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تهران- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی ارتش از رونمایی بالگردهای هجومی  دریایی و پهپادهای دریایی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر خبر داد.به گزارش خبرنگار 
دفاعی ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح سه شنبه در نشست خبری در آستانه ۷ آذر روز نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران بر اســاس آنچه در دوران هشت سال دفاع مقدس آموخته است امروز در همه حوزه ها حرف های جدیدی در 
منطقه به ویژه حوزه بین المللی برای گفتن دارد.وی با بیان اینکه امروز تمام شناورهای جمهوری اسامی ایران در تمام دنیا تحت اسکورت قرار می گیرند و 

ناوگروه های رزمی ما در همه پهنه های دریاها فعالیت دارند، افزود: ....

www.sobh-eqtesad.ir

فرمانده نیروی دریایی ارتش؛

رونمایی »بالگردهای هجومی دریایی« برای نخستین بار
info@sobh-eqtesad.ir

اکونومیست بررسی می کند؛
بحران انرژی تالش ها برای کربن زدایی 

را تسریع می کند!
حمله روســیه به اوکراین، نه تنها در حــال حاضر، بلکه برای دهه های 
آینده، بازارهای انرژی و سیاست  ها را در سراسر جهان تغییر داده است. 
بحران انرژی ناشــی از جنگ مســکو در برخی موارد به افزایش قیمت 
سوخت های فسیلی کمک می کند. برای مثال، زغال سنگ بیشتری در 
اروپا ســوزانده شده، زیرا قیمت گاز طبیعی بســیار باال بوده است. اما 
مــن فکر می کنم این قیمت های باال احتماال موقتی اســت. این بحران 
همچنین باعث ایجاد تغییرات ســاختاری قدرتمندی می شود که قرار 
است گذار به سمت انرژی پاک را تسریع بخشد. این فرآیند نویددهنده 
این اســت که در طوالنی مدت بر روی آب و هوا و سیستم های انرژی 
ما تاثیر مثبت داشته باشد.اقتصادآناین- شیما احمدی؛ داده های ما در 
آژانس بین المللی انرژی )IEA(، جایی که من مدیر اجرایی آن هســتم، 
نشــان می دهد که بسیاری از دولت ها با افزایش دو برابری فناوری های 
انرژی پاک، به جهش های مضر قیمت ســوخت های فســیلی پاســخ 
می دهند. قانون کاهش تورم آمریکا، بسته  FIT FOR 55اتحادیه اروپا و 
طرح REPOWEREY، برنامه تحول سبز ژاپن و اهداف بلندپروازانه انرژی 
پــاک در چین و هند، همگی کمک کننده اســت. قوانین آمریکا را در 
نظر بگیرید. این امر باید با استفاده از اعتبار مالیاتی برای تقویت انرژی 
خورشیدی و بادی باعث کاهش دی اکسید کربن از بخش برق کشور در 
این دهه شــود. در عین حال از تحقیق و توسعه باتری ها و افزایش عمر 
نیروگاه های هسته ای حمایت می کند.آخرین تحلیل آژانس بین المللی 
انرژی نشان می دهد که سیاســت های دولت ها اکنون به اندازه ای قوی 
هستند که می توانند اوج مشخصی را در استفاده از سوخت های فسیلی 
طی ده ســال به دست آورند. سوخت های فسیلی ۸۰ درصد از ترکیب 
انرژی جهان را برای چندین دهه تشــکیل می دهند. ما شــاهد کاهش 
سهم آنها تا سال ۲۰5۰ به ۶۰ درصد هستیم. با توجه به اینکه استفاده 
از سوخت های فســیلی از زمان شروع انقاب صنعتی در قرن هجدهم 
همپای تولید ناخالص داخلی جهانی رشــد کرده، معکوس کردن این 
افزایش، لحظــه ای مهم در تاریخ انرژی خواهد بود. با این حال، کاهش 
مورد انتظار در سوخت های فسیلی ناشی از سیاست های فعلی و انتشار 
گازهای گلخانه ای مرتبط، برای جلوگیری از تاثیرات شــدید تغییرات 
آب و هوایی بســیار کند خواهد بود.با این حال، من مطمئن هستم که 
دولت ها به تقویت سیاست های انرژی پاک خود ادامه خواهند داد، زیرا 
آنها دیگر عمدتا توســط نگرانی های زیست محیطی هدایت نمی شوند. 
اســتدالل های اقتصادی به نفع فناوری های پــاک مقرون به صرفه، به 
طور فزاینده ای قانع کننده هستند. انرژی خورشیدی و بادی ارزان ترین 
گزینه ها برای تاسیســات جدید برق در اکثر نقاط جهان هستند، حتی 
بــدون درنظر گرفتن قیمت های فوق العاده باالی زغال ســنگ و گاز در 
سال ۲۰۲۲، کشــورها باید اطمینان حاصل کنند که صنایع داخلی با 
انرژی پاک می توانند در سطح بین المللی رقابت کنند.نگرانی های امنیتی 
نیز به طور فزاینده ای باعث انتقال به انرژی پاک می شود. حمله روسیه 
به اوکراین و اســتفاده متعاقب آن از ذخایر گاز این کشــور برای تحت 
فشار قرار دادن اروپا، خطرات اتکای شدید به واردات سوخت فسیلی را 
نشان می دهد. فن آوری های پاک و کم مصرف مانند وسایل نقلیه بادی، 
خورشــیدی، الکتریکی و پمپ های حرارتی، کشورها را قادر می سازد تا 
انرژی بیشتری در داخل تولید کنند و نیاز به واردات سوخت را کاهش 
دهند و  ما شــاهد هســتیم که دولت ها، به ویژه در اروپا، برای تسریع 
پذیــرش آنها اقدام می کنند. خطرات جدیــد امنیت انرژی در کنار آن 
در حال ظهور هســتند. کشــورها به ذخایر فــراوان و متنوعی از مواد 
معدنی حیاتی و زنجیره های تامین و تولید فناوری هایی مانند پنل های 
خورشــیدی و باتری های وســایل نقلیه الکتریکی نیاز دارند.علی رغم 
خوش بینی کلی من درباره مســیری کــه در آن حرکت می کنیم، یک 
حــوزه وجود دارد که باعث نگرانی من می شــود. در بحبوحه تحوالت 
ژئوپلیتیکی کنونی، من شاهد خطر واقعی شکاف هایی پیرامون انرژی و 
آب و هوا بین برخی از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه هستم که 
می تواند منجر به مرزهای جداکننده آسیب رســان شود.زیرساخت ها را 
در نظر بگیرید. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اغلب با هزینه های 
مالی بسیار باالتری برای پروژه های انرژی های پاک نسبت به اقتصادهای 
توسعه یافته مواجه هســتند. به عنوان مثال، هزینه سرمایه برای یک 
نیروگاه خورشیدی در سال ۲۰۲۱ در اقتصادهای کلیدی نوظهور، مانند 
برزیل یا اندونزی، بین دو تا سه برابر بیشتر از اقتصادهای پیشرفته بود 
و این شکاف در خطر افزایش است، چرا که بانک های مرکزی در سراسر 
جهان نرخ های بهره را زیاد و هزینه استقراض را افزایش می دهند.برای 
جلوگیری از تشدید این تقسیم بندی ها، اقتصادهای پیشرو جهان باید 
ســخت تاش کنند تا با علل آن مقابله کننــد. اول، آنها باید اطمینان 
حاصل کنند که نقش روسیه در آغاز بحران انرژی امروز به خوبی توسط 
همه درک شده اســت. یک روایت نادرست و رایج وجود دارد مبنی بر 
اینکه انرژی پاک و سیاســت های آب و هوایی مقصر آن هســتند. اما 
تجزیــه و تحلیل آژانس بین المللی انرژی شــواهد کمی پیدا می کند و 
این ادعای گمراه کننده فقط کمک می کند که توجه را از مســئولیت 
روســیه دور کند.دوم، جهان ثروتمند باید کارهای بیشتری انجام دهد 
تا اقتصادهای نوظهور و در حال توســعه، بــه ویژه آنهایی که در آفریقا 
هســتند، بتوانند به طور گســترده ، فناوری های انرژی پاک را افزایش 
دهند. ما باید دیدگاهی همدالنه و منســجم اخاقــی در مورد تغییر 
سیستم های انرژی و تقویت رشد اقتصادی در مکان هایی داشته باشیم 
که بیشــتر به آن نیاز دارند. مشارکت های انتقال انرژی، مانند آنچه که 
در حال حاضر بین دموکراسی های غنی G۷ و اندونزی در حال مذاکره 
است، بهترین راه اســت. آنها فرصتی برای همکاری در زمینه سیاست 
و سرمایه گذاری ارائه می دهند. ســوم، کشورهای ثروتمند باید فورا به 
وعده هایی که به کشــورهای فقیرتر در زمینه تامیــن مالی آب و هوا 
داده اند، عمل کنند. در کنفرانس cop۱5 که در ســال ۲۰۰۹ و در شهر 
کپنهاگ برگزار شــد، آنها متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۰، ساالنه ۱۰۰ 
میلیارد دالر جمع آوری کنند تا به کشورهای در حال توسعه کمک کنند 
تا با تغییرات آب و هوایی سازگار شوند. تکان دهنده است که این وعده 
هنوز محقق نشده است. اما اکنون باید از آن سطح فراتر برویم تا شکاف 
عظیم ســرمایه گذاری انرژی پاک بین ثروتمندان و فقرا را پر کنیم.اگر 
اقتصادهای پیشرو با اقتصادهای در حال توسعه روابط دوستانه ای ایجاد 
نکنند، یا اگر رویکردی بیش از حد تحمیلی داشته باشند، خطر گسترش 
اختافات را به دنبال خواهد داشــت. کشورها در همه جا با شوک های 
بی رحمانه ناشــی از بحران انرژی روبرو هســتند. آخرین کاری که باید 
انجام دهیم این اســت که از حمایت یکدیگر دور شــویم. اقتصادهای 

پیشرفته دارای ابزار و وظیفه اخاقی برای عمل هستند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعام کرد؛
۷ علت بروز کمبود دارو

نتایج ارزیابی های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از علل رخداد کمبودهای دارویی در کشور 
به ویژه پس از اجرای طرح »دارویاری«، اعام شد.به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آنچه که در 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با کمبود برخی اقام دارویی در کشور مورد بررسی 

قرار گرفته است، بروز کمبودهای دارویی در چند بند مورد توجه قرار گرفته است.
۱. وجــود ضعــف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در کمیســیون مربوطه و عدم مشــارکت 
تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاری به نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی 
از اقام دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده اند.

۲. عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی های الزم در ذخایر استراتژیک، پیش 
بینی تقاضای بازار به رغم دسترســی به آمار بلندمدت و اطاعات کافی از دوره های پیشین که 
می توانســت به فعال نمــودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقــع برای انجام واردات 

داروهای استراتژیک در صورت عدم کفاف تولید داخل به هر دلیل بیانجامد.
۳. عــدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشــان دار اعتبارات یارانه ای تخصیص داده شــده به رغم 
ضوابط مقرر در طرح »دارویار«. این موضوع منجر به ایجاد اختال در نظام توزیع دارو توســط 
برخی از مراکز درمانی و داروخانه ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از 
ســازمان های بیمه گر )به ویژه تأمین اجتماعی( گردیده است. در همین راستا، مطابق با گزارش 
تفریغ ۶ ماهه بودجه ســال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشــور، از )۲۱۳،۶۲5( میلیارد ریال سهم 
مقرر برای اقام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، )۱۷۳،۶۲5( میلیارد ریال در قبال یک 
میلیارد دالر تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال 
بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف )۱۸( جدول مصارف تبصره )۱۴( قانون بودجه امسال، 

برای طرح اصاح سیاست های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است.
۴. خارج ننمودن اقام کامًا وارداتی از ســبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج 
مواد اولیه تولید داخل از شــمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت گذاری پیچیده تری دارند که 
این امر موجب اختال در قیمت گذاری مواد موثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین تر 
از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.

5. مطالبــه واردکننــدگان مواد اولیه دارویی مبنی بر کاهش نرخ مالیات بــر ارزش افزوده از ۹ درصد به 
یک درصد، به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه های اجرایی مرتبط، از دیگر دالیل تشدید کمبودهای 
دارویی اخیر به شمار می آید. با این توضیح که تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی 
به ارز »ای تی اس« بر اســاس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت های 
واردکننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار 
به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد در مقایســه با نــرخ یک درصد آن هم بر مبنای ارز نیمایی 
می باشند، از ترخیص کاالهای خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طوالنی مواد 

اولیه دارویی در گمرکات کشور گردیده است.
۶. عدم ارائه تســهیات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت 
قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است بانک مرکزی اخیراً نسبت به اباغ ارائه تسهیات 
تا ســقف ۱5 هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت های داروسازی اقدام نموده است که 
این امر تنها از جانب یکی از بانک ها اجرایی شده است و باقی بانک های عامل به استناد آئین نامه 
رشد تراز بانک ها که از سوی بانک مرکزی اباغ گردیده است از ارائه تسهیات امتناع نموده اند.

۷. کمبود قابل ماحظه اقام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت 
عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. با عنایت 
به آنکه پــس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دالر در فروردین ۱۴۰۱، به اســتناد تفاهمنامه 
چهارجانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شــد تا در راســتای جلوگیری از هر گونه اخال در نظام 
سامت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ 5۰۰ میلیون دالر توسط بانک مرکزی برای واردات 
اقام مذکور تأمین گردد اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توســط 
ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز 
تخصیص یافته )نرخ بانکی تا نرخ ســامانه ای تی اس( از اختصاص 5۰۰ میلیون دالر باقی مانده 

امتناع نموده است.

رییس ســازمان انرژی اتمی تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در ســایت فردو از روز دوشنبه را تایید کرد.به گزارش ایسنا محمد اسامی در حاشیه بازدید از بیستمین 
نمایشگاه محیط زیست درباره واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام گفت: گفته بودیم که فشار و قطعنامه سیاسی چیزی را تغییر نمی دهد و صدور قطعنامه 
واکنش جدی دارد و به همین خاطر تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو از روز گذشته آغاز شده است.وی  گفت: بیش از هفت میلیون بشکه نفت از زمان بهره برداری 
از نیروگاه بوشهر صرفه جویی شده است و از لحاظ اقتصادی این نیروگاه در هفت سال سه برابر پول سرمایه گذاری خودش را برگردانده است. با توجه به تاکید 
مکرر مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته بر استقاده از انرژی پاک، قانون هدف گذاری توسعه نیروگاه های اتمی را در دستور کار قرار دادیم تا سهم انرژی هسته 
ای را به  ۲۰ درصد در کشور افزایش دهیم و این هدف حکایت از سرمایه گذاری 5۰ میلیارد دالری دارد.اسامی ادامه داد: در بخش آب، خاک، پسماند خانگی 
و شیرابه ها سعی کردیم که با فناوری پاسما در سطح پایلوت  اقداماتی انجام دهیم و معتقدم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست می توانیم این پروژه را 
در سطحی وسیع فعال کنیم که نتیجه اش خداحافظی با شیرابه خانگی  و صنعتی خواهد بود. همچنین تیم تحقیقاتی خودمان را برای کاهش آالینده حاصل از 
سوخت مازوت فعال کردیم و امیدواریم با همکاری شرکت های مرتبط کار رسوب زدایی از مازوت را هم انجام دهیم.اسامی گفت: ما در کشور با حجم سنگین 
آالینده ها مواجه هستیم، دیگر این طور نیست که مقابله با آالینده ها تکلیف یک یا دو سازمان باشد بلکه تکلیف همه دستگاه هاست که از محیط زیست حفاظت 
کنند و از معیارهایی که باید به کار گرفته شود پاسداری کنند.رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در دنیا شاهد هستیم که بسیاری از کشورها کربن صفر را برای 
سال ۲۰5۰ هدف گذاری کرده اند. ما هم نیاز داریم به این سمت برویم.وی گفت که در سازمان انرژی اتمی در دو بخش تولید برق از فناوری هسته ای و ساخت 
و تجهیز دستگاه هایی برای کاهش آالینده ها به ویژه شیرابه ها اقدام می کنیم.اسامی گفت: تاش داشتیم که ظرفیت طراحی و مهندسی نیروگاه های اتمی را در 
کشور ایجاد کنیم و این مهمترین تکلیف ماست. در سالهای گذشته به خاطر تحریم ها به ما در این زمینه کمک نکردند. همچنین وقتی چرخه سوخت داریم و 
نیروگاه های هسته ای و بخش بهداشت و درمان هم به سوخت هسته ای نیاز دارند از این رو باید به سمت تولید سوخت هم برویم.وی گفت: در دو سال گذشته به 
مساله پسماندها و شیرابه ها توجه کردیم و توانستیم با فناوری پاسما یک نمونه آزمایشگاهی در ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ساعت را تست کنیم و با همکاری استانداری 
گیان و سازمان محیط زیست سیستم صنعتی این فناوری را در اختیار قرار می دهیم تا بتوانیم حداقل استان های شمالی این مشکل را رفع کنند. منتظریم استان 
های شمالی حجم شیرابه و نقاط مشخص را اعام کنند تا در یک پروسه ساده و کم هزینه شیرابه را به آب قابل استفاده تبدیل کنند. همچنین درباره سولفور 
زدایی از مازوت پروژه ای را تعریف کردیم. از هفته پیش هم وارد مذاکره شدیم با بخش های مربوطه.رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: ما در حد پایلوت این 
پروژه ها را اجرایی کردیم و معتقدیم از فناوری های نوظهور از جمله انرژی انمی به طور گسترده می توان استفاده کرد. به دالیل مشخصی که با پیشرفت ما برخی 

ها مخالفند سعی می شود با این اقدامات برخورد شود اما ما داریم این مسیرها را باز می کنیم تا در زندگی مردم تاثیر انرژی هسته ای بیش از پیش دیده شود.

اختالف در آمار ادامه دارد....

بانک مرکزی تورم مهرماه ۴۴.۷درصد، مرکز آمار ۴۸.۶!
خاندوزی اعالم کرد

اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ 
الکترونیکی در یکی از استان ها

دولت هر روز به مخارج بودجه اضافه می کند

 تاثیر کسری 200 هزار میلیارد تومانی بر رشد نقدینگی

ســخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعام اینکه بودجه عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص 
نیافته است، گفت: طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی و در تامین بودجه ندارد لذا وعده داده 
شد که پس از اجرا در یک استان به شکل آزمایشی، ماه های آینده برای کل کشور انجام شود.به گزارش ایسنا، 
احسان خاندوزی )سه شنبه( در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه مسئله طرح کاالبرگ الکترونیکی 
مشکلی در تامین  مالی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این امر، نظام پرداخت یارانه را متاثر می کند، الزم 

بود دولت از مطمئن بودن زیرساخت فنی...

کمبود تهدیدکننده حیاتی ترین سوخت جهان

آب نداریم اما می خواهیم باز هم اطراف 
تهران شهرک بسازیم!

جزئیات پاسخ ایران به قطعنامه آژانس

اسالمی : آغاز غنی سازی ۶۰ درصد در فوردو
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نگـــاه

رییــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشــت 
از احتمــال ورود دو واکســن »پنوموکوک« و »روتاویــروس« به برنامه 
واکسیناســیون کشوری از ســال آتی خبر داد و گفت: در تاشیم ضمن 
تامین اعتبار در بودجه سال آتی برای واردات این واکسن ها، در عین حال 
بتوانیم به تولید داخلی این دو واکســن برســیم تا از سال آینده به برنامه 
واکسیناسیون کودکان زیر یک سال اضافه شوند.دکتر سید محسن زهرایی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پنوموکوک یکی از باکتری هایی است 
کــه افراد از اوایل دوران کودکی بــا آن مواجهه پیدا می کنند، گفت: این 
باکتری می تواند در ناحیه حلق کلونیزه شــود و مدتی در مجرای تنفسی 
فوقانی فرد وجود داشته باشد. در واقع مواجهه با آن ضرورتا به معنای بیمار 
شدن فرد نیست.او با اشاره به اینکه پنوموکوک  انواع و سوش های متفاوتی 
دارد، تصریح کرد: پنوموکوک سروتایپ های متعددی دارد که ممکن است 
بیماری زایی متفاوتی داشته باشند. برخی تمایل به تهاجم و بیماری زایی 
باالتر دارند. گروه های سنی کودکان زیر 5 سال، گروه سنی سالمندان باالی 
۶5 ســال، افراد دارای بیماری  زمینه ای، ضعف سیستم ایمنی، شکستگی 
قاعده جمجمه، کسانی که طحال خود را برداشته اند، بیماران پیوندی و... 
در معرض ابتا به عفونت های جدی و شــدیدتر پنوموکوک هستند. وی 
در خصوص بروز همزمــان پنوموکوک و آنفلوآنزا،  بیان کرد: احتمال بروز 

عفونت های دیگر به دنبال ابتا به آنفلوآنزا افزایش می یابد. در واقع یکی از 
عوارض جدی آنفلوآنزا بروز سینه پهلو یا پنومونی است که می تواند در اثر 
خود ویروس آنفلوآنزا یا ابتای همزمان به عفونت های باکتریایی ایجاد شود 
که یکی از باکتری های اصلی که به دنبال عفونت آنفلوآنزا می تواند سبب 
عفونت ریه شود، پنوموکوک اســت. با توجه به اینکه طی دو ماه گذشته 
شــاهد افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور بودیم طبیعتا عوارض عفونت های 
تنفسی می تواند بیشتر دیده شود که یکی از آنها که می تواند قابل انتظار 
باشــد بروز عفونت پنوموکوکی است.زهرایی با اشاره به اینکه پنوموکوک 
می توانــد عفونت های گوناگونی در بدن ایجاد کنــد، اظهار کرد: عاوه بر 
بــروز پنومونی )عفونت ریه( می تواند ســبب بروز عفونــت جریان خون، 
عفونت موضعی در مغز، قلب، مفاصل و... شود.او با بیان اینکه علیه باکتری 
پنوموکوک ۲ نوع واکسن وجود دارد، بیان کرد: یکی از انواع واکسن، پلی 
ساکاریدی است که سال ها است در دنیا استفاده می شود. نوع دیگر واکسن 
کنژوگه است که این واکسن ها می توانند در سنین پایین زیر دو سال هم 
تزریق شــود که ایمنی زایی خوبی هم دارد. از آنجایی که پنوموکوک انواع 
متعددی دارد، در واکســن های مختلف کنژوگه که کارخانه های مختلف 
تولید می کنند می توانند بر حسب توانمندی تعداد سروتایپ های متفاوت و 
بیشتری در واکسن را تحت پوشش بیاورند. واکسن هایی که اکنون در بازار 
ایران و جهان وجود دارد، واکسن های ۱۰ و ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک است. 
منظور از ظرفیت این اســت که مثا واکســن ۱۳ ظرفیتی ۱۳ سروتایپ 
رایج از باکتری را پوشــش می دهد. افراد با توصیه پزشــک می توانند این 
واکســن وارداتی را از بخش خصوصی تهیه کرده و تزریق کنند.وی افزود: 
طبق اطاعات بنده برای سال جاری سه نوع واکسن پنوموکوک وارد شده 
است و در بازار دارویی کشــور موجود است.وی به برنامه وزارت بهداشت 
برای تولید واکســن پنوموکوک اشــاره کرد و گفت: این مهم با این هدف 
دنبال می شود که بتوانیم همه بچه ها را تحت پوشش برنامه واکسیناسیون 
پنوموکوک ببریم و چند سال است که این کار را دنبال می کنیم؛ هرچند 

که می دانیم با تاخیر و عقب ماندگی در این برنامه مواجه هستیم.

