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سه کشور اروپایی انگلیس،  فرانسه و آلمان روز سه شنبه در بیانیه ای به ابراز نگرانی از پیشرفت برنامه هسته ای ایران پرداختند.به گزارش فارس،  سه کشور 
اروپایی انگلیس،  فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی تصمیم ایران برای پیشرفت برنامه هسته ای خود را محکوم کردند.در این بیانیه مشترک آمده است: »ما 
همچنان به رایزنی در کنار شرکای بین المللی درباره بهترین شیوه رسیدگی به تشدید برنامه هسته ای ایران ادامه خواهیم داد«.آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گزارشی تأیید کرد که ایران برای نخستین بار در حال غنی سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد در فردو است.آژانس اتمی مدعی شده که ایران قصد دارد 
فعالیت های غنی ســازی خود در فردو و نطنز را توســعه دهد. در این گزارش آمده است: »رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اتمی گفته ایران با استفاده از دو 
آبشار سانتریفیوژهای نسل ششم تولید اورانیوم غنی شده با خلوص باال- هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد- در فردو را آغاز کرده است. این عالوه بر 

تولید اورانیومی است که از آوریل ۲۰۲۱ در نطنز انجام شده است«......
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از دارک وب چه می دانید؟
داســتانهای ترســناکی درباره ی دارک وب در اینترنت دست به دست 
می شــود و این سوال همواره وجود دارد که آیا این مطالب حقیقت دارد؟ 
از انجمن های اجتماعی معمولی تا فعالیت های مجرمانه ی ترسناک همه 
مــواردی بوده که در دارک وب وجود دارد.به گزارش ایســنا، دارک وب 
یا وب تاریک )Dark Web( به شــبکه ای گفته می شــود که در دسترس 
عموم نبوده و بیشــتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد 
و گفته می شود که ردیابی فعالیت های آن و شناسایی افراد در آن دشوار 
یا غیرممکن اســت.به بیانی دیگر دارک وب یا وب سیاه بخشی از دیپ 
وب و دیپ وب آن بخش از اینترنت اســت که موتورهای جســت و جو 
آن را نمایش نمی دهند. در این شــبکه، اطالعات جامعی نهفته شده که 
افراد ناشناس آن ها را مدیریت می کنند، فروشندگان مواد مخدر، هکرها، 
تروریســت ها و افراد سودجو غالباً این دسته از افراد را تشکیل می دهند. 
در حقیقت »دارک وب« بخش کوچکی از »وب پنهان« اســت و شامل 
سایت هایی می شود که برای کاربران خاص قابل مشاهده است، اما توسط 
آی پی های مخفی ســرور اجرا می شــوند. در این شبکه تمامی اطالعات 
به صورت آنالین و با پســوردهایی محافظت شده اند؛ برای دسترسی به 
اطالعــات آن باید از چندین پی وال گذشــته و از نرم افزارهای مخصوص 
اســتفاده کرد.دسترسی به شــبکه های دارک وب راحت نیست اما همه 
چیز در آنها خرید و فروش می شود؛ از مواد و مخدر و ارز تقلبی گرفته تا 
اعضای بدن انسان و حتی قاتل! نکته مهم در این شبکه ها خرید و فروش 
اســت و اینکه چه چیزهایی را می توان در این شبکه ها خرید یا فروخت. 
باید اینطور گفت هر چیزی که در دنیای عادی نمی توان به آن به راحتی 
دسترســی پیدا کرد را می توان در این شــبکه ها خرید.فروش ارز تقلبی 
در همه جای جهان ممنوع اســت. اما به هر حال جاعالن ارز همیشه به 
دنبال جعل کردن هستند و همیشه می خواهند از این راه به پول هنگفت 
برسند. نکته جالب این است که در دارک نت هستند بسیاری که می خرند. 
در دارک نت تمامی ارزها از جمله پوند، یورو و ین در حال تبادل اســت.

جاعالن به دنبال فروش محصوالت حاصل دســت خود هستند. نسخه  
جعلی تمامی مدارک مهم از جمله پاسپورت، گواهینامه  رانندگی، مدارک 
شهروندی، کارت شناسایی، مدارک دانشگاهی، مدارک مهاجرتی و حتی 
کارت شناســایی دیپلماتیک از طریق دارک نت تهیه می شود. به عنوان 
مثال تهیه کردن نســخه  جعلی گواهینامه  رانندگی ۲۰۰ دالر و نســخه  
جعلی پاسپورت های آمریکا و انگلستان بیش از چند صد دالر هزینه دارد.

با اینکه فروش مواد مخدر تقریبا در تمام دنیا مگر در  مواردی خاص در 
برخی کشورها ممنوع است اما دیگر دسترسی به آن در دارک وب امکان 
پذیر اســت. زمانی مافیاهای تجارت مواد مخدر آنقدر قدرتمند بودند که 
هر چیز که ســر راهشان می شد را به راحتی کنار می زدند. حاال بسیاری 
از تاجران مواد مخدر و حتی فروشــندگان عادی در این شبکه  دیجیتالی 
به تبادل انواع مختلف مواد مخدر می پردازند.طبق این گزارش، عالوه بر 
تمام خرید و فروش ها در شــبکه دارک وب، جرایم اینترنتی بسیاری هم 
اتفاق می افتد و حتی فایل های غیر قانونی زیادی هم منتشر می شود که 
برخی از آنها مانند پول رمزنگاری شــده، خدمات میزبانی وب، خدمات 
ابری، ُجرم افزار، استخدام هکر، مراکز تماس جرایم مختلف، استخدام هکر 
و مراکز تماس جرایم مختلف می تواند سیاســت و اقتصاد کل دنیا یا یک 

کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

مجرمان چگونه به دارک وب وارد می شوند؟
اما دسترســی به این شبکه ها آنقدرها هم کار آســانی نیست. البته که 
خالفــکاران یا به اصطالح بدمن ها )آدم بدهــا( هر راهی را می روند تا به 
نتیجه خودشان برســند آنها برای آنکه به هدف شــان برسند، قانون یا 
هر چیز دیگری را از ســر راه  بر می دارند. اما به هر حال شــاید برخی از 
وی پی ان ها بتوانند وارد این شــبکه ها شوند.به گفته کارشناساسان ،برای 
آنکه مطمئن شوید می توانید کامپیوترهای شخصی و وی پی ان هایتان را 
کنترل کنید، هر از چند گاهی سیســتم هایتان را چک کنید تا مطمئن 
شــوید راهی برای ورود به این شــبکه ها در سیستم شــما نباشد. این 
شبکه ها بشــدت حساس هستند و تا زمانی که مطمئن نشوند که کاربر 
امنی می خواهد وارد شــود، اجازه ورود نمی دهنــد. در واقع این یکی از 
مهم ترین دالیلی است که پلیس تاکنون نتوانسته این شبکه ها را مختل 
کند. البته که برخی هم معتقدند دست بسیاری از ابر قدرت ها هم در کار 
است ولی هنوز چیزی اثبات نشده است. مرورگرهای ناشناس، موتورهای 
جست وجوی ناشناس، ویکی های جنایی و چت روم های پنهان از جمله راه 

هایی هستند که هکرها می توانند وارد این فضا شوند.

روش هایی که می توان از رمز عبور مطلع شد
بر این اســاس، لو رفتن پســورد می تواند برای همه خطرناک باشد زیرا 
افراد بســیاری از یک گذرواژه مشــترک برای چندین ســایت مختلف 
استفاده می کنند. بنابراین اگر برای نام نویسی در یک وب سایت از ایمیل  
آدرستان استفاده کنید و سپس درست پسورد همان ایمیل را برای ورود 
به این وب ســایت تکرار کنید، دقیقا کاری را انجــام داده اید که هکرها 
می خواهند.شاید بسیاری از کاربران ایمیل  در واکنش به لو رفتن پسوردها 
عکس العمل خاصی نشــان ندهند، زیرا هیچ گاه مطلب مهمی را از طریق 
ایمیل ارسال نمی کنند اما مطمئنا انتشار پسورد و دستیابی یک هکر به 
حساب ایمیل برای افراد مشهور و سرشناس و افرادی که از طریق این راه 
ارتباطی فعالیت های اقتصادی شان را مدیریت می کنند، یک مسئله حیاتی 
به حساب می آید.وب سایت هایی وجود دارند که حاوی رمزهای عبور فاش 
شده هستند در نتیجه هکرها هم می توانند به سراغ این سایت ها رفته و 
تمام نام های کاربری و پسوردهای فاش شده را دانلود کنند و از آن ها در 
جهت هک کردن حساب های کاربری افراد بهره بگیرند. برای محافظت از 
حساب های کاربری مختلف در مقابل لو رفتن پسورد، کافی است مطمئن 
شوید که برای هر حساب کاربری در هر وب سایت از گذرواژه های مختلفی 
اســتفاده کنید که هر کدام به اندازه کافی طوالنی و امن هستند.اما یاد 
آوری گذرواژه های متعدد برای هر وب ســایتی که در آن عضو شــده اید 
نیز مطمئنا کار ســاده ای نخواهد بود و برای همین اســت که استفاده از 
برنامه های مدیریت پسورد معموال به کاربران پیشنهاد می شود. وب سایت 
Troy Hunt’s Have I Been Pwned،  لیســتی از نام های کاربری و رمزهای 
عمومی که پیش تر فاش شــده اند را در دیتابیس خود ذخیره کرده است. 
تقریبا هر وب سایتی که در فضای وب یا دارک وب دارای یک نقص فنی 
بوده، در لیســت بلند باالی Have I Been Pwned جای گرفته و با ورود به 
این سایت میتوان از نواقص امنیتی حساب های خود پیش از آنکه مشکل 

بزرگی رخ دهد، باخبر شد.
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

تهــران- ایرنا- وزیر امور خارجه با بیان اینکــه تبادل پیام میان ایران و آمریکا 
بــرای رفع تحریم ها از طریق اتحادیه اروپا و کشــورهای واســط ادامه دارد، از 
مذاکره تیم سیاســی و نظامی ایران و اوکراین در کشور ثالث خبر داد و گفت: 
تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ روسیه و اوکراین 
دریافت نکرده ایم.به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، نخستین نشست 
خبری حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه )چهارشنبه( با حضور رسانه های 
داخلی و خارجی و اصحاب رسانه در ساختمان وزارت امور خارجه آغاز شد.وزیر 
امور خارجه در ابتدای این نشست گفت: در ۱۴ ماه گذشته حجم تبادل تجاری 
ایران از قاره اروپا تا ســایر نقاط جهان به ویژه همســایگان و آسیا از ۳۷ درصد 
در کمترین حالت تا ۵۷۱ درصد رشــد داشته که بخش عمده ای از این رشد، 
خارج از حوزه ســنتی تجارت نفت و انرژی بوده اســت.وی با تشریح تحوالت 
جدیــد در محیط داخلی ایران، به ارایه دیدگاه های وزارت امور خارجه در این 
خصوص پرداخت و اظهار داشــت: توطئه ای که بر اساس اسناد دقیق و موجود 
در دســتگاه دیپلماسی کشور با هدف ایجاد جنگ تروریستی، جنگ داخلی و 
در نهایت تجزیه جمهوری اسالمی ایران در هشت هفته گذشته با سوء استفاده 
از احساسات مردمی دنبال می شد، شکست خورد.امیرعبداللهیان ادامه داد: در 
اثنای ایــن تحوالت یک دیپلمات عالیرتبه غربی اظهار داشــت که آمریکا در 
سال های اخیر در عراق و در دوره نخست وزیری آقای عادل عبدالمهدی مهدی 
توانست در کشــوری با ۴۱ میلیون نغر جمعیت، تنها با آوردن سی هزار زن و 
جوانان عراقی به میدان التحریر و برخی میادین استان ها و به کارگیری ظرفیت 
های موجود در فضای مجازی، دولت حاکم در عراق را ساقط کند و نخست وزیر 

این کشور برای اهدافی بزرگتر از سمت خود استعفا داد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: این مقام غربی مدعی بود که در 
قبال جمهوری اسالمی ایران نیز با استفاده از برخی شرایطی که در داخل کشور 
پیش آمده و اینکه احساســات عده ای از جوانان در ایران برانگیخته شده است، 
چنین فرصت بزرگی در اختیار آمریکا و تعداد اندکی از کشــورهای غربی قرار 

گرفته و امیدوار هستند بتوانند به اهداف خودشان دست یابند.

پیام ها بین ایران و آمریکا همچنان در حال مبادله است
امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: جمهوری اســالمی ایران بــا وجود مواضع 
غیرســازنده ای که ســه کشــور اروپایی و آمریکایی ها در هشت هفته گذشته 
داشته اند در مسیر دیپلماتیک گفت وگوها برای لغو تحریم ها را با طرف آمریکایی 
از طریق اتحادیه اروپا و برخی از واسطه ها در دستور کار خود داشت.وی با یادآور 
اینکه ما از خطوط قرمز خود مانع عبور نکرده ایم، اظهار داشــت: در بخشی از 
روزهای اغتشاش در ایران، طرف آمریکایی تصور می کرد ما در نقطه قرار دادیم 
کــه از خطوط قرمز خود عبور خواهیم کرد اما به طرف آمریکایی گفتیم برای 
رســیدن به توافق خوب و پایدار در چارچوب رعایت خطوط قرمزمان آمادگی 
داریم.وزیــر امور خارجه با بیان اینکه پیام ها میان ما و آمریکایی ها همچنان در 
حال تبادل اســت، افزود: ما در مسیر دیپلماتیک تبادل پیام ها را داریم اما در 
مسیر اظهارات رســانه ای، کماکان برخی از مقامات آمریکایی مواضع ریاکارانه 
خــود را ادامه می دهند.امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد که با نگاه واقع بینانه 
متناسب با منافع ملت و با رعایت حداکثری منافع ملی کشور در صورتی که به 
گام پایانی توافق برسیم بتوانیم از یک توافقی خوب، قوی و پایدار برای دولت و 

مردم بزرگ ایران صحبت کنیم.

آژانس از مسیر فنی به مسیر سیاسی منحرف شده است
وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم 
ها با توجه به قطعنامه اخیر شــورای حکام گفت: یکی از نکاتی که در مذاکره 
برای رفع تحریم ها و رســیدن به نقطه پایان مذاکرات مطرح بود، حل مسائل 
اتهامی علیه جمهوری اســالمی ایران بود. پیشنهاد طرف آمریکایی در تبادل 
پیام ها به ما این بود که برجام را مورد تایید قرار بدهیم اما مسائل فیمابین آژانس 

و جمهوری اسالمی ایران در فرصتی مناسب در آینده حل و فصل شود.وی ادامه 
داد: معنی این پیام این بود که پیچ و مهره ها و توان هســته ای جدیدی که بر 
مبنای قانون راهبردی مجلس در کشور ایجاد شده است را به کنار بگذاریم و بعد 
از اینکه دســت ایران کاماًل خالی شد، در مورد مسائل بین ایران و آژانس اقدام 
کنیم که این مساله یکی از خطوط قرمز جمهوری اسالمی است.وزیر امورخارجه 
یادآور شد: در مذاکرات ماه های گذشته با طرف های اروپایی و همچنین روسیه و 
چین و در تبادل پیام با طرف آمریکایی در این خصوص تاکید کردیم که آژانس 
همواره از مســیر فنی منحرف شده و در مسیر سیاسی گام برداشته است. آنها 
گفتند که تضمین کرده و به آژانس توصیه می کنیم که در مســیر فنی عمل 
کند.وی با اشاره به سفر اخیر هیاتی از ایران به وین اظهار داشت: هیات اعزامی 
با مدیرکل آژانس به نقشه راهی دست یافت و آنها تاکید که قطعنامه جدیدی 
در کار نخواهــد بود و طبق توافق،  هیات های فنی آژانس به ایران خواهند آمد 
تا پاســخ های خود را دریافت کنند و ابهامات الزم رفع شــود اما به یکباره با 
مجموعه جنگ ترکیبی صدور قطعنامه جدید علیه ملت ایران مواجهه شدیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد: به سه کشور اروپایی و آمریکا اعالم کردیم که چگونه 
به شما اعتماد کنیم، در حالی که قرار بود ضامن رفتار فنی آژانس باشید، خود 
به سمت سوء استفاده و رفتار سیاسی و سوء استفاده سیاسی از آژانس برآمدید.

افت و خیزهای آمریکا در پیام ها به ایران، دیوار بی اعتمادی را قوی تر 
خواهد کرد

وزیر امورخارجه با اشاره به توافق فروردین ماه امسال میان ایران و آمریکا برای 
تبادل زندانیان اظهار داشت: در آن توافق طرف آمریکایی پیشنهاد کرده بود که 
با رسیدن به توافق برجام یا بدون برجام تبادل زندانیان انجام شود. از نگاه انسانی 
موضوع را پذیرفتیم، اما چهل روز بعد طرف آمریکایی اعالم کرد که اجازه دهید 
این توافق همزمان با برجام انجام شــود. آن زمان به طرف آمریکایی گفتیم که 
این افت و خیزهای شــما در گفت و گوهای غیرمستقیم و تبادل پیام ها، دیوار 
بی اعتمادی بین ایــران و آمریکا را قوی تر خواهد کرد چرا که موضوع آزادی 
زندانیان پیشنهاد خود شما بود.وی ادامه داد: البته ۶ ماه گذشت ولی باز در یک 
و نیم ماه گذشته دوباره طرف آمریکایی به فکر تبادل زندانیان هستند و ما هم 
به عنوان مســائل انسانی موضوع را دنبال می کنیم.رئیس دستگاه دیپلماسی با 
تاکید بر اینکه وظیفه ما در وزارت خارجه بازگشت به برجام به روش مقتدرانه 
و حکیمانه است، اظهار داشت: کار ما در وزارت امور خارجه، پیگیری مذاکرات 
بــا روش مقتدرانه، حکیمانه و مبتنی بر تامیــن امنیت حداکثری منافع ملی 
در چارچوب بازگشــت به برجام اســت. برجام با همه ضعف ها و قوت هایی که 
درباره آن گفته می شود، موضوعی است که همچنان روی میز قرار دارد. البته 
طرف های مقابل ما هم معتقد هســتند که موضوعی که ماه ها در پایان دولت 
قبلی و یک ســال قبلی دولت جدید در مورد آن گفت و گو شــده است، این 

موضوع می تواند به نقطه نهایی و پایانی برسد.

تیم سیاسی و نظامی ایران و اوکراین در کشور ثالث مذاکره کردند
وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوال خبرنگار ایرنا درباره اینکه خبری درباره 
دیدار کارشناسان نظامی ایران و اوکراین منتشر شده است. آیا این خبر را تایید 
می کنید؟ و جزئیات آن چگونه است و آیا این دیدار ادامه خواهد داشت یا خیر؟ 
گفت: قبال هم اعالم کردم،  جمهوری اســالمی درچارچوب همکاری نظامی و 
دفاعی با روســیه و قبل از شــروع جنگ با اوکراین و زمانی که موضوع جنگ 
اوکراین مطرح نبود، یکی از اقالم همکاری دفاعی بین دو کشور، فروش تعدادی 
بسیار محدودی پهپاد ایرانی به روسیه بود.امیرعبداللهیان تصریح کرد: تاکنون 
هیچ مدرکی از طرف اوکراینی در استفاده از پهپاد ایرانی در او کراین نداشتیم و 
اخیراً تیم سیاسی و نظامی ایران و اکراین در یک کشور ثالث با یکدیگر گفتگو 

کردند و بررسی های خود را در این باره ادامه می دهیم.
ادامه در صفحه دوم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

ارزان فروشی روسیه باعث کسری بودجه ایران شد
فاطمی امین در حاشیه جلسه دولت:

از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات 
خودرو وجود ندارد

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق:

 شرکت های ایرانی نمی توانند ضمانت نامه بانکی
 در عراق بگیرند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیش بینی شــده و االن 
تمام زیرســاخت ها فراهم و ثبت ســفارش آغاز شده اســت و از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه 
وجود ندارد.به گزارش ایسنا، رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به گسترش روابط میان ایران و بالروس اظهار کرد: اولین زیرساخت  در روابط میان دو کشور 
موضوع انتقال پول اســت که در سفر چند هفته قبل وزیر خارجه بالروس به ایران تفاهم نامه ای امضاء 

شد. همچنین خط اعتباری صد میلیون....

