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تعداد مبتالیان به سرخک در کشور تقریباً دو برابر افزایش یافته است
جهان در معرض یک بیماری قدیمی اما 

فراموش شده
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، طی یک سال گذشته نزدیک به 
۴۰ میلیون کودک در ســطح جهان، امکان دریافت واکسن سرخک را 
به دلیل موانع ایجادشده با همه گیری کرونا از دست داده اند. طبق گفته 
رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشت، از 
دی ماه ســال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۰۲ مورد تأییدشده سرخک در کشور 
داشتیم که این آمار نسبت به سال قبل، حدود دو برابر افزایش داشته 
اســت.الهه جعفرزاده: بنا بر اعالم ســازمان جهانی بهداشت و آژانس 
بهداشت عمومی ایاالت متحده، شیوع سرخک در حال حاضر به عنوان 
یک »تهدید قریب الوقوع« در جهان شــناخته می شود. این دو سازمان 
در گزارشــی مشترک اعالم کردند که در طول همه گیری کووید، نرخ 
دریافت واکســن های ســرخک کاهش یافته و نظارت کمتری بر این 
موضوع صورت گرفته است.به گزارش سازمان جهانی بهداشت و مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها، حدود ۸۱ درصد از کودکان تنها اولین 
دوز واکســن ســرخک را دریافت می کنند که این پایین ترین میزان 
پوشش اولین دوز واکسیناسیون ســرخک از سال ۲۰۰۸ تا کنون در 
سطح جهانی است و این در حالی است که فقط ۷۱ درصد از جمعیت 

فوق برای دریافت دوز دوم اقدام می کنند.

بیماری سرخک از لحاظ گستردگی و شیوع در سطح جهانی در 
چه مرحله ای قرار دارد؟

در ســال ۲۰۲۱، مســئوالن اعالم کردند که حدود ۹ میلیون عفونت 
سرخک و ۱۲۸۰۰۰ مرگ ومیر در سراسر جهان وجود داشته است. در 
ماه فوریه هم مسئوالن بهداشت در انگلیس هشدار داده بودند که نرخ 
واکسیناســیون سرخک به پایین ترین سطح خود در یک دهه گذشته 
رسیده است. نتیجه گیری حاصل از این گزارش ها، سرخک را به عنوان 

یک تهدید حتمی در جهان می شناسد.

چرا شیوع سرخک یک تهدید در سطح جهانی به شمار می آید؟
ســازمان جهانی بهداشــت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
ایاالت متحده می گویند که ایمن ســازی افراد در برابر بیماری سرخک 
از زمان شــروع همه گیری ویروس کرونا به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته است؛ به طوری که طی یک سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیون 
کودک واکســن ســرخک دریافت نکردند. برآوردها نشان می دهد که 
میلیون ها کودک در حال حاضر مســتعد ابتال به ســرخک هســتند.

بنا به اعالم ســازمان جهانی بهداشــت و مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها، عواملی چون »کاهش واکسیناسیون سرخک، نظارت ضعیف 
بر بیماری ها و واکنش های همراه با تأخیر به شیوع بیماری سرخک )به 
دلیل تمرکز مضاعف بر بیماری کووید-۱۹(«، بیانگر این است که شیوع 

سرخک یک تهدید جدی در سراسر جهان است.

ایران از لحاظ شیوع بیماری سرخک در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
آمار مبتالیان چقدر است؟

طبق گفته رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشت، از ابتدای سال جاری میالدی )دی ماه سال ۱۴۰۰( تا کنون 
۲۰۲ مورد تأییدشــده ســرخک در داخل کشــور داشتیم.دکتر سید 
محسن زهرایی، در گفتگو با ایسنا، دو روز پیش، درباره آخرین وضعیت 
شیوع سرخک در کشور گفت: »از دی ماه ۱۴۰۰ تا کنون، ۲۰۲ مورد 
تأییدشده آزمایشگاهی سرخک در کشور داشتیم که حدود ۵۳ درصد 
آنها را اتباع تشــکیل می دهند و تقریباً می تــوان گفت از این آمار ۹۵ 
درصد مبتالیان، اتباع افغانستان بودند و ۴ یا ۵ مورد مبتال به سرخک 
پاکستانی و یک مورد هم عراقی داشــته ایم«.زهرایی در رابطه با آمار 
ابتال به ســرخک در ایران طی سال گذشــته میالدی، اظهار کرد: در 
سال ۲۰۲۱، تعداد ۱۰۳ مورد تأییدشده آزمایشگاهی سرخک در کشور 
داشتیم اما امسال با افزایش شدت همه گیری در افغانستان، تعداد موارد 
تا کنون به ۲۰۲ نفر افزایش یافته است.به عبارتی در سال جاری تعداد 

مبتالیان به سرخک در کشور تقریباً دو برابر افزایش پیدا کرده است.

برنامه واکسیناسیون سرخک در ایران چگونه است؟
زهرایی با تأکید بر اینکه راه محافظت جامعه در مقابل سرخک، پوشش 
حداکثری واکسیناســیون است،  بیان کرد: »در کشور ما واکسن در دو 
نوبــت ۱۲ و ۱۸ ماهگی به اطفال تزریق می شــود. درخصوص تزریق 
واکسن هیچ تفاوتی میان کودکان ایرانی و اتباع قائل نمی شویم و این 
واکسن به شکل رایگان برای همه کودکان مشمول در شبکه بهداشتی 
تزریق می شود«.او اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود ۶۵۰ هزار 
تبعه غیرایرانی به ویژه کسانی که جدیدتر وارد کشور شده بودند، تحت 
تزریق واکسن ســرخک قرار گرفتند و اکنون هم یک برنامه  دیگر در 
دست اقدام است که از ابتدای دی ماه مجدداً در خدمت اتباع باشیم و 
در ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی که جمعیت اتباع باالتری را تحت پوشش 
خود دارند، برنامه واکسیناســیون سرخک و فلج اطفال گروه سنی زیر 

۱۵ سال اتباع غیر ایرانی را انجام دهیم.

عالئم سرخک چیست؟
سرخک عالئمی از جمله تب، درد عضالنی و بثورات پوستی در صورت 
و باالی گردن ایجاد می کند و در برخی موارد ممکن است کشنده باشد.

شیوه انتقال این ویروس به چه شکل است؟
ســرخک معموالً از طریق تماس مســتقیم و یا از طریق هوا به واسطه 

سرفه و عطسه منتقل می شود.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر قرار دارند؟
کودکان خردســال واکسینه نشــده در معرض باالترین خطر ابتال به 
سرخک و عوارض آن هستند. در برخی موارد این بیماری در کودکان 
می تواند باعث ذات الریه، آنسفالیت )التهاب مغز( و آسیب به سیستم 
ایمنی شــود که همین موضوع، آنها را مستعد ابتال به سایر عفونت ها 

می کند.
ادامه در همین صفحه

ایران منتظر رأی یونسکو؛ پرونده ۶ اثر باز شد
هفدهمین نشســت کمیته بین الدولی پاســداری از میراث  فرهنگی ناملموس یونسکو از امروز آغاز به کار 
می کند و قرار اســت شــش میراث ناملموس ایران که پرونده آن ها مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده 
اســت، به بررسی و رأی گذاشته شــود. گزارش ایسنا، علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور درباره این 
پرونده ها توضیح داد: هفدهمین نشســت کمیته بین الدولی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در شهر 
رباط مراکش ۶ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می شــود و در این نشســت، شــش پرونده »هنر سوزن دوزی 
ترکمن«، »هنرساختن و نواختن عود«، »پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی«، »یلدا/ 
چله«، »جشــن مهرگان« و »مهارت سنتی ســاختن و نواختن رباب« از کشورمان برای ثبت در فهرست 
میراث جهانی یونســکو مورد ارزیابی قرار می گیرد.او افزود: با توجه به محدودیت های ایجاد شــده از سوی 
یونســکو برای ارسال پرونده ها، هر کشور عضو، هر دو سال یک بار فقط یک سهمیه ملی برای ثبت جهانی 
دارد که ســهمیه کشورمان در ســال گذشته به پرونده »هنر خوشنویسی« اختصاص داده شد. با توجه به 
این که امسال سهمیه نداشتیم، تهیه و تدوین شش پرونده به شکل مشترک با تعدادی از کشورها به منظور 
استفاده از سهمیه آن ها، در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی های اولیه حاکی از آن است که حداقل سه پرونده 
از شرایط مطلوب تری برخوردارند.دارابی یادآور شد: تاکنون ۱۷ عنصر میراث  فرهنگی ناملموس از کشورمان 
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.ایران پیش تر پرونده های »مهارت ساختن و نواختن عود«، 
به صورت مشترک با کشور سوریه و »جشن مهرگان« به شکل مشترک با تاجیکستان را به یونسکو فرستاده 
بود که به دلیل نیاز به اصالح ریفر شــد. این که پرونده کمانچه از نظر کارشناسی، پرونده موفقی بود و در 
فهرست یونســکو ثبت شد و به همین دلیل هم انتظار می رفت که عود نیز در فهرست ناملموس یونسکو 
جهانی شود.از سوی دیگر، گفته شده بود پرونده عود را با عجله از روی پرونده کمانچه رونویسی کرده اند. این 
پرونده پس از اصالح از سوی سوریه و با مشارکت ایران بار دیگر تحویل یونسکو شد. ظر کارشناسان یونسکو 
درباره پرونده »مهرگان« که از سوی ایران ارایه شده بود نیز بر این بود که این جشن در کشور تاجیکستان، 
زنده تر و گسترده تر از ایران است، از همین رو پرونده مهرگان از سوی تاجیکستان با مشارکت ایران اصالح 
و دوباره ارائه شد.ایران همچنین پرونده »یلدا« را قباًل به یونسکو فرستاده بود که دلیل محدود شدن آن به 
جغرافیا و گستره فرهنگ ملی ایران، پذیرفته نشد و در نهایت، این پرونده با عنوان »یلدا یا چله« از سوی 
افغانستان با همکاری ایران ارائه شده است.  پرونده چند ملیتی »پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم 
برای بافندگی« نیز با مشارکت هفت کشور ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و 
ازبکستان به یونسکو فرستاده شده است که گفته شده این پرونده شانس باالتری برای ثبت در یونسکو دارد.
ایران همچنین در پرونده »هنر سوزن دوزی ترکمن« با ترکمنستان همکاری داشته است و پرونده »مهارت 

سنتی ساختن و نواختن رباب« را با همکاری تاجیکستان و ازبکستان به یونسکو فرستاده است.

تعداد مبتالیان به سرخک در کشور تقریباً دو برابر افزایش یافته است
جهان در معرض یک بیماری قدیمی اما فراموش شده

بیشــتر مرگ و میرهای مربوط به سرخک، ناشــی از عوارضی چون تورم مغز و کم آبی بدن است. سازمان 
جهانی بهداشــت می گوید که عوارض این ویروس در کودکان زیر ۵ ســال و بزرگســاالن باالی ۳۰ سال 

جدی تر است.

ایمنی حاصل از دریافت واکسن در برابر سرخک چقدر است؟
ســرخک یکی از مســری ترین ویروس های انســانی به شــمار می آید، اما تقریباً به طور کامل از طریق 
واکسیناسیون قابل پیشگیری است؛ هرچند جلوگیری از شیوع این بیماری، به پوشش ۹۵ درصدی واکسن 
نیاز دارد. البته باید یادآور شــد دریافت واکســن به معنای مصونیت صد درصدی در برابر بیماری نیست، 
بلکه احتمال ابتال را بسیار کم می کند، ضمن اینکه از بروز بیماری در سطح شدید هم جلوگیری می کند.

بر اســاس گزارش سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده، سال 
گذشته نزدیک به ۴۰ میلیون کودک به دلیل موانع ایجادشده به واسطه پاندمی کرونا، امکان دریافت واکسن 

سرخک را از دست دادند. همین امر، میلیون ها کودک را در معرض ابتال به این بیماری قرار داده است.

آیا سرخک درمان قطعی دارد؟
بیش از ۹۵ درصد از مرگ ومیرهای مرتبط با بیماری ســرخک در کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در 
آفریقا و آســیا، رخ می دهد. با این حال، هیچ درمان خاصی برای ســرخک وجود ندارد؛ اما تزریق دو دوز 
واکسن حدود ۹۷ درصد در پیشگیری از ابتال به بیماری در سطح شدید و مرگ ومیر ناشی از آن مؤثر است.

تغییرات آب و هوایی از جمله مشــکالتی اســت که بشر آینده با آن 
مواجه خواهد بود و دولت ها به خصوص دولت های اروپایی در تالشند 
تا با اتخاذ سیاست هایی همچون حمایت گسترده از خودروهای برقی، 
میراث بهتری بــرای آیندگان به جا بگذارند. در کنار سیاســت های 
اینچنینی و تالش برای انتشار کربن کمتر، فناوری نیز می تواند یکی 
از اهرم های اصلی برای کاهش آالیندگی و انتشــار کربن به اشــکال 
مختلف باشــد.اقتصادآنالین – پرهام کریمی؛ مــا در دنیایی همراه با 
بحران زباله زندگی می کنیم که در آن سیستم های ضعیف مدیریت 
زباله به طور مستقیم منجر به تغییرات آب و هوایی می شوند.. جهان 
ســاالنه حدود ۲.۰۱ میلیارد تن زباله )پســماند جامد شهری( تولید 
مــی کند. حداقل یک ســوم از ایــن زباله ها به روشــی ایمن از نظر 
زیست محیطی مدیریت نمی شوند و پیش بینی می شود حجم زباله 
های جهانی تا ســال ۲۰۵۰ به میــزان  ۳.۴ میلیارد تن افزایش یابد.

ما سیســتم های دفع ضایعات خود را به صورت خطی ایجاد کرده ایم 
که در آن بجای اســتفاده مجدد از زباله ها و بازیافت به عنوان بخشی 
از اقتصاد دایره ای، دفع می کنیم. در ســطح جهانی می توان گفت که 
ما فرصت بزرگی را از دســت می دهیم، زیرا بسیاری از زباله هایی که 
تولید می کنیم می توانند به محصوالت جانبی با ارزشی تبدیل شوند.

فاضالب
برای ســال های طوالنی دفع فاضالب و زباله نادیده گرفته شده است، 
اما افزایش مقررات، آموزش و توجه رســانه ها به اثرات زیست محیطی 
ضعف در مدیریت زباله و زیرســاخت ها، چشم پوشی از آن را دشوارتر 
می کند.اما چگونــه می توان یک راه حل مدور ایجــاد کرد که بتواند 
زباله هــای خطرناکــی که منجر به تغییرت آب و هوایی می شــود را 
کنترل کرد؟ این موضوع با تصفیه فاضالب خانگی و صنعتی شروع می 
شود. اکثر این زباله های مایع از طریق سوزاندن دفع می شوند که دی 
اکسید کربن زیاد و فشرده ای ایجاد کرده و از طرفی امکان بازیافت را 
از ســیکل دفع فاضالب می گیرد.اگر راه حل های تصفیه پایدار را اجرا 
می کردیم، انتشار CO۲ را کاهش می دادیم و محصوالت جانبی مهمی 
از جمله عرضه ثابت گاز طبیعی اما با فرآیندی مصنوعی را که می توان 
به شــبکه ایجاد برق تزریق کرد، در اختیار داشــتیم. همچنین یک 
جریان CO۲ خالص به جهت تولید آب شــیرین برای مصارف صنعتی 
و عمومی و در ادامه نمک ها و مواد معدنی از جمله فســفر، نیتروژن 
و پتاســیم برای تولید کود در اختیار داشتیم.مشوق هایی برای ترویج 
بازیافت در نظر گرفته شده اما ما به راه حل بهتری نیاز داریم. این راه 
حل می تواند چیزی باشــد که در TreaTech، یک شرکت تصفیه زباله 
در سوئیس، توســعه داده شده که می تواند طیف وسیعی از زباله های 
مایع و جریان های مشــتقات زباله را به محصوالت جانبی تبدیل کند 

که می تواند مشکالت اقتصادی و تغییرات آب و هوایی را حل کند.

بحران انرژی و گازهای گلخانه ای
در ســال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا ۶۰ درصــد انرژی مصرفی خود را وارد 
کرد که ۴۰ درصد آن از روســیه بود. از واردات روسیه نیز ۴۱ درصد 

ســهم گاز طبیعی بوده است. جنگ جاری در اوکراین بازار جهانی گاز 
را تشدید کرده است و اروپا در جستجوی منابع جدید با ابهامات مداوم 
در مورد امنیت تامین گاز خود مواجه است.اســتفاده از فناوری مانند 
TreaTech کشورها را قادر می سازد تا زباله ها را به طور پایدار دفع کنند 
و گاز طبیعی مصنوعی محلی تولید کنند که می تواند توســط شرکت 
های صنعتی مجدداً استفاده شود یا به شبکه تزریق شود، و یک منبع 
تغذیــه ایمن از بیوگاز فراهم کند. اگر TreaTech تمام ضایعات صنعتی 
و زیست توده مایع تولید شده در سوئیس را هر سال تصفیه کند، ۱۳ 
تراوات ســاعت گاز طبیعی تولید می کند که معادل ۸۳ درصد واردات 
ساالنه ســوئیس از روسیه اســت. این نه تنها عرضه گاز محلی را در 
زمان کمبود بی سابقه عرضه هم برای کسب و کار و هم برای مصرف 
کننــدگان افزایش می دهــد، بلکه مقاومت اروپــا را در برابر افزایش 

ناگهانی قیمت عمده فروشی گاز بهبود می بخشد.
بخش زباله مســئول ۱۰ درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای جهانی 
اســت. از این میان، تصفیه زباله های مایع ۲۲.۸۸ درصد از انتشــار 
CO۲ را تشکیل می دهد و بیشتر این زباله ها از طریق سوزاندن انرژی 
فشرده دفع می شوند. در مقایسه، فناوری دایره ای TreaTech می تواند 
۹۹ درصــد از ارزش زباله را بازیافت کند، در حالی که با اســتفاده از 

فضای تصفیه کمتر، ۹۴ درصد CO۲ کمتری منتشر می کند.

جذب آب تمیز و مواد مغذی برای تولید کود
کمبــود آب ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد و 
تغییرات آب و هوایی همچنان خطرات آب را برای دولت ها، مشاغل و 
جوامع تشدید می کند. بیشتر لجن های صنعتی و شهری حاوی حدود 
۹۵ درصد آب هســتند و حتی پس از خشک شــدن برای سوزاندن، 
ضایعات همچنان شــامل ۷۰ درصد آب هستند. با این حال، هر گونه 
آب تمیز یا مواد مغذی ارزشــمند هنگام ســوختن از بین می رود.به 
جای فرســتادن فاضالب برای تصفیه، برای کارخانه های صنعتی به 
صرفه اســت که آب را برای اســتفاده مجدد به عنوان »آب فرآیند« 
بازیابــی کنند یا آن را برای اهداف آبیاری بفروشــند. فناوری مدوالر 
TreaTech زباله ها را در محل تصفیه می کند و آب تمیز و نمک ها و مواد 
معدنی ارزشمند از جمله فسفر، نیتروژن و پتاسیم را جذب می کند که 
می توان از آنها برای تهیه کود استفاده کرد. تصفیه لجن شهری به این 
طریق به ســوئیس اجازه می دهد تا ۶۰ درصد از فسفری که در حال 

حاضر به عنوان کود استفاده می شود را تامین کند.

آینده دفع زباله
ما باید نحوه نگرش خود به زباله را تغییر دهیم، از یک بار مسئولیت به 
فرصتی که می تواند مســائل عمده آب و هوایی و اقتصادی را برطرف 
کند. دولت ها و کســب وکارها باید با یکدیگر همــکاری کنند و روی 
راه حل های مدور ســرمایه گذاری کنند که می توانــد در فرآیندهای 
تصفیه زباله موجود گنجانده شــود. اینگونه اســت که ما سیستم ها 
و طــرز فکرهای قدیمی تصفیه زبالــه را تغییر می دهیم و باید از هم 

اکنون شروع کنیم.

جهان تحت سلطه زباله ها؛

سطل زباله ای به نام زمین 

روس ها به کمک ایران می آیند

ناترازی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در حوزه گاز
ممنوعیت واردات خودرو از فرانسه گل به خودی بود

 واردات تا پایان سال انجام نمی شود

وزیر تازه نفس به خانه سازی رونق می دهد؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشــان کرد: صنایع خودروسازی در به دست آوردن بازار موفق بودند اما 
در نگه داشــت آن نتوانســتند کاری از پیش ببرند. بحث خدمات پس از فروش در کشورهای هدف صادارتی ما 
به فاجعه نزدیک اســت به عنوان مثال بعد از فروش خودرو دوگانه سوز به روسیه چه اتفاقی رخ داد؟ خریداران 
روسی خودروها را مقابل سفارتخانه ایران پارک کردند و شعار دادند چراکه نتوانسیم به تعهد خود در زمینه ۳ 
ســال فروش گاز مجانی عمل کنیم.مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه از ابتدای 
ســال بحث واردات خودرو از سوی وزارت صمت مطرح شد، گفت: بانک مرکزی اعالم کرد به محض آغاز ثبت 
سفارش خودرو، ارز آن را تامین خواهد کرد این در حالیست که وزارت صمت از آغاز ثبت سفارش ها خبر داده 
است؛ بین این دو گفته فاصله وجود دارد و باید منتظر بمانیم که چه پیش خواهد آمد.وی با طرح دیدگاه خود 

در زمینه واردات خودرو، اضافه کرد: .....

بانک مرکزی اعالم کرد

 تضمین پرداخت اسکناس دالر در قبال اوراق ارزی

اروپا، آمریکا را به منفعت طلبی از جنگ 
اوکراین متهم کرد

محمدعلی دهقان  دهنوی، معاون اسبق وزارت اقتصاد  مطرح کرد:

َدررفتن فنر ارزی دیر یا زود اتفاق می افتاد
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مخبر:
۶هزارمیلیاردتومانتسهیالتبرایاشتغالزاییپرداختمیشود

معاون اول رئیس جمهور گفت: ۶ هزار میلیارد تومان تســهیالت در قالب تبصره ۱۸ برای اشــتغالزایی در استان ها پرداخت می 
شود.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در جلسه ای با موضوع اشتغال، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد همه 
دستگاه های اجرایی و استان ها را برای تحقق وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و در صورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی 
زمان بندی شده بخواهد.وی با اشاره به عدم انطباق مهارت متقاضیان اشتغال با نیازهای بازار کار، از سازمان فنی و حرفه ای کشور 
خواســت ضمن احصاء نیازهای بازار کار، برنامه ریزی گسترده ای برای آموزش به متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند.معاون اول 
رییس جمهور همچنین بر لزوم تعیین رشته های تولیدی متناسب با نیازهای کشور تاکید و خاطرنشان کرد: باید رشته های تولیدی 
منطبق بر نیازهای کشــور احصاء و به تناســب این رشته های شغلی، منابع مالی و اعتبارات الزم به سمت مشاغل خرد، متوسط و 
خانگی هدایت شود.دکتر مخبر با تاکید بر پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب تبصره ۱۸ به استان ها طی یک هفته 
آینده، تصریح کرد: وزارت کشــور باید اســتانداران را مکلف کند تا از فرصت ها و ظرفیت های هر منطقه در قالب این تبصره برای 
اشــتغالزایی استفاده کنند. بانک مرکزی نیز باید به صورت مستمر از بانک های عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت 
تســهیالت بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.در این جلســه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و معاونین 
دســتگاه های ذیربط نیز حضور داشــتند، وزارت تعاون گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال ارائه کرد و گفت: تا پایان آبان ماه ،۶۶ 
درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است 
که این میزان مطابق زمانبندی پیش بینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس و به صورت حضوری 
تا پایان سال نظارت خواهند شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر افزایش آمار بیمه شدگان در دولت 
سیزدهم، گفت: به دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطالعات و آمار دقیق تر بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای 
رفع معضل بیکاری انجام دهیم.در ادامه این نشست سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نقشه راه اشتغالزایی این سازمان و چالش های 

پیش رو ارائه کرد و اعضای حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند.