احتمال ورود واکسن 
»پنوموکوک« و »روتاویروس« 
به برنامه واکسیناسیون 
کشوری از سال ۱۴۰۲
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گزیده خبر

موافقت رئیس جمهور با استعفای رستم 
قاسمی؛ افندی زاده سرپرست وزارت راه شد

تهران- ایرنا- رئیس جمهور ضمن موافقت با اســتعفای »رســتم قاسمی« وزیر 
راه و شهرســازی، »شــهریار افندی زاده« را به عنوان سرپرســت این وزارتخانه 
منصوب کرد.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
ضمن قدردانی از تالش های رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و 
شهرسازی با استعفای وی به دلیل تشدید بیماری اش موافقت کرد.رئیس جمهور 
با آرزوی سالمتی برای رستم قاسمی ابراز امیدواری کرد بتوان از توانمندی های 
وی پس از بهبودی کامل اســتفاده شود.در پی قبول استعفای قاسمی، آیت اهلل 
رئیسی »شهریار افندی زاده« معاون حمل و نقل این وزارتخانه را با حفظ سمت 
به عنوان سرپرســت وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.»سیدمحمد حسینی« 
معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز شب گذشته با اشاره به تغییرات جدی مدیریتی 
در وزارت راه، به ایرنا گفت که گزینه پیشنهادی برای جایگزینی رستم قاسمی 

یکشنبه آینده )ششم آذر( به مجلس معرفی می شود. 

امیرعبداللهیان:
 روابط ایران و عراق در جایگاه ممتازی 

قرار دارد
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: روابط ایران و عراق در ابعاد رسمی و مردمی 
با توجه به اراده سیاســی مشترک و نیز اشــتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی 
دو ملــت در جایگاه ممتازی قــرار دارد.به گزارش خبرگــزاری مهر، جمعی از 
اندیشمندان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران، تحلیلگران و فعاالن رسانه ای کشور 
عراق با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.در این 
نشســت امیرعبداللهیان ضمن تاکید بر اهمیت روابط برادرانه و رو به توســعه 
میان جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عراق، آثار مثبت این روابط بر منافع 
دو کشــور و دو ملت و همچنین منطقه را برشمرد.وزیر امور خارجه کشورمان 
تأکید کرد: روابط ایران و عراق در ابعاد رسمی و مردمی با توجه به اراده سیاسی 
مشــترک و نیز اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت در جایگاه ممتازی 
قرار دارد و مشورت ها و همکاری های فیمابین در سطوح مختلف برای تقویت و 
ارتقا مناسبات ادامه دارد.میهمانان عراقی حاضر در این دیدار نیز ضمن تشکر از 
وزیر امور خارجه کشــورمان برای فراهم شدن فرصت این دیدار، دیدگاه ها و نیز 
سواالت خود را در خصوص موضوعات مختلف بویژه روابط میان دو کشور ایران 

و عراق بیان کردند.

در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد انجام شد؛
استقبال رسمی معاون اول رئیس جمهور از 

نخست وزیر بالروس

معاون اول رئیس جمهور به صورت رســمی از رومن گالوچنکو نخســت وزیر 
بالروس در مجموعه ســعدآباد تهران اســتقبال کرد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول ریاست جمهوری، در مراسم استقبال 
رسمی محمد مخبر از نخست وزیر بالروس که ظهر )سه شنبه( برگزار شد.پس 
از نواخته شــدن سرود ملی دو کشور، محمد مخبر و گالوچنکو از یگان احترام 
ســان دیدند و اعضای دو هیئت را به یکدیگر معرفی کردند. مذاکرات خصوصی 
معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر بالروس درباره توسعه روابط دوجانبه و 
موضوعات مورد عالقه آغاز شده و پس از آن مذاکرات مشترک دو هیئت برگزار 
خواهد شد.رومن گالوچنکو نخست وزیر بالروس که به منظور توسعه مناسبات 

فیمابین در صدر هیئتی عالی رتبه به تهران سفر کرده است.

با موافقت هیئت دولت؛
مصوبه تغییر ساعات کار دستگاه های اجرایی 

مستقر در تهران تمدید شد
هیئت دولت مصوبه تغییر ســاعات کار دستگاه های اجرایی مستقر در تهران را 
تا پایان ســال تمدید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه روز 
یکشــنبه )۲۹ آبان ماه( که به ریاست حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور برگزار شد، با تمدید شناورسازی ساعت کار دستگاه های اجرایی در تهران 
موافقت کرد.بر این اساس، هیئت وزیران با توجه به نتایج مثبت ناشی از اجرای 
مصوبه دولت در خصوص اجرای طرح شناورســازی ســاعات کار دستگاه های 
اجرایی مســتقر در تهران، با تمدید مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت 

کرد.

واکنش آمریکا به غنی سازی ۶۰ درصدی 
ایران در فردو

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعالم غنی ســازی ۶۰ درصدی 
ایران در فردو، به انکار رو آورد و مدعی شد نمی تواند گزارش ها درباره این اقدام 
ایران را تایید کند.به گزارش فارس، او همچنین در اشاره به گفت وگوهای احیای 
برجام مدعی شد: تالش های ایران برای گنجاندن پرونده های اضافی برای احیای 
توافق هسته ای را رد کردیم.طبق این گزارش، بلینکن در خصوص ادعاها درباره 
ارائه پهپادهای ایرانی به روســیه برای اســتفاده در جنگ هم »این گزارش ها را 

نگران کننده« خواند.

استرالیا کاردار ایران را احضار کرد
وزیر امور خارجه استرالیا در ادامه مداخله جویی این کشور در امور داخلی ایران 
با هدف حمایت از اغتشاشات اخیر گفت دولت این کشور بار دیگر کاردار ایران 
را احضار کرده اســت.به گزارش فارس، پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا در 
ادامــه مداخله کانبرا در امور داخلی ایران با هدف حمایت از اغتشاشــات اخیر، 
در ســنای این کشور گفت دولت استرالیا بار دیگر کاردار ایران را به دلیل آنچه 
»سرکوب وحشتناک اعتراضات« خواند، احضار کرده است. وی در ادامه موضع 
ضد ایرانی خود، گفت: ما به همکاری با شرکای بین المللی خود و در داخل دولت 
برای افزایش فشــار بر ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر ادامه خواهیم داد. 
پیش تر، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در اظهاراتی مداخله جویانه درباره 
اوضاع داخلی ایران نظر داد و از اغتشاشگران حمایت کرد. وی همچنین نسبت 

به تحوالت داخلی ایران ابراز نگرانی کرد.

وزیر خارجه قطر: 
با وزیر خارجه آمریکا درباره ایران گفت وگو 

کردم
وزیر خارجه قطر از گفت وگو درباره توافق هسته ای با همتای آمریکایی اش خبر 
داد.بــه گزارش ایســنا، محمد بن عبدالرحمان آل ثانــی، وزیر خارجه قطر  در 
نشست خبری با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفت که درخصوص تحوالت 
توافق هسته ای با همتای آمریکایی خود رایزنی کرده است.وی گفت که اکنون 
درحال بررســی گزارش ها درخصوص برنامه هسته ای ایران هستیم و معتقدیم 
که دیپلماســی بهترین راه تعامل است.آل ثانی گزارش ها درخصوص استفاده از 

پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را نگران کننده خواند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش؛

رونمایی»بالگردهایهجومیدریایی«براینخستینبار
تهــران- ایرنــا- فرمانده نیــروی دریایی ارتــش از رونمایی 
بالگردهای هجومی  دریایــی و پهپادهای دریایی با برد بیش 
از ۲۰۰۰ کیلومتر خبر داد.به گــزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، 
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح 
سه شنبه در نشست خبری در آستانه ۷ آذر روز نیروی دریایی 
ارتش، اظهار داشــت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران بر اســاس آنچه در دوران هشــت ســال دفاع مقدس 
آموخته اســت امروز در همه حوزه ها حرف های جدیدی در 
منطقه به ویژه حــوزه بین المللی برای گفتن دارد.وی با بیان 
اینکــه امروز تمام شــناورهای جمهوری اســالمی ایران در 
تمام دنیا تحت اســکورت قرار می گیرند و ناوگروه های رزمی 
مــا در همه پهنه های دریاها فعالیت دارند، افزود: امروز ســه 
فرماندهی اقیانوســی ما شــامل فرماندهــی اقیانوس هند، 
فرماندهی اقیانوس اطلس و فرماندهی اقیانوســی آرام نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در حال انجام وظیفه 
هســتند و ناوگروه هــای رزمی ما برای امنیت کشــتیرانی و 
منافع نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران در حال اجرای 
ماموریت محوله اند.فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص 
دســتاوردهای جدید این نیرو نیز، عنوان کرد: نیروی دریایی 
با توجه به توان علمی و تحقیقاتی که در حوزه ســاخت انواع 
تسلیحات راهبردی در سطح، زیر سطح و اثر سطح دارد، امروز 
به دســتاوردهای مهمی دست یافته است.امیر ایرانی گفت: با 
تالش شبانه روزی کارکنان خدوم نیروی دریایی دستاوردهای 

مختلفی به دست آمده که به زودی از آن ها رونمایی می کنیم. 
از آن جمله می توان به رونمایی از بالگردهای هجومی دریایی 
بــرای اولین بار و پهپادهای دریایی با شــعاع پروازی بیش از 

دو هزار کیلومتر اشــاره کرد.وی اظهار داشــت: امروز نیروی 
دریایی ارتش در دوره ســازندگی گام برمــی دارد و در همه 
حوزه های منطقه و بین الملل فعالیت دارد؛ در حوزه ســاخت 

انواع شناورها، تجهیزات و پرنده ها حرف داریم و توان خود را 
در دریا به نمایش گذاشته ایم و امنیت شاهراه تجاری دریایی 
کشور را حفظ کرده ایم.امیر دریادار ایرانی عنوان کرد: این توان 
را داریم که صدها پهپاد را همزمان به پرواز درآوریم. در چند 
ماه آینده، اجرای رزمایش مرکب را در دســتور کار داریم که 
در منطقه شمال اقیانوس هند با حضور بیشتر کشورهای عضو 
تفاهم نامه های دو یا چندجانبه هســتند، اجرا خواهیم کرد.
فرمانــده نیروی دریایی ارتش درباره ماموریت ناوگروه۸۶ این 
نیرو گفت: ناوگروه ما برای تامین امنیت کشــتیرانی در تنگه 
ماالگا ماموریت دارد. ما اکنون در اقیانوس آرام حضور داشته 
و آمادگی حضور در همه اقیانوس ها را داریم.دریادار ایرانی در 
واکنش به اعالم خبر استفاده از شناورهای بدون سرنشین از 
سوی آمریکا، خاطرنشان کرد: این شناورهای بدون سرنشین 
)شــهپاد( ایمنی دریانوردی را به خطر انداخته اند و ما پیش 
از این، شــناورها را جمع کردیــم و چون آمریکا تضمین داد 
که این شــناورها را جمع کند، آنهــا را بازگرداندیم ولی اگر 
دوباره این اتفاق بیفتد، باز هم آن را جمع می کنیم چون این 
شناورها خطری برای کشتی های تجاری و نفتکش هستند.وی 
خاطرنشــان کرد: دشمن سعی داشت منطقه شمال اقیانوس 
هند و کانال ســوئز را امنیتی کند و مرکز امنیتی منطقه در 
چابهار برای تامین امنیت دریایی ایجاد شــد تا کشــورهای 
عضو آیونز و سایر کشورها که مایل باشند، برای تامین امنیت 

منطقه حضور داشته باشند.

روبرتــا متســوال، رییس پارلمان اروپــا می گوید تا اطالع ثانــوی ارتباطات و 
گفتگوهای مســتقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری اســالمی ایران قطع 
می شود. خانم متسوال همچنین با اشــاره به سرکوب خشونت آمیز معترضان 
در ایران تاکید کرد که »اروپا چشــمان خود را روی معترضانی که چشم امید 
به ما دارند، نخواهند بســت.« به گزارش اقتصادآنالیــن  رییس پارلمان اروپا 
همچنیــن ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام برای معترضان ایرانی از مقام های 
جمهوری اســالمی خواست که هرچه سریعتر این روند را متوقف کنند. خانم 
متســوال ضمن استقبال از اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسالمی تاکید کرد 
که نمایندگان پارلمان در همین راســتا تصمیم گرفتند تا اطالع ثانوی هیچ 
تماس مســتقیمی میان پارلمان اروپا و همتایان رســمی ایران برقرار نکنند.

در بخش دیگری از ســخنرانی رئیس پارلمان اروپا، او از شهروندان افغان نیز 
حمایت و تاکید کرد که پارلمان اروپا به مردم این کشور و نه به رهبران طالبان 
متعهد است. متسوال همچنین در ادامه افزود: »پارلمان اروپا تا زمانی که زنان 
افغان به جایگاه شایسته خود دست نیابند، به شنیدن صدای آنها ادامه خواهد 
داد.«متوســال همچنین ویدیویی از ســخنرانی خود را که به اعتراضات ایران 
پرداخته بود در صفحه توییتر خود به اشتراک گذاشته و هشتگ »زن، زندگی، 
آزادی« را هم به زبان فارســی در پایین توییت خود قرار داده اســت. از زمان 
آغاز اعتراضات سراســری در ایران، اتحادیه اروپا، تحریم هایی را علیه مقام ها و 
برخی از نهادهای جمهوری اسالمی ایران وضع کرده و از تهران خواسته است 

به سرکوب خشونت بار معترضان پایان دهد.

پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را با جمهوری اسالمی ایران »تا اطالع ثانوی« قطع کرد
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گزیده خبر

ایلنا بررسی کرد:
شکسِت عشقی در بورس

شش ماه گذشــته در جلسه ای با حضور حدود 50 
فعال بازار، پیشنهاد استعفا به آقای عشقی داده  شد. 
آقایان به خوبی می دانند که عامل اصلی مشکالت 
بازار ســرمایه، دولت است و در این جلسه به آقای 
عشقی اعالم شد که این مشکالت را بدون سانسور 

اعالم و پس از آن استعفا دهد اما سیاست این بود که این مسائل نباید علنی 
شوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در بازه زمانی 3 ساله یعنی از سال 
99 تا به امروز 3 بار رییس ســازمان بورس تغییر کرده اســت. روز گذشته 
چهارمین مدیر هم تصمیم ترک سازمان بورس را گرفت که شورای عالی با 
استعفای وی موافقت نکرد. البته گفته می شود با جدی شدن بحث استیضاح 
وزیر اقتصاد، سفارش استعفا به »مجید عشقی« داده شد؛ برای نشان دادن 
تصویــری از یک وزیر مطالبه گر. اخباری هم مبنی بر موافقت خاندوزی از 
استعفای عشقی منتشر شد که به احترام به آرای شورای عالی بورس استعفا 
از دستور کار خارج شــد.در حالی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
رییسی تنها نامزدی بود که در بحبوحه فضای انتخابات ریاست جمهوری به 
بازدید از تاالر شیشه ای و بورس تهران رفت و وعده بهبود شرایط بورس را 
داد، اما نه تنها شاخص رشدی نداشت بلکه چند ماهی است در کانال بین 
یک میلیون و 300 هزار واحد تا 400 هزار واحد درجا می زند و در حالیکه 
دولت دوازدهم بورس را با شــاخص یک میلیون و 448 هزار واحد تحویل 
داد امروز شاخص حدود یک میلیون و 400 هزار واحد است.با وخیم شدن 
اوضاع نقدینگی در بازار سرمایه و خروج معنادار به یکباره حقوقی ها از بازار 
سازمان بورس بسته ده بندی حمایتی از بازار را منتشر کرد و انتشار بسته 
جدید در حالی بود که بسته قبلی که در سال گذشته ارائه شد را هنوز باز 
نکرده اند. سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت 
و ... برای تحقق اهداف خود در سکوت رییس و متولی بازار سرمایه به طور 
مدام  بورس که محل ســرمایه  گذاری مستقیم خرد و کالن مردم است را 
می دوشند.روز گذشته هم عشقی در اعتراض به این شرایط یا با درک این 
موضوع که توانایی بهبود شــرایط را ندارد، استعفا داد. استعفایی که اهالی 
و خبرگان بازار از همان ابتدا از نمایشــی بــودن آن مطلع بودند.»فردین 
آقابزرگی« کارشناس بازار ســرمایه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره ضعف های بازار سرمایه در دوره مدیریت عشقی اظهار داشت: شش 
ماه گذشــته در یک جلسه با حضور حدود 50 فعال بازار، پیشنهاد استعفا 
به آقای عشقی داده  شد. آقایان به خوبی می دانند که عامل اصلی مشکالت 
بازار سرمایه، دولت است و در این جلسه  به آقای عشقی اعالم شد که این 
مشــکالت را بدون سانسور اعالم و پس از آن استعفا دهد اما سیاست این 
بود که این مســائل نباید علنی شــوند.وی ادامه داد: واقعیت این است که 
مشکالت بازار ســرمایه با نامه نگاری بین نهادها و دستگاه های دولتی حل 
نمی شــود و آقای عشــقی هم اگر نامه ای در این باره ارسال کند این نامه 
را به همکالسی خود یعنی آقای خاندوزی نوشته   است.این کارشناس بازار 
سرمایه تاکید کرد: عمده مصائب و مسائل بازار سرمایه این است که در کنار 
دولت قرار گرفته و ریشــه مشکالت این موضوع است و آقای عشقی بنا بر 
اشــتباه محرزش، همان سازوکار بازار اوراق بهادار سال 84 را انتخاب کرده  
است یعنی ســازو کاری که شورای عالی وجود داشته باشد که اعضای آن 
چکیده ای از هیات دولت اســت و استیفای حقوق سهامداران با رد و بدل 
شدن نامه ها انجام شود.آقابزرگی با بیان اینکه شخص آقای عشقی و هیات 
مدیره سازمان مانع از ایجاد تشکل های خود التزام شدند، گفت: در حالیکه 
بازار ســرمایه امروز نیاز به تشــکل های خودالتزام دارد و دراین باره پیش 
اصالحی قانون ارایه کرده شــد تا تشکل های خود التزام مانند کانون هایی 
جدید مانند کانون سهامداران حقیقی و ...شکل بگیرند تا سهامداران بتوانند 
از این طریق حقوق خود را مطالبه کنند اما اجازه ایجاد کانون های جدید در 
دوره مدیریت اقای عشقی اجازه داده نشد یا اینکه به صورت مصلحتی گمان 
کردند می توان با یک نفر به جنگ یک لشکر رفت اما شکست خورد. وقتی 
این تشکل ها وجود ندارند سهامداران از کدام مجرا باید مشکل خود را مطرح 
کنند؟ وجاهت و جایگاه قانونی سهامداران کجاست؟ امروز مانند 20 سال 
گذشته مشکالت مطرح می شود و در نهایت هم اعالم می کنند که با فعاالن 
بازار در تماس هستیم و دغدغه ها را می فهمیم اما این روش شکست خورده 
اســت.  وی با اشاره به استعفای مدیران قبلی سازمان بورس اظهار داشت: 
مدیران قبلی ســازمان بورس به سرعت به این نتیجه رسیدند که کاری از 
دستشان برنمی آید و بعد از استعفای آقای محمدی، آقای قالیباف هم چهار 
ماه بعد از اینکه وارد بورس شد استعفا داد که در آن تاریخ به استعفای وی 
موافقت نشد.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید توجه داشته باشیم 
که اگر به بخش خصوصی در چارچوب یک نظام قیمت گذاری دســتوری 
تکلیفی شود و احساس کند که با اجرا به آوردن این مکانیزم و این قیمت 
دستوری، شرکت تحت نظارتش رو به افول و در معرض تهدید جدی قرار 
می گیرد، نسبت به انجام ان تکلیف اقدام نمی کند و کرکره کارخانه و بخش 
تولیدی خود را پایین می کشــد البته منظور اعتصاب نیست اما این تهدید 
را هم نمی پذیرد.آقابزرگی با بیان اینکه اولین اشــتباه آقای عشــقی انجام 
خواسته های دولت درباره اوراق بدهی بود، تاکید کرد: اولین سخنرانی آقای 
عشقی درباره توســعه بازار از طریق انتشار اوراق بدهی بود و این خواسته 
دولت به سازمان بورسی استقالل نداشت تحمیل شد و  اولین اشتباه آقای 
عشقی این بودکه  همسو با خواســته دولت شد.  وی گفت: مخالف اوراق 
بدهی نیستیم اما انتشــار و فروش اوراق زمانی مناسب است که منابع آن 
صرف زیرساخت های توسعه و اقتصاد کشور شود و نه هزینه های جاری.این 
کارشــناس اقتصادی با اشاره به عدم استقالل سازمان بورس افزود: وزارت 
صمت که اتفاقا عضو شــورای عالی بورس اســت به رییس سازمان بورس 
درباره ورود یا عدم ورود خودرو به بورس یا سایر موضوعات دخیل، دستور 
می دهد و بانک مرکزی و ســایر دستگاه ها و وزارتخانه ها هم همینطور اما 
رییس ســازمان بورس در هر تصمیمی باید نگاهی به 50 میلیون سهامدار 
داشته باشد و مطیع دستورات و اوامر دولت نباشد.وی تاکید کرد: چرا باید 
شاخص بورس نشانگر آثار خنثی تورم در اقتصاد باشد، شاهد آن هستیم که 
شــاخص را صفر نگه می دارند تا بگویند افزایش قیمت در کاالهای اساسی 
هیچ نقشــی در تورم نداشته و نتیجه این شده که 6 ماه است که شاخص 
در واحد یک میلیون و 300 هزار واحد باقی مانده و درجا زده اســت. ما با 
یک ضعف ساختاری مواجه هستیم و اگر آقای عشقی به پشت میز دانشگاه 
برگردد، خودش منتقد این سیاســت ها خواهد بود.آقابزرگی با اشــاره به 
اهمیت موضوع سهامداران در مقابل منافع دستگاه ها و خواسته های دولتی 
گفت: مهمترین موضوع تغییر زیرساخت های قانونی است و وجاهت دادن 
و اســتقالل دادن به سازمان بورس است. امروز سهامدار در بورس های دنیا 
جایگاه قابل توجهی دارد بطوریکه بافین آلمان با 2500 نیروی کار که مهم 
ترین شــرکت و ناظر بر بازارهای مالی محسوب می شود در برابر سهامدار 
خرد تفاوتی ندارد و ســهامدار خرد به اندازه شــرکت بافین در تصمیمات 

می تواند اثرگذار باشد. 

