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رئیس ســازمان توســعه و تجارت گفت: در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به خوبی برقرار نیست متأسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و 
اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین المللی قائل نیســتند.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیمان پاک در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در 
بازرگانی بین المللی اظهار کرد: متأسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین المللی قائل نیستند؛ این در حالیست که در شرایط 
فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین المللی دوچندان می شود.رئیس کل سازمان توسعه و تجارت 

ایران افزود: ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مسئله....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس سازمان توسعه تجارت:

تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین المللی نمی دهند
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر بهداشت:
موج آنفلوانزا فروکش کرده است

وزیــر بهداشــت با اشــاره به اینکــه آنفلوآنــزا کاهش یافته اســت 
گفت:خوشبختانه یک هفته ای می شود که آنفلوآنزا فروکش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی با اشــاره به مصوبات شورای 
عالی ســامت گفت: این شورا بعد از ۵ سال و با حضور رئیس جمهور 
و شــش نفر از وزرا و بسیاری از کارشناسان برگزار شد. اولویت جلسه 
امروز را به موضوع اورژانس اختصاص دادیم مقرر شد ۱۵ درصد در سال 
به آمبوالنس های فرسوده اضافه شود همچنین در خصوص پرسنل نیز 
تصمیمات خوبی اتخاذ شد.مشکل در خصوص پایگاه های اورژانس داریم 
و قرار شد در اتوبان ها مکان هایی خاص اختصاص داده شود کمک های 
اولیه در کتب درسی دیده شود وظایف هر یک از وزارتخانه ها در مورد 
نیز در خصوص اورژانس مشخص شد.وزیر بهداشت افزود: جلسه ستاد 
کرونا نیز قبل از این شــورا برگزار شــد و خوشبختانه دوماه است آمار 
مرگ و میر کرونا زیر ۱۰ نفر است و برخی از روزها صفر بوده است در 
حالی که در آمریکا باالی ۲۰۰ و اروپا باالی ۱۰۰ نفر مرگ و میر داریم 
و موج کرونا در ژاپن و کره در حال افزایش اســت.وی گفت: پیشنهادم 
این اســت که مردمی که واکسیناسیون را جدی بگیرند و امسال دوز 
یادآور زده شــود. همچنین با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
زدن ماسک همچنان ضرورت دارد.عین اللهی به موضوع جام جهانی و 
سفرها به قطر اشاره و تصریح کرد: جام جهانی را در پیش داریم و قطعاً 
مردم زیادی از سراسر دنیا به قطر سفر خواهند کرد و به همین دلیل، 
خطر افزایش کرونا در جام جهانی وجود دارد.وی با ارائه توصیه هایی به 
مسافران قطر گفت:توصیه می کنیم مسافران حتماً دوز یادآور واکسن 
کرونا را بزنند، در کنار این مســئله باید تســت pcr را هم به همراه 
داشــته باشند.دبیر شورای عالی ســامت در ادامه با اشاره به بیماری 
آنفوالنزا گفت: خوشبختانه یک هفته ای می شود که آنفوالنزا فروکش 
کرده اســت.وزارت بهداشت در خصوص ســایر برنامه های این ستاد و 
وزارت بهداشت گفت: به دنبال افزایش مراکز درمانی سرطانی هستیم.
عین اللهی با بیان اینکه ۱۰۰ مرکز پیشرفته درمان سرطان در کشور 
وجود دارد، گفت: امیدواریم در جلسات بعدی به موضوع پیشگیری از 

سرطان هم بیشتر رسیدگی کنیم.

تخصیص بودجه قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری؛ بزودی

معاون بیمه و خدمات ســامت ســازمان بیمه ســامت از تخصیص 
بودجه قانون تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری در روزهای آتی خبر 
داد و گفــت: در بخش اول مبلغ ۶۰۰ میلیــارد تومان به ما پرداخت 
خواهد شــد و به محض تخصیص منابع، ما هــم پرداخت تعرفه های 
پرستاری را انجام خواهیم داد.دکتر مهدی رضایی در گفت وگو با ایسنا، 
درخصوص آخرین اخبار از قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: 
بعد از تصویــب آیین نامه مربوط به این قانون قرار بود منابع توســط 
ســازمان برنامه و بودجه تامین شود و از طریق سازمان های بیمه گر به 
دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شود. خدمات ۱۷ گانه ای که شامل 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می شود در گام اول می بایست در 
سامانه های خدمات الکترونیک ما بارگزاری می شد که این اقدام انجام 
شــد و امکان ثبت خدمات پرستاری هم اکنون در سامانه های ما برقرار 
اســت و مراکز ارائه دهنده خدمت می توانند خدمــات را ثبت و از ما 
مطالبه کنند.وی افزود: بر این اساس تاکنون بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان 
خدمات پرستاری توسط مراکز ارائه دهنده خدمت بر سامانه های بیمه 
سامت ثبت شــده است. ثبت این داده ها از ابتدای امسال انجام شده 
اســت.او تاکید کرد: در ابتدا مقرر شده بود تا منابع قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری در اختیار ســازمان بیمه سامت قرار گیرد که این 
اتفاق نیفتاد. اخیرا سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است که منابع 
این قانون را مستقیما به شــکل مجزا به سازمان های بیمه گر )تامین 
اجتماعی،  بیمه ســامت و نیروهای مسلح( تخصیص دهد. بر اساس 
آخرین مذاکراتی که با ســازمان برنامه و بودجه داشته ایم مطلع شدیم 
که خوشــبختانه طی روزهای آتی این منابع در اختیار ما قرار خواهد 
گرفت که در بخش اول مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت خواهد 
شد و به محض تخصیص منابع ما هم پرداخت تعرفه های پرستاری را 

انجام خواهیم داد.

آلودگی هوای تهران برای گروه های 
حساس در مناطق پرتردد

بر اســاس اعام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،  )۱۴ آبان( با 
توجه به عدم وزش باد مؤثر و افزایش تردد خودروها در نخســتین 
روز هفته کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد در محدوده ناســالم 
برای گروه های حساس قرار خواهد گرفت.به گزارش ایسنا، بر اساس 
پیش بینی های انجام  شده در شــرکت کنترل کیفیت هوای شهر 
تهــران، در صبح دیــروز )۱۴ آبان ماه( با توجــه به عدم وزش باد 
مؤثر و افزایش تردد خودروها در نخســتین روز هفته، کیفیت هوا 
در برخی مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه های حساس 
قرار خواهد گرفت.با رشد ناپایداری جوی و احتمال رگبار پراکنده 
در ساعات بعدازظهر پراکندگی آالینده ها تسهیل خواهد شد.کاهش 
تندی باد تا اواخر وقت شــنبه همراه با ترافیک شــامگاهی سبب 
تجمع آالینده ها خواهد شد و کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد 
در محدوده ناســالم برای گروه های حساس قرار می گیرد.یکشنبه 
)۱۵ آبان مــاه( کاهش تندی باد تا صبح فــردا همزمان با افزایش 
ترافیک صبحگاهــی، افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت 
هوا در برخی مناطــق پرتردد را به دنبال خواهد داشــت.افزایش 
تدریجی تندی باد در طول روز از تجمع آالینده ها جلوگیری خواهد 
کرد، هرچند با توجه به وزش باد نســبتاً شــدید و احتمال گسیل 
گردوخاک در مناطق مستعد در ساعات بعدازظهر افزایش غلظت 

ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا وجود خواهد داشت.

ثبت نام کنکور تمدید شد
مهلت ثبت نام داوطلبان برای شــرکت در نوبت اول کنکور )دی ماه۱۴۰۱(، تا پایان روز چهارشنبه ۱۸ آبان 
تمدید شد.به گزارش ایسنا، پیش از این اعام شده بود که فرآیند ثبت نام از روز یکشنبه ۸ آبان آغاز شده و 
تا پایان وقت دیروز شنبه ۱۴ آبان ماه ادامه دارد که با اعام سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت نام 
تا روز چهارشنبه ۱۸ آبان تمدید شد.کنکور سراسری از سال جاری، با توجه به مصوبه شورای عالی انقاب 
فرهنگی، دو بار در سال برگزار می شود.نخستین نوبت کنکور، روزهای پنج شنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ دی ماه سال 
جاری برگزار می شود. زمان برگزاری دومین نوبت آزمون ورود به دانشگاه ها، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 

۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ است.

ادامه قطع آب مشترکان بدمصرف تهرانی
 کاهش فشار را گزارش دهید

مدیرعامل شرکت آب وفاضاب تهران گفت: تاکنون آب ۶۰۰۰ خانوار بدمصرف تهرانی به صورت موقت قطع 
شــده و این روال نیز ادامه دارد و با جدیت با مشترکان پر مصرف برخورد خواهیم کرد.محمدرضا بختیاری 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای مشترکان بدمصرف یعنی مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف 
دارند تصمیماتی اخذ شده است، اظهار کرد: از چهار ماه گذشته به این دسته از مشترکان بیش از چهار مرتبه 
تذکر داده شــده که می بایســت میزان مصرف خود را کاهش دهند، عده ای از این مشترکان میزان مصرف 
خود را کاهش دادند، اما عده ای دیگر نســبت به این موضوع بی تفاوت بوده اند.وی افزود: برای این دســته از 
مشترکان محدودیت هایی را طبق قانون لحاظ کردیم و امسال نیز اولین سالی است که چنین اتفاقی می افتد، 
در سال های گذشته برای اعمال محدودیت مصوبه شورای تامین را اخذ می کردیم اما اکنون به صراحت در 
قانون بودجه ذکر شده که درخصوص کسانی که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند، وزارت نیرو این حق را 
دارد که محدودیت هایی را برای آن ها اعمال کند.مدیرعامل شرکت آب وفاضاب تهران با بیان اینکه اکنون 
این اتفاق افتاده و آب ۶۰۰۰ خانوار بدمصرف قطع شده است و قطعا این مساله ادامه خواهد داشت، گفت: 
برخی از این مشترکان در برخورد اولیه میزان مصرف خود را کنترل کردند اما برخی دیگر به روال مصرف 
قبل خود ادامه دادند، حتما این کار را ادامه خواهیم داد و با تمامی مشــترکان بدمصرف که بیش از دوبرابر 

الگو مصرف دارند برخورد می کنیم.

کمتر از 10 درصد تهرانی ها بدمصرف هستند
بختیاری با بیان اینکه تعداد مشترکان بدمصرف در تهران که با آن ها مقابله خواهیم کرد کمتر از ۱۰ درصد 
است، گفت: فشار آب در تهران تنظیم شده و نمی توان گفت که کاهش فشار اتفاق افتاده، باتوجه به اینکه 
در برخی از مناطق تهران فشــار آب بســیار زیاد بود این فشار را تنظیم کرده و به حالت معقول رساندیم تا 
جایی که طبقات سوم و چهارم نیز آب داشته باشند.وی افزود: مکان هایی که دچار مشکل شده اند می توانند 
با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند، به محض اینکه تعداد تماس ها از یک منطقه افزایش یابد همکاران ما برای رفع 
مشــکل وارد عمل می شوند، نکته قابل توجه این است که حدود ۴۰ درصد تماس  ها ناشی از کاهش فشار 
مربوط به بروز مشکل در سیستم لوله کشی واحد و یا گرفتگی پشت کنتور است، ولی مواردی را که مشکل از 
شبکه باشد در سریع ترین زمان ممکن برطرف می کنیم.به گزارش ایسنا،   الگوی مصرف ماهانه آب در تهران 
۱۴ متر مکعب برای هر خانوار )حدود سه ونیم نفر( تعیین شده، اما این عدد هم اکنون حدود ۲۲۰ لیتر بوده 
که ۸۰ لیتر بیش از الگو است.   بررسی روند مصرف آب نیمه نخست امسال در استان تهران نشان می دهد که 
تنها ۳۷ درصد خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب را رعایت می کنند و سایر مصرف کنندگان در گروه های 
»پرمصرف«   و »بدمصرف«  قرار داشته اند.  بر اساس این آمار ۵۹ درصد مشترکان پرمصرف اند و مصرف ۱۴ 
تا ۲۸ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو داشــته اند و حدود ۱۰ درصد مشترکان نیز اساساً بدمصرف به شمار 
می روند و مصرف آب شرب آن ها از ۲۸ مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است که بنا بر آمارها، این دسته از 

مشترکان به تنهایی ۱۰ درصد از کل آب شرب بخش خانگی تهران را مصرف می کنند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
۷۰۱ دوز واکسن کرونا روز گذشته تزریق شده است

بر اســاس اعام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشــته ۷۰۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
بــه گزارش خبرنگار مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۲۳ هــزار و ۴۶۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و 

۸۶۱ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۲۲۱ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

در آغاز ماه ژوئن، ســرمایه گــذاران و تحلیل 
گــران بر این باور بودند که افزایش بزرگ نرخ 
بهــره برای فدرال رزرو بــه معنای نیم درصد 
است. بســیار عجیب اســت که پس از چهار 
افزایــش متوالی ۰.۷۵ واحــد درصدی – که 
آخریــن مــورد آن در نوامبر اتفــاق افتاد – 
تصورات تغییر کرده است. در واقع، رشد بازار 
سهام در دو هفته قبل از اعام این خبر ریشه 
در این باور داشــت که ممکن اســت افزایش 
نرخ بهره فدرال رزرو در نشســت بعدی خود 
در دســامبر به نیم واحــد درصد کاهش یابد. 
چیزی که زمانی که جهش در نظر گرفته می 
شد، اکنون در حد متوسط است.اقتصادآناین 
– اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، اینکه 
آیا افزایش نرخ بهره فــدرال رزرو در واقع به 
نیم واحد درصدی کاهش خواهد یافت یا خیر، 
موضوعی قابل بحث است. قیمت گذاری اوراق 
قرضه تقریبا شــانس هایی را به بانک مرکزی 
اختصــاص می دهد که ایــن افزایش کوچکتر 
را در مقابــل افزایــش ۰.۷۵ واحــد درصدی 
دیگر انتخاب کند. در یــک کنفرانس خبری 
پس از آخرین اقــدام فدرال رزرو، جروم پاول 
رییــس بانک مرکزی در برابــر لو دادن خود 
مقاومت کرد و این مســاله دلیل خوبی دارد: 
ارقام تورم در ماه اکتبر و نوامبر قبل از جلسه 
بعدی فدرال رزرو منتشــر خواهد شد و راهی 
طوالنی برای اینکه چه کاری قرار است انجام 
شود، در راه اســت. حدس زدن نتیجه، پیش 
از دیدن داده ها منطقی نیســت.اما تمرکز بر 