توضیح سازمان غذا و دارو در مورد جمع آوری کوآموکسی کالو های هندی

 کیفیت دارو پایین تر از حد مجاز بود
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ریکال دو درصد از کوآموکسی کالوهای هندی، 
گفت: تمامی مســتندات دارو قبل از واردات بررســی و تأیید شد، اما پس از واردات و نمونه برداری 
مشــخص شد، ماده مؤثره ۲ درصد آموکســی کالوها پایین تر از حد مجاز است.»سجاد اسماعیلی« 
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با دستور ریکال مواد 
اولیه کوآموکســی کالو های هندی که روز گذشته از سوی این سازمان صادر شد،  اظهار کرد: مجوز 
واردات این سوسپانســیون ها به صورت فوریتی بوده و وقتی که وارد کشور شدند مورد نمونه برداری 
قرار گرفته و مشــاهده شــد که ماده مؤثره ۲ درصد آموکسی کالوها پایین تر از حد مجاز است و به 
همین دلیل ســریع دســتور جمع آوری آنها از بازار صادر شد.وی افزود: زمانی که دارویی در شرایط 
کمبود قرار دارد و معموال زمانی که فراخوان داده می شود به شرکت هایی مجوز می دهیم که خوشنام 
و سابقه خوبی داشته باشند. داروهایی که به صورت فوریتی وارد می شوند مانند داروهای ثبتی نیست 
که نمایندگی شرکت مبدأ را داشته و تمام مسئولیت ها و نظارت های کیفی بر عهده آنها باشد، چرا 
که داروهای فوریتی گاه از سطح کشورهای منطقه جمع آوری شده و ممکن است این ریسک ها وجود 
داشــته باشد که داروها کیفیت مناسبی نداشته باشند.این مقام سازمان غذا و دارو ادامه داد: ریکال 
دارو یک امر عادی بوده و در واقع برای سالمت بیمار صورت می گیرد. وقتی سازمان غذا و دارو به این 
نتیجه برسد که یک دارو حتی یک بچ از سوپانسیون ها و ۲ درصد کوآموکسی کالوها از کیفیت الزم 
برخوردار نباشند و مشکل داشته باشند سریع دستور جمع آوری آنها از سطح عرضه صادر می شود.

اسماعیلی با بیان اینکه مبدأ این سوسپانسیون ها شرکت »ابوت« بوده است، گفت: شرکت وارد کننده 
مستندات خود را قبل از واردات ارائه داده و سازمان غذا و دارو بر اساس مستندات ارائه شده مجوز را 
به شرکت وارد کننده داده است. پس از واردات ما نمونه برداری کرده و 98 درصد این نمونه ها را تأیید 
کرده و دو درصد را که دارای مشــکل بودند، دستور جمع آوری دادیم.وی تاکید کرد: دستور ریکال 
بمنظور شفاف سازی رسانه ای می شود.اسماعیلی در پاسخ به این موضوع که با توجه به هشدار مهرماه 
سازمان جهانی بهداشت در رابطه با دارویی هندی که موجب مرگ تعدادی از کودکان گامبیایی شده 
بود، حساســیت در مورد واردات دارو و مواد اولیه دارویی از مبدأ هند چگونه اعمال می شود؟ گفت: 
شــرکتی که طی فراخوان فوریتی می خواهد دارویی را وارد کند، باید مبدأ، قیمت و .. را ارئه دهد و 
این موضوع که آیا داروهای این شرکت که به کشورهای دیگر رفته است آیا دچار مشکل بوده یا خیر، 

بررسی شده و اگر مشکلی وجود داشته باشد اجازه واردات به آن شرکت داده نمی شود.

امیرعبداللهیان در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی:

تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریم ها ادامه دارد
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از دارک وب چه می دانید؟
چند نمونه از اقدامات انجام شده در دارک وب

طی چند سال گذشته به نقل از وب سایت هکرنیوز، اطالعات حیاتی، سری و محرمانه نیروی هوایی ایاالت متحده 
آمریکا در محیط دارک وب با قیمت حداکثر ۲۰۰ دالر به فروش رســیده است. متخصصان شرکت امنیتی مک 
آفی ) McAfee( گزارشــی ارائه دادند که طبق آن معلوم شد خیل عظیمی از مجرمان سایبری و هکرها داده های 
مهم و اساســی نهادهای مهم از جمله فرودگاه های بین المللی را در محیط دارک وب به فروش رسانده اند که این 
امر به طور قطع تهدید جدی برای سالمت و امنیت این سازمان های مهم به شمار خواهد آمد.همچنین گروهی 
از مجرمان سایبری با بهره گیری از یک آسیب پذیری و افشای گذرواژه پست الکترونیکی بالغ بر ۷۷۳ میلیون نفر 
از کاربران دسترســی به اطالعات شخصی و خصوصی کاربران در محیط دارک وب را برای هکرها فراهم کردند. 
درواقع اطالعات بالغ بر ۷۷۳ میلیون نفر از کاربران در محیط وب تاریک یا دارک وب در دسترس خیل عظیمی 
از هکرها قرار گرفته است چرا که گروهی از مجرمان سایبری با استفاده از یک آسیب پذیری و حفره امنیتی به 
گذرواژه این تعداد از کاربران ایمیل و پست الکترونیک در جهان دسترسی و نفوذ یافته اند و پس از آن نیز اطالعات 
مکشوفه خود را در اختیار انجمن های هکری قرار داده اند تا به داده های موردنیاز قربانیان مدنظر خود دسترسی 
پیدا کنند.اما پس از آن اعالم شد، پلیس اتحادیه اروپا )یوروپل( جلوی فعالیت دو بازارسیاه مبتنی بر دارک  وب را 
که به خرید و فروش اطالعات شخصی و محرمانه کاربران و سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی می پرداختند، 
گرفت.گزارش های منتشر شده در وب سایت hackernews حاکی از آن بود که پلیس اتحادیه اروپا )یوروپل( جلوی 
فعالیت دو بازار سیاه مبتنی بر دارک وب را که به خرید و فروش اطالعات شخصی و محرمانه کاربران و سازمان 
و نهادهای دولتی و غیردولتی مختلف می پرداختند، گرفته و مانع فعالیت آنها در فضای مجازی شــده اســت. به 
گفته مقامات یوروپل بسیاری از اطالعات و محصوالت خاص نظیر کارت اعتباری های مسروقه، نرم افزارهای آلوده 
بــه ویروس های رایانه ای و بدافزار، کاالهای قاچاق و غیرقانونی و همچنین خرید و فروش دارو و اســلحه در وب 
سایت های مختلفی که به صورت پنهانی در محیط دارک وب فعالیت داشته اند، متوقف، غیرفعال و بسته شده اند 
و بسیاری از سرکرده های آنان نیز تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گرفته اند. پلیس آلمان نیز اعالم کرده که سه 
نفر را که در بازار سیاه دارک وب ملقب به وال استریت فعالیت داشته اند و بالغ بر یک میلیون کاربر و بیش از پنج 

هزار مشتری را در خود جای داده بود، دستگیر و بازداشت کرده است.

جان کربی: 

به احیای برجام نزدیک نیستیم
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گزیده خبر
در دیدار نخست وزیر بالروس

رئیسی: تقویت روابط کشورهای مستقل از 
 راهکارهای موثر در برون رفت 

از تحریم ها است
رئیس جمهور با بیان اینکه روابط ایران و بالروس همواره دوســتانه بوده است، 
گفت: توسعه و تقویت ارتباط کشورهایی که به دلیل تالش برای حفظ استقالل 
خــود تحت تحریم های ظالمانه قرار گرفته اند، از راهکارهای موثر خنثی کردن 
و برون رفت از تحریم ها اســت.به گزارش ایســنا، ســید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشــنبه در دیدار »رومن گالوچنکو« نخســت وزیر بالروس با بیان اینکه 
روابط دو کشور همواره دوستانه بوده و در مالقات های اخیر سران دو کشور بر 
گسترش همکاری های فیمابین تاکید شده است، گفت: توسعه و تقویت ارتباط 
کشورهایی که به دلیل تالش برای حفظ استقالل خود تحت تحریم های ظالمانه 
قرار گرفته اند، از راهکارهای موثر خنثی کردن و برون رفت از تحریم ها اســت.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی ایران با وجود تحریم های 
ظالمانه و بی ســابقه پیشرفت های چشــمگیری در همه عرصه ها از جمله در 
زمینه اقتصادی داشته اســت، افزود: امروز ایران و بالروس ظرفیت های متنوع 
و چشــمگیری برای توسعه تعامالت با یکدیگر دارند.رئیسی اظهار داشت: اراده 
جدی سران دو کشور برای ارتقای سطح روابط فیمابین می تواند موانع احتمالی 
بر سر راه گســترش تعامالت را برطرف کند.»رومن گالوچنکو« نخست وزیر 
بــالروس نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد جمهوری اســالمی ایران برای 
تقویت تعامالت منطقه ای، چشم انداز جدیدی پیش روی ارتقای سطح روابط دو 

کشور ایجاد کرده است.

روابط عمومی کل سپاه خبر داد؛
شهادت یکی از مستشاران نیروی هوافضای 

سپاه در سوریه
روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در اطالعیه ای از شهادت 
ســرهنگ پاسدار داوود جعفری از افســران ارشد و پاکباخته نیروی هوافضای 
سپاه توســط ایادی رژیم صهیونیستی با بمب کنار جاده ای در حوالی دمشق 
سوریه خبر داد.به گزارش اقتصادآنالین، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: صبح )سه شنبه( پاسدار رشید اسالم سرهنگ 
داوود جعفری از مستشاران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
سوریه، توسط ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار بمب کنار جاده ای در حوالی 
دمشق به شهادت رسید.در این اطالعیه با تاکید بر اینکه بی تردید رژیم جعلی 
و جنایتکار صهیونیستی پاسخ این جنایت را دریافت خواهد کرد، آمده است: با 
تبریک و تسلیت شهادت این افسر مومن، مخلص، فداکار و پاکباخته به خانواده 
معظم و آحاد فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای ســپاه و رزمندگان جبهه 
مقاومت اسالمی؛ آیین های تشییع، تدفین و خاکسپاری شهید عالیقدر متعاقباً 

به آگاهی ملت شریف ایران رسانده خواهد شد.

امیرعبداللهیان در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی:

تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریم ها ادامه دارد
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان اظهار داشت: قبل از این نشست، وزیر خارجه اوکراین 
در آخرین تماس تلفنی که با من داشت، تاکید کرد که یک پهپاد به طور سالم به دست 
نیروهای نظامی اوکراین افتاده و این پهپاد روسی است اما شبیه پهپاد شاهد ۱۳۶ ایرانی 
است؛ من به وی اعالم کردم آیا شبیه بودن یک پهپاد به پهپاد ایرانی و اینکه پهپاد روسی 
اســت،  گواه این است که ایران به مواضع خود پایبند است.امیرعبداللهیان تاکید کرد: ما 
به طرف روســی دوبار تاکنون اعالم کردیــم و روس  به صراحت به ما گفتند که صرفاً از 
سالح های ساخت روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده شده است. البته ما از ادامه جنگ 
علیه اوکراین و درگیری و مناضعه بین روسیه و اوکراین ناخرسند هستیم و جنگ را راه 
حل نمی دانیم و همچنان به تالش های خود برای خاتمه جنگ و بازگشت صلح و آرامش 

به اوکراین و منطقه ادامه می دهیم.

تضمین اقتصادی و رفع مسایل باقیمانده آژانس باید حل شود
امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر وزیر خارجه انگلیس مبنی بر پذیرش 
متن ماه مارس توسط ایران برای رفع تحریم ها، گفت: متنی که االن روی میز قرار دارد 
در نتیجه گفت وگوهای چند ماهه در وین و ایده های مختلف در چندماه گذشته است؛ ما 
در ســه موضوع همچنان با طرف آمریکایی تفاوت نظر و اختالف دیدگاه داریم. طرفهای 
اروپایی با آمریکا هم نظر هســتند؛ اما اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک راه حل تالش 
می کند.وزیر امور خارجه اضافه کرد: یکی از موضوعات اختالفی حل مســائل باقی مانده 
آژانس انرژی اتمی است. موضوعات دیگر به تضمین اقتصادی برمی گردد. ما سعی کردیم 
موضوع تضمین اقتصادی را فرموله کنیم. اینکه مدت اجرای قرارداد شرکت های خارجی 
در ایران باید به گونه ای باشــد که ســرمایه گذاری خارجی برای انتقال سرمایه خود به 
ایران اعتماد داشته باشد.وی ادامه داد: اینکه گفته شود ما تا پایان دولت بایدن در توافق 
خواهیم ماند اما فردا را نمی دانیم، باید بگوییم که ما در آمریکا با یک قبیله طرف نیستیم؛ 
بلکه با یک حکومت و یک نظام سیاسی در آمریکا طرف هستیم و قرار نیست رفت و آمد 
دولت ها بر توافقات بین المللی اثرگذار باشد. لذا در این موضوعات براساس آخرین متنی 

که نشات گرفته و تجمیع شــده از دیدگاه های کارشناسی و تبادالت فزاینده دیدگاه های 
دو طرف از ســوی آقای بورل مواجهیم. اما همچنان معتقدیم متن باید در ســه موضوع 
مشخص، قوی تر شــود.امیرعبداللهیان افزود: سومین مورد اختالفی بین ایران و طرف 
مقابل این است که در راستای تضمین اقتصادی، این بازی که طرفهای غربی ایجاد کردند 
و تسری تحریم به طرفهای ثالث را یک عامل برای تداوم تحریم ها قرار دادند، باید با یک 

مکانیزم مورد تفاهم از میان برداشته شود. 

آمادگی ایران برای برگزاری نشست وزرای خارجه عضو برجام در وین
امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی درباره برجام اظهار داشت: درخصوص برجام فهم همه 
طرف ها این اســت که در ماه های گذشــته به اندازه کافی گفت وگو و مذاکره انجام شده 
است.وزیر امور خارجه گفت: در موضوعات باقی مانده دیدگاه های ما تبادل شده است. ما 
در آخرین پیامی که هفته گذشــته به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا داریم، اعالم کردیم 
که در چهارچوب دیدگاه هایی که ارائه شــده است چنانچه طرف های مقابل آماده باشند 
می توانیم در آینده نزدیک نشســت وزرای خارجه عضو برجــام را در وین برگزار کنیم.

امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: آقای بورل در حال پیگیری و هماهنگی است و زمانی 
این اتفاق خواهد افتاد که ما نســبت به خواســته های منطقی خودمان در این مســئله 

مطمئن شویم.

عربستان هنوز به توافق های خود عمل نکرده است
امیرعبداللهیان در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه مسیر روابط ایران و عربستان با اشاره 
به دخالت این کشور در امور داخلی ایران چگونه خواهد بود، گفت: ما در عرصه سیاسی 
نســبت به آنچه که در دور پنجم گفت و گوهای تهران و ریاض در کشور عراق به توافق 
رســیدیم پایبند هستیم و آنچه را که در آن توافق طرف ایرانی باید انجام می داد، انجام 
شــده است. بخش هایی از آن توافق هنوز از سوی مقامات سعودی انجام نشده است.وی 
ادامه داد: ما گفت وگو و همکاری تهران و ریاض را به دالیل مختلف مفید و مناسب و موثر 

برای صلح و امنیت در منطقه می دانیم. از اینکه یک رسانه شناخته شده به نام عربستان 
سعودی در وقایع هشت هفته گذشته ایران نقش ترویج ترور و تروریسم را ایفا کرد، گالیه 
و انتقاد خودمان را به مقامات عربستان سعودی منعکس کردیم و جمهوری اسالمی ایران 
این اقدام رســانه ای غیرسازنده را در تعارض با توافقات تهران و ریاض در بغداد می داند.

وزیر امور خارجه عنوان کرد:  امیدوار هستیم عربستان سعودی نسبت به آنچه که در دوره 
پنجم گفت وگوها در بغداد توافق شــد تعهدات خود را عملیاتی کند و دو کشور بتوانیم 

گام هایی را برای بازگشت به وضعیت طبیعی برداریم.

وارد فاز اجرایی برنامه جامع همکاری های 25 ساله تهران و پکن شدیم
وزیر امور خارجه در ارزیابی خود از سیاست چین و ایران درباره توافق ۲۵ ساله گفت: از 
سال گذشته در پی سفری که به چین داشتم، وارد فاز اجرایی برنامه جامع همکاری های 
۲۵ ســاله تهران و پکن شــدیم؛ این برنامه که همه ابعاد تجــاری، اقتصادی، فرهنگی، 
گردشگری، صنعتی و دفاعی و سایر حوزه ها را در بر می گیرد، در مسیر درستی قرار دارد 
و همکاری های تهران و چین رشــد قابل توجه و چشمگیری را به خوبی نشان می دهد.

وزیر امور خارجه افزود: ما در راستای منافع دو ملت نسبت به اجرای این توافق و افزایش 
حجم تبادل تجاری مان تا این لحظه انتظاراتی که از این توافق را داشتیم را برآورده شده 

می دانیم و طرفین برای تداوم آن تالش می کنند.

هرگونه تغییر در ژئولیتیک منطقه با واکنش جدی ایران همراه خواهد بود
وی درباره آخرین تحوالت ایران و جمهوری آذربایجان گفت: ماه گذشته هم من سفری 
به ایروان داشــتم و هم آقای پاشینیان نخســت وزیر ارمنستان به تهران سفر رسمی را 
انجام دادند. بخشی از محافل رسانه ای در جمهوری آذربایجان نسبت به این سفر واکنش 
نشان دادند.وزیر امور خارجه یادآور شد: مایلم تاکید کنم ما آذربایجان و ارمنستان را دو 
همسایه جمهوری اسالمی ایران می دانیم و هیچگاه روابطمان را با یک طرف به حساب 
طرف دیگر تنظیم نمی کنیم. در راســتای متقابل و اولویت نگاه به سیاســت همسایگی 
مناسبات با همه همسایگان در اولویت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران هیچ چشمداشتی به اراضی کشورهای همسایه از 
جملــه آذربایجان ندارد اما به صراحت به همه بازیگران در حوزه قفقاز اعالم کرده ایم که 
هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه با واکنش جدی جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد 
شد.وی ادامه داد: مقامات منطقه در مذاکرات دیپلماتیک به ما اطمینان داده اند که چنین 

نگاهی وجود ندارد. بنابراین چنین نگرانی نباید در منطقه وجود داشته باشد. 

سه کشور اروپایی انگلیس،  فرانسه و آلمان روز سه شنبه در بیانیه ای به ابراز نگرانی 
از پیشرفت برنامه هســته ای ایران پرداختند.به گزارش فارس،  سه کشور اروپایی 
انگلیس،  فرانســه و آلمان در بیانیه مشترکی تصمیم ایران برای پیشرفت برنامه 
هسته ای خود را محکوم کردند.در این بیانیه مشترک آمده است: »ما همچنان به 
رایزنی در کنار شرکای بین المللی درباره بهترین شیوه رسیدگی به تشدید برنامه 
هسته ای ایران ادامه خواهیم داد«.آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تأیید 
کرد که ایران برای نخســتین بار در حال غنی سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد 
در فردو است.آژانس اتمی مدعی شده که ایران قصد دارد فعالیت های غنی سازی 
خود در فردو و نطنز را توســعه دهد. در این گزارش آمده است: »رافائل گروسی، 

مدیر کل آژانس اتمی گفته ایران با اســتفاده از دو آبشــار سانتریفیوژهای نسل 
ششــم تولید اورانیوم غنی شــده با خلوص باال- هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 
۶۰ درصد- در فردو را آغاز کرده اســت. این عالوه بر تولید اورانیومی است که از 
آوریل ۲۰۲۱ در نطنز انجام شــده است«.پیشتر گزارش شده بود در پی قطعنامه 
اخیر در شــورای حــکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیــه ایران و در واکنش 
به این اقدام سیاســی و غیرسازنده، ســازمان انرژی اتمی چندین اقدام را در گام 
نخست در دســتورکار قرار داد و یکشنبه ۲۹ آبان اجرای آن ها با حضور بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجتمع های غنی سازی نطنز و فردو انجام شد.از 
جمله اقدامات انجام شــده غنی ســازی ۶۰ درصد در تأسیسات غنی سازی فردو 

اســت. گفتنی است این اقدام در حالی است 
که غنی ســازی ۶۰ درصد در نطنز همچنان 
ادامه دارد.»محمد« اســالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی هم امروز )سه شنبه، اول آذر( در 
تایید انجام غنی سازی ۶۰ درصدی در فردو 
گفت: در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه 
علیــه ایران بودیم که این کار با عکس العمل 
متقابل ما مواجه شد و در روزهای اخیر تولید 

اورانیوم UF۶ با غنای ۶۰ درصد در فردو آغاز شد.شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز پنجشــنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی که در 
آن ایران به عدم همکاری کافی با دیده بان هســته ای سازمان ملل متهم شده را 

به تصویب رساند.

