تقلبی

سخنگوی وزارت صمت:

تا زمانی که فرانسوی ها جبران خسارت 
نکنند؛ خودرو از فرانسه وارد نخواهیم کرد

در حالی سخنگوی وزارت صمت روز گذشته 
از ممنوعیــت ثبــت ســفارش خودروهای 
فرانسوی در ایران سخن گفته که علت این 
موضوع رفتارهای گذشــته و بدعهدی های 
سابق این شرکت ها در زمان تحریم  صنعت 
خــودرو، عنــوان شــده و وزارت صمت به 
صراحت اعالم کرد تا زمانی که فرانســوی ها 
جبران خســارت گذشــته نکننــد، واردات 
خودرو از این کشــور نخواهیم داشت.به گزارش ایســنا، روز گذشته امید قالیباف )سخنگوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت(، ضمن اعالم این خبر که واردات خودروهای فرانســوی به 
ایران از ســوی وزارت صمت ممنوع شــده است، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
دولت ایران، خودروســازان فرانسوی را به ســبب رفتارهای گذشته  آن ها تحریم کرده و دیگر 
نمی گذارد تا آن ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشــار بگذارند.

به گفته وی، به دنبال رفتارهای غیرحرفه ای فرانسوی ها در سال های گذشته، دیگر اجازه ثبت 
ســفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی داده نمی شود 
و تاکنون نیز وزرات صمت هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانســوی صادر نکرده است. 
تمرکز وزارت صمت همانطور که پیش تر اعالم شــده است، صرفاً بر روی واردات خودروهای 
ژاپنی، کره ای، چینی و اروپایی غیر فرانســوی است.امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، نیز بر 
این موضوع تاکید داشــته و اظهار کرد: با توجه به اینکه خودروســازان فرانسوی، در ایران، با 
دو خودروســاز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریم ها، ترک همکاری 
کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشــور را تا زمانی که خســارات گذشــته را 
جبران نکنند، نخواهیم داد.دولت ایران واردات خودروهای فرانســوی را در حالی ممنوع اعالم 
کرده اســت که در زمان اعمال تحریم های آمریکا، صنعت خــودرو جزو اولین صنایع تحریم 
شــده، قرار داشت؛ با اعمال تحریم ها، خودروسازان فرانسوی نظیر پژو، رنو و سیتروئن که در 
آن زمان با خودروســازان بزرگ در همکاری بودند، نمایندگی رسمی و فعال در ایران داشتند 
و محصوالتــی را بصورت مشــترک و با همکاری هم تولید می کردنــد، ایران را ترک کرده و 
به قطع همکاری ها پرداختند.همین موضوع زیان های مالی بسیاری به خودروسازان بزرگ که 
بخش قابل توجه ای از محصوالت پژوها، L۹۰ ها و ســایر محصــوالت رنو و... را تولید کرده و 
نیازمند بخشــی از قطعات فرانسوی  بود، وارد کرد و سبب شد که با توجه به این بدعهدی ها، 
در صورت برداشــته شدن تحریم ها یا آزاد شــدن واردات، دیگر قصد همکاری با فرانسوی ها 
را نداشــته باشند.  گفتنی است که پیش تر، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در پاسخ به این سوال ایسنا، مبنی بر اینکه با توجه به بدعهدی های سابق فرانسوی ها 
و موضع گیری های ژاپنی ها و کره ای ها، واردات خودرو از این کشورها آیا امکانپذیر خواهد بود؟ 
گفت: با توجه به اینکه بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است، فعال قاعده ای برای 
منع واردات از کشــورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد 
شود، خودروهای وارداتی تنها به محصوالت چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است 
واردات از این کشورها انجام شود هم بر عهده واردکنندگان گذاشته  شده است و بایستی این 
اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند. اما اگر خسارات وارده از بدعهدی 

فرانسوی ها جبران نشود، اجازه ورود محصوالت را نخواهیم داد.

 درمانی که رایگان نیست!

افزایش سرسام آور هزینه سالمت بازنشستگان
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ساخت 8000 مسکن مازاد در هشتگرد و پرند

امکان ثبت نام مجدد
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گزیده خبر
سردارحاجیزاده:

 موشک هایپرسونیک مربوط
 به گذشته است

تهران-ایرنا-فرماندهنیرویهوافضایسپاهگفت:خبرموشکبالستیک
هایپرسونیکپیشــرفتهکهدرمراسمسالگردشهیدطهرانیمقدمگفته
شــدوقادراستدرجووبیرونازجومانورداشتهباشدمتعلقبهخیلی
وقتپیشاســتولیدرواقعامروزرسانهایشدهاست.بهگزارشحوزه
دفاعیایرنا،جمعیازاساتیدسطوحعالیودروسخارجفقهحوزهعلمیه
قمومشــهدازنمایشگاهتوانمندیهاینیرویهوافضایسپاهبازدیدوبا
سردارامیرعلیحاجیزادهفرماندهنیرویهوافضایسپاهپاسداراندیدار
وگفتوگوکردند.سردارحاجیزادهدرایندیدارضمنگرامیداشتیادو
خاطرهشهیدحسنطهرانیمقدمگفت:ماتوفیقداشتیمازسال۶۰در
محضرشــهدایبزرگیمثلشهیدطهرانیمقدموسایردوستانباشیم.
درآندوران،شــهیدطهرانیمقدمدرمجالسمختلفمطرحمیکردو
حسرتمیخوردکهایکاشمادرواقعهکربالبودیموامامحسین)ع(
رایــاریمیکردیــمودرادامهمیگفتالبتهاگرســالحخوبهممی
داشــتیممیتوانســتیمامامزمان)ع(رابهتریاریکنیم.ویافزود:این
عطشوحرارتازآنروزدربیننیروهایهوافضاوموشــکیشــعلهور
شــد.شــهیدبزرگواربارهاتکرارمیکردکهمابایدبتوانیمبااجراکردن
تدابیرولیفقیهخودازایشانحمایتکنیم.فرماندهنیرویهوافضایسپاه
بابیاناینکهمادرآندورانسالحهاییمانندتوپ۱۳۰داشتیمکه۲۷
کیلومتربردداشــتووقتیمیخواستیممکانهاییدر۳۰کیلومتری
منهدمکنیمبهدرســتیقادرنبودیم،تصریحکرد:بههمیندلیل،شهر
بغــدادکهبهفاصلــه۱۰۵کیلومتریازمرزهایماقرارداشــترانمی
توانســتیمتهدیدکنیم.اما،اینحرکتدرزمــانجنگودورانبعداز
جنــگنیزادامهپیــداکردبهطوریکهامروزمجموعــهنیرویهوافضا
وبخشهایمختلفســپاهبهویژهحوزههایموشــکیوپهپادیتبدیل
بهیکقدرتشــدهاســت.ویادامهداد:امروزدرحوزههواپیمایبدون
سرنشینوپهپادهادرترازجهانیهستیمودستاوردهایماحرکتهایی
راکهارتشهایبزرگوقدرتمنددنیادههاســالقبلازماشــروعبه
کارکردهاندرابهچالشکشــیدهاست؛بسیاریازدستاوردهانیزوجود
داردکهروزحادثهاگرالزمباشــدبیرونمیآیدماننداصابتدشمندر
فاصلــهیکهزارو۵۰کیلومتریکهالبتهاینهاتصادفینبودهومرهون
عملبهتعالیماسالم،قرآنوازمعجزاتالهیاست.سردارحاجیزادهدر
ادامهبابیاناینکهدرحوزهموشــکیازترازجهانیجلوافتادهایم،گفت:
خبرموشکبالستیکهایپرسونیکپیشرفتهکهدرمراسمسالگردشهید
طهرانیمقدمگفتهشــدوقادراســتدرجووبیرونازجومانورداشته
باشــدمتعلقبهخیلیوقتپیشاستولیدرواقعامروزرسانهایشده
اســتودرایندستاوردیکجهشنســلیاتفاقافتادهاستوتادهها
ســالدشــمننمیتواندبهتوانمندیمقابلهبااینموشکبرسد.فرمانده
نیرویهوافضایســپاهبهحوزهپدافنداشــارهکــردوگفت:مادربرهه
ایدرحسرتیکســامانهپدافندیبردکوتاهبودیمبهطوریکهرژیم
بعثعراقدرجنگهشــتســالهبرایتحقیرماباهواپیماهایباریبه
آسمانکشورمامیآمدندوزبالههایپادگانیازجملهفایل،کمد،مبل،
تیرآهــنو...رابهپایینمیریختنــد.ویافزود:امروزبالطفخداونددر
حوزهپدافندازموشکیوپهپادیگسترشبیشتریداشتهایم،بهطوری
کــهانواعرادارهادرحوزهها،فرکانسها،ارتفاعهاوبردهایمختلفو
همچنینســامانههایپدافندیارتفاعپائین،سامانههایبردمتوسطتا
بردبلندهمگیبومیوساختداخلیهستند.سردارحاجیزادهدرپایان
بابیاناینکهمادرحوزهفضاییاخیراًتوانســتیمبهلطفالهیماهوارهبر
قائم۱۰۰راپرتابکنیمکهاینماهوارهبرســوختجامداست،گفت:
درســالجاریاولینماهــوارهراباماهوارهبرقائــم۱۰۰درمدارقرار

خواهیمداد.

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه 
مناسبات با عمان قائل نیست

وزیرامــورخارجهکشــورمانظهرامــروزمیزبان»الســیدبدر
البوســعیدی«وزیرامورخارجهســلطنتعمــانبود.بهگزارش
خبرگزاریمهر،دکترامیرعبداللهیان،وزیرامورخارجهکشــورمان
میزبان»السیدبدرالبوســعیدی«وزیرامورخارجهسلطنتعمان
بود.درایــندیدارطرفینضمنپیگیریتوافقاتصورتگرفتهدر
سفررئیسجمهوریکشــورمانبهعمان،برتقویتمناسباتدو
کشــوردرحوزههایمختلفعلیالخصوصزمینههایاقتصادیو
تداومهمکاریمستقیمونزدیکمیاندوکشورتأکیدکردند.دکتر
امیرعبداللهیانباتشکرازمواضعسازندهعمانوتالشهایمنطقهای
وبینالمللیاینکشورازجملهدرراستایرسیدنبهگامهاینهایی
توافقورفعتحریمهایناعادالنهعلیهملتایران،روابطدوکشــور
ایرانوعمانرانمونهممتازیازروابطهمسایگیمبتنیبردوستی،
برادریوحتیصداقتدرعرصهدیپلماســیدانستوتاکیدکرد،
جمهوریاسالمیایرانهیچمحدودیتیبرایتوسعهمناسباتخود
باعماندرحوزههایمختلفقائلنیست.وزیرامورخارجهکشورمان
بااشــارهبهاینکهکشورهایمنطقهتواناییحفظصلحوامنیتدر
منطقهرادارند،اظهارداشــت:ماحضــورنیروهایخارجینظامی
درمنطقهراتهدیدصلــحوثباتمنطقهمیدانیموباورداریمکه
نیروهــایخارجینظامیامروزبهتهدیدیدرمنطقهخلیجفارس
ودریایعمان،ازجملهبرایامنیتانرژیتبدیلشــدهاند.رئیس
دستگاهدیپلماســیدربخشدیگریازسخنانخودخاطرنشان
کرد،درروزهاوهفتههایگذشتهدشمنانجمهوریاسالمیایران
باسوءاســتفادهازاحساساتپاکمردمایرانوبادخالتهایمکرر
تالشکردندوضعیتداخلیایرانراتحتتأثیرقراردهند،تاجایی
کهحمالتتروریســتیدربرخیشــهرهاباعثشهادتومجروح
شــدنجمعیازهموطنانعزیزماشد.دکترامیرعبداللهیانضمن
تســلیتبهملتایرانوخانوادههایاینعزیزان،حوادثمذکوررا
قویاًمحکومکردهوآنهارادرراستایتداومفشارحداکثریآمریکا
وســهدولتاروپاییعلیهمردمایرانارزیابیکرد.وزیرامورخارجه
کشورمانبهاقدامغیرسازندهشورایحکامآژانسبینالمللیانرژی
اتمیدرتصویبقطعنامهضدایرانینیزپرداختوافزود،درحالی
کهدوهفتهپیشهیأتیمتشــکلازمقاماتوزارتامورخارجهو
سازمانانرژیاتمیایرانبهوینسفرکردهودردیداریسازندهبا
آقایرافائلگروسی،دربارههمکارینیرومندترایرانوآژانستوافق
کردند،درراستایتأثیرگذاریبرمحیطداخلیودرتدوامسیاست
ریاکارانهاینروزهایآمریکا،بهیکبارهباســواســتفادهسیاسیاز

آژانس،قطعنامهایعلیهایرانبررویمیزگذاشتهشد.

اسالمی: 

تصویب قطعنامه علیه ایران پاسخ محکم به همراه خواهد داشت
رئیسســازمانانرژیاتمیخاطرنشــانکرد:پیشازاینهمگفتهبودیمکهصدورقطعنامهمشخصاًیکاقدام
غیرســازندهبرایحفظفشارحداکثریاستوکمکیبهحلمسائلموجودنخواهدکرد.بهگزارشایسنابهنقل
ازپایگاهاطالعرسانیســازمانانرژیاتمی،محمداسالمی،معاونرئیسجمهورورئیسسازمانانرژیاتمیدر
حاشیهمراسمبزرگداشتچهلمینسالگردتشییع۳۷۰شهیددرآبان۱۳۶۱و۲۳هزارشهیداستاناصفهانبا
گرامیداشتیادوخاطرهاینشهداگفت:مردمایرانهمیشهدرصحنههایمختلفسربلندبودهاندومردماصفهان
نیزدر۲۵آبان۱۳۶۱درآزمونایثاردردفاعمقدسســربلندبیرونآمدند.ویافزود:عملیاتمحرمبیشازیک
هزارشــهیدداشــتکهبیشاز۷۰۰شهیدآنبرایاســتاناصفهانبودومردمدرآنروز۳۷۰شهیدرابدرقه
کردند.رئیسسازمانانرژیاتمیخاطرنشانکرد:هماکنوناصفهانبیشازهزارخانوادهدارایدوشهیدوحدود
۶۰خانوادهداردکه۳شهیدراتقدیماینانقالبکردهاندوحتیخانوادههاییآنروزفرزندانخودشانرابهجبهه
اعزاممیکردندکهیکفرزندداشــتندوهمانیکنفرهمبهفیضشــهادتنائلشد.ویادامهداد:درآندوران
جوانانیداشتیمکهعاشقانهبهامامخویشلبیکگفتندوبرایبقایدین،اسالموحفظسرزمینشانجانفشانی
کردند.روحهمهشهداشادوانشاءاهللبتوانیمدرمسیرپیشبرداهدافانقالباسالمیکهچیزیجزعزتمردم
وآبادانیایرانرابههمراهندارد،تالشکنیموســرازپانشناســیم.معاونرئیسجمهوردرپاسخبهسؤالیدرباره
قطعنامهاخیرشورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیعلیهایراناظهارداشت:پیشازاینهمگفتهبودیمکه
صدورقطعنامهمشخصاًیکاقدامغیرسازندهبرایحفظفشارحداکثریاستوهیچکمکیبهطرفهایمقابل
برایحلمسائلموجودنخواهدکرد.اسالمیافزود:ماازمدیرکلآژانسهمشنیدهبودیموویتأکیدداشتکه
صدورقطعنامهکمکیبهپیشبردامورنخواهدکرد.بهنظرمیرسدسهکشوراروپاییوآمریکابهاستفادهازانواع
روشهایمختلففشارازجملهصدورقطعنامهوتحریمعادتدارندوپرواضحاستکهاینگونهفشارهابیسرانجام
خواهدبود.رئیسســازمانانرژیاتمیدرادامهبابیاناینکهایناقداماشــتباهوتصویبقطعنامهعلیهکشورمان
همانطوریکهپیشترهمگفتهشدهبود،پاسخمحکمیازسویایرانبههمراهخواهدداشت،تصریحکرد:برنامههای
هســتهایجمهوریاسالمیایرانمطابققانوناقدامراهبردیمجلسپیشمیرودوصدورقطعنامههایمتعدد
علیهایراندرپیشبرداینبرنامههاخللیایجادنخواهدکرد.مهندساسالمیتصریحکرد:تمامیبرنامههاییکهدر

عرصهملیازسویمادنبالمیشودبرایرفاهوپیشرفتملتایراناست.