 میزان افزایش دستمزد مشاغل عمرانی
 اعالم شد

طبق اعالم مرکز آمار، شیشــه بر درجه یک با 49,02 درصد دارای بیشــترین 
 افزایش و سرکارگر با ١0.53 درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد 
ساعتی نسبت به دوره  قبل بوده اند.به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از دستمزد 
نیروی انسانی شــاغل در طرح های عمرانی از سال ١365 به  صورت شش ماهه 
در سطح استان تهران توســط مرکز آمار ایران اجرا می شود.در این آمارگیری، 
اطالعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح  های عمرانی 
)١09 قلم( با ارســال پرسشــنامه  های مربوطه از طریق رایانامه به تعدادی از 
پیمانکاری  های  مجری طرح های عمرانی در سطح استان تهران جمع  آوری می  
شــود. این طرح در مهرماه ماه ســال ١40١ برای جمع  آوری اطالعات مربوط 
به نیمه  اول همان ســال اجرا شده است.مقایســه  متوسط دستمزد ساعتی در 
این دوره با دوره  مشــابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش دستمزد 
ساعتی مربوط به »بنای سفت کاردرجه یک« با 45,42 درصد و کمترین افزایش 

دستمزد ساعتی مربوط به »آزبست کاردرجه دو« با 0.٧4 درصد بوده است.

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 
اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور ضمن تشــریح جزئیات نحوه رسیدگی 
بــه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده تا اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی توسط مؤدیان مشمول نظام 
مالیات بر ارزش افزوده، همچنان پابرجاســت.به گزارش ایلنا از سازمان مالیاتی 
ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات 
چگونگی رســیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: به 
 موجب ماده )١4( قانون مالیات بر ارزش  افزوده مصوب 02/03/١400، چنانچه 
ســازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه  های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند 
سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع 
قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می  شود صرفاً به 

میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است.

خاندوزی اعالم کرد

اجرایآزمایشیطرحکاالبرگالکترونیکیدریکیازاستانها
ســخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعالم اینکه بودجه عمرانی 
بــرای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص نیافته اســت، 
گفــت: طرح کاالبرگ الکترونیکی مشــکلی در تامین  مالی و 
در تامیــن بودجه ندارد لذا وعده داده شــد که پس از اجرا در 
یک اســتان به شکل آزمایشی، ماه های آینده برای کل کشور 
انجام شــود.به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی )سه شنبه( در 
نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه مسئله طرح کاالبرگ 
الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی ندارد، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه این امر، نظام پرداخت یارانه را متاثر می کند، الزم بود 
دولت از مطمئن بودن زیرســاخت فنی اطمینان حاصل کند 
و تغییــرات در وزارت کار قدری تاخیــر در بهره برداری پروژه 
انداخت  اما وعده داده شــد که پــس از آنکه این طرح در یک 
استان به شکل آزمایشی پیاده شد، از ماه های آینده برای کل 
کشــور انجام می شود.وی ادامه داد: این  طرح مشکلی ندارد و 
مشــکلی در تامین بودجه هم موجود نیست، پیش بینی این 
اســت که دوره آزمایشــی یک ماه به طول بیانجامد و بعد از 
یک ماه برای ســایر استانها هم انجام شود.خاندوزی با اشاره به 
کاهش تورم نقطه به نقطه در فصل تابســتان، اظهار کرد: در 
تابستان ١40١ شاخص بهای تولیدکنندگان به ویژه در بخش 
کاالهای صنعتی و معدنی وضعیت خوبی دارد و شاهد کاهش 
آن بودیم. تورم فصلی در بخش صنعت در تابستان امسال ١4.8 
درصد کاهش پیدا کرده و به منفی 2.3 درصد رســیده است 
که نشــان دهنده نه تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در قیمت 
کاالهای صنعتی در تابستان است.وی افزود: تورم نقطه به نقطه 
تابســتان ١40١ نسبت به فصل قبل ١6.2 درصد کاهش پیدا 
کرده است و تورم ساالنه بخش صنعت در تابستان ٧.6 درصد 
کاهش داشته است. در حوزه معدن هم شرایط به همین ترتیب 
است و تورم فصلی تولیدکنندگان در بخش معدن 9.4 درصد 
کاهش داشته و تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان این بخش 
نیــز ١4 واحد درصد کاهش پیدا کرده و تورم ســاالنه 2١.٧ 
درصد کاهش داشته اســت.خاندوزی اظهار کرد: این اعداد و 
ارقام حکایت از این دارد کــه در حوزه محصوالت و کاالهای 
مرتبط با صنعت و معدن در سمت تولیدکنندگان شاهد کاهش 
قیمت ها هستیم که امیدبخش است در فصل پاییز و زمستان 
شاهد افزایش قیمت کمتری در سمت مصرف کنندگان باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه خدمات تورم 
افزایشی بوده اســت، اظهار کرد: این میزان از 2.4 درصد بهار 

به ١6.2 درصد تابستان افزایش یافته است.خاندوزی ادامه داد: 
گزارش های تولید کاالهای صنعتی و معدنی نشان می دهد که 
تولیدات صنعتی و معدنی به شــکل کمی در شــش ماهه اول 
امسال هم شــرکت های معدنی بزرگ ما ١2.٧ درصد افزایش 
تولید داشــتند و هم شــرکت های بزرگ صنعتی 5.3 درصد 
افزایش میزان تولید را تجربه کرده اند و میزان فروش هم 9.9 
درصد در هفت ماهه اول ســال بیشتر شده است .وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: اخیرا در حوزه تامین ارز دارو مشــکالتی را شاهد 
بودیم که در تامین بازار و قیمت دارو خود را نشــان داد. دارو 
حساس ترین کاالیی است که دولت برای مدیریت ارز آن همه 
جانبه پای کار است، چراکه سالمت مردم شوخی بردار نیست.

وی یادآور شد: مشکلی که پیش  آمده بود با سرعت و جدیت 
بیشــتر سعی شد جبران شود و نارضایتی ها با سرعت برطرف 
شود. اقدامات برای تخصیص دارو و تامین ارز برای واردات دارو 
و تولید دارو با سرعت خوبی پیش می رود که امیدواریم ظرف 
هفته های آینده مشــکالت برطرف شود.خاندوزی تأکید کرد: 
طبق اعالم بانک  مرکزی بیش از سه میلیارد دالر تخصیص ارز 

به این حوزه محقق شده است. برای تامین برخی کسری ها نیز 
اقدامات عاجلی برای واردات انجام شده و با گمرک هماهنگی 
صورت گرفته تا ترخیص این محموله ها با اولویت انجام شود.
وزیر اقتصاد با اشــاره به گالیه های پیمانــکاران در پروژه های 
دولت در زمینه تخصیص اندک برای پروژه های عمرانی، اظهار 
کرد: در شش ماهه اول سال 40 هزار میلیارد تومان تخصیص 
عمرانی دولت بود و در مهر و آبان 40 هزار میلیارد تومان دیگر 
تخصیص عمرانی صورت گرفت.ســخنگوی اقتصادی دولت با 
اشاره به اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف اموال تملیکی 
اظهار کرد: در هفت ماهه امســال انهــدام کاالی قاچاق 4٧0 
درصد و فروش کاالهای متروکه 680 درصد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته است.وزیر اقتصاد ادامه داد: از 
محل بودجه عمرانی برای هزینه های جاری استفاده نمی شود و 
طرح این ادعا که بودجه عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان 
دولت اختصاص یافته، صحت ندارد.خاندوزی همچنین اظهار 
کرد: بودجه اشــتغال از ١300 میلیارد تومان در سال ١399 
به 46 هزار میلیارد تومان در ســال ١40١ افزایش یافته است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تحوالت اقتصادی 
را در آینده شــاهد خواهیم بود؟ اظهار کرد: اساسا سند تحول 
دولت را با فصل چرخش های تحول آفرین آغاز کردیم که این 
اقدامات مشخص نقطه عطفی است که دولت بر اساس آن می 
گوید در چهار سال خدمت چه اقداماتی انجام داده است. ابعاد 
تحوالت اقتصادی با تدوی ســند برنامه هفتم توسعه و الیحه 
بودجه ١402 تشــریح خواهد شــد.خاندوزی در پاسخ به این 
پرســش که وضعیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
و مجموع درآمد چگونه اســت؟ تصریح کرد: طرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه که مالیات بر ســوداگری و داللی است، جزو 
طرح هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی های 
غیرمولد و سفته بازی در کشور می شود. ١60 کشور دنیا این 
قانون را مصوب کردند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت 
کنیم.وی یادآور شــد: جزئیات این طرح امسال در کمیسیون 
اقتصادی دولت نهایی شــد و در دســتور کار مجلس نیز قرار 
دارد و بــه محض تصویب، دولــت آن را اجرایی خواهد کرد. 
خرداد امسال هم طرحی به نام قانون مالیات های مستقیم در 
وزارت اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی 
دولت است.سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای 
جلوگیری از افزایش تورم در ماه های پایانی ســال، اعالم کرد: 
کمیته و کارگروهی که با دســتور رییس جمهوری در پایش 
تورم ایجاد شد با حضور معاون اول جلساتی تشکیل می شود و 
دستگاه ها گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند. بانک مرکزی 
هم هدف گذاری رشــد نقدینگی خود را مشخص کرده که به 
بانک ها ابالغ می شود و بانک مرکزی در این جلسات از پایش 
نقدینگی گزارش می دهد.خاندوزی ادامه داد: برخی دستگاه 
ها در زمینه مصوبات عقب ماندگی داشتند که این انحراف به 
آنان تذکر داده شــد و ١5 روز بعد در جلســه باید انحرافات و 
عقب ماندگی ها را جبران کنند که همین اقدامات در ماه های 
آینده تاثیر خود نشان می دهد.وی در پاسخ به این پرسش که 
نظر دولت نسبت به طرح تفکیک بررسی احکام و بودجه الیحه 
بودجه و دو مرحله ای شدن آن چیست، گفت: سازمان برنامه 
و بودجه در ســاختار بودجه اصالحاتی وارد کرد و درخواستم 
این اســت آنانی که در طراحی این طرح نقش دارند، در مسیر 
همین کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه باشد. اما در مجموع 
حامی هر اقدامی که باعث شــفافیت مالی باشد و به واقعی تر 

شدن بودجه کمک کند، هستیم.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالی که 
کسری در بودجه عیان است، بودجه جاری مجلس 
به شــدت افزایش پیــدا کــرده  و بودجه ١40١ 
مجلس نسبت به بودجه سال 99 بیش از 2.5 برابر 
شده اســت.مهدی پازوکی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره تبعات و اثرات کســری 200 
هزار میلیارد تومان بودجه ١40١ که توسط رییس 
ســازمان برنامه و بودجه اعالم شد، اظهار داشت: 
علی رغــم اینکه مدیران دولت ســیزدهم پیش از 
این دولت، منتقد بودجه ریزی دولت  قبل بودند اما 
بودجه  ١40١ بودجه بســیار ضعیفی بود و بودجه 
این دولت و اجرای آن بدتر از دولت های قبلی هم 
بوده است.وی با بیان اینکه مخارج دولت در بودجه 
١40١ به مراتب بیشتر شده  است و دولت هر روز 
به مخارج بودجه اضافه می کند، ادامه داد: دولت با 
ندانم  کاری های نظام دســتمزد را با بحران مواجه 
و با بی عدالتــی درباره آن تصمیم گیری کردند، به 
اجرا رساندند و ســازمان برنامه و بودجه هنوز در 
پرداخت حقوق بازنشسته ها با مشکل مواجه است.     
این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر دولتی 
که به گفته رییس ســازمان برنامه و بودجه 200 
هزار میلیارد تومان کســری در بودجه دارد چطور 
می تواند به هزینه های دولت اضافه کند و حقوق و 
دستمزد را افزایش دهد. این اقدامات باعث می شود 
که توهم پولی ایجــاد کند و با این اقدامات دولت 
ســیزدهم، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش 

داد.پازوکی افزود: این دولت نســبت به دولت های 
قبل به شــدت ضعیف تر است و وزرایی که بر سر 
کار آمده اند از نظر توانایــی، عملکردی،  مدیریتی 
و...  قابل مقایسه با وزرای دولت های قبل نیستند. 
در واقــع تمام مدیران ضعیف دولت نهم و دهم به 
غیر از تعدادی که در زندان هستند، مابقی به کار 
برگشتند اما از همان دوره هم ضعیف تر شده اند.وی 
تاکید کرد: در همین دوره بهترین مدیران استانی 
ســازمان برنامه و بودجه حذف شــدند و به دلیل 
اینکه مدیران مستقلی بودند و به جناحی وابستگی 
نداشتند در این دولت کنار گذاشته شدند. موضوع 
این است که اساســا مدیران ضعیف، نمی خواهند 
افراد قوی در سیستم حضور داشته باشد و بخشی 
از کار را مدیریت کند، مردم متوجه این تصمیمات 
شده اند و نسبت به آن اعتراض دارند.این کارشناس 
اقتصادی با اشــاره به افزایش مخارج دولت گفت: 
در حالی که کســری در بودجه عیان است، بودجه 
جاری مجلس به شدت افزایش پیدا کرده  و بودجه 
١40١ مجلس نســبت به بودجه سال 99 بیش از 
2,5 برابر شده است.وی ادامه داد: از دیگر اشکاالت 
بودجه ریزی دولت ســیزدهم این اســت که سال 
گذشته ردیف های بودجه را ادغام کردند تا جامعه 
و مردم امکان نظارت بر بودجه را نداشته باشند و 
شاهد برگشت اقدامات و سیاست های اشتباه دولت 
نهم و دهم هســتیم، در حالی که این سیاست ها 
آزمــون خود را پس داده انــد و اثرات و تبعات آن 

را در اقتصــاد دیدیم .پاوزکی با بیــان اینکه آثار 
کســری 200 هزار میلیارد تومان بودجه ١40١ را 
می توان در رشد نقدینگی می بینیم، اظهار داشت: 
درحالی که درآمدهای دولــت تحقق پیدا نکرده ، 
مخارج دولت افزایش یافته  است. اگر دولت بخواهد 
آثار و تبعات منفی کســری بودجه را کنترل کند 
بایــد به همین میزان مخــارج را کاهش دهد. اما 
توان کاهش مخــارج را ندارد به طوریکه در همین 
شــرایط افزایش حقوق را هم در دستور کار دارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین در شرایطی 
کــه امکان کاهش مخــارج را ندارنــد باید منابع 
درآمدی را افزایش دهند اما سیاست های خارجی 
دولت اثرگذار در افزایش درآمدها با اشکال مواجه 
اســت و کشــور را در این زمینه با بحران روبه رو 
کرده اند. طبق گفته مدیران درآمدهای نفتی پیش 
بینی شده هم تحقق پیدا نمی کند. وی تاکید کرد: 
در این شــرایط دولت با تصمیمات اتخاذ شــده، 
بی عدالتی را در اقتصاد گسترش داده  است از این 
رو تیم اقتصادی دولت رییسی تنها امکان مقایسه 
با تیم اقتصادی دولت آقــای احمدی نژاد را دارد، 
اما با این تفــاوت که در دولت نهم و دهم بخت با 
آنها یار بود و درآمدهای نفتی کشور فوق العاده باال 
بود و ناکارامدی تیم اقتصادی دولت به طور واقعی 
نمایان نمی شــد اما امروز که درآمدهای نفتی به 
اندازه آن دوران نیســت، ناکارآمدی تیم اقتصادی 

پیدا است. 

دولت هر روز به مخارج بودجه اضافه می کند

 تاثیر کسری 200 هزار میلیارد تومانی بر رشد نقدینگی

مشکل کم آبی مجموعه 
و  ران  ـ ـ ه ت هرهای  ـ شـ
کرج با ١٧ میلیون نفر 
جمعیت سال هاســت 
که مطرح می شــود اما 
ظاهرا بدون توجه به هشدارهای کارشناسی، قرار است شاهد 
بارگذاری جمعیت بیشتر از طریق احداث دست کم سه شهرک 
جدید در فاز اول باشــیم.به گزارش ایسنا، موضوع ساخت 40 
شهر و شــهرک جدید در کشور از ســال گذشته مطرح شد. 
ایــن برنامه به عنــوان یکی از راهکارها در تامین مســکن در 
دستور کار شرکت عمران شــهرهای جدید قرار گرفت. اولین 
قدم شناسایی زمین های قابل ســاخت است که باید از سوی 
سازمان ملی زمین و مسکن شناسایی و به تایید شورای عالی 
معماری و شهرسازی برسد. اما به نظر می رسد منابع آبی تهران 
پاسخگوی بارگذاری جمعیت جدید نیست.طبق آخرین اخبر 
در برخی استان ها مثل البرز، مکان یابی شهرهای اطراف تهران 

انجــام و 4٧ هزار و 343 هکتار زمین برای احداث شــهرک و 
بارگذاری شناسایی شده است. ساخت 4 شهرک معادل ١٧١5 
هکتار زمین به دســتگاه های مربوطه ابالغ شده، 8 شهرک در 
کارگروه ها در حال بررسی است و 2 شهرک نیز مورد مخالفت 
قرار گرفته اســت.اوایل مهرماه، علیرضا جعفری ـ مدیرعامل 
شــرکت عمران شهرهای جدید به ایسنا گفت که برای تهران 
سه شهر جدید »خوارزمی«، »فردوس« و »اعتمادیه« را داریم 
که طرح خوارزمی و فردوس آماده شده و در دستور کار شورای 
برنامه ریزی استان قرار گرفته است. انشاءاهلل بعد از تصویب برای 
شورای عالی شهرســازی و معماری ارسال می شود و عملیات 
اجرایی آغاز خواهد شد.صحبت از ساخت شهرک های جدید در 
حالی توســط مسئوالن مطرح می شود که هم اکنون شهرهای 
پردیس، پرند، هشــتگرد و ایوانکی در اطراف تهران قرار دارند 
و حتی تناســبی بین افق جمعیتی پردیس که از آب و هوای 
بهتری در مقایســه با سه شــهر دیگر برخوردار است با منابع 
آبی آن وجود ندارد. گفته می شــود پردیــس برای حدود 50 

هــزار نفــر آب دارد در حالی که قرار اســت در آینده بیش از 
500 هزار نفر در آن جا ســاکن شوند. در شهر جدید پرند نیز 
همین امسال بسیاری از مردم نسبت به قطعی مکرر آب گالیه 
داشتند.تأمین و انتقال آب اســتان تهران از طریق دو سامانه 
شــرق و غرب صورت می گیرد که سامانه شرق شامل سدهای 
الر، لتیان و ماملو و ســامانه غرب شــامل سدهای امیرکبیر و 
طالقان می شود اما به نظر می رسد مساله ی آب تهران به تدریج 
به یکی از چالش های پایتخت تبدیل شــده است. این موضوع 
را به راحتی می توان از هشــدارهای کم آبی در تابستان ١40١ 
متوجه شد و سرانجام به سختی از مشکل کم آبی در فصل گرما 
گریختیم. عمده کارشناسان معتقدند  باید برنامه ای برای انتقال 
جمعیت از تهران داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از فشاری آبی 
به پایتخت را کاهش دهیم. بــا این حال ظاهرا برنامه ریزی ها 
دارد برعکس طی می شود.سیاســت احداث شهرهای جدید و 
شهرک ســازی از اواخر دهه 60 مورد توجه قرار گرفت. ســال 
١368 شرکت عمران شهرهای جدید تاسیس شد. اما برنامه ها 

به دالیلی همچون نبود شــغل، کمبود امکانات، کمبود منابع 
آبی و مشکل رفت و آمد شهرهای جدید با شهر مادر، آن طور 
که باید و شاید به اهداف خود نرسید. هدف اولیه آن بود که تا 
سال ١395 حدود شش میلیون نفر در شهرهای جدید ساکن 
ســاکن شوند اما حاال در ســال ١40١ کمتر از یک میلیون و 
200 هزار نفر در 2١ شهر جدید زندگی می کنند.جدا از بحث 
زیرســاخت ها و امکانات، یکی از مهم ترین مسائل درخصوص 
احداث شــهرک های جدیــد، جمعیت پذیری آن بر اســاس 
اســتعدادهای ایجاد زیرساخت ها بخصوص موضوع تامین آب 
است. با توجه به سکونت ١٧.5 میلیون نفر در مجموعه شهری 
تهــران و کرج، آیا بارگذاری مجدد جمعیت در این اســتان ها 
منطقی است؟تورج کشاورز - کارشناس ارشد حوزه منابع آبی 
می گوید: عمده کالن شــهرهایی مثل تهران، اصفهان و شیراز 
چندین سال است که با معضل تامین آب شرب مواجه هستند 
اما با توجه به شــرایط خشکســالی اخیر و رشد جمعیت این 
موضوع هر سال تشدید می شود، هرچند اولویت تامین منابع 
آب در ابتدا شــرب، صنعت و بعد از آن کشاورزی است اما به 
دلیل رشــد جمعیت، اضافه برداشت و خشکسالی منابع آبی 

پاسخگو نیست.