بیانیه تروئیکای اروپا درباره پیشرفت برنامه هسته ای ایران
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

ارزان فروشی روسیه باعث کسری بودجه ایران شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: تمام تالش دولت و مجلس این بود که در سال جاری با کسری بودجه 
مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیش بینی هایی داشت، اما به دلیل مسائلی برای 
فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریم ها علیه روسیه، روس ها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غیر رسمی 
وارد بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد. همین عامل باعث شد قیمت های مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود 
و قیمت ها باال نرود.علیرضا شهبازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عملکرد دولت سیزدهم در اجرای 
کاالبرگ اظهار داشــت: اجرای کاال برگ در بودجه 1401 آمده  و قانون اســت زمانی که دولت الیحه را به مجلس 
تحویل داد در راســتای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که 
دولت بتواند کاالبرگ را به اجرا برساند و برای پیاده سازی آن اقدام و عمل کند.وی ادامه داد: در بُعد نظارتی مجلس 
و به دنبال تذکرات جلسات پی درپی برای اجرای کاال برگ با نمایندگان دولت برگزار کردیم و مجلس بارها به دولت 
تذکر داده که با توجه به اینکه برای اجرای کاالبرگ از برنامه زمان بندی عقب مانده هر چه زودتر نسبت به اجرای 
آن عمل کند.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کاالبرگ به طور قطع باید در 1401 به اجرا شود 
و اجرای آن به ســال آینده موکول نخواهد شد، گفت: دولت در چند ماه گذشته به دالیلی نتوانسته کاال برگ را به 
اجرا برسانند اما در این چند ماه باقیمانده از سال باید نسبت به اجرای آن هر چه سریع تر اقدام کند و مجلس  در 
این شرایط  برای اینکه فشار معیشتی بر روی مردم کاهش پیدا کند، در اجرای کاالبرگ با دولت همکاری خواهد 
کرد.شهبازی با اشاره به عدم تحقق شرط مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی افزود: حذف ارز ترجیحی در راستای 
جلوی سوءاستفاده افراد از دسترسی به ارز گرفته شود چراکه عده ای ارز ارزان را دریافت می کردند اما کاال و خدماتی 
را وارد بــازار نمی کردنــد یا اینکه کاال را با همان قیمت باال وارد بــازار می کردند از این رو حذف ارز ترجیحی اقدام 

ارزشمندی بود اما نظارتی که باید برای کنترل قیمت ها انجام می شد به اجرا نرسید.   وی تاکید کرد:  شرط مجلس 
برای موافقت با حذف ارز ترجیحی این بود که افزایش قیمت به غیر از کاالهای اساسی که متاثر از حذف ارز 4200 
هستند و یارانه دار خواهند شد به سایر کاالها سرایت نکند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد آن بودیم که قیمت 
بسیاری از سایر اقالم هم افزایش یافت که باعث افزایش فشار معیشتی بر روی مردم شد.     عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس درباره اظهارات رییس ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر کســری 200 هزار میلیارد تومانی بودجه 
به دلیل عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، اظهار داشت: تمام تالش دولت و مجلس این بود که در سال جاری 
با کسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیش بینی هایی داشت، اما به 
دلیل مسائلی برای فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریم ها علیه روسیه، روس ها ناچار شدند نفت و گاز را 
به صورت غیر رســمی وارد بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد و همین عامل باعث شد قیمت های مورد نظر در 
بازار انرژی محقق نشــود و قیمت ها باال نرود.شهبازی ادامه داد:  همچنین پیش بینی هایی برای میزان فروش اموال 
و دارایی های دولت صورت گرفته بود که متاسفانه  این مورد در ماه های گذشته تحقق پیدا نکرد که البته دولت در 
تالش جبران این عقب ماندگی اســت تا کسری بودجه را جبران کند.وی با بیان اینکه به هیچ عنوان قصد افزایش 
قیمت حامل های انرژی را نداشتیم و نداریم، گفت: در بودجه 1401 هیچ پیش بینی برای تصمیم گیری نسبت به 
افزایش حامل های انرژی نداشــتیم و نمی توان عدم اجرای آن را عامل کسری بودجه دانست چراکه اساسا افزایش 
قیمت ها در دستور کار نبود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در جلسات مجلس هیچ بحثی درباره 
افزایش قیمت  حامل های انرژی نداریم، البته پیشنهاداتی بوده اما این پیشنهادات رد شده اند و نظر اکثریت مجلس 

این بوده که افزایشی در قیمت های حامل انرژی نداشته باشیم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فهرست کاالهای مشمول کاهش حقوق گمرکی حداکثر تا شنبه اعالم می شود، گفت: اگر واردکننده ای در سال جاری 
کاالهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آن ها مسترد خواهد شد.امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: در چارچوب حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی زنجیره تامین و نقش هر کاال در تقویت تولید داخل، پس از دریافت نظر دفاتر تخصصی، 
فهرست ۳۶00 کاالی مشمول کاهش حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه به گمرک جمهوری اسالمی اعالم می کند.به گفته وی فهرست کاالهای مشمول کاهش حقوق 
گمرکی شامل ۸۵00 ردیف تعرفه است که همه آن ها ماشین آالت و مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند.قالیباف با بیان اینکه این 
موضوع مربوط به بودجه سال جاری بوده و برای سال بعد هنوز تصمیمی گرفته نشده، در پاسخ به سوالی درباره تکلیف واردکنندگانی که عوارض چهار درصدی دریافت کردند، گفت: اگر واردکننده ای در سال 
جاری کاالهای مشــمول این فهرســت را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آن ها مسترد خواهد شد.به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش 
قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق 
ورودی آنها حداکثر 10 درصد بوده به یک درصد شد. در نهایت اواخر مهرماه الیحه کاهش »نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شورای 
نگهبان رسید، اما گزارش ها در روزهای اخیر حاکی از این بود که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.بر اساس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال 1401، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در 
همه موارد، از جمله محاســبه حقوق ورودی بر اســاس نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است. همچنین در سال 
1401 نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده )1( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک 
درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه  ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آالت صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین آالت یک قانون 
دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.در بودجه سال 1400 هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان از احتمال 

افزایش قیمت ها و برخی ابهامات اجرایی نشد.

آبان ماه 1401 تورم ماهیانه مسکن کل کشور در هر دو بخش قیمت و اجاره بها ۳.۷ درصد 
اعالم شد. این در حالی است که ماه گذشته نرخ رشد قیمت مسکن ۶.1 درصد بود که آمار 
از افت 2.4 درصدی شــتاب رشد قیمت ها در یک ماه اخیر حکایت دارد.به گزارش ایسنا، 
مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف کننده در آبان 1401 اعالم کرده 
که قیمت مســکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد 

نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.2 درصد را نشان می دهد. تورم سالیانه که 
رشد قیمت در 12 ماهه منتهی به آبان 1401 را به تصویر می کشد نیز از افزایش ۳1.۵ درصد حکایت دارد.ماه قبل از آن یعنی 
مهرماه هر ســه شاخص مذکور به ترتیب ۶.1 درصد، ۳۶.۳ درصد و ۳0.۳ درصد بود. بر این اساس آمار روایت می کند که اگرچه 
تورم ســالیانه در آبان 1401 با مقداری رشــد مواجه شده، در یک ماه اخیر از شتاب رشد نرخ مسکن کاسته شده است.در بخش 
اجاره نیز قیمت ها در آبان سال 1401 نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال 
گذشــته ۳۹.1 درصد و در 12 ماهه منتهی به آبان امســال ۳1.۳ درصد رشد داشته است.تورم اجاره بها در ماه گذشته )مهرماه( 
در سه شاخص رشد ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب ۶.1 درصد، ۳۶ درصد و ۳1.1 درصد اعالم شد.مرور وضعیت بازار 
مســکن کل کشــور در هشت ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت 2.۵ درصد، خرداد 2.۳ 
درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه 2.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.1 درصد و آبان ۳.۷ درصد بوده است.میزان رشد 
ماهیانه نرخ اجاره در کل کشــور نیز در اردیبهشت 2.۵ درصد، خرداد 2.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد 2.۹ درصد، شهریور ۳.۵ 

درصد، مهر ۶.1 درصد و آبان ۳.۷ درصد اعالم شد.به نظر می رسد

نرخرشدقیمتمسکنکاهشیافتفهرستکاالهایمشمولکاهشعوارضتا۵آذرماهاعالممیشود
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آغاز اعتصاب در بزرگترین پاالیشگاه اروپایی بریتیش پترولیوم
اتحادیه های هلندی اعتصاب در پاالیشگاه نفت شرکت بریتیش پترولیوم )BP( در روتردام را آغاز کردند و کارکنان تنها نواقصی را حل می کنند که تولید سوخت ها را هفته گذشته کامال 
مختل کرده بود.به گزارش ایسنا، نماینده اتحادیه »سی ان وی واک منسن« به بلومبرگ گفت: کارمندان بریتیش پترولیوم پس از نقصی که حل شد، در راه اندازی مجدد تولید واحدها 
همکاری نخواهند کرد. بریتیش پترولیوم اوایل هفته جاری اعالم کرده بود قصد دارد این پاالیشــگاه را مجددا راه اندازی کند.پاالیشــگاه روتردام بریتیش پترولیوم، یکی از بزرگترین 
پاالیشگاه های نفت در اروپا بوده و در قلب قطب تجارت نفت اصلی این منطقه واقع شده است. این پاالیشگاه هفته گذشته با اختالل در بخشی روبرو شده بود که برای فعالیت تاسیسات 
ضروری بود. پس از موج اعتصابات کارکنان پاالیشگاه های فرانسه که باعث کمبود شدید در بازار دیزل شد، اختالالت پاالیشگاهی به دقت رصد می شود. عرضه روسیه هم مایه نگرانی 

مانده است.

گزیده خبر

روند افزایشی قیمت نفت معکوس شد

قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه بازار آسیا در پی نگرانی از ضعیف 
شدن تقاضای چین برای سوخت، اندکی کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت با ۱۵ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۸ دالر و ۲۱ 
سنت در هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۹ ســنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۰ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه 
رســید.هر دو شاخص روز سه شــنبه پس از این که امارات متحده عربی، 
کویت، عراق و الجزایر در اظهاراتی مشابه گفته وزیر انرژی عربستان سعودی، 
اعالم کردند اوپک پالس قصد افزایش تولید نفت را ندارد، حدود یک درصد 
افزایش داشــتند. نشســت بعدی اوپک پالس برای بازبینی سیاست تولید، 
چهارم دسامبر برگزار می شــود.در این بین، چین که بزرگترین واردکننده 
نفت در جهان است، با موج جدید افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ دست و 
پنجه نرم می کند که نگرانی ها نســبت به اقتصاد این کشور را تشدید کرده 
است. شانگهای که قطب مالی چین است، اواخر روز سه شنبه مقررات برای 
افرادی که وارد این شهر می شوند را تشدید کرد. پکن هم پارک ها و موزه ها 
را تعطیل کرده اســت.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار شرکت OANDA در 
یادداشــتی نوشت: نگرانی هایی که در خصوص وضعیت تقاضا برای سوخت 
در چین در پی افزایش آمار کرونا در این کشور وجود دارد، با تالش عربستان 
ســعودی برای محدود نگه داشتن عرضه در بازار تقابل پیدا کرده است.تینا 
تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس اظهار کرد: معامله گران در آستانه 
انتشار جزئیات نشست سیاســتگذاری نوامبر بانک مرکزی آمریکا، محتاط 
شده اند. انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا روند افزایش نرخ بهره را آهسته 
کند اما اظهاراتی که موافق تحکیم سیاست پولی باشد، باعث تقویت ارزش 
دالر شده و قیمت نفت را تحت فشار نزولی قرار می دهد.عامل دیگری که از 
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه پشتیبانی کرد، آماری بود که کاهش 
ذخایر نفت آمریکا را نشــان داد. طبق گزارش موسســه امریکن پترولیوم، 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، حدود ۴.۸ میلیون بشــکه 
کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش این ذخایر 
به میزان ۱.۱ میلیون بشــکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر سوخت های 
دیگر شامل نفت کوره و سوخت جت حدود ۱.۱ میلیون بشکه افزایش داشت 
در حالــی که تحلیلگران کاهش ذخایر به میزان ۶۰۰ هزار بشــکه را پیش 
بینی کرده بودند.بر اســاس گزارش رویترز، ابهامات پیرامون واکنش روسیه 
به طرح های گروه هفت برای اعمال ســقف قیمت برای نفت این کشور، تا 
حدودی از قیمت ها پشتیبانی کرده است. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری 
گفت: سقف قیمت قرار است به زودی اعالم شود و احتماال چند بار در سال 

تنظیم می شود.

ادعای دونالد ترامپ درباره ذخایر 
نفت استراتژیک آمریکا

دونالد ترامپ مدعی شــد ذخایر 
نفت اســتراتژیک آمریــکا را پر 
کرده امــا بایدن ایــن ذخایر را 
خالی کرده است.به گزارش ایسنا، 
دونالــد ترامپ، رئیــس جمهور 
آمریکا، هفته گذشــته  بق  ا ـ سـ

نامزدی خود در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۴ را 
اعالم کرد. این اتفاق تا حدود زیادی پیش بینی شــده بود اما 
ترامپ در اعالم خبر نامزدی خود، چندین ادعای بحث برانگیز 
مطرح کرد. یکی از این موضوعات، ذخایر نفت اســتراتژیک 
آمریکاســت که ترامپ مدعی شــد این ذخایر را پر کرده اما 
بایدن آن را عمال خالی کرده است.اولین بار نیست که ترامپ 
چنین ادعایی را مطرح کرده است. اوایل امسال پس از این که 
دولت جو بایدن، بزرگترین برداشت از ذخایر نفت استراتژیک 
در تاریخ این کشــور را اعالم کــرد، ترامپ در بیانیه ای اعالم 
کرد: پس از ۵۰ ســال که ذخایر استراتژیک عمال خالی بود، 
من ذخایر نفت را در دوران ریاست جمهوری خود و قیمتهای 
اندک انرژی، به صورت ۱۰۰ درصد پر کردم. این ذخایر، ذخایر 
نفت استراتژیک نامیده شده اما چندین دهه به طور کامل پر 
نبوده اســت. در واقع، عمدتا خالی بوده است.طبق آمار اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، هنگامــی که ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ 
به قدرت رســید، ذخایر نفت استراتژیک حاوی ۶۹۵ میلیون 
بشــکه نفت بود. هنگامی که پس از چهار سال از کاخ سفید 
رفت، میزان این ذخایر ۶۳۸ میلیون بشکه بود. بنابراین سطح 
ایــن ذخایر هنگامی که ترامپ در راس قــدرت بود، در واقع 
کاهش داشت.از ســوی دیگر، پیشنهاد ترامپ برای پر کردن 
ذخایر نفت استراتژیک در ابتدای پاندمی کووید ۱۹ با مخالفت 
دموکراتها در کنگره روبرو شد. اما هنگامی که دستور ترامپ 
صادر شــده بود، این ذخایر در ۱۳ درصد باالترین سطح خود 
تاکنون قرار داشت و واضح بود که در دوران ریاست جمهوری 

ترامپ پر نشده بود.
اما درباره قســمت دوم ادعای ترامپ مبنی بر این که بایدن، 
عمال ذخایر نفت اســتراتژیک را خالی کرده است، تا حدودی 
حقیقــت دارد. بایدن ســطح ذخایر نفت اســتراتژیک را به 
پایین ترین حد خود از سال ۱۹۸۴ رسانده است. این که بایدن 
سطح ذخایر نفت استراتژیک را به میزان قابل توجهی کاهش 
داده است، حقیقت دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، به این 
ترتیــب، در حالی که ادعای ترامپ مبنــی بر این که ذخایر 
نفت اســتراتژیک را پر کرده، نادرست است اما در عین حال، 
بایدن کاهش ذخایر استراتژیک که آمریکا را در برابر اختالالت 

ناگهانی عرضه آسیب پذیر می کند، قابل انتقاد است.

سخنگوی صنعت برق:

تبادل برق با ترکیه استارت خورد
ســخنگوی صنعت برق از شروع تبادل برق با ترکیه خبر داد 
و گفت: در حال حاضر ۳.۵ روز برق را از این کشــور دریافت 
و ۳.۵ روز صادرمی کنیم.به گزارش ایســنا، مصطفی رجبی 
مشهدی در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی در 
نشســتی خبری،   در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص اخرین 
وضعیت صادرات برق به ترکیه،   اظهار کرد: اکنون سنکرون 
انجام شده، ۶۰۰ مگاوات را به طور ازمایشی وارد تبادل کردیم 
و با اخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پســت بک تو بک 
کار را پیــش می بریم.وی با بیان اینکه بــا این تکنولوژی از 
اختالالت فرکانسی جلوکیری می شود، گفت: ۶۰۰ مگاوات در 
این مرحله اقدام شده و امیدواریم بتوانیم تبادالت را گسترده تر 
کنیم.ســخنگوی صنعت برق درخصوص هدفگذاری صنعت 
برق برای صادرات برق به اروپا، به ایسنا گفت: یکی ازمسیرها 

اروپاست و از طریق ترکیه می توانیم به آن راه پیدا کنیم.
رجبی مشــهدی در پاسخ به ســوال دیگر ایسنا در خصوص 
تامین ســوخت زمســتان نیروگاه ها، با تاکید بر اینکه اکنون 
تامیــن گاز نیروگاه هــا در الویت وزارت نفت اســت،   گفت: 
برنامه ریزی این اســت که هیچ گونه خاموشی به نیروگاه ها از 
بابت عدم سوخت تحمیل نشود.  وی با بیان اینکه در روز های 
سرد سال ممکن است درصد گاز به سوخت مایع به ۵۰ درصد 
برســد، گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد سوخت نیروگاه ها از 
طریق گاز تامین می شود.ســخنگوی صنعت برق اظهار کرد: 
اگر یک مقایسه در طول چند روز گذشته نسبت به سال قبل 
داشته باشیم، گاز تحویلی به نیروگاه ها دوبرابر افزایش یافته و 
اکنون از سوخت جایگزین کمتری استفاده می کنیم و با تالش 
هایی که در وزارت نفت می شــود، مشــکلی برای تامین برق 
نخواهیم داشت.به گفته رجبی مشهدی، خواسته وزارت نفت 

و وزارت نیرو از مشترکان کاهش ۱۰ درصدی مصرف است و 
اگر این اتفاق بیافتد با مشــکل کمتری مواجه می شویم. وی 
با بیان  اینکه برای گاز تحویلی به نیروگاه یک برنامه مشخص 
می شود، افزود: تاکنون از آنچه مشخص شده گاز بیشتری به 

نیروگاه هاتحویل داده شده است.
ســخنگوی صنعت برق بــا بیان اینکه امســال کاهش قابل 
مالحظــه ای در مصارف برق بخش خانگی بــا وجود اضافه 

شدن ساالنه یک میلیون مشــترک اتفاق افتاد و این کاهش 
سبب شــد برق اضافه به بخش صنایع اختصاص یابد، اظهار 
کرد:  امســال هیچ گونه افزایــش تعرفه ای در بخش خانگی 
نداشــته ایم، افزایش تعرفه بهمن ماه پارسال بر اساس مصوبه 
دولت اتفاق افتاد. براین اســاس برای مسترکان بخش خانگی 
که مصرف شان پایین تر از الگو است هیچ گونه افزایش تعرفه ای 
اعمال نشد.رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه 

فقط شــامل مشــترکانی بود که مصرف باالی الگو داشتند و 
تعرفه آنان پلکانی افزایش یافت، گفت: امسال برای مشترکان 
صنعت برق مشــوق هایی در نظر گرفته شد و بر این اساس 
از ۵۶ میلیون قبض ۲۲ میلیون قبض مشمول دریافت پاداش 
شدند و هشت میلیون قبض رایگان نیز صادر شد.وی با بیان 
اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک با کاهش مصرف خود 
را به زیر الگو رساندند و امسال ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی را 
در صنعت برق شــاهد بودیم،  اظهار  کرد: این در حالی است 
که هر سال ۱۰۰۰ مگاوات افزایش مصرف اتفاق می افتد اما با 
صرفه جویی که انجام شد، امسال شاهد کاهش مصرف بودیم.