رئیسجمهورگفت:ثباتاقتصادی،امنیتسرمایهگذاری
وحمایتازتولیدواشــتغالبابخشــنامهاتفاقنخواهد
افتــادومــردمبایــدآنرادرعمــلاحســاسکنند.به
گزارشخبرگزاریمهر،شــصتودومیناجالسمجمع
عــادیوفوقالعادهبانکمرکزیصبحیکشــنبهباحضور
حجتاالسالمســیدابراهیمرئیسیرئیسجمهوربرگزار
شــد.دراینجلســهعلــیصالحآبادیرئیــسکلبانک
مرکزیگزارشــیازعملکردمالیسال۱۴۰۰وهمچنین
شــاخصهایمالیســال۱۴۰۱ارائهکرد.رئیسجمهور
پسازاســتماعاینگزارشبهبرخیمواردذکرشــدهاز
جملهروندکاهشــینرختورم،افزایــشصادرات،وصول
درآمدهایارزیکشــور،روندکاهشینوساناتنرخدالر،
روندکاهشیرشــدنقدینگی،افزایشخالصداراییهای
خارجیوهمچنینحفظوتقویتذخایرارزیکشوراشاره
کردوگفت:اســتمرارایناقداماتموجباطمینانبخشی
بهمردموهمچنینفعالیناقتصادیاســت.دراینجلسه
همچنینبانکمرکزیمکلفشــدموضوعاضافهبرداشت
برخیبانکهاکهانضباطمالیوپولیشــبکهبانکیکشور
راتحتتأثیرقراردادهباجدیتپیگیریکند.حلموضوع
تکالیفبهجاماندهازسالهایقبلدرگزارشهایمالی،

عملیاتیکــردننظرناظراندرگزارشهــایمالیبانک
مرکزی،تأکیدبرکنترلتورمورشــدنقدینگی،کنترلو
نظارتجدیبربانکهابویژهبانکهایخصوصیوهدایت
اعتباراتبهســمتفعالیتهایمولد،کنترلترازنامههای
بانکهاوتســهیلدسترســیمردمبهتسهیالتبانکیاز
دیگرمسائلیبودکهرئیسجمهوربانکمرکزیرابهاجرا
وپیگیریدقیقآنهامکلفکرد.رئیسجمهورهمچنیناز
بانکمرکزیخواســتباتسریعدرتسهیلروابطپولیو
بانکیبادیگرکشورها،خارجکردناقتصادکشورازانحصار
دالرراباجدیتدنبالکند.رئیســیتأکیدکرد:خروجی
اقداماتوعملکردبانکمرکزیوسایرنهادهایاقتصادی
دولتبایددرجهتثباتاقتصادی،امنیتسرمایهگذاری
وحمایتازتولیدواشتغالباشدوباهرگونهیأسآفرینی
باهدفبرهمزدننظاماقتصادیکشورویاتشویشاذهان
عمومــیباجدیتبرخوردشــود.رئیسجمهورهمچنین
گفت:ثباتاقتصادی،امنیتســرمایهگذاریوحمایتاز
تولیدواشــتغالبابخشــنامهاتفاقنخواهدافتادومردم
بایدآنرادرعملاحســاسکنند.پیشازسخنانرئیس
جمهور،علیصالحآبادیرئیسکلبانکمرکزیبااشــاره
بهبرنامههایاینبانکبرایکنترلتورمونقدینگی،افزود:

کاهش۱۹,۷دهمدرصدینرختورمبهصورتمتوســط
۱۲ماهه،کاهششاخص۱۲ماههبهایتولیدکننده،رشد
۳برابریوصولیهایارزیدرســال۱۴۰۱درمقایسهبا
سال۱۳۹۹،رشــد۳۰درصدیرقمتأمینارزی،کاهش
مدتزمانتخصیصارزدارووتجهیزاتپزشکیاز۳۰به
حداکثــر۲روز،راهاندازیبازارتوافقیمدیریتبهینهبازار
ارزبرایپاســخگوییبهنیازمتقاضیان،افزایش۵برابری
وصولمطالباتارزیازکارگزارانداخلیوخارجینسبت
بهســالگذشته،رشد۵۴درصدیپرداختیشبکهبانکی
بهبخشهایاقتصادیدرســال۱۴۰۰،رشد۴۵درصدی
تســهیالتبانکیدر۷ماههاولســال۱۴۰۱نسبتبه
مدتزمانمشــابهسالقبلازاقداماتمهمبانکمرکزی
درچندماهگذشــتهبودهاســت.ویدرادامهبااشارهبه
کاهشبیشاز۵واحددرصدیرشــدنقدینگیدرپایان
شهریورســال۱۴۰۱نســبتبهمدتزمانمشابهسال
گذشــته،اظهارداشت:رقمرشــدنقدینگیاز۴۰,۶دهم
درصددرسال۱۳۹۹به۳۹درصددرپایانشهریورسال
۱۴۰۰و۳۵درصددرپایانشــهریور۱۴۰۱رسیدهاست.
صالحآبادیدرادامهبااشــارهبــهحمایتبانکمرکزیاز
بخشتولیدبهصورتغیرتورمی،گفت:میزانانتشاراوراق

گام)گواهیاعتبارمولد(بــهعنوانیکابزارتأمینمالی
تعهــدیونوعیحمایتغیرتورمــیازتولیداز۷,۷هزار
میلیاردتوماندرســال۱۴۰۰به۳۲هزارمیلیاردتومان
تا۲۸آبانســال۱۴۰۱رسیدهاستکهرشد۴برابریرا
نشانمیدهد.افزایشپرداختتسهیالتازدواججواناناز
۸۰هزارمیلیاردتوماندرسال۱۴۰۰به۸۶هزارمیلیارد
تومانتاآبانسال۱۴۰۱،پرداخت۲۱هزارمیلیاردتومان
تسهیالتقرضالحســنهفرزندآوریتاآبانسال۱۴۰۱و
افزایشتســهیالتپرداختیبهشرکتهایدانشبنیاناز
۶۶هزارمیلیاردتوماندرسال۱۴۰۰بهبیشاز۷۴هزار
میلیاردتومانتاآبانســال۱۴۰۱ازدیگرنکاتبرجسته

گزارشرئیسکلبانکمرکزیدراینجلسهبود.

مجمع بانک مرکزی؛

رئیسی:ثبات اقتصادی وامنیت سرمایه گذاری با بخشنامه اتفاق نمی افتد
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گزیده خبر
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

تاثیرات دو شوک ارزی بر اقتصاد ایران
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید نوســانات نــرخ ارز یکی از اصلی ترین 
دالیل نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است و دو شوک ارزی در دهه ۹۰ به 
خوبی این اثرات را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، حسین سالح ورزی در نشست 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایــران اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که نوســان نرخ ارز بر روی آن تاثیر می گذارد از بین بردن امکان تصمیم گیری 
کوتاه  مدت، میان مدت و بلند مدت برای فعاالن اقتصادی اســت. اگر بپذیریم 
که امنیت جامعه وظیفه سیاســت گذاران است به وجود آوردن امنیت اقتصادی 
نیز در همین ســطح اهمیت دارد.وی با اشــاره به دو شوک بزرگ ارزی در دهه 
گذشــته بیان کرد: نخستین بار ما در سال های ۱۳۹۰  و ۱۳۹۱ شاهد سه برابر 
شدن نرخ ارز بودیم و پس از آن نیز با خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن به 
FATF  ســال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ ارز تقریبا هشت برابر شده است. اگر این نرخ 
را یک متغیر کلیدی بدانیم اقتصاد ایران در تمام این سال ها با نوسان باالی ارز 
مواجه بوده است.نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که دولت باید سیاست 
خــود در قبال ارز صادراتی بخش خصوصی را تغییر دهد توضیح داد: حدود ۲۵ 
تا ۳۰ درصد از ارز صادراتی کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است. دولت 
می تواند برای بخش دولتی یا شــبه دولتی تصمیم گیری کند اما باید ارز بخش 
خصوصی را از چارچوب تصمیم های خود خارج کند.به گفته ســالح ورزی یکی 
دیگر از خواسته های بخش خصوصی این است که بانک مرکزی ابتدای هر سال 
سیاست های پولی خود را مشخص کند تا فعاالن اقتصادی توانند در این مسیر 
برای آینده خود تصمیم گیری کنند.وی پایین بودن نرخ ســرمایه  گذاری را نیز 
یکی دیگر از عوامل متاثر از نرخ ارز دانست و گفت: در ایران به دلیل سیاست های 
ارزی نادرســت نه تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشد که حتی به 

کاهش آن نیز انجامید. 

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت:
کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه هنوز اجرا 

نشده است
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت که مصوبه مربوط 
به کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت 
و تجهیزات، هنوز اجرایی نشده است.آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه سامانه بهین یاب تا هفته گذشته اختالل داشت، اظهار کرد: درباره هفته 
جاری هنوز اطالعاتی ندارم. اما اختالل در این سامانه باعث ایجاد خلل و تاخیر 
در روند دریافت صدوز مجوزها شــد و باعث شد کارها مثل گذشته  به صورت 
دستی انجام شود. این موضوع باعث گالیه تولیدکنندگان شد، چراکه نقطه قوت 
وزارت صمت به روز کردن اطالعات و آمار و ایجاد پنجره واحد بود.وی همچنین 
در پاســخ به این سوال که آیا کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، 
اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات، اجرایی شده، اظهار کرد: این مصوبه هنوز 
اجرایی نشده و قابل استفاده نیست. به نظر می رسد اصالح قانون حقوق گمرکی 
زمان می برد. اطالعاتی از این که چرا مصوبه هنوز اجرا نشــده نیز در دسترس 
نیست.به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی 
نامه ای بــه رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه، 
افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در 
مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، 

کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.

قیمت هر متر نهضت ملی در شورای عالی مسکن اعالم شد
 فعال سقف وام افزایش پیدا نمی کند

عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: در واقع 8 میلیون تومان برای هر متر مربع، قیمت 
میانگین و متوســط بوده و طبیعتا در روستاها قیمت ساخت کمتر و در کالنشهرها قیمت 
کمی باالتر خواهد بود.احمد دنیامالی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین 
پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن با توجه به اینکه از اتمام فاز اول آن – ساخت دو 
میلیون مسکن در دو سال- 8 ماه باقی مانده  است، اظهار داشت: براساس آخرین گزارش ها 
برای یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد، اراضی تامین و آماده شده و ساخت تعدادی واحد هم 
شروع شده  است. بخشی دیگر هم در مرحله تملک هستند اما در مجموع عقب ماندگی در 
اجرای پروژه نهضت ملی مســکن وجود دارد.   وی ادامه داد: مشــکل بزرگی که در اجرای 
پروژه  نهضت ملی مسکن با آن مواجه بودیم، بحث صندوق ملی مسکن بود که خوشبختانه 
به تصویب شــورای نگهبان رسید و از نظر قانونی مشــکلی برای تامین مالی این صندوق 
وجود ندارد.عضو شــورای عالی مسکن با تاکید بر اینکه طبق پیش بینی ها امسال باید ۵۳ 
هزار میلیارد تومان وارد صندوق ملی مسکن شود، گفت: مابه التفاوت سودی که بانک ها در 
بخش مســکن ارائه می دهند، از این محل جبران می شود که البته شامل تخفیفات صدور 
پروانه ها و عوارض شهرداری هم خواهد شد.  دنیامالی درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه در 
برخی از مناطق اظهار داشــت: در برخی از مناطق مانند استان هرمزگان پیشرفت فیزیکی 
پروژه نهضت ملی مســکن قابل قبول است و تمام اراضی مورد نیاز برای برنامه 4 ساله در 
این استان تامین شده و دلیل سرعت اجرای پروژه درهرمزگان انجام اقدامات مشترک بین 
دســتگاهی بوده است.عضو کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه شورای عالی مسکن و 
کمیسیون عمران در تالش هستند که تعهدات بانک در بحث ۳6۰ میلیارد تومان تسهیالت 

به بخش مسکن به اجرا برسد، 

 حمایت ایرانسل از رویداد توسعه سرویس 
مبتنی بر داده های باز

چالش »توسعه سرویس مبتنی بر داده های باز« با حمایت ایرانسل در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این رویداد، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
و همکاری بخش ایراِن IEEE )موسســه مهندسی برق و الکترونیک( و با حمایت ایرانسل، 
از روز ۲8 آبان ۱4۰۱ آغاز شــده و امروز به کار خود پایان می دهد.آموزش و فرهنگ سازی 
درباره داده  های باز و اســتفاده هدفمند از آن ها ، ایده پردازی در خصوص توسعه کاربردها و 
خدمات مبتنی بر داده  های باز، تحلیل و شناسایی پتانسیل داده باز و ایده پردازی در خصوص 
نحوه توســعه داده باز در کشــور و نیز آموزش و ارتقای تخصص نیروی انســانی کشور در 
این حوزه، اهداف برگزاری این رویداد هستند.از جمله حوزه های کاربردی پیشنهادی برای 
شــرکت کنندگان این رویداد، می توان به حوزه های اقتصادی )پولی و بانکی، بورس، بیمه(، 
طبیعت و محیط زیست، آموزش و تعلیم، جامعه و روابط افراد، صنعت )ارتباطات، کشاورزی، 
دام و طیــور و…(، اطالعات و ارتباطات، ســالمت و درمان، اطالعــات مکان ها و آدرس ها، 
فرهنگ، هنر و موسیقی، گردشگری و توریسم، مصرف انرژی، ترافیک و حمل و نقل، قانون 
و مقررات، کار و اشتغال، علوم و تکنولوژی، دولت و سیاست، معامالت تجاری، ساخت و ساز 
و مســکن، ورزش و… اشــاره کرد.این چالش، به دنبال آن اســت تا با اعمال ســطحی از 
هوشمندسازی در یکپارچه  ســازی و تحلیل داده  های باز، بتواند در چارچوب توسعه پایدار 
و گســترش عدالت، شــفافیت و… تحولی را در حوزه های کاربردی پیشنهادی، از طریق 
ارائــه خدمات مبتنی بر داده ایجاد کند. کاربردهای مبتنی بر داده در هر یک از حوزه های 
پیشــنهادی، می تواند مدیریت هوشمند و در نتیجه، تصمیم گیری های دقیق و به هنگامی 
را در پی داشته باشد.ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، حامی اصلی این 
چالش علمی اســت و به تیم های برتر، هدایای نفیسی ارائه می کند. مجموعه ایرانسل لبز، 
بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل، با حضور در این رویداد و انجام اقداماتی مانند اعالم آمادگی 
برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تالش کرده تا پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت 

برقرار کند.

رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی
رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشــاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد ســرانه هر 
ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درســت 
برنامــه هفتم، فرصــت بازیابی اقتصاد را از بین می برد.به گــزارش خبرنگار مهر، 
غالمحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
هیچ ایرانی دلسوزی نمی تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی تفاوت 
باشــد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این روزها در 
جلسات متعدد، مسئوالن از ما سوال می کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور 

چه باید کرد؟ در یک کالم پاسخ ما در دو مورد اساسی خالصه می شود.

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشــکل اقتصادی کشور و بهبود 
وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه گذاری های عظیم و دسترسی به فناوری های 
به روز است.وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه ای 
در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره ساز است.وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد 
ما در طول دهه های گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد فوق الذکر و حرکت در 
مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می کند.

10 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند
شــافعی تصریح کرد: طبق محاســبات گوناگون در ۱۰ ســال اخیر درآمد سرانه 
حقیقــی هر ایرانی بیــش از ۳۰ درصد کاهش یافته اســت و حدود ۱۰ میلیون 
ایرانی زیر خط فقر رفته اند.وی افزود: چند سال است که حجم استهالک از حجم 

سرمایه گذاری پیشی گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.

فعاالن اقتصادی انگیزه ای برای سرمایه گذاری مولد ندارند
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال های 
۹۰ تا ابتدای ۱4۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است.وی ادامه 
داد: این وضعیت نشــان از سیطره ناا طمینانی در فضای کسب وکار و عدم انگیزه 
فعاالن اقتصادی برای ســرمایه گذاری های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که 
ســرمایه گذاری صورت نگیرد، تولید اشــتغال زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً 

اشتغال زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

بیکاری فارغ التحصیالن هشدار جدی است
شافعی اظهار کرد: بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲4 ساله 
در ســال ۹8 معادل ۲6.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱8 تا ۳۵ ساله معادل ۱8 
درصد بوده اســت.وی افزود: بررسی این شاخص ها برای زنان در مقایسه با مردان 
عمق مشکل را بیشتر آشکار می کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت های 

نسبی آن نیروی جوان تحصیل کرده است هشدار جدی تلقی می شود.

ماهیت سیاست های اقتصادی دولت روشن نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی های گسترده در اقتصاد 
ایران هم ریشه در سیاست های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم های ظالمانه.

وی افزود: واقعیت آن اســت که هنوز همانند ســال ها قبل، ماهیت سیاست های 
اقتصــادی دولت نیز بــرای فعاالن اقتصادی روشــن نیست.شــافعی ادامه داد: 
سیاســت های دولت و مجلس درباره قیمت گذاری انرژی و قیمت گذاری خوراک 
برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره 
قیمت گذاری کاالها و خدمات و انواع نهاده های تولید چیست؟ منطق سیاست های 
مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند 
سال اخیر به وضوح نتیجه سردرگمی سیاست های اقتصادی و راهبردهای سیاسی 
کشــور است.وی تاکید کرد: بدون وجود چشم انداز روشنی درباره این سیاست ها، 

یک فعال اقتصادی نمی تواند تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره 
کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه 
صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی 
در کارگروه های تدوین سیاست ها درباره رسته های اولویت دار، مشارکت عمومی و 
همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.وی افزود: گزارشی که اخیراً توسط 

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی 
کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این نتیجه می رسد که در 
کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی 
تدریجی پیروی کرده اند.رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنا که 
در مراحل اولیه، مزیت های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق 
ارزش قرار داده اند.وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست های 
صنعتی ســنجیده ای اســت که در مراحل ابتدایی با مزیت های نسبی یک کشور 
همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف گذاری کند.شافعی 
اضافه کرد: استراتژی های توسعه که بدون توجه به مزیت ها، صرفاً با الگوبرداری از 
مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین 

داشتند، به شکست منتهی شدند.

از مزیت های کشور برای توسعه زنجیره ارزش تولید بهره نبرده ایم
وی ادامه داد: در کشورمان نیز مزیت های عدیده ای وجود دارد که متأسفانه بدون 
آنکه از آن ها در راســتای تقویت زنجیره های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده 
گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده اند. از این منظر شما ببینید که چقدر 
واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.شــافعی افزود: به این معنا که از 
مزیت های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل کرده و به نسبت ارزان و همچنین 
منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده ایم 
و برعکس صنایع سرمایه بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته اند.وی تاکید کرد: 
امیدواریم تهیه این ســند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم گیری های جزیره ای 
را حــل کند و از همه این فرصت ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات 

رقابت پذیر استفاده شود.

در برنامه هفتم توسعه نباید آمال و آرزوهای بلندپروازانه را طرح کرد
شــافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توســعه اشــاره کرد و گفت: اگر دولت و 
مجلس می خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، 
بزنگاهی اســت که می توان بخشــی از ناکارآمدی های انباشت شده را حل وفصل 
کرد. تمام تالش آن ها باید این باشــد که نا اطمینانی های مربوط به سیاست های 
اقتصادی داخلی را کاهش دهنــد.وی افزود: لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و 
آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشــور در 
جهت تأمین منافع کشــور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز 

شود.

عدم تدوین واقعی برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می برد
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با صراحت عرض می کنم که یکی از مشکالت 
برنامه هــای قبلی عدم توجه به واقعیات زمــان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب 

تحریم ها بر توان تولیدی کشــور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان ها و 
دیگر گروه های مرجع بوده اســت.وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه 
هفتم از بخش خصوصی مشــورت گرفته نشــود و برنامه هفتم نیز در چارچوب 
برنامه ریــزی غیرمشــارکتی و از باال به پایین و ارباب-رعیتــی و در زمان اندک، 
تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.شافعی تاکید کرد: 
انتظار می رود که از برنامه های کم فایده و نمایشــی قبلی، درس گرفته شود و در 
مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت های کشور به ویژه بخش خصوصی و نخبگان 

و ذی نفعان استفاده شود.

کاهش سهم فناوری اطالعات در تولید ناخالص ملی به دلیل محدودیت های 
اینترنت

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشکل ارتباطی کسب و کارها اشاره کرد 
و گفت: یکی از مشکالتی که صاحبان کسب وکار به ویژه کسب وکارهای کوچک در 
این دو ماه با آن دست به گریبان بوده اند، مشکل محدودیت اینترنت به عنوان یکی 
از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب وکار امروز است.وی افزود: آمارهای رسمی 
بانک مرکزی حاکی از آن اســت که ۳.۳ درصــد از تولید ناخالص ملی به صورت 
مســتقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گره خورده است.شــافعی 
ادامه داد: بر این اســاس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان 
جبران ناپذیری را بر بســیاری از شــرکت ها به ویژه کسب وکارهای فعال در بخش 
خدمات تحمیل کرده، به کاهش ســهم فنــاوری اطالعات در تولید ناخالص ملی 

منجر شده است.

معاش ۹ میلیون نفر در معرض تهدید قرار دارد
وی افــزود: برآوردهای انجام گرفته در ســازمان صنفی رایانه ای نشــان می دهد 
معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصوالتشان از شبکه های 
اجتماعی بین المللی اســتفاده می کنند، با اختالل سراسری در شبکه اینترنت در 

معرض تهدید قرار دارد.