آب نداریم اما می خواهیم باز هم اطراف تهران شهرک بسازیم!
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گزیده خبر

اعالم آمادگی ایران برای انجام تعمیرات 
نیروگاهی در ونزوئال

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: این 
آمادگی وجود دارد تا در زمینه انجام ۱۰ هزار مگاوات 
تعمیرات نیروگاهی در ونزوئال فعالیت داشته باشیم و در 
این حوزه اقدام کنیم.به گزارش ایســنا، مسعود مرادی 
در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق در نشســتی خبری با بیان اینکه کشــور ونزوئال اعالم نیاز برای تعمیر ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه داشته که تفاهم نامه ای هم در این زمینه منعقد شده است، 
گفت: تالش می شــود این موضوع در سفر رئیس مجلس به این کشور پیگیری 
و وارد مرحله اجرایی شــود.وی افزود: باتوجه به پتانســیل های ایران در حوزه 
تعمیرات نیروگاهیزاین توانایی وجود دارد ۱۰ هزار مگاوات نیاز تعمیرات ونزوئال 
را به طور کامل انجام دهیم.مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تاکید 
بر اینکه شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بزرگ ترین شرکت در زمینه تعمیرات 
نیروگاهــی بوده که از دهــه ۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده اســت، گفت: از آن 
زمان تا کنون دســتاوردهای خوبی را در این حوزه به دست آورده ایم.مرادی با 
بیان اینکــه ابتدای کار دانش فنی تعمیرات نیروگاهی در اختیار خارجی ها بود 
که با تالش متخصصان داخلی ســازی شد، گفت: اکنون ۱۰۰ درصد تعمیرات 

نیروگاهی توسط متخصصان در داخل کشور انجام می شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران:
میزان مصرف گاز ادارات و سازمان های 

دولتی کنترل می شود
سرپرســت شرکت گاز مازندران از اهمیت مصرف بهینه و بازرسی از سازمانهای 
دولتی در فصل سرد سال خبر داد و گفت: میزان مصرف گاز در سازمانها و ادارات 
دولتی کنترل می شــود.دکتر قاسم مایلی رستمی اظهار داشت: با توجه به فرا 
رسیدن فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز و الزام به رعایت مصرف استاندارد 
توســط ادارات، سازمان ها و ساختمان های دولتی پر مصرف و صرفه جویی در 
مصرف گاز، نیاز است سال جاری نیز مانند گذشته، بازدیدهای دوره ای و مستمر 
از ادارات و ساختمان های دولتی در دستور کار کلیه ادارات گازرسانی قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۲ درجه و الزام ادارات و ســازمان 
ها به خاموش کردن سیســتم گرمایشی پس از اتمام ساعت کار اداری و بهینه 
کردن  سیستم موتورخانه ها امری ضروری است و بازدید سر زده و بدون اطالع 
قبلی، پس از اتمام ساعت کار، از ادارات و ساختمان های دولتی انجام می شود 
و خاموش بودن سیستم گرمایشی کنترل و در صورت خاموش نبودن سیستم 

گرمایشی و تکرار این کار، اخطار قطع جریان گاز صادر می شود.

برگزاری دوره آموزشی کاربران جایگاههای 
سی ان جی در استان گلستان

مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان از برگزاری دوره 
آموزشی برای کاربران جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده در استان گلستان 
خبر داد.سید محمد حسینی در حاشیه بازدید از این دوره آموزشی ضمن اعالم 
ایــن خبر افزود:ایــن دوره باهدف ارتقاء دانش و افزایش ســطح کیفی کاربران 
جایگاههای ســی ان جی طبق استاندارد آموزشی مصوب و براساس تفاهم نامه 
همکاری امضا شده میان شرکت ملی  پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان برگزار شده است.بر پایه این گزارش 
در این دوره آموزشــی شــرکت کنندگان با انواع تجهیزات سی ان جی، نحوه 
صحیح ســوختگیری ایمن و نحوه واکنش در شرایط اضطراری آشنا شدند.این 
دوره آموزشــی به مدت 4۸ ساعت برای 37 نفر از کاربران جایگاههای سی ان 
جی ســطح استان گلستان در مرکز آموزشی برادران اداره کل فنی حرفه ای در 
گرگان برگزار شــد.گفتنی است درپایان دوره برای شرکت کنندگان گواهینامه 

معتبر صادر می شود.

کتابخوان ها سرمایه اجتماعی کشور هستند
 بوستان های کرج به سرای مطالعه مجهز 

می شوند
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ آیین نکوداشــت هفته کتاب و کتاب خوانی 
امروز ۲۹ آبان ماه در راســتای تحقق شعار )کرج پایتخت کتاب خوانی کشور( با 
حضور دانش آموزان و عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی در تاالر شهیدان نژاد 
فالح برگزار شد.محسن برجی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی شــهرداری کرج در این مراســم با تأکید بر اینکه این آیین باهدف 
ارتقای فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب خوانی برگزار شده است، افزود: کتابخوان ها  
ســرمایه های اجتماعی جامعه هستند و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
کرج با جدیت به دنبال راهکارهایی برای افزایش تعداد افراد اهل مطالعه است.
برجی در ادامه گفت: تالش ما در برگزاری این گونه مراسم  این است که به بهانه 
هفته کتاب بتوانیم از یک اثر فاخر قدردانی کنیم و امیدوارم هرســال بتوانیم با 
این اقدام، آثار حوزه کتاب و کتابخوانی را معرفی و از هنرمندان این آثار قدردانی 
کنیم.برجی از الکترونیکی شدن کتابخانه های کرج خبر داد و گفت: در راستای 
جایگزینی سیستم ســنتی و دستی ثبت کتب و ثبت نام اعضا در کتابخانه های 
شهرداری کرج، نرم افزار کتابخانه های ثنا در تمامی کتابخانه های تحت نظر این 
سازمان راه اندازی شده اســت.وی عنوان کرد: به  روزرسانی اطالعات و تسهیل  

دسترسی شهروندان از اهداف الکترونیکی کردن کتابخانه ها است .

صعود نفت در پی تکذیب خبر افزایش تولید 
اوپک پالس

قیمت نفت پس از این که عربستان سعودی گزارش رسانه ای مبنی بر مذاکرات 
اوپک پالس برای افزایش عرضه را تکذیب کرد، اوایل معامالت روز ســه شنبه 
بازار آســیا افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۱7 سنت 
معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۸7 دالر و ۶۲ ســنت در هر بشــکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت سنت معادل ۰.۱ درصد 
افزایش، به ۸۰ دالر و ۱۱ ســنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص در معامالت 
روز گذشــته پس از این که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرد در نشست 
چهارم دسامبر اوپک پالس افزایش تولید این گروه به میزان حداکثر ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز مورد بررسی قرار می گیرد، بیش از پنج درصد ریزش کرده بودند.
اما بالفاصله قیمتهای نفت پس از این که شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی اعالم کرد کشورش به کاهش تولید پایبند است و درباره 
افزایش تولید با سایر اعضای اوپک گفت و گو نکرده است و گزارش وال استریت 
ژورنال را تکذیب کرد، به ســرعت بهبــود کامل یافتند.اوپک و متحدانش اخیرا 
اهداف کاهش تولید را کاهش داده اند و وزیر انرژی عربستان سعودی ماه جاری 
اظهــار کرد این گروه به دلیل ابهاماتی که پیرامــون اقتصاد جهانی وجود دارد، 

درباره تولید نفت محتاط می ماند.

بلومبرگ مدعی شد
 نفت روسیه ۹۰ درصد بازار اروپا را

 از دست داد
روســیه بیش از ۹۰ درصد از ســهم خود در بازار نفت اروپا را از دســت داده و 
صادرات این کشور از بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ اوکراین، به 
کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در هفته های اخیر رسیده است.به گزارش ایسنا، 
تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت روسیه و مکانیزم سقف قیمت برای 
صادرات نفت روسیه از پنجم دســامبر آغاز می شود.محاسبات بلومبرگ نشان 
می دهد روســیه بیش از ۹۰ درصد از بازار نفت اروپا را پیش از رســیدن زمان 
ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی این کشور در فوریه از دست داده و در مدت 
چهار هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، خرید نفت روســیه به ۹۵ هزار بشــکه در روز 
رسیده اســت.حدود 7۵ درصد از نفت روسیه که در بنادر این کشور در دریای 
بالتیک بارگیری می شــود، به مقصد آســیا می رود و خریداران هندی و چینی 
همچنان با رغبت به خرید نفت روسیه ادامه می دهند.اکنون که دو هفته به زمان 
اجرای تحریم اتحادیه اروپا و مکانیزم سقف قیمت گروه هفت، انگلیس و اتحادیه 
اروپا برای نفت روسیه باقی مانده است، سیگنالهایی مشاهده شده که به عنوان 
مثــال، خریداران در هند تالش می کنند محموله های نفت روســیه را پیش از 
پنجم دسامبر خریداری کرده و پیش از ۱۹ ژانویه تخلیه کنند تا مشمول تحریم 

و سیستم سقف قیمت قرار نگیرد.گفته شده است.

کمبود تهدیدکننده حیاتی ترین سوخت جهان
ظرف مــدت چند ماه آینده تقریبا همــه مناطق جهان با خطر 
کمبود دیزل در شرایطی روبرو می شوند که کمبود عرضه تقریبا 
در کل بازارهــای انرژی جهان، تورم را تشــدید کــرده و باعث 
سرکوب رشد اقتصادی شده است.به گزارش ایسنا، هیچ سوختی 
برای اقتصاد جهانی به اندازه دیزل ضروری نیســت. این سوخت 
در کامیون ها، اتوبوس ها، کشــتی ها و قطارها اســتفاده می شود. 
همچنین در ماشــین آالت مورد استفاده در ساخت و ساز، تولید 
صنعتی و زراعت اســتفاده می شــود. این سوخت برای گرمایش 
خانه ها مصرف می شــود و از آنجا که قیمت گاز طبیعی بســیار 
باالســت، در بعضی از نقاط برای تولید برق، به مصرف می رسد.

آسیب ناشی از کمبود دیزل می تواند شدید باشد و در کل اقتصاد 
از قیمت بوقلمون روز شکرگزاری در آمریکا گرفته تا قبض مصرف 
کنندگان برای گرمایش خانه ها در زمستان امسال، منعکس شود. 
به گفته مارک فاینلی، از موسسه سیاست عمومی بیکر دانشگاه 
رایس، تنها در آمریکا، افزایش قیمت دیزل، به معنای ضرر ۱۰۰ 
میلیارد دالری اقتصاد این کشــور است.در آمریکا، ذخایر دیزل و 
نفت کوره به پایین ترین حد خود برای این وقت از ســال رسیده 
که در 4۰ سال گذشته کم سابقه بوده است. شمال غربی اروپا هم 
با ذخایر اندک دیزل روبرو شده است که تا مارس مدت کوتاهی 
پس از اجــرای تحریم علیه واردات فرآورده های نفتی روســیه، 
کاهش بیشــتری پیدا خواهد کــرد. بازارهای صادرات جهانی به 
اندازه ای دچار محدودیت عرضه شده اند که کشورهای فقیرتری 
مانند پاکســتان قادر به خرید نیســتند و صادرکنندگان قادر به 
فراهم کردن محموله های کافی برای تامین نیازهای داخلی این 
کشور نبوده اند.داریو اسکافاردی، مدیرعامل سابق پاالیشگاه نفت 
ایتالیایی ســاراس می گوید مطمئنا این بزرگترین بحران دیزل 
اســت که تاکنون دیده ام.دیزل در بازار نقدی بندر نیویورک که 
قیمت پایه کلیدی است، امســال حدود ۵۰ درصد صعود کرده 
اســت. قیمت اوایل نوامبر به 4.۹۰ دالر در هر گالن رسید که دو 

برابر یک سال پیش بود.

عامل اصلی کمبود دیزل

موانع بزرگی در سطح جهانی برای ظرفیت پاالیش وجود داشته 
است. عرضه نفت خام نسبتا محدود مانده است. اما این محدودیت 
درخصوص پاالیش نفت خام و تبدیل آن به ســوخت هایی نظیر 
دیزل و بنزین شدیدتر است. بخشی از دلیل این کمبود، ناشی از 
پاندمی کووید بوده است. پس از قرنطینه هایی که برای مقابله با 
شیوع همه گیری کووید ۱۹ وضع شد، پاالیشگاه ها مجبور شدند 
بعضی از تاسیســاتی که ســودآوری چندانی نداشتند را تعطیل 
کنند. از سال ۲۰۲۰، ظرفیت پاالیش آمریکا بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز کاهش پیدا کرد. در ایــن بین، در اروپا اختالالت 
حمل و اعتصاب کارکنان هم به تولید پاالیشگاهی ضربه زد.اوضاع 
با اجــرای تحریم اتحادیــه اروپا علیه صادرات روســیه، ممکن 
اســت وخیم تر شــود. اروپا بیش از هر منطقه دیگری در جهان 
به دیزل وابسته اســت. طبق آمار شرکت ورتکسا، ساالنه حدود 

۵۰۰ میلیون بشــکه دیزل از طریق کشتی تحویل داده می شود 
و حدود نیمی از این میزان، از بنادر روســیه بارگیری می شــود. 
آمریکا هم واردات از روسیه که زمستان گذشته صادرکننده بزرگ 
به کرانه شرقی این کشور بود را متوقف کرده است.زمستان هنوز 
شروع نشده اما کمبود سوخت در کرانه شرقی آمریکا باعث شده 
اســت تامین کنندگان دست به سهمیه بندی زده و پروتکل های 
اضطراری را اجرا کنند. شــمال شرقی آمریکا که تراکم جمعیت 
باالیی دارد و دمای هوا در طول زمستان معموال پایین صفر است، 
برای گرم کردن خانه ها، بیشترین وابستگی را به نفت کوره دارد. 
در بهترین سناریو، مصرف کنندگان این منطقه زمستان امسال 
ناچــار خواهند بود، باالترین قبض انرژی را پرداخت کنند. دولت 
بــرآورد خود از افزایش هزینه انرژی مصرف کنندگان را باال برده 
و پیش بینی کرده اســت خانواده هایی که از نفت کوره استفاده 

می کنند، 4۵ درصد هزینه بیشــتری نسبت به زمستان گذشته 
پرداخت خواهند کرد.مطمئنا این کمبود در سراسر آمریکا بعید 
اســت زیرا این کشــور صادرکننده بزرگ این سوخت است. اما 
اختالالت منطقه ای و افزایش قیمت به خصوص در کرانه شرقی 
به کرات مشاهده خواهد شد. کمبود خطوط لوله در کرانه شرقی، 
محدودیت هایی ایجاد کرده اســت. این منطقه وابستگی زیادی 
به شــبکه خطوط لوله شرکت کلونیال دارد که اغلب پر هستند. 
قانونی کشــتیرانی معروف به جونز که یک قرن قدمت دارد، هم 
انتقال ســوخت تولید داخلی را پیچیــده کرده و تولیدکنندگان 
منطقه گلف کاست را تشویق می کند به جای تامین بازار داخلی، 

محصولشان را صادر کنند.

آسیب شدید تحریم های اروپا
از اوایل فوریه سال ۲۰۲3، تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات 
دریابرد فرآورده های نفتی روســیه آغاز می شود. این منطقه باید 
جایگزینی برای واردات از روسیه پیدا کند اما هنوز معلوم نیست 
این کار به چه نحوی انجام خواهد شــد. زمستان سرد، مشکالت 
اروپا را تشدید خواهد کرد. شرکت مشاوره وود مک کنزی پیش 
بینی کرده است ذخایر شــمال غربی اروپا در مارس، ماه پس از 
آغاز تحریم ها، به ۲۱۱.۹ میلیون بشــکه کاهش پیدا خواهد کرد 
که پایین ترین میزان از ســال ۲۰۱۱ خواهد بود.با نزدیک شدن 
سریع به زمان آغاز تحریم ها، اروپا همچنان میزان زیادی دیزل از 
روسیه وارد می کند. البته این منطقه مقادیر زیادی هم واردات از 
عربستان سعودی، هند و کشورهای دیگر دارد. در نتیجه، واردات 
دریابرد در اکتبر به باالترین میزان از ســال ۲۰۱۶ رسیده است.

پایین آمدن سطح آب رودخانه الین، آلمان را با محدودیت هایی 
روبــرو کــرده و تولید را محدود کرده اســت. پاالیشــگاه ها در 
کشورهای مجارســتان و اتریش با اختالل جدی روبرو شده اند. 
تولید فرانسه هم با اعتصاب کارکنان پاالیشگاه، دچار اختالل شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته مدیرعامل سابق ساراس، اگر 
روســیه دیگر صادرات نداشته باشد، مشکل بسیار بسیار بزرگی 

در سیستم ایجاد می کند که ترمیم آن واقعا دشوار خواهد بود.

صبح اقتصــاد : وحیــد بهرامی-  مدیر 
عامل شــرکت نفت پاسارگاد با تاکید بر 
اینکه این شرکت پرچمدار تولید قیر با 
کیفیت می باشد ، گفت: در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش 
از ۲۰۰ هزار تن افزایش تولید را رقم زده 
ایم و پیش بینی می شود تا پایان سال 
افزایش ۵۰ درصدی را نســبت به سال 
۱4۰۰ شاهد باشیم.مسعود اسفندیار در 
نشست خبری و در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگاه قیر، آسفالت و صنایع وابسته  
با اشــاره به خرید وکیوم باتوم از بورس 
کاال افزود: شــرکت نفت پاسارگاد با دارا 
بودن شش کارخانه زیر مجموعه وقتی 
که نیاز به خریــد مواد اولیه دارد باید با 
شــرکت های کوچک و متوسط رقابت 
کند و در چنین وضعیتی قیمت ها بدون 
محدودیت سقف گهگاه تا دو برابر قیمت 
پایه افزایش می یابند.مدیر عامل شرکت 
نفت پاسارگاد با بیان اینکه میزان تولید 
وکیوم باتوم در کل کشــور ۱۲  میلیون 
تن اســت، خاطر نشــان کرد: حدود ۶ 
میلیون تن بــه تولید قیر اختصاص و ۶ 
میلیون تن دیگر به نفت سفید اختصاص 
می یابد و این در حالی اســت که حدود 
۵۲ میلیون تن ظرفیــت تولید قیر در 
کشور ایجاد شده اســت.وی با اشاره به 
کیفیــت محصوالت کارخانــه های زیر 
مجموعه پاســارگاد گفت: کارخانه های 
این شــرکت در حفظ محیط زیســت 
بســیار موفق عمل کرده اند به گونه ای 
که به عنوان واحد صنعت ســبز و واحد 
نمونه کیفی معرفی شده اند و با توجه به 
اینکه استاندارد به معنای حداقل کیفیت 
هاست، ما فراتر از استاندارد حرکت کرده 
ایم.اسفندیار با انتقاد از واردات مواد اولیه 
بی کیفیت از برخی کشــورها از جمله 
عــراق تصریح کــرد: برخــی  به خاطر 
کاهش هزینه های تولید از این مواد بی 
کیفیت در تولید قیر استفاده می کنند 

در حالی که این مساله به اعتبار قیرهای 
صادراتی ایران ضربه می زند و امیدواریم 
در این خصــوص اقدامات الزم از طرف 
نهادهای مسوول انجام شود.مدیر عامل 
نفت پاســارگاد با اشاره به اینکه اولویت 
ما تامین نیاز داخلی اســت و در مرحله 
دوم صادرات را هدفگــذاری کرده ایم، 
ادامــه داد: در خصوص صادرات کمکی 
تاکنون دریافت نکرده ایم؛ ضمن اینکه 
در خصوص رفع تعهد ارزی با مشکالت 

مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم.
اســفندیار با اشاره به اینکه تنها شرکت 
در صنعت قیر هســتیم که قادر اســت 
کشــتی های با تناژ باالی  4۰هزار تن 
بارگیری کند، گفت: برنامه ریزی ما در 
عرصه صادرات این اســت که واسطه ها 
را از جریــان خارج کنیــم و به صورت 
مســتقیم بــه بازارهای جدیــد مانند 
کشــورهای آفریقایی راه پیــدا کنیم و 
ضمن اینکه در این خصوص مذاکراتی با 
برخی کشورهای اروپایی بویژه در زمینه 

صادرات قیرهای پلیمری داشته ایم. 
وی در پاســخ به این ســوال که برخی 
شرکت ها نسبت به خرید باالی وکیوم 
باتوم توسط شــرکت های بزرگ تولید 
کننده قیــر در بورس کاال اظهار نگرانی 

می کنند، گفت: به هر حال شــرکت ما 
از ظرفیت بســیار باالیی برخوردار است 
و بــا توجه به دارا بودن ۶ شــرکت مواد 
اولیه باالیی نیاز داریم. ضمن اینکه ما در 
قبال سهامداران که عمدتا بازنشستگان 
هســتند، مســئولیم و با این وجود ما 
معتقدییــم باید ســازو کار بورس کاال 
برای عرضه وکیوم باتوم اصالح شــود و 
بدین معنا که شــرکت های با تناژ باال و 
شــرکت های تناژ پایین در دو یا چند 
دسته تقسیم شوند.اســفندیار افزود: با 
توجــه به افزایش قیمت مــواد اولیه در 
بورس کاال صنعت قیر ناگزیر از افزایش 
قیمت هاست. با این وجود حاشیه سود 
این صنعت کمتر از 7 درصد اســت.وی 
با اشــاره به اینکه نباید اجــازه بدهیم 
مشــتریان خارجی تعیین کننده قیمت 
قیر ایران باشــند، تصریــح کرد: برخی 
از خریداران در ســایر کشورها روزانه با 
توجه به بهای مواد اولیه و ســایر هزینه 
های تولید به شــرکت هــا تکلیف می 
کنند کــه باید با قیمت مــورد نظر ما 
محصول تان را بفروشــید؛ بر این اساس 
شــاهدیم که در بــازار آفریقا قیمت هر 
تن قیر ۱۰۰ تــا ۱۵۰ دالر باالتر از نرخ 
قیر ایران فروخته می شــود. به همین 

خاطر ما تصمیم گرفتــه ایم به صورت 
مستقیم قیر تولیدی را صادر کنیم. وی 
اظهار داشت: اعتقاد دارم همان طور که 
در بورس کاال قیمت کف تعیین شــده، 
باید ســقف آن نیز تعیین شود زیرا در 
این صورت شــرکت ها متحمل هزینه 
های بســیار باالیی در رقابت می شوند. 
به طور کلی ما مشکالت مان را به گوش 
مســئوالن وزارت نفت، وزارت صمت و 
همچنیــن نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی رســانده ایم و امیدواریم رسانه 
ها در خصوص انعکاس مشکالت صنعت 
قیر همکاری کنند تا صدایمان به گوش 
مسئوالن برسد.مدیر عامل شرکت نفت 
پاسارگاد عنوان کرد: با نظر هیات مدیره 
نگاه ویژه ای به مقوله توســعه داریم به 
گونــه ای که پروژه های نیمه کاره را به 
سرانجام رسانده ایم و امیدواریم با تکمیل 
ایــن اقدامات، ۵۰ هــزار تن به ظرفیت 
مخازن شــرکت اضافه کنیم.اسفندیار با 
اشاره به مشکالت ارزش افزوده صنعت 
قیر گفت: متاســفانه تعریف درستی از 
قیر ارائه نشــده و این محصول نهایی را 
جــزء مواد خام و نیمه خام قرار داده اند 
که بر این اساس موضوع استرداد ارزش 
افزوده دچار مشکل شده است و اگر چه 
وزارت صمت در این خصوص نظر ما را 
تایید می کند اما تصمیم گیرنده نهایی 
وزارت نفت است و در حال پیگیری این 
موضوع مهم هستیم.وی با تاکید بر تولید 
دانش بنیــان افزود: یک محصول جدید 
قیرمتناسب با شرایط آب و هوایی خاص 
برای نخستین بار در کشورتوسط شرکت 
نفت پاسارگاد تولید شده که در شرایط 
آب و هوایی منفــی ۲۲ درجه تا مثبت 
77 درجه قابل استفاده است و عالوه بر 
این در زمینه قیرهای نانوی کامپوزیت 
هم ورود کرده ایم. اسفندیار با بیان اینکه 
تحقیق و توسعه را به طور مداوم دنبال 

می کنیم.