ســخنگوی صنعت بــرق در خصوص ارزآور بــودن صادرات 
صنعت برق گفت: شرایط جغرافیایی ایران به گونه ای است که 
با کشــورهای زیادی مرز خاکی دارد از برخی از این کشورها 
برق را وارد و به برخی صادر می کنیم. در شــمال کشــور با 
ترکمنســتان و ارمنستان مبادله برقی داریم، با اولویت تامین 
داخل به عراق و افغانستان و پاکستان نیز صادرات برق انجام 
می شود.رجبی مشــهدی با بیان اینکه همچنین بدنبال این 
هستیم که با کشورهایی که مرز دریایی داریم از طریق کابل 
زیردریایی ارتباط الکتریکی داشته باشیم، گفت: همچنین با 
احداث خط جدید با کشــور روســیه، آذربایجان و ارمنستان 
متصل شویم و مراودات افزایش یابد.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۸۵ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داریم و به همین 
میــزان نیز پیمانکاران از ما طلــب دارند که طبق قانون مانع 
زدایی از توســعه صنعت برق پیش بینی شده ظرف ۳ سال 
تسویه شــود، گفت: وزارت نیرو به دنبال این است که نقش 
خود را به عنوان فروشنده و خریدار کاهش دهد و تصدیگری 

را کم و به بخش خصوصی واگذار کند.

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی مدیریت 
ســاخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 
از امضای تفاهمنامه همکاری سه جانبه بین 
شرکت ســاتکاب، سازمان مدیریت صنعتی 
و ســندیکای صنعت برق ایران خبر داد.به 
گزارش ایســنا، مجتبی اکبری در حاشــیه 
آخرین روز بیســت و دومین نمایشگاه بین 
المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران، 
با بیان اینکه بــا امضای این تفاهمنامه قرار 
است که سامانه اختصاص نشان کیفیت به 
شرکت های صنعت برق ایجاد شود و مسیر 
صــادرات را برای آنها تســهیل کند، گفت: 
دارنده این نشان قادر خواهد بود با اطمینان 
خاطر محصوالت خــود را در همه بازارهای 
جهانی صادر کند.وی با بیان اینکه شــرکت 
این آمادگی وجود دارد تا در تمام حوزه های جزو اولویت های خود قرار داده است، گفت: ساتکاب حمایت از شرکت های دانش بنیان را 

تولید صنعتی برق و سرمایه گذاری مشارکت 
داشته باشیم تا نیاز کشور تامین شود.در این 
نشست همچنین  پیام باقری، رئیس هیات 
مدیره ســندیکای صنعت برق، با تاکید بر 
اینکه صنعت برق یکی از صنایع پیشــرو و 
توانمند اســت، گفت: یکی از برجسته ترین 
خدمات توســعه صنعت برق، برق ر سانی به 
نقاط مختلف کشور اســت، و کشور اکنون 
از ایــن نعمــت برخوردار اســت. مضاف بر 
اینکه این صنعت، یک صنعت زیرســاختی 
به حســاب می آید و در مسیر توسعه قرار 
دارد.وی افزود: امروز توانمندی های ساخت 
داخل تجهیزات صنعت برق از مرز ۹۵ درصد 
عبور کرده و طالیه دار صادرات خدمات فنی 
و مهندسی هستیم، جلسه امروز نیز یک پل 
ارتباطی بین بخش دولتی و خصوصی است.

 صادرات در صنعت برق 
تسهیل می شود

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: تامین 
برق مشــترکان در الویت قرار دارد، بنابراین باهرسوختی که 
در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، هیچ نیروگاهی به دلیل نوع 
سوخت خود خاموش نخواهد شد.عبدالرسول پیشاهنگ در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نیروگاهی به دلیل عدم دریافت 
گاز خاموش نخواهد شــد چراکه تامین برق در الویت ما قرار 
دارد، اظهــار کرد: تاکنون تعامالت خوبی با وزارت نفت برای 
تامین ســوخت صورت گرفته است و این مذاکرات نیز ادامه 
خواهد داشت.به گفته وی هیچ خاموشی برای زمستان تعریف 
نشــده است و تمام تمهیدات برای تامین برق در نظر گرفته 
شده اســت.مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی نیروگاه های 
برق حرارتی روز گذشــته در نشســتی خبری در پاســخ به 

سوال ایســنا در خصوص میزان مصرف ســوخت نیروگاه ها 
نیز گفت: از ۱۳۲ نیروگاه موجود در کشــور، ســوخت دوم 
۱۴ نیروگاه مازوت اســت و مابقی نیروگاه ها از سوخت دوم 
گازوئیل استفاده می کنند و باید گفت که کمتر از ۱۰ درصد 
نیروگاه های کشور قابلیت استفاده از مازوت را دارند. بر اساس 
آمار روزانــه ۷۷ میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه ها مصرف 
شــده، هفت میلیون لیتر گازوئیل و ۲۰ میلیون لیتر مازوت 
مورد اســتفاده قرار گرفته است.پیشاهنگ با تاکید بر این که 
اکنون نسبت به سال گذشته مقدار گازی که تحویل نیروگاه  
می شــود بیشتر است، اظهار کرد: در ســال ۹۰ درصد گاز و 
حدود ۱۰ درصد ســوخت مایع به نیروگاه ها به طور میانگین 
تحویل داده می شود.به گزارش ایســنا، به تازگی،  محمدرضا 

جوالیی مدیر دیسپچینگ ملی گاز ایران در خصوص آخرین 
وضعیت تخصیص سوخت به نیروگاه های کشور گفت: دو سوم 
نیاز نیروگاه ها از طریق گاز و یک سوم از طریق سوخت مایع 
تامین می شــود، باتوجه به ذخایری که داریم میزان سوخت 
مایع را برای نیروگاه ها کنترل می کنیم.وی با بیان اینکه این 
احتمال وجود دارد که مصرف سوخت مایع نیروگاه ها افزایش 
یابد، اظهار کرد: باتوجه به میزان مصرف بخش خانگی برای 
این مســاله نیز تصمیم گیری می شود، درحال حاضر مصرف 
خانگی حدود ۴۶۰ میلیون مترمکعب است یعنی بیش از ۵۰ 
درصد به بخش خانگی و تجاری اختصاص می یابد، طبیعتا اگر 
میزان مصرف از این رقم فراتر رود محدودیت اعمال می شود.

به گفته مدیر دیسپچینگ ملی گاز ایران، اینکه چقدر مازوت 
در نیروگاه ها مصرف شود را شرکت گاز تعیین نمی کند، بلکه 
وزارت نیرو بر حسب نیاز خود به برق می تواند یا از نیروگاه های 
دیگر برای جبران کاهش گاز استفاده کند و یا اینکه گازوئیل 

و مــازوت را به عنــوان 
ســوخت نیــروگاه در 
نظــر بگیرد. شــرکت 
ملی گاز تاکیدی ندارد 
که حتما نیروگاه ها از 
مازوت اســتفاده کنند، 
وزارت نیرو باید حسب 
نیاز خود تصمیم بگیرد، 

مــا فقط محدودیت گاز اعمــال می کنیم و هیچ محدودیتی 
در شــرایط فعلی برای تخصیص گازوییل وجود ندارد. برای 
مازوت هم ما نگرانی نداریم خودشان باید تصمیم بگیرند که 
می خواهند از مازوت اســتفاده کنند و یا خیر، ممکن اســت 
وزارت نیرو به ســوخت دیگری به جــز  گاز که وزارت نفت 
اختصاص می دهد نیاز نداشته باشد و نیروگاه را تعطیل کند 

اگر الزم داشته باشد نیز باید از فراورده مصرف کند.

زمستان، خاموشی درکار نیست

دولت آمریکا قوانین جدیدی را برای شرکت های درگیر در 
تجارت نفت، کشتیرانی و بیمه روسیه وضع کرده است، مگر 
اینکه کشــورها از ســقف قیمت ها پیروی کنند.به گزارش 
ایلنا از راشــاتودی، براساس دســتورالعمل سیاستی وزارت 
خزانه داری که روز سه شــنبه منتشر شــد،  ارائه دهندگان 
خدمات آمریکایی تنهــا در صورتی مجاز به ادامه معامله با 
نفت روســیه خواهند بود که »در حد سقف قیمتی یا کمتر 
از آن خریداری شود« که سطح دقیق آن هنوز تعیین نشده 
اســت. این وزارتخانه اعالم کرد این سقف که از ۵ دسامبر 
اجرایی می شــود، با هدف حفظ عرضه قابل اعتماد نفت به 
بازار جهانی و در عین حال مجازات روسیه به دلیل درگیری 
در اوکراین است.دســتورالعمل های جدید برای شرکت های 
مرتبط از جمله کشــتیرانی، تجارت کاال، امور مالی، بیمه، 
پرچم گذاری و کارگزاری گمرک اعمال می شود. افرادی که 
طرح ســقف قیمت را نقض می کنند احتماال با جریمه هایی 

از ســوی دفتر کنترل دارایی های خارجی روبرو شوند. این 
دستورالعمل تصریح می کند که اگر نفت قبل از موعد مقرر 
حمل شــود و تا ۱۹ ژانویه به مقصد برســد، ارائه دهندگان 
خدمات جریمــه نمی شــوند.عرضه کنندگان آمریکایی نیز 
مســتقیماً از واردات نفت روســیه به ایــاالت متحده منع 

خواهند شــد، تصمیمی که در اوایل سال جاری و پیش از 
بحث در مورد ســقف قیمت گرفته شد. ممنوعیت اتحادیه 
اروپا برای واردات نفت روســیه از طریــق دریا نیز برای ۵ 
دســامبر برنامه ریزی شده است.یک مقام ارشد خزانه داری 
گفت که واشــنگتن انتظار دارد کشورهای دیگر در ائتالف 
موسوم به »ائتالف سقف قیمت« که توسط ایاالت متحده، 
کشــورهای G۷، اتحادیه اروپا و استرالیا تشکیل شده است، 
قوانین مشــابهی را در روزهــای آینده صــادر و به ایاالت 
متحده بپیوندند.مسکو بارها اعالم کرده است که  تجارت با 
کشورهایی که از این طرح پیروی می کنند را متوقف خواهد 
کرد و تاکید دارد که قیمت ها را نمی توان با دیکته های غرب 
تعیین کرد.برخی از خریداران عمده نفت روسیه مانند هند و 
چین از پایبندی به این طرح خودداری  و باوجود فشارهای 
آمریکا برای قطع روابط اقتصادی با مسکو، واردات انرژی را 

افزایش داده اند.

آمریکا جزییات طرح سقف قیمت نفت روسیه را اعالم کرد

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

وم
ت د

نوب



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 3 آذر 1401  29 ربیع الثانی 1444  24 نوامبر 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5054 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

مدیرعامل سایپایدک خبر داد:
 رکورد فروش قطعات یدکی سایپایدک 

شكسته شد
 مدیرعامل سایپایدک با اشــاره به اجراي موفق طرح 
مبارزه با قطعات قاچاق و تقلبي، از شكسته شدن ركورد 
فروش قطعات یدكي خبر داد.به گزارش ســایپانیوز به 
نقل از روابط عمومي ســایپایدک، ســعید علیزاده با 
اعالم این خبر افزود: شــركت ســایپایدک جزء اولین 

شركت های حوزه خودرویی بود كه از طرح های نوین وزارت صمت در خصوص 
مبارزه با  تامین و توزیع قطعات تقلبی و قاچاق در ســطح بازار  استقبال كرد و  
عالوه بر اجرای اقداماتی نظیر ثبت نام در ســامانه جامع تجارت،اخذ كد نقش، 
اخذ كد شناسه كاال و كد رهگیری، آموزش استعالم قطعه اصلي سایپا یدک به 
شبكه توزیع و زنجیره تامین قطعات، به نحوی  برنامه ریزی كرد كه اجرا در تحقق 
اهداف و برنامه هاي تعریف شده تسریع شود. به طوري كه با تالش همه كاركنان 
و شــبكه خدمات پس از فروش، عالوه بر شكست ركورد فروش ماهیانه در كل 
ادوار، از مرز فروش كل ســال گذشته نیز در پایان آبان ماه عبور كرد.او افزود: با 
برنامه ریزی هــای دقیق صورت پذیرفته، افزایش تامین و توزیع قطعات یدكي و 
همكاري شــبكه نمایندگی های مجاز و عوامل فروش امیدواریم با یاری خداوند 
متعال، تا پایان ســال تحقق تمامی اهداف سازمان انجام پذیرد. در همین راستا 
توسعه كمی و كیفی شبكه عوامل فروش، تكمیل سبد قطعات تحت پوشش و 

نیازسنجی از بازار در دستور كار سازمان قرار گرفته است.

عضویت 2200 شرکت در سامانه مناقصات و 
و مزایده های شرکت چادرملو 

در مراسم تودیع و معارفه معاون امور بازرگانی شركت 
معدنی و صنعتی چادرملو كه با حضور دكتر عسكری 
زاده قائم مقام شــركت و جمعی از مدیران برگزار شد، 
دكتر اطمینان معاون پیشــین بازرگانی در گزارشی به 
عملكرد 3 ســال اخیر این معاونت در بخش فروش و 

خرید شــركت پرداخت گفت : طی 3 ســال اخیر عــالوه بر فروش محصوالت 
تولیدی در بستر بورس كاال، با وجود موانع متعدد ناشی از تحریم های اقتصادی، 
این شــركت توانست بالغ بر 1 میلیون و 200 هزارتن شمش فوالدی به مقاصد 
مورد هدف صادر نماید. وی همچنین افزود در بخش تأمین و تدارک شركت  نیز 
سعی گردید تمامی امور به منظور ایجاد شفافیت از طریق فراخوان های رسمی 
انجام پذیرد كه در این زمینه بیش از 2200 شــركت پس از ارزیابی به عضویت 
سامانه بازرگانی  شركت درآمده اند.در ادامه مهندس سعید نادری  معاون جدید 
امور بازرگانی چادرملو نیز اظهار امیدواری نمود بتواند با همكاری تمامی اركان 

شركت  در راستای اهداف شركت گام بردارد. 

اهداء لوح و نشان لیاقت و ارزش آفرینی ملی 
به شرکت گهرزمین 

 طی مراســمی و با حضور بیش از ۵۵ شركت صنعتی 
و معدنی از شــركت ســنگ آهن گهرزمیــن با اهداء 
لوح و نشــان لیاقت و ارزش آفرینی ملی تقدیر شد.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شركت سنگ 
آهن گهرزمین؛ سومین اجالس سراسری نشان تعالی 

كیفیت روز گذشته در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد.در این 
مراسم كه با حضور بیش از ۵۵ شركت صنعتی و معدنی برگزار شد؛ ضمن معرفی 
دســتاوردها و افتخارات شركت گهرزمین؛ نشان لیاقت و ارزش آفرینی ملی به 
این شركت اهداء شد.بر اساس این گزارش در این همایش كه محمدرضا خضری 
پور عضو هیات مدیره و معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی گهرزمین و 
همچنین نعیم زیدآبادی نژاد مدیر سیســتم ها و روش ها حضور داشــتند؛ به 
نمایندگی از طرف مدیرعامل شــركت گهرزمین نشــان لیاقت و ارزش آفرینی 

ملی را دریافت كردند.

جعفری در جلسه كنترل مدیریتی شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات تاكید كرد:

برنامه نشست مشترک سهامداران و 
مقامات تصمیم گیر برای اولویت بندی 

سرمایه گذاری های »ومعادن”
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاكیــد كرد: برای ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت 
های شــركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)ومعادن(، نشستی مشترک 
با حضور سهامداران و مقامات تصمیم گیر برگزار شود.به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، وجیه اله جعفری كه در نشست كنترل مدیریتی شركت »ومعادن« با 
حضور معاونان و مدیران ایمیدرو و همچنین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 
آن شركت سخن می گفت، تصریح كرد: شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات، طی سال های گذشته وارد حوزه اجرای طرح های بخش معدن و صنایع 
معدنی شده از این رو ضروری است كه هماهنگی های الزم برای تعیین اولویت 
ها و ســرمایه گذاری های این شركت با حضور تمام تصمیم گیران انجام شود.

به گفته جعفری، این اقدام با هدف اقتصادی تر شدن پروژه های در دست اجرا 
صورت می گیرد.وی در ادامه با اشــاره به ســرمایه گذاری »ومعادن« در پروژه 
معدن جانجا )سیستان و بلوچستان(، اظهار داشت: اولویت نخست این شركت، 
پرداختن به برنامه اكتشافی و تكمیل برنامه این بخش است.جعفری همچنین 
اظهار داشــت: برای تامین خوراک واحدهای حوزه زغالســنگ )كک ســازی(، 
نشستی مشترک با شــركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شود.در این 
نشست اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن(، ابتدا با ارایه گزارش های مالی، برنامه افزایش سرمایه به مرز 20هزار 
میلیارد تومان و نیز حوزه های فعالیتی شــركت، گفت: این شركت تا سال های 
گذشــته ساختار پروژه ای نداشته و تنها بر فعالیت های بورسی متمركز بوده از 
این رو اكنون نیازمند طراحی های جدید به منظور برنامه های سودده در طرح 
ها هســتیم.وی خالصه ای از عملكرد این شــركت در بخش اكتشاف، سرمایه 
گذاری در طرح های متعدد معدنــی و صنایع معدنی، نیروگاهی و ... ارایه كرد 
و گفت: در حال حاضر ارزش ســرمایه گذاری های این شركت در مجموع طرح 
ها به بیش از 70هزار میلیارد تومان می رســد.در این نشست امیر خرمی شاد 
معاون برنامه ریزی و توانمندسازی، حسام مقدمعلی معاون طرح های معادن و 
صنایع معدنی، امیر صباغ مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری و سمیه خلوصی مدیر 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی، طی ســخنانی بر اولویت بندی سرمایه گذاری 
های »ومعادن« و نیز استفاده از دانش روز در پروژه با هدف جلوگیری از چالش 

های آتی، تاكید كردند.

راه اندازی خط مستقیم دریایی به مقصد بنادر ونزوئال
مدیرعامل شــركت كشتیرانی جمهوری اســالمی ایران از برنامه ریزی این 
شــركت برای ایجاد خط مستقیم حمل كاال از مبدا ایران به بنادر ونزوئال و 
بالعكس، خبر داد. به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا مدرس 
خیابانی طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، با اعالم اینكه شركت 
كشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران تاكنون با اعزام دو فروند شناور تانكر 
حمل سوخت، اقدام به انتقال فرآورده های نفتی به كشور ونزوئال كرده است، 
از مشاركت این شركت كشتیرانی در ایجاد پل دریایی برای حمل كاالهای تجاری میان دو كشور و در 
راســتای امضای سند جامه همكاری های راهبردی 20 ســاله ایران و ونزوئال خبر داد.مدرس خیابانی با 
اعالم اینكه كشتی گلسان طی هفته اول آذرماه امسال به مقصد ونزوئال بنادر جنوبی ایران را ترک می كند 
و طبق برنامه ریزی ها، دیگر شــناورهای این شركت نیز در صف اعزام به این كشور برای حمل كاالهای 
ایرانی قرار دارند، تصریح كرد كه اعزام منظم شــناورهای اقیانوس پیما به مسیرهای دوردست از جمله 
ونزوئال مستلزم وجود بار كامل روی این شناورها است، از این رو وی تاكید كرده است كه در صورت عدم 
اســتقبال تجار ایران در مراودات كاال با وتزوئال، امكان تداوم ســفر كشتی های حمل كاال این شركت به 
این كشور، از بین خواهد رفت.مدرس خیابانی طی این نامه، اعالم كرد كه شناورهای شركت كشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران برای حمل و جابه جایی كاالهای تجار ایرانی به مقصد بنادر ونزوئال در بازه زمانی 

هفته پایانی بهمن ماه امسال، آماده هستند.

جزئیات ترخیص محموله جدید دارویی از گمرک
ناظر گمركات استان هرمزگان آخرین وضعیت ترخیص دارو از گمرک شهید 
رجایــی را اعالم كرد و گفت: یک محموله 1۶ تنی مواد اولیه آنتی بیوتیک 
و اســپری تنفسی از گمرک شهید رجایی بندر عباس در سریع ترین زمان 
ممكن ترخیص شد.حسین ســعیدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه با 
تالش های صورت گرفته و شــبانه روزی گمرک، ۹۹ تن دارو و مواد اولیه 
دارویی از گمرک شهید رجایی در حال ترخیص و در مرحله پرداخت حقوق 
ورودی و خروج از گمرک است، اظهار كرد: این میزان دارو در 20 فقره اظهارنامه و به ارزش دو میلیون 
و 720 هزار دالر به گمرک اظهار شده است. 11۸ تن دارو و مواد اولیه دارویی نیز به گمرک اظهار شده 
كه در مرحله ارزیابی و تشــریفات گمركی اســت.به گفته وی، این میزان محموله دارویی كه در مرحله 
ارزیابــی قرار دارد در 10 فقره اظهارنامه و به ارزش یک میلیون و 2۹۹ هزار دالر اســت.ناظر گمركات 
استان هرمزگان با تاكید بر اینكه تشریفات 1۶ تن دارو و مواد اولیه دارویی به صورت شبانه در كمترین 
زمان ممكن پس از انجام تشریفات گمركی از این گمرک ترخیص شد، درمورد فرایند ترخیص مواد اولیه 
دارویی و دارو از گمرک توضیح داد: محموله های دارویی و دارو پس از اظهار اظهارنامه در مسیر سبز قرار 
می گیرند و با نامه حداقل اسناد سازمان غذا و دارو، 100 درصد محموله ها بالفاصله از گمرک ترخیص 
می شوند.گفتنی است؛ كشور در هفته های گذشته با چالش تامین دارو دست و پنجه نرم كرده و با وجود 
تالش سازمان غذا و دارو برای به  سامان كردن بازار دارو و همچنین اعالم خبر افزایش موجودی ۵2 قلم از 
كمبودهای جاری دارویی، اما طبق اظهارنظر برخی مسئوالن بیمارستانی ظاهرا برخی كمبودها همچنان 

نظام سالمت و البته بیمارستان ها را آزار می دهد.