روی اندازه افزایش نیز بســیار محدود است. 
همانطور که آقای پاول اشاره می کند، تشدید 
سیاســت های پولی فدرال رزرو را می توان در 
سه بعد بررســی کرد: اینکه چه اندازه سریع 
نرخ ها را افزایش می دهد، چه اندازه نرخ بهره 
را بــاال می برد و تا چه زمانــی نرخ بهره را در 
همان ســطح نگه می دارد. بعــد اول از پیش 
مشخص است. اگرچه فدرال رزرو در راه اندازی 
چرخه افزایش نرخ بهره تاخیر داشــت، اما از 
زمان شروع، با هوشــیاری حرکت کرد و نرخ 
اســتقراض کوتاه مــدت را از ۰ درصد در ماه 
مارچ به ۳.۷۵ درصــد در حال حاضر افزایش 
داد کــه تهاجمی ترین افزایــش آن در چهار 
دهه اخیر اســت.بعد دوم نیز در حال روشــن 
شدن است. در ماه ســپتامبر، میانگین انتظار 
مقامات فــدرال رزرو این بود که نرخ بهره در 
ســال آینده به ۴.۶ درصد برسد. قیمت اوراق 
قرضه اکنون اوج خود را به ۵ درصد رســانده 
که نشــان دهنده این واقعیت اســت که انواع 
شــاخص های تورم سرســختانه باال مانده اند. 
آقای پاول پیشنهاد کرد که تفکر فدرال رزرو 
با بازار اوراق قرضه مطابقت دارد. با این حال، 
منطقــی برای افزایش اندکی کمتر از اینجا به 
بعد وجود دارد. همانطور که یک هواپیما قبل 
از فرود کاهش می یابد، در حال ایده آل، بانک 
مرکزی قبل از رســیدن به اوج نرخ خود این 
کار را انجــام می دهد.بزرگترین عدم قطعیت 
بعد نهایی را احاطه کرده اســت. فدرال رزرو 
تــا چه زمانــی باید نــرخ بهره را در ســطح 

محدودکننده نگه دارد؟ تخمین زده می شــود 
که سطح خنثی بلندمدت – که نه تورمی است 
و نه محرک – حدود ۲.۵ درصد اســت. با این 
معیار، نرخ های اسمی در حال حاضر در قلمرو 
محدودکننده هســتند. اما در شرایط واقعی، 
بــا توجه به اینکه تورم هنوز ســاالنه بیش از 
۸ درصد اســت، سیاســت ها همچنان سست 
هستند. بنابراین ســوال این است که اقتصاد 
چه زمانی به آنها واکنش نشــان خواهد داد.
برخی از تحوالت قابل پیش بینی بوده اســت. 
نرخ وام مســکن در ســال گذشته بیش از دو 
برابر شــده و از ۷ درصد فراتر رفته که منجر 
به کاهش شــدید خرید خانه شــده است. اما 
پیش بینــی انعطاف پذیری بازار کار دشــوارتر 
بوده اســت. هنوز نزدیک بــه دو برابر تعداد 
افراد بیکار فرصت های شغلی وجود دارد که بر 
دســتمزدها و به نوبه خود تورم فشار می آورد.

در چند نقطه در طــول کنفرانس، آقای پاول 
تاکید کرد که فــدرال رزرو تا زمانی که الزم 
باشــد نرخ بهــره را باال نگه مــی دارد. بازارها 
بر روی یک نقطه عطف پیش از پایان ســال 
۲۰۲۳ قیمت گذاری کرده اند. دیدگاه این است 
که فدرال رزرو در نیمه دوم ســال نرخ بهره را 
کاهش خواهد داد. اما آنها را ســریع تر و باالتر 
از آنچه سرمایه گذاران انتظار داشتند، افزایش 
داده اســت. شــانس خوبی نیز وجود دارد که 
آن را برای مدت طوالنی تری نســبت به آنچه 
که سرمایه گذاران در حال حاضر انتظار دارند، 

باال نگه دارد.

اکونومیست بررسی کرد؛

فدرالرزرونرخبهرهراتاچهزمانیباالنگهمیدارد؟

داده های برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد نشان می دهد که تغییرات 
آب و هوایی در برخی نقاط جهان بسیار کشنده تر از سرطان است.به 
گزارش ایسنا، بر اساس داده های جدید برنامه پیشرفت و توسعه ملل 
متحد، درصورتیکه میزان انتشار آالینده کربن همچنان باال بماند، تاثیر 
تغییرات آب  و هوایی بر ســامت انسان در برخی نقاط جهان می تواند 
تا دو برابر مرگبارتر از ســرطان باشــد.در این مطالعه به عنوان نمونه 
به داکا در بنگادش اشــاره شده است؛ جاییکه تحت سناریوی انتشار 
قابل توجه گازهای گلخانه ای تا ســال ۲۱۰۰، مرگ و میر مازاد ناشی 
از تغییــرات آب و هوایی می تواند تقریبا به دو برابر میزان مرگ و میر 
ســاالنه فعلی در این کشــور بر اثر همه ســرطان ها و ۱۰ برابر تلفات 
ســاالنه ترافیک جاده ای افزایش پیدا کند.کارشناسان تاکید دارند به 
دلیل فعالیت انســان، انباشت دی اکســید کربن در اتمسفر به سطح 
خطرناکی می رســد و دمای زمین را افزایش می دهد و فرکانس شدت 

شــرایط آب و هوایی را تقویت می کند. بدون اقدام هماهنگ و فوری، 
تغییرات اقلیمی، نابرابری ها و توسعه نابرابری را تشدید خواهد کرد.بر 
اساس تحلیل  و ارزیابی گزارش های توسعه انسانی مربوط به سال های 
۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، داده ها نشان می دهد که چگونه تغییرات آب 
و هوایــی می تواند بر زندگی مردم در جنبه های مختلف از مرگ  و میر 
تا معیشت و مصرف انرژی تاثیر بگذارد.به گزارش سایت اطاع رسانی 
سازمان ملل، اگرچه افزایش دما و آب و هوای گرم سیستم قلبی عروقی 
و تنفسی افراد در همه نقاط را تحت فشار قرار می دهد، پیامدهای آن 
در مکان های مختلف متفاوت است. برای مثال داده ها حاکی از آن است 
کــه تغییرات آب و هوایی می توانــد نرخ مرگ و میر را در فیصل آباِد 
پاکســتان نزدیک به ۶۷ مورد مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش دهد. 
در نتیجه مرگ و میر ناشی از آن بیشتر از سکته مغزی و سومین علت 

اصلی مرگ و میر در این کشور می شود.

تغییرات اقلیمی در برخی نقاط جهان بسیار کشنده تر از سرطان است

تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز

قیمتدالربهکدامسومیرود؟
بانک مرکزی اعالم کرد؛

نقدینگی به 5401 هزار میلیارد 
تومان رسید

تحوالت مهمی در راه است

 اروپاِی بحرانی تحریم تهران را نادیده می گیرد؟

براساس اعام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد 
تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشت.به گزارش خبرگزاری مهر براساس 
اعام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ســال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان 
)۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان( رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.حجم 
نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
نیز سه هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود.نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال 

قبل از آن ۳۷.۸ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۰.۴ درصد رشد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

الیحهمتناسبسازیحقوقکارکناندولتتاییدشد

بازارآپارتمانهای۳۰متریدرتهران

امیرعبداللهیان: 

پهپادهاییکهبهروسیهدادهایممربوطبهماههاقبل
ازجنگاوکرایناست
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گزیده خبر

اسالمی:
نباید اسیر اطالعات و روایتگری های 

نادرست شویم
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه هیچ کس از بیرون کشور برای 
ما کاری انجام نمی دهد، تاکید کرد: نباید اســیر اطالعات و روایتگری های 
فیک و نادرست شویم.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسالمی در مراسم 
گرامیداشــت ۱۳ آبان روز دانش آموز گفت: کشور بیش از هر عامل دیگری 
به وجود انســان های عالم، مســتعد، پرتالش و از خود گذشــته نیاز دارد.

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران افزود: هیچ کــس از بیرون برای ما کاری 
انجام نمی دهد بلکه خود باید همت کرده و با اعتقاد به میهن و پاسداشــت 
پرچم کشــور مسیر پیشــرفت و تعالی را طی کنیم. نباید اسیر اطالعات و 
روایتگری های فیک و نادرســت شویم.اسالمی تصریح کرد: روز دانش آموز؛ 
روز آگاهی یافتن از حقایق انقالب اســالمی است و باید بدانید این انقالب 
متعلق به همه نسل ها و برای همه زمان ها است. شما دانش آموزان نور چشم 
ما هستید و باید نسبت به مســائل گوناگون از آگاهی برخوردار باشید.وی 
خاطرنشان کرد: باید با پرورش استعدادها به فناوری های نوین دست یابید 
و بتوانید در همه عرصه ها پیشتاز باشــید.رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
عنوان کرد: درصدد هستیم تا با فراهم کردن شرایط و امکانات بهتر؛ وضعیت 
کیفی آموزش مدارس انرژی اتمی را ارتقا دهیم تا امکانی فراهم شــود که 
دانش آموزان بتوانند در اوج به ســر برده و برای خود، خانواده ها و ملت ایران 

افتخارآفرینی کنند.

باقری:
قدرت آمریکا کارایی ندارد

معاون وزیر امور خارجه گفت: آمریکایی ها امروزه استفاده از زورشان بیشتر از 
استفاده از قدرتشان است، یعنی قدرت آمریکا دیگر کارایی ندارد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علی باقری روز شــنبه در همایش بین المللی »قرن ۲۱ و 
جهان عاری از سلطه آمریکا« که در دانشگاه تربیت مدرس، گفت: چیزی که 
اکنون در عراق می بینیم، با آن چیزی که آمریکایی ها انتظارش را داشــتند 
در هیچ ساحتی و در هیچیک از عرصه های تقنین، حاکمیت و فضای افکار 
عمومی و اجتماعی مطابق نگاهشــان نیست.وی بیان کرد: البته آنها در این 
سال ها تالش فراوانی انجام دادند و به تعبیری که رئیس جمهور سابق آمریکا 
به کار بــرد، ۷ هزار میلیارد دالر هزینه کردند امــا اهدافی که انتظارش را 
داشــتند، محقق نشد.معاون وزیر امور خارجه افزود: در افغانستان که بسیار 
مشهود است؛ بعد از ۲۰ سال حضورشان در افغانستان اوالً مجبور شدند این 
کشور را ترک کنند و وقتی هم که خاک افغانستان را ترک کردند، دستاورد 
آنها ناامنی بیشــتر و نهادینه تر و گسترده تر شــدن تروریسم در این کشور 
بــود. همچنین تولید مواد مخدر نزدیک ۵۰ برابر بیشــتر از زمانی بود که 
آمریکایی ها وارد افغانســتان شدند و خروج و مهاجرت از افغانستان افزایش 
پیدا کرد.باقری عنوان کرد: آمریکایی هایی که اعتقاد داشتند که می خواهند 
بــا ابزار نظامی به افغانســتان بیایند و امنیت را برقــرار کنند و این امنیت 
بستری برای تحقق توسعه و بعد ترویج دموکراسی در افغانستان شود امروز 
بعد از ۲۰ ســال می بینیم که این کشور توسعه، امنیت و دموکراسی ندارد 
و این واقعیتی است که آمریکایی ها در عراق و افغانستان برجای گذاشتند.

وی ادامه داد: این موضوع شــاخص بسیاری مهمی است که نه تنها اراده و 
تصمیم شــان بلکه اقدام آنها هم هدفشــان را محقق نکرد.معاون وزیر امور 
خارجه اظهار داشت: معتقدم شاید این تعبیر درستی باشد که آمریکایی ها 
امروزه اســتفاده از زورشان بیشتر از استفاده از قدرتشان است، یعنی قدرت 
آمریکا دیگر کارایی نــدارد و آمریکا برای اینکه بتواند هدف خود را محقق 
کند، متوسل به زور خود می شود. البته استفاده از زور هم نمی تواند اهداف 
آمریکا را محقق کند و این موضوع نهایت اضمحالل و انحطاط قدرت مدعی 
قدرت جهانــی و ابداع و ایجاد نظم تک قطبی در جهان اســت.باقری بیان 
کرد: اینها واقعیت هایی است که در این چند ساله با آن مواجه بودیم و ادعا 
آمریکایی ها بود. افول آمریکا مورد اجماع اکثر کارشناسان حتی صاحبنظران 
داخل این کشــور است. به عنوان یک مسئول وزارت خارجه آماده تعامل با 

دانشگاه هستم.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:
  جمهوری اسالمی دخالتی در جنگ

 اوکراین ندارد
بوشــهر - ایرنا - معاون فرهنگی و تبلیغات دفاع ستاد کل نیروهای مسلح 
گفت: جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی در جنگ اکراین ندارد و ادعاهای 
استکبار جهانی در این زمینه تهمتی بیش نیست.به گزارش خبرنگار ایرنا، 
سردار ابوالفضل شکارچی روز شنبه در حاشیه همایش »حماسه زنان لرده 
دشتستان« در بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: رژیم حاکم در اوکراین، جدا 
از بحث مردم این کشور  به طور کامل وابسته به صهیونیست ها و آمریکایی ها 
است و با تزریق فکری آنها نطقی می کنند و ما بیشتر این ادعاها را  به صورت 
نطق می بینیم. وی بیان کرد: آنها نظام جمهوری اســالمی و کشور ایران را 
آزموده اند این حرف ها و اتهام هایی که روســای جمهور آمریکا و اوکراین به 
ایران نســبت می دهند، به طور کامل دروغ و تهمت است.شکارچی گفت: 
مبادالتی که ایران با روســیه دارد مربوط به سال ها قبل از جنگ روسیه با 
اوکراین است و ایران دخالتی در جنگ بین این دو کشور ندارد و هر اتفاقی 

که می افتد مربوط به خودشان است.