نفت پاسارگاد پرچم دار تولید 
قیر باکیفیت  

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: اگر در صنعت گاز توسعه باالدستی، بهینه 
سازی مصرف، جذب تکنولوژی، سرمایه گذاری، دانش فنی و مدیریت صورت 
بگیرد می توانیم بازاریابی خوبی برای جذب بازار گاز داشــته باشــیم.مرتضی 
بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا، گفت: اینکه قراردادهای ۲7 ساله بین قطر و 
چین در حوزه صنعت گاز امضا می شــود برای پروژه های های جدیدی است که قطر در حال احداث آن است و قرار 
اســت طی ســه تا چهار سال آینده وارد مدار تولید شود.وی با بیان اینکه ظرفیت تولید ال ان جی قطر از 77 به ۱۱۰ 
میلیون تن در سال خواهد رسید، گفت: برای تامین مالی و ساخت این پروژ اولین پیش شرط این است که یک قرارداد 
بلند مدت وجود داشته باشد تا از محل درآمد آن اثرگذاری برای پروژه داشته باشد.به گفته این کارشناس حوزه انرژی، 
عالوه بر این کشورهای واردکنند بزرگ گاز دنیا تمایل دارند که امنیت انرژی خودشان را با قراردادهای بلند مدت تامین 
کنند، حداقل در بخش قابل توجهی از واردات مثال 7۰ تا ۸۰ درصد این امنیت باید تحقق یابد و این موضوع اصال غیر 
طبیعی نیست.بهروزی فر با بیان اینکه ایران دارنده دومین ذخایر گاز دنیا است، اما برای تامین گاز خودمان به دالیل 

مختلف دچار مشکل هستیم، گفت: زمانی که ایران تصمیم بگیرد وارد بازار جهانی گاز شود چه با خط لوله و یا با ال 
ان جی، اگر تامین مالی صورت بگیرد، دانش فنی داشــته باشــیم، تکنولوژی وارد شود و پروژه ها را مدیریت کنیم به 
طوری که پروژه ها به مرحله تولید برســند به عنوان یک تازه وارد به بازار ورود کرده ایم.وی افزود: بازار گاز دنیا نشان 
داده است باتوجه به اینکه گاز یک حامل انرژی با آلودگی کمتر است و باتوجه به تمام توافقاتی که اتفاق افتاده، می تواند 
در کشورهای عمده مصرف کننده مانند چین و هند روند فزاینده داشته باشد و اگر ایران بتواند وارد بازار شود، می توان 
امید داشت که نگرانی برای مشتری وجود نداشته باشد.این کارشناس با تاکید بر اینکه ابتدا باید شرایط برای سرمایه 
گذاری در بخش باالدستی ایجاد شود تا افزایش تولید اتفاق بیافتد، گفت: باید در بخش مصرف نیز بهینه سازی صورت 
بگیرد و از آن طرف این امکان را داشته باشیم که با رفع تحریم ها و ایجاد سرمایه گذاری و همچنین توسعه دانش فنی 
از طریق توسعه روابط با دنیا وضعیت صنعت گاز را بهبود ببخشیم.به گفته بهروزی فر، در صورت افزایش دانش فنی 
و جذب سرمایه گذاری می توانیم امیدوار باشیم برای گاز تولیدی احتمالی بازاریابی کنیم اما اینکه اکنون قرارداد بین 
چین و قطر منعقد شود و یا خیر برای ایران مشکلی ایجاد نمی کند چراکه امکان صادرات به چین را در شرایط فعلی 

نداریم، اما در صورت تحقق برخی مســائل ایران می تواند به بازارهای آینده امیدوار باشد.وی با بیان اینکه در گذشته 
اعالم می شد که بازار ال ان جی محدود شده است اما اکنون اگر ۵۰ میلیون تن نیز به بازار دنیا اضافه شود جذب می 
شود، گفت: در پیش بینی ها، باید آینده نگری هم صورت بگیرد.به گزارش ایسنا، شرکت سینوپک چین به منظور خرید 
گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( با شرکت قطر انرژی قرارداد ۲7 ساله امضا کرد که در واقع طوالنی ترین قرارداد فروش 
ال ان جی قطر با چین است، بر اساس این قرارداد ساالنه 4 میلیون تن به سینوپک چین عرضه می شود.بازارهای بی ثبات 
خریداران گاز را به  سمت معامالت بلندمدت سوق می دهد. به دنبال آغاز تنش های مسکو و کی یف در فوریه، رقابت برای 
خرید ال ان جی تشدید شده است و اروپا در موقعیتی ویژه به مقادیر زیادی ال ان جی برای کمک به جایگزینی دریافت 
گاز روسیه با خط لوله که حدود 4۰ درصد از واردات قاره سبز را شامل می شد، نیاز دارد.این شرایط نشان می دهد که 
قراردادهای بلندمدت برای فروشندگان وخریداران حائز اهمیت است. میدان شمالی قطر با میدان گازی پارس جنوبی 
مشــترک اســت. قطرانرژی در اوایل ســال جاری میالدی پنج قرارداد برای توسعه شرق میدان شمالی امضا کرد که 
نخستین و بزرگ تر از طرح دو مرحله ای توسعه میدان شمالی با ۶ ردیف پاالیشی برای تولید ال ان جی است به طوری 
که ظرفیت تولید ال ان جی قطر را از رقم کنونی ساالنه 77 میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲7 می رساند.قطر 
انرژی برای مرحله دوم توسعه شرق میدان شمالی قراردادهایی را با سه شریک خارجی امضا کرد. معامله روز دوشنبه 
)3۰ آبان ماه( که ازســوی سینوپک هم تأیید شد، نخستین معامله عرضه ای است که برای فروش محموله های پروژه 

توسعه شرق میدان گازی شمالی قطر اعالم شده است.

تحلیل بازار جهانی گاز براساس توافق جدید قطر و چین

قراردادهایطوالنیمدتگازی،بازارایرانرامحدودنمیکند
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صعودچندپلهایقیمتخودروهادربازارطییکماه
 افزایش ۱۳۵ میلیونی هایما

روندقیمتهادربازارخودروطییکماهاخیرنشانمیدهدکهبازارباافزایشقیمتقابلتوجهی
طیاینمدتروبهروبودهاســت.بهگزارشایسنا،بررســیبازارخودرودرماهآباننشانمیدهد
کهقیمتپرتیراژهایداخلی۱۰تا۶۰میلیونتومانظرفاینیکماهافزایشیافتهاســت؛البته
کههایما۱۳۵میلیونتومانافزایشقیمتراتجربهکردهاست.ایندرحالیستکهفروشندگان
همچنانازعرضهخودروهاامتناعکردهوقیمتهاراباالمیبرندوبازاردرباالترینحالترکودقرار
دارد.درمحصوالتایرانخودرو،کمترینمیزانافزایشقیمت۱۷میلیونوبیشترین۶۰میلیون
توماناســت.البتهکههمانطورکهاشارهشــد،هایماS۷توربوپالستولیدیامسال۱۳۵میلیون
تومانوهایماS۷تولیدیپارســال۱۰۵میلیونتومانگرانشــدهاست.درمحصوالتسایپااما
شیبافزایشقیمتهامالیمتراستودراینبازهیکماهه،قیمتخودروهابین۴تا۳۰میلیون

تومانافزایشیافتهاست.

 بازارهای آسیایی دستخوش سیاست 
چین شد

درمیــاننگرانیهادرموردمحدودیتهایســختگیرانهترکووید-۱۹چین،
سهامآســیاییعمدتاًکاهشیافتهاست.بهگزارشایسنابهنقلازمارکتینگ،
ارزشســهامآسیایی،)سهشــنبه(بااحساساتمنفیبهدلیلمحدودیتهای
کروناویروسچینکاهشیافــتونگرانیهارادرموردکندیبهبوداقتصادی
پسازهمهگیریکهقباًلبادرگیریروسیهواوکراینتشدیدشدهبود،افزایش
داد.درساعت۳:۳۰بهوقتاروپا،شاخصنیکی۲۲۵ژاپن۰.۷۴درصدافزایش
یافتودالردربرابرین۰.۱۷درصدکاهشثبتکردوبه۱۴۱.۸۲۸۵رســید.
درچین،کامپوزیتشــانگهایدرساعت۳:۳۲بامدادبهوقتاروپا۰.۱۶درصد

کاهشیافتوشنژنکامپوزیتیکدقیقهبعد۰.۶۶درصدسقوطکرد.

گزیده خبر
رئیسهیاتعاملایمیدروازبرنامهافتتاحفازنخستیکطرحاستراتژیک

صنعتفوالدخبرداد:
افتتاح خط تراشکاری الکترود گرافیتی 

کازرون در سال آینده
رئیسهیاتعاملایمیدرواعالمکرد:فازنخســتطرحتولیدالکترودگرافیتی
کازرون)خطتراشکاریالکترود(درسالآیندهافتتاحمیشود.بهگزارشروابط
عمومیایمیدرو،وجیها...جعفریدرنشستبانمایندهمردمکازرونوکوهچنار
درمجلسوســهامدارانطرحالکترودگرافیتیکازرونضمنبیاناینمطلب
گفت:اســتراتژیایمیدرو،توازنسرمایهگذاریدرمناطقمختلفکشوراست
وتالشاینســازمان،هموارهتالشکردههدایتنقدینگیرابهسمتمناطقی
پیشببردکهدرآنســرمایهگذاریاتفاقنیفتادهاســت.ویادامهداد:وجود
معادندرمناطقکمبرخوردارومحروم،ظرفیتهایباالییرابرایتوسعهدر
اینمناطق،ایجادکردهوبااجرایطرحهایتوسعهای،عالوهبررونقاقتصادی،
امیدواریمردمبهآیندهودرنتیجهتوســعهاجتماعــیرابههمراهدارد.رئیس
هیاتعاملایمیدروتاکیدکرد:اینســازمانباتعیینمجریبرایطرحتولید
الکترودگرافیتیکازرون،نسبتبهپیگیریواجرایآنبامشارکتسهامداران،
درکمترینزماناقدامخواهدکردتامردممنطقه،ازمزایایآنبهرهمندشوند.
ویادامهداد:درحالحاضر،شرکتتشکیلشدهوسهامداران،بخشیازسرمایه
موردنیازراواریزکردهاند.همچنین،خریدزمینبرایاجرایطرحمذکورقطعی

شدهودرحالمذاکرهبرایتامینزیرساختهااست.

بههمتایمپاسکوبرگزارمیشود؛
دوره رایگان آموزش گوهرتراشی در یزد

شــرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایران)ایمپاسکو(دورهآموزشیگوهرتراشی
برگزارمیکند.بهگزارشروابطعمومیایمپاســکو،درراستایتحققنقشهراه
گوهرسنگایران،برایتوســعهآموزشهایمهارتیتراشسنگهایقیمتی،
شــرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایراندورهآموزشــیرایگان»گوهرتراشی«
برگزارمیکند.براساسفراخوانمنتشرشدهتوسطمرکزتحقیقاتموادمعدنی
یــزد،ایندورهکهبهصورترایگانبرایتمامیواجدینشــرایطدرنیمهدوم
آذرماهبرگزارمیشــود،بهصورتپارهوقت،بهمدتدوهفتهومحلبرگزاری
آندرمرکزتحقیقاتموادمعدنیاســتانیزدخواهدبود.براساساینفراخوان
واجدینشــرایطحداکثرتاتاریخ۱۰آذرماه۱۴۰۱مهلتدارندباشمارهتلفن
yazdimrc@iran.ir۰۳۵۳۸۲۲۳۷۰۱تمــاسگرفتهویاازطریــقآدرس

مدارکموردنیازرابرایثبتنامدرایندورهآموزشیارسالکنند.

تبیین نقش چادرملو در اقتصاد ایران
دربازدیــداصحابهنرونویســندگانحوزههنریاز
مجتمعهایمعدنیوصنعتــیچادرملومدیراناین
شرکتبهتشریحفعالیتهاوتالشهایبیوقفهخود
درارزشآفرینیدراقتصادکشوربابهرهگیریازتوان
وظرفیتهاینیرویمستعدوتوانمندایرانیباتکیه

برعلمودانشمدیرانوکارکناناینشرکتپرداختند.بازدیدکنندگاننیزنتایج
اینتالشراکمترازجهادگراندوراندفاعمقدسندانستندوآنرامایهافتخار
وســربلندیایراناسالمیبرشمردند.گفتنیاســتشرکتمعدنیوصنعتی
چادرملوباتولیدســاالنهبیشاز۱۸میلیونتنمحصوالتزنجیرهفوالدسهم
قابلتوجهیدرتامیناینمحصولاســتراتژیکدرکشورواشتغالوارزآوری

ایفامیکند.

درگزارشاتاقبازرگانیایرانبررسیشد
تالش های جدید آمریکا برای محدود 

کردن اقتصاد چین
اتاقبازرگانیایراندرجدیدترینتحلیلخودازوضعیتاقتصاد
جهانــی،بهپیگیریدولتبایدنبــرایاعمالمحدودیتهایی
جدیددرمسیراقتصادچینپرداختهاست.بهگزارشایسنا،در
چهلونهمینگزارشازسلســلهگزارشهای»پایشتحوالت
تجارتجهانــی«،گلچینیازتحوالتاخیردردوالیهجهانیو
منطقهایمحیطژئواکونومیکایرانارائهشــدهوآخرینروندها
وپیشبینیهایاقتصادیتهیهشدهتوسطبزرگتریننهادهای
اقتصــادیبینالمللــی،درقالــبدادههایتازهمــوردواکاوی
قرارگرفتهاند.دربخشتحوالتجهانی،بهچشماندازانرژیجهان
درســایهحملهروســیهبهاوکراینپرداختهشدهاست.آژانس
بینالمللیانرژیدرگزارش»چشــماندازساالنهانرژیجهان«
کهاخیراًمنتشرشــد،اعالمکردایناحتمالوجودداردکهدر
پیتحریمغربدرواکنشبهحملهروســیهبهاوکراین،روسیه
»هرگز«قادربهبازیابیموقعیتخوددربازارجهانیانرژینگردد.
همچنینادامــهجنگهایاقتصادیآمریــکاوچینازدیگر
تحوالتمهمجهانیاســتکهدراینگزارشموردبررســی
قرارگرفتهاســت.اخیراًایاالتمتحدهازاتحادیهاروپاخواسته
تاممنوعیتصادراتنیمههادیهارابهچیناعمالکند.دولت
بایدنازاتحادیهاروپاخواستهاطالعاتصادراتاینمحصوالت
بهچینرابهاشــتراکبگذاردواجــرایآنراهماهنگکند
تامحدودیتهــایدوجانبهایاالتمتحدهدرصادراتبهچین،
مشــابهآنچهآمریکاواتحادیهاروپادراوایلامســالبامسکو
انجــامدادند،راتقویتکند.ازآنســووزیرامورخارجهچین،
اخیــراًایاالتمتحــدهرابــهدلیلاعمــالکنترلهایجدید
صادراتــیبرپکن،ناقضقوانینتجارتآزاددانســت.ازمنظر
وی،ایاالتمتحــدهمقرراتجدیدیرابرایکنترلصادراتبه
چین،محدودکردنسرمایهگذاریدرچین،نقضجدیقوانین
تجارتآزادوآســیبجدیبهحقوقومنافعمشــروعچین،
وضعکردهاستکهبایداصالحشود.درچهلونهمینگزارش
پایشتحوالتتجارتجهانی،اعالمشــدهاستکهکشورهای
اتحادیهاروپابــهدنبالتقویتموقعیتخــوددرمذاکراتبا
تأمینکنندگانو»معقول«شدنقیمتنهاییگازهستند.در
همینراســتا،آنهاازارائهیکطرح»موقت«باهدفکاهش
قیمتگازحمایتکردهاندوروندخریدمشــترکگازخودرا
افزایشمیدهند.درخبریدیگرودرپیضرباالجلروســیه
بهمنظورتعیینتکلیفسهامشرکتسودکوتا۱۱نوامبر،این
شــرکتانرژیژاپنیتصمیمبهحفظ۳۰درصدازسهامخود
درنهادجدیدیکهپروژهنفتوگازســاخالین-۱درخاوردور
روســیهرامدیریتمیکند،گرفتهاست.اینگزارشدربخش
تحوالتمنطقهایبهتجارتترکیهوپاکســتانپرداختهشده
است.سفیرترکیهدراسالمآباداخیراًاعالمکردهکهاینکشور
میکوشــدتجارتباپاکستانرابهحداقل۵میلیارددالرطی
دوتاسهســالآیندهافزایشدهد؛زیراهردوکشورپتانسیل
قابلتوجهیبرایگســترشتجارتدربسیاریازکاالهادارند.
ایرانحلقهوصلترکیهوپاکســتانمحســوبمیشودوخط
ریلیاسالمآباد-تهران-استانبولسالهاستمطرحشدهاست.
کوششایندوکشوربرایتوســعهروابطبرایایرانبهعنوان
حلقهوصلازمنظرترانزیتیمیتواندواجداهمیتباشد.توسعه
گفتوگوهایســهجانبهبرمحورروابطتجاریمیانپاکستان

ترکیهوایرانمیتواندمسیرگسترشروابطراتسهیلکند.

برای کاهش حقوق گمرکی

قانون و مجری آماده اند، فهرست کاالها اعالم نشده است!
درحالیکهبرخیفعاالناقتصادیازاجرایینشدنکاهشحقوق
گمرکیگالیــهدارند،گمرکاعالمکردکهاجراییشــدناین
موضوعدرگرویارائهفهرســتکاالهاازســویوزارتصنعت،
معدنوتجارتاســت.بهگزارشایسنا،اواخرمهرماهبودالیحه
کاهش»نرخحقوقگمرکیمواداولیه،واسطهای،اجزاءوقطعات
وماشینآالتوتجهیزات«بهیکدرصدبهتاییدشوراینگهبان
رسید.اینالیحهبهایندلیلتصویبشدکهافزایشنرخمبنای
محاسبهتعرفه،افزایشمضاعفمالیاتبرارزشافزودهکاالهای
وارداتیرادرپیداشــتهکهدرمجموعباعثافزایشهزینههای
تولید،افزایشقاچــاق،افزایشنیازبهنقدینگی،کاهشتولیدو
افزایشتورممیشــد.بههمیندلیــلوزیرصمتدرنامهایبه
رییسجمهور،خواســتارکاهشحقوقگمرکیبرایمواداولیه،
واسطهای،اجزا،قطعات،ماشینآالتوتجهیزاتکهبااحتساب
سودبازرگانی،حقوقورودیآنهاحداکثر۱۰درصدبودهبهیک
درصدشــد.بااینحالودرحالیکهازسومآباننرخمالیاتبر
ارزشافزودهوارداتمواداولیهدارو،شیرخشکاطفالوتجهیزات
وملزوماتپزشکیوتوانبخشیبهیکودودرصدکاهشیافته
است،همچنانفعاالناقتصادیازعدماجراییشدناینموضوع

گالیهدارند.

وزارت صمت فهرست بدهد، قانون اجرا می شود
دراینراســتاوبراساساطالعاتیکهگمرکدراختیارایسنا
قراردادهاســت،»وزارتصمتهنوزفهرســتکاالهاییکه
مشــمولکاهشحقوقگمرکیمیشوندرادراختیارگمرک
قرارندادهاست.درحالیکهوزارتبهداشتلیستاینکاالها
رااعالمکردودرپــیآننرخمالیاتبرارزشافزودهواردات
مواداولیهدارو،شیرخشــکاطفالوتجهیــزاتوملزومات
پزشکیوتوانبخشیبهیکودودرصدکاهشیافت.گمرک
مجریبخشنامههااستوهرزمانیکهوزارتصنعت،معدن
وتجارتگروههایکاالییرااعالمکند،گمرکآنرااجرایی
خواهــدکرد«.براســاسایناطالعات،گمــرکتاکنوندو
نامهدرراســتایموضوعمذکوربهادارهکلمقرراتصادرات
ووارداتوزارتصنعــت،معدنوتجارتنیزارســالکردهو
خواهاناعالمفهرستکاالهاازسویاینوزارتخانهشدهاما
تاکنوننتیجهاینداشتهاست.بنابراینودرحالیکهمجلس
اینقانونراتصویبوبهدولتابالغکردهاســت،تازمانیکه
فهرستکاالهاازســویوزارتصمتبهگمرکاعالمنشود

قانونمجلسقابلاجراشدننیست.