با رأی نمایندگان؛
الیحهالحاقایرانبه
سازمانشانگهایدر
مجلستصویبشد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با الیحه 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای موافقت کردند.به گزارش 
خبرنگار مهر، در جلسه علنی )یکشنبه ۶ آذر( 
مجلس شــورای اســالمی نمایندگان با ۲۰۵ 
رأی موافــق، ۳ رأی مخالــف و ۴ رأی ممتنع 
از مجمــوع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلســه با 
الیحــه الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران 
به ســازمان همکاری شانگهای موافقت کردند.
ماده واحده- در راســتای تقویــت تعامالت و 
همکاری هــای اقتصادی، فرهنگــی، امنیتی و 
سیاســی با ســازمان های منطقه ای، به دولت 
جمهوری اســالمی ایران اجازه داده می شود تا 
به منظور کسب وضعیت دولت عضو در سازمان 

همکاری شانگهای ملحق شود.

گزیده خبر
وزیر خارجه عراق:

آمادهمیزبانیازنشستتهران-ریاض
هستیم

وزیر خارجه عراق با تاکید بر اینکه اختالفات ایران و آمریکا در زمان دولت ترامپ 
بر اوضاع داخلی کشورش تاثیر گذاشته است، گفت که بغداد مخالف سیاست های 
ترامپ بود.به گزارش ایسنا، فواد حسین، وزیر خارجه عراق در گفت وگو با الوطن 
بحرین در پاسخ به این سوال که آیا روابط عراق و ایران می تواند بر ماهیت روابط 
با بحرین و کشــورهای عربی شورای همکاری خلیج)فارس( تاثیر بگذارد گفت: 
روابط ما با همسایه مان ایران قوی است و در واقع ما بارها تالش کردیم که روابط 
ایران با کشورهای خلیج)فارس( را بهبود بخشیم زیرا این امر به سود عراق است.
وی تاکید کرد که هر چقدر در منطقه امنیت باشد این مساله بازتاب مثبتی در 
اوضاع امنیتی داخل عراق خواهد داشــت به همین دلیل ما برای ترمیم روابط 
میان کشــورهای همجوار تالش می کنیم و در این راســتا کنفرانس اول بغداد 
برگزار شــد و نسخه دوم آن در اردن برگزار می شود و بحرین در آن کنفرانس 
حضور خواهد یافت.فواد حسین در بخش دیگری از گفت وگوی خود خاطرنشان 
کرد: الزم است بگویم که تنش های به وجود آمده میان ایران و آمریکا در زمان 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ بر اوضاع داخلی عراق تاثیر گذاشت و ما موافق 
سیاست ها و تصمیمات ترامپ نبودیم، بنابراین تنش های واشنگتن و تهران در 
زمان دولت ترامپ به داخل عراق منتقل شد.وزیر خارجه عراق در پاسخ به سوالی 
در خصــوص تالش های بغداد برای نزدیک کردن رویکرد کشــورهای همجوار 
گفت: تالش های عراق برای همه شناخته شده است و به همت این کشور نشست 
هایی میان ایران و عربســتان برگزار شد و اگر دو کشور بار دیگر آماده برگزاری 
نشســت باشند ما نیز آماده کمک در این راستا هستیم.وی تاکید کرد که عراق 
تالش دارد در تمام منطقه امنیت ایجاد کند زیرا این امر به ســود همه اســت 
و تنش ها در منطقه بر اوضاع داخلی کشــورهای دیگــر تاثیر می گذارد.چند 
روز پیش احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که گفت وگوهای 
ایرانی-سعودی از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک رسید و اهمیت این گام 
نزدیک کردن رویکردها و حل اختالفات میان دو طرف اســت که در راســتای 
منافع دو کشور و تمام منطقه است.سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که 
این کشــور برای ایجاد فضای مثبت و نزدیک کردن رویکردها تالش می کند و 
آخرین نشســت ایران و عربستان در بغداد و تحت نظارت وزارت خارجه برگزار 
شد.وی گفت که ما همچنان میان دو طرف هماهنگی ایجاد می کنیم تا امکان 
برگزاری نشســت های آتی و رسیدن به توافقات بیشتر فراهم شود.پیش از این 
عبدالرحمن الجمعه، نماینده دائم عربستان در اتحادیه عرب در حاشیه نشست 
این اتحادیه در کشور الجزایر در گفت وگو با شبکه الشرق گفت که ایران همسایه 
ما اســت و عربستان همواره برای رسیدن به توافق با ایران دستش به سوی این 
کشور دراز است؛ توافقی که به موجب آن، آن چه اقدامات بی ثبات کننده ایران 
در کشورهای عربی خواند، متوقف شود.پیش تر محمد شیاع السودانی، نخست 
وزیر جدید عراق در اولین نشست خبری خود گفت که امیدوار به تداوم میزبانی 
از گفت وگوهای ایران   و عربســتان در بغداد در دوره نخست وزیری اش است.وی 
تاکید کرد که پیام هایی مبنی بر اهتمام به تداوم تالش های بغداد برای تسهیل 
گفت وگو میان ریاض و تهران دریافت کرده است.الســودانی بدون پرداختن به 
جزئیات گفت: از ما درخواســت شــد که به این تالش ها ادامه دهیم.همچنین 
عبداللطیف رشــید - رئیس جمهور جدید عراق، در گفت وگو با شــبکه قطری 
الجزیره گفت که کشورش به میانجیگری میان عربستان و ایران ادامه می دهد 
و نشســت ها ادامه دارد اما نتایج در دســت دو کشور است.همچنین علی اکبر 
والیتی - مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، در گفت وگو با شــبکه 
المیادین درخصوص روابط ایران و عربســتان  تاکید کرده بود که ما همســایه 

عربستان هستیم و باید با هم همزیستی کنیم.

در پی تصویب الیحه الحاق ایران به سازمان شانگهای؛
امیرعبداللهیان:رویکردچندجانبه
گرایی،واقعیتقرنحاضراست

وزیر امور خارجه در واکنش به تصویب الیحه الحاق ایران به سازمان 
همکاری شانگهای در مجلس در پیامی نوشت: رویکرد چند جانبه 
گرایی، واقعیت قرن حاضر استبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه )یکشــنبه( درباره رأی مجلس به 
الیحه الحاق ایران به ســازمان همکاری شانگهای پیامی توییتری 
منتشر کرد.امیرعبداللهیان در این پیام نوشت: »رای قاطع مجلس 
شورای اسالمی به الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای نشانگر عزم و جدیت کشــورمان بریا توسعه 
همکاری های منطقه ای، بین المللی، اقتصادی و تقویت نگاه به آسیا 
است«.وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران افزود: »رویکرد 

چند جانبه گرایی، واقعیت قرن حاضر است.

عباسی در نطق میان دستور:
ایراندرحالخنثیکردنتحریمهای

چندوجهیاست
نماینده مردم کازرون در مجلس گفت: ایران با بهره گیری از نظریه 
مقاومت در حال خنثی کردن تحریم های چند وجهی اســت که 
هر وجه آن، کشورهای دیگر را در کوتاه مدت از پای درمی آورد.به 
گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی در جلسه علنی )یکشنبه ۶ 
آذر ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود، گفت: 
امروز به برکت استمرار انقالب اسالمی، ایران دیگری با جمعیت 
بیش از دو برابر ســال ۱۳۵۷ درون مرزهای تثبیت شده حاصل 
از دفاع مقدس شکل گرفته است.وی بیان کرد: این ایران با همه 
مشکالت قابل حل با بهره گیری از نظریه مقاومت در حال خنثی 
کردن تحریم های چند وجهی اســت که هر وجه آن، کشورهای 
دیگر را در کوتاه مدت از پای درمی آورد. امروز جمهوری اسالمی 
ایــران اکثر نیازهای خود را تأمین کــرده و قدرت صادرات دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز با 
بهره گیری از نظام آموزشی قدرتمند و به روز معلمانی در مدارس 
و اساتیدی در دانشگاه ها داریم که یاد می دهند توان خود را باور 
داشــته باشیم، پیشــرفت علمی را رقم بزنیم و با پشتوانه علم و 
فناوری تولید ثروت کنیم و در حوزه دفاعی عالوه بر دفاع از کشور، 
در خارج از مرزهای تعریف شــده به جبهه مقاومت امید دهیم.
نماینده مردم کازرون در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: ما 
توانســته ایم با پشتوانه اعتقادات اسالمی و هدایت فرمانده معظم 
کل قوا در مقابل برنامه بی دولت سازی منطقه بایستیم و نقشه های 
دیکتاتوران مســتکبر را خنثی کنیم.وی متذکر شــد: نسلی که 
انقالب را تجربه کرده اســت، فرامــوش نمی کند در زمانی که به 
سازندگی مشغول بودیم تجزیه طلبی و برادرکشی ناجوانمردانه را 
به ما تحمیل کردند و نســل امروز ما با جنگ بزرگ اقتصادی و 
تهاجم فرهنگی روبرو است. بنابراین مقاومت این نسل اگر دچار 
اشتباه محاسباتی نشود، در ارزیابی امتیازی باالتر از دوران مقدس 
را کسب خواهد کرد.عباسی تصریح کرد: مدارس و دانشگاه های ما 
از نظر کمی و کیفی بسیار رشد کرده اند، همه شهرها توسعه پیدا 
کرده اند، راه ها و راه آهن ما افزایش یافته اند و در حوزه ســالمت 
و بســیاری از زمینه های علمی و فنی رشــدی بی سابقه در دنیا 

داشته ایم.

رییس جمهور در بندر جاسک:

تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری از اولویت های دولت است
رئیــس جمهور خدمتگزاری به مردمی که دشــمن را در توطئه 
اخیر هم ناکام گذاشــتند افتخاری برای دولت دانســت و تأکید 
کرد: دشمن انواع توطئه ها را علیه ملت ایران به کار بست اما این 
ملت از همه این توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به همه عالم 
اعالم می کند که همچنان بر آرمان های بلند انقالب شــکوهمند 
اســالمی مان تأکید داریم.به گزارش ایســنا، دکتر سید ابراهیم 
رئیسی که یکشنبه به منظور بازدید از رژه یگان های نمونه نیروی 
دریای ارتش به جاسک سفر کرده بود، پس از سان دیدن از این 
مراسم در اجتماع پرشور مردم شهرستان ضمن تقدیر از خدمات 
ارزشمند نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دالور، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نیروی دریایی ارتش، فعالیت تجاری و اقتصادی 
و اقتصاد دریا را از محوری ترین مســائل این منطقه عنوان کرد 
و گفت: در کنار برخی مشــکالت زیرساختی نظیر احداث جاده 
و تامین آب شــرب روســتایی، بحث تجارت و داد و ستد و صید 
و صیادی از مســائل مهم و محوری در زمینه درآمدزایی و ایجاد 
اشــتغال برای مردم این منطقه است که باید به آن توجه جدی 
داشت.رئیس جمهور افزود: امروز یکی از اولویت های دولت جبران 
عقب ماندگی ها در این منطقه و تبدیل ســواحل مکران به مرکز 
اقتصادی و تجاری نه فقط برای اســتان هرمزگان و سیســتان و 
بلوچستان، بلکه برای سراسر کشــور است.رئیسی با بیان اینکه 
ظرفیت های این منطقه می تواند این ســواحل را به نقطه بسیار 
مهم و راهبردی اقتصادی، تجاری، گردشگری و تولیدی در کشور 
تبدیل کند، تصریح کرد: دولت خدمتگزار بنا دارد با کمک شــما 
مردم عزیز، با انگیزه و پرتالش برای آبادانی این منطقه تالش کند.

رئیس جمهور صنایع دستی تولید شده به دست بانوان این منطقه 
را از دیگر ظرفیت های مهم اقتصادی جاسک برشمرد و افزود: به 
همه مسئوالن و همچنین کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان 
می دهم که جاسک از جمله مناطقی است که سرمایه گذاری در 

آن هم تضمین ســرمایه و هم تضمین سود را به همراه دارد.وی 
همچنین فرهنگ غنی و صدق و صفای مردم جاسک را ستود و 
تصریح کرد: این منطقه همچنین از جمله مناطقی در کشور است 
که جلوه انســجام ملی و همزیستی شیعه و سنی بوده و مردمان 

آن با فرهنگ و باصفا سال ها در کنار هم به خوبی زندگی کرده اند.
رئیس جمهور در ادامه با یادآوری قانون مسئولیت های اجتماعی 
شرکت های بزرگ صنعتی از جمله شرکت ملی نفت، تصریح کرد: 
شــرکت های فعال منطقه باید در کنــار فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی حتماً مسئولیت های اجتماعی خود از جمله احداث جاده، 
تأمین آب آشامیدنی و ایجاد مراکز درمانی و آموزشی را در اولویت 
قرار دهند تا ان شــاءاهلل بار دیگر که به این منطقه و برای دیدار 
با مردم عزیز جاســک به این شهر ساحلی سفر می کنیم، شاهد 
مرتفع شــدن مشکالت آنها باشیم.رئیســی با بیان اینکه حضور 
در این منطقه و در اجتماع پرشــور مردم جاســک برای دولت 
مســئولیت مضاعفی در راستای حل مشــکالت آنها ایجاد کرده 
است، اظهار داشت: به تعبیر رهبر عظیم الشأن انقالب هیچ مشکل 
غیرقابل حلی در کشــور وجود ندارد، اما راه حل این مشکالت نه 
در خارج از مرزها بلکه در دست و بسته به همت جوانان، نخبگان 
و متخصصان کشــورمان اســت، چرا که سلطه گران تا به حال از 

مشکل هیچ کشور و ملتی گره گشایی نکردند.
رئیس جمهور اتکال به خدای متعال و اعتماد به داشته ها را رمز 
موفقیت ملت ایران در مسیر توسعه و پیشرفت عنوان کرد و افزود: 
با اتکا به این دو عنصر امیدبخش، این منطقه و بلکه سراسر کشور 
می تواند شــاهد جلوه های پیشرفت و آبادانی باشد.رئیس جمهور 
تصریح کرد: دولت مردمی گره گشایی از مشکالت مردم را وظیفه 
خود می داند و هیچ منتی بر مردم ندارد و تا زمانی که مشکالت 
مردم این منطقه و دیگر نقاط کشور به طور کامل رفع نشده باشد، 

باز هم به این سفرها ادامه خواهیم داد.

تهران- ایرنا- عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه غنی سازی ۶۰ 
درصد اورانیوم پاسخ مناسبی به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بود، گفت: دشــمنان باید بداننــد موضع ایران در قبال  آن ها موضعی از ســر اقتدار 
اســت نه انفعال.حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا 
در خصوص قطعنامه ضد ایرانی شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی اظهار 
داشــت: این قطعنامه قطعنامه ای کامال سیاسی و فاقد ارزش فنی است.نماینده مردم 
محالت و دلیجان در مجلس شــورای اسالمی افزود: پیشنهاد دهندگان این قطعنامه 
به دنبال آن هستند تا اهداف و مقاصد سیاسی خود را از طریق سازمان های بین المللی 

از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی به پیش ببرند.حجت االســالم ســلیمی اظهار 
کرد: غنی ســازی ۶۰ درصد اورانیوم از ســوی جمهوری اسالمی ایران پاسخ مناسبی 
به قطعنامه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و باید آنها این پاســخ را 
دریافت کنند که موضع ما در قبال شان موضع اقتدار است نه انفعال.سلیمی خاطرنشان 
کــرد: ما برای تامین نیازهای مان در حوزه ســوخت دارو و غیره نیاز به غنی ســازی 
۶۰ درصــد اورانیوم داریم و این کار در راســتای تامین نیازهای صلح آمیز زمان انجام 
می شــود.وی یادآور شد: آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها بر صلح آمیز بودن فعالیت 
هســته ای ایران صحه گذاشته و صدور اینگونه قطعنامه ها اقدامی کامال سیاسی است.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: سوال 
ما اینجا اســت که چرا آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در تامین نیازهــای صلح آمیز هیچگونه 
حمایتی از جمهوری اســالمی ایران ندارد و ما 

شاهد هیچگونه کمکی از سوی آژانس نیستیم.سلیمی خاطرنشان کرد: سیاست  آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه هســته ای ایران همواره تحت تاثیر فشــارهای 
سیاســی بوده و ما هیچگاه از حمایت های آژانس برای توســعه فعالیت های هسته ای 

صلح آمیز زمان برخوردار نبودیم.

عضو هیات رییسه مجلس:

غنی سازی ۶۰ درصدی موضع مقتدرانه ایران در قبال قطعنامه شورای حکام است
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گزیده خبر

با تصویب مجلس
کارگرانساختمانیبیمهمیشوند

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تا 
کارگران دارای پروانه مهارت فنی شــاغل مســتقیم در امر احداث و یا افزایش 
زیربنای ســاختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها را بیمه کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی )یکشنبه(، 
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصالح قانون بیمه کارگران 

ساختمانی را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

نخستین مرکز حل اختالف و میانجی گری بخش تعاون افتتاح شد؛
مراکزحلاختالفوداوری،راهمیانبربرای

مشکالتتعاونیها
نخستین مرکز حل اختالف و میانجی گری با مجوز اتاق 
تعاون ایران در ساختمان مرکزی اتحادیه تعاونی های 
عمرانی تهران راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی 
اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، در مراســم افتتاح 
این مرکز که با حضور دکتر محمد رنجبر رئیس مرکز 

داوری اتاق تعاون ایران، دکتر خشــایار باقرپــور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
عمرانی تهــران ، دکتر کــوروش صفرکوپایه عضو هیئت مدیــره مرکز وکالی 
کارشناسان رسمی دادگستری و جمعی از قضات بازنشسته و همچنین وکالی 
پایه یک دادگستری برگزار شــد بر این نکته تأکید شد که مراکز حل اختالف 
و داوری مســیر کوتاهی برای برطرف شدن مشکالت حقوقی تعاونی ها و اعضا 
می باشــند.دکتر محمد رنجبر رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران در مراســم 
افتتاح نخستین مرکز حل اختالف و میانجی گری در اتحادیه تعاونی های عمرانی 
تهران با بیان اینکه داوری محاســنی دارد که در محاکم قضایی دیده نمی شود 
گفت: داوری و حل اختالف که از دیرباز در فرهنگ و سنت ما ریشه داشته است 
راه میانبری اســت که از پیچ وخم قانون نمی گذرد. امروز اولین مرکز رسمی در 
این اتحادیه افتتاح خواهد شد که با استفاده از قضات بازنشسته خبره و وکالی 
تراز یک کشــور که تخصص الزم در حوزه مورد رسیدگی را نیز دارند پرونده ها 
در مرحله ســازش به تفاهم مشترک برسد.وی ادامه داد: تعاونی ها در پیشرفت 
راهبردهای اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند. ازاین رو باید در نواقص و مشکالتی 
که در مسیر فعالیت آن ها وجود دارد تمهیداتی اندیشید که در سریع ترین زمان 
و با کمترین هزینه، آن مشکالت مرتفع شود. صلح و سازش نزدیک ترین راه برای 
رسیدن به این هدف اســت.وی افزود: هم اکنون در کشور دو مرکز بسیار فعال 
برای داوری است که یکی از آن ها مرکز داوری اتاق تعاون ایران و دیگری در اتاق 
بازرگانی دایر می باشــد.او تأکید کرد: این مراکز طبق قانون وظیفه حل اختالف 
را در تعــاون دارند. مراکز داوری با آیین نامه هایــی که دارند به راحتی دعاوی را 
حل وفصل می کنند. از محســنات مراکز داوری می توان به این نکته اشاره کرد 
که رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی نیســت و فقط در مراجع قضایی می توان 
درخواســت ابطال آن ها را داد. رنجبر بابیان اینکه بالغ بر هشتاد درصد مشکالت 
تعاونی ها در حوزه ســاختمان و مسکن تعریف می شود گفت: قانون گذار دست 
مراکز داوری را در حد اختیارات خود باز گذاشته تا با رسیدگی به این پرونده ها 
تا حد امکان طی مدت زمان سه ماهه به آن رسیدگی و حل وفصل شود.به گفته 
وی نزدیک به پنج هزار پرونده طی سال گذشته در مراکز داوری رسیدگی شده 
است که آمار ابطالی آراء چهار و نیم درصد بود. امسال در شش ماهه گذشته نیز 
آمار ابطالی حدود چهار درصد بود.وی در پایان تأکید کرد: امیدوارم این مرکز با 
همراهی تعاونی ها و اعضا و سرمایه گذاران به عنوان بهترین مرکز حل اختالف و 

میانجی گری شناخته شود.

اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، آماده رسیدگی به مشکالت تعاونی ها
در ادامه این مراسم خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران 
نیز بابیان اینکه بزرگ ترین چالش بخش تعاون، مشکالت درون ساختاری است 
که متأسفانه در حوزه ساختمان و مسکن هم رو به افزایش می باشد گفت: چراکه 
در این حوزه کوتاهی صورت پذیرفته و در بخش های که از تعاون باید به صورت 
عملیاتی اســتفاده می شد متأســفانه تنها در حد شعار باقی مانده است.به گفته 
وی رســیدگی به مشکالت حقوقی اعضا، سرمایه گذاران و تعاونی ها از آن جمله 
اقداماتی است که صرفاً فعاالن این حوزه می توانند به صورت کامل به آن اشراف و 
تسلط داشته باشند. تخصص حوزه تعاون و مسکن در کنار علم حقوق و وکالت 
قطعــاً آثار مثبتی در این حوزه از خود بجا خواهد گذاشــت.وی تأکید کرد: در 
اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران تمام ظرفیت و توان خود را برای حل اختالف 
و میانجی گری بین اعضا و تعاونی هایی که اختالفاتی دارند به کارخواهیم گرفت 
و امیدواریم بتوانیم با استفاده از دانش و تخصص داوران منتخب که اشراف کامل 
به حوزه تعاونی های مســکن نیز دارند پرونده ها را رسیدگی و به نتیجه برسانیم 
تا از اطاله وقت و انرژی فعاالن و سرمایه گذاران جلوگیری کنیم.باقرپور در پایان 
گفــت: بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشــور قابلیت و 
ظرفیت حل مشکالت کالن اقتصاد را داشته و با استفاده از مشارکت عموم مردم 
می توان موتور محرکه اقتصاد را که صنعت ساختمان و مسکن است به حرکت 
درآورد؛ بنابراین تمامی فعاالن و دست اندرکاران این حوزه بااراده و عزم کامل در 
تالش خواهند بود تا تمامی موانع و مشکالت بخش تعاون را برطرف کرده و نگاه 
عموم جامعه به این بخش را که سال ها پیش خدشه دار شده دوباره اصالح کرده و 
بهبود بخشند.گفتنی است با افتتاح مرکز حل اختالف و میانجی گری در اتحادیه 
تعاونی های عمرانی تهران ، ســرمایه گذاران ، اعضا و مدیران تعاونی های حوزه 
صنعت ســاختمان و مسکن می توانند جهت برطرف کردن مشکالت حقوقی و 
مشاوره برای انعقاد قراردادهای پیش فروش مسکونی با شماره ۰۲۱۴۸۰۰۰۱۲۳ 

تماس بگیرند.

فاصلهتورمیدهکها٠.٦واحددرصد
افزایشیافت

محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهه در گــروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بین٦۰,٥ درصد برای دهک هشــتم تا ٦.٦۴ 
درصد برای دهک  اول اســت.نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ۱۴۰۱ برابر 
۴۴,۰ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۴۱.٧ درصد 
بــرای دهک   دهم تا ٥۰.۲ درصد برای دهک  اول نوســان دارد. محدوده 
تغییــرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بین٦۰.٥ درصد برای دهک هشــتم تا ٦۴.٦ درصد برای دهک  
اول اســت. هم چنین اطالع مذکور در مورد گــروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« بین۳۲.٩ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا 

۳٦.٦ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک های هزینه ای
بر اســاس اعداد مربــوط به تورم در میان دهک هــای مختلف هزینه ای، 
فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۸,٥ واحد درصد رســید که نسبت به 
ماه قبل )٧.٩ واحد درصد( ۰.٦ واحد درصد افزایش داشــته است. فاصله 
تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« نســبت به 
ماه قبل ۰.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده »کاالهای 
غیــر خوراکی و خدمات« نســبت به ماه قبل ۰.۲ واحــد درصد افزایش 

داشته است.

زمانواریزوامبازنشستگاناعالمشد
نوبت چهارم وام ضروری ۱٥ میلیون تومانی افراد بازنشسته واجد شرایط 
در آذرماه به حســاب آن ها واریز می شــود.به گزارش ایلنا، نوبت چهارم 
وام ضروری بازنشســتگان در آذرماه پرداخت می شــود. تاکنون ٩۴ هزار 
نفر از بازنشســتگان واجد شــرایط طی سه نوبت وام ضروری ۱٥ میلیون 
تومانی را دریافت کرده اند.بر اســاس اعالم صندوق بازنشستگی کشوری 
کال  ۲۴۰ هزار نفر بازنشسته واجد شرایط دریافت وام هستند که تاکنون 
وام ٩۴ هزار نفر پرداخت شــده و قرار اســت در آذرماه نیز نوبت چهارم 
وام ضروری ۱٥ میلیون تومانی افراد واجد شــرایط به حساب آن ها واریز 
شود.بازنشســتگان می گویند انتظار داریم پرداخــت وام قبل از نیمه  آذر 
باشــد؛ مراحل دریافت را ساده کنند تا بازنشستگان واجد شرایط بتوانند 
وام ضروری را زودتر بگیرند.به گفته  فعاالن صنفی بازنشستگان کشوری، 
پرداخت وام ضروری باید فوری باشــد؛ چراکه بازنشسته ای که به آن نیاز 

دارد نباید و نمی تواند چندین هفته یا ماه در انتظار بماند.

محمدعلی دهقان  دهنوی، معاون اسبق وزارت اقتصاد  مطرح کرد:

َدررفتنفنرارزیدیریازوداتفاقمیافتاد
یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: در واقع َدررفتن فنر ارزی 
دیر یا زود اتفاق می افتاد و امکان کنترل بیشتر از این هم وجود 
نــدارد و قیمت ارز خود را بــا قیمت های جدید تعدیل می کند. 
اما درباره اینکه این افزایش قیمــت ارز اثر تورمی دارد یا خیر؟ 
باید توجه داشــته باشــیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه کاال 
و خدمات به صورت مســتقیم و غیر مستقیم به نرخ ارز بستگی 
دارد.محمدعلی دهقان  دهنوی، اســتاد دانشــگاه و کارشناس 
اقتصادی، در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا درباره تبعات 
افزایش نرخ ارز در سیاســت های مهار تورم و رشــد تورم ناشی 
از افزایش نرخ دالر اظهار داشــت: دربــاره اثرات افزایش نرخ ارز 
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشــته باشیم این است که 
ریشــه ایجاد تورم رشــد بی رویه نقدینگی بوده و رشد بی رویه 
نقدینگی خود را در افزایش قیمت ها نشان می دهد. در کنار آن 
باید توجهی به شرایط کشــورمان هم داشته باشیم، از آنجایی 
کــه دولت به صورت تاریخی، بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار 
اســت، می تواند نرخ ارز را که به نوعی یکی از قیمت های اقتصاد 
است، کنترل و سرکوب کند. لیکن طی سال های اخیر این رویه 
تاریخی مخدوش شده است.وی گفت: وقتی گفته می شود رشد 
نقدینگی باعث افزایش قیمت ها می   شود در واقع  کاهش ارزش 
پول ملی هم یکی از نرخ های است که این رشد بی رویه نقدینگی 
آن را متاثر می ســازد ولی تا زمانــی که دولت – به معنای بانک 
مرکــزی- بتواند از طریق مدیریت انتظــارات و عرضه ارز کافی 
به بــازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنــد، این تاثیرگذاری به 
طور کامل رخ نمی دهد.معاون اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: در 
چنین شرایطی می توان با استفاده از کنترل نرخ ارز، بخشی از اثر 
تورم زایی رشد نقدینگی را خنثی کرد یعنی اگر  مثال نقدینگی 
رشــد ۴۰ درصدی را داشت، میزان افزایش نرخ تورم ۲۰ درصد 
باشــد. البته اینکه نرخ رشــد نقدینگی و نرخ تورم افزایش یک 
به یک نداشــته باشــند، دالیل متعددی دارد که یکی از دالیل 
می تواند جذب بخشــی از نقدینگی در بازار دارایی ها باشد اما در 
کشــورمان یکی از مهم ترین دالیل، موضــوع کنترل قیمت ارز 
است.وی تاکید کرد: کنترل قیمت ارز متغیری نیست که بانک 

مرکزی همیشه امکان اجرای آن را داشته باشد چراکه به دالیلی 
از جمله اعمال تحریم ها، توان ارزآوری کشــور محدود شــده و 
دسترسی به همان مقدار ارزی که تحصیل شده، نیز سخت است 
از این رو قدرت ارزی بانک مرکزی مانند گذشته نیست. عالوه بر 
این، ممکن است براساس تحوالت سیاسی و اقتصادی انتظارات 
مردم نســبت به نرخ های آینده ارز تغییر کند. در این صورت از 
یک جایی به بعد، امکان مهار رشد نرخ ها وجود نخواهد داشت و 
دیدیم که در یک ماه گذشته قیمت ارز رشد ۱٥ تا ۲۰ درصدی 
را تجربه کرد و این میزان افزایش نسبت به ابتدای سال به بیش 
از ۳۰ درصد هم می رســد.دهقان دهنوی گفت: در واقع َدررفتن 
فنر ارزی دیر یا زود اتفاق می افتاد و امکان کنترل بیشتر از این 
هم وجــود ندارد و قیمت ارز خود را با قیمت های جدید تعدیل 
می کند. اما درباره اینکه این افزایش قیمت ارز اثر تورمی دارد یا 

خیر؟ باید توجه داشته باشیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه کاال 
و خدمات به صورت مســتقیم و غیر مستقیم به نرخ ارز بستگی 
دارد.این استاد  دانشگاه افزود: برای مثال کاالهای وارداتی مصرفی 
به صورت صد در صد به نرخ ارز وابســتگی دارند. از سوی دیگر 
کاالهایی که در داخل هم تولید می شوند بسته به اینکه چقدر از 
مواد اولیه آنها از طریق واردات تامین می شود به نرخ ارز وابستگی 
دارند اما مابقی کاالها و خدمات به دلیل اثر افزایش هزینه ای که 
نرخ ارز بر روی قیمت های عمومی و هزینه زندگی و دســتمزدها 
دارد، به صورت غیر مســتفیم از نوسانات نرخ ارز متاثر می شوند. 
بنابراین با در رفتن فنــر ارزی، تورم باز هم افزایش پیدا می کند 
و بخشــی از فاصله یک به یک با رشد نقدینگی جبران می شود.

وی درباره اثر بازگشــت نرخ دالر بــر اقتصاد اینکه آیا اثر تورمی 
آن خنثی خواهد شــد، اظهار داشت: در طول زمان ممکن است 

با نوســانات نرخ ارز مواجه باشیم و اگر اقتصاد قوی تر و پول ملی 
تقویت شــود که البته در سال های گذشــته این اتفاق به ندرت 
افتاده یا اینکه انتظارات به طور خوش بینانه ای تغییر پیدا کند و 
از سوی دیگر انتظارات نسبت به نرخ ارز فروکش کند و یا اینکه 
دسترسی بانک مرکزی به ارز تسهیل شود که بتواند ارز بیشتری 
را تزریق کند، مجموع این عوامل می توانند منجر به تقویت پول 
ملی کشورمان و کاهش نرخ ارز شوند.رییس سابق سازمان بورس 
گفت: در این شــرایط کاهش قیمت ارز همانطور که گفته شــد 
می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی هزینه های تمام 
شده کلیه کاال و خدمات اثر بگذارد و به طور قطع این بازگشت بر 
قیمت ها تاثیر گذار خواهد بود اما باید توجه داشت که در اقتصاد 
و به طور معمول قیمت ها به سمت پایین چسبندگی دارند به این 
معنا که به راحتی به همان اندازه و همان سرعتی که افزایش پیدا 
کرده کاهش پیدا نمی کنند اما رشد نرخ متوقف می شود. دهقان 
دهنوی تاکید کرد: از آنجایی که موتور رشــد نقدینگی خاموش 
نشده، ممکن است رشدهای بعدی نقدینگی اثر کمتری بر روی 
افزایش قیمت ها داشته باشــد و تا مدتی می توان با قیمت هایی 
که کمی کاهشــی شده اند یا نسبتا ثابت شده اند مواجه باشیم تا 
اینکــه تحوالت بعدی نتیجه را معلوم کند.وی درباره ادعای مهار 
تــورم درحالی که از ابتدای دولت نــرخ دالر از ۲٦ تومان به ۳٥ 
تومان رســید، گفت : گمان نمی کنم دولت چنین ادعایی داشته 
باشــد چراکه مردم تورم در زندگی خودشــان لمس می کنند و 
گزارش هایی  رسمی که از مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم 
می دهنــد به ویژه درباره برخی از اقــالم که مصرف روزانه مردم 
هستند نشان دهنده تورم است و تورم خود را در این اقالم نشان 
می دهد. این گزارش ها بیانگر این اســت که تورم به شدت وجود 
دارد و در زندگی مردم تاثیرگذار بوده و اساسا چنین ادعایی مبنی 
بر اینکه تورم کنترل شــده به نظر نمی رســد که ادعای درستی 
باشــد. این ادعاها بیشــتر درباره کنترل پایه پولی بوده و اعالم 
می شــود که بانک مرکزی در کنترل پایه پولی موفق عمل کرده 
که معتقدم اگر در این زمینه موفق بوده باشــه باید نتیجه آن در 

مهار تورم ببینیم که تا به امروز چنین چیزی دیده  نشده است.

طرح نهضت ملی مسکن در اولین سال 
درگیر موضوعاتــی همچون مکان یابی، 
تامیــن زمین، طراحــی و هماهنگی با 
سایر دســتگاه ها بود که انتظار می رود 
در ســال دوم و آمدن وزیر جدید کارها 
مقداری روی غلتــک بیفتد.به گزارش 
ایســنا، اولین ســال برای پروژه نهضت 
ملی مســکن با توفیــق چندانی همراه 
نبود اما شــاید در ســال دوم به تدریج 
موانع از میان برداشــته شود. آنطور که 
رییس بنیاد مسکن گفته است در سال 
نخست به دلیل مکان یابی، تامین زمین، 
طراحی و هماهنگی با ســایر دستگاه ها 
روند پروژه ها به تاخیر افتاد اما در سال 
دوم و سوم با شتاب بیشتری کار را ادامه 
می دهیــم و تالش داریم بــه تعهدات 
خود عمل کنیم.تجربــه حدود ۱٥ ماه 
گذشته نشان می دهد پروژه نهضت ملی 
مسکن، دست کم با چهار کاستی شامل 
زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیالت 
بانکــی، آورده متقاضیان و اشــتباهات 
در برنامه ریزی مواجه بوده اســت. تورم 
مصالح ساختمانی نیز دائما برآوردها از 
قیمت تمام شــده را تغییر می داد.طی 
بیش از یک ســال گذشــته وزارت راه 
پیمانکاری  و شهرســازی عمدتا نقش 
به خود گرفته بــود؛ در حالی که بنا به 
گفته کارشناسان برای تسریع در اجرای 
پروژه ها باید کارها را به بخش خصوصی 
واگــذار و بر نحوه فعالیــت آنها نظارت 
می کرد. در آن صورت شــاید تسریع در 
اجرای طرح ها بار تورمی آن را سبک تر 
می کرد. طبق آخرین محاسبات شورای 
عالی مســکن، میانگین قیمت ساخت 
هر متر مربــع از واحدهای نهضت ملی 
مســکن ۸ میلیون تومان برآورد شده 
است.اگرچه صحبت اکبر نیکزادـ  رییس 
بنیاد مسکن درخصوص مشکالت سال 

اول پروژه مربــوط به حوزه کاری بنیاد 
اســت اما می تواند بخشی از چالشهایی 
باشــد که کل طرح نهضت ملی مسکن 
در یک ســال اخیر بــا آن مواجه بود؛ 
چالشهایی که انتظار می رود وزیر آینده 
راه و شهرسازی در جهت رفع آنها تالش 
کند.شوربختانه اصلی ترین مشکل پروژه 
نهضت ملی مســکن درخصوص تامین 
منابــع هنوز به قوت خود باقی اســت. 
ایــن معضل از خشــکی منابع بانکی و 
عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده 
نشــأت می گیرد؛ دو مشکلی که باعث 
رکود پروژه هــا و انتقاداتی به وزارت راه 
و شهرسازی شــده بود؛ تا اینکه نهایتا 
رییس جمهور با استعفای رستم قاسمی 
ـ وزیــر راه و شهرســازی موافقت کرد.

تســهیالت تکلیفی طــرح نهضت ملی 
مسکن در ســال اول ۳٦۰ هزار میلیارد 
تومــان بود که طبیعتــا باید ۳٦۰ هزار 
میلیارد تومان دیگر نیز در سال دوم به 
آن افزوده می شد. اما آنچه عمال طی یک 
سال گذشته پرداخت شده کمتر از ٦۰ 
هزار میلیارد تومان بوده که فقط توسط 
بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانکها 

عملکردی در این خصوص نداشتند.عضو 
هیات مدیره انجمن انبوه ســازن استان 
تهران درباره چگونگی تامین منابع طرح 
نهضت ملی مسکن به ایسنا گفت: وزیر 
آینده راه و شهرســازی اگر می خواهد 
برای خانه دار شــدن مردم اقدامی انجام 
دهد باید ارتباط مســتقیم و مستمر با 
بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین 
اعتبارات طرح نهضت ملی مســکن نیز 
بایــد بانک ها را به پرداخت تســهیالت 
تکلیفی موظف کــرد، بخش مهمی از 
منابع هم می تواند در قالب قراردادهای 
مشــارکتی تامین شــود.به گفته وی، 
کســی که قرار است در راس وزارت راه 
و شهرســازی قرار گیرد به نظرم اولین 
گام و مهم تریــن گام او باید این باشــد 
که برنامه اش را بر همکاری مســتقیم و 
مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ 
چیزی که در ۱٥ ماه گذشــته شاهدش 
نبودیم. در واقع این مجموعه می خواست 
هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم 
قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه 
این شــد که پیشرفت چندانی در پروژه 

نهضت ملی مسکن به دست نیامد.

محتشــم افزود: دولت باید اراضی خود 
را معرفــی کند و با بخــش خصوصی 
قراردادهــای مشــارکتی ببنــدد. این 
مشــارکت می تواند مقداری به تحرک 
پروژه ها بینجامد؛ زیرا ســازندگان برای 
منافع خودشــان هم که شــده درگیر 
پروژه ها می شــوند و ســعی می کنند با 
کیفیت و ســرعت مناســبی طرح ها را 
پیش ببرند.همچنین ایرج رهبرـ  رییس 
انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره 
به رشــد قیمت نهاده های ســاختمانی 
یادآور شــد: طی حدود دو سال گذشته 
که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد 
با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل 
تعلــل در اجرا، نهاده های ســاختمانی 
دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی 
۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و 
سیمان نیز که پاکتی ۱٧ هزار تومان بود 
به باالی ٥۰ هزار تومان و اخیرا به حدود 
٧۰ هزار تومان رســیده است.وی بیان 
کرد: قرار بود تعاملــی با وزارت صمت 
صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی 
با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. 
موضــوع کارت مصالــح ســاختمانی 
به ســازندگان یــا خرید مســتقیم از 
کارخانجات مطرح شــد که هیچ کدام 
شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، 
مصالح وارد بورس شــد. ماهیت بورس، 
سودآوری است و در این فرآیند مصالح 
ســاختمانی با افزایش قیمــت مواجه 
می شــود.به گفته رهبــر، کارخانه های 
تولید نهاده های ساختمانی انرژی ارزان 
قیمت دریافت می کنند و به همین دلیل 
باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش 
ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها 
استفاده می کنند برای همه مردم است 
و باید به تامین مســکن اقشار نیازمند 

کمک کنند.

وزیر تازه نفس به خانه سازی 
رونق می دهد؟

رئیس کل گمرک ایران عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک قرار 
دارند را اعالم کرد که بر اساس آن، ارزش صادرات این شرکت ها ٩۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، علیرضا مقدسی 
در خصوص عملکرد تجارت خارجی شــرکت های دانش بنیان در هفت ماهه ســال جاری گفت: میزان تجارت خارجی شرکت 
های دانش بنیان که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک )AEO( قرار دارند، در این مدت بیش از ٥۲ هزار و ٩۳٩ تن و به 
ارزش بیش از ۲۴٩ میلیون و ۳۳٧ هزار دالر بوده است.رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ٦۴ شرکت دانش بنیان در فهرست فعاالن مجاز 
اقتصادی گمرک )AEO( قرار دارند، که از این تعداد ۳۳ شــرکت در حوزه صادرات غیرنفتی و ٥۴ شــرکت در رویه واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، در خصوص 
میزان صادرات و واردات این شرکت ها در هفت ماهه اظهار کرد: در این  مدت از مجموع تجارت خارجی توسط شرکت های دانش بنیان ۱۴ هزار و ٩٧٥ تن و به ارزش 
حدود ۴۳ میلیون و ۱٧۲ هزار دالر به صادرات غیرنفتی و ۳٧ هزار و ٩٦۴ تن به ارزش ۲۰٦ میلیون و ۱٦٥ هزار دالر به واردات اختصاص داشت.طبق اعالم گمرک، 
مقدسی افزود: در این مدت میزان صادرات این شرکت ها به لحاظ وزنی یک درصد کاهش داشته اما از حیث ارزش ٩۰ درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم 
در این مدت به لحاظ وزن پنج درصد و از نظر ارزشی ۱۲.٥ درصد کاهش داشته است.گفتنی است؛ هم اکنون گمرک ایران با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات 
گمرکی شرکت های دانش بنیان و حمایت حداکثری از این شرکت ها، تسهیالت ۱۸ گانه برای شرکت های دانش بنیان در قالب فعاالن اقتصادی مجاز ارائه می کند.

معاون وزیر تعاون با اشاره به آمار واحدهای مسکن مهر تحویل نشده، از هدف گذاری ایجاد ٥۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ 
خبر داد.مهدی مســکنی در گفت وگو با ایســنا، درباره آمار اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون اظهار کرد: در بخش اشتغال هدفگذاری 
ایجاد ٥۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۱۴۰۱ را پیش بینی کرده ایم که امیدواریم در یک کار جهشی این تعداد شغل محقق شود.وی 
به فرایند ثبت نام مسکن کارگری در سایت وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: ثبت نام ها از طریق مراجعه به سایت وزارت راه و 

شهرسازی صورت می پذیرد که در حال حاضر ثبت نام ها انجام گرفته و اطالعات به معاونت رفاه وزارتخانه فرستاده شده تا دهک بندی و وضعیت فرم )ج( افراد مشخص شود.
وی افزود: آن دسته از کسانی که فرم )ج( آنها سبز و  دهک بندی شده باشند به شرط تخصیص زمین کار آماده سازی و ساخت و ساز انجام می شود.معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در ادامه با تشریح جزییات ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی ها اظهار کرد: در دوره مسکن مهر دو میلیون و۲۰۰ هزار خانه ساخته شده است 
که از این تعداد، یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد به شکل خودمالکی و یک میلیون و ٩۰ هزار واحد به صورت گروهی سازی، انبوه سازی و تعاونی سازی بوده است.مسکنی ادامه 
داد: از مجموع یک میلیون و ٩۰ هزار واحد مسکونی، ۸۴۰ هزار واحد توسط تعاونی ها ساخته و از این تعداد نیز ۸۰۲ هزار واحد تحویل شده است.به گفته معاون امور تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد واحدهای مســکن مهر تحویل نشــده، ۳۸ هزار واحد بوده که ٥٥۰۰ واحد در دهه فجر با حضور وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف و 

تحویل داده شده و در حال حاضر ۳۳ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که در انتظار تعیین تکلیف است.