امیرعبداللهیان نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد

 تهران مسیر گفت وگو را باز نگه داشته است
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: توسل بیمارگونه برخی از 
کشورها به یکجانبه گرایی ازجمله اعمال تحریم های غیرقانونی 
در مغایرت آشــکار با حقوق بین الملل و حقوق بشــر است .به 
گزارش ایســنا ، حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در 
اولین نشســت هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از 
منشور ملل متحد در تهران در این ارتباط ادامه داد: این اقدامات 
عمیقا تعهد این کشورها به اصول منشور سازمان ملل به ویژه 
ارتقا و التزام به حقوق بشر را زیر سوال برده است.وی در بخشی 
دیگر از صحبت های خود با اشــاره بــه مذاکرات رفع تحریم ها 
علیــه ایران و با بیان این که تهران مســیر گفت وگو را باز نگه 
داشــته است، گفت: مایه تأسف است که دولت آمریکا علیرغم 
درخواست صریح جامعه جهانی و با وجود دادن وعده هایی در 
این زمینه ، همچنان مسیر اقدامات خصمانه علیه ایران را توأم 
با پیشبرد سیاست شکست خورده موسوم به »فشار حداکثری« 

دنبال می کند .

متن کامل ســخنرانی وزیر خارجه در این نشست بدین شرح 
است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ابتدا مایلم ضمن خوشــامدگویی به همه حضار و میهمانان 
گرامی، مراتب خرسندی خود را از شرکت در این نشست مهم 
ابراز نمایم. بر این باورم که برگزاری این نشســت در شــرایط 
کنونی می تواند بســترهای مناسبی را جهت تقویت همکاری 
میان اعضای گروه دوســتان دفاع از منشور ملل متحد با هدف 

مقابله با چالش های مشترک فراهم سازد.
همکاران محترم
خانم ها و آقایان

امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جامعه جهانی با چالش 
های فزاینده ای در ابعاد منطقه ای و  بین المللی مواجه است. 
علیرغم تداوم تالش های جامعه بین المللی جهت رســیدگی 
و غلبه بر این چالش ها، تضعیف بی ســابقه ی چندجانبه گرایی 
توســط برخی دولت ها، عمال منجر به ناکام ماندن این تالش 
ها گردیده اســت. یکجانبه گرایی افسارگســیخته و هژمونی 
طلبی برخی قــدرت های جهانی، دوران جدیــدی از ناآرامی 
و بی ثباتی را برای جامعه بین المللی به ارمغان آورده اســت. 
توسل بیمارگونه آن ها به یکجانبه گرایی از جمله اعمال تحریم 
های غیرقانونی، در مغایرت آشــکار با هنجار های حقوق بین 
المللی و حقوق بشری بوده و عمیقا تعهد این دولت ها به اصول 
منشــور ملل متحد از جمله و بویژه »ارتقاء و احترام به حقوق 
بشر« را زیر سوال برده اســت. بی تردید اعمال این تحریم ها 
به دلیل ممانعت از دســتیابی مردم کشورهای تحت تحریم به 
حقوق اولیه و بنیادین خود، به مثابه جنایت علیه بشریت بوده و 
مسئولیت بین المللی کشورهای تحریم کننده را در پی خواهد 

داشت.

خانمها و آقایان
در این رابطه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه تاثیر 
منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز بر بهره مندی از حقوق بشــر، 
در ســفر اخیر خود به تهران با صحه گذاردن بر تاثیرات منفی 
تحریم های یکجانبه بر حقوق اساســی مــردم ایران از جمله 
حقوق بشــر، حق توسعه و حق سالمت به خصوص در شرایط 
کرونا، بر خواست خود مبنی بر رفع کامل تحریم های یکجانبه 
علیه ایران تصریح نموده است. بی تردید، مقابله مؤثر و کارآمد 
با تحریم های ظالمانه، مستلزم تقویت همکاری های بین المللی 
و تشریک مساعی کشورهای مستقل بوده و در این راستا گروه 
دوستان منشور ملل متحد به عنوان بلوک کشورهای مخالف با 
تحریم، با ظرفیت های فراوانی که در اختیار دارد می تواند نقش 
مهمی در پیشبرد و دستیابی به هدف مشترکمان در قبال همه 

کشورهای تحریم شده ایفا نماید.

حضار محترم؛
خروج آمریکا از توافقنامه هسته ای با ایران، بار دیگر بی اعتنایی 
آن کشــور به تعهدات بین المللی خود و نقض آشکار قطعنامه 
مصوب شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را به منصه ظهور 
گذاشــت. آن دولت برخالف تمام ادعاهایش، با این اقدام خود 
قانون گریزی و زورگوئــی را جایگزین اجرای تعهدات حقوقی 
خود نمود. این درحالیســت کــه به گواهی همــه ی ناظران 
بین المللــی، جمهوری اســالمی ایران طی ســال های اخیر و 
علیرغم بدعهدی آمریکا و بی عملی اروپا، به راهکار حل و فصل 
صلح آمیز موضوع پرونده ی هسته ای پایبند بوده و مسیر گفتگو 
برای حفظ توافقنامه همواره را باز نگه داشــته اســت. مایه ی 
تاسف است که دولت کنونی آمریکا، علیرغم درخواست صریح 
جامعه ی بین المللی و باوجود وعده ها و ادعاهای قبلی، همچنان 

مســیر اقدامات خصمانــه علیه ملت ایران و تدوام سیاســت 
شکســت خورده موسوم به فشار حداکثری را حفظ نموده و به 
 جای جبران اشــتباهات دولت قبلی و بازگشت بی قید و شرط 
به اجرای کامل تعهدات خود، برای دستیابی به توافق برعکس 
مواضع دوگانه و ریاکارانه اتخاذ می کند.دولت جمهوری اسالمی 

ایران ضمن تأکید بر اراده ی قاطع خود مبنی بر استیفای حق 
مسلم خویش در استفاده  از انرژی صلح آمیز هسته ای در همه ی 
ابعاد آن، شامل غنی ســازی برای مقاصد صلح آمیز و با رعایت 
تعهدات بین المللی خود، با حســن نیت و بــر مبنای برابری و 
احترام متقابل، به ادامه ی مذاکرات برای احیای توافق هسته ای 

پایبند است. تنها هدف چنین مذاکراتی باید تعهد قوی همه ی 
طرف ها به اجرای کامل تعهداتشــان تحت توافقنامه هسته ای 
باشــد. اما آمریکا باید ثابت کند که دارای حسن نیت و اراده ی 
واقعی بوده و در صدد اســتفاده از مذاکرات برای وقت کشی و 
یافتن بهانه ی دیگری بــرای تداوم نقض تعهدات خود و تداوم 
تحریم ها که این کشــور متاسفانه به شــدت به آن معتاد شده 

است، نمی باشد.

همکاران گرامی؛ خانمها و آقایان
مداخله در امور داخلی کشــورهای مســتقل کماکان از سوی 
کنشــگران بزرگ و با روش های نوین ادامه دارد. در این رابطه، 
ســوء استفاده از فناوری های جدید ارتباطاتی و فضای مجازی 
با هدف تضعیف حاکمیت ملی و استقالل سیاسی، ابعاد نگران 
کننده ای به خود گرفته  است. تولید، و انتشار اخبار و محتواهای 
جعلی و اطالعات غلــط و گمراه کننده در فضای مجازی علیه 
ملت ها و دولتهــا، در مغایرت کامل با اصول حقوق بین الملل 
و منشــور ملل متحد اســت. اقدامی که یکپارچگی اجتماعی 
کشــورهای مستقل را از طریق فضای مجازی هدف قرار داده و 
انجام اقدامات تروریستی، خشونت و بی ثبات سازی در جوامع 
این کشورها را تشــویق می کند. در این رابطه، اقدام مشترک 
کشورهای مســتقل، به خصوص اعضای گروه دوستان منشور 
با هدف ایجاد ســازوکارهای مناسب درچارچوب نهادهای بین 
المللی از جمله ســازمان ملل متحد جهت مقابله با این پدیده 
امری ضروری اســت.بدون تردید، مهمترین ناقض حقوق بین 
الملل و منشور ملل متحد و نیز عامل درگیری، ویرانی و بی ثبات 
ســازی دهه های اخیر در منطقه غرب آسیا، رژیم صهیونیستی 
و جعلی اســرائیل اســت. اشــغال فلســطین و بخش هایی از 
ســرزمین های ســایر دول عرب و محروم ساختن ملت مظلوم 
فلســطین از حقوق مســلم و ذاتی خود، نقض و بی توجهی به 
قطعنامه های صادره از سوی ارگان های مختلف سازمان ملل از 
جمله اقدامات غیرقانونی است که این رژیم از بدو شکل گیری 
تا کنون انجام داده اســت. متاســفانه، سکوت معنادار نهادهای 
بین المللی بویژه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در قبال 
جنایات نظام مند و غیرانسانی رژیم صهیونیستی، سران این رژیم 
را در استمرار و تشدید جنایات خود و گسترش دامنه ی تجاوز و 
تهدیداتشان به سایر کشورهای منطقه بیش از پیش گستاخ  تر 
نموده است، به گونه ای که آپارتاید و تبعیض نژادی، پاکسازی 
قومی، تخریب منازل و کشــتار فلســطینیان به رفتار روزانه ی 
رژیم جعلی اسرائیل تبدیل شده اســت.دولت ها و سازمان های 
بین المللی نمی توانند و نباید در مقابل رژیمی که همه ی جنایات 
و جرائم اصلی بین المللی را به صورت مکرر و مســتمر مرتکب 
شده و می شود، ساکت بمانند. سازمان ملل بویژه شورای امنیت 
دارای مسئولیِت آشکار حقوقی، انسانی و اخالقی برای مقابله با 
این جنایات، اجرای قطعنامه های خود در مورد مساله فلسطین 
و تضمین تحقق کلیه ی حقوق مســلم فلسطینی ها می باشد. 
جمهوری اســالمی ایران همانگونه که بارهــا اعالم کرده، تنها 
راهِ دســتیابی به صلح در فلســطین را عالوه بر مقاومت مردم، 
برگزاری همه پرسی با مشارکت کلیه ی ساکنان اصلی فلسطین، 
شامل مسیحیان، یهودیان و مسلمانان و نیز آوارگان فلسطینی 
و تشکیل دولت مستقل فلسطین در سراسر سرزمین تاریخی و 

مادری فلسطین به پایتختی بیت المقدس می داند.

همکاران محترم، خانم ها و آقایان؛
ایجاد یک منطقه ی قوی در غرب آسیا همواره از  اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است. با این حال 
طی دهه های اخیر، مداخالت گســترده و مســتمر کنشگران 
فرامنطقه ای در امور داخلی کشــورهای منطقه و اشغالگری و 
اعمال تحریم های غیرقانونی از سوی آنان، تحقق این هدف را 
با چالشی جدی مواجه نموده است. تداوم اقدامات مغایر حقوق 
بین الملل توســط قدرت های غربی در منطقه غرب آســیا از 
افغانســتان تا عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و یمن به تقویت 
گروههای تروریســتی و تجزیه طلب انجامیده، و صلح و ثبات 
منطقه ای و بین المللی را به مخاطره انداخته است. با این حال 
امروزه، خواسِت و اراده ملت های منطقه برای تحقق پیشرفت، 
اســتقالل، رفع اشــغالگری و برخورداری از امنیت، جدی تر از 
همیشــه شده و نوید بخش فردایی بهتر برای نسل های آینده 
می باشــد. بارور شدن دکترین مقاومت، جلوه بارز عزم ملت ها 
برای تحقق این مهم است.در پایان، ضمن ارج نهادن به تالش 
های کشورهای عضو گروه دوستان منشور ملل متحد در تقویت 
چندجانبه گرایی و تفوق حقوق بین الملل در مناسبات جهانی، 
امیدوارم نشســت امروز بتواند افق های نوینی را برای تقویت 
همکاری ها و پیشــبرد اهداف مشــترکمان پیش روی ما قرار 

دهد.

امیرعبداللهیان: 
پهپادهایی که به روسیه داده ایم مربوط به ماه ها قبل از جنگ 

اوکراین است
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران خواستار توقف جنگ روسیه و اوکراین و بازگشت طرفین به مذاکره 
اســت، تاکید کرد: پهپادهایی که به روســیه داده ایم مربوط به ماه ها قبل از جنگ اوکراین است و اگر برای ما ثابت شود 
روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، نسبت به آن بی تفاوت نخواهیم بود.به گزارش خبرنگار سیاست 
خارجی ایرنا، »حسین امیرعبداللهیان« دیروز شنبه در حاشیه نخستین نشست بین المللی گروه دوستان مدافع منشور ملل 
متحد در تهران در جمع خبرنگاران با بیان این که مناسبات ما با روسیه بر مبنای همسایگی و منافع متقابل است، افزود: 
مایل هستم تأکید کنم این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداخته اند که جمهوری اسالمی ایران برای کمک 
به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است، آنچه درباره بخش موشکی مطرح کرده اند کاماًل غلط و 
مسائل مربوط به پهپاد درست است.وی خاطرنشان کرد: ما مقدار محدودی پهپاد ماه ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار 
روســیه قرار داده ایم و با وزیر خارجه اوکراین توافق کردیم چنانچه هرگونه مستندی در اختیار دارند که روسیه از پهپاد 
ایرانی در اوکراین استفاده کرده، آن را در اختیار ما قرار بدهد.وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: چنین قراری را دو هفته 
پیش در یک کشور اروپایی داشتیم و هیات دفاعی و سیاسی ما به آن کشور اروپایی رفت اما متاسفانه در دقیقه ۹۰ طرف 
اوکراینی حضور پیدا نکرد.امیرعبداللهیان ادامه داد: علت عدم حضور طرف اوکراینی این بود که آمریکا و برخی از کشورهای 
اروپایی و به طور ویژه آلمان از اوکراین خواســته بودند در این جلســه شــرکت نکند و گفتند در حالی که ما می خواهیم 
علیه ایران به واسطه واگذاری پهپاد به روسیه تحریم اعمال کنیم، شما می خواهید با ایرانی ها در یک کشور اروپایی قهوه 
بنوشید!وی تصریح کرد: بعد از آن در گفت وگوی تلفنی که هفته گذشته با وزیر خارجه اوکراین داشتیم توافق کردیم اگر 
مستندی وجود دارد در اختیار ما قرار دهند و قرار است چنانچه طرف اوکراینی بر عهدش پایبند بماند، در روزهای آینده 
بتوانیم این موضوع را بررسی کنیم و مستندات آنها مورد توجه ماست.وزیر امور خارجه بیان کرد: البته اگر برای ما ثابت 
شود روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، نسبت به این مسأله بی تفاوت نخواهیم بود و موضع ما 
درباره جنگ اوکراین توقف جنگ، بازگشت طرفین به مذاکره و بازگشت آوارگان به منازلشان است.امیرعبداللهیان یادآور 
شد: جمهوری اسالمی ایران در این مسیر تالش های زیادی را از ابتدای جنگ اوکراین داشته و این تالش ها هم در سطح 

رئیس جمهور و وزیر خارجه بوده است و همچنان به این تالش ها تا توقف جنگ در اوکراین ادامه می دهیم.