نگاه ملیتی بنادر روسی به کشتی های ایرانی

 سرویس شناورهای کشورمان در خزر به نصف رسید
دبیر انجمن كشتیرانی اظهار داشت: به رغم تالش های زیاد برای 
هماهنگــی ، اما طرف روس نگاه ملیتی دارد و همین امر باعث 
می شود كه شناورهای ایرانی ســرویس های مطلوبی دریافت 
نكنند.مسعود پلمه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
انباشت كاال در بنادر شمالی و مشكالت شناورهای ایرانی برای 
تردد بین بنادر آســتاراخان و سالیانكا اظهار داشت: موضوع و 
مسئله كشتی های ایرانی در بنادر آستاراخان و سالیانكا از هم 
متفاوت هســتند. شــناورهای ایرانی در بندر آستاراخان برای 
پهلوگیری و تخلیه با مشكالتی مواجه هستند كه این مشكالت 
باعث طوالنی شــدن توقف در بندر آســتاراخان شده و همین 
موضوع منجر به این می شــود كه تعداد سرویس های تجاری 
با یک كشــتی كه در طی یک ماه باید حداقل دو ســرویس را 
انجام دهد، امروز با این مشكالت تقریبا به یک سرویس در ماه 
رسیده  است.وی ادامه داد: این روند در نتیجه باعث شده خروج 
بار از بندر به سمت ایران و بالعكس دچار توقف عدیده ای شود 
و معتقدیم كه مدیریتی كه در بندر آستاراخان باید به صورت 
صحیح و هماهنگ با فعالیت تجاری انجام شــود دســتخوش 
چالش هایی شــده كه نیاز اســت كه دیپلماسی اقتصادی این 
موضوع را حل و فصل كند، چراكه مشكل فنی نیست. مشكل 
در بندر آســتاراخان كامال مدیریتی اســت امــا هر چه پیش 
می رویم، به دلیل ســرما، در مسیر یخبندان رخ می دهد و آن 
زمان عالوه بر مشكل مدیریتی با مشكل فنی هم مواجه خواهیم 
بود. هر چند كه امروز عمق كم آبخور و درفت این مشــكل را 
تشــدید كرده  است اما با توجه به این كه ظرفیت شناورها كم 
است اگر یک مدیریت صحیح رخ دهد، این مشكالت فنی قابل 
كنترل اســت.دبیر انجمن كشتیرانی در پاسخ به این سوال كه 
آیا این مشكل مدیریتی تنها متوجه شناورهای ایرانی در بندر 
آســتاراخان بوده یا تمام كشتی  و شناورها با این مساله مواجه 
هستند، گفت: متاسفانه این مشــكل صرفا متوجه شناورهای 
ایرانی است البته این مشكل متوجه بارهایی كه به سمت ایران 
می روند نمی شود چراكه ممكن است بخشی از این بار ترانزیتی و 

عبوری از ایران باشد.پلمه درباره مشكالت كشتی های ایرانی در 
بندر سالیانكا و طول مسیر این بندر و اینكه چرا از بندر علیا در 
كه نزدیكی این بندر واقع شده استفاده نمی شود، اظهار داشت: 
در بندر سالیانكا عالوه بر مشكل مدیریتی با مشكل فنی مواجه 
هســتیم و هر چه به سمت سرد شدن هوا پیش برویم شرایط 
تردد هم سخت تر می شود و در مسیر بندر سالیانكا هم با مشكل 
كاهش عمق مواجه هستیم. از سوی دیگر  سالیانكا بندری است 
كه تحت مدیریت و سرمایه گذاری شركت كشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران قرار دارد و به طور قطع از آنجایی كه شــركت 
كشتیرانی جمهموری اسالمی در این بندر سرمایه گذاری كرده، 
طبیعی اســت كه كشتیرانی خزر عملیات تخلیه و بارگیری را 

در بندر ســالیانكا انجام دهد .وی افزود: در بندر مخاچ قلعه هم 
مشكل موقعیت جغرافیای سیاسی داغستان وجود دارد و این 
موقعیت محدودیت هایی را برای فعالیت های لجستیكی در این 
بندر به وجود آورده  اســت.دبیر انجمن كشتیرانی تاكید كرد: 
معتقدم برای رفع این مشــكالت به فعالیت بسیط دیپلماسی 
اقتصادی نیازمندیم و از این رهگذر شرایط بهبود پیدا می كند.

وی با اشــاره به انباشت بار در بنادر شــمالی گفت:  به دالیل 
گفته شده، در مسیر بنادر شمالی سرویس های تجاری كاهش 
پیدا كردند و همین مشكالت باعث انباشت بار و كاال در بنادر 
شمال شده اند.پلمه درباره كمبود كشتی برای ارسال بار از بنادر 
شمالی و نبود خط منظم دریایی علی رغم وعده های داده شده، 

اظهار داشــت: به طور كلی براساس فعالیت های این بنادر قبل 
از توقفات هــای طوالنی، برای تجارت در دریای خزر به حداقل 
100 فروند كشــتی با پرچم ایرانی یا تحــت مالكیت ایران با 
ظرفیت مورد پهلوگیری در بنادر شمالی نیاز داریم كه در حال 
حاضر 43 فروند كشــتی در این مسیر وجود دارد و این تعداد 
تقریبا 43 درصد ظرفیت مورد نیاز اســت. از این تعداد هم 23 
فروند متعلق به شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی و 20 فروند 
متعلق به شــركت های بخش خصوصی بوده كه عمر برخی از 
این كشتی ها بســیار طوالنی و هزینه نگهداری آنها باالست و 
به همان تناســب مدیریت عملیات توسط این شناورها ریسک 
و شــرایط خاص خود را دارد.وی افزود: در بنادر شمال قابلیت 
اینكه بتوانیم ناوگان مورد نیاز و كافی را داشته  باشیم را نداریم 
و از ســوی دیگر شناورهای موجود براساس استانداردها و نُرم، 
در حالی كه باید حداقل دو یا 2.۵ ســرویس در ماه با ظرفیت 
كامل در این مسیر تردد داشــته باشد. این تعداد سرویس در 
بنادر شــمالی به حداكثر یک سرویس در ماه رسیده و در كنار 
در آن بــه دلیل عمق پایین كه در بنادر شــمالی وجود دارد، 
كشــتی ها با ظرفیت كامل تردد ندارند. بنابراین در این مسیر 
هم با كسری ناوگان، هم  كسری تردد و هم با كسری ظرفیت 
كشتی مواجه هســتیم كه این سه عامل به خودی خود باعث 
انباشت بار در بنادر شمالی شده اند و در این شرایط نمی توانیم 
حمل و نقل با ظرفیت باال داشته باشیم.دبیر انجمن كشتیرانی 
ادامه داد: منظور از مشــكل مدیریتی در بندر آستاراخان این 
اســت كه امكانات الزم و توانمندی مدیریت امكانات موجود، 
برای ســرویس دهی به شــناورهای ایرانی در بندر آستاراخان 
وجــود ندارد. به رغم تالش های زیاد برای هماهنگی ، اما طرف 
روس نگاه ملیتی دارد و همین امر باعث می شود كه شناورهای 
ایرانی ســرویس های مطلوبی دریافت نكنند.پلمه تاكید كرد: 
اگر از كشتی های روسی اســتفاده شود با این مشكل در بندر 
آســتاراخان مواجه نخواهیم بود اما طرف ایرانی متضرر خواهد 

شد و هزینه های حمل دریایی كاال افزایش پیدا می كند.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: یک 
میلیارد یورو منابــع برای واردات خودرو 
پیش بینی شده و االن تمام زیرساخت ها 
فراهم و ثبت ســفارش آغاز شــده است 
و از طــرف دولــت هیچ مانعــی در این 
زمینه وجود ندارد.به گزارش ایســنا، رضا 
فاطمی امیــن در حاشــیه جلســه امروز 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
به گســترش روابط میان ایران و بالروس 
اظهــار كرد: اولین زیرســاخت  در روابط 
میان دو كشــور موضوع انتقال پول است 
كه در ســفر چند هفته قبل وزیر خارجه 
امضاء  تفاهم نامــه ای  ایــران  به  بالروس 
شــد. همچنین خط اعتباری صد میلیون 
دالری برای كشــور بــالروس تخصیص 
داده شــد كه فعاالن اقتصــادی بالروس 
می تواننــد از ایران به كشــور خود كاال 
ببرند و صادرات ما را تشــویق و ترغیب 
می كند. عالوه بر این تهاتر بین دو كشور 

را توسعه می دهیم.
وی افــزود: زیرســاخت دوم در زمینــه 
مســایل گمركی اســت كه بالروس جزو 
كشورهای اوراسیاســت و ما هم فعاًل در 
تجــارت ترجیحی اوراســیا حضور داریم 
كه بازار بســیار بزرگی بــا 1۸0 میلیون 
ادامه داد:  نفر جمعیت است.فاطمی امین 
ما تــا االن پنج دور مذاكره كرده ایم تا به 
طور كامل به تجــارت آزاد در این حوزه 
بپیوندیم و دور ششــم هم در راه است و 
امیدوارم به زودی الحاق ما به موافقتنامه 
تجارت آزاد اوراســیا تكمیل شــود.وزیر 
صنعت، معدن، تجــارت با بیان اینكه در 
امر كنسولی و روادید هم مذاكراتی میان 
دو كشور انجام شده، یادآور شد: در بخش 

حمــل و نقل یكی از خطوط هوایی ایران 
درخواست هایی برای روابط پروازی داشته 
اســت. این كشور ســطح صنعتی باالیی 
دارد و بســیاری از ماشین های تولیدشده 
در این كشور در روسیه استفاده می شود 
و ما در حوزه دام تراک به این ماشــین ها 
نیازمند هستیم.فاطمی امین ادامه داد: ما 
برنامه گســترده ای در حوزه معادن داریم 
و یک تفاهم نامه برای خرید ۵00 دستگاه 
دام تراک  شكل گرفته است. برای ساخت 
تجهیزات هم همكاری دیگری داریم و از 
آنجا كه به لحاظ دارو و تجهیزات پزشكی 
و  بسیار پیشرفته هستیم، سرمایه گذاری 
ســاخت تجهیزات پزشكی در بالروس را 
آغاز كرده ایــم.وی تاكید كرد: در تجارت 
خارجی عــالوه براینكه مبلــغ آن رو به 
افزایش اســت اما تاكید ما در وزارتخانه 
بر صادرات كاالهای پیچیده است. یعنی 
كاالیی كه كمتر كشوری صادر می كند تا 
قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد.

وزیر صمت در پاســخ به پرسشی درباره 
ســند جامع ایران و بالروس گفت: نقشه 
راهی آماده شده كه 1۶ محور دارد و همه 

موضوعات را پوشــش می دهد. این نقشه 
راه یک ماه پیش از سوی ما عرضه شده و 
امیدواریم در سفری كه رییس جمهوری 
بالروس در اسفندماه به ایران دارد نهایی 
شــود.فاطمی امین دربــاره وضعیت بازار 
لــوازم خانگی در دو ماه اخیر، اظهار كرد: 
وضعیت تولید و قیمت هــا در بازار لوازم 
خانگی بســیار مناسب است. طرح فروش 
قســطی از فــرش تا مبــل و تلویزیون و 
دیگر لوازم با مبلغ بســیار خوب تا سقف 
100 میلیون تومان تسهیالت، فعال شده 
است.   وی افزود: محصوالت ایرانی لوازم 
خانگی به لحاظ كیفیت وضعیت مناسبی 
دارند و قیمت ها هــم باثبات مواجه بوده 
و رشــد تولید هم داشــته ایم. برای این 
ایران دیگر كوچک  صنعت لوازم خانگی، 
اســت و باید بازار آن را گســترش دهیم 
كه در چند كشــور برنامه سرمایه گذاری 
به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم در 
حال پیگیری اســت.وزیر صمت در پاسخ 
به پرسشــی درباره میزان ثبت سفارش 
خودرو و تامیــن ارز آن، اظهار كرد: یک 
میلیارد یورو منابــع برای واردات خودرو 
پیش بینی شده و االن تمام زیرساخت ها 
فراهم و ثبت ســفارش آغاز شــده است. 
چون این فرایند چهار ســال تعطیل بود 
واردكنندگان باید با طرفین خود قرارداد 
ببندند و امیدوارم به زودی شاهد واردات 
باشیم. از طرف دولت هیچ مانعی در این 
زمینــه وجــود ندارد.فاطمی امین یادآور 
شــد: البته در قانون آمده است كه انتقال 
فناوری هم بایــد با واردات خودرو همراه 
شود و به همین دلیل مقداری كار زمان بر 

شده اما برای اقتصاد كشور موثر است.

فاطمی امین در حاشیه جلسه دولت:
از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
ارزی  می گوید، سیاســت های محدودكننده 
در سال های گذشته شبیه ابزاری برای تنبیه 
صادركنندگان بــه كار رفته و همین موضوع 
فرصت جهش صادرات را از ایران گرفته است.حســن فــروزان فرد در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار كرد: نحوه تعامل با صادركنندگان و چگونگی مدیریت بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات، مســائل مهمی هستند كه تا حد زیادی بستر به وجود آمده در 
اقتصاد كشــور برای توسعه صادرات را تعیین می كنند. در سال های گذشته و پس 
از جهــش نرخ ارز، امكان آن وجود داشــت كه ما افزایش قابل توجهی در صادرات 
را به ثبت برســانیم اما چرا این فرصت از دست رفت؟ به دلیل اعمال سیاست های 
محدودكننده ای كه باعث شــد نه تنها صادركنندگان جدید وارد عرصه نشوند كه 
حتــی تعدادی از فعاالن اقتصادی كه پیش از این در صادرات حضور داشــتند نیز 
ترجیــح دادند كه كار خود را متوقف كننــد.وی با بیان اینكه هیچ منطقی در این 

موضوع وجود ندارد كه صادركننده ارز خود را با قیمتی پایین تر از نرخ بازار به فروش 
برساند، تصریح كرد: صرف همین موضوع عالمتی منفی به صادركنندگانی است كه 
قصد دارند كار خود را آغاز كنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری هستند و این 
در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شــد. در واقع بخش خصوصی همانطور 
كه در سال های گذشته بارها تاكید كرده، امروز نیز معتقد است كه مقرراتی تحت 
عنوان پیمان سپاری ارزی نه تنها راهگشا نیست كه حتی بیشتر شبیه به وسیله ای 
برای ادب كردن صادركنندگان است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در 
پاسخ به این سوال كه با توجه به محدودیت های دولت در دسترسی به منابع ارزی، 
آیا كنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز موردنیاز برای واردات منجر 
نخواهد شد؟ بیان كرد: آنچه كه ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می دانیم این 
است كه این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد كه اساسا توان این كار 
را نیز نخواهد داشت. با توجه به نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز 
بسیاری از واحدهای تولیدی با مشكل تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از 

صادرات بخش مهمی از برنامه های آنها برای تامین نیازهای داخلی به شمار می رود.
فروزان فرد ادامه داد: در چنین بستری، قطعا نباید نگرانی برای بازگشت ارز بخش 
خصوصی وجود داشته باشد. در كنار آن باید توجه كرد كه تنها بخشی از صادرات 
به وســیله شركت های غیر دولتی انجام می شود و سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار 
شركت های دولتی یا خصولتی مانند پتروشیمی ها است. در واقع باید بر این موضوع 
تاكید كرد اساســا میزان ارزی كه در اختیار شركت های پتروشیمی قرار دارد، قابل 
مقایســه با مثال صادركننده رب گوجه فرنگی نیست. از این رو دولت اگر هم بنا بر 
برنامه ریزی برای بازگشت ارز دارد، باید ابتدا به سراغ این شركت ها و مجموعه های 
بزرگ برود.وی با اشــاره به پیگیری های بخش خصوصی در سال های گذشته برای 
كاهش مشكالت مربوط به ارز حاصل از صادرات گفت: یكی از چالش هایی كه ما در 
سال های آخر دولت قبل با آن مواجه بودیم، بحث جابجایی مكرر در مدیریت وزارت 
صمت و ایجاد بی ثباتی در این حوزه بود. تحت تاثیر این شرایط بانک مركزی برای 
دوره ای در رابطه با ارز مستقیما ورود كرد كه با توجه به اینكه صادرات یک موضوع 
تخصصی به شمار می رود، شرایط را بسیار دشوار كرد و ناهماهنگی های فراوانی به 
وجود آورد. امروز نیز اگر بنا بر انتقال كمیته اقدام ارزی به بانک مركزی باشد، قطعا 
اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و همانطور كه رئیس اتاق بازرگانی اعالم كرده، بخش 

خصوصی با این موضوع مخالف است.

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد

فرصت جهش صادرات چطور از دست رفت؟
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گزیده خبر

نسخه جدید همراه بانک توسعه صادرات 
ایران سازگار با اندروید منتشر شد

جدیدترین نســخه همراه بانک توســعه صادرات ایران سازگار با سیستم عامل 
اندروید )Android( منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات، کاربران با مراجعه به 
نشانی پورتال رسمی بانک https://www.edbi.ir بخش خدمات الکترونیک، 

می توانند این نسخه را دریافت نمایند.

اعطای »نشان عالی مدیر سال« به مدیرعامل 
بانک صادرات ایران

 تندیس ویژه هفتمین اجالس سراسری »نشان عالی مدیر سال« طی مراسمی در 
تجلیل از مدیران دانش بنیان به سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران 
اعطا شد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، هفتمین اجالس سراسری 
نشان عالی مدیر سال با تجلیل از مدیران دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی با حضور 
برخی مســئوالن، نمایندگان مجلس، مدیران نظــام بانکی، فعاالن بخش های 
مختلف صنعت، کارشناسان و اصحاب رسانه برگزار شد و نشان ویژه این اجالس 
به مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شد.عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران 
در این اجالس در تبیین شرایط نظام بانکی و حمایت از بخش های مختلف تولید 
و اشتغال، گفت: برخالف برخی تصورات، نرخ تسهیالت در نظام بانکی کشور با 
توجه به شــرایط فعلی، ارزان تر از بســیاری از کشورها است و نسبت تسهیالت 
به تورم نصف اســت.امیر یوســفیان افزود: فشار تقاضا برای تسهیالت بانکی در 
کشور فراوان است و با توجه به محدودیت منابع و برخی تنگناهای بین المللی، 
امکان پاسخگویی به تمامی تقاضاها توسط نظام بانکی میسر نیست. همچنین 
به دلیل کاهش فروش اعتباری و نســیه فروشی در صنعت، اتکای بیشتر نظام 
بانکی بر اســتفاده از ریال داخلی است. بانک صادرات ایران برای پاسخگویی به 
نیازهای بخش های مختلف صنعت و حمایت از تولید و استمرار اشتغال، عالوه 
بر اعطای تســهیالت، از طریق طرح های نوین به ویژه طرح طراوت، اوراق گام، 
اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه و سایر طرح های جدید بانک، سهم برجسته ای 
در حمایت از واحدهای اقتصادی داشــته و این ماموریت همچنان با قوت ادامه 
دارد.عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایــران همچنین با بیان اینکه هیچ واحد 
تولیدی در کشــور وجود ندارد که نظام بانکی در رشــد و توسعه آن نقش موثر 
ایفا نکرده باشد، افزود: نقش نظام بانکی در کمک به ایجاد و استمرار اشتغال بر 
کسی پوشیده نیست. بانک صادرات ایران در سال گذشته برای کمک به استمرار 
اشتغال حدود ٥٠٠ هزار نفر و  ایجاد ٨٠ هزار شغل جدید و در سال جاری برای 
استمرار اشتغال  بیش از ٣١٥ هزار نفر و ایجاد ٢٥ هزار شغل جدید تسهیالت 

مختلفی پرداخت کرده است.