۷1 درصد محصوالت عرضه شده در اینستاگرام، ایرانی است
شــافعی گفت: اهمیت توجه به ادامــه حیات کســب وکارهای اینترنتی از آنجا 
دوچندان می شــود کــه بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصوالت مبادله شــده در 
صفحات اینستاگرام، کاالی تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان 

این کسب وکارها هستند.

400 هزار کسب و کار در معرض نابودی
وی افزود: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه ای در مهر 
۱4۰۱ که با مشارکت ۱۰4 شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ دهندگان 
عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش یافته است.رئیس اتاق بازرگانی 
ایران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد از مشارکت کنندگان میزان کاهش فروش را 
بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده اند.وی افزود: برآورد میزان خســارت احتمالی 
در صورت تداوم محدودیت ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون 
تا 6۰ میلیون تومان خســارت برآورد کرده اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان و ۲6 درصد باالی صد میلیون تومان تخمین زده اند.شــافعی گفت: بیش از 
4۰۰ هزار کسب وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد از 

مرگ سهراب کارساز نیست.

در راستای اجرای مواد )7( و )9( آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری )موضوع تبصره »7« 
ماده »21« قانون نظام صنفی( در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری آسانسور ، پله برقی و خدمات وابسته 
برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف مذکور به شرح ذیل دعوت می گردد از تاریخ 
1401/08/30  لغایت  1401/09/19 به مدت 20 روز شخصاً با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک ذیل و کد رهگیری ثبت نام 
از سامانه ایرانیان اصناف به نشانی: WWW.Iranianasnaf.ir  به هیأت  اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری به نشانی: 
تهران- بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان  پارس ساختمان وزارت صنعت، معدن وتجارت )ساختمان شهید زمردی( طبقه اول و یا 
به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها )برای ارسال مدارک به هیأت اجرایی مستقر در تهران( مراجعه و ثبت نام نمایند.

یادآوری می گردد ادارات کل صنعت ، معدن وتجارت اســتان پس از رویت و تطبیق کپی برابر اصل مدارک، تصویر مدارک اخذ 
شده داوطلبین را از طریق پست پیشتاز به هیات اجرایی انتخابات به آدرس فوق ارسال نمایند. 

شرایط داوطلبین:
1ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2ـ اعتقاد و ا لتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس
5ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

6ـ عدم اشتهاربه فساد
7ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره

8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9ـ داشتن پروانه کسب معتبردائم)مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده، و واحد صنفی 

خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد.(
10ـ وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1ـ پروانه کسب

2ـ تمام صفحات شناسنامه
3ـ کارت ملی

4ـ   مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا تصویر اعتبارنامه افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه می باشند.
5ـ 2 قطعه عکس 4×6

6ـ  کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان اصناف

 آگهی فراخوان ثبت نام نوبت اول 
داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

 هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های کشوری
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گزیده خبر

 بازگشت دوباره 250 مگاوات  
به مدار تولید برق

واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از پایان تعمیرات  نیمه سنگین، 
دوباره به شبکه سراســری تولید برق پیوست.به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، حبیب شریفی مدیرنیروگاه بخار در تشریح 
خبر بازگشت دوباره واحد شماره 4 بخاری به مدار تولید برق گفت: این واحد با 
توان نامی 250 مگاوات که به منظور انجام تعمیرات نیمه اساسی و برای کسب 
آمادگی تولید برق پایدار از مدار تولید، خارج شده بود، پس از انجام فعالیت های 
پیش بینی شده تعمیراتی، دوباره به شبکه سراسری تولید برق پیوست.شریفی 
در خصوص فعالیت های این دوره از تعمیرات بیان داشــت: تعمیرات این واحد 
در حوزه های  مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق از سوی متخصصان این نیروگاه  با 
موفقیت به انجام رسید که برشکاری و تعویض لوله های فاینال ری هیت داخل 
هدرباکس و همچنین بازسازی دیواره های داخلی و بیرونی هدر باکس ری هیت، 
اورهال کامل دودستگاه بویلر فیدپمپ)C&A( به دلیل افت راندمان،برشکاری 
و تعمیر و بازســازی سیت و پالگ دو دستگاه چک ولو خروجی بویلر فیدپمپ 

ها)A&B(  از اقداماتی بود که از سوی متخصصان نیروگاه انجام شد.

مدیرکل منابع طبیعی ایالم:
ساالنه ۱۹ هزار تن »زالزالک« در ایالم 

برداشت می شود
ایالم-صمیم نیا-مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: ساالنه ۱۹ هزار تن »زالزالک« 
در ایالم برداشت می شود.ابراهیم پیرزادیان  اظهار کرد: استان ایالم با مساحت 
2 میلیون و 2 هزار هکتار دارای ۶4۱ هزار جنگل اســت که ۱2 هزار هکتار از 
جنگل های ایالم را درختان »زالزالک« تشکیل می دهد.وی گفت: زالزالک میوه ای 
کوهی با خواص دارویی است که این روزها کار برداشت آن از ۱2 هزار هکتار از 
جنگل های اســتان شروع شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ایالم با بیان اینکه درختچه های این محصول به صورت خودرو و طبیعی رشــد 
می کنند، گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۱۹ هزار تن زالزالک برداشت 
شــود که ارزش ریالی آن ۳۸4 میلیارد تومان اســت.وی گفت: این درخت به 
صورت خودرو بیشــتر در مناطق کوهستانی رشد می کند و در غرب کشور نیز 
جنگل های زاگرس خاســتگاه اصلی آن است.گفتنی است این محصول حاوی 
ویتامین های a.b.c قند طبیعی و کلســیم اســت و از طرفی نیز برای تقویت 

دریچه های قلب ، کاهش فشارخون و بیماران دیابتی نیز بسیار مفید است.

در آئین تجلیل از فعاالن حوزه کتاب و اهل قلم شهر صدرا:
توسعه فرهنگ مطالعه و افزایش دانایی نقطه 

عطف در هویت شهری صدرا
در جلســه ای بــا حضور رئیس کمیســیون فرهنگی 
شورای اسالمی شــهر صدرا، رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشــی شهرداری و مشاور حقوقی شهردار 
صدرا از فعاالن حوزه کتاب و اهل قلم شهر صدرا تقدیر 
شد.در راستای توســعه و تقویت زیرساختهای هویتی 
شــهر صدرا، آئین تجلیل از فعاالن حوزه کتاب و نویسندگان جوان شهر صدرا 
با حضور مســئوالن شهری و جمعی از نویسندگان و شاعران شهر صدرا برگزار 
گردید.فرج زاده رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا در 
این آئین را آغازی برای تشکیل انجمن اهل قلم صدرا دانسته و اظهار داشتند: در 
دوسال گذشته به بهانه جشنواره پایتختی کتاب ایران در شهر صدرا توانسته ایم 
با بخش زیادی از نویســندگان، شاعران، هنرمندان و دغدغه مندان حوزه کتاب 
در شهر صدرا ارتباط پیدا کنیم وبا تکیه بر توان بومی شهر صدرا برای اولین بار 
نخستین جایزه ادبی صدرا که با ویژگی های آن، تاکنون نمونه مشابهی در استان 

فارس و کشور نداشته را آغاز نماییم. 

کرج صاحب خانه خالق و نوآوری می شود
رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شــورای 
اسالمی شــهر کرج از راه اندازی خانه خالق و نوآوری 
خبر داد و گفت: بنابر چشــم انداز ترسیم  شده معاونت 
علمی  و فناوری ریاست  جمهوری و تعامل با نهادهای 
ذی  ربط در هر استان حداقل پنج خانه خالق و نوآوری 
راه اندازی خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، محمد اسدیان با بیان 
اینکه موضوع خانه های خالق در قانون شــرکت های دانش بنیان تعریف شده 
و این طرح جدید در حوزه قانون کار آفرینی معرفی شــده اســت،اظهار داشت: 
خانه های خالق و نوآوری زیرساختی برای ایجاد ارزش های اقتصادی و اجتماعی 
هستند که برای حمایت از نوآفرینان با ایده های جدید و کسب و کارهای نوپا و 
محتوای اجتماعی، خالق و فرهنگی برای تقویت اقتصاد خالق تعریف و شــکل 
گرفته اند.رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج 
تولید شــرکت های دانش بنیان و خالق را از اهداف خانه های خالق عنوان کرد 
و افزود: اگر بخواهیم از اهداف شــکل  گیری خانه های خالق و نوآوری صحبت 
کنیم، این خانه ها به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم برای تسهیل فرآیند 
دیجیتال  سازی ایده و طرح های خالقانه، ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در 
عرصه صنایع خالق و فرهنگی و همچنین شبکه  سازی فعاالن زیست  بوم خالق 

شهری شناخته می شوند.

تشریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته 
در حوزه محرومیت زدایی، عمران و توسعه 

روستاها در گلستان
مهندس حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان 
باتفاق معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن استان و مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان های بندرترکمن و گمیشان با شرکت در جلسه شورای اداری 
شهرستان گمیشان به تشــریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته و بیان 
برنامه های آتی در حوزه محرومیت زدایی، عمران و توســعه روســتاها، 
تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم و ... پرداخت.مدیرکل بنیاد مسکن 
استان با اشــاره به طرح توســعه پایدار منظومه های روستایی، یکی از 
برنامه های مهم و ماندگار بنیاد در روستاها را اجرای دقیق طرح توسعه 
پایدار منظومه های روســتایی دانست و ابراز داشت: بنیاد مسکن استان 
در کنار تامین مسکن هم استانی های عزیزمان، در خصوص حفظ بافت 
و معماری روســتاها و اشــتغال و کارآفرینی آنان ورود کرده تا موجب 
ماندگاری روســتاییان، تامین درامد پایدار، توســعه و رونق گردشگری، 

کنترل قیمت زمین و مسکن در روستاها و ...گردیده است.

وضعیت مصرف مازوت در نیروگاهها
 ذخیره سازی 2.6 میلیارد لیتر سوخت

 در مخازن
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی از ذخیره سازی دو میلیارد و ۶00 میلیون 
لیتر سوخت در مخازن نیروگاه ها برای تامین برق پایدار پیک زمستان امسال خبر 
داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  ناصر اسکندری در حاشیه بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جای بسیار 
خوشحالی است که بیش از ۹5 درصد قطعات مورد نیاز نیروگاهی در ایران ساخته 
می شــوند.وی در ادامه با بیان اینکه تا پیک برق آینده نزدیک به ۶ هزار مگاوات 
به ظرفیت نیروگاهی افزوده خواهد شــد، افــزود:  موضوع قیمت برق در الیحه 
بودجه ۱402 را کارشناســان اقتصادی بررسی و با توجه به مباحث کالن انرژی 
کشــور تصمیم خواهند گرفت.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید 
بر اینکه یکی از موضوعات جدی توسعه نیروگاهی کشور، تکمیل سیکل ترکیبی 
نیروگاه ها و به عبارتی ساخت بخش بخار است، کفت: از لحاظ راندمان نیروگاه ها 
جزو کشورهای درحال توسعه و یا از میانگین به باال در دنیا هستیم و جهت گیری 
مجموعه برق حرارتی کشــور به سمتی اســت که  بخش بخار نیروگاه هایی که 
بدون مصرف ســوخت برق تولید می کنند را در برنامه اصلی خود قرار دهد و در 
ســایر بخش ها هم نیروگاه های کالس F و باالتر مورد استفاده قرار می گیرد.وی 
درخصوص ذخایر سوخت نیروگاه های برق حرارتی، نیز گفت: نیروگاه ها بر مبنای 
گاز طراحی شده اند و با توجه به اینکه مصارف خانگی در زمستان بسیار افزایش 
پیدا می کند گاز تحویلی نیروگاه ها محدود شده و سوخت مایع جایگزین می شود.

اســکندری ادامه داد: خوشبختانه هماهنگی مناســبی بین وزارت نیرو و وزارت 
نفــت وجود دارد تا نیاز نیروگاه هــا را تامین کنند که تاکنون این اقدام به خوبی 
انجام شده است.وی اعالم کرد: بیش از دو میلیارد و ۶00 میلیون لیتر در مخازن 
نیروگاه ها سوخت ذخیره شده است.اسکندری درباره برخی موضوعات مطروحه 
جهت برنامه ریزی برای مصرف ۳5 میلیون مترمکعب مازوت در نیروگاه ها که در 
شــبکه های اجتماعی مطرح شده است، بیان داشت : برای تامین نیاز برق مردم 

سوخت مایع اولویت دوم نیروگاه های حرارتی کشور است.

 سهم ایران از ارس 30 درصد کاهش می یابد

سدسازی های ترکیه؛ از به خطر افتادن امنیت غذایی تا فرونشست
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زست و آب اتاق بازرگانی 
ایران گفت: طبق مطالعات انجام گرفته و با فرض تکمیل پروژه 
داپ، ســهم ایران از منابع آب در این حوضــه در حدود 25 تا 
۳0 درصد کاهش خواهد یافت کــه می تواند تأمین حقابه های 
تاریخی، قانونی و عرفی اراضی پایاب رود ارس، در کشــورهای 
ایران و جمهوری آذربایجــان را با مخاطرات جدی مواجه کند.
فرشید شــکرخدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در 
ارزیابی پروژه داپ ترکیه و اهداف اجرای آن اظهار داشت: کاهش 
نابرابــری و برقراری تعادل و توازن بین مناطق مختلف کشــور 
ترکیــه از منظر برخورداری از مواهب توســعه همواره در زمره 
سیاســت ها و برنامه ریزی های منطقه ای و آمایشی کشور ترکیه 
بوده اســت که در این برنامه های مناطق شــرقی این کشور که 
عمدتا در زمره مناطق کم برخوردارتــر بوده اند، در کانون توجه 
قرار داشــته اند. به همین دلیل این کشــور تالش کرده است با 
طراحی و اجرای پروژه های توسعه منطقه ای، اختالف در سطح 
پیشرفت میان استان های مختلف کشور را بکاهد و یا از بین ببرد؛ 
در همین راســتا، مفهوم توسعه منطقه ای طی دو دهه اخیر در 
این کشــور مورد توجه قرار گرفته داشته است تا از طریق ایجاد 
اشتغال در مناطق شرقی کشــور، مانع از مهاجرت ساکنان این 

مناطق به شهرهای بزرگ در مرکز و غرب کشور شود. 

پروژه های هزاره جدید آنکارا
وی افزود: هرچند مباحث مربوط به توسعه منطقه ای در ترکیه از 
دهه ۱۹۶0 شروع شد؛ اما طی دهه های ۱۹۷0 ، ۱۹۸0 و ۱۹۹0 
از آنجایی که هدف اصلی آنکارا، صنعتی شدن سریع بود، صنعت 
و اقتصاد این کشــور پیرامون محور استانبول و منطقه مرمره در 
غرب کشــور رونق پیدا کرد و نهایت گسترش این روند توسعه 

سریع تا آناتولی مرکزی و منطقه اژه بود. 

داپ یک طرح توسعه ای جامع؛ از زنان تا محیط زیست
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زست و آب اتاق بازرگانی 
ایران، گفت: طبق اســناد رســمی، تاریخ شــروع پروژه آناتولی 
شــرقی 2۷ آگوست ۱۹۹۸ است. طرح داپ یک طرح توسعه ای 
جامع در زمینه های مختلف شــامل ساختار جمعیت، آموزش، 
ســالمت، زنان و خانواده، منابع زمیــن و آب، تولید محصوالت 
زراعی، دامپــروری، آبزی پروری، جنگلــداری، صنایع تولیدی، 
انرژی، معدن، ساختار مالی و بانکداری، ساخت و ساز و تجارت، 
حمل و نقل و ارتباطات، فرهنگ و گردشــگری، صنایع دستی، 
سکونتگاه ها و بخش های زیست محیطی است. برنامه اجرایی این 
ابرپروژه در ســال 20۱۳ تنظیم و آغاز شده است. پروژه داپ به 
مرکزیت شهر ارزروم به عنوان یکی از پروژه های توسعه منطقه ای 
ترکیه در سال 20۱۱ توسط تشــکیالت برنامه ریزی دولت و با 
مشارکت 5 دانشگاه شامل دانشگاه های آتاترک )ارزروم (، اینونو 
)ماالتیــا(، فرات )االزیغ(، قفقاز )قــارص( و یوزونجو ییل )وان( 
واقع در منطقه آناتولی شــرقی کار خود را آغاز کرد. هدف این 
پروژه، ارتقای سطح توسعه استان شرقی ترکیه شامل استان های 
آغری، اردهان، ارزروم، ارزنجان، االزیغ، ایغدیر، بیتلیس، بینگول، 
تونجلی، سیواس، حکاری، قارص، ماالتیا، موش و وان اعالم شد.

 کشاورزی مهم تر از صنتی شدن در ترکیه
وی تصریح کرد: هدف اصلی این ابرپروژه توســعه فعالیت های 
اقتصادی و بویژه ارتقای معیشــت منطقه از طریق کشــاورزی 
و دامداری ۷0 درصد از ســاکنان این منطقه اســت. در نتیجه، 
برخــالف تصــور غالب که توســعه را از طریق صنعتی شــدن 
ممکن می داند، در پروژه داپ که مختص آناتولی شــرقی است، 
مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان مبانی صنعت پیشرفته در نظر 
گرفته شده است. در همین راستا و با توجه به وجود سرچشمه 
رودهای فــرات، دجله، ارس و کورا در آناتولی شــرقی، یکی از 
راه های صنعتی شدن منطقه، احداث سدهای بیشتر تعریف شده 
اســت. شکرخدایی ادامه داد: همچنین از دیگر اهداف این پروژه 
می توان به تجهیز و نوســازی صنعت دامــداری از طریق بهبود 

وضعیت مراتع، اصالح نژادی دام ها و رونق بخشــیدن به تجارت 
دامی متمرکز اســت. عمده فعالیت های داپ در سال های اخیر 
شــامل احداث مکان هایی برای پرورش، خرید و فروش و کشتار 
دام ها، توسعه آبیاری زمین های کشــاورزی، توسعه انرژی های 
نوین، افزایش تنوع و بازدهی محصوالت زراعی و باغی، توســعه 
باغداری، احداث کتابخانه ها و ترمیم بناهای تاریخی و فرهنگی 

است. 

سدها و نیروگاه های برقابی در حوزه آبریز ارس
وی با اشــاره به سدها و نیروگاه های برقابی ترکیه در حوزه آبریز 
ارس گفــت: آب رودخانــه فرامرزی ارس از دو شــاخه یکی از 
ارتفاعات بینگول )مینگــول(  ترکیه در جنوب ارزروم و دیگری 
از کوه واردینسکی قفقاز سرچشمه می گیرد. این دو شاخه سپس 
به عنوان رودخانه ارس به هــم می پیوندند و این رودخانه ابتدا 
مرز مشــترک ترکیه با جمهوری های ارمنستان و آذربایجان و 
سپس مرز مشترک ایران با جمهور ی های آذربایجان و ارمنستان 
را تشکیل می دهد.رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست 
و آب اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: مساحت کل حوضه آبریز 
رودخانه ارس در چهار کشور مشترک در این حوضه، معادل ۱02 
هزار کیلومتر مربع اســت که از این میزان، ۳۹ درصد در خاک 
ایران، ۳۸ درصد در خاک جمهوری های آذربایجان و 2۳ درصد 
هم در خاک ترکیه واقع شده اســت. 54 درصد از آب رودخانه 
ارس از طریق جمهوری های آذربایجان و ارمنســتان، ۳4 درصد 

از طریق ترکیه و ۱2 درصد نیز از طریق ایران تأمین می شود. 