آمریکایی ها اظهارات نسنجیده بایدن را اصالح کردند
امیرعبداللهیان درباره اظهارات اخیر »جو بایدن« در حمایت از آشوبگران که با ادعای آزادی ایران مطرح کرد، به خبرنگاران 
گفت: آقای بایدن پاســخ خود را در ســخنرانی روز گذشته آیت اهلل رئیسی دریافت کرد و مقامات آمریکایی بالفاصله بعد 
از اظهارات نســنجیده رئیس جمهور آمریکا، این موضوع را اصالح کردنــد و از مجاری دیپلماتیک هم به ما اعالم کردند 
که آمریکا چنین موضعی ندارد.وزیر امور خارجه افزود: البته بر ما پوشیده نیست که نیت کاخ سفید همواره در ۴۳ سال 
گذشته این بوده که برای تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران تالش کند و این نیت قلبی آنهاست.امیرعبداللهیان بیان کرد: 
بارها در مذاکرات هسته ای هم این موضوع به صراحت به طرف آمریکایی گفته شده است که رفتار شما رفتار صادقانه و 
مبتنی بر حل مشکل نیست؛ بلکه شما همواره اهداف پنهانی را برای پیگیری منافع خودتان در منطقه دنبال می کنید و 
به فکر ملت ها در منطقه نیســتید.وی ادامه داد: برای ما کاماًل روشــن است که در دو دهه گذشته آمریکایی ها در عراق و 
افغانستان و برخی کشورها چه اقداماتی را انجام داده اند. آنها این نیت را داشتند و از مدت ها پیش گفته بودند که آمریکا 

»پلن بی« را دنبال می کند.

آمریکا در اجرای »پلن بی« شکست خوردند
امیرعبداللهیــان تاکیدکرد: آنچــه ملت ما در ۴۰ روز اخیر شــاهد بوده ، اجرای همین »پلن بی« بــود که آمریکایی ها 
می خواستند دنبال کنند اما در این مسیر، با بصیرت ملت و هدایت مقام معظم رهبری شکست خوردند.وزیر امور خارجه 
در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگاران به نشست گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در تهران اشاره کرد 
و اظهار داشت: منشوری که امروز با حضور حدود ۱۸ تن از معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو منشور در تهران برگزار 
می شود، هدف اصلی آن این است که در خصوص مقابله با یکجانبه گرایی و تحریم های غیرعادالنه برخی کنشگران غربی 

پیام قوی را به جامعه جهانی بدهد.

تهران- ایرنا- رئیس جهمور در جلسه »شورای عالی سالمت و امنیت غذایی« که ظهر 
امروز شــنبه پس از ۵ ساله وقفه برگزار شد، بر تالش برای جبران عقب ماندگی های 
۵ ساله در زمینه سالمت جسمی و روانی جامعه تأکید کرد.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، جلسه »شورای عالی سالمت و امنیت غذایی« پس از ۵ ساله وقفه، ظهر 
امروز شــنبه با حضور آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« برگزار شد.رئیس جمهور در 
این جلســه با بیان این که »شورای عالی ســالمت و امنیت غذایی« مأموریت بسیار 
خطیری در حفظ سالمت جامعه دارد بر تحقق کامل ماموریت این شورا با به میدان 
آوردن همه ظرفیت ها بخصوص ظرفیت مشــارکت مردمی و بخش خصوصی تأکید 
کرد.آیت اهلل رئیســی همه دســتگاه های کشور را در حفظ ســالمت مردم و جامعه 
مســئول دانست و تأکید کرد: شورای عالی ســالمت و امنیت غذایی با پرداختن به 
مهمترین مسائل مبتال به سالمت جسمی و روانی جامعه راهبردهای الزم را در این 

زمینه ترسیم کند تا با اجرای آنها از سوی دستگاه های مربوط، عقب ماندگی های ۵ 
سال گذشته جبران شــود.رئیس جمهوری در ادامه افزایش مشارکت مردم و بخش 
خصوصی در حوزه خدمات ســالمت و امنیت غذایی را نیاز کشــور دانست و گفت: 
مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سالمت و امنیت غذایی بسیاری از 
مشکالت و کمبودها را مرتفع خواهد کرد.تأمین غذای سالم، خدمات جامع سالمت، 
بهره مندی عادالنه مردم از سبد سالمت، سالمت روانی جامعه، سبک زندگی مطلوب 
و حمایت از خانواده و همچنین توجه به مســائلی که ســالمت را تهدید می کند و 
علــل آن از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور به عنوان اولویت های دولت در حوزه 

سالمت برشمرد.

اضافه شدن ساالنه 15 درصد به ظرفیت ناوگان اورژانس کشور

آیت اهلل رئیســی همچنین حوادث ترافیکی و 
جــاده ای را از مشــکالت آزاردهنده در حوزه 
ســالمت عنوان کرد و با تأکیــد بر ضرورت 
تقویت سازمان های امدادی از جمله اورژانس، 

افزود: دستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و وزارت راه باید راهکارهای کاهش 
نرخ مرگ و میر جاده ای را بررســی و به فوریت عملیاتی کنند تا ما هر ساله شاهد 
مرگ هزاران نفر از هموطنان و داغدار شــدن خانواده هایشــان در حوادث جاده ای 
نباشیم.به کارگیری پرسنل کارآمد و متعهد در حوزه سالمت، اضافه شدن ساالنه ۱۵ 
درصد به ظرفیت ناوگان اورژانس کشور، پیش بینی پایگاه های اورژانس در اتوبان ها و 
بزرگراه های در حال احداث، گنجاندن آموزش های کمک های اولیه در کتب درسی و 

افزایش مراکز پیشگیری و درمان سالمت از جمله مصوبات این جلسه بود.

در جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی؛

تأکید رئیس جمهور بر جبران عقب ماندگی های ۵ ساله در حوزه سالمت
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گزیده خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
تجار غیرحرفه ای، لطمات زیادی به تجارت 

وارد کرده اند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین المللی، گفت: عدم 
توجه تجار غیرحرفه ای به ابعــاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو 
طرف وارد کرده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، غالمحسین شافعی در همایش 
ملــی نقش و اهمیــت قراردادهای تجاری در بازرگانــی بین المللی اظهار کرد: 
قراردادهای بین المللی به دلیل تغییر و تحوالت ســریع فضای بین الملل بسیار 
بااهمیت هستند؛ اگر قوانین مربوط به این قراردادها به روزرسانی نشود تجار در 
مسیر خود با مشکالت زیادی مواجه خواهند شد. اهمیت این موضوع برای ما از 
این جهت دوچندان اســت که ما در منطقه ای قرار داریم که تجارت با بسیاری 
از کشورها با ریسک پذیری باالیی برخوردار استرئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
وجود تجار غیرحرفه ای در ایران و کشــورهای منطقه کم نیست. متأسفانه عدم 
توجــه این تجار غیرحرفه ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت 
دو طرف وارد کرده است.شافعی ادامه داد: موضوع اهمیت قراردادهای بین المللی 
با رشــد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد 
و هم وزن اســت، بنابراین اگر به این مسئله در شرایط جدیدی که این تحوالت، 
سریع رخ می دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد 
توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید 
بر اهمیت مســئله داوری در قراردادهای بین المللی گفت: متأسفانه این موضوع 
آن طــور که باید مورد توجــه قرار ندارد. تجار ما خیلی وقت ها در شــرایطی با 
اختالف های تجاری روبرو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه 
رفــع اختالف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده اند. لذا کار حل وفصل اختالفات 
تجاری در این شرایط سخت می شود.وی اظهار کرد: ما در مسیر فعلی نمی توانیم 
به روش های گذشته بر قراردادهای بین المللی تکیه کنیم، مخصوصاً در شرایط 
فعلی تحریم ایران ویژگی های خاص این شــرایط در قراردادها باید مورد توجه 

قرار بگیرد.

راهکارهای انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
در ادامه علیرضا یاوری معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به اهمیت 
انعقاد قراردادهای تجــاری، گفت: نباید فراموش کرد که پیش از هر اقدامی در 
تجارت باید قرارداد را امضا و بر اســاس آن توافقات خود را با طرف مقابل دنبال 
کرد. وقتی معامله ای اتفاق افتد و قراردادی وجود نداشــته باشد در هنگام بروز 
اختالف تنها راهکار مراجعه به کشــور هدف و استفاده از ظرفیت سفارت خانه 
ایران اســت که دراین بین تنها ۱۰ درصد امکان پیشــبرد هدف وجود دارد. در 
کنار آن شــروع یک دعوای حقوقی در کشــور موردنظر را داریم که اولویت هر 
دستگاه قضائی حمایت از اتباع خود است که در نفس کار رخ می دهد و نمی توان 
مانع آن شــد.یاوری افزود: هزینه های استفاده از وکالی کشور هدف نیز گاهی 
به صرفه نیست. پس دراین بین باید به جایگاه و نقش قرارداد تجاری توجه کرد. 
قرارداد دقیق، بیمه نامه تجارت بین المللی شماست و باید با اصول و شاخص های 
تدوین آن آگاه باشــیم. در هر قرارداد عالوه بر اصــول کلی، باید توافق های دو 
طرف قید شــود. در واقع هر قرارداد طبق شــرایط هر دو طرف تغییر می کند. 
از طرفــی قوانین تجاری حاکم بر هر کشــوری متفاوت بوده و باید مالک عمل 
قرار گیرد.وی با اعالم این خبر که عراق نیز به تازگی عضو کنوانسیون نیویورک 
شده و بر این اساس می توان در قراردادهای تجاری با این کشور از امکان داوری 
بین المللی استفاده کرد، گفت: داوری تجاری بین المللی با داوری سرمایه گذاری 
و نظام دادرســی قضائی متفاوت است و هرکدام معیارها و اصول خاص خود را 
دارند. وقتی قرارداد تجاری منعقد شود و در آن از قوی ترین شیوه حل اختالف 
یعنی داوری اســتفاده کنیم، محل، قانون حاکم بر فرآینــد، زبان، تعداد داور و 
غیره را دو طرف انتخاب می کنند و ارزش آن نسبت به دادرسی قضائی، هزینه، 
زمان و قابلیت اجرای آن در کشــورهای دیگر است.معاون بین الملل اتاق ایران 
بی توجهی به توافق دو جانبه فعال ایران که با ۷۰ کشــور مختلف وجود دارد را 
مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه گذاران ایرانی نسبت به این موضوع بی اطالع 
هستند و در روند سرمایه گذاری خود از مزایای این توافق ها بهره نمی برند. البته 
باید توجه داشت که به دلیل تحریم شرایط برای سرمایه گذاری ایرانیان سخت 
شــده و از طرفی رویکردهای ایران نســبت به پذیرش سرمایه های خارجی نیز 
بازدارنده است.یاوری با بیان این مطلب که درست است تحریم های آمریکا علیه 
ایران محدودکننده هســتند؛ اما بخش هایی وجود دارند که قابل تحریم نبوده و 
می توان در این حوزه ها فعالیت کرد، افزود: تحریم های آمریکا علیه ایران گاهی 
علیه یک فرد حقیقی و گاهی علیه یک مؤسســه و شخصیت حقوقی است. در 
همین بین معافیت هایی وجــود دارد، برای مثال تجارت در حوزه، مواد غذایی، 
محصوالت کشاورزی، صنایع کشــاورزی، دارو و بخشی از صنایع دارویی مجاز 
است و برای این منظور باید از OFAC مجوز اختصاصی دریافت کرد تا به راحتی 
این نوع تجهیزات و محصوالت وارد کشــور شود. بر اساس این مجوز، دو طرف 
قرارداد و نوع کاربرد کاالی مورد معاملــه مورد نظارت قرار می گیرد.وی یادآور 
شد: درست اســت حوزه های غذایی، کشاورزی و دارویی تحریم نیستند؛ اما به 
دلیــل تحریم بودن بانک های ایران، نگرانی شــرکت های خارجی از همکاری با 
 OFAK شرکت های ایرانی و موضوعاتی ازاین دست الزم است مجوز اختصاصی از

گرفته شود تا شرایط همکاری ها بهبود یابد.

آقای شهردار؛
صیانت از پرسنل و شایستگی کارکنان با 
جذب نیرو یا ماموریت خارج از شهرداری 

مغایرت دارد
رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شــورای اسالمی شــهر کرج با انتقاد از انتقال 
نیروهای مامور به شهرداری گفت:تا جائیکه ممکن است 
از پتانســیل نیروی انسانی شهرداری استفاده شود و از 
انتقال یا جابجایی نیروها تحت عنوان مامور به شهرداری 

جلوگیری گردد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای اسالمی شهرکرج، جواد 
چپردار در خصوص الیحه نیروهای مامور به شــهرداری اظهارداشت: انتظار این 
اســت قبل از طرح الیحه دوفوریتی به صحن علنی شــورا با اعضای محترم در 
خصوص ضرورت بکار گیری،رزومه و جایگاه مدیریتی مد نظر مشورت یا رایزنی 
شود و در یک جلسه از صحن اتخاذ تصمیم بدون مقدمه شایسته نیست.رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط زیســت و خدمات شهری شورای شهر تصریح کرد: 
انتقال نیروی یا مدیر به دلیل جهادی بودن قابل قبول نیســت ما به اندازه الزم 
در شهرداری کرج نیرو و مدیر نخبه یا جهادی داریم و نیاز به ماموریت نخواهیم 
داشــت.چپردار بیان کرد: با ماموریت افراد جدید به شــهرداری مخالفم چون به 
قدر کفایت نیرو کارآمد،مدیر و معاون در بدنه شهرداری وجود دارد و این رویه با 

صیانت از شایستگی و پتانسیل مدیریت شهری مغایرت دارد.