رئیس گمرک خبر داد

افزایشارزشصادراتشرکتهایدانشبنیان
معاون وزیر تعاون

آمارواحدهایمسکنمهرتحویلنشدهاعالمشد
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گزیده خبر
از ابتدای سال آبی تا ۵ آذر ماه؛

ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۱۳ 
درصد رشد کرد

تهران- ایرنا- حجم آب ورودی به ســدهای کشــور از ابتدای ســال آبی جاری 
)ابتدای مهرماه( تاکنون با رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال آبی 
پارسال همراه شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، گرچه امسال سومین پاییز 
همراه با خشکســالی را سپری می کنیم و میزان بارش های آن با کاهش همراه 
اســت، اما از ابتدای ســال آبی جاری و با بارش های نه چندان مناسب وضعیت 
ســدهای مهم کشور بهبود اندکی یافته اســت.بر اساس تازه ترین گزارش دفتر 
اطالعات و داده های آب کشور، حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال 
آبی جاری تا پنجم آذرماه در حالی به رقم ۱۸ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب 
رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال که این رقم ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
مترمکعب بوده، از رشد ۲ درصدی برخوردار شده است.این میزان در ۲۸ آبان ماه 
رقم ۱۷ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب بوده اســت که از رشد برخوردار شده 
اســت.کل آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تا 
پنجم آذرماه به رقم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رســیده که در مقایسه 
با مدت مشابه در سال آبی پارسال که ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب بوده 
رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد.وضعیت خروجی آب از سدها هم به این گونه 
است که در این مدت سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدها خارج 
شده است.ســال آبی گذشته رقم خروج آب از سدها سه میلیارد و ۹۹ میلیون 
مترمکعب بود که در مقایسه با میزان خروجی امسال پنج درصد کاهش را نشان 
می دهد.در این  بین وضعیت سدهای استان هرمزگان از بقیه سدهای کشور بهتر 
اســت، به گونه ای که سد اســتقالل با ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب با رشد ۱۴۶ 
درصدی نســبت به پارسال همراه شده اســت. میزان پُرشدگی این سد اکنون 
۶۱ درصد است.ســد شمیل و نیان هم با ۴۱ میلیون مترمکعب آب رشد ۱۸۲ 
درصدی نســبت به سال آبی پارســال دارد و میزان پرشدگی آن به ۴۱ درصد 
رسیده است.درصد پرشدگی سدهای کشور هم که هفته گذشته ۳۶ درصد بود 

با رشد یک درصدی به ۳۷ درصد رسیده است.

دهمین جلسه بررسی وضعیت آب بندان های 
غیرمجاز مسیر رودخانه گرگانرود برگزار شد

دهمین جلسه بررسی وضعیت آب بندان های غیرمجاز مسیر رودخانه گرگانرود 
با حضور معاون حفاظت و بهره برداری و دیگر اعضای جلســه در سالن جلسات 
گلستان شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد.مهندس جواد تیموری اظهار 
کرد: با توجه به بررســی های بعمل آمده درخصوص اولویت بندی تخریب آب 
بندان های غیرمجاز مســیر رودخانه گرگانرود، تعداد ۶ قطعه از آب بندان های 
غیرمجاز در اولویت انجام عملیات تخریب و آزادســازی قرار گرفت و مقرر شد ، 
در صورتی که آب بندانی از موارد ذکر شده دارای آب است، ابتدا قسمتی از آن 
تخریب شــود تا آب داخل آن خارج شــده و سپس نسبت به تخریب کامل آن 
اقدام الزم بعمل آید.وی افزود: برنامه ریزی در زمان تخریب به گونه ای باشد که 
تعداد حداقل ۵ قطعه آب بندان غیرمجاز در هر روز تخریب گردد. پیگیری احکام 
قضایی و هماهنگی با دادستان و نیروی انتظامی شهرستان گنبد جهت تخریب 
آببندان های غیرمجاز ذکر شده به صورت کتبی و حضوری بعمل آید.مهندس 
تیموری بیان کرد: روند انعقاد قراردادهای پیمانکاران عملیات آزادسازی از دفتر 
قراردادهای شــرکت پیگیری و هماهنگی الزم با پیمانکاران به منظور آمادگی 
کامل برای شــروع به کار انجام شــود و ارسال اخطار به مالکین آب بندان های 
غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی مجاور رودخانه گرگانرود که دارای موتورپمپ 
در حاشــیه رودخانه می باشــند جهت عدم برداشت آب و جمع آوری پمپ ها 
ارسال گردد و سوابق اخطارهای صادر شده به دفتر حقوقی ستاد ارسال شود.وی 
بیان کرد: مقرر گردید به منظور کمک به آبگیری سد وشمگیر درخصوص اجرای 
عملیات ساماندهی و تخریب آببندان های غیرمجاز، از طرح های مرتبط با بهره 

برداری و نگهداری از تاسیسات آبی نیز مساعدت و اقدام شود.

 ۱7 مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانه 
های گنبد کاووس انجام شد

 مدیر امور منابع آب شهرســتان گنبــد کاووس از ۱۲۰ مورد تجاوز به حریم و 
بستر رودخانه ها در شهرستان گنبد کاووس و ۱۷ مورد آزادسازی حریم و بستر 
رودخانه های گنبد کاووس خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای ، مهندس حسین ثابتی گفت: همچنین ۱۷ مورد آزادسازی حریم و بستر با 
۹ هزار و ۲۳۲ متر مربع مساحت بستر با طول آزادسازی ۶۰۰ متر در شهرستان 
گنبد انجام شــد. وی افزود: طی این مدت ۶۱ مورد بازدید نظارتی رودخانه ها، 
۲۵۷ مورد ورود اســتعالم و ۲۳۱ مورد پاسخ استعالم ها صورت گرفته است و 
۱۵ مورد کنترل برداشت شن و ماسه انجام که ۱۰ مورد اخطار صادر و سه مورد 

به دادگاه معرفی شد.

روس ها به کمک ایران می آیند

ناترازی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در حوزه گاز
در حال حاضر ناترازی تولید و مصرف گاز ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
تخمین زده می شود و آن طور که وزیر نفت اعالم کرده، مذاکرات 
خوبی با کشورهایی مانند روسیه برای واردات گاز انجام شده که 
امیدواریــم بتوانیم خبرهای خوبی در این زمینه به مردم بدهیم.

به گزارش ایســنا، بیش از ۷۰ درصد انرژی کشــور به وسیله گاز 
تامین می شــود و از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی بیشتر 
از میانگین شــدت مصرف انرژی در سطح جهانی است. این روند 
نیز با رشد اقتصادی همخوانی ندارد. در حوزه تامین امنیت انرژی 
کشــور، تراز بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی یکی از مولفه های 
کلیدی به شــمار می رود، در بحث تولید گاز بیش از ۷۵ درصد 
تولید گاز خام از میدان پارس جنوبی و نزدیک به ۲۵ درصد آن از 
میادین مستقل صورت می گیرد.طبق آمار در فصل تابستان پیک 
مصرف در بخش خانگــی ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون متر مکعب بوده 
اما در فصل زمستان این رقم به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
می رســد یعنی چهار برابر مصرف در فصل گرم ســال؛ از سوی 
دیگر بیش از ۸۳ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از گاز تامین 
می شود. در بخش خانگی شاهد رشد شش درصدی مصرف گاز 
هستیم و در حوزه صنایع ساالنه پنج درصد و در بخش نیروگاهی 
شــش درصد رشــد مصرف گاز داریم. رشد شدت مصرف انرژی 
نســبت به نرم جهانی آن نیز بیش از دو برابر اســت. با توجه به 
عرضه و تولید گاز در فصل ســرد سال حدود ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب ناترازی در حوزه گاز وجود دارد. آنطور که وزیر نفت اعالم 
کرده در سال ۱۴۰۰ این ناترازی حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب 
بود و به دلیل موضوعات پیش آمده واردات گاز از ترکمنســتان 
نداشتیم. همچنین در شــروع کار دولت سیزدهم حدود ۴۰۰۰ 
تانکر از چرخه حمل تانکر ســوخت برای نیروگاه ها خارج شده 
بود، در سال گذشــته و در بدو شروع فعالیت وزارت نفت دولت 
جدید، توانستیم با تعمیرات و تامین تجهیزات موردنیاز پاالیشگاه 
هــا، خطوط انتقال گاز، تولید حداکثری گاز را رقم بزنیم به گونه 
ای که حدود ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی 
برای نخستین بار برداشت شد. در سال گذشته و با افزایش تولید 
گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشــور افزوده شد. 
در حوزه تقاضا نیز مدیریت و بهینه ســازی را در دستورکار قرار 
دادیم، همچنین مبحث ۱۹ مصوب شد و موضوع تعرفه مشترکین 

پرمصرف در دولت تصویب و اجرا شد.

مذاکره با روسیه برای واردات گاز
به گفته وی، از آنجا که در فصل ســرد ســال بــه دلیل تامین 
نیــاز بخش خانگی ناچار به کاهش تامین ســوخت نیروگاه ها و 
استفاده از سوخت مایع هســتیم، در ماه های ابتدای شروع کار 
دولت ظرفیت مخازن نیروگاهی را نســبت به ســال گذشته ۲۰ 
تا ۳۰ درصد افزایش دادیم. در ماه های ابتدایی دولت ســیزدهم 
مذاکراتی با ترکمنســتان انجام گرفت و موفق شدیم سوآپ گاز 
را بــه میزان ۱.۵ تا ۲ میلیون مترمکعب انجام داده و واردات گاز 
را از این کشــور انجام دهیم. امســال نیز برنامه های کوتاه مدت 
مناســبی برای تامین گاز موردنیاز کشور در فصول سال داریم تا 
بتوانیم بــا کمک مردم از این فصل بدون قطعی عبور کنیم.وزیر 

نفت تاکید کرد: مذاکرات خوبی با کشورهایی مانند روسیه برای 
واردات گاز انجام گرفته که امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی در 
این زمینه به مردم بدهیم. اگر حداقل ۱۰ درصد از سقف صندوق 
توسعه ملی برای توســعه میدان های گازی تخصیص داده شود 
و همچنین ۱۰۰ درصــد منابع ماده ۱۲ اختصاص یابد، می توان 
به رفع مشــکالت این حوزه کمک چشمگیری کرد. طبق برنامه 
ششم توســعه باید میزان تولید گاز در برنامه ششم یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون مترمکعب باشد که امروز ۹۷۰ میلیون مترمکعب 
آن رقم خورده که علت آن عدم ســرمایه  گــذاری برای افزایش 
تولید، توســعه معادن و پاالیشگاه ها اســت، به سمت استفاده از 
ظرفیت تامین منابع مالی براساس منابع کشور حرکت کرده ایم، 
از هلدینگ های بزرگ اقتصادی مثل خلیج فارس و بانک ها برای 
انجام پروژه های میادین نفتی و گازی و احداث پتروپاالیشــگاه ها 
و استفاده از سرمایه  گذاری خارجی استفاده کردیم. سال گذشته 
هفت میلیارد دالر برای توسعه میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که 
برای آن از شش هلدینگ بزرگ اقتصادی و مشارکت شش بانک 
استفاده کردیم چون اولویت ما تامین انرژی کشور است.به گفته 
اوجی، ۸۰ میلیارد دالر برای ســرمایه  گذاری و توسعه میادین و 
سایر میادین نیاز اســت. ما از پتانسیل های منابع مالی استفاده 
می کنیم، منتها درخواســت ما این اســت که درصدی از سهم 
صندوق توســعه ملی به ناترازی گاز جهت توسعه میادین گازی 
باالدست میادین مشترک و احداث خطوط ایستگاه های تقویت 
فشار و بهینه ســازی مصرف گاز اختصاص داده شود. امیدواریم 
۲۲ میلیــارد دالر از طریق منابع داخلی و مشــارکت بانک ها و 
هلدینگ هــا جذب کنیم اما برای مابقی آنها به همکاری مجلس 

شورای اسالمی نیاز داریم.

با ادامه این روند بازگشــت به دهه ماقبل 70 شمســی 

اجتناب ناپذیر است
آنطور که کمیســیون انرژی مجلس در گزارش خود اعالم کرده 
اســت، ســال جاری علیرغم کاهش و بعضا قطع گاز بخش های 
مختلــف صنعت و در مواقعی کاهش صــادرات و مصرف مقادیر 
بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته، اعمال خاموشی در صنایع 
و بخش های خانگی و تجاری محتمل اســت. این آمار نشان می 
دهد در صورت بی توجهی و عدم برنامه ریزی و اقدام سریع، کشور 
با بحران جدی برای امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که 
واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و 
خریدو توزیع وسایل گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب 
ناپذیر خواهد بود.طبق این گزارش، علی رغم آنکه ایران رتبه سوم 
بزرگتریــن تولید کننده گاز طبیعی در جهان را دارد؛ اما با توجه 
به شروع افت فشــار  مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه 
روند افزایشــی مصرف، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در 
آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت. این موضوع در سالهای 
اخیر به خصوص در فصول ســرد سال با افزایش تقاضای بخش 
خانگی برای گرمایش تشدید شــده است؛ به نحوی که تنها در 
سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش 
بیش از پنج میلیارد دالر برای جبران کمبود گاز توســط نیروگاه 

ها سوزانده شده است.

افزایش ۶ درصدی مصرف گاز
آنطور که پیش بینی شده امسال میزان مصرف گاز نسبت به سال 
گذشــته نیز ۶ درصد افزایش می یابد، مسلم رحمان، سرپرست 
مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به تازگی 
اعالم کرد: امســال هم شــاهد ناترازی بین تولید و مصرف گاز 
هستیم، افزود: بی شک امسال نیز بعضی واحدهای صنعتی بزرگ 
کشــور به جمع مشترکان پیوستند و به تعداد مشترکان خانگی 

هم افزوده شــده که مجموعاً حدود ۴ تا ۶ درصد افزایش مصرف 
گاز خواهیم داشــت، به همین دلیل تمهیدها و اقدام هایی برای 
کنترل این ناترازی پیش بینی شــده است.به گفته وی، همسو با 
این موضوع  نشست هایی به منظور افزایش بهینه سازی و کنترل 
مدیریت مصرف گاز با شرکت های تابع و نهادهای مربوطه برگزار 
و دستورعمل هایی را به شــرکت های گاز استانی ابالغ کردیم و 
پیگیری ها همچنان تداوم دارد. همچنین از ذخیره سازی سوخت 
مایع در فصل تابســتان بــرای تأمین مصرف بعضــی صنایع و 

نیروگاه ها در ماه های سرد سال خبر داد.

اولویت تامین گاز بخش خانگی است
امســال با وجود کنترل های الزم، به دلیل نبــود موازنه تولید و 
مصرف، احتمال افت فشــار گاز طبیعی است، اکنون حدود ۹۰ 
درصــد گاز مصرفی از مناطق جنوبی کشــور تأمین و از طریق 
خطوط انتقال قوی در اقصی نقاط کشور توزیع می شود، بنابراین 
نداشــتن اعتدال در مصرف، شهرهای شمالی کشور را با مشکل 
روبه رو خواهد کرد. جوالیی، مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران دربــاره احتمال قطعی گاز در صورت افزایش مصرف اعالم 
کــرد: درباره قطعی گاز نمی توان رقمی ارائــه کرد؛ هر زمان که 
شــبکه کشش نداشته باشــد و در واقع هر وقت مصرف از تولید 
جلو بیفتد آن زمان دچار مشــکل می شــویم و باید با توجه به  
اولویت تأمین گاز بخش خانگی، با مدیریت مصرف بخش صنایع 
برای تأمین پایدار بخش خانگی اقــدام کنیم.وی درباره اولویت 
تأمیــن گاز در بخش نیروگاهی نیز تصریــح کرد: درباره مصرف 
بخش نیروگاهی نیز اگر نیروگاه ها را در مصرف محدود کنیم، باید 
فــرآورده را برای خوراک جایگزین کرد بنابراین نمی توان مصرف 
گاز نیروگاه ها را به صفر رساند از این رو اگر مصرف از پیش بینی 
فراتر رود، ممکن اســت در نقاط انتهایی شبکه دچار افت فشار و 
قطعی گاز شویم. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره 
تصمیم برای واردات گاز نیز گفت: برای واردات مذاکراتی در حال 
انجــام و وزیر نفت با طرف های دیگر در حال مذاکره اســت که 
به محض نتیجه بخش بودن، اطالع رســانی می شود و با توجه به 
مذاکرات خوب امیدواریم اتفاق های خوبی برای واردات بیفتد.باید 
توجه داشت که مصرف به شدت تابع بخش خانگی و تجاری است. 
برای نمونه سال گذشته در این بخش رکورد مصرف ۷۲۰ میلیون 
مترمکعب در روز هم ثبت شد. شاخص های مختلفی درباره بهینه 
مصرف وجود دارد، مهم ترین شــاخص شدت مصرف انرژی است 
که مقــدار انرژی برای تولید یک واحد ثروت را نشــان می دهد. 
بررسی روند ۲۰ ساله کشورها نشان می دهد این شاخص همواره 
نزولی بوده است، اما در کشور ما با توجه به اینکه همه نگاه ها به 
ســمت افزایش عرضه بوده، همچنان به فکر افزایش تولید انرژی 
هستیم و بر همین اساس شدت مصرف انرژی باال رفته است که 
جز ایران تنها عربستان در این دسته قرار می گیرد.هرچند در حال 
حاضر بیش از ۲۰۰ پروژه مهم و اساسی صنعت گاز در کشور در 
حال اجراست اما به دلیل شرایط ناترازی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی 
تولید و مصرف گاز کشــور در زمستان امســال، صرفه جویی در 

مصرف گاز یک ضرورت برای همه مشترکان به حساب می آید.

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید با توجه به این که فروش نفت 
کشور در شرایط تحریم موقعیت خاصی دارد پرداختن به جزئیات 
آن نه ممکن و نه منطقی است.رضا پدیدار در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: با وجود آنکه دولت اعالم کرده فروش نفت در ماه های 
گذشته روند افزایشی داشته، اما هیچ گونه جزئیاتی از چگونگی به 
دست آمدن این آمار ارائه نشده است و در واقع نه کارشناسان و 
فعاالن بخش خصوصی و نه بسیاری از مدیران دولتی از جزئیات 
آن باخبر نیستند که البته با توجه به شرایط تحریم پرداختن به 
جزئیات این موضوع نیز منطقی نیست.عضو اتاق بازرگانی تهران 
با اشــاره به گزارش های اوپک درباره وضعیت نفت ایران تشریح 
کرد: آنچه که من در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

مطرح کردم بیشــتر به بحث کنار گذاشتن بخش خصوصی از 
برخی پروژه های بزرگ و مهم و مطرح شدن شرکت های دولتی 
در این حوزه ارتباط داشت و خواسته ما این بود که این عدم النفع 
بخــش خصوصی ادامه پیدا نکند.وی ادامــه داد: در کنار آن بر 
اســاس آخرین گزارش اوپک ایران در طول ماه گذشته به طور 
میانگین روزانه عددی نزدیک به ۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید 
کرده که البته مشخص نیست که چه میزان از آن برای مصارف 
داخلی مورد اســتفاده قرار گرفته و چه میزان صادر شده است. 
از این رو هرگونه اظهارنظر بدون در اختیار داشــتن این آمارها 
چندان به واقعیــت نزدیک نخواهد بود.پدیدار با بیان این که در 
حوزه مصرف بنزین نیز آخرین گزارش به آمار رســمی شرکت 

پاالیش و پخش باز می گردد توضیح داد: برآوردهای این شرکت 
نشان می دهد که در سه ماهه تابستان به طور میانگین مصرف 
بنزین در کشور در هر روز ۱۰۵ میلیون لیتر بوده است. این در 
حالی است که برآوردها نشان می دهد در سه ماهه پاییز این عدد 
کاهش یافته و به حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز خواهد رســید.
عضــو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: علت این کاهش مصرف به 
پایان رسیدن ســفرهای تابستانی باز می گردد اما در عین حال 
در زمســتان با توجه به یک فرمول بررســی که نشان می دهد 
خودروها برای گرم شــدن به زمان بیشتری نیاز دارند احتمال 
آن وجــود دارد که میانگین مصرف روزانه بار دیگر افزایش پیدا 
کند. در برآوردها آمده که در صورت مصرف میانگین ۹۵ میلیون 
لیتری دولت امکان آن را خواهد داشت که بدون نیاز به واردات 
یا جابه جایی نحوه مصرف ســوخت نیاز کشــور را تامین کند.

پدیدار درباره برآوردهای وزارت نفت برای ســرمایه  گذاری های 
مورد نیاز در این حوزه نیز بیان کرد: آخرین عدد رسمی مطرح 

شــده در این حــوزه به 
گــزارش وزیــر نفت به 
اسالمی  شورای  مجلس 
باز می گــردد که در آن 
اعالم شده ما در صنایع 
باال و پایین دســتی این 
صنعت بــه ۸۰ میلیارد 
دالر سرمایه  گذاری نیاز 

داریم.وی افزود: البته این گزارش نیز مورد تایید مجلس شورای 
اســالمی قرار نگرفت و حتی آنها پیشــنهاد دادند با استفاده از 
ظرفیت های داخلی و کاهشی شدت مصرف انرژی با راهکارهایی 
مانند تعویــض بخاری های گازی هم امکان صرفه جویی خواهد 
داشت و هم بخشی از نیازها برای سرمایه  گذاری جبران می شود. 
البته این گزارش وزارت نفت بوده و باید دید پس از این ارزیابی ها 

در نهایت چه جمع بندی در این زمینه انجام خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

پرداختن به جزئیات فروش نفت منطقی نیست

مناقصه/عنوان
تجدید

موضوع 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدحجم عملیاتعملیات

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

شماره مناقصه سامانه حداقل رتبه مورد نیازدر مناقصه )ریال(
ستاد

محل تامین 
اعتبار

خرید و راه اندازی سامانه های الکترولیز نمک طعام در تجدیدآبرسانی
80,000,000,0004,000,000,000استانسطح استان

تولید کننده یا تامین کننده دارای نامه 
نمایندگی معتبر یا فروشگاه های دارای 

جواز کسب
طرح عمرانی2001007008000448  

36,000,000,0001,800,000,000استانخرید 6 عدد پمپ دو مکشهتجدیدآبرسانی
تولید کننده یا تامین کننده دارای نامه 
نمایندگی معتبر یا فروشگاه های دارای 

جواز کسب
طرح عمرانی2001007008000449

عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه عمیق آب تجدیدآبرسانی
طرح عمرانی52001007008000450کاوشهای زمینی25,272,284,1801,263,614,209هرسینشرب هرسین

احداث حوضچه شیرآالت، تعمیر و نگهداری و اصالح و تجدیدآبرسانی
طرح عمرانی52001007008000451آب-5 ابنیه15,465,623,390773,281,169اوراماناتبازسازی شبکه توزیع شهرهای روانسر،جوانرود،پاوه و ثالث

تجدیدآبرسانی
احداث حوضچه شیرآالت، تعمیر و نگهداری و اصالح و 
بازسازی شبکه توزیع شهرهای صحنه،هرسین،سنقر و 

کنگاور

شرق 
طرح عمرانی52001007008000452آب-5 ابنیه15,118,233,383755,911,669استان

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه درنظر دارد پروژه های 
آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی خود را طبق جدول زیر 
ازطریق مناقصه عمومی  توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعیین صالحیت شــده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می 
توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی 
به مدت 8 روز با شــماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای 
تعطیل با شــماره تلفــن 8254930-0833 تماس حاصل 
نماینــد. درضمن  آگهی مذکور در ســایت ملی مناقصات 
 کشور و ســایت شرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشاه 

)www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.  