دعوت شرکت گردشگری شهرآئین برای 
ارسال طرح و پیشنهادهای تجاری

شــرکت توسعه گردشــگری شــهرآئین با انتشــار فراخوانی از صاحبان ایده، 
کارآفرینان، شرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ های فعال برای ارسال طرح و 
پیشنهادهای تجاری دعوت به همکاری کرد.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، 
در این فراخوان آمده اســت: شرکت توسعه گردشگری شهرآئین از شرکت های 
زیر مجموعه بانک شــهر، فعال درحوزه های گردشــگری، سالمت و تبلیغات با 
مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و جهانگردی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، در راستای هدف 
بهبــود خدمات کارآفرینانه در حوزه های فعالیتــی خود با گرایش ترجیحی به 
طرح های نوآورانــه در عرصه تجارت الکترونیک درنظــر دارد از صاحبان ایده، 
کارآفرینان، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال در کشور دعوت به عمل 
آورده و از بهترین و برترین ایده ها و پیشنهادهای کسب و کار در قالب شیوه های 
بازارسازی و سرمایه  گذاری حمایت مادی، معنوی و مشارکتی نماید.بدین منظور 
کلیــه فعاالن و توانمندان در حوزه های مختلف یــا صاحبان ایده های نوآورانه 
می توانند خالصه ایده، کسب و کار، بوم کاره یا طرح و پیشنهاد تجاری خود را به 

آدرس ایمیل res@shahrtdc.com جهت بررسی ارسال نمایند.

رشد 18 برابری سرمایه شرکت بیمه تعاون
سرمایه شرکت بیمه تعاون از ابتدای تاسیس تا کنون حدود ١٨ برابر شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از پایگاه خبری خرد و کالن، شرکت 
ها در طول دوره فعالیت خود افزایش سرمایه می دهند، چرا که این اقدام باعث 
توســعه فعالیت ها و نیز افزایش امکانات مالی در اختیار شرکت می شود.آورده 
جدید ناشــی از افزایش سرمایه، جنبه مثبت دارایی شرکت را بیشتر می کند و 
در نتیجه قدرت مانور شــرکت در بازار هدف را بیشــتر می کند.در مرحله بعد، 
آنچه اهمیت دارد، افزایش سرمایه نقدی است. این روش افزایش سرمایه، نه تنها 
برای شرکت و توسعه فعالیت آن مناسب است، بلکه برای سهامداران نیز مطلوب 
است.نگاهی به تاریخچه شرکت بیمه تعاون از این حکایت دارد که این شرکت 
طی دوران فعالیت خود نه تنها سرمایه خود را تا ١٨ برابر سرمایه اولیه افزایش 
داده، بلکه این افزایش سرمایه همواره از محل آورده نقدی یا سود انباشته بوده 
است.بیمه تعاون که در ســال ١٣9١ کار خود را با سرمایه ٢٨٠ میلیارد ریالی 
آغاز کرده، در سال گذشته این رقم را به ٥ هزار میلیارد ریال افزایش داده است. 
شــیب 7٥ درصدی، ٢٠6 درصدی و ٢٣٣ درصدی افزایش سرمایه بیمه تعاون 
طی ســه دوره، اکنون این شرکت را در میانه جدول شرکت های بیمه از منظر 

سرمایه ثبتی قرار داده است.

رشد اقتصادی کدام کشورها صعود کرد؟
اقتصاد منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماهه سوم ٠.۴ درصد 
رشد کرد.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس برآوردهای موقت منتشر 
شــده، تولید ناخالص داخلی در منطقه ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه 
)OECD( در جوالی تا ســپتامبر ٠.۴ درصد نســبت به سه ماهه افزایش یافت.

داده های منطقه ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه نشان داد که این رقم از 
رشــد ٠.٥ درصدی سه ماهه دوم، کاهش یافته است. از میان کشورهای منطقه 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که نزدیک به اوکراین هستند، اقتصاد لهستان 
در ســه ماهه ســوم پس از انقباض ٢.۴ درصدی سه ماهه دوم، ٠.9 درصد رشد 
کرد. از ســوی دیگر، تولید ناخالص داخلی در لتونی ١.7 درصد، اســلوونی ۴.١ 
درصد و مجارستان ٠.۴ درصد به صورت سه ماهه در جوالی تا سپتامبر کاهش 
یافته اســت.در میان کشورهای گروه هفت، تولید ناخالص داخلی پس از کاهش 
طی دو سه ماهه قبل، در ایاالت متحده ٠.6 رشد کرد.اقتصاد آلمان در سه ماهه 
سوم سال جاری نرخ رشد سه ماهه ٠.٣ درصدی را ثبت کرد که از ٠.١ درصد در 
دوره سه ماهه قبل شتاب گرفته است.رشد در ایتالیا )٠.٥درصد در مقایسه با ١١ 
درصد(، کانادا )٠.۴درصد در مقایسه با ٠.٨درصد( و فرانسه )٠.٢درصد در مقایسه 
با ٠.٥درصد( کاهش یافت. اقتصاد ژاپن در ســه ماهه سوم ٠.٣ درصد در مقابل 
رشد ١.١ درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافت. اقتصاد بریتانیا نیز در همین دوره 
٠.٢ درصد افول کرد.در میان سایر کشورهای منطقه سازمان همکاری اقتصادی 
و توســعه که داده های مربوط به آن ها در دسترس است، مکزیک با ١.٨ درصد، 
کلمبیــا با ١.6 درصد و نروژ با ١.٥ درصد قوی ترین رشــد تولید ناخالص داخلی 
را داشــتند در حالی که تولید ناخالص داخلی در شیلی ١.٢ درصد کاهش یافته 
است. به طور ساالنه، اقتصاد منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماه 

منتهی به سپتامبر ٣.٣ درصد رشد کرد.

اقتصاد آلمان در مسیر بهبود است؟
انجمن صنعت آلمان )BDI( اعالم کرد که تولید صنعتی آلمان در مســیر رشــد 
اندکی در ســال جاری به لطف ســفارش های عقب افتاده قرار گرفته اســت اما 
چشم انداز سال ٢٠٢٣ تاریک است زیرا قیمت های باالی انرژی و عدم قطعیت های 
ژئوپلیتیکی به مشاغل آســیب می زند.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انجمن 
صنعت آلمان اعالم کرد که انتظار دارد تولید در سال جاری میالدی پس از ۴.7 
درصد در ســال ٢٠٢١، حدود ٠.٢٥ درصد افزایش یابد.شرکت های بیشتری در 
بخش تولید در معرض قیمت های باالی انرژی و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی قرار 
دارند.بخش های انرژی بر از ژانویه تا سپتامبر سال جاری، تولید را کاهش دادند که 
در شرکت های تولید و فرآوری فلز ٢.٣ درصد، در تولیدکنندگان کاالهای الستیک 

و پالستیکی ٣.7 درصد و در صنایع شیمیایی،  ٨.٢ درصد کاهش یافت.

بورس صعودی شد
درحالی که شــاخص کل بورس روز گذشته نوســانی بود، امروز توانست روندی 
صعودی به خود بگیرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس )چهارشنبه( با ٢٥٣٣ 
واحــد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴١٠ هزار واحد صعود کرد. شــاخص کل با 
معیار هم وزن هم توانســت با ١٨١6 واحد صعود به رقم ۴٠7 هزار و ٣٠٢ واحد 
برســد.در این بازار ٣١٢ هزار معامله انجام شد که ٣٨ هزار و 7٣٠ میلیارد ریال 
ارزش داشت.ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، بانک تجارت و سایپا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل فوالد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم با ٥١ واحد افزایش تا رقم ١٨ هزار و 
٥9٣ واحد صعود کرد.در این بــازار ١٨6 هزار معامله به ارزش ١٨٣ هزارو ١97 
میلیارد ریال ارزش داشت.شــرکت صنعتی مینو، مدیریت انرژی امید تابان هور، 
بهمن دیزل، تولید برق عسلویه مپنا، داروسازی دانا و پخش هجرت نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

با وجود تاکیدهای پرداخت

سخت گیری ها برای وام ازدواج ادامه دارد
در شــرایطی که بانک مرکزی بر تســهیل و تسریع در روند 
پرداخــت وام ازدواج تاکید دارد، همچنان برخی بانک ها برای 
دریافت ضامن، ســخت گیری دارند و فقط کارمند رسمی را 
به عنوان ضامن قبول می کنند.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی 
طی ماه اخیر مجددا در بخشــنامه ای به بانک ها بر تسریع در 
روند پرداخــت وام ازدواج تاکید و اعالم کرد که بانک ها باید 
مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ ســفته از 
متقاضی یا یک ضامن معتبر نســبت به پرداخت تســهیالت 
اقدام کنند.همچنین، در این بخشنامه آمده است که عدم اجرا 
یا تأخیر در پرداخت تســهیالت تخلف محســوب می شود و 
قابل پیگیری در مراجع ذی صالح اســت.البته، پیش از این 
در اوایل تابســتان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی 
درباره تسریع و تسهیل پرداخت تسهیالت ازدواج دستور داد 
که بدین منظور بانک مرکزی آیین نامــه ای درباره »وثایق و 
تضامین« و تعیین »ســقف زمان انتظار« این تسهیالت تهیه 
و بــه بانک ها ابالغ کرد.طبق این آیین نامه، بانک ها باید ظرف 
مدت حداکثر ١٠ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد 

شــده اقدام کنند.اما در این بین، با وجود تاکیدهای بسیار بر 
تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت ازدواج، اعالم برخی از 
متقاضیان وام ازدواج به ایســنا حاکی از آن است که برخی از 
بانک ها همچنان سخت گیری هایی برای پرداخت این وام دارند 
و در زمینه اخذ ضامن از زوج ها فقط کارمند رســمی را قبول 
می کنند.این در حالی اســت که فراهم کردن ضامن رسمی 
برای همه متقاضیان امکانپذیر نیست و این شرط جزو شرایط 
بانک مرکزی هم نیســت. حتی پیش از این ارائه ســفته به 
تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و ... جزو شرایط پرداخت وام 
ازدواج عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام این ضمانت 
ها را قبول نداشــتند و فقط ضمانت کارمند رسمی آن هم با 
شــرایط خاص خود از قبیل داشتن حقوق باالی ١٠ میلیون 
تومان یا قبول فرد بازنشســته با داشتن حقوق بازنشستگی 
ماهانه باالی ١٠ میلیون تومان و داشــتن سن زیر 6٥ سال را 
به عنوان ضمانت قبول می کنند که در این میان جای سوال 
است متقاضیانی که داشــتن چنین ضمانتی برایشان مقدور 

نیست، چگونه باید تسهیالت ازدواج شان را دریافت کنند؟

تهران- ایرنا- بررســی تازه ترین گزارش 
بانــک مرکزی حاکی از این اســت که 
مهرماه امســال 6 میلیون و ۴٠٠ هزار 
فقره چــک مبادله شــده کــه از این 
تعداد 9٢.۴ درصد وصول شــده است.
به گــزارش ایرنا، بانک مرکزی وضعیت 
مبادله چک ها در مهرماه را منتشر کرد.

بر اســاس این گــزارش در این دوره ٥ 
میلیون و 9٠٠ هزار فقره چک به ارزش 
حدود ٢٨٣٢ هزار میلیارد ریال وصول 
شــد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
۴.۴ درصــد و از حیث مبلغ ٥.٥ درصد 
کاهش داشته است.مهرماه امسال از کل 
تعداد چک های مبادله شده 9٢.۴ درصد 
وصول شده است. در شهریورماه امسال 
9١.٨ درصد و مهرماه سال گذشته نیز 
9١.٢ درصد تعداد چک های مبادله شده 
وصول شده بود.وضعیت صدور چک در 
استان تهران نیز این گونه بوده که از یک 
میلیون و 9٠٠ هزار فقره چک به ارزش 
١۴٣۴ هزار میلیارد ریال از حیث تعداد 
9٢.9 درصد و از نظر ارزش ٨9.7 درصد 

از کل چک های مبادله ای وصول شــد. 
همچنین در این دوره گیالن، کرمانشاه، 
خوزستان و گلســتان بیشترین تعداد 
چک های مبادله ای در سطح کشور را به 

نام خود ثبت کردند.

353 هــزار میلیــارد ریال چک 
برگشت خورد

در مهرماه امســال بیــش از ۴٨۴ هزار 
فقره چک بــه ارزش ٣٥٣ هزار میلیارد 
ریال چک برگشــت داده شده است که 
نســبت به ماه قبل از نظر تعداد ١٢.٣ 
درصد کاهش داشته اســت؛ اما از نظر 
مبلغ تغییر چندانی مشاهده نشده است.
در دوره مذکــور از کل تعداد چک های 
مبادله شــده 7.6 درصــد چک وصول 

نشــد و این برابر بــا ١١.١ درصد مبلغ 
کل چک های مبادله ای بود.شهریورماه 
امسال تعداد چک های مبادله نشده ٨.٢ 
درصد و در مهرماه ســال گذشته ٨.٨ 
درصد بوده اســت.در تهران ١۴٢ هزار 
فقره چک بــه ارزش ١6٥ هزار میلیارد 
ریال برگشــت داده شد و چهارمحال و 
بختیاری، کردســتان و خراسان شمالی 
بیشــترین تعداد چک های برگشتی را 

داشتند.

کسری و فقدان بودجه دلیل اصلی 
برگشت چک

بررســی آمارها نشــان می دهد که در 
مهرماه ماه امســال بیــش از ۴67 هزار 
فقره چک بــه ارزش ٣۴٠ هزار میلیارد 
ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی 
وصول نشــد. به عبارتــی از نظر تعداد 
96.٥ درصــد و از نظــر ارزش ٣.96 
درصد از کل چک های برگشتی به دلیل 
کســری موجودی صادرکننده برگشت 

خورده است.

بیش از 92 درصد چک ها در 
مهرماه وصول شد

قیمت طال چهارشنبه ثابت بود زیرا سرمایه گذاران از انجام شرط بندی های بزرگ در آستانه آخرین صورتجلسه سیاست گذاری فدرال رزرو 
آمریکا که می تواند سرنخ هایی در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره ارائه دهد، اجتناب کردند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت 6 
و ٢١ دقیقه صبح به وقت شرقی با ٠.۴ درصد کاهش به ١7٣9 دالر و ٥٠ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ٠.٠٢ 
درصد کاهش به ١7۴٠ دالر و ٥٠ سنت رسید.ادوارد میر، تحلیلگر ED&F Man Capital Markets اظهار کرد: در آستانه صورتجلسه فدرال 
رزرو اندکی تنش در بازار وجود دارد و فعاالن بازار منتظر صورتجلســه جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو اول تا دوم نوامبر هستند.بانک 
مرکزی ایاالت متحده در ابتدای ماه جاری، چهارمین افزایش متوالی 7٥ واحد پایه نرخ بهره را برای مهار تورم انجام داد که به سریع ترین سیاست پولی در ۴٠ سال اخیر تبدیل 
شده است.استر جورج، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی گفت که فدرال رزرو برای تعدیل موفقیت آمیز تقاضای مصرف کننده و کاهش تورم باال، ممکن است نیاز به افزایش نرخ 
بهره به سطح باالتر و نگه داشتن آنها برای مدت طوالنی تری داشته باشد.اگرچه طال به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می شود اما افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده جذابیت 
شــمش های غیر بازده را کاهش می دهد.میر گفت: انتظار می رود قیمت طال در کوتاه مدت، از اینجا تا پایان ســال اندکی باالتر باشد زیرا من می بینم که دالر اندکی ضعیف تر 
می شود و ما به اوج تورم و نرخ بهره نزدیک شده ایم.بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد 
که دارایی های آن ٠.١ درصد افزایش یافت و از 9٠6.٠6 تن روز دوشنبه به 9٠6.9٣ تن در روز سه شنبه رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ٠.٣ درصد 
کاهش به ٢١.٠١ دالر رسید، پالتین ٠.٢ درصد افزایش یافت و به 99٢ دالر و 6٢ سنت رسید، در حالی که پاالدیوم ٠.٢ درصد کاهش یافت و به ١٨٥7 دالر و ٣٠ سنت رسید.

کاهش ارزش ارزهای دیجیتال پس از ریزش نقدینگی یکی از صرافی های رمزنگاری، تقریباً به همه دارایی های دیجیتال از جمله 
بیت کوین )BTC( سرایت کرد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، همانطور که مشخص است، بیت کوین نتوانست حمایت قبلی در 
١٥هزار و٨٠٠ دالر را حفظ کند. در ٢١ نوامبر زمانی که بیت کوین هنوز این ســطح را آزمایش می کرد، متخصص رمزارز با نام 
مســتعار، Mustache توییتی منتشــر کرد که در آن ذکر شد، منطقه احتمالی برای مدت طوالنی بین ١٥هزار و١٥٠ تا ١٥هزار و 

٢٥٠ دالر بود.همچنین معامله گر معروف ارزهای دیجیتال و بنیان گذار LedgArt، کالیو با اشاره به شاخص فریم زمانی باالتر )HTF(، ابراز خوش بینی کرد که »تغییر 
شتاب عمده ای در آغاز روند نزولی ورود HTF رخ خواهد داد«.با این حال، کارشناس انتظار ندارد که این حرکت منجر به یک اوج قیمت )ATH( جدید شود. توییت 
دیگر کالیو تصریح کرد که نباید انتظار یک رکورد جدید را تا اواخر سال ٢٠٢۴ و اوایل سال ٢٠٢٥ داشت.در این میان، ارزش بیت کوین از نظر حامیان پر سر و صدایی 
که هنوز هم در مورد دارایی دیجیتال صعودی فکر می کنند و همچنان به هودل ادامه می دهند، از جمله نویسنده کتاب »پدر پولدار، پدر بی پول« رابرت کیوساکی، 
بسیار کم است.پیش از این، کارشناسان TradingShot خاطرنشان کردند که بیت کوین در حال شکل گیری کف پایین است که نشان می دهد می تواند در ماه مه ٢٠٢٣ 
از منطقه نزولی خارج شود و پیش بینی می شود در مارس ٢٠٢۴ بازار صعودی جدیدی را آغاز کند.همچنین دارایی شاخص مالی غیرمتمرکز )DeFi( با قیمت ١٥هزار 
و7٢7 دالر تغییر می کند که ٢.١۴ درصد در ٢۴ ساعت گذشته و 6.٥7 درصد در هفته کاهش یافته است و به زیان تجمعی ١٨.٠9 درصدی در نمودار ماهانه می افزاید.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهانبازار طالی جهانی در خواب زمستانی

بیت کوین سطح حمایتی را از دست داد؟

دبیر اتاق کل مشــترک ایران و عراق خاطر نشــان کرد: 
عراق علیرغم عالقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت 
بــا ما به دلیل تحریم ها، عدم عضویــت ایران در FATF و 
مشــکالت شــبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما 
پرهیز می کند.جهانبخش سنجابی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرســش که آیا این خبر 
را تایید می کنید کــه ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد 
حذف شده اند؟ گفت: درآمدهای نفتی عراق باعث شد که 
حجم پروژه های عمرانــی در ٢٠٢٢ افزایش قابل قبولی 
داشــته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به ٢٠ 
میلیــارد دالر برای پروژه های عمرانی، فنی و مهندســی 
تخصیص داده است. دولت عراق نیز به صورت رسمی برای 
شرکت های پیمانی ایران ممنوعیتی ابالغ نکرده است اما 
فضا و محیط کســب وکار در حوزه های عمرانی در عراق 
به گونه ای که همه شرکت های ایرانی نمی توانند به دلیل 
عــدم توانایی در تامین ضمانت هــای بانکی در مناقصات 
شــرکت کنند.وی با اشــاره به راهکارهایی شرکت های 
ایرانــی برای دریافــت ضمانت های بانکــی، اذهان کرد: 
شرکت های ایرانی می توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا 
کنند و اینگونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آنها فراهم 
می شود.سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه های عمرانی 
از طریق مناقصه میســر می شود، گفت: مطابق با قوانین 
بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه کننده برای خرید اسناد 
مناقصه باید نســبت به اعطای ضمانت نامه بانکی برابر با 
درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت 
برنده شــدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند 
آن عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت نامه 

مورد قبول بانک های عراقی اســت.دبیر اتاق کل ایران و 
عراق اضافه کرد: تحریم ها باعث شده است که ایرانیان در 
عــراق نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی 
اســت که در این شــرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به 
شــبکه بانکی عراق مراجعه کنند بــه دلیل هویت ایرانی 
نمی تواننــد ضمانت نامــه بانکی برای پیمــان کار ایرانی 
دریافت کنند پس وقتی ضمانت نامه در مناقصه نداشــته 
باشــند نمی توان در پروژه های عمرانی در عراق را قبول 
کنند.به گفته ســنجابی؛ در هنگام عقد قرارداد پیمانکار 
باید ضمانت نامه حســن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی 
معــادل ١٠ درصد حجم قرارداد اســت و اگر بانکی پیدا 
شود که ضمانت نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ 
یعنــی حداقل ٣٠ درصد مبلغ را بــه عنوان ضمانت نامه 
دریافت می کند.وی با اشاره به مذاکرات پنجمین کمیته 
اقتصادی مشــترک ایران و اقلیم کردستان، گفت: هیات 
ایرانــی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار 

ایرانی بتوانند ضمانت نامه های صادر شــده وزارت اقتصاد 
جمهوری اســالمی را جایگزیــن ضمانت نامه های بانکی 
مــورد مطالبه طرف هــای عراقی کننــد؛ در حوزه اقلیم 
کردستان موافقت های اولیه انجام شد اما این مهم مستلزم 
یکسری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که 
پیگیری ها الزم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را 
می خواهیــم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر 
این تصویب شود بســیاری از موانع پیشروی این موضوع 
رفع می شود.بنا به اظهارات سنجابی؛ عراقی ها پروژه های 
عمرانی ایرانیان را از نزدیک دیده اند و عملکرد ایرانیان را 
در این زمینه تایید می کنند.دبیر کل اتاق مشترک ایران و 
عراق در پاسخ به این پرسش که این گمانه زنی ها مطرح 
می شــود که بعد از روی کار آمدن دولت جدید در عراق 
و نزدیکی این دولت به ایران ما شــاهد رونق تجارت بین 
این دو کشورباشیم آیا شما این احتمال را تایید می کنید؟ 
گفت: من نسبت به آینده خوشبین هستیم و تحلیل من از 
روندی که طی خواهیم کرد مثبت است و امیدواریم که در 
تعامالت اقتصادی کشور وضعیت نسبت به ۴ سال گذشته 
بهتر شــود منتها نباید این واقعیت را فراموش کنیم که 
پیشرفت در این زمینه مستلزم حل مشکالت ما در صحنه 
بین المللی اســت. معنای سخن من این است تا زمانی که 
تحریم هــا آمریکا علیه ما اعمال می شــود در حوزه عراق 
هم نباید چندان به توســعه و رابط اقتصادی امیدوار بود.