طبقآمار،طیهفتماههســالجاریبالغ
برهشــتمیلیونتنصادراتاقالمفوالدی
صورتگرفتهکهنسبتبهمدتمشابهسال
گذشتهبرایهمهمقاطعتخت،محصوالتو
آهناسفنجیکاهشیرقمخوردهاست؛این
درحالیستکهدوماهابتداییسالروندصادراتفوالدیهاافزایشیبود.براساس
آماریکهتوسطانجمنتولیدکنندگانفوالدایراندراختیارایسناقرارگرفت،طی
هفتماههامســالیکمیلیونو۵۸۰هزارتنمقاطعطویلفوالدیصادرشده
کهنسبتبهیکمیلیونو۴۸۶هزارتنصادرشدهدرمدتمشابهسالگذشته
ششدرصدبیشترشدهاســت.پسازآنصادراتشمشفوالدنیزافزایش۱۸
درصدیراثبتکردهاســت.صادراتسایراقالمفوالدیدرمجموعهفتماهه

۱۴۰۱،همچونمقاطعتخت،محصوالتفوالدیوآهناسفنجینسبتبهمدت
مشــابهسالگذشته،افتصادراتچهاردرصدیبرایمحصوالتفوالدیوافت
۴۶درصدیبرایمقاطعتختوآهناسفنجیثبتشدهاست.همانطورکهاشاره
شد،ازابتدایســالجاریتاپایانمهرماه،یکمیلیونو۵۸۰هزارتنمقاطع
طویلفوالدیصادرشــدهکهیکمیلیونو۴۱۵هزارتنآنمیلگرد)بارشــد
هشتدرصدینسبتبهسالگذشته(،۹۱هزارتننبشی،ناودانیوسایرمقاطع
)بــاافت۱۳درصدی(و۷۴هزارتنتیرآهن)باافتیکدرصدی(صادرشــده
کهدرمجموعنسبتبهصادراتاینمقاطعدرهفتماهه۱۴۰۰،افزایششش
درصدیرخدادهاست.صادراتشمشفوالد)فوالدمیانی(بارشد۱۸درصدیاز
چهارمیلیونو۵۷هزارتنبهچهارمیلیونو۷۹۹هزارتنرسیدهاست.ازمجموع
کلشمشصادرشده،یکمیلیونو۳۳۵هزارتنسهماسلباستکهصادرات

آندرهفتماههامسال۳۶درصدکمترازمیزانصادرشدهدرمدتمشابهسال
گذشتهاست.همچنین۸۶۰هزارتنبیلتوبلومصادرشدهکهچهاردرصدبیش
ازمیزانصادراتآندرهفتماهه۱۴۰۰است.صادراتمحصوالتفوالدیچهار
درصدنســبتبهصادراتآندرهفتماههســالگذشتهکاهشیافتهوازیک
میلیونو۸۵۵هزارتنصادراتدرنیمهنخست۱۴۰۰بهیکمیلیونو۴۲۳هزار
تندرمجموعهفتماهه۱۴۰۱رســیدهکه۳۵۸هزارتنآندرمهرماهصادر
شدهوالباقیمتعلقبهنیمهنخستســالاست.ظرفهفتماهابتداییامسال،
۲۰۱هزارتنمقاطعتختو۳۷۸هزارتنآهناسفنجیصادرشدهکهبهنسبت
۳۶۹هزارتنمجموعمقاطعتختفوالدیو۶۹۸هزارتنآهناسفنجیادرشده

درمدتمشابهسال۱۴۰۰،هریککاهش۴۶درصدیراتجربهکردهاست.
ازمیزانمقاطعتختفوالدیصادرشــده،باکاهش۵۱درصدی۱۴۱هزارتن
ورقگرم،باکاهش۳۰درصدی۴۷هزارتنورقپوششدارصادرشدهاست.۱۳
هزارتنورقسردنیزدراینمدتصادرشدهکهنسبتبهمیزانصادراتآندر

مدتمشابهسالگذشته،۱۸درصدبیشتراست.

میزان صادرات فوالدی ها در ۷ ماهه امسال

اداره کل راه آهــن اصفهان درنظرداردبنابر آئیــن نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ 
قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجدشرایط ودارای 
صالحیت جهت دعــوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای ازطریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به نشانیhttp://Setadiran.ir به شرح زیر اقدام 
نماید.مناقصه گران موظفند برای شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسایت 
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده ازطریق سایت 

مزبورانجام میگردد.   
۱- شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید ۶۳۴۲ قالب کفش ترمز چدنی کوچک
۲- مدت ومحل اجرا: دو ماه شمســی در انبار تدارکات و پشتیبانی اداره کل 

راه آهن اصفهان.
۳- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه 

شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۴- مهلت تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه 

شنبه مورخ    ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
 ۵-آگهــی مناقصه فــوق از طریــق پایگاه ملــی اطالع رســانی مناقصات

 http://iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
۶- میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/۳۴۹/۸۹۴/۷۰۰ ریال.

۷- ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار میبایست دارای سه ماه اعتبار بوده 
و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

۸- داشتن ۱-پروانه بهره برداری تولید از سازمان صنعت ، معدن و تجارت در 
زمینه موضوع مناقصــه و ۲-گواهینامه صالحیت نظام فنی راه آهن صادره از 
 حوزه ناوگان در زمینه موضوع مناقصه و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت

) مندرج در اساسنامه ( با موضوع مناقصه فوق جهت شرکت کنندگان الزامی 
می باشد.

 ۹- دریافت اسناد صرفاً میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
) ستاد( صورت پذیرد.

* پــس ازانجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز 
الزم را کسب نموده باشند ، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد 

آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
فراخوان نخست ۴۳/۱۴۰۱/۲

شناسه  آگهی: ۱۴۱۵۰۶۷                                             اداره کل راه آهن اصفهان

ول
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گزیده خبر

 از فروش اوراق ارزی در بانک ملی 
چه خبر؟

در حالیکه باید از ابتدای هفته جاری 
فروش اوراق ارزی در شــعب ارزی 
انک ملی شروع می شد، بررسی ها  ب
نشــان می دهد که امــکان فروش 
این اوراق در اکثر شــعب این بانک 
هنوز فراهم نشده و شعب محدودی 
نســبت به فروش ایــن اوراق اقدام 
کرده اند.به گزارش ایسنا، همزمان با 
افزایش  قابل مالحظه قیمت ها در بازار ارز، بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل 
نرخ ها در این بازار از جمله آغاز عرضه ارز در ســامانه برخط بازار متشکل ارز، 
تولید سکه از طالی آب شده با همکاری بخش خصوصی، عرضه گواهی سکه 
در بورس و فراهم شــدن فروش ارز در بانک ها انجــام داد.فروش اوراق ارزی 
بانک مرکزی در شــعب بانک ملی هم از تازه ترین اقدامات اســت که فروش 
این اوراق براساس اعالم مسئوالن از ابتدای هفته جاری قرار بوده تا در شعب 
آغاز شود.شــرایط خرید این اوراق به این صورت است که سر رسید آن ها سه 
ماهه و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی 
باالتر از ۱۸ ســال، به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. 
همچنین، هر مشتری می تواند تنها یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید این 
اوراق کند و متقاضیان خرید، باید وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دالر 
توافقی )اســکناس بازار متشکل معامالت ارزی( بپردازند.در این بین، بررسی 
وضعیت فروش اوراق ارزی در شعب بانک ملی بیانگر این است که با گذشت 
تقریبا چهار روز از الزام بانک ملی به فروش اوراق ارزی در شــعب خود، هنوز 
امکان فروش این اوراق در اکثر شــعب ارزی شــروع نشده است.دلیلی که از 
سوی مسئوالن ارزی شعبی که امکان فروش اوراق ارزی هنوز در آن ها فراهم 
نشده، این اســت که بانک ملی باید یک کد برای شعبه مربوطه تعریف کند 
و فعال این کد تعریف نشــده است.همچنین، مسئول ارزی یک شعبه دیگر از 
بانک ملی می گوید که یک رمز باید برای شــعبه در سامانه فروش این اوراق 
صادر شــود که هنوز این رمز برای شعبه ما صادر نشده است.البته، بررسی ها 
از شــعب بانک ملی نشان می دهد که شعب محدودی از این بانک نسبت به 
فروش این اوراق اقدام کرده اند.در این میان جای ســوال اســت که چرا ابتدا 
زمینه اجرای طرح فراهم نشــده و سپس اعالم شود تا متقاضیان در مراجعه 
به شــعب مربوطه نتوانند خرید خود را انجام دهند و مجبور به مراجعه ها و 

پیگیری های بعدی باشند.

طرح ملی »ایران جوان« با حضور بانک 
صادرات ایران آغاز شد

 طرح ملی »ایران جوان« توســط بنیاد پانزده خرداد و با حضور بانک صادرات 
ایران و با هدف ترغیب و تشویق زوج های جوان به فرزندآوری و جوانی جمعیت 
آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، طرح ملی »ایران جوان« 
با شــعار »طرحی برای فرزندان ســرزمینم«، توســط بنیاد پانزده خرداد و با 
عاملیت بانک صادرات ایران یکشنبه ٢٩ آبان ماه در سالن همایش های »سالم« 
آغاز شــد و بنیاد پانزده خرداد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
برنامه های خود را برای برای جوان ســازی جمعیت اعالم کردند.در این رویداد 
که معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره(، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، معــاون وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری و رئیس و مســئوالن بنیاد پانزده خرداد و حضور ویژه زوج های جوان 
دانشجو دارای فرزند و خانواده های آنها حضور داشتند، بر حمایت از فرزندآوری 
و جوانی جمعیت تاکید شد.بانک صادرات ایران به منظور تحقق سیاست های 
دولت برای حمایت از طرح جوانی جمعیت، در نیمه اول ســال جاری بیش از 

٥٢ هزار فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرده است.

دکتر رحیم طاهری به عنوان قائم مقام 
مدیرعامل بانک شهر منصوب شد

طی حکمی از ســوی دکتر احمــدی مدیرعامل بانک شــهر، »دکتر رحیم 
طاهری« به عنوان قائم مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک شــهر، دکتر رحیم طاهری از مدیران با ســابقه نظام بانکی و 
دارای تحصیالت مدیریت بانکداری می باشد؛ که سوابقی همچون عضویت در 
هیات مدیره و هیات عامل بانک شهر، عضویت در هیات مدیره و هیات عامل 
بانــک دی، عضویت در هیات عامل و معاون مدیرعامل بانک ملت، مدیر امور 
شعب بانک ملت، مدیرکل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت، مدیرامور 
شعب مناطق تهران بانک ملت و مدیرامور شعب استان البرز بانک ملت را در 

کارنامه خود دارد.

همکاری  بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
گمرک گسترش یافت

در جلســه ای با حضور دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران و »محسن جلواتی« معاون توسعه مدیریت و منابع 
گمرک، تفاهم نامه همکاری با هدف توســعه مشارکت های بانکی بین ٢ نهاد 
امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید 
سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک ضمن تقدیر از اعتماد سازمان گمرک 
جمهوری اســالمی ایران برای پیشگامی در طرح مهریار، ابراز امیدواری کرد 
در آینده ای نزدیک شاهد همکاری های مشترک بیشتر در سایر حوزه ها بین 
٢ مجموعه باشیم.شمســی نژاد تصریح کرد: با توجه به اعطای مجوز پرداخت 
حقوق و مزایای دســتگاه های دولتی به بانک های قرض الحســنه از ســوی 
خزانه داری کل کشور، تا کنون پرداخت حقوق و مزایای بسیاری از سازمان ها 
از ســوی این بانک آغاز شده است.وی اظهار داشت: با توجه به تأکید رئیس 
جمهــوری مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشــت آحاد جامعه و توجه 
ویژه ایشــان به قرض الحسنه، بستر بسیار مناسبی برای تحقق بانکداری ناب 
اسالمی مهیا شده است.در ادامه »محسن جلواتی« معاون توسعه مدیریت و 
منابع گمرک جمهوری اســالمی ایران در مراسم امضای تفاهم نامه با تأکید 
بر ســابقه همکاری مشترک بین ٢ مجموعه ابراز امیدواری کرد تا با عملیاتی 
شــدن این تفاهم نامه، گامی بزرگ در راستای بهبود معیشت کارکنان خدوم 
گمرک برداشــته شود.الزم به ذکر اســت پیش از این با انعقاد تفاهم نامه در 
چارچوب طرح مهریار، امکان بهره منــدی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری اطالعات، ســازمان انرژی اتمی، شــرکت نفت، سازمان بازنشستگی 
نیروهای مسلح و شرکت ناوبری فرودگاه های کشور از وام بانک قرض الحسنه 

مهر ایران میسر شده است.

با توقف رشد دالر، طال افزایش یافت
طال )سه شــنبه( افزایش یافت و برخی از کاهش های جلسه های 
گذشــته را جبران کرد زیرا ارزش دالر کاهــش یافت و تمرکز 
برروی دقایقی از آخرین نشســت فدرال رزرو ایاالت متحده برای 
ســرنخ هایی در مورد افزایش نرخ بهره در آینده معطوف شد.به 
گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و ۴۰ دقیقه به 
وقت شــرقی با ۴.٢ درصد افزایش به ۱۷۴٢ دالر و ۴۰ ســنت 
رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.٢۴ درصد 
افزایش به ۱۷۴۳ دالر و ۴۰ ســنت رســید.طال برای چهارمین 
جلســه متوالی در روز دوشنبه ســقوط کرد زیرا سرمایه گذاران 
امنیت دالر را در میان محدودیت های جدید کووید- ۱٩ در چین 
ترجیح دادند اما )سه شنبه( دالر رشد خود را متوقف کرد و طال 
را برای خریداران خارجی ارزان تر کرد.صورتجلسه نوامبر فدرال 
رزرو روز چهارشنبه ارائه می شود و اکثر معامله گران روی افزایش 
٥۰ واحدی در دسامبر شــرط بندی می کنند. احتمال افزایش 
۷٥ واحدی به دنبال اظهــارات اخیر مقامات فدرال رزرو به ۱٩ 
درصد می رســد. در حالی که طال به عنوان یک محافظ تورم در 
نظر گرفته می شــود، نرخ های بهره باال مانع از سرمایه گذاری در 
شــمش های غیر بازده می شود.بر اساس گزارش رویترز، استفان 
اینس، شــریک مدیریت در SPI Asset Management گفت: تنها 
عاملی که ممکن اســت طــال را به زیــر ۱۷۰۰ دالر بازگرداند، 
غافلگیری صعودی در شاخص قیمت مصرف کننده آمریکاست.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با یک درصد 
افزایش به ٢۱.۰٥ دالر رســید، پالتین با ۱.٢ درصد افزایش به 
٩٩۳.٥ دالر و پاالدیوم ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۸۷٢ دالر 
و ٢٥ سنت رســید.  شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین اعالم 
کرد که انتظار دارد در سال ٢۰٢۳ پس از مازاد مالی سنگین در 

سال جاری، کسری این فلز وجود داشته باشد.

اختالف در آمار ادامه دارد....

بانک مرکزی تورم مهرماه ۴۴.۷درصد، مرکز آمار ۴۸.۶!
تــورم ماهانه مصرف کننده مهر ماه عالم شــده از ســوی بانک 
مرکــزی با مرکز آمار تفاوت دارد.به گــزارش اقتصاد آنالین، بر 
اساس اعالم بانک مرکزی تورم ماهانه مصرف کننده در مهر ماه 
ســال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل )۶.٢ 
درصد( به ٢.٩ درصد رسید. تورم های نقطه به نقطه و دوازده ماهه 
هم در مهر ماه سال جاری به  ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳٩.۶ درصد را 
ثبت کرد که نســبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل 
۰.٢ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشــان می دهد.پیشتر مرکز آمار 
هــم تورم ماهانه، نقطه به نقطه و دوازده ماه را در مهرماه ۱۴۰۱ 
به ترتیب برابــر با ۳.۰درصد، ۴۸.۶درصــد و ۴٢.٩درصد اعالم 
کرده بود.بانک مرکزی گــزارش »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات این بانک در مهر ماه ۱۴۰۱« را منتشر کرد که حاکی 
از تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی در این ماه است.به گزارش 
ایســنا، اجرای رویکــرد جدید سیاســتگذاری پولی و مدیریت 
انتظارات تورمی از ســوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطالعات 
درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن است؛ چراکه 
در عمل، شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد 
شــرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ 
ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی، در 
گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطالعات وضعیت موجود اقتصاد 
خواهد بود.بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات بانک مرکزی در راســتای دستیابی به اهداف و 
ماموریت های خود در مهر ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می شود.

1- تحوالت اقتصاد کالن
بررســی تحوالت تورم ماهانه شــاخص کل کاالهــا و خدمات 
مصرفی در سال جاری نشــان می دهد تورم ماهانه شاخص کل 
مصرف کننده در مهرماه ســال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش 
نسبت به ماه قبل )٢.۶ درصد( به ٢.٩ درصد رسید.تورم های نقطه 
به نقطه و دوازده ماهه شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مهرماه ســال جاری نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳٩.۶ درصد را 
ثبت کرد که نســبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل 
۰.٢ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. بررسی تورم ماهانه 
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بــه تفکیک گروه های 
اختصاصــی »کاال« و »خدمت« در مهرماه نشــان می دهد تورم 
ماهانه گروه  اختصاصی »کاال« با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت 
به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رســید. در مقابل تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »خدمت« در ایــن مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش 
نسبت به ماه گذشــته به رقم ٥.٢ درصد رسید.بررسی تحوالت 
تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« 
موید کاهش تورم ماهانه اقالم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت 
به ماه قبل از آن اســت. به طوریکه شــاخص بهای خوراکی ها و 

آشــامیدنی ها )با ضریب اهمیت ٢٥.٥ درصد( با ۰.٩ واحد درصد 
کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه ۱.٢ درصدی، سهمی 
معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل )٢.٩ درصد( 
در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.بررسی بیشتر 
تحوالت شــاخص خدمت  نیز حاکی از آن است که افزایش تورم 
ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحوالت شــاخص های خدمت در 
گروه« مسکن و خدمات ساختمانی« و »تحصیل«  بوده است؛ به 
طوری که ســهم این دو گروه  از تورم ماهیانه خدمت در مهرماه 
ســال جاری )٥.٢ درصد( به ترتیب ۴.۴ و ۰.۶ واحد درصد بوده 
اســت.در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی 
گمرک، طی هفــت ماهه ســال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی 
برابــر با ٢۸.۴ میلیارد دالر بود که حاکــی از افزایش حدوداً ۶.٥ 
درصدی آن در مقایســه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش 
واردات گمرکی نیز در این دوره معادل ۳۱.۷ میلیارد دالر گزارش 
شده اســت که موید افزایش حدوداً ۱۴.۴ درصدی آن نسبت به 
دوره مشابه سال قبل است. مطابق با اطالعات مندرج در سامانه 
معامالت الکترونیکی ارز، بررســی تحوالت بازار ارز حاکی از آن 
است که در مهر ماه متوسط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود 
٢۷۱.٩ هزار ریال بود که نسبت به شهریور ماه معادل ۱.۳ درصد 
افزایش نشان می دهد.در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش 
دالر در این ماه حدود ٢۸۷.۳ هزار ریال بود که حاکی از افزایش 

۱.۳ درصدی آن در مقایسه با شهریور ماه است. 

افزایش میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران در مهر 
ماه

در بازار مســکن و بر اســاس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.٢ درصد و نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل نیز ۳۸.٢ درصد افزایش را تجربه کرد.در بازار 
سهام نیز شــاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه 
۳.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت.الزم به ذکر 
است سیاســت گذار پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی 
هــا و توجه به داللت های آن بر تغییر ســطح انتظارات تورمی، 
عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد 
داد. بررســی تحوالت بازار بین بانکی در مهرماه نشانگر کاهشی 
نســبی در حجم معامالت به دلیل کاهش وجوه در دســترس 
بانک هــا بود که از جملــه دالیل آن می توان بــه تداوم فروش 
اوراق دولتی به بانک ها اشاره کرد. این درحالی است که بررسی 
تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی گویای تداوم ثبات نرخ مذکور 

و قرار داشتن آن در محدوده داالن از پیش تعیین شده است. 

کاهش رشد تورم و نقدینگی در مهر ماه 
در مهرماه ســال ۱۴۰۱، متوســط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی 
اســالمی دولتی با سررسید یک، دو و سه ساله به ترتیب با ۱.۰۷ 
، ۰.۷٥ و ۱.۱۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۶۳.٢٢ 
، ٢۳.٢٥ و ٢۳.٥۰ درصد رســیده است.همچنین شیب منحنی 
بازده اوراق خزانه در مهرماه نســبت به شــهریورماه و مرداد ماه 
تندتر شــده و این منحنی نســبت به دو ماه گذشته در سطح 

باالتری قرار گرفته است.

کاهش رشد تورم و نقدینگی در مهر ماه 
حجم نقدینگی در پایان مهرماه ســال ۱۴۰۱ معادل ۷.٥۶۷۶٩ 
هزار میلیارد ریال بوده اســت که به ترتیب ۱۷.٥ و ۳۴.۳ درصد 
نســبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته 
اســت. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و ۱٢ 
ماهــه منتهی به مهر ماه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ٢۱.۶ و 
۴٢.۸ درصد بوده اســت.الزم به ذکر اســت که بخشی از رشد 
نقدینگی در مهر ماه ســال ۱۴۰۰ )معــادل ٢.۳ واحد درصد از 
رشــد هفت ماهه و ٢.۷ واحد درصد از رشــد ۱٢  ماهه( مربوط 
به اضافه شدن اطالعات خالصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های 
بانــک مهراقتصاد به اطالعــات خالصه دفتــر کل دارایی ها و 
بدهی های بانک سپه )بواسطه ادغام( بوده است.حجم پایه پولی 
در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ )معادل ۷۱٢٩.۳ هزار میلیارد ریال( 
نســبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته 
است. همچنین، نرخ رشد ۱٢ ماهه پایه پولی با ۱.٩ واحد درصد 
کاهش نسبت به رشد دوره مشــابه سال قبل )۳۶.۴ درصد( به 

۳۴.٥ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.

2- اقدامات بانک مرکزی 
- در مهرماه ۱۴۰۱ با هــدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی 
ریالی، بانک مرکزی در تعامل بــا بانک ها اقدامات اعتباری زیر 
را انجــام داد: - انجام عملیات بازار بــاز با موضع توافق بازخرید 
طــی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش ۶۷۳.۷، ۶۷۴.۰، ۶۸٥ 
و ۶۸۴.٩ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معامالتی ٢۷۱۷.۶ 
هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید هفت روزه 
)مانــده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه 

معادل ۶۸۴.٩ هزار میلیارد ریال بوده است(.

کاهش رشد تورم و نقدینگی در مهر ماه 
- اســتفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف داالن 
برای رفع نیازهای نقدینگــی طی ۱۷ روز کاری جمعاً به ارزش 
معامالتی ۳٢٥.٢ هزار میلیارد ریال )مانده اعتبارگیری قاعده مند 

در پایان مهرماه ٥٩.۳ هزار میلیارد ریال بوده است(. 

کاهش رشد تورم و نقدینگی در مهر ماه 
- در مهرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک 
مرحله پذیره نویسی اوراق مالی اسالمی دولتی، جمعاً مبلغ ٢۷.۶ 
هزار میلیارد ریال اوراق توســط ایستگاه معامالتی بانک مرکزی 
به فروش رســید که از این مبلغ، ٢۳ هــزار میلیارد ریال آن در 
پذیره نویسی و ۴.۶ هزار میلیارد آن در حراج تماماً توسط سایر 

سرمایه گذاران خریداری شد.