من مراقب آب هستم  
با سامانه 122 حوادث و اتفاقات آب و فاضالب را گزارش نمایید

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 

وزارت نیرو
رشکت آب و افضالب استان رکمانشاه

آگهـی مناقـصه عمـومی
 با شماره )24-1401(

نوبت دوم
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گزیده خبر
 جعفری در دیدار با نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی

 مطرح کرد:
ایمیدرو به دنبال اشتغالزایی با توسعه 

زیرساخت ها در استان کرمانشاه
وجیه اله جعفری در دیدار با نماینده مردم کرمانشــاه 
در مجلس شــورای اسالمی هدف از توسعه زیرساخت 
های این استان را ایجاد اشتغال عنوان کرد.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری رئیس هیات 
عامل ایمیدرو در نشســت با محمد رشیدی نماینده 

مردم کرمانشــاه در مجلس شورای اسالمی به اشاره به تفاهم نامه بین ایمیدرو 
و اســتانداری کرمانشــاه، اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم اســتان کرمانشاه به 
اشتغالزایی، به دنبال توسعه زیرساخت های این استان به منظور ایجاد اشتغال 
هستیم.وی افزود: اگرچه ایجاد زیرساخت ها به تنهایی منجر به اشتغالزایی باال 
نمی شود اما تقویت این بخش به منظور کمک به توسعه صنعتی استان ضروری 
بوده و زمینه ایجاد اشــتغال را فراهم خواهــد کرد.رئیس هیات عامل ایمیدرو 
اعالم کرد: در حوزه فعالســازی معادن کوچک 2 بسته سرمایه گذاری در قالب 
14 محدوده معدنی در شهرســتانهای کرمانشاه، سنقر، کرندغرب و اسالم آباد 
غرب برای برگزاری مزایده های عمومی در حال آماده ســازی اســت.وی افزود: 
ایمیدرو در راستای جذب سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه بیتومین 
در اســتان های کرمانشــاه و ایالم، آگهی فراخوان خواهد داد.جعفری خبر داد: 
همچنین در فاز دوم پتانســیل یابی معدنی در اســتان کرمانشــاه 4 محدوده 
امیدبخش در شهرستان های پاوه، سنقر، هرسین و صحنه، شناسایی شده است.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر:
حمل بار صادراتی کانتینری در دریای خزر 

۱۲۵ درصد رشد کرد
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با تاکید بر اینکه تمرکز کشتیرانی دریای خزر 
صادرات و حمایت از صادرکنندگان ایرانی است، گفت: با توجه به شرایط کشور 
روسیه و مجموعه تحوالتی که در حوزه مسیر های حمل بار این کشور به دلیل 
مناقشــات با اوکراین صورت گرفته، حجم تقاضا برای صادرات به روسیه با رشد 
فزاینده ای مواجه اســت، اما در عین حال کشتیرانی دریای خزر طی هفت ماهه 
سال جاری در بخش حمل کاال های مربوط به کریدور های شمال-جنوب نسبت 
به ســال گذشته افزایش ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده است.کامبیز جهانبانی در 
گفتگو با خبرنگار مانا، با تاکید بر اینکه ناوگان کشــتیرانی دریای خزر با 1۰۰ 
درصد ظرفیت و بارگیری کامل بار های صادراتی و بار های کریدور شمال-جنوب 
از اسکله های بنادر شمال کشور مشغول به فعالیت است، خاطرنشان کرد: با توجه 
به اولویت ها و ماموریت های گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در کریدور 
شمال- جنوب، کشــتیرانی دریای خزر نیز به عنوان یکی از شرکت های گروه، 
تالش دارد تا نقش، ســهم و وظیفه خــود را در زمینۀ حمل کاالی صادراتی به 
خصوص در مســیر کریدور شمال- جنوب به صورت کامل ایفا کند.وی با بیان 
اینکه حدود ۳۸ درصد از بار های صادراتی کشور از سوی کشتیرانی دریای خزر 
حمل می شــود، تصریح کرد: این در حالی اســت که تنها 2۰ درصد از ناوگان 
در حال تردد به بنادر شــمالی، متعلق به کشــتیرانی دریای خزر بوده و مابقی 
مربوط به کشــتی های خارجی و ناوگان کشتیرانی بخش خصوصی ایران است.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر ادامه داد: در عین حال، کشتیرانی دریای خزر 
طی سال های اخیر با توسعه حمل و نقل کانتینری که پیش از این در دریای خزر 
متداول نبود، ۸۳ درصد حمل کاال های کانتینری از بنادر شمالی کشور به بنادر 
روسیه و قزاقســتان را انجام می دهد و امسال نیز در این زمینه نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل، در بخش حمل بار صادراتی کانتینری 12۵ درصد رشد را به 
ثبت رسانده اســت.وی تاکید کرد: در بخش واردات نیز سهم کشتیرانی دریای 
خزر نســبت به صادرات متناسب اســت؛ این در حالی است که کشتیرانی های 
بخش خصوصی و خارجی متمایل به حمل کاال های وارداتی هســتند و ســهم 
بیشــتری در حمل بار وارداتی دارند.جهانبانی تمرکز کشتیرانی دریای خزر را 
صــادرات و حمایت از صادرکنندگان ایرانی اعالم کرد و گفت: اگرچه با توجه به 
شــرایط کشور روسیه و مجموعه تحوالتی که در حوزه مسیر های حمل بار این 
کشور به دلیل مناقشات با اوکراین صورت گرفته، حجم تقاضا برای صادرات به 

روسیه با رشد فزاینده ای مواجه است.

 قصه پرغصه تعرفه تلفن ثابت کی
 تمام می شود؟

در حالی که شــرکت مخابرات ایران تاکید دارد تعرفه های جدید تلفن ثابت بر 
اساس دستورالعمل شورای رقابت و مصوبه   ی سازمان تنظیم مقررات و ستاد 
تنظیم بازار اعمال شده و این شرکت تمام فعالیت خود را بر اساس قانون انجام 
می دهد، اما شورای رقابت نظر دیگری دارد.به گزارش ایسنا، پیش از این اعالم 
شده بود که افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید 
قرار گرفته و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده 
است و درصورت موافقت رگوالتوری و ابالغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد 
شد.طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن های ثابت استان تهران برای حفظ خط 
تلفن ثابت خود بر اســاس جدول جدید پیرامون تعرفه های جدید تلفن ثابت، 
باید ماهانه 2۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه ای است که 
صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا 
به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.اما به تازگی اعالم شــد که 
در همین رابطه شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات 
تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شــده صادر کرد.در این باره داوود 
زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - با اشاره به 
مشکالت کارکنان شرکت مخابرات ایران در موضوع تعرفه به عنوان یک قصه 
پر غصه در طول 12 ســال گذشته گفت: این مسئله هم مانع پیشرفت حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده و هم 
اینکه تمام کارکنان و خانواده هایشان را تحت تاثیر قرار داده است.وی با بیان 
اینکه قصه پرغصه تعرفه تلفن ثابت باید تمام شــود، گفت: چون اگر مشکالت 
حوزه تعرفه و توســعه مخابرات حل بشــود مخابرات متحول می شود و اثرات 
مثبتی بر زندگی مردم و کیفیــت خدمات می گذارد.معاون تجاری و خدمات 
مشــتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تعرفه های جدید تلفن ثابت بر 
اساس دستورالعمل شورای رقابت و مصوبه   ی سازمان تنظیم مقررات و ستاد 
تنظیم بازار اعمال شــده است، گفت: شرکت مخابرات همواره تمامی فعالیت 
های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگوالتوری انجام 
می دهد، بر این اساس هم مدارک و مستندات مورد نیاز به شورای رقابت ارسال 
می شود.زارعیان گفت: آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال 
1۳۸2 در شــورای اقتصاد وقت تصویب شد. از 1۳۸2 تا 1۳۹2 اتفاقی نیفتاد 
و از این ســال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان های بیشــتری به 
بخش ثابت وارد شده است.وی افزود: نهایتا در سال 1۳۹۵ در تعرفه ای که به 
مخابرات داده شده بود هم ساختار تعرفه تغییر کرد و از پالس به دقیقه تبدیل 
شد و هم آبونمان هم از مشترکین گرفته می شد که توسط دیوان عدالت اداری 
حذف و زیان ســنگینی به این  شرکت وارد شد.زارعیان گفت: نسبت درآمد با 
ارزش بازار و هزینه های مخابرات متناســب نیست و هر وقت این دو متناسب 
با یکدیگر شوند خدمات مخابرات توســعه می یابد و این شرکت به مشتریان 
خدمات بهتری را ارائه می دهد.وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
افزود: مشــترکینی هم که در حال حاضر استفاده ای از خط تلفن ثابت ندارند 
میتوانند آن را به مخابرات و صنعت ارتباطات کشــور به منظور استفاده دیگر 

هموطنان باز پس دهند.

ممنوعیت واردات خودرو از فرانسه گل به خودی بود

وارداتتاپایانسالانجامنمیشود
دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو خاطر نشــان کرد: صنایع 
خودروسازی در به دست آوردن بازار موفق بودند اما در نگه داشت 
آن نتوانســتند کاری از پیش ببرند. بحث خدمات پس از فروش 
در کشورهای هدف صادارتی ما به فاجعه نزدیک است به عنوان 
مثال بعد از فروش خودرو دوگانه ســوز به روسیه چه اتفاقی رخ 
داد؟ خریداران روســی خودروها را مقابل سفارتخانه ایران پارک 
کردند و شــعار دادند چراکه نتوانســیم به تعهد خود در زمینه 
۳ ســال فروش گاز مجانی عمل کنیم.مهدی دادفر در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه از ابتدای ســال بحث 
واردات خودرو از ســوی وزارت صمت مطرح شــد، گفت: بانک 
مرکزی اعالم کرد به محض آغاز ثبت سفارش خودرو، ارز آن را 
تامین خواهد کرد این در حالیست که وزارت صمت از آغاز ثبت 
سفارش ها خبر داده است؛ بین این دو گفته فاصله وجود دارد و 
بایــد منتظر بمانیم که چه پیش خواهد آمد.وی با طرح دیدگاه 
خود در زمینه واردات خودرو، اضافه کرد: فضای کلی کشــور از 
جمله ارز و نحوه واردات دارو، به گونه ای است که نمی توان چندان 
بــه آغاز روند واردات خودرو تا پایان ســال امیدوار بود و به نظر 
می رســد که مســئوالن وزارت صمت نتوانند موفق به این مهم 
شود. اما اینکه آقایان می خواهد ثابت کنند که امثال من اشتباه 
می کنیم و آگاهی چندانی از موضوع ندارم بحث دیگری است و 
امیدواریم که امثال بنده اشتباه کنیم و در نهایت واردات خودرو 
به نفع مردم تمام شــود.این فعال حوزه واردات خودرو ادامه داد: 
فعاالن حوزه واردات اینگونه ســخن می گویند تا شاید مسئوالن 
مربوط به خود بیایند و کاری انجام دهند اما به نظر می رسد که 
مســئوالن وزارت صمت چندان در این زمینه دغدغه ای ندارند 
و در نهایــت موفق به واردات خودرو نخواهند شــد.دبیر انجمن 
واردکننــدگان خودرو بــا بیان اینکه واردات باید در دســترس 
همگان باشــد، گفت: واردات خودروی موثر اســت زمانیکه که 

منجر به کاهش قیمت و تعادل در عرضه شــود؛ واردات ۵ تا 1۰ 
هزار خودرو و عرضه آنها در بورس باعث خواهد شد قیمت آن از 
خودرو داخلی و خودروهای موجود در بازار باالتر برود و در نهایت 
منجر به افزایش قیمت خودرو در کشــور شــود، با این شرایط 
چه مطلوبیتی می تواند داشته باشد؟این کارشناس حوزه واردات 
ادامه داد: وارداتی موثر اســت که انحصاری و برای چند شرکت 
خاص نباشد و در نهایت بتواند کاهنده قیمت خودرو در کشور را 
کاهش بدهد.وی از پیوند زدن فضای سیاسی با فضای اقتصادی 

انتقاد کرد و افزود: در شــرایط فعلی اقتصاد و سیاست در ایران 
بایکدیگر آمیخته شده است. خودروســازان فرانسوی رنو و پژو 
در روســیه جای پای خوبی باز کرده بودند اما بعد از تحریم های 
اروپا علیه روسیه این خودروسازان مجبور شدند که از این کشور 
خارج شــوند همین شرایط نیز برای ایران تکرار شده بود این در 
حالیســت که مجموعه ساختار و خط تولید و برنامه ریزی ایران 
خودرو مانند شــرکت های فرانسوی اســت و آنها در پلتفرم رنو 
کوئیک کار می کنند و به نظر می رسد ممنوعیت واردات خودرو 

از فرانسه بیشتر غلظت سیاسی داشته باشد تا غلظت اقتصادی. 
اما با این ممنوعیت بیشتر دست و پای خودروساز داخلی بسته 
می شــود، وقتی افراد صنعتی وارد فضای سیاسی می شوند کار 
به بیراه می رود. باید سیاســت به سیاست مداران واگذار شود و 
آنها خود در این زمینه تصمیم بگیرند به نظر من این ممنوعیت 
به نوعی گل به خودی اســت.دادفر تصریــح کرد: بدعهدی ها و 
بدقولی صنعتی تمام قد برعهده فرانســوی ها نبوده اســت و در 
این میان ما نیز مقصر هســتیم و عدم توجــه و اهمال مدیران 
در زمان گذشــته باعث سوجریانات و انحرافات شد.دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر 
بحث صادرات خودرو از ایران به کشــورهای مانند ارمنستان و 
ونزوئال مطرح شــده است به نظر شــما آیا در این زمینه موفق 
خواهیم بود؟ گفت: مشتری تمایل به خرید خودروهایی دارد که 
خدمات فروش و خدمات پس آن جلوتر از خودرو باشد. صنایع 
خودروسازی در به دست آوردن بازار موفق بودند اما در نگه داشت 
آن نتوانســتند کاری از پیش ببرند. بحث خدمات پس از فروش 
در کشورهای هدف صادارتی ما به فاجعه نزدیک است به عنوان 
مثال بعد از فروش خودرو دوگانه ســوز به روسیه چه اتفاقی رخ 
داد؟ خریداران روســی خودروها را مقابل سفارتخانه ایران پارک 
کردند و شــعار دادند، چراکه نتوانسیم به تعهد خود در زمینه ۳ 
سال فروش گاز مجانی عمل کنیم؛ همچنین خودرو دنا به ونزوئال 
صادر شــد اما در این کشور یک قطعه ابتدای پیدا نمی شود.وی 
با بیان اینکه امکان فتح بــازار برای ما وجود دارد، گفت: قیمت 
تمام شــده خودرو در ایران نسبت به خودروهای بیرون از کشور 
قابل توجه اســت و ما مزیت قیمتی رقابتی داریم به خصوص در 
خودروهای پژو 2۰6، رانا و کوئیک و می توانیم بازارهای بیشتری 
را آن خود کنیم مشروط به اینکه بتوانیم خدمات پس از فروش 

را به کشورهای هدف صادراتی انتقال بدهیم.

گزارش  میدانــی از بازار لوازم خانگی 
حاکی از رکود در بازار و افزایش تقاضا 
برای تعمیرات است و حداقل قیمت 
یخچال و فریزر، ماشــین لباسشویی 
و ماشــین ظرفشــویی نیز به ترتیب 
1۷، شش و 12 میلیون تومان است.
به گزارش ایســنا، مشاهدات میدانی 
از بازار لــوازم خانگــی امین حضور 
حاکی از خلوت بودن این بازار است؛ 
موضوعی که فروشــندگان نیز آن را 
تایید می کنند. یکی از فروشندگان با 
اشاره به افزایش نرخ ارز در هفته های 
اخیر، می گویــد: » قبال دالر  باال می 
رفــت، بازار رونــق می گرفت و مردم 
شروع به خرید می کردند، اما در حال 
حاضر پول ندارند و ترجیح می دهند با 
چیزی که دارند کنار بیایند یا ســراغ 
تعمیرات بروند. مردم فقط اگر مجبور 
باشــند خرید می کننــد.او همچنین 
درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت 
کاالها می گویــد: »وقتی دالر باال می 
رود، مغازه دار می گوید پس باالتر هم 
مــی رود. برای مثــال دالر ۳6 رو ۳۷ 
هزار تومان حســاب می کند تا ضرر 
نکند. چون فروشنده ها تا حاال چندین 

بار ضرر کرده اند. البته در حال حاضر 
یک هفته اســت که نرخ ارز روی ۳۵ 

هزار تومان مانده.«
بررســی قیمت ها نیز نشان می دهد 
که در حــال حاضر قیمــت یخچال 
ساید بای ســاید ایرانی در بازار 2۷ تا  
۵6 میلیــون تومان و ســاید خارجی 
حــدود 4۸ تا 1۳۰ میلیــون تومان 
است. محدوده قیمت یخچال و فریزر 
دوقلوی ایرانی نیز 1۷ تا 4۰ و خارجی 
۵2 تــا بیــش از 1۰۰ میلیون تومان 
است.انواع لباسشویی ایرانی نیز شش 

میلیون  و ۵۰۰ تا 1۷ میلیون تومان 
و انواع خارجی این محصول 14 تا 4۰ 
میلیون تومان فرخته می شــود. انواع 
ماشین ظرفشویی ایرانی نیز 12 تا 1۹ 
میلیون تومان و انواع خارجی آن 16 تا 
4۵ میلیون تومان قیمت دارد.در این 
میان قیمت انواع گاز با طرح فر دو تا 
هشت میلیون تومان است و گازهای 
فردار نیز پنج میلیــون و ۷۰۰ تا 1۷ 
میلیون تومان عرضه می شــود. البته 
فروشنده تاکید می کند که ارزان ترین 
گاز فــردار فقــط یک مدل اســت و 

فراوانــی زیــادی در حداقــل قیمت 
نیســت.همچنین انواع تلویزیون ۵۰ 
اینچ برندهای داخلی حدود 1۰ تا 1۳ 
و قیمت انواع خارجی این محصول 14 
تا 24 میلیون در بازار عرضه می شود.
بررســی برخی از قیمت لوازم خانگی 
کوچک تر و ضروری نیز نشان می دهد 
که انواع جاروبرقی به قیمت دو میلیون 
و 2۰۰ هــزار تومان تــا 12 میلیون 
تومان، اتو یک میلیون و ۸۰۰ تا چهار 
میلیون و 6۰۰ هزار تومان و ماکروفر 
ســه میلیون و ۵۰۰ تــا 1۷ میلیون 
تومان فروخته می شــود. فروشندگان 
می گویند که اکثر ماکروفرها و اتوهای 
بازار خارجی است.فروشندگان درباره 
اظهــارات جالبی دارند.  گارانتی هم 
تاکید می کنند که شرکت های  آن ها 
خصوصی که لــوازم خانگی قاچاق را 
گارانتــی می کنند، بــا تعهدات خود 
عمل می کنند. یکی از فروشــندگان 
می گوید: این شــرکت های خصوصی 
1۰ ســال گارانتی موتــور و 1۸ ماه 
گارانتی قطعــات دارند و تا حاال هیچ 
موردی نبوده که کاال برگشت بخورد 

یا دچار مشکل شود.

لوازم خانگی چند؟

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران می گوید در 
بازار عراق تغییر مهمی برای کاالهای ایرانی رخ نداده اما 
برخی محصوالت که بــا ارز 42۰۰ تومانی تولید و صادر 
می شدند، کار دشوارتری دارند.علی شریعتی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: کاالهای ایرانــی در بازار عراق، در 
ســطوح مختلف و به شــکلی متنوع صادر می شوند و ما 
هم در ســطح دولتی و هم در سطح بخش خصوصی به 
این کشــور صادرات داریم. آنچــه که معموال بر عملکرد 
صادراتی ما به عراق تاثیر کوتاه مدت می گذارد نیز مربوط 
بــه عملکرد صادراتی دولت می شــود. چــه در صادرات 
میعانات و چه در صادرات برق، دولت ما به عراق صادراتی 
دارد کــه در ماه های مختلف با توجه به شــرایطی که به 
وجود می آید، امکان ایجاد تغییر در آمارهای صادراتی را 

دارد امــا جز آن، در بازار عراق هیچ اتفاق جدید و مهمی 
برای کاالهای ایرانی رخ نداده و روال کار به طور معمول 
ادامــه دارد.به گفتــه وی، آنچه که مربــوط به صادرات 
کاالهای مصرفی به عراق می شود، در نهایت مسیر خود 
را طی خواهد کرد. شاید در برخی ماه های سال مانند فرا 
رســیدن محرم یا ایام اربعین، محدودیت هایی به وجود 
بیاید اما در نهایت و پــس از آن، صادرات ما روال عادی 
خــود را طی خواهد کرد. آنچه که در آمار ســال جاری 
مطرح شــده نیز هر چند افتی را نشــان می دهد اما در 
صورت طی شــدن روال عادی می توان انتظار داشت که 
تا پایان ســال این اعداد جبران شود.عضو اتاق بازرگانی 
ایران با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد عراق در ماه های 
گذشته، تصریح کرد: براوردها نشان می دهد که پول ملی 

عراق توانسته خود را تقویت کند و ارزش این پول در ماه 
گذشته بیشتر شــده و پیش بینی می شود در ماه جاری 
نیز این روند ادامه پیدا کند. از سوی دیگر رشد اقتصادی 
عراق نیز ادامه پیدا کرده و همین موضوع بازار این کشور 
را گســترش داده است. برای مثال بحث بلک فرایدی در 
عراق به شــدت مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد 
بازار خوبی در این حوزه به وجود آمده است.شــریعتی به 
تغییراتی که در شرایط صادرات برخی کاالهای ایرانی به 
عراق به وجود آمده نیز اشــاره کرد و گفت: برای مثال ما 
به عراق صادرات چیپس داشتیم که این محصول ضریب 
جذب 4۰ درصدی روغن دارد با ارز 42۰۰ تومانی تامین 
می شد و از سوی دیگر بذر و کود حمایت های کشاورزی 

در تامین سیب زمینی می گرفت. 