برنامه ترکیه در حوزه برقابی ها 
وی در ادامــه با بیان اینکه حدود ۳0 انــرژی الکتریکی جهان 
از برقابی ها تولید می شــود، خاطرنشان کرد: در بخش ترکیه ای 
حوضه آبریز رودخانه ارس، ۱4 ســد و یا نیروگاه برق آبی وجود 
دارد که از این تعداد، 5 ســد و نیروگاه برق آبی با ظرفیت ۱۳4 
مگاوات در ســال در حال بهره برداری اســت و ۹ سد و نیروگاه 
برق آبی هم در دســت ســاخت و یا برنامه ریزی هستند که با 
بهره برداری از آنها، مجموع ظرفیت این سدها و نیروگاه های برق 
آبی به ۳۸۷ مگاوات در ســال خواهد رسید. البته سد کاراکورت 
به عنوان بزرگترین و مهم ترین ســد ترکیه در این حوضه، اخیراً 
مورد بهره برداری قرار گرفته اســت کــه مجموع ظرفیت تولید 
نیروی ترکیه در حوضه ارس را به 244 مگاوات در سال خواهد.
شکرخدایی توضیح داد: یکی از بزرگترین سدهای این حوزه آبریز 
سد کاراکورت است. کار ساخت سد و نیروگاه برق آبی کاراکورت 
به عنوان مهم ترین و بزرگترین سد ترکیه در حوضه آبریز رودخانه 
ارس توســط امور آب ترکیه و در سال 20۱4 آغاز شد. این سد 

در محدوده شهرستان ســاری قامیش استان قارص قرار گرفته 
اســت. هسته سد، آســفالتی و ارتفاع آن ۱24 متر است. هزینه 
کل برای ساخت آن، ۷۹5 میلیون و 544 هزار لیره )حدود ۱0۸ 
میلیون و ۶۷۹ هزار دالر( است و پس از بهره برداری، ساالنه ۱0۹ 
میلیــون و ۱۶5 هزار لیره )حدود ۱4 میلیون و ۹۱۳ هزار دالر( 
به اقتصاد ترکیه کمک خواهد کرد، کار ســاخت سد کاراکورت 
پس از ۶ ســال به پایان رســید و این سد از تاریخ ۸ فوریه سال 
2020 شــروع به آبگیری کرد. در همین راســتا و طبق برنامه، 
5 روســتایی که به زیر آب خواهند رفت، به مکان های جدیدی 
منتقل می شوند. البته در روستای کاراکورت از توابع شهرستان 
ساری قامیش استان قارص که در نزدیکی سد قرار دارد، خانه ها 
قبل از زمان تعیین شده برای تخلیه، دچار سیل ناشی از آبگیری 
ســد کاراکورت شدند. این مسئله باعث بروز برخی درگیری ها و 

نارضایتی ها توسط اهالی این روستا شد. 

سهم ایران از ارس 25 تا 30 درصد کاهش می یابد
وی در ادامــه به آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیســت 
محیطی پروژه داپ پرداخت و گفت: آثار و پیامدهای این ســد 
بر ایران را از ابعاد مختلف می توان بررســی کرد. تکمیل “داپ” 
توسط کشور ترکیه سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس 
را بیــن 25 تا ۳0 درصد کاهش می دهــد. قطع یا کاهش آورد 
رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه منجر به مشکالت جدی برای 
تامین آب شــرب و کشاورزی هم در کشــور ترکیه و هم ایران 
و سایر کشورهای پایین دست می شود.رئیس کمیسیون توسعه 
پایدار، محیط زســت و آب اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: 
این طرح شــامل افزایش سطح زیر کشت و افزایش آبزی پروری 
و همچنین تولید انرژی برق اســت که مجموعاً منجر به ایجاد 
سدهای متعدد و همچنین افزایش مصارف در باالدست رودخانه 
ارس به عنوان اصلی ترین جریان آب در این منطقه خواهد شــد. 
این پروژه در ســال های اخیر سرعت بیشتری گرفته بطوری که 
یکی از شاخص ترین سدهای آن تحت عنوان “کاراکورت” سال 
گذشته آبگیری شد. افزایش ســطح زیر کشت در باالدست در 
قالب طرح های توسعه کشاورزی و شبکه های آبیاری با مجموع 
حدود 2۳0 هزار هکتار در مراحل مختلف مطالعاتی و مکان یابی 
و اجرا قرار دارد. افزایش اســتحصال آب و افزایش برداشــت در 
باالدســت منجر به کاهــش آورد رودخانه و ایجاد مشــکل در 

پایین دست خواهد شد. 

تهدیدی برای امنیت غذایی کشور
به گفته وی؛ طبق مطالعات انجام گرفته و با فرض تکمیل پروژه 
داپ، ســهم ایران از منابع آب در این حوضــه در حدود 25 تا 

۳0 درصد کاهش خواهد یافت کــه می تواند تأمین حقابه های 
تاریخــی، قانونی و عرفی اراضی پایاب رود ارس، چه در کشــور 
ایران و در کشور جمهوری آذربایجان را با مخاطرات جدی مواجه 
کند. این مســأله می تواند در دوره آبگیری مخازن سدها هم به 
صــورت مقطعی چالش های جدی در منطقه ایجاد کند. کاهش 
حق آبه از حوضه آبریز رودخانه ارس، عالوه بر تأثیر بر آب شرب، 
از حاصل خیزی زمین های کشاورزی در ایران و سایر کشورهای 
پایین دست این حوضه نیز خواهد کاست. عالوه بر این، تهدیدی 
برای امنیت غذایی کشور است و شکل گیری پدیده مهاجرت، از 
جمله چالش های قابل پیش بینی در حوضه رود ارس خواهد بود 
که دســت کم سه استان اردبیل و آذربایجان های شرقی و غربی 

از آن متأثر خواهند شد. 

تشدید فرونشست زمین و کاهش ورود آب به دریای خزر 
از جمله پیامدها

شکرخدایی تاکید کرد: افزون بر کاهش آورد ساالنه این رودخانه 
می تواند به افزایش غلظت آالینده ها در رودخانه، خشــک شدن 
اراضی پیرامــون رودخانه و شــکل گیری کانون های گردوغبار، 
بالاســتفاده ماندن بسیاری از اراضی کشــاورزی مانند کشت و 
صنعت های موجود در منطقــه به دلیل محدودیت آب، کاهش 
منابع تامین آب شرب ســکونتگاه ها، کاهش منابع آبی و فشار 
بیشتر به آب های زیرزمینی و در نتیجه تشدید فرونشست زمین، 
کاهــش ورود آب به دریای خزر و در نتیجه اختالل در زادآوری 
آبزیان دریای خزر و غیره منتهی شود، که مجموعه این عوامل نیز 
می تواند به تنش های اجتماعی و مهاجرت های گسترده منتهی 
شود. البته این پیامدها در مورد کشورهای همسایه پایین دست 

این حوزه آبریز از جمله کشور آذربایجان نیز صادق است. 

 توصیه های سیاستی
وی با اشــاره به مضامین و توصیه های سیاســتی در این رابطه 
اظهار داشت: تقویت و توانمندسازی دیپلماسی از طریق نهادهای 
بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن تامین حقابه رودخانه 
ارس برای کشورهای پایین دست )توجه به موقعیت استراتژیک 
رودخانــه مــرزی ارس، کشــور ترکیه باید حقوق کشــورهای 
پائین دست این رودخانه شامل جمهوری آذربایجان و استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در شمال غرب ایران 
را به رسمیت شــناخته و مانع جریان آب به پائین دست نشود(، 
تدوین نقشه راه برای تنظیم مناسبات آبی بین کشورهای ترکیه، 
ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و جمهوری اســالمی ایران در 
چارچوب دیپلماسی آب، استفاده از ظرفیت ها و کنوانسیون های 
مرتبط با آب های مشترک در چارچوب دیپلماسی محیط زیست 
و آب از جمله راهکارها هســتند.  رئیس کمیســیون توســعه 
پایدار، محیط زســت و آب اتاق بازرگانی ایران همچنین تقویت 
دیپلماســی آب از طریق نهادها و ظرفیت های بین المللی مانند 
کمیســیون اقتصادی- اجتماعی آســیا و اقیانوسیه )اسکاپ(، 
تشکیل کمیته ها یا کمیســیون های همکاری دوجانبه یا چند 
جانبه با کشور ترکیه و کشورهای همسایه در خصوص مدیریت 
و بهره بــرداری از آب رودخانه ارس ) با توجه مذاکرات دوجانبه 
با ترکیه و برگزاری جلسات در سال ۱400 بین مقامات کشور(، 
اســتفاده از تجربیات حوزه های آبریز مشــابه برای حل و فصل 
منابع آب مشــترک، تدوین برنامه اقدام برنامه اقدام منطقه ای 
برای حفاظت و بهره برداری پایدار با مشارکت کشورهای منطقه، 
ایجاد یک سکوی )پالت فرم( بین المللی و منطقه ای برای اشاعه 
داده ها و اطالعات پایه و مبادله تجربیات در زمینه حفاظت و بهره 
برداری پایدار از رودخانه ارس، ارزیابی راهبردی محیط زیســت 
)SEA(]۶[ فرامرزی با محوریت و ظرفیت های سازمان ملل متحد، 
تقویت و توانمندسازی قابلیت های بالقوه همکاری های منطقه ای 
از جمله اجرای پروژه های مشــترک حفاظت از محیط زیســت 
رودخانه ارس و به اشــتراک گذاری داده ها و اطالعات مرتبط با 
حوزه آبریز و ایجاد پایگاه اطالعاتی با مشارکت کشورهای منطقه 

را از دیگر راهکارها برشمرد.

وزیر نیرو گفت: سنکرون اولیه با شبکه 
روسیه انجام شده و اقدامات فنی برای 
ســنکرون مشترک شــبکه برق بین 
ایران، آذربایجان، ارمنستان و روسیه 
انجــام می دهیم تا بتوانیم با روســیه 
ارتباط برقی داشته باشیم و این باعث 
پایداری برق کشور می شود.به گزارش 
ایســنا، علی اکبر محرابیان امروز در 
حاشیه بیست ودومین نمایشگاه برق 
در خصــوص واردات و صادرات اظهار 
کرد: همانطــور که قبال گفتیم تبادل 
برق جزو برنامه های وزارت نیرو است، 
در زمان هایــی که نیاز بــه برق داریم 
برق را از کشــورهای مختلف به ویژه 
کشورهای ترکمنســتان، آذربایجان 
و ارمنســتان وارد می کنیم.وی ادامه 
داد: همین طور در زمان هایی که برق 
مازاد داریم نســبت به صــادرات برق 
اقدام خواهیم کرد البته تبادالت برق 
را همانطور که در قراردادهای ســال 
گذشته داشــتیم ادامه می دهیم.وزیر 
نیرو در مورد روســیه گفت: سنکرون 
اولیه انجام شده و اکنون در حال انجام 
کارها و مطالعات فنی برای ســنکرون 

کردن برق مشترک ایران، آذربایجان، 
ارمنستان و روسیه هستیم.محرابیان 
تصریــح کــرد: هدف این اســت که 
بتوانیم با روس ها ارتباط برقی داشته 
باشیم و این مساله باعث پایدارسازی 
برق کشور می شود و امکان تامین برق 
در فصول مختلــف را فراهم می کند، 
اکنون در حال تقویت بخش های فنی 
برای توسعه هستیم.وزیر نیرو با بیان 
اینکه صنعت برق اکنون در ریل خوبی 
قرار گرفتــه و از توانمندی باالیی هم 
برخوردار است، اظهار کرد: ۹5 درصد 
قطعات و تجهیــزات صنعت برق در 
داخل تولید می شود.وی افزود: صنعت 
برق اکنــون هم برای رفع ناترازی ها و 

هم برای رشــد اقتصــادی از ظرفیت 
خوبــی برخــودار اســت.محرابیان با 
تاکید بــر اینکه صنعت برق در زمینه 
دســتاوردهای داخلی بی نظیر بوده و 
برخی این دســتاوردها برای اولین بار 
اســت، اظهار کرد: انصافا صنعت برق 
صنعت پرافتخاری اســت این صنعت 
به گفته متخصصان در ابتدای انقالب 
تقریبا صددرصد  وابسته بود، اما اکنون 
پیشــرفت های کم نظیری دارد.وی با 
بیان اینکه مهمترین هدف گذاری این 
اســت که با استفاده از تکنولوژی های 
روز شاهد بهینه سازی مصرف باشیم تا 
شدت مصرف کاهش یابد، گفت: تالش 
می شــود تولید برق کشور معطوف به 

رشــد تولید و صنعت کشــور باشد.
به گفته وزیر نیرو امســال تابستان در 
بخش خانگی شــاهد کاهش مصرف 
بدون قطعی برق بودیم. میزان صرفه 
جویی حاصل شــده در بخش خانگی 
و تجــاری به بخش صنعــت و تولید 
کشــور اختصــاص داده شــد و این 
مسیر ادامه خواهد یافت.گفتنی است 
: بیســت ودومین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی صنعت بــرق ایران، صبح 
امروز 2۹ آبان ماه با حضور »علی اکبر 
محرابیــان« وزیــر نیــرو، معاونان و 
مدیران ارشــد صنعت برق و تعدادی 
از میهمانــان خارجی افتتاح و آغاز به 
کار کرد.در این نمایشگاه، ۳50 شرکت 
داخلــی و 22 نماینده شــرکت های 
خارجی از ۹ کشــور جهــان حضور 
یافتنــد؛ این نمایشــگاه طی روزهای 
2۹ آبان ماه تا دوم آذرماه در ۱۱ سالن 
نمایشگاهی دایر و پذیرای متخصصان، 
صنعت گران و عالقه مندان است.ساعت 
بازدید از بیســت ودومین نمایشــگاه 
تخصصی بین المللی صنعت برق ایران 

۸ صبح تا ۱5 عصر خواهد بود.

وزیر نیرو:

در حال تقویت بخش های فنی برای تبادل برق با روسیه هستیم
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گزیده خبر

دراولینحضورشرکتخدماتپسازفروشایرانخودرو
باالترین امتیاز جایزه ملی لجستیک و زنجیره 

تامین به ایساکو رسید
شرکتخدماتپسازفروشایرانخودرودرسومین
دورهجایزهملیلجســتیکوزنجیرهتامین،دراولین
حضــورخودموفقبهدریافتتقدیرنامهدوســتارهبا
باالترینامتیازشــد.ایکوپرس-مراسمپایانیسومین
دورهجایزهملیلجستیکوزنجیرهتامینکه۲۵آبان

ماهدردانشــگاهصنعتیامیرکبیروباحضوراستاداناینحوزهومدیرانارشد
شرکتهایموردارزیابیبرگزارشد،شرکتخدماتپسازفروشایرانخودرو
باکســبامتیاز۳۸۷تقدیرنامهدوستارهدریافتکرد.بهگزارشروابطعمومی
شرکتایساکو،ارزیاباناینطرحدرمهرماهامسالباحضوردرشرکتایساکوبه
بررسیوارزیابیزیرساختهایالزمواستانداردهایموردنظرجایزهلجستیک
پرداختند.اینارزیابیهابراساس۳۶زیرمعیارو۹معیارکلیشاملبرنامهریزی،
مشارکت،لجســتیک،مدیریتمحصول،زیرساختهایمدیریتی،نتایجشرکا/
مصرفکنندگان،نتایجزیستمحیطیونتایجکلیزنجیرهتامین،صورتگرفته
است.جوایزاینبرنامهنیزدرهشتسطحطبقهبندیشدهبودکهشرکتایساکو
دراولیندورهحضورخودموفقبهدریافتتقدیرنامهدوســتارهشــد.ایندر
حالیاستکهاینشرکتباکسبامتیاز۳۸۷امتیازالزمبرایکسبتقدیرنامه
ســهستارهرانیزبهدســتآوردهبود.الزمبهذکراست،امتیازایساکوباالترین
امتیازکســبشدهدرسطحکشوردربینسایرشــرکتهایباسابقهدراین
حوزهبودهاست.گفتنیاست،دانشگاهصنعتیامیرکبیربامشارکتوهمکاری
وزارتصنعت،معــدنوتجارت،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیووزارتراه
وشهرســازیبهصورتساالنهجایزهملیلجســتیکوزنجیرهتامینرابرگزار

میکند.اولیندورهاینهمایشدرسال۱۳۹۸برگزارشد.

محصوالت پرطرفدار بهمن در عرضه عمومی 
به فروش می رسند

بهمنموتورازپیشثبتنامطرحفروشنقدیوتحویلفوریمحصوالتخود
خبرداد.فیدلیتیپرایمتیپ۱)۵نفره(،فیدلیتیپرایمتیپ۲)۷نفره(،دیگنیتی
پرایم،دیگنیتیپرســتیژ،ریســپکتازطریقاینطرحبهفروشمیرســند.
متقاضیانشــرکتدراینطرحمیتوانندازساعت۱۰صبحروزسهشنبهمورخ
۰۱/۰۹/۱۴۰۱لغایــتپایانروزجمعهمــورخ۰۴/۰۹/۱۴۰۱وتنهاازطریق
پورتالجامعایرانیکاربــهآدرسhttp://Bahman.iranecar.comاقدام
نمایند.درصورتیکهمیزانتقاضابیشازحجمعرضهباشد،خودروهاباروش
قرعهکشیتخصیصدادهخواهندشد.اینطرحدرراستایابالغبندفتبصره
هفتقانونبودجهسال۱۴۰۱اجرامیگردد.طبقضوابطاینبخشنامه،شرایط
اعالمشدهازسویوزارتصمتدرخصوصمتقاضیانثبتنامبرایاینروش
فروشاعمالخواهدشــد.متقاضیانمیتوانندفقطدریکبخشنامهوفقطدر
یکخودروپیشثبتنامنمایندوبههرکدملیتنهایکدســتگاهخودروتعلق
میگیردوامکانثبتنامهمزماندرسایرخودروسازانمیسرنیست.همچنین
دراینروشثبتنامحقواگذاریحقوققراردادیوخودروبهغیر،بههرشکل
وصورتیکهباشــد،ازمنتخبینسلبواســقاطگردیدهاست.صحتسنجی
مندرجاتسجلیوپستیتوسطمراجعذیصالحصورتخواهدپذیرفت.ضروری
http://استمتقاضیانمحترمپیشازاقدامبهثبتنامضوابطمندرجدرپایگاه

Bahman.iranecar.comرابهدقتمطالعهکنند.