سنجابی در پایان بیان کرد: عراق به دلیل تحریم ها و عدم 
عضویت ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه باوجود عالقه 
قلبی تجار و به دلیل بورکراســی و شبکه پولی و بانکی از 

ارتباط مستقیم با ما پرهیز می کنند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق:

شرکت های ایرانی نمی توانند ضمانت نامه بانکی در عراق بگیرند
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گزیده خبر

آمریکا: چین فشار الزم را بر کره شمالی برای 
توقف اقدامات تحریک آمیزش وارد نمی کند

یکی از مقامات شــورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد، چین فشار الزم را بر 
کره شمالی برای اقدامات تحریک آمیزش وارد نمی کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری یونهاپ، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات اســتراتژیک آمریکا 
ایــن اظهارات را یک روز پس از آن مطرح کــرد که پکن بار دیگر تالش تحت 
رهبری واشنگتن را برای وادار کردن شورای امنیت به محکوم کردن پرتاب های 
موشکی اخیر کره شمالی مســدود کرد.کربی در یک کنفرانس خبری مجازی 
گفت: چین همچنان دولتی اســت که آن نوع فشاری را که معتقدیم می تواند 
پیونگ یانگ را از ادامه اقدامات تحریک آمیزش منع کند، اعمال نمی کند.به گفته 
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، کره شمالی در سال جاری 
میالدی بیش از ۶۰ موشــک بالستیک شــلیک کرده که شامل هشت موشک 
بالســتیک قاره پیما نیز می شــود؛ رقمی که بیانگر بیشترین تعداد موشک های 
بالســتیک شلیک شده ظرف یک سال اســت.آمریکا روز دوشنبه برای حصول 
بیانیه شورای امنیت در راستای محکوم کردن تازه ترین پرتاب موشک بالستیک 
قاره پیمای کره شــمالی که روز جمعه صورت گرفــت، تالش کرد اما به خاطر 
مخالفت پکن و مسکو که هر دو جز اعضای دائم شورای امنیت هستند و از حق 
وتو برخوردارند و همچنین همســایگان نزدیک کره شمالی محسوب می شوند، 
ناکام ماند.نشســت روز دوشنبه شورای امنیت، دهمین جلسه این نهاد در سال 
جاری میالدی حول محور کره شمالی است که بدون هیچ نتیجه  ملموسی پایان 
یافت.سابرینا ســینگ، یکی از سخنگویان پنتاگون گفت، آمریکا به همکاری با 
چین و دیگر کشــورها برای متوقف کردن کره شمالی از انجام اقدامات تحریک 

آمیز بیشتر ادامه خواهد داد.

بازگشت فیدل کاسترو به خیابان های مسکو و 
تحکیم »دوستی سنتی« مسکو - هاوانا

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه روز سه شنبه با همتای کوبایی خود در 
مسکو دیدار کرد، جایی که این دو از بنای یادبود فیدل کاسترو، رهبر انقالبی کوبا 
رونمایی کردند و »دوســتی سنتی« بین کشورهای تحریم شده خود را ستودند.

به گزارش ایسنا به نقل از تایمز، پوتین پس از رونمایی از مجسمه فیدل کاسترو  
که او را »رفیق« خطاب کرد، گفت: »اتحاد جماهیر شــوروی و روسیه همیشه 
از مردم کوبا در مبارزاتشــان برای اســتقالل و خودمختاری حمایت کرده اند و 
همچنــان از آنها حمایت می کنند«.میگوئل دیــاز کانل، رئیس جمهور کوبا هم 
گفت: »روســیه همیشه می تواند روی کوبا حســاب کند،« و یکی از دالیل این 
پیوند قوی این اســت که مسکو دشمن دشمن کوباست. او گفت: روسیه و کوبا 
هر دو مشمول تحریم هایی هستند که از یک دشمن، یعنی امپراتوری یانکی ها 
سرچشمه می گیرد.والدیمیر پوتین، در این مراسم به ذکر خاطرات خود از رهبر 
انقالب کوبا، فیدل کاســترو که بارها بــا وی مالقات کرده بود، پرداخت و گفت 
که او همواره تحت تأثیر تفکر عمیق کاســترو در شــرایط حساس جهانی قرار 

داشته است.

پامپئو خطرناک ترین فرد در جهان را معرفی کرد
وزیر امور خارجه دولت ترامپ در سخنانی پرحاشیه گفت که »رندی وینگارتن« رئیس فدراسیون معلمان آمریکا »خطرناک ترین فرد در جهان« است.به گزارش ایسنا، 
به نقل از وب سایت هافینگتون پست، »مایک پامپئو« وزیر خارجه سابق آمریکا به نشریه »سمافور« با اشاره به رهبران کره شمالی و چین گفت: من هر از گاهی این 
را می گویم. از من می پرسند که خطرناک ترین فرد در جهان کیست؟ آیا رئیس کیم است، آیا شی جینپینگ است؟ به اعتقاد من، خطرناک ترین فرد در جهان رندی 
وینگارتن اســت.پامپئو که در کابینه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا خدمت می کرد، می توانست این رئیس سابق خودش را که حامیانش را به شورش 
تحریک کرد، به عنوان خطرناک ترین فرد نام ببرد. او از منتقدان ترامپ است، زیرا به چالشی برای خودش و سایر اعضای جمهوری خواه برای نامزدی ریاست جمهوری 
تبدیل شده است. یا شاید او می توانست به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بابت حمله به اوکراین اشاره کند اما ترجیح داد به یک معلم اشاره کند.مایک پامپئو 
گفت: خب اگر شما بپرسید که چه کسی ممکن است این جمهوری را به زمین بزند، من می گویم اتحادیه معلمان و پلیدی ای که آنها به کودکانمان می آموزند و این 
حقیقت که آنها ریاضیات یا خواندن و نوشــتن نمی دانند.صحبت های پامپئو واکنش وینگارتن را در پی داشــت. او در پیامی توییتری نوشت: می دانم که مایک پامپئو 
می خواهد برای ریاست جمهوری نامزد شود و صادقانه بگویم که نمی دانم شخصیت او را باید مضحک توصیف کنم یا خطرناک.وینگارتن، پامپئو را به دفاع از »ظالمان 
خاورمیانه«، »تضعیف اوکراین« و »چاپلوسی مقابل ترامپ« متهم کرد و گفت او این کارها را به جای مبارزه برای آزادی انجام می دهد.او در ادامه نوشت: خب مایک 
ساده می گویم. ما برای آزادی، دموکراسی و یک اقتصادی که به نفع همه باشد، می جنگیم. ما برای کودکان و نیاز جوامع می جنگیم. برای مدارس دولتی قدرتمند که 

امن و مهمان نواز باشند، جایی که کودکان فکر کردن و کار کردن با دیگران را بیاموزند. این رویای آمریکایی  است!

آژانس انرژی اتمی تولید اورانیوم ۶۰ 
درصدی در فردو را تایید کرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشــار گزارشی که در اختیار اعضای 
شورای حکام قرار داد تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در تاسیسات فردو را تائید کرد.
به گزارش ایرنا، یک ســخنگوی آژانس اتمی به خبرنگاران گفت: رافائل گروسی 
در آخرین گزارش خود به کشورهای عضو )شورای حکام(  درباره اجرای تعهدات 
هســته ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( اعالم کرد که 
ایران با استفاده از دو آبشار سانتریفیوژهای IR-۶ موجود در تاسیسات غنی سازی 
ســوخت فردو )FFEP( شروع به تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد کرده است.وی 
افزود که بر اساس این گزارش، »ایران همچنین در حال برنامه ریزی برای توسعه 
قابل توجه تولید اورانیوم با غنای پایین - UF۶ با غنای ۵ درصد یا ۲۰ درصد - در 
فردو از طریق نصب ۱۴ آبشــار دیگر از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ است که 
شــش مورد آن جایگزین آبشارهای سانتریفیوژهای )نسل پایین( IR-۱ خواهد 
شد.«ســخنگوی آژانس اعالم کرد که رافائل گروسی تمایل این سازمان را برای 
افزایش فعالیت های راستی آزمایی از تاسیسات فردو مطابق با موافقتنامه پادمان 
به اطالع ایران می رساند. مدیرکل آژانس همچنین در گزارش یادشده اعالم کرده 
است که ایران به پیشبرد فعالیت های غنی ســازی خود در کارخانه غنی سازی 
سوخت )FEP( در نطنز ادامه می دهد و قصد دارد تا تاسیسات دومی را که بتواند 
بیش از ۱۰۰ آبشــار سانتریفیوژ را در خود جای دهد نصب کند.محمد اسالمی 
رییس سازمان انرژی اتمی ساعاتی پیش اعالم کرد که تولید اورانیوم ۶۰ درصدی 
در سایت فردو از روز دوشنبه آغاز شده است. وی در گفت وگو با خبرنگاران درباره 
اقدامات انجام شده از سوی سازمان انرژی اتمی در مراکز فردو و نطنز توضیح داد: 
در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه علیه ایران بودیم که این کار با عکس العمل 
متقابل ما مواجه شد به  طوری که در روزهای اخیر تولید اورانیوم UF۶ با غنای ۶۰ 

درصد در فردو از سر گرفته شد.

آمریکا عملیات ترکیه در سوریه را تایید کرد
کاخ ســفید اعالم کرد که ترکیه »حق دفاع از خود« را دارد، حتی اگر عملیات 
»پنجه شمشــیر« در سوریه مبارزه شبه نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا علیه 
تروریســت های داعش را دشوار کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا 
تودی، »جان کربی« ســخنگوی شــورای امنیت ملی آمریــکا در گفت وگو با 
خبرنگاران تاکید کرد که ترکیه »همچنان از یک تهدید تروریستی مشروع به ویژه 
در جنوب آن رنج می برد. آنها مطمئناً حق دارند از خود و شهروندانشــان دفاع 
کنند.«با این حال کربی افزود، عملیات برون مرزی ترکیه »ممکن است واکنش 
برخی از شرکای ما - نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( - ما را به دنبال داشته 
باشــد و توانایی آنها را برای ادامه مبارزه با داعش محدود کند.«قسد یک گروه 
شــبه نظامی تحت حمایت ایاالت متحده است که در حال حاضر کنترل شمال 
شرق ســوریه را در دست دارد. بخش عمده ای از نیروهای قسد را شبه نظامیان 
ُکرد ی پ گ )یگان های مدافع خلق( تشکیل می دهند که آنکارا آنها را شاخه ای 
از حزب ممنوعه پ ک ک )حزب کارگران کردســتان( می داند.ارتش ترکیه روز 
یکشنبه شــمال ســوریه و عراق را بمباران هوایی و توپخانه ای کرد و ُکردها را 
مســئول انفجار ۱۳ نوامبر در خیابان استقالل اســتانبول دانست که منجر به 
کشته شدن ۶ تن و زخمی شدن ۸۱ تن دیگر شد.به دنبال آغاز عملیات پنجه-

شمشیر، »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه روز دوشنبه گزارش داد که تقریبا ۲۰۰ 
»تروریست« در ۴۸ ساعت اول عملیات »خنثی« شده اند.رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه هم روز سه شنبه حین بازدید از استان آرتوین در مرز با 
گرجستان گفت: ما از هویت، محل و سابقه تروریست ها اطالع داریم. ما همچنین 
به خوبی می دانیم که چه کسانی تروریست ها را حمایت می کنند، مسلح می کنند 

و تشویق می کنند. امیدواریم هر چه زودتر همه تروریست ها را ریشه کن کنیم.

جان کربی: 

به احیای برجام نزدیک نیستیم
سخنگوی مشــاور امنیت ملی کاخ سفید به بیانیه سازمان 
انــرژی اتمی ایران درباره افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی 
واکنش نشــان داد.به گزارش فارس، جان کربی، سخنگوی 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید به بیانیه سازمان انرژی اتمی 
ایران دربــاره افزایش تولید اورانیــوم ۶۰ درصدی واکنش 
نشــان داد.در پــی قطعنامه اخیر در شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی علیــه ایــران و در واکنش به این 
اقدام سیاســی و غیرسازنده، ســازمان انرژی اتمی چندین 
اقدام را در گام نخســت در دســتورکار قرار داد و یکشنبه 
۲۹ آبان اجرای آن ها با حضور بازرســان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مجتمع های غنی ســازی نطنز و فردو انجام 
شــد.از جمله اقدامات انجام شــده غنی سازی ۶۰ درصد در 
تأسیسات غنی ســازی فردو اســت. گفتنی است این اقدام 
در حالی است که غنی ســازی ۶۰ درصد در نطنز همچنان 
ادامه دارد.»محمد« اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی هم 
)سه شنبه، اول آذر( در تایید انجام غنی سازی ۶۰ درصدی در 
فردو گفت: در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه علیه ایران 
بودیم که این کار با عکس العمل متقابل ما مواجه شــد و در 
روزهای اخیر تولید اورانیوم UF۶ با غنای ۶۰ درصد در فردو 

آغاز شد.جان کربی سه شنبه در واکنش به این موضوع گفت: 
»ما از مدت ها پیش شــاهد بوده ایم که ایران در تالش بوده 
است زمان گریز خود را کوتاه تر کند. به همین دلیل است که 
وقتی ما روی کار آمدیم ســخت تالش کردیم برجام را احیا 
کنیم. االن به آن مرحله نزدیک نیستیم.«وی اضافه کرد: »اما 
ما با نگرانی به رصد پیشرفت های ایران در زمینه هسته ای و 
همچنین توانمندی های آنها در زمینه موشک های بالیستیک 
ادامه می دهیم. به همین دلیل است که قصد داریم اطمینان 
حاصل کنیم که همه گزینه ها در دســترس رییس جمهور 
خواهند بــود.«او اضافه کرد: »به همین دلیل اســت که ما 
دیدگاهمان را مبنی بر اینکه به ایران اجازه دستیابی به سالح 
اتمی نخواهیــم داد را تغییر نخواهیم داد.«، آنتونی بلینکن 
وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری با همتای قطری خود 
در این کشــور، در واکنش به اعالم غنی سازی ۶۰ درصدی 
ایران در فردو، به انکار رو آورده و مدعی شــده بود نمی تواند 
گزارش ها درباره فعالیت های هســته ای ایران را تایید کند.

او همچنین در اشــاره به گفت وگوهای رفع تحریم ها مدعی 
شــد: تالش های ایران برای گنجاندن پرونده های اضافی در 

چارچوب مذاکرات احیای توافق هسته ای را رد کردیم.

وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد، ســامانه 
دفــاع موشــکی اس-۴۰۰ خریداری 
شــده از روسیه برای اســتفاده آماده 
اســت و اگر ترکیه تهدید شود، این 
پدافند مورد اســتفاده قــرار خواهد 
گرفت.به گزارش ایســنا، بــه نقل از 
خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار، وزیر 
دفاع ترکیه در جریان ســخنرانی در 
کمیتــه برنامه ریزی و بودجه پارلمان 
در آنکارا گفت: ســامانه دفاع موشکی 
اس-۴۰۰ در محل مورد نظر مستقر 
شده و آماده استفاده است.وی افزود: 
اگر هــر گونه تهدیــدی علیه ترکیه 
مشاهده شود، تصمیم خواهیم گرفت 
که کجا و چگونه از این پدافند استفاده 

کنیم.آکار در پاسخ به سواالت مربوط 
به ســامانه دفاع هوایی دور برد اس-

۴۰۰ گفــت: ما هیچ مشــکلی با این 
پدافنــد نداریم.وزیر دفــاع ترکیه با 
اشاره به درخواســت آنکارا از آمریکا 
برای سامانه های دفاع هوایی دور برد 

منطقه ای گفت: از آنجایی که آمریکا 
این سامانه ها را در اختیار ترکیه قرار 
نداد، ما اقدام به خریداری سامانه دفاع 
موشــکی اس-۴۰۰ از روسیه کردیم.

در آوریــل ۲۰۱۷ میــالدی هنگامی 
که تالش هــای متعــدد ترکیه برای 

خریداری یک سامانه دفاع موشکی از 
آمریکا بی نتیجه ماند، آنکارا قراردادی 
با روســیه بــرای خریداری ســامانه 
دفاع موشــکی اس-۴۰۰ امضا کرد.
مقامات آمریکایــی ضمن مخالفت با 
این قرارداد، مدعی شــدند که سامانه 
اس-۴۰۰ متناقض با سامانه های دفاع 
هوایی ناتو اســت.با این حال، ترکیه 
تاکید کرد که ســامانه های اس-۴۰۰ 
با سامانه های ناتو ادغام نخواهند شد 
و هیچ تهدیدی بــرای این ائتالف یا 
تسلیحاتش نخواهند بود. آنکارا بارها 
پیشنهاد داده که یک کمیسیون برای 
شفاف ســازی در مــورد این موضوع 

تشکیل شود.

ترکیه: 
سامانه دفاع موشکی اس-400 برای استفاده آماده است

براساس گزارش وال استریت ژورنال، سازمان سیا عالقه مند 
به اســتخدام روس هایی اســت که از جنــگ در اوکراین 
»منزجر« هســتند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
راشــا تودی، این ادعا از ســوی دیوید مارلو، معاون بخش 
عملیات های جاسوسی سیا در جلســه اخیر در یک اتاق 
فکر مســتقر در واشنگتن مطرح شد.براساس گزارش وال 
اســتریت ژورنال، دیوید مارلو با اشاره به تحوالت اوکراین 
گفت: ما در سراسر جهان به دنبال روس هایی هستیم که 
به اندازه ما از این موضوع منزجر هستند. چون ما از کسب 
و کار استقبال می کنیم.مارلو در مرکز هیدن دانشگاه جورج 
میسون در آرلینگتون ویرجینیا، مقابل مخاطبان منتخبی 
از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه سخنرانی کرد. 
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، رویداد »سیا در ۷۵« 

اولیــن حضور عمومی مارلو از زمــان روی کار آمدنش در 
ژوئــن ۲۰۲۱ بود. گرچه این رویداد چند روز پیش برگزار 
شــد، مرکز هیدن ویدیوی آن را روز دوشنبه منتشر کرد.