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

ماجرای عجیب صادرات چیپس ایرانی به عراق

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با 
اشاره به تعرفه نیم درصدی و غیررقابتی شدن 
محصوالت باغی گفت: امســال خشــکبار از ۳ 
میلیارد دالر صادرات ســال گذشته به کمتر از 
یک میلیارد دالر رسیده است.به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات اقلیمی یکی از مسائل 
مهم و مطرح جهانی در چند دهه اخیر بوده که یکی از معضالت عمده زیست محیطی 
را به وجود آورده اســت. در این راستا ایران یکی از کشورهای بحرانی در حوزه کمبود 
آب به شمار می رود. سال هاست هشدار بی آبی با خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها 
و تاالب ها، کاهش ســطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، 
فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان گرد و غبار به صدا درآمده است. این یعنی بحران 
آب بزرگترین تهدید کشــور بوده و بخش کشاورزی یکی از نخستین حوزه هایی است 
که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار خواهد گرفت. در این باره کشاورزان قادر نیستند 

شرایط اقلیمی را کنترل کنند، اما انتظار است مسئوالن و مدیران به کنترل وضعیت 
بحرانی پرداخته و چاره اندیشــی کنند.یکی از راهکارها برای اســتفاده بهینه از آب و 
کاهش مصرف آن افزایش بهره وری با اصالح الگوی کشت است. اگر مدیران باالدستی 
نتوانند شرایط موجود را به درستی مدیریت کنند بازارهای بین المللی یک به یک از 
دســت رفته و به رقبا واگذار می شود. در حال حاضر بخشی از بازار جهانی محصوالت 
ایرانی به کشــورهایی مانند ترکیه واگذار شــده و این روند ادامه دارد. زین العابدین 
هاشــمی، دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار درباره بهره وری و کاهش آب 
بری در حوزه کشــاورزی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: نخســت باید به ســوی 
محصوالت دارای مزیت رفت که با توجه به بحران فعلی خشکسالی، کمترین آب بری 
را داشته باشند. محصوالت خشکبار از آن جمله بوده که هر دو ماه یکبار به آبیاری نیاز 
دارند.وی افزود: بر اســاس مطالعات انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی محصوالتی 
مانند هندوانه، گوجه و… آب بر بوده و باید در این بخش اصالحاتی انجام شود.هاشمی 

در ادامه سخنان خود گفت: با وجود مزیت های رقابتی خشکبار در حوزه صادرات سهم 
ایران در بازار جهانی در حال کاهش است و کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه بازارهای 
خود را توســعه داده اند.او با اشاره به تعرفه نیم درصدی صادرات محصوالت کشاورزی 
تصریح کرد: بر اساس بند »و« تبصره ۸ قانون بودجه 14۰1 کل کشور، تمامی کاالهای 
گروه کشاورزی و غذایی موظف به پرداخت نیم درصد از ارزش محصوالت صادراتی به 
دولت هستند که چالش هایی را به وجود آورده است.دیدگاه برخی از کارشناسان حوزه 
کشــاورزی و اقتصادی بر این است که دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی 
نباید از همه انواع محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود چون مصرف آب 
در تولید محصوالت متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در 
این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده و از طرفی آئین نامه اجرایی برای آن 
تدوین نشده، نهادهای اجرایی آن را به تمام بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیالت 
تعمیم داده اند که اساس پرورش و تولید انواع ماهی، میگو و… در آب انجام می شود؛ اما 
در زمره صادرات آب مجازی قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به 
چرخه مصرف برمی گردد. از نگاه فعاالن حوزه کشاورزی ابهامات زیادی در روند اجرای 
ایــن بند قانونی به وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات انواع خشــکبار، زعفران، 

خرما، انگور و دیگر محصوالتی که جزو کم آب برها هستند داشته است.

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار

صادرات خشکبار به یک سوم کاهش یافت
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چرا سکه بورسی ۱۷ میلیون شد؟
قیمت ســکه تمام طرح جدید طی معامالت امروز بازار ســرمایه در حالی از ۱۷ میلیون تومان گذر کرد که یک کارشــناس بازار ســرمایه بر این باور است که سکه حباب مثبت دارد و 
خریداران انتظار دارند قیمت طالی جهانی یا ارز افزایش یابد.به گزارش ایســنا، طی معامالت بازار ســرمایه، سکه تمام طرح جدید با افزایش بیش از یک درصدی نسبت به روز گذشته 
از مرز ۱۷ میلیون تومان گذر کرد. این درحالی است که امروز کمترین قیمت سکه در بازار سرمایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و بیشترین قیمت نیز ۱۷ میلیون و ۲۴۰ هزار 
تومان بود. قیمت مجاز سکه نیز از ۱۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان است.در زمینه دلیل افزایش قیمت سکه در بازار سرمایه، روزبه شریعتی - کارشناس 
این بازار - در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: قیمت ســکه از دو متغیر اصلی نرخ طالی جهانی و دالر تاثیر می پذیرد. قیمت هر انس طال در بازار جهانی حدود ۱۷۷۵ دالر است. در این 
میان سکه قیمت دالر را بیش از نرخ کنونی پیش بینی کرده اما قاعدتا این نرخ حباب دارد. در واقع با هر انس طالی ۱۷۷۵ دالری و دالر ۳۶ هزار تومانی، قیمت سکه باید ۱۴ میلیون و 
۸۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.وی ادامه داد: مابه تفاوت قیمت کنونی سکه و ۱۴ میلیون تومان مذکور، حباب سکه است؛ یعنی خریداران انتظار دارند قیمت طالی جهانی یا ارز به قدری 

رشد کند که قیمت سکه به ۱۷ میلیون تومان برسد.

گزیده خبر

در راستای تسهیل در رسیدگی به پرونده های مطالباتی؛
سامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات بانک 

سینا راه اندازی شد
سرپرســت معاونت حقوقی و مطالبات بانک ســینا از راه اندازی »سامانه جامع 
حقوقی و وصول مطالبات« این بانک در راســتای روان سازی، تسهیل و تسریع 
فرایند ثبت، رســیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا، ابوالفضل انوری گفت: این سامانه که مبتنی بر وب و براساس 
سطح دسترسی شعب و مناطق است، اقدامات مدیریت های مناطق و واحدهای 
حقوقی را در فرایند ثبت، پیگیری و وصول مطالبات تســهیل می ســازد و طی 
آن فرایند وصول اقســاط تا نهایتاً بازپرداخت و تسویه تسهیالت را تحت نظارت 
خواهد داشت.وی اظهار داشت: این سامانه دارای قابلیت های بسیاری از جمله دو 
پنل مجزا جهت ثبت و مدیریت پرونده های وصول مطالبات و حقوقی اســت که 
عالوه بر ســهولت دسترسی به پرونده های حقوقی، تسریع در پیگیری پرونده ها، 
امکان اخذ گزارشات متعدد و ارائه اطالعات و آمار جامع و تحلیلی از پرونده ها را 
فراهم می آورد.انوری از دیگر قابلیت های این سامانه را اتصال و فراخوانی جزئیات 
پرونده ها و تسهیالت از سیستم فرانگین و تهیه بایگانی از تمامی پرونده های بانک 
و مستندات آن به صورت الکترونیک، امکان ارسال پیامک و اخطاریه به کاربران 
جهت اعالم موعد قانونی و قضایی و تحلیل داده های حقوقی به منظور شناسایی 

و آسیب سنجی در قراردادهای مختلف بانکی برشمرد.

عضو هیئت مدیره بانک خبر داد:
احیای بزرگترین واحد تولیدی واگن کشور با 

مشارکت بانک صادرات ایران
 عضــو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: شــرکت واگن پــارس به عنوان 
بزرگترین واحد تولید واگن کشور با مساعدت بانک صادرات ایران دوباره در ریل 
سودآوری قرار گرفت و موفق به افزایش ۱۰۰ درصدی حجم فروش شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در بازدید از کارخانه واگن پارس 
با بیان این مطلب تاکید کرد: شرکت واگن پارس با توجه به ظرفیت های مطلوب 
تولیدی، ســال ها در شرایط نامناســبی از نظر حجم تولید، اشتغال و سودآوری 
قرار داشــت که بانک صادرات ایران پس از انتقال سهام این شرکت به گروه مپنا 
و انتصاب مدیــران جدید، با پرداخت بیش از دو هزار میلیارد ریال تســهیالت 
ریالی برای احیای این واحد تولیدی کمک شــایانی کــرد.وی با تاکید بر اینکه 
حمایت بانک صادرات ایران از این واحد تولیدی در صنعت ریلی کشور با توجه به 
برنامه های توسعه ای آن انجام شده است، افزود: با وجود مشکالت متعدد شرکت ها 
در شــرایط کنونی، بانک صادرات ایران همچنــان حمایت از تولید داخلی را در 
دستور کار دارد. در همین راستا حمایت بانک موجب شد تا شرایط شرکت واگن 
پارس در سال گذشــته بهبود یافته و با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی حجم تولید، 
میزان فروش ســاالنه این شــرکت از ۱۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و از یک 
واحد زیان ده به یک واحد ســودآور و فعال تبدیل شود.همچنین در جریان این 
دیدار مرتضی مالنژاد، مدیرعامل شرکت واگن پارس نیز بانک صادرات ایران را به 
عنوان یار دوازدهم شرکت معرفی کرد و احیای این شرکت را مدیون مساعدت و 

مسئولیت پذیری مدیران بانک صادرات ایران دانست.

بیمه زندگی بیمه تعاون را با تخفیف ویژه روز 
بیمه تهیه کنید

بیمه تعاون به مناسبت روز بیمه، تخفیفانه فروش را در رشته بیمه های زندگی 
راه اندازی کرده است.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت به مناسبت 
روز بیمــه و از تاریخ ۵ الی ۱۵ آذر، طرح ویژه فروش بیمه نامه در رشــته بیمه 
های زندگی را راه اندازی کرده اســت.بر این اســاس، عالقه مندان می توانند در 
تاریخ اشــاره شــده، با خرید بیمه نامه زندگی بیمه تعاون، از ۵۰ درصد تخفیف 
در هزینه های اداری و بیمه گری برخوردار شــوند.گفتنی است، در بیمه زندگی 
بیمه تعاون، کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشور ارائه خواهد شد 
و ویژگی هایی همچون معافیت ها، پرداخت مستمری  ها، پوشش بیمه ای حوادث، 
بیمه تکمیلی و... در این بیمه نامه لحاظ شده است.بر این اساس، دارنده این بیمه 
نامه »می تواند از خدمات بیمه درمان شامل پرداخت هزینه دندان پزشکی، تجمیع 
پاراکلینیکی، بستری و جراحی برخوردار شده« و از خدماتی چون »پوشش بیمه 
آتش ســوزی منازل مســکونی و محل کار بهره مند می شود«.»پوشش معافیت 
بیمه گــزار از پرداخــت حق بیمه به علت فوت در اثر حادثه«، »پوشــش هزینه 
پزشکی در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در صورت ابتال به پنج بیماری خاص 
شــامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی 
بــدن« و »پرداخت هزینه به بیماران مبتال به کرونا« از دیگر مواردی بود که در 
طرح بیمه زندگی دیده شده است.شایان ذکر است که هم اکنون »تعداد پوشش 
بیماری های خاص در ۴ گروه اصلی از ۵ بیماری به ۳۰ بیماری رســانده شده و 
در این طرح تا حداکثر ۵۰ میلیون تومان نیز به صورت سرمایه ای پوشش داده 
خواهد شد«.بر این اساس »گروه اول این دسته به سرطان و پیوند مغز استخوان؛ 
گروه دوم به بیماری های قلبی شــامل سکته مغزی، اولین سکته قلبی، جراحی 
آئورت و...؛ گروه ســوم به بیماری های اعصاب شامل تومور و ...و گروه چهارم به 
سایر بیماری ها شامل بیماری های وخیم کبدی و... اختصاص دارد«.قابل توجه 
اســت این بیمه نامه بنا دارد پوشش »هزینه های مشاوره درمانی« را نیز به این 

رشته اضافه کرده و بسته تکمیلی تری را برای مشتریان فراهم کند.

سرپرست بانک مسکن:
پرداخت بیش از ۳۹ هزار میلیاردتومان به 

حساب سازندگان نهضت ملی مسکن
 سر پرست بانک مسکن از افتتاح حساب ۷۴۰ هزار و ۳۳۵ نفر متقاضی طرح 
نهضت ملی مسکن نزد بانک خبر داد و مبلغ واریز شده به حساب سازندگان از 
محل آورده متقاضیان و تسهیالت را در مجموع ۳۹ هزار و ۱۴۲ میلیاردتومان 
عنوان کرد.به گزارش ایلنا، علی عسکری سرپرست بانک مسکن روند افتتاح 
حساب متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در آن بانک، پرداخت وجه به 
ســازندگان و افتتاح حســاب متقاضیان را اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 
۷۴۰هزار و ۳۳۵ نفر متقاضی پذیرفته شــده نهضت ملی مسکن نزد بانک 
مسکن افتتاح حســاب کردند.سرپرست بانک مسکن توضیح داد: مبلغ کل 
واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیالت ۳۹ 
هزار و ۱۴۲ میلیاردتومان است که از این میزان، ۲۴ هزار و ۶۹۷ میلیاردتومان 
از محل تسهیالت و ۱۴ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان 
به حســاب سازندگان واریز شده اســت.وی اعالم کرد: تاکنون ۴۲۲ هزار و 
۶۲۲ واحد برای دریافت تســهیالت به بانک مســکن معرفی شده است که 
بانک تاکنون با ۱۸۴ هزار و ۳۴۴ واحد به مبلغ ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان 

قرارداد منعقد کرده است.

 واریز بخش نقدی معامله
بزرگترین معامله تاریخ 
خصوصی سازی نهایی شد

تهران- ایرنا- رئیس ســازمان خصوصی سازی با اعالم واریز 
بخش نقدی بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی ســازی یعنی 
بلــوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شــدن 
این معامله خبــر داد.به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، »حسین قربان زاده« اظهار داشت: روز گذشته ۳۲ 
هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حصه نقــدی بزرگترین معامله 
تاریخ خصوصی ســازی، توسط شــرکت خریدار به حساب 
ســپرده گذاری مرکزی واریز و بدیــن ترتیب معامله بلوک 
۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قطعی 
شــد.وی افزود: فروش این سهام در راستای تکالیف بند الف 
تبصــره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ اســت که وظیفه ســازمان 
خصوصی سازی اســت.قربان زاده ادامه داد: البته همواره این 
دغدغه مورد توجه اســت که نباید در فروش سهام شرکت 
هــای دولتی نگاه درآمدی صرف داشــت و به همین دلیل 
در ایــن مزایده ابتدا اهلیت و صالحیت متقاضیان شــرکت 
در مزایــده یعنی پاالیشــگاه نفت تهران و شــرکت اهداف 
در کارگــروه پایش اهلیت بررســی و مورد تایید قرار گرفت 
و در ضمن، مالحظات بازار ســرمایه نیز در نظر گرفته شد 
چنانکه اتفاقا فروش بلوکی این سهام بیش از سه برابر قیمت 
تابلو، رونق را به بازار ســرمایه برگرداند.رئیس کل ســازمان 
خصوصی سازی تصریح کرد: این تامین مالی غیر تورمی فقط 
محدود به امســال نیســت و هر ۶ ماه یک بار تا چهار سال 
نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله 
به حســاب خزانه دولت واریز می شود.بر اساس  این گزارش، 
دوشــنبه )۹ آبان ماه( بلوک ۱۲ درصدی شــرکت هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه یک هزار و ۳۹۷ تومان 
به ازای هر سهم، پس از سه روز رقابت نفس گیر و ۲۷۰ مرتبه 
تغییــر قیمت، در نهایت در قیمت یک هزار و ۸۵۱ تومان به 
فروش رســید و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد 
تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ 
درصد اضافه ارزش بلوکی رســید و بدین ترتیب، بزرگترین 
معامله تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسید. در همین 
راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی این معامله دیروز 

واریز و معامله قطعی شد.

بانک مرکزی اعالم کرد

 تضمین پرداخت اسکناس دالر در قبال اوراق ارزی
بانــک مرکزی اعالم کرد که با توجه به ســطح مطلوب ذخایر 
اســکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی 
با سررسید کوتاه مدت )ســه ماهه( در دستور کار قرار گرفت و 
در زمان سررسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق، اسکناس 
آن به ســهولت پرداخت می شود.به گزارش ایسنا، درپی مطرح 
شدن برخی انتقادات نسبت به سیاست های اتخاذ شده در قبال 
مدیریــت بازار ارز، بانک مرکزی اعالم کرد که طی ســال های 
اخیــر تحوالت نــرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامــل غیر اقتصادی 
و بــرون زا بــوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مســیری 
نامتناســب با بنیان های اقتصادی منجر شده است. با این حال 
در چنین شرایطی سیاستگذار تالش کرده با بکارگیری ابزارهای 
در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشــور، 
آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کالن به حداقل 

برساند.

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر 
آن است ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه 
متعادل ســازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات بخشی به بازار 
ارز را فراهم کند.همچنین به موجب مســئولیت محوله به این 
بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین باالدستی و نیز 
حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده )موضوع 
بند »ت« تبصره »۲« ماده »۲۰« قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور(، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده 
است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، 
زمینه ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار 
بــا تحوالت عوامــل بنیادین اقتصاد کالن حرکــت کند.البته 
می بایســت توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت شده، 
بانــک  مرکزی با هدف کاهش نوســانات کوتاه مدت و با توجه 
بــه اقتضائات اقتصاد کالن می تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از 
این رو برخی منتقدان الزم است به این نکته امعان نظر داشته 
باشند که سیاســت مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک 
مرکزی اســت و اســتفاده از این ابزار را نمی توان به ارزپاشی 
تعبیر و تفسیر کرد.گفتنی اســت؛ در خرداد ماه سال جاری و 

در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر 
عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا 
اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض 
کــرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دســتور کار 
خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای، 
مجــوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی ها را 
صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش 
نرخ ارز در بــازار برجای گذارد. در ادامــه این بانک خرید ارز 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی ها مجاز اعالم 
کــرد و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد عالوه بر ارز 
صادرکنندگان، نســبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.با ایجاد ســازوکار معامالت با 
نرخ توافقی، روند عرضه ارز توســط صادرکنندگان بهبود یافت 
کــه این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی ها، 

زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ دهی به تقاضای اسکناس 
گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. 
در این چارچوب، افراد می توانند با مراجعه به صرافی ها و شعب 
منتخــب بانک ها ارز مورد نیاز خود را )در ســرفصل خدماتی 
ســایر( با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر 
بســزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررســمی و انتقال آن به 

مجاری رسمی در پی داشت.

مازاد 11.1 میلیارد دالری تراز پرداخت های خارجی کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دالیل 
اجرای سیاست مذکور از ســوی بانک مرکزی الزم است به 
این نکته اشــاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند 
حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این 
مولفه در ســال ۱۴۰۰ و ماه های سپری شده از سال ۱۴۰۱ 

در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به عنوان نمونه در سال 
۱۴۰۰، ارزش صــادرات نفتی و غیرنفتــی به ترتیب معادل 
۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دالر بود که در مقایســه با سال قبل از 
آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشــان می دهد.برآیند 
تحوالت تجارت خارجی کشــور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا 
حساب جاری تراز پرداخت های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ 
میلیارد دالری همراه شود.این روند در سال جاری نیز تداوم 
یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه 
نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب 
مولفه هــای بنیادین موثر بر بازار ارز، در شــرایطی که بعضاً 
انتشار اخبار نادرست در خصوص تحوالت اقتصادی و سیاسی 
می تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع 
آن نوســانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک 
مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره گیری از ابزارهای در 
اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل گیری نوسانات در 
بازار جلوگیری نماید و زمینه های ظهور و بروز آن را محدود 

سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار 
ارز

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار 
اوراق ارزی با سررسید کوتاه مدت )سه ماهه(، بخشی از تقاضای 
موجــود در بازار ارز را پاســخ دهد. یکی از نکات اساســی در 
طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد 
پذیرش سرمایه گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور 
از عمق کافی برخوردار باشد؛ عالوه بر این، بانک مرکزی نیز به 
سهولت امکان تامین اســکناس آن را در سررسید )در صورت 
درخواســت دارنده اوراق( دارد.در همیــن خصوص از آنجاکه 
کشورهای مقصد صادرات کاالهای ایرانی عمدتاً مبادالت خود 
با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دالر آمریکا تسویه می کنند 
و همچنین با توجه به » سطح مطلوب ذخایر اسکناس دالر در 
داخل کشور«، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب 
می شــود در زمان سررســید و در صورت درخواست دارندگان 

اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.

امسال سود ســهام عدالت که بیشتر از ۱۰ 
سال است مهمان اقتصاد ایران شده، دو برابر 
ســال گذشــته و در دو مرحله واریز خواهد 
شــد.به گزارش خبرنگار مهــر، طرح توزیع 
سهام عدالت، اولین بار در مرداد ماه سال ۸۴ 
و پس از ابالغ سیاســت های اصل ۴۴ قانون 
اساســی در جلسه هیئت وزیران دولت وقت 
به تصویب رســید. در ادامه این مسیر برای 
شناســایی مشمولین ســهام عدالت از سال 
۸۴ تا ســال ۸۹، در مجمــوع ۶ بار تصمیم 
مســئولین وقت دچار تغییر شــد. در ابتدا 
بنا بود این ســهام به همــه ایرانیانی که ۱۵ 
ســال کامل دارند با اولویت دهک های پایین 
درآمدی واگذار شــود اما در آبان ماه ســال 
۸۵ این تصمیم عوض شــد و قرار شد سهام 
عدالت تنها به دو دهک پایین درآمدی برسد 
و نهایتاً در فروردین ۸۸ با تصویب آئین نامه 
اجرایی توزیع سهام عدالت، ارائه سهام عدالت 
به ۶ دهک پایین درآمدی که ۲ دهک پایین 
درآمدی آن با اولویت روســتاییان و عشایر 
بود، به تصویب رسید.علی رغم تاکید قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی بر اختصاص این سهام به دهک های 
درآمدی، اما از همان ابتدا به جای بررســی 
دقیــق درآمد افراد، اقشــار جمعیتی مبنای 
تخصیص این سهم ها قرار گرفت. بر این مبنا 

اگر چه در گام اولیه، اقشار آسیب پذیر تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی مشمول دریافت 
ســهام عدالت قرار گرفتند اما در ادامه اقشار 
جمعیتی خارج از دهک های پایین درآمدی 
نیز مشــمول دریافت سهام عدالت شدند که 
شاغلین دســتگاه های اجرایی، بازنشستگان 
کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و کارکنان 

شاغل شهرداری ها از جمله آنها بودند.