وزیر کار:
اقتصاد دولتی؛ مانع توسعه حوزه اشتغال و 

اقتصاد است
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: دولتی 
ماندن اقتصاد و حکم فرمایی دولت بر بســترهای 
تولید کشــور، مانعی جدی برای توسعه در کشور 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید صولت مرتضوی 
در نشســت با اعضای هیأت مدیــره کانون عالی 
کارفرمایی جمهوری اســالمی ایران، عدم توســعه در حوزه اشــتغال و اقتصاد 
را ناشــی از سیاســت اقتصاد دولتی عنوان و بیان کرد: دولتی ماندن اقتصاد و 
حکم فرمایی دولت بر بسترهای تولید کشور، مانعی جدی برای توسعه در کشور 
است. دولت باید با تصمیم گیری درست و با شناسایی بخش خصوصی توانمند، 
متعهد و دلسوز به پیشرفت های اقتصادی بیشتری دست یابد.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به ظرفیت های مغفول کشور در حوزه تولید و اشتغال اشاره کرد و 
افزود: باید همگی با حذف قوانین زائد و حمایت از مدیران خالق، زمینه ارتقای 
شاخص ها را در این حوزه ها ایجاد کنیم.مرتضوی توجه به اصل سه جانبه گرایی 
را از محورها و راهبردهای خود عنوان کرد و گفت: بدون همراهی با تشکل های 
کارگری و کارفرمایی نمی توانیم به شناخت دقیق از مشکالت و ارائه راهکارهای 
اساســی دست یابیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست و تعامل مستمر را 
از ارکان دستیابی به توسعه نام برد و اظهار کرد: همراهی کانون عالی کارفرمایی 
در برنامه ها و سیاست گذاری های وزارت کار باید مستمر، ویژه و اثرگذار باشد.وی 
خواستار حضور اعضای کانون عالی کارفرمایی در اتاق فکرهای وزارت کار شد و 
تأکید کرد: توان و دانش تخصصی فعالین بخش خصوصی و تشکل ها مسیر اجرا 
را برای ما هموار می کند.در ابتدای این نشست اعضای کانون عالی کارفرمایی با 
طرح دغدغه ها و مشــکالت صنفی خود، خواستار پیگیری ویژه وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در این خصوص شــدند.مباحث حوزه مالیات، بیمه، توجه ویژه 
به جایگاه تشکل ها، تجدیدنظر در قوانین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، 
توانمندسازی نیروی انسانی بخش خصوصی، اصالح آئین نامه های مانع آفرین و 
ناهماهنگی برخی دستگاه های دولتی در حوزه اشتغال آفرینی از مهم ترین موارد 

مطرح شده در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس شورای اسالمی 
درباره الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشــکری در شورای نگهبان خبر داد.به گزارش ایسنا، 
هادی طحان نظیف در نشســت خبری دیروز با بیان بررسی  ۹ 
طــرح و الیحه و ۳ اساســنامه از دولت و ۲۷ اســتعالم از دیوان 
عدالت اداری  در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسالمی 
درباره الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشکری در شــورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و 
مصوبه خالف موازین شــرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی با 
اشاره به الیحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان 
افزود: این الیحه نیز خالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته 
نشــد.وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت:  سه شنبه 
اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از 
تصویب در هیات وزیران یکی دوبار،  بین شــورا و مجلس رفت و 
امد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و 
اساسنامه خالف موازین قانون اساسی شناخته نشد.طحان نظیف 
اظهار کرد: طرح شفافیت قوای ســه گانه و دستگاه های اجرایی 
و ســایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شــده و مصوبه در 
اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص 
ایــن طرح در تمامــی مورد کماکان بر قوت خــودش باقی و به 
مجلس ارسال شده است.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید 
تعامل بیشــتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد 
تــا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شــود. در 
غیر این صورت هم بن بســتی در نظــام حقوقی ما وجود ندارد و 
در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام می رود.وی در پاســخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی 
نمایندگان در اغتشاشات اخیر  دســتگیر شدند و گروه دیگری 
تابعیت دوگانه دارند، آیا شــورای نگهبان ایــن موضوع را  برای 
انتخابات ســال آینده لحاظ می کند؟ گفت: برای انتخابات عجله 
دارید و زمان زیادی باقی مانده و  مبنای ما قانون اســت و تا ان 
زمان باید  دید قانون انتخابات چگونه است.وی در پاسخ به سوالی 
درباره اعــالم  نظر برخی  نمایندگان در اغتشاشــات و با توجه 
به اینکه از طرف شورا تعیین شــدند، آیا برنامه نظارتی بر رفتار 
انها وجــود دارد؟  گفت: ما در جریان بررســی هیات نظارت بر 
رفتار نمایندگان نیســتیم و چیزی اعالم نشده و نظارت در دوره 
نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و 
شورای نگهبان ناظر انتخابات است.سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات  

مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ 
گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون 
اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثال مجلس با ابزار های 
مختلف می تواند این موضوع را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی 
کل کشــور و دســتگاه های مختلف از جهات مختلف حق ورود 
دارند.وی در پاســخ به این ســوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی 
ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می رسد ابهامی وجود ندارد، اگر 
ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، 
باید از مقامات صالح به شــورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین 
درخواســتی به شورا مطرح شود مورد رســیدگی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصالح قانون انتخابات گفت: هفته 
گذشــته در مجلس بودم و از نمایندگان پرســیدم و گفتند که 
بررسی اصالح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت 
صحن اســت و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما 
بتوانیم نسبت به آن اعالم نظر کنیم.سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول 
قانون اساسی نظارت نمی کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای 
قانون اساسی نیستیم، بلکه مســئول آن هستیم که مصوبات با 

قانون اساسی و شــرع مقدس تطبیق داشته باشد.طحان نظیف 
دربــاره علت عدم اجــرای قانون واردات خودرو، گفت: شــورای 
نگهبان در این موارد وظیفــه ای ندارد. البته نهادهای مختلف از 
جمله مجلس می توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از 
ابزارهای قانونی خــود ورود کنند.وی درباره راهکار تحقق قانون 
اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان عالوه بر اینکه یکی از 
بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه های مختلف قانون 
اساســی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام 
می دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با 
رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه 
و نهادی وظایفی دارد که بر حســن اجرای قانون اساسی نظارت 
کند.طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض قانونی 
و تفاوت بین اغتشــاش و اعتراض قانونی چیست؟ گفت: شورای 
نگهبان مثل بقیه دستگاه های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی 
تفاوت قائل اســت و اگر در قالب طــرح و یا الیحه ای، مصوبه ای 
در این باره به شــورا ارسال شــود آن را بررسی می کنیم.وی  در 
پاســخ به این سوال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده 
است؟ گفت: چیزی به شــورای نگهبان ارسال نشده است و اگر 

در قالب آیین نامه باشــد به شــورای نگهبان ارسال نمی شود و 
مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.طحان نظیف درباره سامانه های 
شورای نگهبان  گفت: شورای نگهبان سامانه های متعددی دارد 
و بــدون الزام قانونی موارد را اعالم و در ســامانه قرار می دهد. ما 
اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش 
های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش رو است . ما 
سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام قانونی 
و داوطلبانه تمام متــن لوایح و طرح ها از ابتدای انقالب تاکنون 
در این سامانه بارگذاری شده اســت و مشروح مذاکرات شورای 
نگهبان به مرور در ســامانه قرار می گیرد و حتی اســتدالل های 
شــورای نگهبان به صورت دسته بندی شده در سامانه بارگذاری 
می شود.سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا 
پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص اصول بر زمین 
مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: پژوهشکده شورای 
نگهبان عالوه بــر اینکه در حوزه های کاربردی فعالیت می کند و 
بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه های نظری هم ورود 
می کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. 
طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید.سخنگوی 
شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحوالت اخیر 
این انتقاد مطرح شــد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث 
شــده تا فضای گفت وگو در کشــور از بین رفته و دیگر افرادی 
نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشــند، گفت: هر فرد و نهاد 
و جریانی باید پاســخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در 
ادوار مختلــف گروه های مختلفی به قدرت رســیدند و قدرت را 
تحویل دادند که رویکردها کامال با یکدیگر متفاوت بودند. شورای 
نگهبان بر مبنای قانون عمل می کند.طحان نظیف در پاســخ به 
این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض 
خود ندارند و در سال ٨٨ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت 
را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه 
معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این 
نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشــان را در این رابطه بیان 
کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا الیحه به شــورای نگهبان 
ارسال شود، بررســی خواهیم کرد.وی در پایان یادآور شد: خبر 
خوش امروز همان  الیحه اصالح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور 
درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و 
مســتمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که  در 
جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خالف موازین شرع و قانون 

شناخته نشد.

خرید و فروش یا ساخت واحدهای ۳۰ 
تا ۴۰ متر در تهران چندان رواج ندارد؛ 
قانون هم اجازه ساخت آپارتمان های 
کمتــر از ۳۵ متر را نمی دهد، اما آمار 
و ارقام مهرماه امسال می گوید که ٨.۳ 
درصد معامالت را آپارتمان های کمتر 
از ۴۰ متــر به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایســنا، ضوابط ســاخت و 
ساز اجازه ســاخت واحدهای با متراژ 
حداقل ۳۵ متری را به سازندگان داده 
اما عمال کمتر کسی نسبت به ساخت 
یا خریــد این واحدها تمایل نشــان 
می دهد. بر این اساس در شهر تهران 
تعــداد آپارتمان هــای ۳۰ تا ۴۰ متر 
چندان زیاد نیست و سهم این واحدها 
از معامالت مسکن در مهرماه ۱۴۰۱ 
فقــط ۳.۴ درصــد بوده است.رشــد 
سنگین قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ 
به بعد باعث شــد تا برخی مسئوالن 
و کارشناسان به منظور افزایش توان 
خرید مسکن، ایده ساخت واحدهای 
کمتــر از ۳۵ متــر را ارایــه کننــد. 
اواخــر ســال ۱۳۹٨ زمزمه هایی نیز 
درخصوص احــداث آپارتمانهای ۲۵ 
متری مطرح شــد که بعدا مسئوالن 
شــهری گفتند که از این عدد ســوء 
برداشت شده است.برخی کارشناسان، 
ســاخت واحدهای ۲۵ متری را رواج 
زندگی مجردی عنوان کردند. اما کاوه 
حاجی علی اکبری ـ مدیرعامل سابق 
ســازمان نوسازی شــهر تهران اواخر 
سال گذشــته در این زمینه گفت: در 
طرح جامع شهر تهران حداقل سرانه 

زیربنا ۱۷.۵ متر مربع اســت که اگر 
یک نفر را به عنــوان یک خانواده به 
رسمیت بشناســیم می تواند در یک 

خانه ۱۷.۵ متری زندگی کند.

بــازار آپارتمان های 30 متری در 
تهران

به گفتــه حاج علی اکبری، مســکن 
کوچــک مقیاس یــک موضوع حل 
شــده اســت و علت انتقاداتی که آن 
زمان مطــرح می شــد بی اطالعی از 
نیازبه این مســئله و ضرورت آن بود. 
کسی نمی خواهد مردم را به خانه های 
۲۰ و ۳۰ متری بفرستد ما می گوییم 
هر فردی با هر توانایی مالی چه خانه 
۲۰۰ متری و چه خانه ۵۰ متری باید 
امــکان خرید و زندگی در این شــهر 
باشــد.طبق طرح تفصیلی  را داشته 
ســاخت واحدهای کمتــر از ۳۵ متر 

ممنوع اســت. البته گفته می شــود 
در صورتــی که دو طبقــه به صورت 
دوبلکس ساخته شــود و به یکدیگر 
راه داشــته باشــند این امکان وجود 
دارد که مجموع مساحت هر دو واحد 
به ۳۵ متر برســد؛ یعنی در هر طبقه 
امکان ســاخت ۱۷.۵ متر وجود دارد.

تیرماه ســال ۱۳۹۹ بود که در زمان 
شهرداری پیروز حناچی، توافقی بین 
وزارت کشــور و مدیریت شــهری به 
منظور ســاخت آپارتمانهای کوچک 
مطرح شــد. اما پس از آن شــورای 
شهر و شــهردار فعلی یعنی علیرضا 
زاکانــی چندان درخصــوص موضوع 
ســاخت آپارتمانهای ۲۵ متری ورود 
نکردند. البته شــهرداری تهران اعالم 
کرد که قصد دارد ســاخت ســالیانه 
۱٨۰ هزار واحد نهضت ملی مســکن 
در تهران احداث کند. موضوع ساخت 

واحدهای استیجاری نیز مطرح شد.در 
حال حاضر شــهرداری برای ساخت 
واحدهــای کمتــر از ۳۵ متر مجوز 
صادر نمی کند. با این حال ۳.۴ درصد 
معامالت به آپارتمانهای ۳۰ تا ۴۰ متر 
و ۰.۴ درصد معامــالت به واحدهای 
کمتر از ۳۰ متر تعلق دارد. بررسی ها 
نشــان می دهــد عمــده واحدهای 
۳۰ تــا ۴۰ متــر عمدتــا در منطقه 
۱۰ و محله هایــی همچون جیحون، 
نواب  و  دامپزشکی، سلسبیل، کارون 

واقع شده است.

هر متر مســکن در تهران 43.۷ 
میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت 
در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه 
امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش 
دو متولی ارایه آمــار، ادامه پیدا کرد. 
طبق  اعالم بانــک مرکزی میانگین 
قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ 
میلیون تومان در هر متر مربع رسید 
که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و 
نسبت به ماه مسابه قبل ۳٨.۲ درصد 
رشد نشــان می دهد. هم چنین مرکز 
آمار متوســط وزنی قیمــت هر متر 
آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و 
متوسط حســابی آن را ۴۴.۳ میلیون 
تومان اعالم کرد. تعداد معامالت نیز بر 
اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار 
فقره بود که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۰.۲ و 

یک درصد کاهش یافته است.