بااجرایفرآیندانتخابپیمانکار:
بزرگترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه 

اقتصادی المرد
مناقصهپروژهاحــداثکانالهایپیرامونیومیانی
کنترلسیالبمنطقهویژهاقتصادیالمردبهمنظور
حفاظتتاسیساتوامکاناتزیربناییسایتصنایع
انرژیبروسرمایهگذاراندربرابرسیالبهایمخرب
زمســتانی،بااعتباریبالغبر۱۱هزارمیلیاردریال

بهقیمتپایهمناقصهبرگزارمیشود.بهگزارشروابطعمومیمنطقهویژه
اقتصادیالمرد،طیهجدهماهگذشتهباپیگیریهایمستمرمدیرعاملو
تالشکارکنانمنطقهویژهاقتصادیصنایعانرژیبرالمرد،تمامیپروژههای
زیرساختیدراینکانونصنعتیومعدنیازطریقمناقصهعمومیواگذار
شــدهاســت.بااجرایاینپروژهعظیمدرمنطقهویــژهاقتصادیالمرد،
سیالبهایفصلیکهیکیازبزرگترینچالشهایاصلیمنطقهاستمهار
میشــود.طیسالیانگذشتهسیالبدشتالمردهزینههایبسیارباالیی
بهمنطقهتحمیلنمودهکهمناقصهمذکــورواجرایپروژهدرمدتزمان
مشخصخطپایانیبراینهزینههاخواهدبود.طرحکنترلسیالبباهدف
جلوگیريازورودســیالبهايفصلیبادورهبازگشت۱۰۰سالهبهدرون
منطقهویژهاقتصاديصنایعانرژيبرالمردکهدرپهنهســیلگیردشــت
المردودربسترســیالبیرودخانهمهرانشورواقعشده،اجراخواهدشد.
اینطرحدر۴بخششــمالی،جنوبی،غربیومیانیاجراوشاملاحداث
کانالهایهدایتســیالبوتکمیلدایکهایســیلبندخاکیپیرامونی
ومیانیاســت.دایکهایحفاظتیباارتفاعمتوســطحدود۲تا۵مترو
کانالهدایتســیالببهعرض۲۰تا۶۰متروعمقمتوسط۳مترایجاد
میشود.همچنینبااجرایاینپروژهبرایحداقل۱۰۰۰نفربطورمستقیم

وغیرمستقیمدرزمانساختاشتغالزاییخواهدشد.

وزیرجهادکشاورزیعنوانکرد
۱۲ هزار صیاد بدون مجوز وجود دارد

وزیرجهادکشــاورزیضمناشــارهبهاینکهبایدبرایتنوعبخشیبهمحصوالتشیالتی
اقداماتیانجامشــود،ازحضور۱۲هزارصیادبدونمجوزدرکشــورخبرداد.بهگزارش
ایســنا،سیدجوادساداتینژاددرششــمینهمایشبینالمللیشیالتوآبزیانوصنایع
وابســتهبابیاناینکهآبزیاندربینپروتئینهــاارزشافزودهباالییدارند،گفت:بااین
وجوداماآبزیاندرســبدغذاییایرانیهاپررنگنیســتندوبهنظرمیرسدبایدازنوع،
طعــموپختتاحــوزههایتولیداقداماتیانجامداد.ویادامــهداد:عالوهبرآبزیانباید
بررویبرخیمحصوالتدیگرازجملهشــترمرغنیزاقداماتــیانجامداد.مابزرگترین
پرورشدهندهشترمرغهستیمولیدرحضورهرچهبیشتراینپروتئیندرسبدخانوار
بامشکالتیمواجهیم.وزیرجهادکشــاورزیاضافهکرد:درشیالتظرفیتهایبسیاری
داریم.سازمانشــیالتبایدبرنامهریزیهایالزمراداشــتهباشد.دربرخیاستانهای
داخلیتولیدمحصوالنآبزینســبتبهاستانهایساحلیبیشتراستوسازمانشیالت
بایدبرنامهریزیهایالزمراداشتهباشد.ساداتینژادتصریحکرد:بهجایاینکهبهسمت
محدودیتصیدبرویمکهدربرخیمواقعنیزموفقنبودهایمونتیجهآننیز۱۲هزارصیاد
بدونمجوزاست،بایدبهسمتسرمایهگذاریوتقویتسواحلبرویم.مجلسنیزبایددر
زمینهتقویتذخایردرحوزهســواحلنیزاقداماتــیراانجامدهد.ویعنوانکرد:صنایع
فرآوریشیالتبهشدتبهحمایتنیازدارد.مابهسرمایهگذاریدراینبخشنیازداریم.
بایدسرمایههاراازخارجازبخشکشاورزیبهاینبخشهدایتکنیم.وزیرجهادکشاورزی

بابیاناینکهبایدشیالتراهرچهبیشترمردمیکنیم.

ابراز نارضایتی مردم از وجود کاالی قاچاق تقلبی
براســاسپژوهشونظرسنجیجدیدیکهدانشگاهفردوسی
مشهدباهمکاریباوزارتصمتدرتابستان۱۴۰۱انجامداده
اســت،مردمنیزامیدچندانینسبتبهبرخوردباپدیدهشوم
قاچاقدرکشــورندارند.بهگزارشخبرنگارمهر،اوایلآبانماه
مجیدافتخاری،عضوهیئتمدیــرهاتحادیهتولیدکنندگانو
صادرکنندگانپوشاکونساجیدرگفتوگوبارسانههااعالم
کرد:»۹۹درصدپوشاکخارجیدرکشورازطریققاچاقوارد
کشورشدهاســت«.اینعضواتحادیهپیشازایننیزخبراز
فعالیتگستردهبالگرهایقاچاقپوشاکنیزخبردادهبود.وی
گفتهبود:»قاچاقچیاندرفضایمجازیصفحهدارندوتبلیغ
میکنندوقیمتوکاالارائهمیدهند.حتیانتقالکاالیقاچاق
کانتینــریرادرصفحاتخودبــهنمایشمیگذارندوکمکم
بالگرهایقاچاقایجادمیشــوند.«امیدقالیباف،ســخنگوی
وزارتصمــتنیزاخیراًضمنبیاناینکهاندازهبازارپوشــاک
کشور۹میلیارددالراست،اذعانداشت:برآوردهایمختلفی
ازمیزانقاچاقپوشاکارائهمیشودامابراساساعالماتحادیه
پوشاکدر۷ماههامسال۱.۵میلیارددالرپوشاکقاچاقوارد
کشورشدهاســت.همچنینطبقاعالممحمدمهدیبرادران،
معاونصنایــععمومیوزارتصمت،ســهمکاالیقاچاقاز
مجمــوع۶میلیارددالرارزشکلبازارلــوازمخانگی،حدود
۱.۷میلیارددالربودهاســت؛بهعبــارتدیگرنزدیکبه۴۰
درصدازبازارلوازمخانگی،دراختیارقاچاقچیانقراردارد.عباس
هاشمی،دبیرکلانجمنصنایعلوازمخانگیچندیپیشاعالم
کردهبود،ســاالنهحدودیکونیممیلیــارددالرلوازمخانگی
قاچاقواردکشورمیشــود،مشخصاستوارداتاینمیزان،
کارکولهبرنیســت،کاربهصورتقویوســازماندهیشدهدر

حالانجاماست.

عملکرد غیرقابل دفاع ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
اظهاراتتندوتیزتولیدکننــدگاندربارهوفورکاالیقاچاقدر

کشــوربهطورمستمردرسالهایگذشتهشنیدهشدهاست؛
امامتأســفانهبرخوردجدیدراینزمینهازسویمتولیانامر
مبارزهباقاچاقانجامنشــدهاست.ستادمبارزهباقاچاقکاالو
ارزنیزبهعنوانفرماندهیستادبرخوردباقاچاقدرکشورنیز
دائماًبهجایآسیبشناسیورفعموانع،عموماًبهکتمانآمارو
اخباردرزمینهقاچاقوبهنوعیتوجیهعملکردخودرویآورده
است.ماهگذشته،امیرمحمدپرهامفر،مدیرکلدفترپیشگیری
ســتادمبارزهباقاچــاقکاالوارز،ضمنمحرمانهاعالمکردن
آمارهایقاچاقدرکشــورگفتهبود:»رســانههابیشتراوقات
ســتادمبارزهباقاچاقکاالوارزراموردهجمهقرارمیدهند،
بااینوجودگزارشهایستادمبارزهباقاچاقکاالوارزدرباره
عملکرددستگاههایمتولیحوزهبرخوردباقاچاقونیزتخلفات
وکمکاریآناندراینزمینهمحرمانهاست؛امااینگزارشها
بهطورمرتببهمجلسونهادهایباالدستیارائهمیشود.«این
درحالیاستکهاینستادهیچگونهگزارشیدرزمینهعملکرد

دســتگاههاینظارتیوانتظامیووزارتصمتدربرخوردبا
قاچاقاعالمنکردهاست.بامراجعهبهوبگاهرسمیستادمبارزه
باقاچاقکاالوارزمتوجهآنمیشــویمکهنهتنهااینسایت
خالیازهرگونهآماررسمیتجمیعیازمیزانقاچاقدرکشور
است،بلکهمدتهااستکهاطالعاتآننیزبهروزرسانینشدهو

بعضاًگزارشهایآنمنسوخشدهوغیرقابلاستناداست.

نیمی از مردم، حاکمیت را فاقد عزم جدی برای مقابله با 
قاچاق می دانند

براساسپژوهشونظرســنجیجدیدیکهدانشگاهفردوسی
مشهدباهمکاریباوزارتصمتدرتابستان۱۴۰۱انجامداده
اســت،مردمنیزامیدچندانینسبتبهبرخوردباپدیدهشوم
قاچاقدرکشورندارند.برهمیناساس،۴۶درصدپاسخگویان
معتقدندکهدولتهاهیچگاهعزمجدیبرایبرخوردباقاچاق
نداشتهاندواینشیوعقاچاقباعثشدهاستکهاجناستقلبی،

جایگزیناجناساصیلدربازارشود.۴۸درصدپاسخگویاننیز
اذعانداشتهاندکهاجناسخارجیبدونضمانتموجوددربازار
معموالًاجناســیتقلبیوفاقدکیفیتهستند.بهگزارشمهر،
ستادمبارزهباقاچاقکاالوارزبهعنواندستگاههماهنگکننده
برخوردباقاچاقدرکلکشور،وظیفهدارداسامیدستگاههای
متخلفوکمکاردرحوزهمقابلهباقاچاقرادررســانههااعالم
کند.براساسماده۴پیشنویسآئیننامهاجراییقانونمبارزه
باقاچاقکاالوارزدرسال۱۳۹۳،قرارگاهستادمبارزهباقاچاق
میبایستبهطورمستمرعملکردارگانهایذیربطراتحتنظر
بگیردوضمنانجامپیگیریهایالزمازاینارگانها،کمکاری
آنانرابهمقاماتمسئولگزارشکند.اینستادازسالهایدور
بهطورمرتبدررسانههانسبتبهجمعآوریقاچاقدرسطح
عرضهاعالمآمادگیکــرده؛ولیدرعمل،اجناسقاچاقهنوز
همبهوفوردرمراکزعرضهاصلیشهرهابهراحتیقابلدسترس
است.بهنظرمیرسدباوجودتأکیداتمؤکدمقاممعظمرهبری
وریاستجمهورینســبتبهبرخوردجدیوقاطعباهرگونه
ورودقاچاقبهکشــور،وقتآناســتکهتغییراتوتحوالت
جدیدرحوزهمبارزهباقاچاقپدیدآیدودرانتخابمسئوالن
ویاحتیساختارایننهادتجدیدنظرشود،کمااینکهاینستاداز
جملهمعدوددستگاههاییاستکهدردولتسیزدهمنسبتبه
دولتگذشتههیچگونهتغییریراتجربهنکردهاست.بهگزارش
مهر،محمدصفاییعضوکمیســیوناقتصادیمجلسشورای
اسالمی،ماهگذشتهبهطورصریحعملکردستادمبارزهباقاچاق
کاالوارزراضعیــفارزیابیکردهودربــارهتذکرهمجلسبه
اینستاد،گفتهبود:»ریاســتستادمبارزهباقاچاقکاالوارز
رئیسجمهوراست؛لذاتذکراتمجلسبهعملکردضعیفاین
ستاد،بهشخصرئیسجمهوردادهمیشود؛درحالحاضرنکته
مسلمایناســتکهمجلسشورایاسالمیازعملکردکنونی
ستادمبارزهباقاچاقکاالوارزراضینبودهواینمشکلبایداز

سویدولتترمیمشود.«

دبیــرانجمــنصنایعشــوینده،
بهداشــتیوآرایشیخاطرنشان
کــرد:درصورتادامهروندفعلی،
تردیدنداشتهباشیدکهدرآینده
نزدیــکباکمبودموادشــوینده
وبحــرانآنمواجــهخواهیــم
شــد٬چراکه۱۰تــا۱۵درصداز
شــرکتهایتولیدکنندهکوچک
رونــدتولیدرامتوقــفکردندو
شرکتهایبزرگهمبایکسوم
ظرفیتکارمیکنندتابرندخود
بیگدلودر راحفظکنند.حســام
گفتوگوباخبرنگاراقتصادیایلنا،
بااشــارهبهاعمــالقیمتگذاری
دستوریازسویسازمانحمایت
برایتولیدکنندگانموادشوینده،
گفت:قیمتدستوریسالییکبار
ودربهترینحالتسالیدومرتبه
تغییــرمیکندایندرحالیســت
کهشــرکتهایتولیدکنندهمواد
اولیهراپتروشــیمیهایدولتیو
خصولتیکههرهفتهنرخهایشان
درحــالتغییــراســتتهیــه
قانون باشــرحنحوه میکند.وی
پتروشــیمیها، در قیمتگذاری
اضافهکرد:۹۵درصدنرخجهانی
ضربدرنــرخدالرمیشــوداز
نــرخمحصوالت هفته هر اینرو
میکنــد. تغییــر پتروشــیمی
اینفعــالاقتصادیبــاانتقاداز
برخورد سیاستدوگانهدولتدر
باتولیدکنندگانموادشــویندهو
پتروشــیمیها٬خاطرنشانکرد:
اصلیشرکتهایشوینده چالش
ایناســتکــهبایدمــواداولیه
کههرهفتهنرخآنمتناســببا
راخریداری تغییرمیکنــد دالر
کننداماازســویدیگربایدنرخ

محصوالتتولیدیخودراحداقل
دریکبازهزمانییکسالهثابتنگه
دارند.درایندوحالتنفوذدولت
رامیتوانمشــاهدهکرددولتبه
پتروشــیمیهااجازهمیدهدکه
نرخشانرامتناســببانرخدالر
تغییربدهندامابهتولیدکنندگان
حقنمیدهدکهقیمتهاراتغییر
بدهند.اینفعــالاقتصادیبابیان
اینکــهقیمتمواداولیــه۲برابر
افزایــشپیداکردهاســت،گفت:
ایراننســبتبهدیگرکشورهای
نفت داشتن مزیت از تولیدکننده
امامــوادیکه برخورداراســت٬
نفتازآنهاحاصلمیشــودباعث
نشــدهاســتکهقیمتشوینده
رقابتیوارزانتمامشــود؛قیمت
مــاازمحصوالتشــویندهترکیه
کهپتروشیمینداردگرانتراست
ایندرحالیســتکهترکهامواد
اولیهراازایرانخریداریمیکنند
وامــکانســرزمینیایــرانبــه
تولیدکنندگانکمکنکردکهنرخ
بیاورند.عضوهیات پایین را تولید
مدیــرهانجمنصنایعشــوینده،

بهداشــتیوآرایشــیادامهداد:
تولیدکنندهموادشــویندهبانرخ
جهانیمواداولیهراتهیهمیکنند
ووقتیمانفتداریمقیمتجهانی
چهمعناییمیتواندداشتهباشد؟
ازآنجاییکــهماتحریمهســتیم
محصــوالتپتروشــیمیخودرا
ارزانترازداخلیهاعرضهمیکنند.
بیگدلودرپاسخبهاینپرسشکه
آیاافزایشنرختمامشدهمحصول
باعثشدهاســتکهمابازارهای
صادراتیخودراازدستبدهیم؟
گفت:براینمونهقرقیزستانسهم
قابلتوجهیازنیــازبازارشرااز
ترکیهواردمیکندتولیدکنندگان
داخلــیامکانرقابتبــاترکیهرا
ندارندایندرحالیستکهمسافت
ترکیهبهقرقیزستانزیاداستاما
بااحتســابهزینــهحملبازهم
وارداتازترکیــهبرایآنهاصرفه
اینکه بیان بــا اقتصادیدارد.وی
تولیدکنندگانشــویندهدرایران
برایاینکــهبتوانندبارقبایترک
رقابــتکنندکیفیــتراکاهش
دادهانــد،افــزود:دربینعراقیها

اینذهنیتایجادشــدهاستکه
جنسترکیکیفتبهترینسبت
بهکاالیایرانیداردواینکاهش
کیفیــتبهمشــکالتیکــهاین
آندست با تولیدکنندگان روزها
بهگریبانهســتندبازمیگردد.
اینفعــالاقتصادیشــویندهرا
جزواقالمضروریســبدخانوارها
دانستوافزود:عدد۲۵درصدی
افزایشنرخشــویندههانسبتبه
دیگــرصنایعقابلتوجهنیســت
واینموضوعباعثشــدهاســت
کهشــرکتهایتولیدکنندهیکی
پــسازدیگــریازچرخهتولید
خارجشوند.تردیدنداشتهباشید
کــهدرآیندهنزدیکبــاکمبود
موادشــویندهوبحرانآنمواجه
خواهیمشــد٬چراکــه۱۰تا۱۵
تولیدکننده شرکتهای از درصد
رامتوقف تولیــد رونــد کوچک
کردندوشــرکتهایبزرگهمبا
یکســومظرفیتکارمیکنندتا
برندخــودراحفظکنند.بهگفته
وی٬تولیدکنندهخصوصیدریک
مــدتمحدودمیتواندبازیانبه
تولیدادامــهبدهد.بیگدلوبابیان
اینکه۱درصــدازتولیدناخالص
ملــیبهموادشــیمیاییمصرفی
اختصــاصدارد،گفــت:ظرفیت
تولیــدداخلــیباحــدود۵۰۰
تولیدکنندهدرحــالحاضر۴.۳
میلیونتندرســالاستکهاز
اینظرفیتتنها۱.۸میلیونتن
دربــازارداخلوحدود۴۰۰هزار
است بازارهایصادراتی تنسهم
بهطورمتوســطســاالنه۱۶۰تا
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میافت.