با ادامه آشــفتگی در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی کوین بیس ســقوط کرد و به 
دنبال آن بیت کوین، برترین ارز دیجیتال در پایین ترین ســطح از دسامبر ٢۰٢۰ 
معامله شد.به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، سهام کوین بیس گلوبال در اوایل 
 ) FTX( صبح به میزان هشت درصد کاهش یافت زیرا سقوط صرافی اف تی ایکس
همچنان موجب کاهش ارزش ارزهای دیجیتال شد و بیت کوین همچنان زیر مرز 
۱۶هزار دالر معامله می شود.مدیرعامل تازه منصوب شده صرافی ارزهای دیجیتال 
اف تی ایکس که در حال حاضر ورشکســته شده، ادعا کرد که کنترل این کسب 
و کار فروپاشی کامل است.پس از اعالم ادغام دو رقیب، بایننس و  اف تی ایکس، 
معامله ای که در نهایت شکست خورد، کوین بیس به مشتریان خود اطمینان داد 
که در معرض رویدادهای اف تی ایکس و توکن آن قرار نخواهند داشــت اما فاش 

کرد که نزدیک به ۶۰ کارمند خود را در میان نوسانات بازار اخراج خواهد کرد.
بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایاالت متحده ۷.٩۸ درصد ســقوط کرد و در 
ساعت ٢:۰۴ بعد از ظهر به وقت شرقی به ۴۱.۶٥ دالر برای هر سهم رسید. سهام 

این شرکت تا به امروز ۸۳.٥۰ درصد کاهش یافته است.سهام کوین بیس از زمانی 
که این شــرکت در آوریل ٢۰٢۱ عمومی شد به پایین ترین حد خود نزدیک شد 
و در معامالت بعدازظهر تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافت زیرا ســقوط قرارداد ادغام 
بین بایننس و اف تی ایکس باعث کاهش اعتماد ســرمایه گذاران شد.بیت کوین 
در ســاعت ۳:٢۴ بعدازظهر به وقت شرقی  ۳.۰٥ درصد کاهش یافت و به قیمت 
۱٥هزار و ۷۷۸ دالر فروخته شد و پس از افت حدود ۱۷.۶ درصدی در ماه گذشته، 
در پایین ترین سطح از دسامبر ٢۰٢۰ معامله شد. اتر در همان زمان ۳.۷٥ درصد 
کاهش یافت و پس از از دســت دادن نزدیک به ۱٥ درصد در ۳۰ روز گذشــته، 
به قیمت ۱۱۰۰ دالر رسید.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۷٩۰.۰۶ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ٢۸.۰ 
درصد کمتر شــده است. در حال حاضر ۳۸.۶۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۱٢ درصد کاهش داشــته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در ٢۴ ســاعت گذشــته ۶۶.۰۶ میلیارد دالر است که 

۱۸.۰٢ درصد افزایش داشــته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال 
حاضر ۴.٢۶ میلیارد دالر است که ۶.۴٥ درصد از کل حجم ٢۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون  ۶٢.۳۸ میلیارد دالر است که 

٩۴.۴۳ درصد از کل حجم ٢۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
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گزیده خبر

نمایندگی ایران در سازمان ملل:
ادعای اوکراین درباره پهپادهای ایران در 
نشست کارشناسی مشترک بررسی شود

نمایندگی ایران در سازمان ملل اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران با تداوم تعامل 
مشترک با اوکراین در موضوع پهپادهای ادعائی، سوء تفاهمات به وجود آمده در 
این رابطه را قابل برطرف شدن می داند.به گزارش ایسنا، نمایندگی دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک با ارسال یادداشتی به روزنامه 
واشنگتن پســت و به دنبال ادعاهای جدید این روزنامه در خصوص راه اندازی 
خط تولید پهپاد در روسیه، تاکید کرد، بدنبال ادعای استفاده از پهپادهای ایران 
در درگیریهای اوکراین،ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات 
اوکراین را نمودتا این ادعاها را بررســی کند. گام های مهمی تاکنون در تعامل 
مشترک کارشناسان دفاعی ایران و اوکراین برداشته شده و این امر تا از بین رفتن 
هرگونه ســوء تفاهم در این رابطه ادامه خواهد داشت.نمایندگی ایران همچنین 
خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران و روسیه براساس توافقات فی مابین از 
ســالها قبل دارای همکاریهای دفاعی، علمی و تحقیقاتی  مشــترک می باشند 
کــه به قبل از آغاز جنــگ اوکراین باز می گردد. ضمن اینکه پنج ســال دوره 
محدودیت های تسلیحاتی ایران درقطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته اســت و ایران می تواند متناسب با نیاز و اولویتهای 
خود با سایر کشورها همکاری دفاعی داشته باشد.نمایندگی ایران در پایان اضافه 
کرد: جمهوری اسالمی ایران از ابتدای بحران در اوکراین با اتخاذ مواضع شفاف، 
پیوسته و تزلزل ناپذیر، تاکید کرده است که همه اعضای سازمان ملل متحد باید 
بطور کامل به اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی 

از جمله حاکمیت، استقالل، اتحاد و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.

رابرت مالی:
ایران به روسیه در جنگ با اوکراین کمک می 

کند
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با طرح ادعای کمک ایران به روسیه در جنگ 
با اوکراین تاکید کرد که واشنگتن به گزینه دیپلماسی برای ممانعت از دستیابی 
ایران به ســالح هسته ای باور دارد.به گزارش ایســنا، رابرت مالی، نماینده ویژه 
آمریــکا در امور ایران در گفت وگو با شــبکه الجزیره گفت: باید با هوشــیاری 
گام های ایران در زمینه پرونده هسته ای را تحت نظر داشته باشیم.وی مدعی شد 
که ایران اکنون به روســیه در جنگ با اوکراین کمک می کند.رابرت مالی گفت 
که واشــنگتن به گزینه دیپلماســی برای ممانعت از دست یابی ایران به سالح 
هسته ای باور دارد.این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که تهران پاسخ های 
اساســی به پرسش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نداده است.وی گفت که 
مدیرکل آژانس انرژی اتمی شــخصی مســتقل و حرفه ای است و تا زمانی که 
ایران به پرسش های آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ ندهد این آژانس راهی 
بــه جز ادامه دادن تحقیقات ندارد.رابرت مالی همچنین تاکید کرد که ابزارهای 
دیگر تعامل با ایران همچنان موجود است. کشورهای غربی نیز پیش از این ادعا 
کردند که ایران در حال حاضر هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات نظامی 
در اوکراین به روسیه می دهد. مسکو و تهران چنین اتهاماتی را رد کردند.حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه ایران گفت که تهــران چند ماه قبل از آغاز 

عملیات ویژه در اوکراین پهپادهایی به روسیه تحویل داده است.

وزیر دفاع چین به همتای آمریکایی:
  تایوان خط قرمزی است که نباید 

از آن عبور کرد
وزرای دفاع چین و آمریکا )سه شنبه( دومین گفت وگوی حضوری خود در سال 
جاری میالدی را برگزار کردند؛ در دیداری که انتظار نمی رود به پیشــرفت های 
بزرگی برسد اما می تواند اهمیت ارتباطات در زمان بحران و دیدگاه های متفاوت 
درباره تایوان را مورد بررســی قرار دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، در حالی که لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا در ماه ژوئن در سنگاپور با 
ژنــرال وی فنگه، وزیر دفاع چین دیدار کرد، این اولین دیدار آنها پس از ســفر 
نانســی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه اوت است که 
خشم چین را برانگیخت چرا که این جزیره خودگردان را بخشی از قلمروی خود 
به حساب می آورد.مالقات لوید آستین و وی فنگه در حاشیه گردهمایی وزرای 
دفاع آسه آن در سیم ریپ کامبوج برگزار می شود. یک مقام آمریکایی که خواست 
نامش فاش نشود، گفت که دیدار این دو مقام در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی 
آغاز شــد.وزیر دفاع چین، به همتــای آمریکایی خود گفت. تایوان کانون اصلی 
منافع و توجه چین اســت و خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد. تصمیم 
درباره تایوان مربوط به چین اســت و هیچ نیروی خارجی حق دخالت ندارد.وی 
گفت که ایاالت متحده باید به منافع اصلی چین احترام بگذارد و امیدوار اســت 
که بتواند یک سیاســت منطقی و عملی در قبال چین اتخاذ کند و روابط را به 
مسیر قبلی بازگرداند.پکن به طور پیوسته تایوان را بخشی جدایی ناپذیر از چین 
می داند. پیش از این، رسانه های دولتی چین به نقل از تان کفی، سخنگوی وزارت 
دفاع چین گفته بودند که دلیل اصلی وضعیت کنونی روابط چین و ایاالت متحده 
این است که ایاالت متحده قضاوت راهبردی اشتباهی انجام داده است. تان گفت 
چین مسئول وضعیت کنونی روابط نیست.لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز به 
همتــای چینی خود بر لزوم بهبود ارتباطــات بحران تاکید کرد و در عین حال 
نگرانی خود را در مورد رفتار »خطرناک فزاینده« هواپیماهای نظامی چین ابراز 
کرد. پت رایدر، سخنگوی پنتاگون در بیانیه ای پس از این نشست گفت، آستین 
در دومین دیدار رو در رو خود با ژنرال وی فنگه، وزیر دفاع چین در سال جاری، 
اهمیت »گفت وگوی اساسی در مورد کاهش ریسک استراتژیک و افزایش ایمنی 
عملیاتی« را مورد بحث قرار داد.رایدر گفت: او )آســتین( نگرانی های خود را در 
مــورد رفتار خطرناک  هواپیماهای چین در منطقه هند و اقیانوس آرام نشــان 
داد که خطر تصادف را افزایش می دهد.یک مقام ارشــد ایاالت متحده یک مقام 
دفاعی که خواست نامش فاش نشود، گفت که آستین و وی گفتگوی »طوالنی« 
در مورد تایوان داشتند و همچنین در مورد راه اندازی مجدد برخی از مکانیسم 
هایی که پس از سفر پلوسی لغو شده بود در ماه های آینده صحبت کردند. این 
مقام مسئول گفت: این انتظار وجود دارد که برخی از سازوکارهایی که در شش 
ماه گذشــته مسدود شده اند، مجدداً راه اندازی شود.نشست امروز پس از دیدار 
سه ساعته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
چین در هفته گذشــته در حاشیه اجالس سران گروه ۲۰ در اندونزی، با هدف 
جلوگیری از گسترش روابط تیره به جنگ سرد جدید صورت می گیرد.علی رغم 
تنش ها میان ایاالت متحده و چین، مقامات نظامی ایاالت متحده مدت هاســت 
که به دنبال حفظ خطوط ارتباطی باز با همتایان چینی خود برای کاهش خطر 
درگیری احتمالی یا مدیریت هرگونه حادثه بوده اند. پس از دیدار آستین و وی 
فنگــه در ژوئن، رئیس پنتاگون گفت که گفت وگوهای او با همتای چینی خود 
گام مهمی در تالش برای توسعه مسیرهای ارتباطی بود.روابط بین چین و ایاالت 

متحده متشنج شده است .

آمریکا به اوکراین موشک هدایت لیزری داد
تلگراف گزارش داد، انگلیس موشــک »بریم اســتون ۲« با هدایت لیزری را به اوکراین داده است.به گزارش ایسنا، روزنامه تلگراف همچنین گزارش داد، این موشک ها می تواند 
دو برابر برد مدل های قبلی پرواز کنند.انگلیس نخســتین موشــک های بریم استون را حدود شش ماه قبل به اوکراین داد. نیروهای اوکراینی کامیون هایی را باری جابجایی این 
موشــک ها تغییر کاربری دادند.نخستین نسخه این موشک ها در ســال ۲۰۰۵ وارد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس شد. در سال ۲۰۰۸، این موشک ها را با هدایت لیزری ارتقا 
دادند. مدل بعدی »بریم استون ۲« در سال ۲۰۱۶ وارد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس شد.وزارت دفاع انگلیس اخیرا اعالم کرده بود که این کشور حدود ۱۰۰۰ موشک دیگر 

سطح به هوا را به اوکراین می دهد.

آمریکا: با هرگونه اقدام نظامی که سوریه 
را بی ثبات کند، مخالفیم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی مخالفت واشنگتن با حمالت 
ترکیه به مناطق شــمالی ســوریه را اعالم کرد. در همین حال وزیر خارجه 
فرانسه نیز آنکارا را به خویشــتن داری دعوت کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این 
بــاره اظهار کرد: ما از ترکیه خواســتیم که چنین عملیاتی را انجام ندهد و 
در مقابل از شــرکای سوری خود درخواســت کردیم که حمالتی را انجام 
ندهند و باعث تشدید تنش نشوند.پرایس تاکید کرد: ما همچنان با هرگونه 
اقدام نظامی که وضعیت ســوریه را بی ثبات کرده یا حاکمیت عراق را نقض 
می کند، مخالفیم.وی افزود: واشنگتن نگرانی های خود را در مورد تأثیر چنین 
عملیاتی بر جنگ علیه داعش  به آنکارا اعالم کرده است.این مقام آمریکایی 
ادامه داد: ما همچنین با حمالت اخیر به جنوب ترکیه که منجر به کشــته 
شدن چندین غیرنظامی شد، مخالفیم.در همین حال، کاترین کولونا، وزیر 
امور خارجه فرانسه نیز ضمن ابراز نگرانی از حمالت ترکیه به مناطق شمالی 
ســوریه، آنکارا را به خویشــتن داری دعوت کرد.وی در این باره اظهار کرد: 
متأسفانه این اولین بار نیست که ترکیه به یک کشور خارجی حمله می کند 
و ما هر بار نگرانی خود را اعالم کرده ایم.طی چند روز اخیر حمالت متقابلی 
میان ارتش ترکیه و گروه های ُکرد مستقر در مناطق شمالی سوریه و عراق 
صورت گرفته است.دولت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار در خیابان 
استقالل استانبول در ۱۳ نوامبر می داند که منجر به کشته شدن شش تن 
و مجروح شــدن بیش از ۸۰ تن شد. هیچ گروهی مسئولیت انفجار در این 
خیابان شــلوغ را بر عهده نگرفته و گروه های کرد نیز دست داشتن در این 
انفجار را رد کرده اند. دولت ترکیه اما حزب کارگران کردستان را مسؤول این 

انفجار دانسته است.

ادامه حمالت ترکیه به شمال سوریه
ارتش ترکیه امروز )سه شنبه( پایگاه های حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( 
و یگان های مدافع خلق ُکرد )ی.پ.گ( را در شــمال ســوریه مورد هدف 
قرار داد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ارتش ترکیه امروز 
)سه شنبه(  مقرهای حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( و یگان های مدافع 
خلق ُکرد )ی.پ.گ( را در شمال سوریه مورد هدف حمالت توپخانه ای قرار 
داد.گروه های کرد در شــمال ســوریه دوشنبه در واکنش به حمالت ترکیه 
گذرگاه هایی را در مرزهای ترکیه و ســوریه مورد هدف قرار دادند.یکشنبه 
وزارت دفاع ترکیه از عملیات »پنجه-شمشیر« علیه گروه های کرد در شمال 
سوریه و عراق خبر داد.این عملیات به دنبال انفجار اخیر استانبول انجام شده 
اســت که آنکارا نیروهای حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( و یگان های 
مدافع خلق )ی.پ.گ( را عامل آن می داند. این انفجار شــش کشــته و ۸۱ 
مجروح بر جای گذاشــت.از سوی دیگر الکســاندر الورنتیف، فرستاده ویژه 
رئیس جمهور روسیه به سوریه در ســخنانی در این باره تاکید کرد: مسکو 

از آنکارا می خواهد خویشتن داری کرده و از تشدید تنش جلوگیری کند.

در ماموریت ۹08 روزه

هواپیمای فضایی مخفی آمریکا چه کرد؟
یــک هواپیمــای فضایی مخفی که توســط »نیــروی فضایی 
آمریکا«)USSF( مدیریت می شــود، پس از گذراندن رکورد ۹۰۸ 
روز در مــدار زمین، دوباره به زمین فــرود آمد اما آنچه که این 
هواپیما طی ۹۰۸ روز باالی ســر ما انجام داد، در هاله ای از ابهام 
باقی مانده است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، هواپیمای 
فضایی بدون سرنشین موســوم به »۳۷B-X« در ۱۲ نوامبر در 
ساعت ۵:۲۲ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی در »پایگاه فضایی 
کندی«)KSC( ناســا فرود آمد و ششــمین ماموریتی را که این 
هواپیما و یک وسیله نقلیه مشابه دیگر از نخستین پرواز در سال 
۲۰۱۰ تاکنون انجام داده اند، به پایان رساند. جزئیات فعالیت این 
هواپیمای فضایی در پرواز بی ســابقه آن، بسیار پراکنده هستند 
اما مقامات ادعا می کنند که این ســفر برای انجام دادن تعدادی 
آزمایش علمی در فاصله حدود ۴۰۰ کیلومتری باالی زمین بوده 
است.هواپیمای فضایی ۳۷B-X پیش از اینکه توسط ارتش آمریکا 
 )Boeing(»استفاده شود، نخستین بار توســط شرکت »بوئینگ
برای ناسا طراحی شد. این هواپیما، ترکیبی از هواپیما و فضاپیما 
است و از بسیاری جهات به یک شاتل فضایی مینیاتوری شباهت 
دارد. این هواپیمای فضایی در ششمین ماموریت خود موسوم به 
 Atlas(»۵ ۶«، در حالی که بر فراز موشک »اطلس-OTV« عنوان
V( قرار داشــت، به صورت عمودی پرتاب شد. هواپیمای فضایی 
۳۷B-X اکنون تقریبا ۱۰ سال را در مأموریت های خود در مدار 

گذرانده و تقریبا ۲.۱ میلیارد کیلومتر را طی کرده اســت. پرواز 
جدیــد ۹۰۸ روزه این هواپیما، رکورد ۷۸۰ روزه یک هواپیمای 
 Joseph(»فضایی در مدار را شکست.سرهنگ دوم »جوزف فریشن
Fritschen(، مدیــر برنامه ۳۷B-X در »دفتر قابلیت های ســریع 

نیروی هوایی«)DAF RCO( گفت: ۳۷B-X به پیشــبرد مرزهای 
آزمایش ادامه می دهد که توسط یک گروه نخبه دولتی و صنعتی 
فعال شــده است. ارزش توانایی انجام دادن آزمایش ها در مدار و 

آوردن آنها به شرایط ایمن روی زمین به منظور تجزیه و تحلیل 
عمیــق، برای نیروی هوایی و جامعه علمی ثابت شــده اســت. 
اضافه شــدن ماژول خدمات در ماموریــت OTV-۶ به ما امکان 
داد تا میزبان آزمایش های بیشتری نسبت به قبل باشیم.نیروی 
فضایی آمریــکا تنها کمی از اطالعات مربــوط به آزمایش های 
صــورت گرفته در هواپیمای فضایی را فاش کرده اســت که در 
جدیدترین پرواز آن انجام شده اند. این اطالعات شامل آزمایش 
متعلق به آزمایشــگاه تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا است که 

نور خورشید را پیش از اینکه به عنوان امواج مایکروویو به زمین 
بازتاب شود، با موفقیت برداشت کرد و همچنین شامل استقرار 
یک ماهواره آموزشــی با هدایت الکترومغناطیســی که توسط 
دانشــجویان نیروی هوایی آمریکا طراحی شده است. همچنین، 
ناســا آزمایشــی به نام »قرار گرفتن در معرض مــواد و نوآوری 
فناوری در فضــا«)METIS-۲( را ارائه کرد که طی آن، تأثیرات 
فضا بر مواد مختلف را مورد بررسی قرار داد.هیچ جزئیات دیگری 
از آزمایش های صورت گرفته در هواپیمای فضایی فاش نشــده 

اســت. در هر حال، این امر مانع از درگیر شــدن رقبا در حدس 
و گمان نشــد. »دیمیتری روگوزین« )Dmitry Rogozin(، رئیس 
ســابق آژانس فضایی »روسکوســموس«)Roscosmos( روسیه، 
طی مصاحبه ای که در ماه آوریل با شبکه خبری دولتی »راشا-

Russia(»۲۴-۲۴( داشــت، ادعا کرد کــه این هواپیمای فضایی 
ممکن اســت برای جاسوسی یا حمل سالح های کشتار جمعی 
استفاده شود. »سونگ ژونگپینگ«)Song Zhongping(، کارشناس 
نظامی و مفسر چینی نیز همین احساس را داشت و در مصاحبه 
 )South China Morning Post(»با »ساوت چاینا مورنینگ پست
گفــت که توانایی این هواپیمای فضایی بــرای تغییر مدار خود 
در میانه پرواز، توانایی جاسوســی از ماهواره های دیگر یا اهداف 

مستقر در زمین و حمله از مدار را به آن می دهد.
ژونگپینــگ اضافه کرد: اگــر ۳۷B-X بــا ماهواره های کوچک 
بارگیری می شود، پس می توان آن را با سالح نیز بارگیری کرد. 
همچنین، این هواپیمای فضایی ممکن اســت بتواند به بازوهای 
رباتیک مجهز شود تا ماهواره های دیگری را که در مدار هستند، 
بگیرد.»هدر ویلسون«)Heather Wilson(، مقام سابق پنتاگون نیز 
به توانایی این هواپیمای فضایی در تغییر مدار خود اشاره کرد. به 
گفته او، این قابلیت به دلیل نیروی کششی قابل توجهی است که 
توسط مدار پایین زمین ایجاد می شود.ویلسون در سال ۲۰۱۹ در 
»انجمن امنیتی آسپن«)Aspen Security Forum( گفت: این بدان 
معناست که دشمنان ما نمی دانند که هواپیمای فضایی در مرحله 
بعدی قرار اســت به کجا برسد و ما می دانیم که این موضوع آنها 
را دیوانه می کند.چین نیز یک هواپیمای فضایی مخفی دارد که 
 Long March(»در چهارم اوت از یک موشــک »النگ مارچ ۵بی
۵B( به مدار پرتاب شد. این هواپیمای فضایی، شباهت بسیاری 

به ۳۷B-X دارد و بسیاری از کارهایی که در مدار انجام می دهد، 
ناشناخته هستند.