واریز سود 500 هزار تومانی تا پایان پاییز
از آن زمان تاکنون به سهامداران در پایان هر 
ســال مبلغی تحت عنوان سود سهام عدالت 

پرداخت که این رقم هر ســال اندکی نسبت 
به سال قبل، با افزایش مواجه می شود؛ البته 
آنطور که مســئوالن اقتصادی کشور اعالم 
کرده اند امسال سود ســهام عدالت )مربوط 
به عملکرد ســال ۱۴۰۰( دو برابر شده و به 
بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با 
توجه به اینکه سود شرکت هایی که به تازگی 
مجمع برگزار کرده اند باید بر اســاس جدول 
زمان بندی وصول شود، بنابراین سود مذکور 
امســال در دو مرحله واریز خواهد شــد.در 
همین راســتا آنطور که احســان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصــادی و دارایــی اعالم کرده 

»سود ســهام عدالت شرکت های بورسی که 
مهلت آنها برای واریز ســود به پایان رسیده 
و سود سهام عدالت آنها قابل وصول است، تا 
پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار 
عدالت به میزان ۵۰۰ هزار تومان واریز شود.«

سود سهام عدالت سال گذشته چقدر 
بود؟

به گزارش مهر، سبد سهام عدالت از تعدادی 
ســهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه 
تشکیل شده اســت و نزدیک به ۵۰ شرکت 
ســرمایه پذیر بزرگ را شــامل می شود که 
سال گذشته سود ســهام عدالت )مربوط به 
عملکرد ســال ۱۳۹۹ شــرکت ها( بر اساس 
ارزش برگ های ســهام، سودهایی به میزان 
۴۸۹ هــزار تومان، ۴۹۲ هــزار تومان، ۵۳۲ 
هــزار تومان، ۵۷۵ هزار تومان و یک میلیون 
و ۸۱ هزار تومان واریز شــد.بنابراین با توجه 
به اینکه اعالم شــده است سود امسال سهام 
عدالــت که مربوط به عملکرد ســال ۱۴۰۰ 
شرکت ها می شــود دو برابر سود سهام سال 
۱۳۹۹ خواهد بود، احتماالً سودهای واریزی 
بر اســاس ارزش برگ های سهام، ۹۷۸ هزار 
تومان، یک میلیــون و ۶۴ هزار تومان، یک 
میلیــون و ۱۵۰ هزار تومــان و دو میلیون و 

۱۶۲ هزار تومان خواهد بود.

زمان واریز سود سهام عدالت

 هر سهامدار چقدر سود می گیرد؟

تحلیلگر نمودار کریپتو، کایلدوپس، موضوعی ۱۰ قسمتی در توییتر منتشر کرده که 
چــرا معتقدند نوامبر بهترین زمان ذخیره بیت کویــن )BTC( قبل از چرخه صعودی 
بعدی اســت.به گزارش ایســنا به نقل از اینوســت، کایلدوپس با کنار هم قرار دادن 
داده های تاریخی اظهار کرد که همیشــه خرید بیت کوین حدود یک ســال قبل از 
رویداد نصف شــدن پاداش بیت کوین، حداکثر فرصــت را قبل از یک رالی صعودی 
قابل توجه برای ســرمایه گذاران فراهم کرده اســت.قابل ذکر است که رویداد نصف 
شــدن پاداش بیت کوین زمانی رخ می دهد که پاداش برای اســتخراج تراکنش های 
بیت کوین به نصف کاهش می یابد و نرخ گردش سکه های جدید نزول می کند بنابراین 
مقدار موجودی عرضه جدید حتی با افزایش تقاضا کاهش می یابد. همیشــه پس از 
هر رویداد نصف شــدن پاداش فشار قابل توجهی در قیمت بیت کوین ایجاد می شود.

با توجه به اینکه نصف شــدن پاداش بیت کوین بعدی در سال ۲۰۲۴ اتفاق می افتد 

)تقریباً ۱.۵ سال دیگر( این تحلیلگر استدالل می کند که انباشت بیت کوین در حال 
حاضر در پایین ترین ســطح، حداکثر فرصت را در حین تمرین مدیریت ریسک قوی 
فراهم می کند.بن آرمسترانگ، اینفلوئنسر معروف یوتیوب عرصه ارزهای دیجیتال که 
با نام بیت بوی )Bitboy( شناخته می شود بر این باور است که صبر کردن تا قیمت ۱۰ 
هزار دالری بسیار بی احتیاطی خواهد بود.آرمسترانگ به جامعه کریپتو توصیه کرد که 
سرمایه گذاری در سکه ها با قیمت های پایین کنونی ممکن است تصمیم خوبی باشد 
زیرا وسواس بیش از حد با اعداد می تواند باعث شود افراد فرصت های سرمایه گذاری 
عالی را از دســت بدهند.وی بر این باور است که سود نکردن در باال و انباشت نکردن 
رمزارز نزدیک به پایین دو چیزی است که مردم را در آینده پشیمان می کند.بیت کوین 
در زمــان نگارش ایــن مطلب با قیمت ۱۶هزار و ۶۰۰.۵۶ دالر معامله می شــود که 
در ۲۴ ســاعت گذشته به ســختی، یک درصد افزایش یافته است. در اوایل این ماه، 

بیت کوین پس از ورشکستگی دومین صرافی 
 ،)FTX( بزرگ ارزهای دیجیتال اف تی ایکس
به کمترین میزان ســاالنه خود یعنی ۱۵هزار 
و ۵۰۰ دالر رســید.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهــای دیجیتالی در حــال حاضر ۸۳۹.۹۱ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۰.۱۸ درصد کمتر شــده است. در 
حــال حاضر ۳۷.۸۳ درصد کل بــازار ارزهای 

دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۱۵ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۳۳.۹۸ میلیارد دالر است که 
۹.۹۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۲.۷۴ میلیارد دالر است که ۸.۰۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۳۱.۷۰ میلیارد دالر است که ۹۳.۳۰ درصد 

از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
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گزیده خبر

انگلیس:
 روسیه به دلیل کاهش ذخایر، موشک های 
کروز قدیمی با کالهک های پر از شن و خاک 

شلیک می کند
وزارت دفاع انگلیس مدعی شــد که روســیه در حال شلیک موشک های کروز 
قدیمی بدون کالهک هســته ای به ســمت اهداف اوکراینی است، زیرا ذخایر 
تســلیحاتی والدیمیر پوتین بسیار کم شده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
وب ســایت گاردین، وزارت دفاع انگلیس روز شــنبه در تازه ترین به روزرســانی 
اطالعاتی خود گزارش داد که »بعید است« ابتکارات نیروهای والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه به »اثرات قابل اتکایی برسد.«   آنچه به عنوان مدارک 
آورده شده، تصاویری از موشک های کروز AS-۱۵ کنت هواپرتاب است که ظاهراً 
سرنگون شــده اند. گفته می شوند که این موشــک ها در دهه ۱۹۸۰ به عنوان 
یک سیستم حمل هسته ای طراحی شــده  بودند.به گفته وزارت دفاع انگلیس، 
کالهک های هســته ای این موشک ها احتماال با شــن و خرده سنگ جایگزین 
شده اند و کرملین امیدوار اســت که این موشک ها بتوانند دفاع هوایی اوکراین 
را منحرف کنند.در این بیانیه آمده اســت: گرچه چنین سیســتم فاقد نیروی 
جنبشی، همچنان از طریق انرژی جنبشی موشک و مانده سوخت مصرف نشده 
آسیب وارد می کند، اما بعید است که به اثرات قابل اتکایی بر روی اهداف مورد 
نظر دست یابد. قصد و هدف روسیه هرچه که باشد، این ابتکارعمل نشان دهنده 

کاهش سطح موجودی موشک های دوربرد روسیه است.

راست گراترین دولت اسراییل؛ 
 وزارت »امنیت ملی« با اختیاراتی گسترده 

به بن گویر داده شد
بر اساس توافقنامه ائتالفی با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و با وجود 
هشدارهای بین المللی و آمریکا، ایتامار بن گویر، سیاستمدار راست افراطی، وزیر 
امنیت ملی رژیم صهیونیستی خواهد بود.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، 
حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی 
و حزب »قدرت یهود« به ریاســت ایتامار بــن گویر از توافقی خبر دادند که در 
آن به بن گویر در پســت »وزیر امنیت ملــی« )وزیر امنیت داخلی با اختیارات 
گســترده تر( اختیارات بیشتری داده می شود و او را به وزیری در کابینه امنیتی 
رژیم صهیونیســتی و یکی از اعضای کمیته های وزارتی مختلف تبدیل خواهد 
کرد. همچنین دوستان بن گویر در حزب »قدرت یهود« نیز کرسی های وزارت 
توسعه النقب و الجلیل، وزارت میراث، معاونت وزیر اقتصاد، ریاست کمیته امنیت 

داخلی و ریاست کمیته صندوق رژیم صهیونیستی را به دست خواهند گرفت.

 شولتس: در بدترین بحران جهانی غذا
 به سر می بریم

صدر اعظم آلمان گفت: چیزی که ما اکنون درگیرش هســتیم، بدترین بحران 
جهانی غذا در ســال های اخیر است.به گزارش ایسنا، اوالف شولتس، صدراعظم 
آلمان اعالم کرد که کشورش ۱۰ میلیون یورو دیگر برای تضمین امنیت انتقال 
ذخایــر غالت از اوکراین، با هماهنگی برنامه جهانی غذا ارائه خواهد کرد.وی در 
یک گفت وگوی تلویزیونی تصریح کرد: »از گرســنگی هرگز نباید به عنوان یک 
ســالح استفاده شود«.شــولتس افزود: »به همین دلیل است که ما نمی توانیم 
آنچه را که اکنون تجربه می کنیم، که بدترین بحران جهانی غذایی در سال های 
اخیر اســت، با پیامدهای فاجعه بار برای میلیون ها نفر، از افغانســتان گرفته تا 
ماداگاسکار، از ساحل تا شــاخ آفریقا بپذیریم«.وی در عین حال اشاره کرد که 
آلمان از تالش های موفق بین المللی برای تمدید قرارداد صادرات غالت اوکراین 

از طریق دریای سیاه استقبال می کند.

مرگ ناگهانی وزیر خارجه بالروس
والدیمیر ماکی، وزیر امور خارجه بالروس دیروز به طور ناگهانی درگذشــت.به 
گزارش ایســنا، خبرگزاری بالروس )شــنبه( از درگذشت والدیمیر ماکی، وزیر 
امور خارجه این کشور خبر داد.این خبرگزاری به نقل از آناتولی گالز، سخنگوی 
وزارت خارجه بالروس گزارش داد: »والدیمیر ماکی، وزیر امور خارجه بالروس به 
طور ناگهانی درگذشت«.قرار بود روز دوشنبه ماکی با سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه گفت وگو کند.ماکی از سال ۲۰۱۲ سکانداری وزارت امور خارجه 

بالروس را برعهده داشت.

الهام علی اف: 
بر اساس منافعمان تصمیم به افتتاح سفارت 

در »اسرائیل« گرفتیم
رئیس جمهوری آذربایجان )شــنبه( از تصمیم باکو برای افتتاح یک سفارت در 
اراضی اشــغالی و یک دفتر نمایندگی در فلسطین خبر داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اســپوتنیک روسیه، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
امروز در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: جمهوری آذربایجان بر اســاس منافع 
ملی خود تصمیم به افتتاح یک ســفارت در »اســرائیل« و یک دفتر نمایندگی 
در فلسطین گرفت.جمهوری آذربایجان هفته گذشته اعالم کرده بود که تصمیم 
دارد ســفارت خود را در اراضی اشــغالی افتتاح کند.تل آویــو از این اقدام باکو 
استقبال کرده و آن را نشان دهنده عمق روابط میان دو طرف دانست.طبق اعالم 
رسانه های عبری زبان از جمله روزنامه عبری »یسرائیل هیوم«، پارلمان جمهوری 

آذربایجان به افتتاح سفارت این کشور در تل آویو رای موافق داد.

اکثر آلمانی ها دیگر نمی خواهند مرکل به 
قدرت بازگردد

یک سال پس از کناره گیری آنگال مرکل از سیاست آلمان، نتایج یک نظرسنجی 
نشان می دهد که آلمانی ها دیگر نمی خواهند او به قدرت بازگردد.به گزارش ایسنا، 
نظرسنجی تازه ای که موسسه »سیوی« برای گروه رسانه ای »فونکه« انجام داده، 
نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم آلمان نمی خواهند آنگال مرکل )صدراعظم 
ســابق این کشور( دوباره به قدرت بازگردد.۷۱ درصد از شرکت کنندگان در این 
نظرســنجی گفتند که نمی خواهند آنگال مرکل - در انتخابات سال گذشته این 
کشــور و پس از ۱۶ ســال از قدرت کنار رفت - دوباره صدراعظم شــود.با این 
حال، ۴۳ درصد از شرکت کنندگان باور داشتند که مرکل در زمان خود عملکرد 
بهتری نســبت به اوالف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان داشت. در مقابل، ۴۱ 
درصد عملکرد شــولتس را بهتر از مرکل می دانند. ۱۶ درصد مردد هستند.این 
نظرسنجی نشان داد که مرکل در شرق آلمان محبوبیت نسبتا بیشتری دارد. ۵۲ 
درصد از شــرکت کنندگان در شرق آلمان عملکرد او را بهتر از شولتس ارزیابی 

کردند، اما این آمار در غرب این کشور ۴۲ درصد بود.

فرمانده قسد: 
ترکیه درصدد اشغال بخش بیشتری از سوریه است

به دنبال تهدیدهای مطرح شده توسط مقامات آنکارا مبنی بر انجام عملیات زمینی در خاک سوریه، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( در سخنانی از اتحادیه 
عرب خواست که جلوی اشغال بخش های بیشتری از خاک این کشور توسط ترکیه را بگیرد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شفق نیوز، مظلوم عبدی )مظلوم کوبانی(، 
فرمانده نیروهای ســوریه دموکراتیک در این باره اظهار کرد: دولت ترکیه خود را برای انجام حمالت زمینی آماده می کند و روز گذشــته رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری این کشــور در این باره صحبت کرد و گفت که قصد حمله به  شــهرهای »کوبانی« )عین العرب( و »منبج« را دارد و به همین منظور آنکارا درحال آماده 
سازی گروه های وابسته به خود در سوریه است.عبدی با بیان اینکه »دولت ترکیه از انفجار استانبول به عنوان دستاویز و بهانه ای برای حمله به مناطق تحت کنترل 
نیروهای سوریه دموکراتیک استفاده می کند«، خواستار انجام تحقیقات بین المللی درباره این انفجار و افشای حقایق به دلیل ارتباط عامالن آن با داعش شد.وی افزود: 
در حالی که ترکیه برای این حمله آماده می شود، ما نیز آماده مقابله با آن هستیم و درصورت انجام چنین حمله ای جنگ گسترده ای رخ خواهد داد. با این وجود ما 
نمی خواهیم تنش در منطقه تشدید شده و عملیات نظامی انجام شود.فرمانده قسد ادامه داد: دولت ترکیه اکنون نیروهایی را که در حال مبارزه با داعش هستند هدف 
قرار می دهد و این اقدام منجر به توقف عملیات علیه این تشکیالت افراطی داعش می شود و قدرت های بین المللی، آمریکا و روسیه مخالف این حمالت هستند.فرمانده 
نیروهای سوریه دموکراتیک همچنین تصریح کرد: دولت ترکیه مصمم به عملیات نظامی زمینی است و اگر موضع قاطع بین المللی در این زمینه وجود نداشته باشد.

اروپا، آمریکا را به منفعت طلبی از جنگ اوکراین متهم کرد
هم زمان با نهمین ماه از حمله روســیه بــه اوکراین، تعدادی 
از مقامات رســمی اروپایی نســبت به رویکرد دولت جو بایدن 
خشــمگین هســتند و در عین حال آمریکایی ها را به منفعت 
بردن از جنگ روسیه- اوکراین متهم می کنند.به گزارش ایسنا، 
یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا به نشــریه پولیتیکو گفت: »اگر 
هوشــمندانه به مسئله نگاه کنید، واقعیت این است که آمریکا 
بیشترین منفعت را از این جنگ می برد زیرا این کشور در حال 
فروش بیشتر گاز با قیمت باال و فروش تسلیحات است.«جوزپ 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز از واشنگتن 
خواست تا به نگرانی های اروپا پاسخ دهد. وی گفت: دوستانمان 
– آمریکایی هــا – تصمیماتی می گیرند کــه تاثیر اقتصادی بر 
روی ما دارد.اما این درحالیســت که آمریکا، شکایت های اروپا 
را رد کرده و سخنگوی شــورای امنیت ملی دولت جو بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریکا اظهار کرد: افزایش قیمت گاز در اروپا 
توسط والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و جنگ انرژی 
که او علیه اروپا به راه انداخته، ایجاد شــده است. صادرات گاز 
طبیعی از آمریکا به اروپا به طرز چشمگیری افزایش یافته و این 

مسئله اروپا را قادر ساخته تا از وابستگی به روسیه دوری کند.اما 
با این وجود، هم زمان با افزایش قیمت سوخت در اروپا، تعدادی 
از مقامات ارشــد در بروکسل و در سایر کشــورهای اتحادیه 
اروپا از رویکرد دولت آمریکا ناراضی هســتند. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه گفــت که قیمت بــاالی گاز آمریکا 
»سازگار« نیست و از طرفی وزیر اقتصاد آلمان هم از واشنگتن 
خواست تا »همبستگی« بیشتری در راستای کمک به کاهش 
هزینه انرژی نشان دهد.به گفته بورل، آمریکا تاکنون بزرگترین 
کمک کننده نظامی به اوکراین محســوب شده و بیش از ۱۵.۲ 
میلیارد دالر تسلیحات و تجهیزات به این کشور از ابتدای شروع 
جنگ ارســال کرده است. خود اتحادیه اروپا هم تاکنون حدود 
۸ میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین ارســال کرده اســت.

هم زمان با فشار متحدان برای پاسخ به نیاز وسیع تر تسلیحات و 
تجهیزات، پنتاگون اعالم کرد که در حال توسعه برنامه ای است 
تا فروش تسلیحات را افزایش دهد. یک دیپلمات اتحادیه اروپا 
هم استدالل کرد، پولی که از طریق فروش تسلیحات به دست 

می آید تا صرف خرید گاز شود، قطعا مبلغ زیادی است.

به دنبال آنکه اســتراتژی »تســای 
تایوان  رئیس جمهــوری  اینگ ون« 
در انتخابــات محلــی بــا محوریت 
خصومت های  علیــه  جنگ طلبــی 
فزاینده چین و جلب حمایت مردمی 
نــاکام ماند، او از ســمت ریاســت 
حزب حاکــم مترقــی دموکراتیک 
کناره گیری کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگــزاری رویترز،  انتخابات 
برای شــهرداران، رؤسای بخش ها و 
شوراهای محلی ظاهراً در مورد مسائل 
داخلی مانند همه گیری کووید-۱۹ و 
جــرم و جنایت اســت و افرادی که 
انتخاب می شوند نظر مستقیمی در 
مورد سیاست چین نخواهند داشت.
اما تسای این انتخابات را چیزی بیش 
از یک رای گیری محلی توصیف کرد 
و گفت که جهان در حال تماشــای 
چگونگی دفاع تایوان از دموکراســی 

خود، در بحبوحه تنش های نظامی با 
چین است که این جزیره را قلمروی 
خود می داند.حزب اصلی اپوزیسیون 
تایوان موسوم به کومینتانگ، در ۱۳ 
کرســی از ۲۱ کرسی شهرداری ها و 
روســای بخش ها که به رای گذاشته 
شده، پیشتاز است یا مدعی پیروزی 
شــده اســت، از جمله در تایپه. در 
مقابل حزب مترقی دموکراتیک پنج 
کرســی به دســت آورده که به طور 

کلی مطابق با انتظارات و شــبیه به 
کرســی های شهرداری شــهرها و یا 
روسای بخش ها در آخرین انتخابات 
محلی در ســال ۲۰۱۸ است.تسای 
اینگ ون ســال ۲۰۱۸ هــم بعد از 
نتایج ضعیــف انتخاباتی کناره گیری 
کرد. او شــنبه با اعالم اســتعفایش 
به عنــوان رئیس حزب حاکم تایوان 
بــه خبرنــگاران گفت: ایــن نتایج 
انتظاراتمان را بــرآورده نکرد. ما این 

نتایــج را می پذیریم و تصمیم مردم 
تایــوان را قبول می کنیــم. اینطور 
نیست که حزب مترقی دموکراتیک 
قبال شکســت نخورده باشد.  تسای 
تایوان  رئیس جمهوری  تا ۲۰۲۴  که 
خواهد بود، گفت: ما فرصتی نداریم 
که احســاس ناراحتــی کنیم. ما آن 
را احســاس می کنیــم امــا دوباره 
شــد.رئیس جمهوری  خواهیم  بلند 
تایوان همچنین گفت که پیشــنهاد 
استعفای نخســت وزیر که همچنین 
یکی از اعضای ارشــد حزب مترقی 
دموکراتیک اســت، رد کرد. تســای 
افزود که از او خواســته اســت تا در 
ســمت خود باقی بماند تا اطمینان 
حاصل شــود که سیاست هایش به 
درستی اجرا می شود. براساس اعالم 
کابینه تایوان، نخست وزیر در سمتش 
باقی می ماند.به دنبال شکست حزب 
حاکــم تایــوان در انتخابات محلی، 
توجه ها به انتخابات ریاست جمهوری 
بعدی ایــن جزیره خودگــردان در 

۲۰۲۴ جلب شده است.

حزب حاکم تایوان در انتخابات محلی شکست 
خورد، تسای از رهبری استعفا کرد

نیویــورک تایمز از قول منابــع آگاه در ائتالف ناتو 
نوشــت، ۲۰ کشــور از ۳۰ عضو ناتو دیگر توانایی 
تامین ســالح برای اوکرایــن را ندارند.به گزارش 
ایســنا، این روزنامه همچنین نوشت، وقتی روسیه 
حمله خود به اوکراین را در ۲۴ فوریه ســال جاری 
میالدی آغاز کرد، انبارهای بســیاری از کشورهای 
ناتو فقط حدود نیمــی از آنچه که انتظار می رفت، 
سالح داشــت.در همین حال، پیشــرفت کمی در 
تولید تســلیحاتی وجود دارد که توسط کشورهای 
عضو ناتو به اوکراین ارائه شــده اســت و تنها ۱۸ 
درصد از هزینه های دفاعی کشورهای اتحادیه اروپا 
نیز مشارکتی است.کشورهای عضو ناتو حدود ۴۰ 

میلیارد دالر سالح به اوکراین ارسال کرده اند که به 
اندازه بودجه دفاعی ساالنه فرانسه است اما بسیاری 

از کشــورها این پتانسیل خود را از دست داده اند.به 
گفته یکی از مقام های ناتو، ۲۰ کشــور از ۳۰ عضو 
ناتو دیگر پولی بــرای این کار ندارند، اگرچه برخی 
از متحــدان بزرگتر مانند فرانســه، آلمان، ایتالیا و 
هلند می توانند از کی یف حمایت بیشــتری داشته 
باشند.کشــورهای غربی در میانه جنگ در جریان 
اوکراین برای این کشــور کمک های مالی، نظامی 
و بشردوستانه تامین می کنند. مسکو جریان ارسال 
ســالح برای کی یف را از ســوی متحدان غربی اش 
محکوم کرده و سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
تاکید می کند که محموله های تسلیحات به اوکراین 

به هدفی مشروع برای مسکو تبدل می شوند.