 بازار آپارتمان های 30 متری
 در تهران

رئیس ســازمان توســعه و تجارت گفت: در 
شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی 
ما با دنیا به خوبی برقرار نیســت متأســفانه 
اکثریــت تجار ایرانی نقــش و اهمیتی برای 
قراردادهای تجاری بین المللی قائل نیستند.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیمان 
پــاک در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهــای تجاری در بازرگانی بین المللی 
اظهار کرد: متأســفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری 
بین المللی قائل نیســتند؛ این در حالیست که در شرایط فعلی تحریمی کشور که 
ارتباط بانکی ما با دنیا به خوبی برقرار نیســت اهمیــت این قراردادهای بین المللی 
دوچندان می شــود.رئیس کل سازمان توســعه و تجارت ایران افزود: ارتباط تجاری 
ما با کشــورهای مختلف ارتباط پرریسکی اســت. در کنار این مسئله ما به دنبال 
توســعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار 

ما با تجار جدید این کشورهاســت. لذا دیگر نمی توان بر بستر قدیمی قراردادهای 
تجاری حرکت کرد که اولین مورد هم آشــنایی با قوانین و مقررات کشــور هدف 
است.وی ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف 
کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار 
تجار خود قرار می دهیم تا آنها در مســیر درســت تجارت وارد بازار شوند. بنابراین 
اولین اقدام تهیه بسته های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با 
مشارکت سفارت خانه ها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارائه به تجار خودمان 
است.پیمان پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به 
تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق بازرگانی ایران اهمیت 
زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق نیاز داریم.معاون وزیر صمت اضافه کرد: با مشارکت 
ســفارتخانه ها، مراکز تجاری و بخش خصوصی باید درفت های قرارداد تهیه شود و 
به صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد.پیمان تصریح کرد: به دنبال ایجاد مراکز 

ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی 
هستیم و هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکالت حقوقی از این 
خدمات استفاده کنند.رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: در این مراکز 
باید وکالی حاضر در کشــورهای مقصد ارزیابی شده و اتاق ایران، سازمان توسعه و 
تجارت و ســفارتخانه صالحیت آنها را تأیید و در قالب یک لیست به تجار معرفی 
کنند.وی به بیمه های صادراتی هم اشــاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ما 
بخشــی از این کار را قبول کرده و قراردادهایی را با بیمه های صادراتی کشور هدف 
منعقد کرده است. صندوق در یک سری کشورهای هدف با بیمه های صادراتی کشور 
مقصد قرارداد بسته اســت. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی 
می کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را 
تأیید می کند.پیمان پاک ادامه داد: ما ایجاد اتاق های داوری در برخی از کشورها را 
دنبال می کنیم تا در قالب وزارتخانه های دادگستری دو کشور به عنوان مرجع اصلی 
داوری شناخته شود تا داوری انجام شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه های 
دادگستری دو طرف باشــد.وی تاکید کرد: باید از شیوه های مدرن و به روز تجارت 
استفاده کنیم که در این راستا مدتی است ما بر روی قراردادهای هوشمند و کاربرد 

و استفاده از آنها در تجارت متمرکز شده ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین المللی نمی دهند

گزیده خبر
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گزیده خبر

با هدف ارتقاء سطح آمادگی واکنش در شرایط اضطراری انجام شد؛
مانور انفجار و آتش سوزی در اثر عملیات 
خراب کارانه در شرکت گازاستان اردبیل 

اجرا شد
مانور انفجار و آتش سوزی در اثر عملیات خراب کارانه 
در ایســتگاه CGS انزاب اردبیل با ســناریوی از پیش 
تعیین شــده به منظور کســب آمادگی پرسنل جهت 
مقابله با شرایط اضطراری و در راستای آسیب شناسی 
برای انجــام اقدامات اصالحی و کنترلی جهت افزایش 
تاب آوری و کاهش آســیب پذیری دارایی های ســازمان با همکاری تیم های 
 HSE عملیاتی و امدادی و با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری ، رئیس
و پدافند غیر عامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی و رئیس 
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شــرکت برق اســتان اردبیل برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید متین مدیر 
عامل این شرکت در حاشیه برگزاری این مانور در رابطه با چگونگی و نحوه آغاز 
رزمایش ؛ گفت: این مانور به دنبال گزارش شــروع آتش سوزی توسط چند نفر 
و طی عملیات خرابکارانه در قســمت ورودی ایستگاه آغاز و با اعالم کد مربوطه 
شــروع و تیم های عملیاتی و آتش نشانی با حضور در محل با توجه به وظایف 
مشخصه و بکارگیری تجهیزات الزم ، آتش و دود فرضی را مهار و اقدامات اولیه 
به منظور ثبات شــرایط و پایداری شبکه گاز طبیعی انجام پذیرفت.سید متین 
استقرار گروه های تعمیراتی در محل مانور جهت تعمیرات هرگونه آسیب دیدگی 
احتمالی و شروع عملیات اجرایی را از دیگر بخشهای این مانور برشمرد و گفت: 
پس از برقراری وضعیت ســفید در منطقه و تست و راه اندازی کلیه تاسیسات 
آســیب دیده، گزارشات حادثه و رزمایش توسط تمامی اکیپ ها وصول شده و 
طی جلسه ای نقاط قوت و ضعف مانور استخراج و نسبت به تدوین برنامه های 

بهبود اقدامات الزم صورت میگیرد. 

افتتاح جایگاه سوخت اضطراری شرکت آب 
وفاضالب استان ایالم

ایالم-راضیه صمیم نیا-با هدف تامین سوخت ناوگان آبرسانی سیار و مولدهای 
برق اضطراری امروز  در چهارمین روز از ایام نکوداشــت هفته پدافند غیرعامل،  
با حضور دکتر گوهری معاون قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیر عامل 
کشور ، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
، جایگاه ســوخت اضطراری ناوگان آبرسانی سیار و مولدهای برق اضطراری این 
شرکت افتتاح گردید.به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایالم؛ پرویز ناصری 
گفت: این هفته فرصت مناسبی برای آگاه سازی، فرهنگ سازی و ترویج گفتمان 
پدافند غیرعامل در میان مردم به شمار می آید.مدیرعامل آبفای استان با تاکید 
بر اینکه هزینه پیشگیری، مصون سازی و ایمن سازی پیش از وقوع حادثه بسیار 
کمتر از مقابله با تهدیدات احتمالی اســت، افزود: اقدامات و اجرای برنامه ها در 
حوزه پدافند غیرعامل، به نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.وی با اشاره به 
مأموریت های ذاتی شــرکت آب و فاضالب در خدمات رســانی به مردم تصریح 
کرد: تأسیسات آب و فاضالب از زیرساختهای حیاتی و حساس استان محسوب 
می شود و این شرکت برای اجرای سیاست ها، اصول و مالحظات پدافندی تالش 

می کند تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

تقدیر از پیمانکاران برتر شرکت توزیع برق 
اصفهان

آییــن تقدیر از پیمانــکاران برتر شــرکت توزیع برق 
اصفهان با حضور سرپرست شرکت ،معاونین و مدیران  
شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد. مهندس مجتبی 
غیور مدیر امور برون سپاری گفت : یکی از مهم ترین 
عوامل اجرا در صنعت برق  پیمانکاران  پروژه است که 
توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد چرا که بدون شناخت عوامل اجرا و وظایف 
و تعهدات هریک، مدیریت پروژه های اجرایی برق رسانی ، بهینه سازی و .... به 
طور قطع با  مشــکالت عدیده ای روبرو  خواهد شد. وی گفت : پس همراهی و 
تالش این مجموعه با ســازمانها می تواند تعالی و ارتقا سازمانی را افزایش دهد 
و در همین راســتا هر سال پیمانکاران برتر بر اســاس میانگین نمرات ارزیابی 
های عملکرد که در طول ســال انجام شــده است در ۶ حوزه انتخاب می شوند 
و  همزمان با مراسم روز کارگر از آنها تقدیر به عمل می آمد امابا توجه به عدم 
برگزاری مراســم روز کارگر به علت شیوع کرونا این کار با تاخیر انجام شد وی 
خاطر نشــان کرد : پیمانکاران در حوزه توســعه و نوسازی مهندسی ، عملیات 
فوریت های برق ، تعمیرات ، حوادث و ســرویس و نگهداری شبکه های برق ، 
معاونت خدمات مشترکین ، مشاورین و خدمات فنی ، خدمات پشتیبانی عمومی 

مورد تقدیر قرار گرفتند .

همایش نکوهداشت پدافند غیر عامل و 
مدیریت بحران در گاز گلستان

 همایش نکوداشــت پدافند غیر عامل و مدیریت بحــران با حضور محمدتقی 
محمدی مدیر کل پدافندغیر عامل اســتانداری و نعمــت اله حاجی زاده مدیر 
کل مدیریت بحران  اســتان در محل شرکت گاز استان گلستان برگزار گردید.
در این همایش که باموضوع پدافند دانش بنیان،حفاظت از زیرســاختها و تداوم 
کارکردها برای مردم انجام شد قاسم نجاریان رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران شرکت گاز ضمن خوشامدگویی به تشریح اهداف برگزاری این همایش و 
ارائه گزارش عملکرد و برنامه های اجرا شده در این شرکت پرداختند.وی با ارائه 
مطالبی در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل در تمام فعالیت های سازمان جهت 
صرفه جویی و امنیت تاسیسات ، جاری سازی آن   بر اساس استانداردهای روز 
را موجب تعالی ســازمانی شرکت برشمردند.در ادامه مدیر کل پدافندغیر عامل 
استانداری گلستان نیز با تقدیر از برگزاری این همایش ،ضرورت توجه دستگاه 
های اجرایی اســتان به مقوله هوشــیاری و آمادگی در برابر خطرات احتمالی 
،حفاظت و صیانت از تاسیسات و زیر ساخت های موجود و انجام بهینه فعالیت 
ها و خدمات به مردم و تکریم آنها تاکیدنمود.علی طالبی مدیرعامل گاز گلستان 
نیز در این همایش با گرامیداشت این ایام گفت:بیشتر مصارف گاز استان و حتی 
کشــور در ایام سرد ، مصارف گرمایشــی بوده به طوری که  در اوج باردر فصل 
زمستان ، مصرف گاز استان به  بیش از 14 میلیون متر مکعب نیز می رسد.وی با 
اشاره به بحث آسیب پذیری از لحاظ پدافند غیرعامل در تامین انرژی گفت:یکی 
از راه های قابل توجه در زمینه کاهش آسیب پذیری ، ذخیره سازی زیر زمینی 
گاز طبیعی اســت که خوشبختانه اقدامات مهمی در این زمینه در شرف انجام 
اســت،ضمن اینکه لحاظ نمودن مدیریت بر مصرف گاز بویژه در زمان زمان اوج 

بار نیز از اقدامات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

تحوالت مهمی در راه است

اروپاِیبحرانیتحریمتهرانرانادیدهمیگیرد؟
مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین گفت: چندان 
بــاور ندارم کــه چنانچه تحریم صنعت نفت ایران برداشــته 
شــود، ما هنوز بتوانیم کمپانی های ممتاز بین المللی را برای 
ســرمایه گذاری جذب کنیم.فریدون برکشلی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنــا، در ارزیابی قرارادادهای متعدد قطر 
با ابرکمپانی ها جهت توســعه میادین گازی و امکان همکاری 
ایران، قطر و ترکیه برای ارسال گاز به اروپا اظهار داشت: اکنون 
بزرگ تریــن کمپانی های انرژی و گاز بین المللی تمرکز اصلی 
خــود را بر روی قطر گذارده انــد. از طرفی قطر امکان انتقال 
گاز از طریق خط لوله را ندارد، اما در شــرایط کنونی و پیش 
روی بازار گاز، به یک فرصت و امتیاز تبدیل شــده است. حاال 
که اروپا در حال خداحافظی با گاز روســیه است، این در واقع 
مقدمه ای بر فرایند پایان انتقال گاز طبیعی از طریق خطوط 

لوله است. 

نظام امنیت انرژی جهان در مسیر خداحافظی با خط 
لوله

وی افزود: اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۲۰ تقریبا ۷۳ درصد کل 
گاز مصرفی وارداتی خــود را از طریق خط لوله دریافت کرد. 
سهم روســیه ســه چهارم آن بود و اکنون با توجه به جنگ 
اوکراین، تحریم امریکا بر بخش انرژی و گاز روســیه و حذف 
روســیه از معادالت گازی اتحادیه اروپــا، نظام امنیت انرژی 
جهان در مســیر خداحافظی با انتقــال گاز از طریق خطوط 
لوله قرار گرفته و آینده امنیت تامین گاز از طریق ال. ان.جی 
در دســتور کار امنیت انرژی دنیا قرار گرفته است. این فرایند 

بازگشت ناپذیر است. 

ابرکمپانی ها روی گاز قطر خیمه زده اند
مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین با بیان اینکه 
جهان انرژی وارد مرحله تکنو-ژئو-انرژی شده و سیاست های 
انرژی و گاز از این پس بر پایه پرهیز از خطوط لوله و تنوع در 
منابع تامین گاز اســتوار خواهد بود، گفت: همین تحول قطر 
را در یک موقعیت ممتاز قرار داده و افزایش تولید و توســعه 
ظرفیت ترمینال های تبدیل گاز بــه مایع، آینده صنعت گاز 
خواهــد بود و از همین روی شــرکت های عمده انرژی و گاز 

اطراف قطر خیمه زده اند. 

خودمان نمی توانســتیم برای تولید صیانتی تصمیم 
بگیریم

وی بــا بیان اینکه همکاری ایران با قطر و ترکیه برای حضور 
در بازار از نظر فنی؛ منطقی و میسر هست، اما تحقق آن بعید 
است، تصریح کرد: همکاری های ایران و قطر مدت زیادی است 
که در جریان اســت. اما نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده 
است. مشــارکت گازی ایران و قطر تابعی از شرایط و قابلیت 
متوازن و هم وزن برای بهره برداری از مخازن اســت. در فقدان 
شرایط متوازن، مخازن مشترک بین دو کشور از فاز اقتصادی 
به رقابت های سیاســی منتهی می شود. بعضی از شرکت ها از 
جمله توتال، شل و کونوکوفیلیپس که اکنون در قطر فعالیت 
دارند مدت ها قبل از ورود به قطر با ایران مذاکره داشتند. حتی 
در آن زمان، جمهوری اســالمی ایران هنوز تحت تحریم های 
خیلی سخت نبود، اما خودمان نمی توانستیم تصمیم بگیریم. 
تفسیرهای متفاوتی از تولید صیانتی ارائه می شد که امروز هم 
ادامه دارد. چندان باور ندارم که چنانچه تحریم بر علیه صنعت 
نفت ایران برداشــته شود، ما هنوز بتوانیم کمپانی های ممتاز 

بین المللی را برای سرمایه گذاری جذب کنیم.