ســخنگوی کرملیــن گفت: روســیه 
نگرانی هــای امنیتی ترکیــه در ارتباط 
با وضعیــت ســوریه را درک می کند، 
امــا از همــه طرف هــا می خواهد که 
از اقداماتــی کــه می تواند اوضــاع را 
پیچیده کنــد، اجتناب کنند.به گزارش 
ایســنا به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش 
بــه اظهارات رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه مبنــی بر اینکه 
طرف روســی ظاهراً بــه تعهدات خود 
در پاکسازی ســوریه از تشکلهای کرد 
توافق ۲۰۱۹ عمل  براســاس  مســلح 
نکرده اســت، گفت: »مــا نگرانی های 
ترکیــه در مورد تضمیــن امنیت خود 

را درک می کنیــم و به آن احترام می 
گذاریــم. از نظــر ما این حق مشــروع 
است.پســکوف خاطرنشان کرد  ترکیه 
که روسیه از همه طرف ها می خواهد »از 
اقداماتی که می تواند منجر به بی ثباتی 

جدی در کل وضعیت شــود، خودداری 
کنند«.ســخنگوی کرملین تاکید کرد: 
»این می تواند یک بازگشــت بومرنگی 
داشــته و وضعیت امنیتی را پیچیده تر 
کند.«وی تصریح کرد: روســیه و ترکیه 

در موضوعات مربــوط به تامین امنیت 
در سوریه اختالف نظر دارند، اما ماهیت 
شراکت و دوستی مسکو و آنکارا امکان 
می دهد تا این اختالفات به طور آشکار 
و ســازنده مورد بحث قــرار گیرد.وی 
افزود: »رویکردهای روســیه و ترکیه در 
قبال وضعیت ســوریه و این موضوع که 
تعهدات آنها در همان یادداشت سوچی 
انجام نشده اســت، تفاوت های ظریفی 
دارد.پیش از این، الکســاندر الورنتیف، 
فرستاده ریاســت جمهوری روسیه در 
امور سوریه گفته بود که مسکو از آنکارا 
خواسته است تا در پرتو حمالت به خاک 
سوریه خویشتنداری نشان دهد و نمی 

توان اجازه داد تنش ها افزایش یابد.

کرملین:
 ترکیه را درک می کنیم اما نباید اوضاع را پیچیده تر کرد

کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که موضوع نقش ایران 
در منطقه از محورهای دیدار و گفت وگوی مشاور امنیت 
ملی آمریکا و رییس ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی در 
واشنگتن بوده است.به گزارش ایسنا، کاخ سفید با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که جیک ســالیوان،  مشــاور امنیت 
ملی این کشور و آویو کوخاوی، رییس ستاد ارتش رژیم 
صهیونیستی در واشنگتن دیدار کردند.در این بیانیه آمده 
است: آقای سالیوان بر حمایت سرسختانه دولت آمریکا 
از امینت اســراییل تاکید کرده و دو طرف درباره طیف 
گسترده ای از مسائل منطقه ای که نگرانی های دوجانبه ای 
درباره شان وجود دارد، تبادل نظر کردند.بیانیه کاخ سفید 

می افزاید: آن ها بر عزم مشترکشــان برای رســیدگی به 
چالش هــای امنیتی که بر خاورمیانــه اثر می گذارند،  از 
جمله تهدیدهای ناشــی از ایــران و نیروهای نیابتی آن 
تاکید کردند و آقای ســالیوان تعهــد رییس جمهور را 
نســبت به اطمینان یابی از این که ایران هیچ گاه به یک 
سالح هسته ای دســت پیدا نکند، مورد تاکید قرار داد.

در پایان مطرح شــد: آن  دو دربــاره اهمیت انجام دادن 
اقداماتی در راستای تنش زدایی از وضعیت امنیتی کرانه 
باختری صخبت کردند و آقای ســالیوان تصریح کرد که 
راهکار دو کشوری بهترین مسیر رسیدن به صلحی پایدار 

است.

جزییات گفت و گوی مقامات آمریکایی و اسراییلی درباره ایران

قرار است پنجمین دور 
راهبردی  گفتگــوی  از 
امــروز  آمریکا-قطــر 
با  در دوحه  سه شــنبه 
حضور وزیران خارجه دو 
کشور آغاز شود.به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، پنجمین 
دور از این گفتگوها امروز به ریاست محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی، وزیر خارجه قطر و آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی او 
در دوحه برگزار می شــود که همزمان با شروع مسابقات جام 
جهانی فوتبال در قطر وارد دوحه شــد.قرار است دو طرف در 
این دوره برخی مســائل و موضوعات مهــم به ویژه همکاری 
امنیتی، تجارت، سرمایه گذاری و تغییرات اقلیمی را در کنار 

بهداشــت جهانی، کمک های انسانی و توسعه جهانی بررسی 
کنند.در همین رابطه، وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در توییتی 
نوشــت: برای افتتاح پنجمین دور از گفتگوی راهبردی قطر 
و ایاالت متحده، مشــتاقانه منتظر میزبانی دوستم، وزیر امور 
خارجه آمریکا در دوحه هســتم. این گفتگوی راهبردی یک 
چارچوب محوری را برای طرح های تقویت همکاری مشترک 
میــان ما در زمینه های مختلف فراهم می کند و فرصتی برای 
توسعه روابط اســتراتژیک ما و ارتقای آن جهت دستیابی به 
منافع مشترک است.بلینکن روز یکشنبه واشنگتن را ترک و 
راهی دوحه شد تا در گفتگوی راهبردی میان دو کشور شرکت 
کرده و بازی تیم ملی کشورش را با تیم ملی ولز تماشا کند.روز 
یکشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، واشنگتن 

و دوحه از بیش از ۵۰ سال پیش تاکنون مشارکت مستحکمی 
دارند و این مشارکت در ماه ژانویه هنگام حضور امیر قطر در 
کاخ سفید عمیقتر شد.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز 
در ماه مارس طی یادداشتی به بلینکن، قطر را »متحد اصلی 
ایاالت متحده در خارج از ناتــو« خواند.گفت وگوی راهبردی 
بیــن دولت قطــر و ایاالت متحده، از زمان آغاز آن در ســال 
۲۰۱۸، بیانگر مشارکت قوی بین دو کشور شده است، تا جایی 
که یادداشت های تفاهم و توافقنامه های منعقد شده در چهار 
سال گذشته موجب شده یک مشارکت مستحکم همه جانبه 
میان دو طرف ایجاد شود تا جایی که مشارکت اقتصادی بین 
دوحه و واشــنگتن در زمینه تجارت و ســرمایه گذاری فراتر 
از ۲۰۰ میلیارد دالر بوده اســت.در ســال ۲۰۲۱ نیز تعدادی 

توافقنامه و تفاهم نامه در بخش های مختلف از جمله اقدامات 
مربوط به حفظ منافع آمریکا در افغانستان، تفاهم نامه همکاری 
برای میزبانی از آوارگان افغانستان به امضا رسید.همچنین در 
ماه ژانویه و در حاشــیه ســفر امیر قطر به آمریکا، توافقنامه 
خریــد ۵۰ فروند هواپیمای بوئینــگ ۳۷۳ به ارزش بیش از 
۲۰ میلیارد دالر امضا شــد.قطر و آمریکا در چهارمین دور از 
گفتگوی راهبردی که ماه نوامبر ۲۰۲۱ در واشــنگتن برگزار 
شد، مسائل منطقه و جهان و تقویت همکاری های دوجانبه در 
زمینه بهداشت، کمک های انسانی، توسعه جهانی، حقوق بشر، 
تجارت و سرمایه گذاری، فرهنگ و آموزش را بررسی کردند.

وزیــر خارجه آمریکا در پایــان چهارمین دور از این گفتگوها 
اعالم کرد، قطر شــریکی مهم در تقویت ثبات منطقه است و 
این کار را نه تنها با میزبانی از نیروهای آمریکایی که »امنیت 
را در سراسر منطقه فراهم می کنند«، بلکه با ارائه کمک های 

اقتصادی و انسانی انجام می دهد.

پنجمین دور از گفتگوی استراتژیک آمریکا و قطر در دوحه
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شــرکت ال جی اقدام به ساخت بلندگوهای ارتعاشی کرده است که 
می تواننــد به صورت کم حجم و به نوعــی نامرئی در خودروها کار 
گذاشته شوند و صدای سه بعدی همه جانبه را پخش کنند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از نیو اطلس، نصب یک سیستم صوتی مناسب در 
خــودرو می تواند فضای قابل توجهی را اشــغال کند. اکنون فناوری 
جدید شــرکت کــره ای ال جی جایگزینی باریک و ســبک را ابداع 
کرده است که پخش صوتی همه جانبه را از پنل های تخت ارتعاشی 
کوچک نوید می دهد.یئو چون-هو از بخش LG Display در شــرکت 
ال جی می گوید: ما بلندگوهای رایج سنگین و حجیم را با استفاده از 
فناوری پیشرفته خود برای استفاده از فضا، طراحی و عوامل سازگار 
با محیط زیســت به یک راه حل پخش صدای »نامرئی« با کیفیت 
باال تبدیل کرده ایم و تجربه صوتی در ســطح جدیدی ارائه کرده ایم 
که قباًل امکان پذیر نبوده است.ابعاد این پنل ارتعاشی ۱۵۰ در ۹۰ 
میلی متر اســت که با همکاری ال جی با یک شرکت صوتی جهانی 
ناشناس توسعه داده شده و ضخامت آن تنها ۲.۵ میلی متر است و در 
عین حال ۴۰ گرم وزن دارد.به گفته ال جی، این بلندگو ۹۰ درصد 
نازک تر و ۷۰ درصد سبک تر از بلندگوهای سنتی است که در حال 
حاضر سیستم های صوتی خودروها را پشتیبانی می کنند.بنابراین در 
این بلندگو با توجه به ابعاد آن، اجزایی مانند سیم پیچ ها و آهنرباها را 
پیدا نخواهیم کرد که آن را حجیم کنند. در عوض، فناوری محرک 
با ارتعاش پنل ها، تجربه صدای همه جانبه و غوطه وری غنی و ســه 

بعدی را ایجاد می کند.

یــک فناوری جدید آزمایش خــون مبتنی بر هوش مصنوعی که 
برای تشــخیص ســرطان ریه در مطالعه ای در سال ۲۰۲۱ مورد 
اســتفاده قرار گرفته بود اکنون بیش از ۸۰ درصد از سرطان های 
کبــد را در یک مطالعه جدید شناســایی کرده اســت.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ســاینس دیلی، در این مطالعه ۷۲۴ نفر شرکت 
داشتند. آزمایش خونی موسوم به »ارزیابی قطعات دی ان ای برای 
رهگیری اولیه« به اختصار »DELFI«، تغییرات در تجزیه دی ان ای 
سلول های سرطانی که به جریان خون ریخته شده را که با عنوان 
دی ان ای بدون ســلول)cfDNA( شــناخته می شــوند، تشخیص 
 »DELFI« می دهــد. در جدیدترین مطالعه، محققــان از فناوری
بر روی نمونه های پالســمای خون به دست  آمده از ۷۲۴ فرد در 
ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و هنگ کنگ برای تشــخیص 
سرطان در سلول های کبدی استفاده کردند.محققان بر این باورند 
که این اولین بررســی تجزیه ژنوم است که به طور مستقل در دو 
جمعیت پرخطر و در بین گروه های نژادی و قومی مختلف با علل 
مختلف مرتبط با ســرطان کبد انجام شده است.یافته های آنها در 
روز ۱۸ نوامبر در مجله »Cancer Discovery« و در کنفرانس ویژه 
انجمن آمریکایی تحقیقات ســرطان: پیشگیری دقیق، تشخیص 
زودهنگام و رهگیری سرطان، گزارش شد.تخمین زده می شود که 
۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل سیروز)التهاب شدید( 
ناشــی از بیماری های مزمن کبدی از جمله هپاتیت ویروســی یا 
بیماری کبد چرب غیرالکلی، در معرض خطر ابتال ســرطان کبد 

باشند.

ابداع بلندگوهای »نامرئی« برای 
خودروها

تشخیص سرطان کبد با آزمایش 
خون مبتنی بر هوش مصنوعی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مهاجرت ساالنه میلیون ها خرچنگ در جزیره کریسمس استرالیا/ رویترز

!RX و لکسوس CR-V عالقه شدید سارقان کانادایی به هوندا
با توجه به آمار می توان گفت کانادایی ها عالقه زیادی به هوندا CR-V و شاســی بلند لکسوس RX دارند اما خودروهایی همچون جی ام 
سی سیرا، شورولت سیلورادو، تویوتا راو ۴، وانت پیکاپ رم و فورد سری F در نیمه اول سال ۲۰۲۲ فروش باالتری را نسبت به خودروی 
هوندا ثبت کرده اند. اما ســارقان کانادایی CR-V را بسیار دوست دارند و برخالف برخی خریداران که منتظر نسل جدید این خودرو در 
زمســتان امســال هستند، اهمیتی به مدل و سال ساخت نداده و این خودرو را مکرراً سرقت می کنند. در گزارش سال ۲۰۲۱ بیشترین 
خودروهای ســرقت شده در این کشــور، هوندا CR-V مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ رتبه اول را به دست آورده و خودروهای لکسوس RX مدل 
۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ و فورد F-۱۵۰ مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.در سال گذشته ۴۱۱۷ دستگاه CR-V توسط 
سارقان دزدیده شده درحالی که این آمار برای لکسوس و فورد به ترتیب برابر با ۲۲۰۲ و ۱۱۸۲ دستگاه بوده است؛ اما نگاهی دقیق تر به 
آمار نشان دهنده عملکرد شوکه کننده لکسوس است. در زمانی که این گزارش منتشر شده تعداد ۲۳۶۵۵۰ دستگاه هوندا CR-V بیمه 
 RX شده بود که به معنی سرقت ۱.۷ درصد از این خودروهاست اما دفتر بیمه کانادا می گوید در سال گذشته ۳۴۵۶۰ دستگاه لکسوس
مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ بیمه شده و از این میزان ۶.۴ درصد آن ها به سرقت رفته اند! یعنی از هر ۱۶ لکسوس RX یکی دزدیده شده است!

گرت بیل: گلزنی در جام جهانی حس خوبی دارد
ستاره تیم ملی فوتبال ولز خوشحال است که توانست در جام جهانی گلزنی کند و مانع از شکست تیمش شود.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اسکای اسپورت، تیم ملی فوتبال ولز در نخستین بازی خود در جام جهانی به مصاف آمریکا رفت.در این دیدار آمریکا 
در دقیقه ۳۶ به گل رسید و نیمه نخست را پیروز به رختکن رفت اما ولز توانست در دقیقه ۸۲ گل تساوی را از روی نقطه پنالتی 
به ثمر رساند و مانع از شکست تیمش شود.بیل بعد از بازی گفت: بازی سختی بود. شروعی بدی در این بازی داشتیم و گلی که 
دریافت کردیم شرایط را برای ما سخت کرد اما با قدرت نیمه دوم را آغاز کردیم و توانستیم به آنچه می خواهیم برسیم و دروازه 
حریف را باز کنیم.او ادامه داد: گل زدن در جام جهانی حس زیبایی دارد البته مهم موفقیت تیم اســت. باید بگویم که به دنبال 
کســب سه امتیاز بودیم که در نهایت به تساوی رسیدیم. ما به خود اعتماد داریم و اکنون استراحت می کنیم و در دیدار بعدی 
دوبــاره بــرای پیروزی تالش خواهیم کرد. باید برای موفقیت تیم نهایت تالش خود را به کار بگیریم.بیل با گلی که در این بازی 
به ثمر رساند عنوان بهترین بازیکن میدان را هم به دست  آورد.تیم ملی فوتبال ولز در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام 

جهانی ۲۰۲۲ جمعه به مصاف ایران خواهد رفت.

بید بشکفت و گل هب بار آدم
الهل رب رطف جویبار آدم

رگهٔب بید رب ردیچٔه شاخ
کار آدم پنجه بگشود و رد ش

علم خسرو چمن زبدند
زیک لشکر بهار آدم

زان رطف اللهای رسخ ربست
زین رطف انلهای زار آدم

رسو آزاد رب یمین افتاد
رنگس مست رب یسار آدم

رفت قمری چو بلبل آدم و گل
هک یکی رگ بشد زهار آدم

پیشنهاد

چهره روز

مغازه خودکشی
مغازه خودکشــی یک فانتــزی ســیاهِ تکان دهنده 
اســت. این رمان اثری از ژان تولی، نویســنده، طراح 
و کارگردان فرانســوی اســت که در سال ۱۹۵۳ به 
دنیا آمد. این رمان معروف ترین اثر ژان تولی اســت 
که در سال ۲۰۰۷ منتشــر شد و تاکنون به بیش از 
بیست زبان ترجمه شده است.رمان مغازه خودکشی از 
درخشان ترین آثار فانتزی سیاهی است که در دو دهه 
گذشته در جهان نوشته شده است. در سراسر کتاب 
حضــور متراکم مرگ وجــود دارد و در مقابل تالش 
برای ســاختن امید به زندگی، نبردی نمادین و مملو 
از شــوخی های ظریف را به وجود آورده است که در 

نهایت قرار است خواننده را میخ کوب کند.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

رمان عجیب ژان تولی، نویسنده و فیلم نامه نویس فرانسوی، هجوی است تمام عیار درباره ی مرگ 
و امید. رمان درباره ی یک دکان فروش ابزار و ادوات خودکشــی اســت. همه جور خنزرپنزری در 
آن یافت می شــود. از انواع سم تا طناب های دار، از انواع سالح های کمری مناسب برای انتحار تا 
ویروس های کشنده. یک فروشگاه منحصربه فرد در زمان و مکانی نامعلوم. این رمان درباره خانواده 
تواچ و کسب وکار منحصربه فرد آن هاست. خانواده تواچ مغازه ای با این شعار دارند: »آیا در زندگی 
شکســت خورده اید؟ الاقل در مرگ تان موفق باشید.« مغازه آن ها که مغازه خودکشی نام دارد، به 
افرادی که قصد خودکشی دارند خدمات ارائه می دهد. خانواده تواچ حتی به مشتریان خود مشاوره 
خودکشی هم می دهند و انواع و اقسام روش های مختلف برای پایان دادن به زندگی فالکت بارشان 

را به آن ها پیشنهاد می کنند....

بیل گیتس
 William Henry :ویلیام هنری گیتس ســوم )انگلیســی
Gates III؛ زادهٔ ۲۸ اکتبر ۱۹۵۵ در ســیاتل( کارآفرین، 
بازرگان، ســرمایه دار، نیکــوکار و مدیر ارشــد اجرایی 
آمریکایی است که در ســال ۱۹۷۵ با مشارکت پل آلن 
شرکت مایکروسافت را بنیان گذاشت.وی تا مارس ۲۰۱۷ 
بــا دارایی خالص ۸۶ میلیارد دالر به عنوان ثروتمندترین 
فرد جهان شناخته می شــد.گیتس از آغاز بنیان گذاری 
مایکروسافت تا سال ۲۰۰۰ برای مدت ۲۵ سال به عنوان 
مدیرعامل مایکروســافت کار کرد و تا ســال ۲۰۱۴ در 
مجموع ۳۹ ســال، ریاست هیئت مدیره مایکروسافت را 
برعهده داشــت. او در مارس ۲۰۲۰ از هیئت مدیرهٔ این 
شــرکت کناره گیری کرد.گیتس کماکان بــا در اختیار 
داشــتن ۱٫۳٪ از سهام این شرکت، ســهام دار عمدهٔ مایکروسافت است. بیل گیتس در ۲۸ اکتبر ۱۹۵۵ 
در سیاتل زاده شد و در کنار دو خواهرش در سیاتل، واشینگتن بزرگ شد. گیتس در خانواده ای به دنیا 
آمد که از تاریخی غنی در تجارت و سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. پدرش ویلیام هنری گیتس 
دوم، وکیل دادگستری و یکی از سرشناسان شهر سیاتل، واشینگتن بود و مادر او آموزگار مدرسه و یکی 
از اعضای هیئت مدیرهٔ یونایتد وی اینترنشنال بود که در امور خیریه نیز فعالیت داشت.گیتس در مدرسهٔ 
لیک ساید تحصیل کرد. سپس به عالقه خود به نرم افزار پی برد و برنامه نویسی را در سن ۱۳ سالگی آغاز 
کرد. در همین جا هستهٔ اولیهٔ مایکروسافت شکل گرفت. در بهار ۱۹۶۸ )میالدی( مدرسه تصمیم گرفت 
که دانش آموزان را با پدیده ای تازه که به تازگی در جهان شکل گرفته بود یعنی رایانه آشنا کند. رایانه ها 
هنوز بزرگ تر و گران تر از آن بودند که مدرسه بتواند خریداری کند. به همین منظور مدرسه صندوقی را 

برپا کرد و اعالم کرد که برای اجارهٔ یک سال رایانه PDP-۱۰ ساخت شرکت DEC کمک کنید. 

فرهنگ

»میکی کوهن« آخرین بازمانده از نســل بازیگران فیلم 
کالســیک »بر باد رفته« در ســن ۹۰ سالگی در شهر 
ناپل ایتالیا درگذشــت.به گزارش ایسنا به نقل از مجله 
پیپل،»میکــی کوهــن« در دهه هــای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ 
میالدی، کودک بازیگری بود که فهرست بلند فیلم هایش، 
آثاری چون »بر باد رفته« و »اتوبوســی به نام هوس« را 
شامل می شد و او آخرین بازمانده از نسل بازیگران فیلم 
»بر باد رفته« بود که در نقش »بیو ویلکس« فرزند اشلی 
و مالنی ویلکس بازی می کرد که توسط »لسلی هاوارد« 
و »اولیویا دی هاویلند« بازی می شد.با وجود رابطه مادر 
و پسری »میکی کوهن« و »دی هاویلند« در فیلم »بر باد 
رفته«، این دو هرگز بار دیگر در کنار هم مقابل دوربین 
نرفتند. »کوهن« در ۲۰۱۷ به روزنامه ایتالیایی ناپل دیلی نیوز گفت که اولین مالقاتش با دی هاویلند 
تا ســال ۲۰۰۶ در ۹۰ سالگی این بازیگر برنده اسکار اتفاق نیفتاد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۰ هر 
سال در روز تولدش با او تماس می گرفته است.پنج سال بعد پس از شکست دادن صدها کودک کاندید 
برای بازی در فیلم »بر باد رفته«، او در فیلم هایی چون »خوارز« با بازی »پل مونی« و »بت دیویس«، 
»رودخانه سرخ« در نقش پسرخوانده »جان وین« و در نقش مقابل »جیمز استوارت« در فیلم »پیکان 
شکســته« ظاهر شد.یکی از آخرین نقش های او در سال ۱۹۵۱ رقم خورد که در آن نقشی را در کنار 
»ویوین لی« ســتاره »بر باد رفته« در فیلم »اتوبوسی به نام هوس« ایفا کرد. با این نقش، »کوهن« در 
نهایت در هر دو فیلمی که »ویوین لی« برای آنها جایزه اسکار گرفت، با او همبازی بوده است.او آخرین 
بازی خود را در ســال ۱۹۵۷ در سه اپیزود از سریال »آلفرد هیچکاک تقدیم می کند« محسوب شبکه 

CBS تجربه کرد و سپس شغلی در هواپیمایی آمریکن ایرالین به دست آورد.

درگذشت بازیگری در 90 سالگی
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