10 درصد از شرکت های تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف کرده اند

بحران مواد شوینده در ماه های آینده جدی است

عضوهیاتمدیرهاتاقمشــترکایرانوفرانســهخاطرنشــانکرد:
خودروسازانفرانسویمنتظرتعیینتکلیفبرجاموFATFبودهاندکه
اگراینمســائلحلشــودبدونتردیدآنهابهایرانخواهندآمد.اگر
ایرانهمچناندرلیستسیاهFATFباقیبماندآنهابهایراننخواهند
آمــد؛چراکهامکانمراوداتمالیوبانکیبافرانســویهانخواهیمداشــتوآنهاازطریقصرافیهاکار
نمیکننــدازاینرومنتظرندکهدرآیندهچهاتفاقهایدرصحنههایبینالمللیرخمیدهد.محمدرضا
نجفیمنشدرگفتوگوباخبرنگاراقتصادیایلنا،درپاسخبهاینپرسشکهوزارتصمتامکانواردات
خودروازفرانســهراممنوعکردآیاوارداتخودروازاینکشــوردرشرایطتحریمبرایماوجودداشت؟
گفت:درشــرایطتحریمامکانوارداتخودرونهاییازفرانســهبهایرانســلبشدهبودامافرانسویها
میتوانندبهمانندســابقبهایرانبیایندواقدامبهتولیدخودروکنندمانندهمانکاریکهبرایتولید
تندر۹۰انجامدادند.ویبابیاناینکهدرشــرایطتحریمهدفتولیدخودرودرایراناست،گفت:وزارت

صمتاعالمکرددرشــرایطتحریموباتوجهبهمشــکالتارزیکهدرکشوروجودداردخودرونهایی
واردکشورنشــودبانکمرکزینیزرویکردوارداتخودرورادنبالنمیکرد؛اگرخودروسازانفرانسوی
خواهانبازارایرانهســتنداقدامبهتولیدخودرودرایرانکنند.اینفعالاقتصادیبااشارهعالقهمندی
خودروسازانفرانسویبرایورودبهبازارایران،تصریحکرد:خودروسازانفرانسویمنتظرتعیینتکلیف
برجاموFATFبودهاندکهاگراینمســائلحلشــودبدونتردیدآنهابهایــرانخواهندآمد.اگرایران
همچناندرلیستسیاهFATFباقیبماندآنهابهایراننخواهندآمد؛چراکهامکانمراوداتمالیوبانکی
بافرانســویهانخواهیمداشتوآنهاازطریقصرافیهاکارنمیکنندازاینرومنتظرندکهدرآیندهچه
اتفاقهایدرصحنههایبینالمللیرخمیدهد.نجفیمنشدرپاسخبهاینپرسشکهآیاممکناستکه
حذفوارداتخودروازفرانسهریشهسیاسیداشتهباشد؟گفت:واقعیتاینقضیهرابایدبهوزارتصمت
واگذارکنیدمنازآنجاییکهسیاســینیستیمنمیتوانیمدراینزمینهاظهارنظرقطعیکنم.امامسلم
استکهاگرفرانسویهابخواهندبرایسرمایهگذاریبهایرانبیایندممنوعیتیبرایآنهاوجودندارد.عضو

هیاتمدیرهاتاقمشترکایرانوفرانسهبابیاناینکهایرانصنعتخودرودارد،گفت:اگرخودروسازان
خارجیبرایسرمایهگذاریدربازارایرانترغیبشوندوآنهااقدامبهتولیدخودرودرداخلکشورکنند؛
بدونتردیدبهاقتصادایرانکمکخواهدشــددرحالحاضرمنعیبرایوارداتخودروازهند،برزیل،
چین،کرهجنوبیوژاپنوجودنداردوپرسشاصلیایناستکهتاچهمیزانمیتوانتبادلارزیبااین
کشــورهاداشتهباشیم.بهگفتهوی؛قراراستکهبانکمرکزیتخصیصارزبرایوارداتخودروراانجام
بدهد.همچنیندراینرابطهامیدقالیبافسخنگویوزارتصمتدرگفتوگوباخبرنگاراقتصادیایلنا،
گفت:خودروسازانفرانسویباوجودطرحهایمشترکیکهباایرانداستنددردورانتحریم،ایرانراترک
کردندوواکنشآنهابایدازسویماپاسخدادهشودومابایددرزمانوارداتخودروبینکسانیکهمابا
اینگونهرفتارکردندوکسانیکهمارهانکردندتفاوتهاییقائلشویم.بهگفتهوی؛وارداتخودروکامل
ازفرانسهممنوعاستاماماپروژههایمشترکیبااینکشورداریمکهآنهابایدبهایرانبیاییندونشان
بدهندکهحضوردربازارایرانبرایآنهااهمیتدارد.سخنگویوزارتصمتدرپاسخبهاینپرسشکه
آیابانکمرکزیتخصیصارزبرایوارداتخودروراانجامدادهاست؟گفت:پاسخاینپرسشرانمیدانم

وبانکمرکزیبایدخوددراینزمینهاظهارنظرکندمابهاطالعاتسامانهنیمادسترسینداریم.
قالیبافدرپایانبیانکرد:رفتارفرانسویهادرزمینهخروجازبازارایرانمناسبنبودهاستازاینروما

امکانوارداتخودروازچینوژاپنراتسهیلکردیم.

 امکان واردات خودرو از چین و ژاپن تسهیل شد

خودروسازان فرانسوی منتظر تعیین تکلیف برجام و FATF هستند
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گزیده خبر

امکان افتتاح حساب بانکی غیر حضوری در 
موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل به منظور تسهیل ارائه خدمات بانکی نسبت به افتتاح حساب 
بانکی غیر حضوری )متابانک(اقدام می نماید،به گزارش روابط عمومی موسســه 
اعتباری ملل:این موسسه به هدف گسترش خدمات بانکی الکترونیکی و سرعت 
بخشیدن به ارائه خدمات در شعب ،امکان افتتاح حساب بانکی بدون نیاز به حضور 
فیزیکی و افتتاح حساب در شعبه انتخابی مشتریان اقدام می نماید.این گزارش 
می افزاید:متقاضیان محترم می توانند برای افتتاح حســاب آنالین )متابانک( از 

طریق وب سایت موسسه و نرم افزار فام اقدام نمایند.

بازدید معاون طرح و برنامه از شعب استان 
خراسان رضوی و شمالی

به منظور تحلیل وضعیت و بررســی موقعیت مکانی استقرار شعب استان های 
خراســان رضوی و شــمالی، معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین از این شعب 
بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار مهران باوند سوادکوهی معاون 
طرح و برنامه بانک ضمن برگزاری جلســات با روسا و معاونین شعب، به بررسی 
وضعیت شعب پرداخت و متناسب با ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نکاتی را جهت 
توجه بیشــتر مسئولین شعب بیان کرد.سوادکوهی از ارائه طرح ها و محصوالت 
جدید بانک خبر داد و گفت: با ارائه این سرویس ها به مشتریان، زمینه بازاریابی 
هر چه بیشــتر شعب برای معرفی خدمات بانک فراهم خواهد شد.معاون طرح و 
برنامه از روسای شعب خواست تا فرصت ها و ظرفیت های منطقه و فرامنطقه ای 
را شناســایی کرده و پیشنهادات خود را به منظور ورود به بازارهای کالن با مدیر 

استان مطرح کنند.

به منظور تسهیل در فرآیندهای بانکی
سامانه تسهیالت غیرحضوری ازدواج بانک 

تجارت رونمایی شد
سامانه دریافت غیرحضوری تسهیالت ازدواج بانک تجارت در مراسمی با حضور 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در مراســم 
رونمایی از سامانه ثبت نام و دریافت غیرحضوری تسهیالت ازدواج این بانک که 
روز شــنبه بیست وهشتم آبان ماه برگزار شــد بر حمایت بیشتر از جوانان و رفع 
نیازهای آنان تاکید کرد و گفت: با توجه به پیشــرفت های تکنولوژیک و امکانات 
موجود در احراز هویت و ارســال و دریافت الکترونیک اسناد، بانک تجارت امروز 
با راه اندازی ســامانه دریافــت غیرحضوری وام ازدواج و در آینده نزدیک ســایر 
تســهیالت خرد، دغدغه مشــتریان برای مراجعات پرتکرار به شعب را برطرف 
می کند.وی با اشاره به نحوه توزیع تسهیالت بانکی و لزوم بهره مندی عموم مردم 
از امکانات دریافت تسهیالت بانکی افزود: اکنون و با راه اندازی این سامانه در بستر 
اپلیکیشــن »باجت« بانک تجارت، اطمینان بسیار بیشتری نسبت به تخصیص 
بهینه منابع قرض الحسنه بانک در راستای رفع مشکالت جوانان ایجاد شده است 
و خدمت رسانی به مشــتریان با کیفیت مطلوب تری صورت می گیرد و می توان 

محصوالت و خدمات جدید را نیز در بستر این سامانه عرضه کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از شعبه رشت بیمه تعاون:
تجارب بیمه تعاون باید به سایر شرکت های 

بیمه ای انتقال داده شود
رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از شــعبه رشــت بیمه تعاون، این شرکت را 
جوان و با انگیزه خواند و از ضرورت انتقال تجارب به ســایر شــرکت های بیمه 
ای سخن گفت.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، مجید بهزادپور، رئیس کل 
بیمه مرکزی در سفر خود به استان گیالن از شعبه رشت بیمه تعاون بازدید کرد 
و در خصوص هدف از ســفر خود بیان کرد: »سفرهای استانی سبب می شود تا 
با همکاران از نزدیک صحبت کرده و مشــکالت و نقطه نظرات آن ها را دریافت 
کنم«.وی در این بازدید اظهار داشــت: »شرکت بیمه تعاون، با مدیریت جوان و 
با انگیزه ای که دارد، مســیر خوبی را در حال طی کردن است«.رئیس کل بیمه 
مرکزی افزود: »حتماَ از تجارب مدیرعامل بیمه تعاون برای پیشبرد هرچه مطلوب 
تر صنعت در بیمه مرکزی اســتفاده خواهیم کرد«.بهزادپور با تأکید بر کلیدواژه 
»نوآوری« مطرح کرد: »بحث نوآوری در شــرکت بیمه تعاون بسیار حائز توجه 
است و ما نیز در بیمه مرکزی در این خصوص پیگیر هستیم و پیرو آن با معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم«.وی 
ادامه داد: »به زودی مرکز نوآوری صنعت بیمه را راه اندازی می کنیم و از تفکرات 
تمام جوانان و فعاالن صنعت برای رشد صنعت بیمه بهره مند خواهیم شد«.رئیس 
کل بیمه مرکزی اضافه کرد: »رویدادهایی نیز تعریف کرده ایم و در پی آن، می 
خواهیم در کنار فضای فیزیکی و اداری تعریف شده برای نوآوری، سرمایه گذاری 
هایی را انجام دهیم تا ایده های دریافت شده، تجاری سازی شده و موفق ترین آن 

ها به شرکت های بیمه برای فاز عملیاتی و اجرا معرفی شوند«.

کمک شایانی بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
پرداخت وام ارزان قیمت، به اشتغال

دکتر »جواد قناعت« اســتاندار خراســان جنوبی در دیدار با دکتر »سید سعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: با همکاری بانک 
قرض الحسنه مهر ایران همه اقشــار جامعه از وام ارزان قیمت برخوردار خواهند 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید سعید 
شمسی نژاد« مدیرعامل بانک به همراه »احمدرضا کریمی« مدیر امور استان ها، 
»مجید خســروی« رئیس اداره کل پشــتیبانی و »وحید مرادنژاد« مدیر شعب 
بانک در خراســان جنوبی با دکتر »جواد قناعت« استاندار خراسان جنوبی دیدار 
کرد.»قناعت« در این دیدار از همکاری مؤثر مدیریت و کارکنان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و همچنین وجود رضایتمندی عمومی از خدمات و عملکرد این بانک 
خبر داد و بر لزوم استمرار خدمت رسانی مطلوب به مردم شریف خراسان جنوبی 
تأکید کرد.وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران الگوی بانکداری اسالمی و نماد 
خدمتگزاری به مردم در شــبکه بانکی است. این بانک با ارائه خدمات حضوری و 
غیر حضوری خود توانســته جایگاه خوبی در بین آحاد مردم و شــبکه بانکی به 
دســت آورد و با پرداخت وام ارزان قیمت، کمک شایانی به اشتغال استان کرده 
است.»شمسی نژاد« در این دیدار با معرفی و تشریح خدمات و تبیین جایگاه بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در بین شبکه بانکی به تشریح اهداف، مأموریت ها، نقش و 
جایگاه این بانک در راستای ارتقای معیشت مردم پرداخت و گزارشی از عملکرد 
و اقدامات خیرخواهانه این بانک در زمینه پرداخت وام های اشتغالزایی، اعطای وام 
قرض الحسنه ازدواج، کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و اعطای وام به 

معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد برکت ارائه داد.

پیش بینی بازارهای جهانی طال
پس از افت بی ســابقه هفت کاهش ماهانه متوالی در معامالت آتی 
طال، ماه نوامبر با بازگشــت صعودی قوی دو هفته ای به ۱۷۰ دالر 
آغاز شــده اســت و فدرال رزرو به یک تغییر بالقــوه دور از افزایش 
تهاجمی نرخ بهره نزدیک می شــود. طال برای سومین بار در ابتدای 
نوامبر تقریباً به ۱۶۲۰ دالر رسید که پایان اصالح چند ماهه و آغاز 
یک رالی بود.به گزارش ایسنا، داده های پایین تر از حد انتظار قیمت 
مصرف کننده هفته گذشته، صعود قیمت طال را افزایش داد زیرا دالر 
آمریکا به زیر حمایت فنی کلیدی ســقوط کرد.پس از آنکه شاخص 
قیمت تولیدکننده که معیار اصلی تورم در سطح عمده فروشی است، 
در ماه اکتبر هشــت درصد در مقایســه با افزایش ۸.۴ درصدی در 
سپتامبر افزایش یافت، طال افزایش بیشتری داشت. این تثبیت بیشتر 
فدرال رزرو برای افزایــش ۵۰ واحدی دیگر نرخ بهره در ماه آینده، 
در مقابل ۷۵ واحدی پیش بینی شــده قبلی، کافی بود تا طال و نقره 
را به ســطوح مقاومتی قوی برساند.فدرال رزرو از ماه مارس، به امید 
کاهش تورم، نرخ های بهره را به شــدت افزایش داده است و یک باد 
مخالف قوی برای قیمت طال ایجاد کرده است. قدرتمندترین بانک 
مرکزی جهان نرخ اســتقراض معیار خود را شش برابر افزایش داده 
و در مجموع به ۳.۷۵ درصد افزایش داده که شــامل چهار افزایش 
متوالی ۷۵ واحد پایه نرخ بهره اســت.به دنبــال داده های تورم این 
هفته، بــازار همچنان به قیمت گذاری ادامــه می دهد، این احتمال 
وجود دارد که فدرال رزرو تنها در اواسط دسامبر نرخ ها را ۵۰ واحد 
افزایش دهد. فدرال رزرو تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ سرعت افزایش نرخ 
بهره را حتی بیشــتر به ۲۵ واحد افزایش خواهد داد. الئل برینارد، 
نایب رئیس فدرال رزرو نیز با این دیدگاه موافق اســت و گفت: اگر 
داده های اقتصادی نشان دهند که تورم در حال کاهش است، بانک 
مرکــزی می تواند میزان افزایش نرخ بهره را در آینده کاهش دهد.بر 
اساس گزارش رویترز، از فوریه ۲۰۲۱، جریان خروجی نقره فیزیکی 
از Comex قابل توجه بوده است، در حالی که تنها در سه ماهه سوم 
سال ۲۰۲۲، بانک های مرکزی در سراسر جهان بیش از هر سه ماهه 
دیگری از ســال ۱۹۶۷ طال خریداری کرده اند. اگر این روند با همان 
ســرعت ادامه یابد، Comex تا اواخر مــارس ۲۰۲۳ از نقره فیزیکی 
موجود تخلیه خواهد شد. تنها پنج ماه دیگر با ماه های تقاضای قوی 
در آینده فاصله دارد و خرید بانک مرکزی در ســه ماهه سوم بسیار 
بیشتر از رکورد ســه ماهه قبلی در داده های مربوط به سال ۲۰۰۰ 
بود که قیمت طال در ســال ۲۰۱۱ حرکت شش برابری را آغاز کند.

به گفته یکی از شرکت های فلزات گرانبها، طال و نقره در ماه نوامبر 
افزایش قابل توجهی داشــته اند اما فلزات گرانبها همچنان در سال 

۲۰۲۳ با مسیر سختی مواجه هستند.

هر متر مسکن در تهران 43.۷ میلیون تومان

خریدمسکنباوام؛هدفجدیدخانهاولیها
همزمان با خروج تقاضای ســرمایه ای در بخــش امالک میان متراژ و بزرگ، تقاضای 
مصرفــی برای واحدهای کوچــک متراژ در پایتخت بــا وام ۴۸۰ میلیون تومانی به 
تدریج در حال افزایش اســت. بررسی ها نشان می دهد دست کم سه نشانه از ترغیب 
متقاضیان مردد برای خرید آپارتمان کوچک متراژ عمدتا در مناطق پرمعامله در غرب، 
شرق و بخش هایی از جنوب تهران دیده می شود.به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر 
تقاضا برای دریافت وام مســکن تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومانی از طریق خرید اوراق 
تسهیالت مســکن افزایش پیدا کرده که منجر به رشد نسبی قیمت آن شده است. 
دریافت وام عمدتا به قصد خرید آپارتمان کوچک متراژ انجام می شود. متقاضیان خانه 
اولی معموال در مواقعی که بازار ملک به کف قیمتی نزدیک می شود از طریق دریافت 
وام، مبلغ رهن آپارتمان و پس انداز خود اقدام به خرید مســکن می کنند. هم اکنون 
قیمت هر برگ تســه حدود ۱۰۳ هزار تومان است.در حال حاضر، آرامش نسبی در 
بازار مسکن دیده می شود. نرخ رشد ماهیانه قیمت به صفر متمایل شده و معامالت به 
کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود 
جامعه انتظارات تورمی در بخش مســکن کاهــش یافته و زمینه برای ورود تقاضای  
مصرفی فراهم است.واســطه های ملکی از توقف ســرمایه گذاری در مناطق شمالی 
پایتخت خبر می دهند. رتبه ی منطقه یک از تعداد معامالت مسکن شهر تهران تنزل 
کرده است. سال ۱۳۹۷ در بحبوحه رونق بازار مسکن که با رشد تقاضای سرمایه ای 
همراه شد منطقه ۱ جایگاه پنجم را در تعداد معامالت داشت که هم اکنون به رتبه ی 
هشتم رسیده و در سوی مقابل، منطقه ۱۰ از جایگاه چهارم در سال ۱۳۹۷ به رتبه 
دوم ارتقا یافته است. ویژگی بارز آپارتمان های منطقه ۱۰ کوچک متراژ و ارزان قیمت 
بودن آن اســت.تجربه نشان می دهد در زمان اســتراحت بازار مسکن به تدریج فضا 
برای ورود تقاضای مصرفی فراهم می شود. رکود مسکن معموال ۱۰ تا ۱۵ فصل طول 
می کشد. صرف نظر از ماه های اردیبهشت و خرداد امسال که به دلیل ایجاد انتظارات 
تورمی ناشی از اصالح نظام یارانه ها بازار مسکن به تحرک رسید، از سال گذشته این 
بازار به رکود رســیده و در واقع شش فصل از رکود بازار ملک می گذرد.از طرف دیگر 

برخی فروشندگان واحدهای بزرگ متراژ و لوکس در ماه های اخیر آپارتمان های خود 
را با تخفیف عرضه می کنند. این در حالی است که بنا به گفته ی مشاوران امالک شهر 
تهران در آپارتمان های کوچک با مقداری رشد قیمت مواجه هستیم. در حال حاضر 
آپارتمان های با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۷ درصد معامالت را به خود اختصاص 
می دهند. ۵۶ درصد معامالت نیز با قیمتی کمتر از متوسط شهر )متری ۴۳.۷ میلیون 
تومان( انجام می شــود. ۵۰ درصد خرید و فروش ها نیز به واحدهای با ارزش کمتر از 
۳ میلیــارد تومان اختصاص دارد.منطقه ۵ در غــرب، مناطق ۱۰ و ۱۴ در جنوب و 
منطقه ۴ در شرق پایتخت را می توان کانون خرید و فروش واحدهای متناسب با توان 
دهک های متوســط و پایین ارزیابی کرد. در حال حاضر بیشترین سهم از معامالت 

به منطقه ۵ با ۱۵ درصد تعلق دارد. رتبه دوم از آن منطقه ۱۰ با ۹.۳ درصد اســت. 
منطقه ۲ که ۸.۷ درصد معامالت در بر می گیرد جایگاه ســوم را دارد و منطقه ۴ با 
۸.۳ درصد در رتبه چهارم تعداد معامالت قرار دارد.از سال گذشته بازار مسکن در یک 
افول تدریجی قرار گرفته و نرخ رشــد آن از تورم عمومی عقب مانده است. در حال 
حاضر تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد و رشــد قیمت مسکن در تهران نسبت به سال 
گذشته ۳۸ درصد اســت. در واقع قیمت مسکن جاماندگی ۱۰ درصد در مقایسه با 
دیگر کاالها دارد. ادامه شرایط فعلی می تواند به تدریج منجر به ورود تقاضای مصرفی 
به بازار مسکن شود. البته اغلب کارشناسان معتقدند رکود به این زودی ها دست از سر 
بازار مسکن برنمی دارد.یکی از عوارض منفی در بازار مسکن رشد هزینه های ساخت 
و ســاز است که باعث افزایش قیمت واحدهای نوساز شده است. این عامل می تواند 
در قیمت واحدهای با ســن بنای کمتر از پنج سال تاثیر بگذارد. بر این اساس انتظار 
می رود رونق خرید و فروش از واحدهای قدیمی آغاز شود. در حال حاضر حجم فروش 
واحدهای باالی ۲۰ سال نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد و در مقایسه با هشت سال 

قبل ۲۴۵ درصد افزایش یافته است.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال 
آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق  اعالم بانک 
مرکــزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در مهرماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در 
هر متر مربع رســید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل 
۳۸.۲ درصد رشد نشــان می دهد. هم چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر 
آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعالم 
کرد. تعداد معامالت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ بر اســاس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد 

کاهش یافته است.