کشورهای ناتو دیگر سالحی ندارند که به اوکراین بدهند

رسانه های دولتی کره شمالی )یکشنبه( اعالم کردند، رهبر این 
کشور در مراسم ترفیع ده ها افسر ارتش که در پرتاب اخیر یک 
موشک بالستیک جدید شرکت داشتند، تاکید کرد، پیونگ یانگ 
می خواهد قدرتمندترین نیروی اتمی جهان باشــد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کیــم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی ۱۸ نوامبر سال جاری میالدی بر پرتاب آزمایشی 
موشــک هواســونگ-۱۷ که بزرگ ترین موشــک بالستیک 
قاره پیمای کره شمالی محسوب می شود، نظارت داشت و متعهد 
شد تا با آنچه که آنها را تهدیدهای اتمی آمریکا می دانند، مقابله 
کند.رســانه های دولتی کره شمالی روز یکشنبه اعالم کردند، 

کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی بــرای دومین بار در انظار 
عمومی با دخترش در یک جلســه با مقامات شرکت کننده در 
پرتاب موشک بالستیک قاره پیما )ICBM( در این ماه ظاهر شد. 
 )KCNA( عکس های منتشر شده توسط خبرگزاری مرکزی کره
نشان می دهد که دختری که گمان می رود دومین فرزند کیم 
باشــد، جو آئه، در حالی که دســت در دســت پدرش حرکت 
می کند، یک کت بلند مشکی زمستانی با یقه خز پوشیده. ظاهر 
او شــباهت زیادی به مادرش ری ســول جو داشت.خبرگزاری 
کره شــمالی گفت که در این جلســه عکس »مبارزان شرکت 
پرچم ســرخ، مقامات، دانشمندان و تکنســین های موسسه 
تحقیقات علــوم دفاعی و کارگران کارخانه مهمات که ســهم 
بزرگی در آزمایش آزمایشی Hwasongpho-۱۷ داشتند، حضور 
داشــتند. »کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در دستور ترفیع 
این افسران ارتش گفت: هدف نهایی کره شمالی این است که 
قدرتمندترین نیروی استراتژیک جهان را داشته باشد. تقویت 

قابلیت های اتمی کشور مطمئنا می تواند از منزلت، استقالل و 
حاکمیت ملت و دولت حفاظت کند.وی موشک هواسونگ-۱۷ 
را به عنوان قوی ترین ســالح استراتژیک جهان توصیف کرد و 
گفت: این موشــک عزم و توانایی کره شمالی را برای ساختن 
قدرتمندترین ارتش جهان نشــان می دهد.کیــم جونگ اون 
تصریح کرد: دانشــمندان کره شمالی جهشی شگفت انگیز در 
توسعه فناوری نصب کالهک های هسته ای بر روی موشک های 
بالستیک داشته اند و انتظار می رود که توانایی های بازدارندگی 
اتمی این کشــور را با سرعتی فوق العاده سریع گسترش دهند 
و تقویت کنند.کیم جونگ اون با دانشــمندان، مهندســان و 
مقامــات نظامی که در این آزمایش موشــکی اخیر شــرکت 
داشــتند، عکس گرفت.رهبر کره شمالی همچنین گفت: »ما 
باید بزرگترین قدرت خود را به عنوان قدرتی مطلق تر و غیرقابل 
بازگشت، تثبیت کنیم، و هرگز به موفقیت هایمان تکیه نکنیم، 
و همچنان به تقویت بی حد و مرز توانایی های دفاعی خود ادامه 

دهیم.«او گفت که دانشمندان، تکنسین ها و کارگران صنعت 
مهمات کشور باید بازدارندگی هسته ای کشور را با سرعت فوق 
العاده ســریع گســترش دهند و تقویت کنند.براساس گزارش 
رســانه های دولتی، این افراد متعهد شــده اند کــه از »اقتدار 
مطلق« حزب حاکم و کیم جونگ اون دفاع کنند و قول دادند 
که موشک هایشــان تنها در جهتی که کیم جونگ اون نشــان 
داده است با قدرت پرواز کنند.خبرگزاری رسمی کره شمالیدر 
بیانیه ای مجزا اعالم کرد، کمیته دائمی مجلس عالی خلق کره 
شمالی به موشک هواسونگ-۱۷ عنوان »قهرمان کره شمالی و 
مدال ستاره طالیی و نشان درجه یک پرچم ملی« را اعطا کرد.
در این بیانیه آمده اســت: این موشــک به جهان ثابت کرد که 
کره شــمالی یک قدرت اتمی تمام عیار اســت که می تواند در 
برابر برتری اتمی امپریالیســت های آمریکایی بایستد و توانایی 
خود را به عنوان قدرتمندترین موشــک بالستیک قاره پیما به 

طور کامل نشان داد.

اون در کنار دخترش: 

کره شمالی می خواهد قوی ترین نیروی اتمی جهان باشد

 واکنش آمریکا به گفت وگوهای دولت ونزوئال
 و مخالفان

تهــران – ایرنا - وزیر خارجه آمریکا بدون اشــاره به اینکه واشــنگتن خود عامل بروز 
چالش های سیاســی و اقتصادی در ونزوئال طی سالهای گذشــته بوده، از ازسرگیری 
گفت وگوهای دولت ونزوئال و مخالفان آن در مکزیک استقبال کرد و گفت، این مذاکرات 
را گامی مهم در جهت برقراری دموکراســی در این کشــور آمریکای جنوبی دانست.به 
گــزارش ایرنا، آنتونی بلینکن در توییتی ابــراز امیدواری کرد که طرفین به توافق های 
ماندگاری دست یابند که مسیر انتخابات ریاست جمهوری آزاد و عادالنه در سال ۲۰۲۴ 
را مشــخص سازد.مکزیک در دو روز گذشــته )۴ و ۵ آذر( میزبان چهارمین دور گفت 
و گوهــای کاراکاس و مخالفان بود.اولین دور گفت وگوهــای دولت »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهــوری ونزوئال و مخالفان در ســال ۲۰۱۷ در جمهوری دومینیکن و پس از 
آن در ســال ۲۰۱۹ در باربادوس انجام شد. پس از شکست این دو دور، سومین تالش 
دو طرف برای مذاکره و دســتیابی به توافق، در اوت ۲۰۲۱ در مکزیک صورت گرفت. 
مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم در مکزیک ادامه یافت تا اینکه سه ماه بعد، استرداد 
»الکس صعب« تاجر کلمبیایــی و از نزدیکان دولت نیکالس مادورو به آمریکا، نه تنها 
روابط واشنگتن- کاراکاس را پیچیده کرد بلکه دولت ونزوئال از توقف مذاکرات با مخالفان 
به نشانه اعتراض به این اقدام خبر داد.همزمان با گفت و گوهای مکزیک، آمریکا دیشب 
به غول نفتی شــورون اجازه داد از ونزوئال نفت و فرآورده های نفتی وارد کند.در بیانیه 
وزارت خزانه داری آمده اســت: این اقدام منعکس کننده سیاست دیرینه آمریکا برای 
کاهش هدفمند تحریم ها بر اساس گام های مشخصی است که درد و رنج مردم ونزوئال 

را کاهش می دهد و از احیای دموکراسی حمایت می کند.
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پژوهشــگران هلندی با الهام از عملکرد بطری ســس گوجه فرنگی، به 
طراحی و ســاخت ربات های نرم پرداخته اند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیو اطلس، بطری های پالستیکی ســس گوجه فرنگی دارای دریچه 
 کوچکی روی در خود هســتند که باز می شــود تا سس بیرون بیاید و 
اگر بطری خیلی محکم فشــار داده شــود، گاهی اوقات سس پاشیده 
می شــود. دانشــمندان هلندی، از این مکانیســم برای ایجاد محرکی 
تقلیــد کرده اند که می توان از آن در دســتگاه های رباتیک نرم خودکار 
اســتفاده کرد.این فناوری که توســط گروهی از پژوهشگران »دانشگاه 
فناوری آیندهوون«)TU/e( طراحی شــده اســت، به عنــوان »دریچه 
هیسترتیک«)hysteretic valve( شناخته می شود. این دریچه هیسترتیک، 
تمایل دریچه بطری ســس گوجه فرنگی برای باز و بسته شدن سریع و 
مکرر را شبیه ســازی می کند؛ حتی زمانی که بطری به آرامی و به طور 
یکنواخت فشرده می شود.ایده این است که در یک ربات، اگر هوا از طریق 
چنین دریچه ای به طرف یک پا یا انگشت نرم پنوماتیک پمپاژ شود، پا 
یا انگشت به طور مکرر منبسط و منقبض می گردد و در همان حال به 
جلو و عقب حرکت می کند.برخالف تجهیزات الکترونیکی پیچیده تر و 
پرقدرت تر، این حرکت با یک مکانیسم آنالوگ ساده آغاز می شود. حتی 
ممکن اســت که پمپ هوا با تغییرات در محیط ربات فعال شود و نیاز 
به کنترل خارجی را از بین ببرد.به بیان ســاده، دریچه هیســترتیک از 
یک پایه ســیلیکونی مسطح با شکاف هایی روی آن تشکیل شده است. 
شــکاف ها تا زمانی که فشار هوای پشت آنها به آستانه مشخصی برسد، 

بسته می مانند و در این مرحله باز می شوند و هوا را آزاد می کنند.

 شــکل مجموعه ای از پروتئین هــا  در مایع نخاعی بیمــاران مبتال به 
پارکینسون در مقایســه با افراد فاقد این بیماری تخریب کننده عصبی 
متفاوت است.به نقل از نوروســاینس، محققان موسسه فناوری فدرال 
سوئیس در زوریخ دریافته اند که مجموعه ای از پروتئین ها در مایع نخاعی 
افراد ســالم و بیماران پارکینسون اشکال متفاوتی دارد. این پروتئین ها 
می تواند در آینده به  عنوان نوعی جدید از نشــانگر زیســتی برای این 
بیماری استفاده شود.بسیاری از بیماری های انسانی را می توان با استفاده 
از نشــانگرهای زیستی در خون یا ســایر مایعات بدن شناسایی کرد و 
تشخیص داد. بیماری پارکینسون متفاوت است؛ تا امروز چنین نشانگر 
زیســتی در محیط بالینی برای نشان دادن این بیماری عصبی استفاده 
نشده اما اکنون گروهی به سرپرستی پروفسور پائوال پیکوتی می تواند به 
رفع این مساله کمک کند.در یک تحقیق، محققان ۷۶ پروتئین را ارائه 
کرده اند که ممکن اســت به  عنوان نشانگرهای زیستی برای تشخیص 
بیماری پارکینســون عمل کند.آنچه که این تحقیق را خاص می کند، 
این اســت که در حالی که پروتئین های نشانگر زیستی بالقوه در افراد 
سالم و بیمار یافت می شود، مولکول های آن  در اشکال)یا ساختارهای( 
متفاوتی در هر یک از ۲ گروه دیده می شود. وجود پروتئین های خاص 
نیست که نشان دهنده بیماری است بلکه شکلی است که این پروتئین ها 
به خود گرفته اند.این اولین باری اســت که دانشمندان نشان می دهند 
تجزیه و تحلیل ساختار تمام پروتئین های بخشی از مایع بدن می تواند 
نشانگرهای زیستی بالقوه بیماری را شناسایی کند.مرحله بعدی آزمایش 
کامل نشــانگرهای یافت شده و تایید آن با استفاده از گروه های بزرگتر 

بیماران خواهد بود.

ساخت ربات با الهام از بطری 
سس گوجه فرنگی

برخی اشکال پروتئین ها بیانگر 
ابتال به بیماری پارکینسون است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

قطع برق سراسری در محالت شهر کی یف اوکراین/ رویترز

بی ام و CS M5 منهارت با قدرت قابل توجه 788 اسب بخار
منهارت از پروژه جدید خود که بر پایه بی ام و CS M5 شکل گرفته رونمایی کرد. همان طور که می دانید ابر سدان های معدودی می توانند 
در برابر این محصول باواریا قد علم کنند و CS M5 حتی در حالت استاندارد نیز پاسخگوی بسیاری از خریداران خواهد بود اما منهارت 
معتقد است هنوز هم جا برای بهتر شدن این ابر سدان وجود خواهد داشت.همانند اکثر پروژه هایی که توسط منهارت معرفی شده اند، این 
تیونر جادوی خود را ابتدا روی پیشرانه ۸ سیلندر ۴.۴ لیتری توئین توربوی بی ام و بکار برده است. این پیشرانه در حالت استاندارد ۶۳5 
 MHtronik اسب بخار قدرت و ۷5۰ نیوتون متر گشتاور دارد اما منهارت با استفاده از قطعاتی همچون ورودی فیبر کربنی و واحد کنترل
خروجی این نیروگاه آهنین را به ۷۸۸ اسب بخار و گشتاور آن را به ۹۳5 نیوتون متر رسانده اند. این تیونر مشهور همچنین یک سیستم 
اگزوز جدید از جنس فوالد ضدزنگ با کنترل سوپاپ و چهار خروجی اگزوز ۱۰۰ میلی متری را با طرح فیبر کربنی در نظر گرفته است. 
خریداران بی ام و CS M5 منهارت همچنین می توانند خروجی های اگزوز مسابقه ای بدون مبدل های کاتالیتیک را سفارش دهند.ترمزهای 
بی ام و CS M5 منهارت تغییری نسبت به نسخه استاندارد ندارد اما مشتریان می توانند سفارش بهبود آن ها را نیز بدهند. به این موارد باید 

فنرهای پیچشی نسخه ۴ شرکت KW را نیز اضافه کرد که نه تنها روی بهبود هندلینگ تأثیر دارند.

تیم بانوان ایران برای نخستین بار قهرمان تکواندوی 
نظامیان جهان شد

در پایان رقابت های تکواندوی قهرمانی نظامیان جهان )سیزم( در کیوروگی، تیم بانوان ایران برای اولین بار قهرمان این رقابت ها 
شد.به گزارش ایسنا، بیست و ششمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی نظامیان جهان )سیزم( که با حضور کشورهای ایران، 
برزیل، اسلوانی، روسیه، نپال، پاکستان، عمان، قزاقستان، کامرون و اسپانیا در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، 
تیم بانوان ایران در مجموعه نتایج تیمی در رشته کیوروگی با کسب ۴ مدال طال، ۳ نقره و یک برنز برای نخستین بار قهرمان این 
رقابت ها شد و تیم های برزیل با دو مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنز و روسیه با یک مدال طال، ۳ نقره و۳  برنز در جایگاه دوم و سوم قرار 
گرفتند.تیم بانوان در بیست و ششمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی نظامیان جهان تنها در رشته کیوروگی شرکت کرده 
بود.پیش از این نیز تیم مردان با کسب ۴ مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنز در کیوروگی و ۳ مدال طال در پومسه تیمی برای چهارمین 

بار قهرمان تکواندوی نظامیان جهان )سیزم( شده بود.

 زج نقش تو رد خیال ما نیست
زج با غمت اتصال ما نیست

شد روز من از غمت چو سالی
لیکن هچ کنم؟ چو سال ما نیست

از زلف تو حلقه ای ندیدیم
کو رد پی گوشمال ما نیست

از روی تو کام دل هچ جوییم؟
گوش تو چو رب سؤال ما نیست

بار چو تو دلبری کشیدن
رد قوت احتمال ما نیست

از خیل هک ای؟ هک رب رخ تو
زلفت همه هست و خال ما نیست

چهره روز
کریستیان بوبن

 )Christian Bobin :کریســتیان بوبَن، )به فرانســوی
نویسنده فرانسوی قرن بیستم، زادۀ ۲۴ آوریل ۱۹5۱ 
در شــهر لو کــروزو و درگذشــتۀ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ 
در همان شــهر است. کریســتیان )که گاه با امالی 
»کریستین« به فارسی نوشته شــده( همواره عالقهٔ 
وافری به شــهر زادگاه خــود دارد. او پس از تحصیل 
در رشته فلسفه به کارهای گوناگونی مبادرت ورزید: 
از کار در یک کتابخانه شــهری در اوتن یک موزه در 
لو کروزو تا روزنامه نگاری برای یک نشریهٔ محلی.او در 
۱۹۷۷ به نویسندگی روی آورد و تاکنون بیش از ۶۰ 
اثر تألیف کرده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه 
خلق بیشــتر آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم 
پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته و در کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده 
را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگیـ  کودکی، عشق، تنهاییـ  دستمایه خلق آثاری 
عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کالم می پردازد؛ 
با این حال نوشته های او سرشار از اندیشه اند. اندیشه ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به 
زندگی سرچشمه می گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدِن آواهاست.در ایران، کریستیان بوبن با کتاب 
ستایش هیچ )éloge du rien( در سال ۱۳۷۳ و کتاب چهره دیگر )Autre visage( در سال ۱۳۷۴ با 
ترجمه پیروز سیار معرفی شد. اما بوبن با کتاب رفیق اعلی )Le Très- Bas( با ترجمه همین مترجم 
به معروفیت دســت یافت. بعد از آن تب ترجمه آثار او در کشور شدت گرفت، زیرا به فاصلهٔ چند 
سال تقریباً نیمی از آثار او به فارسی ترجمه شد. چند رمان او حتی بیش از یک مترجم دارد. برای 
مثال رمــان ژه )Geai( عالوه بر همین عنوان، با عنوان ابله محله یا دی وان ه ب ازی  )La folle allure( با 

عنوان دی وان ه وار نیز منتشر شده است.

چرا »کریستین بوبن« در ایران مشهور شد؟
کریستین بوبن که می گفت زندگی اش در کتاب ها سپری شده، با وجود برخی از ویژگی های آثار 
عامه پســند در کتاب هایش و همچنین اثرپذیری از متون مذهبی توانســته انتظارات خوانندگان 
ایرانی را برآورده کند.به گزارش ایسنا، کریستین بوبن، از چهره های سرشناس ادبیات معاصر فرانسه 
که روز شــنبه )5 آذر ۱۴۰۱( در ســن ۷۱ سالگی درگذشت، از اوایل دهۀ هشتاد کار نویسندگی 

را آغاز کرد و در دهۀ نود به عنوان یکی از نمایندگان شاخص ادبیات امروز فرانسه شناخته شد. 
او گفته بود: »زندگی ام در کتاب ها سپری شده، به دور از دنیا، و بدون اینکه بدانم با مطالعاتم همان 
کاری را کردم که پرندگان از روی غریزه با شاخه های درخت؛ آنها را می شکنند و می سایند تا شاخه 
نازکی را جدا کنند که به زود به دیگر شاخه ها می پیوندد و النه شان را می سازد.«بوبن نویسنده ای 
بود که در درون نوعی سنت ادبی می گنجید که در آن، گرایش های معنوی قوی است و میان آثار 

او و متون دینی مسیحیت، ارتباطی پیوسته و آشکار به چشم می خورد.
او همچنین در گونۀ ادبی ای می گنجید که نویسندگان سرشناسی را در دل خود جای داده است، 
البته اکثر این نویسندگان در ایران شناخته شده نیستند و ناشران و مترجمان ما متاسفانه کمتر 
به ســراغ آنها رفته اند. در این گونۀ ادبی به نویسندگانی همچون ســیمون وی، شارل پگی، ژرژ 
برنانوســریا، پل کلودل و... برمی خوریم. حتی اگر به عقب تر برگردیم، باید از نویسنده ای همچون 
شــاتوبریان یاد کنیم که در کتاب مشــهور خود با عنوان »نبوغ مسیحیت« که در ۱۸۰۲ انتشار 
یافت، دربارۀ تاثیر دین مسیحی بر جهان ادبیات به تفصیل بحث کرده و از دستاوردهای این دین 
برای هنرهای گوناگون ماننند نقاشــی و موسیقی و پیکره ســازی نیز سخن به میان آورده است. 
شواهدی که از ترجمه و تجدید چاپ آثار کریستین بوبن در ایران وجود دارد، نشان دهندۀ استقبال 
گرم خوانندگان ایرانی از این نویسندۀ فرانسوی است. اعتبار و شهرت مترجمان و ناشران سهمی 
در اقبــال ادبی نویســنده دارد که نمی توان آن را نادیده گرفــت. همچنین با توجه به ذائقۀ ادبی 
خوانندگان ایرانی می توان ادعا کرد درمجموع مضامین آثار بوبن برای آنها ملموس بوده و توانسته 
است انتظاراتشان را به خوبی برآورده کند. درواقع از زمان اولین ترجمه از اثر او و چاپ های مجدد 
آن، میان انتظارات خواننده و آنچه اثر در اختیارش قرار داده، تضادی وجود نداشــته است. وجود 
برخی از ویژگی های آثار عامه پســند در کتب این نویسنده از یک سو و وجود مضامینی همچون 
طبیعت، عشــق و کودکی و همچنین اثرپذیری از متون مذهبی از ســوی دیگر توانسته است با 
برآورده کردن انتظارات خوانندگان، به پذیرش هرچه بهتر آثار بوبن در ایران کمک کند. شــرایط 

تاریخی، سیاسی و فرهنگی ایران نیز در اقبال ادبی نویسنده بی تاثیر نبوده است.

سینما

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم تالین در کشور 
اســتونی به فیلم »شهر خاموش« ساخته احمد بهرامی 
رســید.به گزارش ایســنا، جشــنواره بین المللی فیلم 
شــب های سیاه تالین در حالی به کار خود پایان داد که 
فیلم »شــهر خاموش« در نخستین نمایش جهانی خود 
در بخش مســابقه ی اصلی این رویداد سینمایی، موفق 
به دریافت جایزه بهترین کارگردانی برای احمد بهرامی 
شد.امسال هایده صفی یاری تدوینگر باسابقه سینمای 
ایران در کنار »الدیکو انیادی« فیلمساز مجارستانی نامزد 
اسکار )رئیس هیات داوران(، »آدام باالژ« آهنگساز اهل 
کشور مجارستان، »آندرس کلینرت« کارگردان آلمانی 
و »بیجایا جنا« بازیگر هندی، فیلم های بخش مســابقه 
اصلی تالین را داوری کردند.هیات داوران در بیانیه ای درباره فیلم »شهر خاموش« نوشتند: »کارگردان 
با استفاده از مکانی غمگین و ویران شده، درام کهن و جهانی شبیه به یک تراژدی شکسپیر را به تصویر 
کشیده است. عالوه بر این، نقش آفرینی بازیگران نیز جذاب است و هیچ گاه نمی توان فضای استعاری 
را با تصویرسازی شاعرانه در این فیلم فراموش کرد. این فیلم جشن سینما و هنر است«.در فیلم »شهر 
خاموش« به نویســندگی و کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی رضا محقق، بازیگرانی چون باران 
کوثری، بابک کریمی، علی باقری، بهزاد دورانی، محسن مهری دروی، کریم و حبیب شراهی نقش آفرینی 
کرده اند و مسعود امینی تیرانی نیز به عنوان فیلمبردار و مصطفی وزیری نیز تدوین این فیلم سینمایی را 
بر عهده دارد.در خالصه داستان این فیلم در سایت رسمی جشنواره تالین آمده است: بمانی به جرم قتل 

شوهرش ده سال را در زندان سپری کرده است و فرزندش را به خانواده شوهرش دادند....

احمد بهرامی بهترین کارگردان 
جشنواره تالین شد
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