لیندا وایس گلد، معاون ســازمان ســیا در حوزه تجزیه و 
تحلیل که مسئول تهیه گزارش های اطالعاتی نهایی برای 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و مابقی مقام های ایاالت 
متحده است، به همراه مایکل مورل که زمانی مدیریت این 
نهاد را در دست داشت، در این نشست حضور داشتند.مارلو 
که توسط ویلیام برنز، مدیر فعلی سیا منصوب شده، یک 
عرب زبان است که تخصصش در خاور نزدیک و خاورمیانه 
است. به گفته او، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در ماه فوریه با »تهاجم« بــه اوکراین، تمام قدرت و نفوذ 
خود را به »هدر« داد. او این درگیری را »شکست بزرگی« 
برای مسکو توصیف کرد و گفت که این امر فرصت هایی را 
برای سازمان های اطالعاتی غربی برای استخدام روس های 

ناراضی ایجاد می کند.

طرح سیا برای جذب روس های »منزجر« از جنگ اوکراین

خواهــر رهبر کره شــمالی »اســتانداردهای 
دوگانه« شــورای امنیت سازمان ملل در قبال 
پرتاب اخیر موشــک بالســتیک کشــورش را 
محکوم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از یونهاپ، 
کیم یو جونــگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی، نشست شورای امنیت ســازمان ملل متحد درباره پرتاب اخیر موشک 
بالستیک قاره پیمای پیونگ یانگ )ICBM( را به باد انتقاد گرفت و شورای امنیت را به 
اســتفاده از »استانداردهای دوگانه« متهم کرد.در  نشست شورای امنیت،آمریکا و ۱۳ 
کشور دیگر بیانیه مشترکی ارائه کردند که در آن خواستار اقدام تنبیهی از سوی شورا 
شدند و از پیونگ یانگ خواستند »برنامه های تسلیحاتی غیرقانونی خود را به شیوه ای 
کامل، قابل راستی آزمایی و برگشت ناپذیر کنار بگذارد.«کیم این اقدام را »نفرت انگیز« 
خواند و این تالش را به عنوان یک حمله ناعادالنه به کشورش رد کرد.او گفت: مسخره 
این بود که پس از پایان نشست علنی شورای امنیت، ایاالت متحده آمریکا نمی توانست 

ناراحتــی خود را پنهان کند، به دلیل نرســیدن به هدف ناپــاک خود به همراه یک 
گروه متجاوز از جمله بریتانیا، فرانسه، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی »بیانیه به اصطالح 
مشترکی« منتشر کردند که حتی شنیدن آن مشمئزکننده است.کیم یو جونگ افزود: 
»با این صحنه نمی توانم آمریکا را با سگی که در حال پارس کردن است، مقایسه نکنم.

او جلسه شورای امنیت ســازمان ملل را به دلیل برخورد »ناعادالنه« با »حق دفاع از 
خود« کره شمالی مورد انتقاد قرار داد و استدالل کرد که انتقاد از پرتاب موشک های 
کره شــمالی در حالی که چشم خود را به روی تمرینات نظامی خطرناک کره جنوبی 
و ایاالت متحده و افزایش حریصانه تســلیحات می بندید، »استاندارد دوگانه« است. او 
همچنین از آنچه که »تحریک های سیاسی شدید برای سوق دادن وضعیت شبه جزیره 
کره به مرحله جدیدی از بحران« و »نقض خشــونت آمیز خودمختاری کره شمالی« 
نامید، انتقاد کرد و گفت: ما هرگز کسی - هر که باشد - را تحمل نخواهیم کرد که بر 
سر استفاده از حق ما ]برای[ حفاظت از امنیت کشورمان با ما نزاع کند و در نهایت به 
شیوه ای قاطعانه و سخت پاسخ خواهیم داد.کیم همچنین به ایاالت متحده هشدار داد. 

هر چه واشــنگتن بیشتر  به »فعالیت های خصمانه« خود ادامه دهد و تالش کند کره 
شمالی را خلع سالح کند، با بحران امنیتی حتی »مرگبارتر« مواجه خواهد شد.اعضای 
شــورا در مورد اقدامات علیه کره شــمالی روز دوشنبه پس از پرتاب موشک موشکی 
هواســونگ-۱۷ در هفته گذشــته بحث کردند، اما در میان اختالفات طوالنی مدت 
نتوانستند به راه حلی دســت یابند. لیندا توماس-گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان 
ملل متحد، چین و روســیه را به دلیل »ممانعت  آشکار« در جلوگیری از تحریم ها یا 
بیانیه های محکوم کننده بیشتر علیه پیونگ یانگ مورد انتقاد قرار داد.او گفت: »وقتی 
آنها از سوء استفاده از حق وتو صحبت می کنند، دقیقاً به مواردی مانند این اشاره می 
کنند.«توماس-گرینفیلد همچنین گفت که آمریکا بیانیه ریاست شورای امنیت سازمان 
ملل در محکومیت کره شــمالی را پیشنهاد می کند و از پیونگ یانگ می خواهد تا از 
»سالح های کشتار جمعی غیرقانونی و توسعه موشک های بالستیک« خود جلوگیری 
کند.چین و روسیه در عوض آمریکا و متحدانش را برای افزایش تنش از طریق برگزاری 

مانورهای نظامی مشترک و وادار کردن کره شمالی به واکنش مقصر می دانند.

خواهر رهبر کره شمالی آمریکا را »سگ در حال پارس کردن« خواند
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یک باتری جدید که برای خودروهای هیبریدی ســاخته شــده است، 
تنها ظرف ۷۲ ثانیه شــارژ می شــود که با فناوری جدید خود می تواند 
استقبال گســترده از خودروهای برقی در شهرهای کوچک را افزایش 
دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، فنــاوری باتری جدیدی که 
توســط یک استارتاپ سوئیســی موســوم به موراند)Morand( توسعه 
یافته است، می تواند باتری های وسایل نقلیه الکتریکی)EV( را در زمان 
کمتری نسبت به پر کردن مخزن سوخت یک خودروی موتور احتراق 
داخلی)ICE( در پمپ بنزین شــارژ کند.این فناوری جدید که می تواند 
خودروهــای الکتریکی را تنها در ۷۲ ثانیه شــارژ کند، یک سیســتم 
هیبریدی اســت که از فناوری باتری های ســنتی و ابرخازن ها استفاده 
می کند.بر اساس گزارش موسسه نفت آمریکا)API(، میانگین زمانی که 
یک دارنده خودروی موتور احتراق داخلی برای پر کردن مخزن سوخت 
خود صرف می کند، ۲ دقیقه است. این در حالی است که سیستم باتری 
هیبریدی الکتریکی جدید به نام ای تکنولوژی)eTechnology( تقریباً این 
زمان را به نصف کاهش می دهد که در نهایت می تواند مشــوق بزرگی 
برای پذیرش و اســتقبال گسترده تر از خوودروهای برقی باشد.به گفته 
شــرکت موراند، یکی دیگر از مزایای این فناوری این واقعیت است که 
می تواند طول عمر بسیار بیشتری نسبت به باتری های لیتیوم-یونی که 
به طور ســنتی در خودروهای الکتریکی اســتفاده می شوند، ارائه دهد.

اســتارتاپ موراند توســط راننده و مدیر تیم ســابق فرمول یک »بنو 
موراند«)Benoît Morand( تاسیس شده است که نقش مهمی در توسعه 

Hybrid ۰۱ Hope Racing Oreco داشت.

محققان هلندی در مطالعه اخیرشــان برای اولین بار نشان داده اند که 
توسعه یک سیســتم محاسباتی مانند مغز در کوچک ترین مقیاس اتم 
امکانپذیر اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، در مطالعه ای که 
اخیرا در دانشگاه توئنته)UT( در هلند انجام شد، محققان رویای توسعه 
رایانه های جدید شــبیه مغز را یک قدم به واقعیــت نزدیک تر کردند. 
یک گروه بین المللی از محققان به سرپرســتی پروفســور »کریستین 
نیجویس«)Christian Nijhuis( نوع جدیدی از سوئیچ مولکولی را توسعه 
داده اند که می تواند از رفتارهایی که قبال داشته است، بیاموزد. به گفته 
محققان این مولکول ها به همان روشی که مغز ما این کار را انجام می دهد 
در حال فراگیری این موضوع هستند. پروفسور »کریستین نیجویس« 
گفت: رایانه ها، مراکز داده و سایر وسایل الکترونیکی انرژی زیادی مصرف 
می کنند. ما اکنون در حال ساخت مزارع بادی بزرگ هستیم تا بتوانیم 
ایــن تقاضای انرژی را برآورده کنیم. امــا ما همچنین می توانیم توجه 
خود را به کارآمدتر کردن وســایل الکترونیکی خود معطوف کنیم. مغز 
ما جزو کارآمدترین رایانه هایی است که می شناسیم. مغز ۱۰ هزار برابر 
کمتر از مقرون به صرفه ترین رایانه ها انرژی مصرف می کند. این به این 
دلیل اســت که مغز ما داده ها را بــه روش های کامال متفاوتی پردازش 
می کنــد. در حالی که رایانه ها جریان های باینــری اطالعات را با صفر 
و یک پردازش می کنند، مغز ما به طور مشــابه با پالس های وابسته به 
زمان کار می کند. مغز ما اطالعات میلیون ها سلول عصبی را که از تمام 
حواس ما می آیند، بدون هیچ مشکلی پردازش می کند. هنگام انجام این 
کار، برخالف الکترونیک سنتی، تنها از سلول های مغز و سیناپس هایی 

استفاده می کند که پالس ها از آن عبور می کنند. 

شارژ باتری خودروی الکتریکی 
تنها در 72 ثانیه!

توسعه رایانه هایی با شباهت 
بیشتر به عملکرد مغز انسان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مراسم انتخاب بوقلمون سال از سوی رییس جمهوری آمریکا به مناسبت 
آیین روز شکرگذاری در کاخ سفید

ترکیب کربن چارجر کالسیک 1968 و چلنجر 2022
آیا بین انتخاب دوج چارجر کالسیک و چلنجر مدرن مردد هستید اما فضای کافی برای نگهداری هر دو را ندارید؟ این چلنجر هلکت با 
بدنه کربن و کالسیک می تواند پاسخی جالب به نیازهای پرفورمنس شما باشد! خودروی موردبحث که C68 کربن نام دارد و کار تولید 
آن را شرکت Exomod Concepts را انجام داده ترکیبی از دوج چلنجر SRT هلکت ردای و دوج چارجر ۱۹68 است. به این ترتیب تمامی 
قوای محرکه و بخش های فنی، تجهیزات مدرن و… سایر ویژگی های محصول جدید دوج با ظاهری کالسیک در دسترس عالقه مندان قرار 
می گیرد.شاید با دیدن بدنه فکر کنید شرکت یاد شده کار راحتی در ترکیب این دو خودرو داشته اما این طور نبوده است. در واقع فرایند 
تبدیل چلنجر ۲۰۲۲ به کربن چارجر ۱۹68 شامل جدا کردن پانل های بدنه چلنجر جدید و استفاده از اسکلتی کاماًل فیبر کربنی بوده 
است. فاصله بین محوری ۲۹۴6 میلی متری چلنجر تقریباً مشابه چارجر 68 بوده اما دیگر تناسبات و زوایا همچون میزان خم شدن شیشه 
جلو و اورهنگ ها، پهنای بدنه و… کاماًل متفاوت بوده و به همین خاطر است که C68 از برخی زوایا خودرویی خاص به نظر می رسد.البته 
ویژگی هایی همچون جلوپنجره، شیشه ها، چراغ های جلوی پنهان و چراغ های گرد پشتی شباهت بسیار زیادی به چارجر 68 کالسیک 

دارند و شاید یک بیننده معمولی این خودرو را با نسخه اصلی و کالسیک اشتباه بگیرد

واکنش جالب رونی به جدایی رونالدو
ســتاره سابق شیاطین سرخ باوجود آنکه از منتقدان اصلی کریســتیانو رونالدو بود اما از نحوه جدایی او از این تیم انتقاد کرد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف ، سرانجام سخنان تند کریستیانو رونالدو همچنانکه پیش بینی می شد برای او گران تمام شد.

باشگاه منچستر یونایتد تصمیم گرفت که قرارداد فوق ستاره پرتغالی خود را به صورت توافقی فسخ کند تا او بعد از جام جهانی 
تیم را ترک کند.وین رونی یکی از منتقدان اصلی کریستیانو رونالدو بود و پیش از این هم باشگاه را به فروش او تشویق کرد اما 
واکنش جالبی به جدایی این بازیکن داشت.رونی که سال ها با رونالدو در یونایتد همبازی بود، اینگونه به جدایی او واکنش نشان 
داد: من از بیانیه باشگاه منچستر یونایتد غافلگیر نشدم چرا که آنها گزینه دیگری نداشتند اما این نوع جدایی یک لکه ننگ است 
چرا که رونالدو کارهای زیادی برای منچستر یونایتد انجام داد. برای او بهترین ها را در تیم بعدی آرزو می کنم.کریستیانو رونالدو 
مشتریان زیادی دارد و به نظر می رسد که او راهی چلسی شود. او بعد از این که باشگاه قراردادش را فسخ کرد این پیام را منتشر 
کرد: بعد از مذاکراتی که با باشگاه داشتم تصمیم گرفتم که قراردادم را فسخ کنم. من منچستر یونایتد و هواداران این تیم را دوست 

دارم و این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد با این حال به این نتیجه رسیدیم که زمان یک چالش جدید است.

از رد ما چو رد آدم، ارث ما بنماند
این دل و دین و تن و جان و رس و اپ بنماند

چشم آن فتنٔه پیدا هب دلم پوشیده
نظری رکد، هک پوشیده و پیدا بنماند

سخن عشق، هک عقلم هب معما می خواند
رب دلم کشف چنان شد هک معما بنماند

حیلت ما همه حالت شد و حیلتها سوخت
حالت ما همه معنی شد و اسما بنماند

ات دو می دید دلم رد کف یغما بودم
چون ربستم ز دویی زحمت یغما بنماند

دل من رددی آن ردد هب ردیا نوشید
هب رطیقی هک نم رد همه ردیا بنماند

ای تمنای دل من ز دو گیتی نظرت
نظری کن، هک درگ چیه تمنا بنماند

پیشنهاد

چهره روز

قهرمانان و گورها
کتاب قهرمانان و گورها اثر ارنستو ساباتو، رمان نویس 
بزرگ آرژانتینی اســت. ســاباتو از جمله مهم ترین و 
برجســته ترین رمان نویسان آمریکای التین و اد بیات 
اســپانیایی زبان اســت که در ســال ۲۰۰۷  کاندید 
جایزه ی نوبل بود.به جرات می توان گفت که ســاباتو 
جزء نویسندگانی  است که به راحتی می تواند ذهن و 
فکر مخاطبش را به چالش بکشــد. قهرمانان و گورها 
دومین اثری  است که از این نویسنده خواندم ولی هم 
این کتاب و هم رمان تونل جز کتاب هایی هستند که 
به شکلی عجیب در ذهن و اندیشه ام ته نشین شده اند.

ســاباتو یکی از برجســته ترین چهره های روشن فکر 
آرژانتینی است. نویســنده ای که قبل از شروع حرفه 
ادبی، مبارزی سیاسی بود و تا مدت ها عضو حزب کمونیست آرژانتین و بعدها از حزب جدا شد و 

به اومانیسم روی آورد و به این شکل زندگی ادبی خود را شروع کرد.
مترجم درباره رمان قهرمانان و گورها می نویسد:

باز هم قصه انسان است، که تضادهایش از هم دریده اند. قصه انسان است، قصه مهربانی و پاکدلی 
است که بی رحمی ها و ترفندهایش مسخ می کنند. باز هم قصه انسان است: اسیر سرنوشت، محکوم 
جبر واقعیت های سرســخت گریزناپذیر، که از خود اختیاری نــدارد؛ نمی توان او را محکوم کرد، 
نمی توان بر او حکم کرد. نمی توان در او داوری کرد، بل باید بر او رحمت آورد و گریست. قهرمانان 
و گورها که یکی از بهترین کتاب هایی بود که از امریکای التین مطالعه کردم. رمانی چند صدایی 
که شخصیت های مختلف با صداها و ذهنیات گوناگون در این رمان به سخن درمی آیند. صداهایی 

چنان در هم تنیده شده و عجین شده که گویی خود همگی صدایی واحد را تشکیل داده اند.
این کتاب قصه انسان اسیر سرنوشت است. انسان محکوم به جبر و واقعیت های گریزناپذیر که راه 
گریزی از آن ندارد. ساباتو در این کتاب از دهلیزهای تودرتو و تاریک درون آدمی سخن می گوید. 
او به خوبی به درون این هزارتوی تاریک و پیچیده رسوخ می کند و تنهایی آدمی را در سیطره ی 

وسیعی به نام هستی به تصویر می کشد.

محمدتقی بهار
محمدتقی بهار )۱8 آذر ۱۲6۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ ملقب 
به ملک الشعرا و متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، نویسنده، 
روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاســت مدار معاصر ایرانی بود. 
ناتــل خانلری وی را آخرین ادیب بــزرگ ایران می نامد. 
محمدتقی بهار در پنجشنبه ۱۲ ربیع االول ۱۳۰۴ هجری 
قمری، برابر با ۱8 آذر ۱۲6۵ هجری خورشیدی در مشهد 
زاده شــد.یحیی آرین پور در »از صبا تا نیما«، جلد دوم، 
صفحه ۱۲۳ در مورد ملک الشعرا بهار نوشته است: »میرزا 
محمدتقی متخلص به بهار روز پنجشنبه ۱۲ ربیع االول 
سال ۱۳۰۴ ه .ق در شهر مشهد به دنیا آمد. بهار ادبیات 
فارسی را نخســت نزد پدرش آموخت و از هفت سالگی 
آغاز به سرودن شــعر کرد. او از چهارده سالگی به اتفاق 
پدرش در مجامع آزادی خواهان حاضر می شد و به واسطه انس و الفتی که با افکار جدید پیدا کرده بود به 
مشروطه و آزادی دل بست. دو سال پس از مرگ پدر در سال ۱۳۲۴ ه .ق که مشروطیت در کشور ایران 
مستقر شد، بهار بیست ساله به جمع مشروطه خواهان خراسان پیوست.«همچنین ملک الشعرا بهار، در 
زندگی نامه خود آورده اســت:»در سال ۱۳۰۴ هجری قمری، ماه ربیع االول، شب دوازدهم، در مشهد که 
از شــهرهای خراسان است به دنیا آمدم.«پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس 
رضوی در زمان ناصرالدین شــاه بود؛ مقامی که پس از درگذشت پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار 
رسید. خاندان پدری بهار خود را از نسل میرزا احمد کاشانی )درگذشتهٔ ۱۲۲۹(، قصیده سرای سرشناس 
عهد فتحعلی شاه می دانند و به همین جهت پدر بهار تخلص صبوری را برگزیده بود. مادرش اهل گرجستان 
)از یک خانوادهٔ گرجی، که در دورهٔ عباس میرزا به ایران آمده بودند( بود و مانند پدر اهل ســواد، شــعر 

و دانش بود. می گوید که پدرش ترجمه های الکساندر دوما را که تازه منتشر شده بود به خانه می آورد.

فرهنگ

»پابلو میالنس« خواننده، آهنگســاز و نوازنده مطرح 
کوبایی درگذشت.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، 
»پابلو میلناس«)Pablo Milanés( خواننده، آهنگساز و 
نوازنــده گیتار اهل کوبا و برنده جایزه گرمی که برای 
  »Nueva Trova« پیشــگام بودن در جنبش موسیقی
شــناخته می شود در ســن ۷۹ســالگی درگذشت.
این خواننده که بیشــتر برای خلق قطعاتی همچون 
»Yolanda« و »Amo Esta Isla«  شــناخته می شود به 
دلیل ابتال به سرطان و در مادرید درگذشت.»میالنس« 
که یکی از مشــهورترین موسیقیدان های کوبایی در 
سطح جهان محسوب می شد،  ده ها آلبوم منتشر و در 
طول پنج دهه فعالیت هنری در نقاط مختلف جهان 
اجرا کرد.این خواننده به رغم اینکه از طرفداران انقالب »فیدل کاسترو« بود، اما هیچگاه از صحبت 
درباره افکارش هراســی نداشت و اخیرا فقدان آزادی و پیشرفت در این کشور را مذمت کرده بود.
با اعالم خبر درگذشت این خواننده، نخست وزیر کوبا با انتشار پیامی فقدان »میالنس« را تسلیت 
گفت.»میالنس« به دنبال انقالب سال ۱۹۵۹ کوبا مورد توجه قرار گرفت و با شکل گیری جنبش 
کوبایی »Nueva Trova«  به همراه شــمار دیگری از موســیقی دان های کوبایی از جمله »سیلویو 
رودریگز«  و »نوئل نیکوال«  در کوبا و نقاط دیگر جهان به شهرت رسید.»میالنس«  در سال ۲۰۰6 

دو جایزه گرمی التین دریافت کرد.

خواننده افسانه   ای کوبا درگذشت
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