براســاس اظهارات جدید سخنگوی کمیســیون کشاورزی 
مجلــس، رییس جمهــوری در جلســه ای اعــالم کرد که 
زیرســاخت های کاالبرگ مهیــا نبود، اما اکنــون باالی ۸۵ 
درصد زیرساخت های ارائه آن فراهم شده و به زودی در کشور 
عملیاتی می شود.مریم فکری: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از 
جراحی اقتصادی دولت و انتظار برای اجرای طرح کاالبرگ، 
هنوز هیچ اظهارنظر دقیقی از سوی مقامات ارشد دولتی برای 
زمــان اجرای آن و یا حذف یارانــه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی 
مشخص نشده اســت.پیش از این رییس ســازمان برنامه و 
بودجه در رابطه با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت 
یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یــا ارائه کاالبرگ در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ گفته بود: هنوز به این مرحله نرسیده ایم و فعال کار بر 
روی منابع و مصارف در حال انجام است. باید درآمدها و منابع 
و حقوق ها و... مشخص شــود و بحث یارانه ها در تبصره ۱۴ 
مورد بررسی قرار می گیرد، ولی به احتمال زیاد همین میزان 
یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.مسعود میرکاظمی در 
پاســخ به این سوال که احتمال دارد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
کاالبرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دار 

شــود، عنوان کرده بود: بر روی سامانه باید کار شود و سامانه 
آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری 
اجرایی شــود، اگر موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند، 

حتما در الیحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

کاالبرگ همچنان در دستور کار دولت
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در آخرین توضیحات خود 
درباره کاالبرگ گفته اســت: این موضوع از دستور کار دولت 
خارج نشده است، اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی 
در ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت ارائه شــود که چنین 
شد.البته خاندوزی در نوزدهم مرداد توضیح داده بود که قرار 
است اوایل شــهریورماه گزارش این که چقدر بسترهای فنی 
این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده شده است، توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دســتگاه های متولی به 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود.وی افزوده بود: پس 
از آن تصمیم گیری خواهد شد که آیا اجرای آن از شهریورماه 
و یا مهرماه و یا چه زمانی آغاز شــود، اما تا زمان دقیق تعیین 
نشــده باشــد، نمی توان دراین باره اظهارنظر و اطالع رسانی 

داشت، اما امیدوارم قبل از پایان سال این کار عملی شود.

روایتی از رییس جمهور درباره کاالبرگ
اما با وجود این ابهامات، احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون 
کشــاورزی مجلس به تازگی اعالم کرده است: در جلسه ای 
به آقای رییس جمهور گفتیم کــه اگر دولت بتواند کاالبرگ 
الکترونیکی را احیا کند، می تواند موظف به عرضه مرغ گرم در 
این چارچوب باشد تا از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت 
شود.براساس گفته او، آقای رییس جمهوری نیز اعالم کردند 
که زیرســاخت های کاالبرگ مهیا نبود، اما اکنون باالی ۸۵ 
درصد زیرساخت های ارائه آن فراهم شده و به زودی در کشور 

عملیاتی می شود.

پرده برداری از دلیل عدم اجرای کاالبرگ
اما چندی پیش جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در انتقاد به عدم اجرای طرح کاالبرگ، اعالم 
کــرده بود که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی 
است نه زیرساخت.وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات 
در ایام بودجه پرده برداشــته و تاکیــد کرده بود: دولت ابتدا 
باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای نگهبان 
روشن کند، اگر اصالحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
این که بعید می دانم اجرای کاالبرگ به دلیل نبود زیرساخت 

به تعویق افتاده باشــد، 
گفته بود: اجرای طرح 
زم  ل ت ـ ـرگ مسـ ـ االب ک
تامیــن هزینه اســت. 
این امــر تا حدودی بار 
مالی دولــت را افزایش 
می دهــد. اگــر تعللی 
وجــود دارد، به دلیل 

همین موضوع اســت.قادری افزوده بــود: اگر دولت بخواهد 
کاالبرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به 
بودجه ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.وی با اشاره به اینکه 
نمی توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته بود: هزینه 
جاری دولت اعم از حقوق و یارانه ها افزایش پیدا کرده است. 
هم اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه ها نیست. مگر اینکه 
منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.قادری 
با تاکید بر اینکه اجرای قانون کاالبرگ الکترونیک بر مبنای 
مابه التفاوت نرخ چهار دسته کاالی یارانه ای با شهریور ۱۴۰۰ 
است، تصریح کرده بود: االن دولت در موقعیتی قرار ندارد که 
بتواند منابع کاالبرگ را با منابع پیش بینی شــده در بودجه 
تامین کند.این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در 
پاسخ به این پرســش که اگر کاالبرگ منتفی شود، مجلس 
طرح حمایتی دیگری دارد، اظهار کرده بود: خیر؛ سیاســت 

یارانه نقدی ادامه پیدا می کند.

آخرین وضعیت اجرای طرح کاالبرگ

 ابهام در تداوم یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی
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گزیده خبر

لهستان عذر الوروف را خواست  
وزارت خارجه روســیه اعالم کرد که تصمیم لهستان 
مبنی بر ممنوعیت ورود وزیر خارجه روسیه به نشست 
 )OSCE( ماه آینده ســازمان امنیت و همــکاری اروپا
در لودز، »بی ســابقه و غیرقابل قبول« است.به گزارش 
ایســنا، به نقل از راشــا تودی، این بیانیه وزارت امور 

خارجه روســیه یک روز پس از آن منتشر شد که ورشو تایید کرد که به دلیل 
تحریم اتحادیه  اروپا علیه مقامات روســی، از ورود ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه به این نشست جلوگیری خواهد شد.در بیانیه وزارت امور خارجه 
روسیه آمده است: »این تصمیم تحریک آمیز و بی سابقه ورشو که در حال حاضر 
ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را برعهده دارد، نه تنها باعث بی اعتباری 
کشورش شــده بلکه صدمات غیرقابل جبرانی را به کل این سازمان وارد کرده 
اســت. لهستان از طریق ریاستش در این نشست، اساس و بنیان سازمان امنیت 
و همــکاری اروپــا را به طور کلی نابود می کند و چنیــن حمله غیرقابل قبولی 
علیه روسیه بیانگر عملکرد ضد و نقیض لهستان درخصوص ریاستش است.«این 
وزارتخانه در ادامه افزود: »ورشو و متحدان غربی با اقدامات خود سازمان امنیت 
و همکاری اروپا را به ســمت پرتگاه و نابودی ســوق می دهند. ما می دانیم که 
علی رغم چنین اتفاقات غیرقابل قبولی، تمامی سیاستمداران عاقل دیدگاه روسیه 
را به اشــتراک می گذارند.«همچنین پیش از نشست سازمان امنیت و همکاری 
اروپا در ژوئیه در بیرمنگام، انگلیس و مقامات این کشور در راستای تحریم های 
اعمال شــده علیه مســکو به دلیل حمله اش به اوکراین، از صدور ویزا به اعضای 

هیئت روسی خودداری کرده بودند.

مدودف: 
غرب، از زلنسکی خسته شده است

رئیس جمهوری پیشــین روسیه گفت که غرب کم کم 
از دســت ولودیمیر زلنسکی خســته شده و کی یف را 
به ســمت مذاکرات با مسکو سوق می دهد. به گفته او، 
آمریکا و ناتو نمی خواهند خطر یک جنگ جهانی جدید 
را به جان بخرند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 

راشا تودی، »دیمیتری مدودف« ، رئیس جمهوری و نخست وزیر پیشین روسیه 
در واکنش به اصابت موشک به لهستان در سه شنبه گذشته که جان دو غیرنظامی 
را گرفت، گفت که این نشانه جدیدی را فاش می کند که حتی »سرسخت ترین 
روس هراس ها« در ورشو نخواستند که مقصر این حادثه را مسکو جلوه دهند.روز 
جمعه، ورشو این حادثه را یک »رویداد ناگوار« خواند که پیشگیری از آن »عمال 
غیرممکن« بود. کی یف بارها تالش کرد تا مسکو را مسئول این حادثه نشان دهد. 
در همین حال، ارتش روسیه اعالم کرد که در آن زمان هیچ شلیکی در نزدیکی 
مرز اوکراین و لهستان انجام نداده است، در حالی که تجزیه و تحلیل عکس های 
گرفته شــده از محل حادثه نشان می دهد که این پرتابه یک موشک ضدهوایی 
اس-۳۰۰ است که توسط نیروهای اوکراینی عملیاتی می شود.دیمیتری مدودف 
گفت: همه از دســت رژیم کی یف خسته شده اند. به خصوص در مورد زلنسکی 
روان رنجــور که مــدام در حال افزایش تنش ها، آه و نالــه کردن، غرغر کردن و 
اخاذی بیشتر و بیشتر پول و تسلیحات است. او مانند یک کودک هیستریک با 
مشکالت رشدی رفتار می کند.مدودف که در حال حاضر معاون شورای امنیت 
روســیه است، ادامه داد: خستگی از دســت کی یف و اقدامات آن، غرب را وادار 
می کند که اوکراین را به سمت مذاکره با روسیه سوق دهد. آمریکا، ناتو و اتحادیه 
اروپا خواهان گسســت کامل با روسیه نیستند چرا که خطر وقوع جنگ جهانی 
ســوم را به دنبــال دارد. از این رو، تالش های مکرری برای مهار کی یف و ســر 
عقل آوردن آن و سوق دادنش به سمت مذاکره انجام می شود.دیمیتری مدودف 
گفت: زلنســکی با امتناع از گفت وگو با روســیه، در واقع به دنبال اهداف بسیار 
پیش پا افتاده و خودخواهانه اســت. اگر ]زلنســکی[ واقعیت فروپاشی اوکراین 
را نپذیرد، نشســتن بر سر میز مذاکره بیهوده اســت. و اگر او آن را بپذیرد، به 
دست ناسیونالیســت های خودش که با مقامات عالی ارتش در هم آمیخته اند، 
کنار گذاشــته خواهد شــد.اظهارات این رئیس جمهوری سابق روسیه در حالی 
بیان شــد که چندین سیاستمدار برجســته در غرب، از جمله امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه بارها خواستار گفت وگوهای مستقیم بین کی یف و مسکو 
شده اند. گزارش های اخیر همچنین نشان می دهد که واشنگتن به طور خصوصی 
به اوکراین فشار می آورد تا از رد روند صلح با روسیه دست بردارد. هفته گذشته، 
ژنرال مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش ایاالت متحده پیشنهاد کرد که 
پیروزی نظامی اوکراین ممکن است »دست نیافتنی« باشد و زمستان می تواند 

فرصتی برای آغاز مذاکرات با مسکو فراهم کند.

مخالفت اوربان با کمک ۱۸ میلیارد یورویی 
اتحادیه اروپا به اوکراین

ویکتور اوربان، نخســت  وزیر مجارستان گفت که کشورش از طرح اتحادیه اروپا 
برای کمک ۱۸ میلیارد یورویی به اوکراین در ســال آینده حمایت نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از یورو نیوز، اوربان روز جمعه ۱۸ نوامبر در نشستی در 
بوداپست گفت که اگرچه مجارستان حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم و 
از اوکراینی ها حمایت می کند اما مایل نیست که منافع آن ها را بر منافع کشورش 
ترجیح دهد.مخالفت مجارســتان با بسته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین، این 
طرح را با مانع مواجه خواهد ساخت، زیرا چنین پیشنهادی نیاز به موافقت همه 
۲۷ کشور عضو این اتحادیه دارد.اوربان که به عنوان نزدیک ترین متحد والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اتحادیه اروپا شناخته می شود، به صراحت با 
تحریم های این اتحادیه علیه مسکو به دلیل جنگ اوکراین مخالفت کرده اما او 
در نهایت همیشه به این تحریم ها رای داده است.نخست وزیر راستگرای افراطی 
مجارستان در ادامه در طرحی جایگزین به اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که 
هر عضو، ســهم خود را از حمایت مالی برای اوکراین تعیین کند و ســپس این 
مبلغ به صورت »متناســب و عادالنه« مشخص شود.اوربان گفت که مجارستان 
مایل اســت ۱۵۲ تا ۱۷۸ میلیون دالر را به صورت دوجانبه در اختیار اوکراین 
قرار دهد، مبلغی که به گفته او اساساً به منافع ملی کشورش آسیب نمی رساند.

تهدید دولت مجارســتان مبنی بر وتوی بسته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین 
پس از آن مطرح شــده اســت که در ماه ژوئن با تصویب طرح اصالح سیستم 
مالیات جهانی بر شرکت های چند ملیتی در سراسر اتحادیه اروپا مخالفت کرده 
بود. اوربان استدالل می کند که چنین اقدام هایی اقتصاد اروپا را نابود می کند.اما 
برخی در اتحادیه اروپا این اقدام های بوداپست را در راستای فشار بر این اتحادیه 
برای آزاد کردن میلیاردها دالر از بودجه اختصاص داده شــده به مجارســتان 
می دانند. اتحادیه اروپا این کمک مالی میلیاردها دالری به مجارستان را به دلیل 
نگرانی های ناشی از »خطرات ناشی از فساد مالی« به حالت تعلیق درآورده است.

بر اســاس بســته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین، ماهانه ۱.۵ میلیارد یورو به 
کی یف وام داده می شــود که این پرداخت ها احتماال از ژانویه آغاز خواهد شــد. 
همچنین بر اساس طرح پیشــنهادی اتحادیه اروپا، اوکراین برای دست کم یک 

دهه مجبور به بازپرداخت نخواهد بود.

توییتر حساب کاربری رئیس جمهوری سابق آمریکا را باز کرد؛

ترامپ:برنمیگردم!
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده می گوید بدون 
توجه به نتایج نظرســنجی ایالن ماســک در مــورد بازگرداندن 
حســاب کاربری اش، به توییتر بازنخواهد گشت.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، روز شنبه، ایالن ماسک، مالک توییتر 
یک نظرســنجی به راه انداخت و در آن از کاربران توییتر پرسید 
که آیا باید ممنوعیت دائمی حســاب کاربری ترامپ را که سال 
گذشته به دلیل رویدادهای ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره 
آمریکا تعلیق شده بود، لغو شود یا نه.تا حدود ساعت ۲۳:۰۰ روز 
شــنبه به وقت گرینویچ، بیش از ۱۴ میلیون کاربر توییتر در این 
نظرسنجی شرکت کرده بودند که حدود ۵۲ درصد از ایده بازیابی 
حساب ممنوعه دونالد ترامپ حمایت کردند.در اواخر اکتبر، پس 
از اینکه ماسک قرارداد ۴۴ میلیارد دالری برای تصاحب توییتر را 
بست، قول داد که به عنوان بخشی از خرید این پلتفرم، حفاظت از 
آزادی بیان در رسانه های اجتماعی را تقویت کند.ماسک گفت که 
مایل است ممنوعیت ترامپ در توییتر را لغو کند، اما بعداً گفت که 

بازگرداندن حساب ترامپ ممکن است تصمیمی باشد که توسط 
شــورای نظارت محتوا گرفته شود.در همین راستا بود که مالک 
جدید توییتر یک نظرسنجی در این زمینه در شبکه اجتماعی اش 
به راه انداخت. با به دست آمدن نتایج این نظرسنجی ماسک در 
توییتر خود نوشت: »مردم صحبت کرده اند. ترامپ دوباره بر سر 

کار خواهد آمد.«
حســاب توییتر ترامپ که قبل از ممنوعیت او در ۸ ژانویه ۲۰۲۱ 
بیش از ۸۸ میلیون دنبال کننده داشــت، شــروع به جمع آوری 
فالوئر کرد و تا ساعت ۲۲:۰۰ روز شنبه به وقت محلی نزدیک به 
۱۰۰۰۰۰ دنبال کننده داشت. برخی از کاربران در ابتدا گزارش 
دادند که قادر به دنبال کردن حســاب بازگردانده شده در عصر 
شــنبه نیســتند. با این حال ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا 
قصد دارد در نشست ساالنه رهبری ائتالف یهودی جمهوریخواه 
به توییتر بازگردد، گفت: »من هیچ دلیلی برای آن نمی بینم.«او 
گفت که به پلتفرم جدید خود یعنی Truth Social، اپلیکیشنی که 
توسط استارت آپ ترامپ رسانه و فناوری )TMTG( توسعه یافته 
است، پایبند خواهد بود که به گفته او تعامل کاربر بهتری نسبت 
به توییتر دارد و »به طور فوق العاده خوبی« عمل می کند. ترامپ 
که روز سه شنبه گذشــته تالش خود را برای بازپس گیری کاخ 
سفید در ســال ۲۰۲۴ آغاز کرد، ماسک را تحسین کرد و گفت 
که همیشه او را دوست داشته است اما همچنین گفت که توییتر 
از ربات ها و حســاب های جعلی رنج می برد و مشکالتی که با آن 

روبه رو بود »باورنکردنی« بودند.