حجم برداشت از مخازن مشــترک، تابعی از سرعت 
عمل، سرمایه گذاری و فن آوری های روزآمد است

برکشلی در ادامه درباره امکان همکاری دو کشور ایران و قطر 
برای برداشــت صیانتی از پارس جنوبی بیان داشت: موضوع 
ذخایر نفت و گاز مشــترک ما بین کشــورها، سابقه طوالنی 
دارد. در دنیــا تقریبا 1۷۰ میدان مشــترک نفت و گاز وجود 
دارد. نحوه بهره برداری از میادین مشترک تابعی است از روابط 
کشورهایی که میادین را برداشت می کنند و شرکت هایی که 

در میادین مشترک فعالیت دارند. یک بار موضوع بهره برداری 
بیش از میزان توافق به جنگ بین مکزیک و امریکا، منجر شد. 
بیشــتر کانادایی ها معتقدند که امریکا، نفت میادین مشترک 
آنها را ســرقت می کند. کانادا ســومین ذخایر نفتی جهان و 
ششــمین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، اما میزان تولید 
نفت آن یک چهارم امریکاســت. میزان تولید گاز هم با امریکا 
فاصلــه زیادی دارد. علل مختلفی برای این تفاوت وجود دارد 
ولی عامل کلیدی، پرهیز ســرمایه گذاران از ســرمایه گذاری 
بیشتر از کاناداســت. در هر حال در میادین مشترک، طرفی 
که دسترســی به امکانات، تجهیزات و سرمایه بیشتری دارد، 
برداشت بیشــتری انجام می دهد. ایران کشوری پر همسایه 
اســت، با 1۵ کشور از جمله قطر یا با کشورهای دیگر منطقه 
خلیج فــارس یا دریای خزر مرز مشــترک آبی و خاکی دارد. 
حجم برداشــت از مخازن مشــترک، تابعی از سرعت عمل، 

سرمایه گذاری و فن آوری های روزآمد است. 

همکاری تحت عنوان تولید یکپارچه، بازی با جمالت 
است

وی ادامــه داد: تولیــد یکپارچه از میادیــن گازی با قطر به 
این معناســت که در یک میدان مشترک، دو کشور به جای 
عملیات منتهی به برداشت مستقل از یکدیگر، به صورت یک 
کنسرسیوم و به صورت مشترک و یکپارچه از میدان مشترک 
برداشت کنند. این رویه در مورد میدان نفتی مشترک هنگام 
بین ایران و عمان مورد تفاهم قرار گرفته اســت. کشورهای 
دیگر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هم در مورد این مکانیسم 
مذاکرات طوالنی داشته اند. اما هیچ موردی تحقق پیدا نکرده 
اســت. به اعتقاد بنده همکاری تحت عنوان تولید یکپارچه، 
بیشــتر بازی با جمالت اســت. در نهایت هیچ کشــوری در 
انتظار دیگری باقی نمی ماند. طرفی که از حمایت شرکت های 
بین المللی و صاحب فنآوری های به هنگام اســت، مسیر خود 
را ادامه می دهد. در مورد قطر هم با رویه برداشــت یکپارچه 
می توانیم مذاکرات داشــته باشــیم ولی نمی توان نسبت به 

دستاورد، خوشبین بود. 

موقعیت ژئواستراتژیک ایران، ترمینال های ال.ان.جی 
قطر و همسایگی ترکیه با اروپا؛ سه ضلع الزم برای ورود 

به اروپا
مدیر گــروه مرکز مطالعــات بین المللی انــرژی وین تاکید 
کرد: همکاری ســه کشــور ایــران، ترکیه و قطــر در زمینه 
انتقــال گاز بــرای آینده امنیــت انرژی مدیترانــه می تواند 
مهم و تاثیرگذار باشــد. قطر منبع تامین گاز اســت. ایران از 
موقعیت ژئواستراتژیک ممتازی برخوردار است. به عالوه ایران 
لجستیک آماده و زیر ساخت های محکمی برای انتقال گاز در 
اختیار دارد. البته ترکیه هم که به لحاظ جغرافیایی، بالفاصله 

به اروپا متصل اســت و دسترســی به دریای سیاه و مدیترانه 
دارد. اما همه اینها در مرحله قابلیت های بالقوه هستند. فقط 
موجودی گاز طبیعی قطر واقعی و بالفعل است. ترمینال های 
ال.ان.جی قطر، بخش اعظم قراردادهای خود را ۲۰-۳۰ ساله 
منعقد کرده اند. ایجاد ترمینال های جدید هم با صرف هزینه 
و وقت میســر اســت و خطوله لوله انتقال ایران نیز برای گاز 

طبیعی است.

تحوالت مهمی در راه است
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت زمینه و پتانسیل همکاری 
وجود دارد. در مورد مسیر و داالن انتقال گاز ایران و ترکیه با 
یکدیگــر مکمل و در عین حال رقابت دارند. در حقیقت پس 
از جنگ اوکراین و حذف بالقوه گاز طبیعی روســیه از ســبد 
مصرف انرژی اروپا، بی شــک تحوالت مهمی در ساختار بازار 
گاز و انرژی رخ خواهد داد که الزم اســت به طور جدی رصد 
و ارزیابی شود. امکان موقعیت مناسب برای ایران میسر است. 
اروپا می تواند این زمســتان را ســپری کند. اما زمستان های 
بعدی و صنایع انرژی بر آلمان و اتحادیه اروپا، بتدریج از چرخه 
تولید و عرضه جهانی حذف خواهند شــد. صنایع و اقتصاد، 
به مناطقــی مهاجرت می کنند که امنیت عرضه انرژی وجود 
دارد. در طی همین چند ماه که از بحران اوکراین و قطع گاز 
روسیه به اروپا سپری شده، تعدادی از صنایع مهم آلمان مانند 
کمپانی اتومبیل ســازی فولکس واگن در حال انتقال فعالیت 

خود به امریکا هستند. 

جنگ داالن ها 
برکشــلی گفت: یکی از ابعاد مهم کشمکش های ژئوپلیتیک 
انرژی و گاز پنج ســال آینده جهان و منطقه خاورمیانه، خاور 
نزدیک و آسیای میانه جنگ داالن ها خواهد بود. کریدورهای 
انتقــال گاز نقش مهم و تعیین کننــده ای در درجه اعتبار و 
تاثیرگذاری کشورها خواهند داشت. بنابراین از این منظر هم 

الزم است شرایط به دقت مورد توجه قرار گیرد. 

اروپاِی بحرانی تحریم ایران را نادیده می گیرد؟
وی درباره اینکه آیا ممکن است اروپا با توجه به نیاز به انرژی 
تحریم های ایران را نادیده بگیرد، پاســخ داد: گاز ایران برای 
اروپا مهــم بود. در دهــه 1۹۹۰ و ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا روی 
گاز ایران حســاب می کرد. حتی در زمانی که سیاســت خط 
لوله گاز آسیایی از ایران به پاکستان و هندوستان، مطرح شد، 
اروپایی ها شرایط را با دقت زیر نظر داشتند و سعی می کردند 
که خط لوله گاز ایران از شــرق به غــرب، جریان پیدا کند. 
روسیه هم با نگرانی وضعیت را زیر نظر داشت و نگران جریان 
گاز ایران به سمت اروپا بود. روسیه حتی برای سرمایه گذاری 
و انتقال تکنولوژی جهت ایجاد خط لوله گاز ایران به پاکستان 

و هند را روی میز گذارد. بدیهی اســت که روســیه به هیچ 
عنوان حاضر نبود که رقیب تنومندی مانند ایران به بازار اروپا، 

نزدیک شود. 

تنها گزینه ایران؛ کریدورگرایی و سوآپ
مدیــر گروه مرکز مطالعات بین المللی انــرژی وین ادامه داد: 
اکنون با توجه به شــرایط ذخایر گازی ایــران و مصرف باال، 
تنها گزینه برای ایران کریدورگرایی و سوآپ گاز همسایه های 
شــمالی به ســمت ترکیه و اروپا به عــالوه برنامه های گازی 
طوالنی مدت و منبعث از مناسبات استراتژیک است. روسیه و 
اتحادیه اروپا ۷۰ سال با هم تجارت گاز داشتند. از این به بعد 
گاز روسیه کم و بیش برای همیشه از بازار اروپا حذف می شود. 
نگاه اروپا نسبت به ایران، چیزی بهتر از نگاه به روسیه نیست. 
گاز با نفت، تفاوت دارد. پروژه های گاز بلندمدت و بیست سال 
به باال هستند. اولویت اروپا، کشورهایی مانند قطر است. ترکیه 

هم چندان جایگاه مقبولی برای انتقال گاز به اروپا نیست. 

صادرات گاز در راس سیاست های ملی قطر
وی یادآور شد: بنده نسبت به آینده صادرات گاز ایران به اروپا 
امیدی ندارم. یک معادله چندمجهولی اســت. ابهامات زیادی 
وجود دارد. برای قطر، صادرات گاز در راس سیاست های ملی 

این کشور است. در ایران تامین داخلی گاز در اولویت است. 

شاید هنوز هم فرصت هایی برای ورود به اروپا باشد
برکشلی درباره وداع ایران با برنامه هاب شدن در حوزه انرژی 
گفت: در هنگامه رونــق پارس جنوبی و در مقطعی که ایران 
رویای صادرات به اروپا را داشت، ترکیه یکی از عوامل بازدارنده 
بود. ترکیه پیشنهاد داشت تا گاز مازاد ایران را خریداری کند 
و خود به اروپا صادر کند. البته ترکیه برای صدور گاز به اروپا 
باید مســائل خود را با یونان حل و فصل کند، مشکالت بازی 
در روابط دو کشور وجود دارد. در ایران موضوع صادرات گاز به 
اروپا، خیلی اهمیت داشته و دارد. انتقال گاز از طریق خطوط 
لوله و برپایی کریدورهای انتقال گاز به معنای امنیت متقابل 
برای عرضه کننده و مصرف کننده اســت. البته جنگ اوکراین 
خیلی از معادالت را تغییر داده است، اما در واقع به نظر بنده 
اروپا می توانســت بازار منطقی گاز ایران باشد، شاید هنوز هم 

فرصت هایی باشد. 

مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه طی 4 دهه
به اعتقاد وی؛ روابط ایران و ترکیه همیشــه نوع خاصی بوده 
اســت. هر دو کشــور تاریخ طوالنی و پرتالطمی داشته و هر 
دو کشور مشترکات متعدد و تناقض های عدیده ای دارند. هر 
دو هــم نگرش های هژمونیک دارند. البته ترکیه، اقتصاد را از 
ایدئولوژی مســتثنی کرده و در دو دهه گذشته پیشرفت های 
چشــمگیری را تجربه کرده اســت. ترکیه امروز به باشــگاه 
کشورهای با اقتصاد یک تریلیون دالری پیوسته و در گروه ۲۰ 
عضو شده است. در ســال 1۹۸۰ اقتصاد ایران دو و نیم برابر 
اقتصاد ترکیه بود. در ۲۰۲۰ اقتصاد ایران، یک ســوم اقتصاد 
ترکیه اســت. ترکیه از نظر منابع طبیعی فقیر است اما امتیاز 

مهم آن امکان ارتباط سرزمینی با اروپاست. 

شاید بتوانیم بازیگر جهانی شویم
مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین بیان داشت: 
در ایران ما گاز را داخلی کردیم. آلترناتیو دیگری هم نداشتیم. 
صنایع ایران طی دهه های گذشته بر پایه صنایع انرژی طلب، 
شــکل گرفته اند. صنایع فوالد، شــیمیایی و پترو شیمیایی، 
صنایع ساختمانی و سیمان؛ جملگی صنایع انرژی بر هستند. 
ضمن اینکه همین صنایع انرژی بر هم عموما مستعمل شده اند 
و فقط به یمن انرژی فراوان و بالنســبه ارزان ســرپا هستند. 
بنابراین در فقدان حجم بزرگی از ســرمایه گذاری و فن آوری 
روزآمــد و هنوز مهم تــر، برخورداری از یــک عزم ملی برای 
صادرات گاز و اســتفاده از این بیســت ساله باقیمانده از عمر 
گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی ممتاز، می توانیم به یک 

بازیگر منطقه ای و شاید جهانی تبدیل شویم. 

قیمت نفت روز جمعه در بحبوحه ابهامات نسبت به افزایش آتی نرخ های بهره توسط بانک 
مرکزی آمریکا، نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه 
و احتمال تسهیل محدودیت های کووید در چین، بیش از پنج درصد افزایش یافت و رشد 

هفتگی به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با سه دالر و ۹۹ سنت افزایش، در ۹۸ دالر و ۵۷ سنت در هر 
بشــکه بسته شد و رشــد هفتگی ۲.۹ درصد را ثبت کرد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و ۹۶ سنت 
معادل پنج درصد افزایش، در ۹۲ دالر و ۶1 ســنت در هر بشــکه بسته شد و رشد هفتگی 4.۷ درصد را نشان داد.چین پس از 
افزایش موارد ابتال به کووید 1۹ در روز پنج شنبه به باالترین رکورد از اوت، محدودیت های سخت گیرانه برای مقابله با گسترش 
بیماری را حفظ کرد اما یک مقام ســابق کنترل بیماری چین اعالم کرد به زودی تغییرات قابل توجهی در سیاســت کووید 1۹ 
این کشور صورت می گیرد.بازارهای سهام چین هفته گذشته از شایعه پایان قرنطینه، رونق گرفته بودند، هرچند که هیچ خبری 
رسما اعالم نشد. با این حال، سیگنال ها درباره میزان افزایش نرخ بهره آمریکا، باعث شد نفت بخشی از رشد قیمتش را از دست 
دهد.وزارت کار آمریکا روز جمعه اعالم کرد نرخ بیکاری این کشور در اکتبر به ۳.۷ درصد در مقایسه با ۳.۵ درصد در سپتامبر 
افزایش پیدا کرده اســت. این آمار ممکن اســت باعث شود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به میزان کمتری افزایش دهد.جان 
کیلداف از شرکای شرکت اگین کپیتال در این باره گفت: صحبت درباره گشایش اقتصاد چین در معامالت روز جمعه از قیمت 
نفت حمایت کرد اما اظهارات مقامات مختلف بانک مرکزی آمریکا که روشن کرد هنوز راه زیادی در خصوص افزایش نرخ بهره 
در پیش اســت، بازارهای نفت را حساس تر کرد.همزمان با نگرانی هایی که درخصوص دورنمای تقاضا برای سوخت وجود دارد، 
عرضه به دلیل تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه و کاهش ذخایر نفت آمریکا، محدود خواهد ماند.به گفته تاماس وارگا، 
تحلیلگر شرکت پی وی ام اویل آسوشیتس، ضعف اندک دالر و ممنوعیت آتی علیه فروش نفت روسیه با تغییر جهت نگرانی ها 
از رکود به سمت مسائل عرضه، مطمئنا از قیمتها حمایت می کنند. با این حال، عامل اصلی، گزارش ها درباره احتمال تسهیل 

محدودیت های کووید چین مانده که باعث رونق اقتصاد این کشور و تقاضا برای نفت خواهد شد.