وزیر دفاع آمریکا با تکرار ادعاها مبنی بر ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای 
اســتفاده علیه اوکراین گفت که این همکاری هــا نگرانی های امنیتی جدید را 
برای واشنگتن و متحدانش ایجاد کرده است.به گزارش ایسنا، لوید آستین وزیر 

دفاع آمریکا )پنتاگون( شنبه شب در مجمع »امنیت بین المللی هالیفکس« در 
کانادا سخنرانی کرد که اصلی ترین موضوع آن جنگ اوکراین و اهمیت آن برای 
آمریکا بود. وی تاکید کرد که حمایت از اوکراین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است چراکه یک مســاله امنیت ملی برای ایاالت متحده به شمار می آید.بنابر 
گزارش وب ســایت پنتاگون، آستین در بخشــی از سخنان خود با بیان اینکه 
»کمک گرفتن روســیه از دیگران در واقع نگرانی های امنیتی جدیدی را برای 
متحدان و شرکای ما فراتر از ناتو ایجاد کرده است« ادعاهای مقامات واشنگتن و 
برخی کشورهای غربی مبنی بر این را تکرار کرد که ایران پهپادهای خود را در 
اختیار روسیه قرار داده است تا از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند.وزیر 
دفاع آمریکا مدعی شد: روسیه برای حمالت خود علیه اوکراین به ایران و کره 
شمالی روی آورده است که شامل استفاده از پهپادهای ایرانی می شود. در این 
میان، ایران نیز در حال کســب تجارب مهم میدان جنگ است. این رفتار غیر 
مسئوالنه از سوی ایران و کره شمالی نگرانی هایی جدی برای ما و متحدان مان 
در خاورمیانه و هند و اقیانوسیه ایجاد کرده است.در هفته های گذشته مقامات 
آمریکایی و اروپایی، به ویژه اوکراین این ادعای اثبات نشده را مطرح کرده اند که 
روسیه در حمالت خود علیه اوکراین از پهپادهای ساخت ایران استفاده می کند. 

این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران به طور قوی این ادعاهای بی اساس 
را رد می کند.حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در پاسخ به این 
ادعاها درخصوص ارســال پهپاد و موشک از سوی ایران به روسیه تصریح کرد: 
اظهارات آنها در مورد بخش موشــکی کامال غلط اســت و بخش پهپاد درست 
است. ما تعداد معدودی پهپاد ماه های قبل و پیش از جنگ اوکراین در اختیار 
روسیه قرار دادیم.وی با اشاره به موضع ایران در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین 
و با تاکید بر اینکه »ما یک طرف جنگ در اوکراین نیستیم و این موضوع را به 
مقامــات اوکراین نیز اعالم کرده ایم« افزود: به مقامات اوکراینی تاکید کرده ایم 
که اگر مستنداتی در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین توسط 
روســیه دارد در اختیار ما قرار بدهند. در همین چارچوب دو هفته پیش هیات 
دفاعی ما برای بررسی این موضوع و برگزاری یک نشست مشترک با اوکراینی ها 
در این زمینه به یک کشــور اروپایی رفت ولی در دقیقه ۹۰ طرف اوکراینی  در 
جلسه حضور پیدا نکرد و علت آن نیز فشار آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی 
به خصوص آلمان بود. آنها به طرف اوکراینی گفته بودند که ما می خواهیم ایران 
را به خاطر موضوع پهپادها تحریم کنیم و حاال شما می خواهید در یک نشست 

مشترک با ایرانی ها حضور پیدا کنید و با آنها قهوه بخورید.

وزیر دفاع آمریکا: 

همکاری ایران و روسیه نگرانی های امنیتی جدیدی را برای واشنگتن ایجاد کرده است
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پژوهشگران دانشگاه آلتو فنالند از توسعه روکش بالشتک هوشمندی که 
زخم بستر را شناسایی و درمان می کند، خبر دادند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آی او، زخم بستر زمانی رخ می دهد که فرد قادر به حرکت نباشد 
یا مثالً به دلیل ضعف حس المسه متوجه نیاز به حرکت نشود. زخم بستر 
یک مشکل بزرگ برای بخش مراقبت های بهداشتی است. تنها در فنالند، 
هزینه درمان آنها حدود ۵۰۰ میلیون یورو در سال است. افراد مسن و افراد 
مبتال به آسیب کمر در معرض این خطر هستند.پژوهشگران دانشگاه آلتو 
در حال تولید روکش بالشتک صندلی هوشمندی برای کاربرانی هستند 
که از ویلچر استفاده می کنند. این روکش هوشمند، وضعیت زخم بستر 
را قبل از اینکه زخم وخیم شــود، به کاربر هشدار می دهد. پژوهشگران 
در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کردند که این دستگاه، داده های حسگرهای 
مختلفی را ترکیب می کند که آنها، اطالعات مربوط به زخم را به برنامه ای 
ارســال می کند که به بیمار یا مراقب بیمار هشدار می دهد.پژوهشگران 
تأکید کردند: در حال توسعه صفحات هوشمندی هستیم که حسگرهای 
داخلی آن زمانی که بیمار روی ویلچر نشسته است، داده ها را جمع آوری 
می کند. این داده ها به نرم افزار منتقل می شــود، که حتی قبل از شروع 
زخم بستر، تجزیه و تحلیل خطر را شروع می کند. پس از تشخیص خطر، 
سیســتم به طور خودکار درمان پیشگیرانه را در منطقه خطر فعال می 
کند.زخم های بســتر در چهار مرحله ایجاد می شوند. زخم بستر سطح 
اول به صورت یک ناحیه قرمز رنگ روی پوست ظاهر می شود. اینها به 
راحتی برای مثال، هنگام نشستن به صورت ضربدری، رشد می کنند. از 
سوی دیگر، زخم های بستری سطح چهارم می توانند به اندازه ای عمیق 
شوند که استخوان زیر ناحیه آشکار میشود و فرد به درمان های جراحی 

نیاز پیدا خواهد کرد.

محققان بیمارستان »کینز کالج لندن« در مطالعه اخیرشان به 
رهبری پروفســور »کیومرث اشــکان« از تولید واکسن سرطان 
مغزی که ســبب افزایش بقای بیماران می شود، خبر داده اند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، نتایج یک مطالعه که به تازگی 
 »Journal of American Medical Association Oncology« در مجله
منتشــر شده است، نشــان داده در کارآزمایی بالینی فاز ۳ یک 
واکســن به نام »DCVax-®L« که در بیمارستان کینز کالج لندن 
و ســایر مراکز درمانی در سراســر جهان استفاده شده است، از 
ســلول های ایمنی بیماران برای مورد هدف قرار دادن سرطان 
مغز استفاده می کند و می تواند بقای بیماران را برای چندین ماه 
یا در برخی موارد، ســالها افزایش دهد.این اولین بار در ۱۷ سال 
اخیر اســت که چنین نتایج قابل توجهــی در کارآزمایی بالینی 
فاز ۳ برای یک درمان سیســتمیک در گلیوبالســتوما به دست 
می آید و اولین بار در ۲۷ سال است که نشان داده شده است که 
این درمان بقا را در بیماران مبتال به گلیوبالستومای عودکننده 
افزایش می دهد.این واکســن برای هر بیمار به صورت جداگانه 
با جداسازی ســلول های ایمنی خاص آن فرد به نام سلول های 
دندریتیــک یا یاخته های دارینه ای)Dendritic cells( از خون آنها 
تزریق می شود. سپس این سلول ها با نشانگرهای زیستی حاصل 
از نمونه ای از تومور بیمار آماده می شــوند. هنگامی که واکسن 
حاوی این ســلول ها دوباره به بیمار تزریق می شود، آن اطالعات 
را به اشــتراک می گذارد تا کل سیستم ایمنی بدن، آن هدف را 

شناسایی کرده و به آن حمله کند.

درمان زخم بستر با روشی نوین

تولید واکسن سرطان مغز برای 
افزایش بقای بیماران

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بررسی گواهی واکسیناسیون کووید-۱۹ شهروندان چینی از سوی کادر 
بهداشتی در شهر پکن/ رویترز

آلفا موتورز مونتاژ جدید، خودرویی برقی با طراحی کالسیک
شرکت آلفا موتورز از خودروی جدید خود با نام مونتاژ رونمایی کرد. این خودروی کوپه که به نوعی رونوشتی مدرن از خودروهای اسپرت 
و کالسیک بریتانیا در دهه ۵۰ میالدی به شمار می رود طراحی جالبی دارد. از جمله خودروهای الهام بخش آلفا موتورز می توان به بنتلی 
S۱ کوپه و مورگان پالس فور اشــاره کرد. قیمت این خودروی الکتریکی از ۴۹۹ هزار دالر شروع خواهد شد.آلفا موتورز می گوید مونتاژ 
به صورت سفارشی با قوای محرکه الکتریکی که ۲۰۱ اسب بخار قدرت و ۳۳۳۵ نیوتون متر گشتاور دارد عرضه خواهد شد. این قدرت از 
طریق گیربکس تک سرعته با نسبت ۹.۵۳ به چرخ های عقب فرستاده می شود. این کمپانی اشاره ای به اینکه گشتاور عظیم یاد شده پس 
از چند برابر شدن توسط گیربکس در چرخ ها ارائه می شود یا خیر نداشته اما چنین ارقام قابل توجهی به همین صورت محقق می شوند. 
برای مثال جی ام سی در ابتدا با استفاده از همین روش گفته بود هامر الکتریکی گشتاور ۱۵۵۹۱ نیوتون متری دارد.همچنین آلفا موتورز 
در بیانیه رسمی خود اشاره ای به مشخصات قوای محرکه دیگر مونتاژ نداشته است. از طرف دیگر ظرفیت باتری این خودرو نیز نامشخص 
بوده ولی شرکت سازنده می گوید باتری مونتاژ به صورت سفارشی ساخته شده و از نوع لیتیوم-یون است که شعاع حرکتی تخمینی ۴۰۲ 

کیلومتری را تأمین خواهد کرد. همچنین اطالعی از توانایی های شارژ این خودرو در دست نیست.

شوک بزرگ به فرانسه؛ بنزما جام جهانی را از دست داد
بهترین بازیکن فوتبال جهان در ســال ۲۰۲۲ به خاطر آســیب دیدگی جام جهانی را از دست داد و از فهرست فرانسوی ها خط 
خورد.به گزارش ایسنا ، درست در روز آغاز جام جهانی شوک بزرگی به فوتبال فرانسه و البته جهان فوتبال وارد شد و آن اینکه 
کریم بنزما که همه پیش بینی ها حاکی از حضور او در جام جهانی بود این رقابت بزرگ را از دست داد.فدراسیون فوتبال فرانسه 

در بیانیه ای اعالم کرد که بنزما به خاطر آسیب دیدگی از فهرست نهایی فرانسه خط خورد و رسما جام جهانی را از دست داد.
در بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه آمده است: بعد از آسیب دیدگی بنزما از ناحیه عضله زانوی پای چپ او جام جهانی را از دست 
داد و از فهرست خط  خورد. همه تیم از این خبر ناراحت هستند و برای بنزما بهبودی را آرزو می کنند.روزنامه لوپاریزین هم در 
توییتی اعالم کرد که روند درمان بنزما خوب پیش نرفت و  این بازیکن طبق آخرین آزمایش به شرایط بازی نمی رسد و رسما 
جام جهانی را از دست داد. روزنامه اکیپ هم تصویری از بنزما در حال خروج از بیمارستان اسپایر منتشر کرد که چهره او نشان 
می داد اصال وضعیت خوب نیست.فرانسه در گروه چهارم با تیم های استرالیا، دانمارک و تونس همگروه است و در نخستین بازی 

خود به مصاف استرالیا خواهد رفت.

معشوهق پی واف نباشد
ور بود، هب عهد ما نباشد

رهزگ رس کوی خوربویان
بی فتنه و مارجا نباشد

ره چند هک یار ما ختاییست
ما را نظر خطا نباشد

ای با همه طلعت تو نیکو
با طالع ما رچا نباشد؟

دعوی هچ کنی رب وی پوشی؟
پوشیدن هم روا نباشد

خوبی هک ندید روی او کس
ارموز هب زج خدا نباشد

پیشنهاد

چهره روز

دوباره بیدار شدن در زمان مناسب
جاشوا فریس رمان نویس آمریکایی متولد سال ۱۹۷۴ 
است و در رشته های فلسفه و هنر تحصیل کرده است. 
اولین رمانش به نام »آن گاه به پایان رســیدیم« مورد 
تحسین خوانندگان و منتقدان قرار گرفت و توانست 
جایزه »قلــم همینگوی« را بــرای فریس به ارمغان 
بیاورد. »بی نام« دومین رمان او بود که در سال ۲۰۱۰ 
منتشــر و بیش از کتاب قبل مورد تحسین منتقدان 
قرار گرفت تا حدی که آن را بهترین رمان ۱۰ ســال 
اخیر نامیدند. رمان دوباره بیدار شدن در زمان مناسب 
آخرین رمان اوســت که بیــش از کتاب های قبلی او 
مورد توجه منتقدان و خوانندگان قرار گرفته اســت. 
در ابتدای کتاب دوباره بیدار شدن در زمان مناسب از 
زبان شخصیت اصلی می خوانیم:اسم من پل اُرورک است. من در یک ساختمان دوبلکس مشرف به 
پارک پرومناد که گردشگاه اصلی شهر است در بروکلیِن نیویورک زندگی می کنم. من دندان پزشک 
هستم و بُرد تخصصی پروتز دندان دارم. مطبم ۶روز هفته و پنجشنبه ها با ساعت کاری طوالنی تر 
باز است. )رمان دوباره بیدار شدن در زمان مناسب – صفحه ۱۰(واژه »دندان پزشک« جدای از درد 
و رنجی که به همراه دارد برای اکثر ما تداعیگِر یک تیپ و پرســتیژ خاص است. افرادی به لحاظ 
اجتماعی موفق و به لحاظ مالی مرفه هستند. اما جدای این موارد، پُل ارورک مردی تنهاست که 
تمام وقت و زندگی را وقف کار خود می کند.زندگی خانوادگی او با شکست هایی متوالی روبه رو شده 
و شاید اولین شکست، پیش زمینه ای بوده برای یک عمر وابستگی. حاال پل قصد دارد یک قدم پا 
را فراتر بگذارد و اندکی نزدیکتر در وقایع زندگی اش نظر کند. او پدرش را از دست داده، آن هم به 

تراژیک ترین وجه ممکن! پدرش در وان حمام با یک اسلحه خودکشی کرده است....

ماری کوری
 Marie :ماری سالومیا اسکودوســکا کوری )لهستانی
Salomea Skłodowska Curie با نام تولد ماریا ســالومیا 
اسکودوســکا؛ ۷ نوامبــر ۱۸۶۷ – ۴ ژوئیــه ۱۹۳۴( 
فیزیک دان و شیمی دان لهستانی با تابعیت فرانسوی 
بود. او از پیشگامان پژوهش در زمینهٔ واپاشی هسته ای 
بود. خانوادهٔ کوری در مجموع پنج جایزهٔ نوبل دریافت 
کرد که او نخســتین زن در جهان است که به جایزهٔ 
نوبل دســت یافت؛ همچنین تنها زن و اولین کسی 
اســت که دو بار جایزهٔ نوبل گرفت و تنها کسی است 
که در دو زمینهٔ علمی متفــاوت جایزهٔ نوبل را از آن 
خود کرد، همچنین کوری نخستین زنی بود که اجازه 
یافت در دانشگاه پاریس تدریس کند.کوری در ورشو 
در پادشــاهی لهســتان به دنیا آمد؛ در آن دوران پادشاهی لهستان بخشــی از امپراتوری روسیه 
بود. او در دانشــگاه فالیینگ که به طور پنهانی در ورشــو دایر بود، تحصیل کرد و در سال ۱۸۹۱ 
و در ۲۴ ســالگی به همراه خواهر بزرگ ترش، برونیســواوا برای تحصیل به پاریس رفت و پس از 
دریافت مدرک آموزش عالی، کار خود را بر روی پژوهش متمرکز کرد. در ســال ۱۸۹۵ او با پیر 
کوری ازدواج کرد و نام خانوادگی شوهرش را گرفت.گسترش نظریهٔ پرتوزایی و ترویج آن، توسعه 
تکنیک های خالص ســازی ایزوتوپ های پرتوزا و شناسایی دو عنصر به نام های پولونیوم و رادیوم از 
جمله دستاوردهای اصلی کوری به شمار می روند. تحت نظارت او نخستین مطالعات علمی بر روی 
درمان تومورهای سرطانی با استفاده از ایزوتوپ های پرتوزا صورت گرفت. همچنین کوری در طول 
جنــگ جهانی اول، پرتونگاری قابل حمل را توســعه داد تا با کمک آن امکان تصویربرداری پرتو 

ایکس در بیمارستان های صحرایی فراهم شود.

سینما

فیلم »جنگ جهانی سوم« موفق به کسب دو جایزه 
اصلی از هشتمین دوره جشنواره فیلم جهان آسیا در 
لس آنجلس شد.به گزارش ایسنا، هشتمین جشنواره 
فیلم جهان آسیا در لس آنجلس به واسطه موقعیت 
زمانی و مکانی خود، رویدادی مناســب برای فیلم 
های معرفی شــده برای اســکار بهترین فیلم بین 
المللی است و فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم« 
ساخته هومن ســیدی که نماینده رسمی سینمای 
ایران در اســکار ۲۰۲۳ است، در راستای استراتژی 
طراحی شــده و ارتقا و معرفی بهتر در کارزار جوایز 
اســکار و گلدن گلوب، اولین نمایش خود در آمریکا 
را در این رویداد معتبر تجربه کرد و و دو جایزه ویژه 
هیات داوران و جایزه بهترین بازیگر مرد )محسن تنابنده( را دریافت کرد.ساخته هومن سیدی 
پس از حضور موفق در جشــنواره ونیز در سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم توکیو 
نیز در بخش مســابقه اصلی به نمایش گذاشته شــد و در نهایت جایزه ویژه هیات داوران را به 
خود اختصاص داد.در فیلم »جنگ جهانی سوم« بازیگرانی چون محسن تنابنده، ندا جبرئیلی، 
مهســا حجازی، نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی و حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداخته اند.نشریه 
هالیوود ریپورتر نیز اخیرا درمطلبی با اشــاره به ۵ فیلم از جمله »جنگ جهانی سوم« نماینده 
رســمی سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۳، از آنها به عنوان شانس های غیرمنتظره شاخه بهترین 
فیلم بین المللی۲۰۲۳ نام برده که با تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان جهانی، حاال باید نظر اعضای 

آکامی را جلب کنند.

دو جایزه اصلی لس آنجلسی ها برای 
»جنگ جهانی سوم«
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