نگاه خاص دولت سیزدهم به تجدیدپذیرها مسیر توسعه را برای این انرژی پاک فراهم 
کرده، تاجایی که وعده وزیر نیرو برای حمایت چند جانبه و تدوین برنامه های مدون 
برای این بخش نوید پایان توسعه الکپشتی تجدیدپذیرها را می دهد.به گزارش ایسنا، 

در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر نصب شده بالغ بر ۹۷۰ مگاوات بوده و با بهره برداری از نیروگاه های احداث 
شده تا پایان سال جاری این رقم به بیش از 11۲۰ مگاوات و تا پایان چهار ساله این دولت به 1۰ هزار مگاوات می رسد.

پیش بینی افزایش ظرفیت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان سال 14۰1 )از محل قراردادهای خرید تضمینی ماده 
۶1 قانون اصالح الگوی مصرف ساتبا(، به میزان بالغ بر 1۵۰ مگاوات خواهد رسید.بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
مقرر شــده  ۷۰۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در دولت سیزدهم احداث شود.بنابراین در 
ایران نیز پس از اســتقرار دولت سیزدهم، توجه به این نوع انرژی پاک در دستور کار قرار گرفت در حدی که وزارت نیرو 
در چند بخش از جمله نیروگاه های خورشــیدی پشت بامی، خود تامین صنایع و غیره توجه و رشد قابل توجهی داشته 
است.محمود کمانی - رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر - در خصوص روند توسعه تجدیدپذیرها اعالم کرد: در ایران 
و در حوزه انرژی های تجدیدپذیر پتانسیل احداث 1۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و 4۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی 
وجود دارد.وی درباره مقایسه ایران با دیگر کشورها از جمله برنامه های گسترده عربستان و کشور آلمان با وجود پتانسیل 
کم انرژی خورشیدی گفت: واقعیت این است که ما تنها یک درصد ظرفیت نیروگاهی را از تجدیدپذیرها داریم. در ترکیه 
۲۰ هزار مگاوات تولید برق از تجدیدپذیر اســت، در عربســتان وضعیت مطلوب نیســت اما برنامه های گسترده ای دارد.  
امارات 4۰۰۰ مگاوات نیروگاه منصوبه تجدیدپذیر و آلمان ۵۵ درصد ظرفیت تجدیدپذیر دارد.رئیس ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه دلیل عدم پیشــرفت ایران در این حوزه، قیمت انرژی فسیلی است، اظهار کرد: وقتی گاز را 
با نرخ 1۰ تومان به نیروگاه های فســیلی می دهیم و برق را کیلوواتی 1۰۰ تومان می فروشیم،  انرژی تجدیدپذیر توسعه 

نمی یابد، در حالی که در کشوری مثل آلمان قبل از بحران اوکراین قیمت برق ۲۵ سنت بوده است.

شایعه چینی عامل رشد انفجاری 
قیمت نفت

مهری بر پایان توسعه الکپشتی 
تجدیدپذیرها
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گزیده خبر

 ورود کشتی 65 هزار تنی ذرت 
به بندر چابهار  

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان از ورود کشتی 65 هزار تنی 
ذرت به بندر شــهید بهشتی چابهار خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادرو دریانوردی سیســتان و بلوچستان، قاسم عسکری نسب مدیر کل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچســتان با اعالم این خبر افزود: عملیات تخلیه این 
کشتی بالفاصله پس از پهلوگیری آغاز می شود.وی افزود: محموله تخلیه شده 
ذرت پــس از انتقال به انبار به مقاصد مصــرف انتقال می گردد و نقش مهمی 
در تنظیم بازار خواهد داشــت.وی با بیان اینکه با زیرســاخت های ایجاد شده و 
برخورداری از تجهیزات استراتژیک، پهلودهی و تخلیه و  بارگیری انواع کشتی و 
کاال در کوتاه ترین زمان و بهترین کیفیت فراهم است اضافه کرد: از ابتدای سال 
جاری عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر اقیانوسی نسبت به مدت مشابه 29 

درصد رشد داشته است.

مدیرعامل گروه بهمن از رونمایی اتوبوس 
برقی خبر داد

مدیرعامــل گروه بهمن از رونمایــی اتوبوس برقی در 
آینده نزدیک خبر دادمدیران بهمن برای توسعه حمل 
و نقل کشــور برنامه دارندمدیران عامل گروه بهمن در 
نشست خبری در حاشیه هجدهمین نمایشگاه حمل 
و نقل، عمران و خدمات شهری شهری از اقدامات این 

گروه در توسعه حمل و نقل شهری گفتند. مدیران عامل شرکت  های تابعه این 
گروه از طراحی و تولید اتوبوس ۱2 متری،  اتوبوس برقی ،  موتور ســیکلت برقی 
و خودروهای مدرن تجاری خبــر دادند.علیمرادلو از توانمندی های بهمن برای 
نوسازی ناوگان شهری و تجاری گفتبیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در 
این نشست خبری گفت:  به عنوان کسی که سال ها در صنعت خودرو و حمل و 
نقل عمومی ســابقه فعالیت دارم، ون را برای حمل و نقل درون شهری مناسب 
نمی دانم. طراحی وســیله حمل و نقل عمومی باید بگونه ای باشــد که قابلیت 
اســتفاده مسافر ایســتاده را هم داشته باشد.وی سپس با اشــاره به رونمایی از 
مینی ون رونمایی شده در این نمایشگاه گفت: این مینی ون برای استفاده کودکان 
و حمل و نقل دانش آموزان مناســب اســت.مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به 
برنامه های فروش ایندرودز گفت:  برای محصوالتی مشابه اینرودز با چند بانک در 
حال مذاکره هستیم که تسهیالتی برای خرید این محصوالت اختصاص دهند. 
علیمرادلو با اشــاره به ظرفیت های گروه بهمن در نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی کشــور گفت:  شرکت اسنا خط تولید اتوبوس دوازده متری را راه اندازی 
کرده اســت و البته اتوبوس ۱۸متری نیز با مشخصات ویژه ای تولید خواهد شد.  
مدیرعامل گروه بهمن با اشــاره به اقدامات گروه بهمن برای تولید اتوبوس برقی 

گفت: اتوبوس برقی گروه بهمن به زودی رونمایی خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دربازدید از سالن قطعه سازان سایپا در 
نمایشگاه قطعات تهران بیان داشت:

روند مناسب کیفی سازی محصوالت در سایپا 
ادامه افزایش تولید خودروســازانعضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حاشــیه بازدید از سالن قطعه سازان 
گروه خودروســازی ســایپا در هفدهمین نمایشــگاه 
قطعات، لوازم و مجموعه های تهران با اشاره به برنامه 
سایپا بر افزایش تولید و داخلی سازی قطعات گفت: در 

خصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی با توجه به نگاه رهبری و خواســت 
دولت و مردم، ماموریتی برای خودروســازان تعریف شــده است و خوشبختانه 
فعالیت های خوبی شــروع و امیدواریم این روند کیفی سازی به سرعت دنبال 
شــود و با گزارشاتی که دریافت کرده ایم این روند در گروه سایپا مثبت است و 
سایپا در حال اجرای پروژه های کیفی محصوالت خود است.به گزارش سایپانیوز، 
علی آقامحمدی، صنعت خودرو را بسیار بزرگ و با اهمیت دانست که متاسفانه 
عده ای به دنبال تحقیر آن هستند و تصریح کرد: صنعت خودروسازی در ایران 
جزو صنایع خوب و قوی کشوراســت البته نواقصی هم دارد که مدیران با برنامه 
ریزی به دنبال رفع مشکالت هستند.او با بیان اینکه بهترین نیروهای متخصص 
و کارشــناس که جزو سرمایه های کشور محسوب می شوند در صنعت خودرو 
مشغول به کار هستند، گفت: با استفاده از این سرمایه ها و همچنین همکارهای 
گسترده با شرکت های دانش بنیان که خوشبختانه شروع شده، برای این صنعت 

افق بسیار خوب و آینده مناسبی ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ایریسا در نمایشگاه فوالد ۱۴۰۱ خبر داد:
نوسازی اتوماسیون خط تولید ورق 

گالوانیزه فوالد مبارکه توسط شرکت ایریسا 
مدیرعامل ایریســا از نوســازی اتوماسیون خط تولید 
ورق گالوانیزه فوالد مبارکه توســط این شــرکت خبر 
داد و گفت: اجرای طرح هایی نظیر لجستیک هوشمند، 
رباتیک هوشــمند یا ربات مارکینگ و هوش مصنوعی 
را بــرای فوالد مبارکه در دســتور کار قــرار داده ایم و 

پروژه هایی را هم با استفاده از تکنولوژی های نوظهور برای فوالد مبارکه اجرایی 
خواهیم کرد.اکبر گلبو، مدیرعامل شــرکت ایریسا)شرکت بین المللی مهندسی 
سیســتم ها و اتوماسیون( در حاشیه بیســت و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
فوالد اظهار کرد: سمپوزیوم فوالد فرصت بسیار مناسبی است تا همه فعاالن در 
تولیــد فوالد و زنجیره خدمات دهندگان در این صنعت گرد هم آیند و خدمات 
و تجربیات خود را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند که البته شرکت ایریسا نیز در 
این زمینه همواره حضور پررنگ داشته است.وی با بیان این که همه شرکت های 
فوالدی مشتری شرکت ایریسا هستند، افزود: این شرکت امروز ۳۰ ساله شده و 
در زمینه سیستم های اطالعاتی، اتوماسیون صنعتی، شبکه و زیرساخت و کسب 
و کارهای دیجیتال خدمات خود را ارائه می دهد.مدیرعامل ایریسا با بیان این که 
این شرکت در حوزه سیستم های اطالعاتی با همه شرکت های فوالدی در ارتباط 
است و همه فعالیت های اطالعاتی شرکت های فوالدی توسط ایریسا پشتیبانی 
می شــود، خاطرنشان کرد: ایریســا در زمینه اتوماسیون صنعتی نیز پروژه های 
بســیار بزرگی را اجرا کرده است.وی اذعان داشت: ایریسا توانسته سیستم های 
اتوماسیون شرکت های بزرگ را نوسازی، بازسازی و بهسازی کند و جدیدترین 
پروژه در این حوزه نوســازی اتوماسیون خط تولید ورق گالوانیزه شرکت فوالد 
مبارکه بوده که با موفقیت انجام و پس از اجرای آن بهره وری این واحد به شدت 
افزایش یافت.گلبو با بیان این که شرکت ایریسا در زمینه زیرساخت نیز خدمات 
زیادی را به مشتریان خود ارائه می دهد، تصریح کرد: توسعه دیتاسنتر و توسعه 
شبکه مبتنی بر SDM برای مشتریان از دیگر اقدامات ایریسا در حوزه فناوری 

ارتباطات و اطالعات است.

آخرین جزییات از تجارت ایران و ارمنستان

 اخذ عوارض ۲۵۰ دالری از کامیون های ایرانی توسط آذربایجان
مدیر کل حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت 
خاطر نشان کرد: بعد از تحوالت سیاسی اخیر بخشی از جاده ای 
که ایران و ارمنستان به واسطه آن تبادالت تجاری خود را دنبال 
می کردند به خاک آذربایجان اضافه شــد و آذربایجانی ها به ازای 
هر کامیون ایرانی حدود 25۰ دالر عوارض دریافت می کنند و این 
مانع لجســتیکی در کاهش صادرات به ارمنستان تاثیر گذاشته 
است.رحمت اهلل خرمالی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در 
پاســخ به این پرسش که در سفری که نخست وزیر ارمنستان به 
ایران داشــتند رئیس جمهور ایران، رسیدن به تجارت ۳ میلیارد 
دالری را به عنوان هدف گذاری توسعه روابط تجاری این دو کشور 
مطرح کردند؛ آیا رسیدن به این عدد در عمل میسر خواهد شد؟ 
گفت: من نمی دانم در افق چند ساله قرار است که این عدد محقق 
شــود؛ اما هدف گذاری تجارت کاالیی ایران و ارمنستان تا پایان 
سال جاری به حدود ۴۰۰ میلیون دالر خواهد رسید و واردات ما 

از این کشور تا پایان سال 2۰ میلیون دالر خواهد بود.
وی رقم صادرات به ارمنســتان در 6 ماه نخســت سال جاری را 
حدود ۱۸۰ میلیون دالر دانســت و افزود: مطابق با آمار گمرک 
حجم تجارت در این بازه زمانی حدود ۱5 درصد رشد کرد؛ البته 
این آمار منهای صادرات گاز به این کشور است و مربوط به تجارت 
کاالیی ما با این کشــور محسوب می شود.مدیر کل حوزه آسیای 
میانه، قفقاز و روســیه با اشاره به تبادل گاز و برق بین دو کشور، 

گفت: سال گذشــته ۱2۰ میلیون دالر مبادله برق و گاز بین دو 
کشور انجام شد و این عدد هم باید به مبادله تجاری بین دو کشور 
اضافه شود و پیش بینی می شود تا پایان سال مبادله گاز و برق بین 

دو کشور به ۴۰۰ میلیون دالر برسد.خرمالی با اشاره به صادرات 
خدمات فنی و مهندسی به ارمنســتان، گفت: احداث جاده 6۰ 
کیلومتری در این کشور در حال انجام است و ۴ شرکت ایرانی در 

این مناقصه شرکت کردند و در روزهای آینده نتیجه آن مشخص 
خواهد شــد و اگر این مهم به ایرانی ها واگذار شود عدد خوبی به 
حجم صادرات ما اضافه می کند.وی با بیان اینکه ارمنســتان نیاز 
کاالیی ما را تامین نمی کند، افزود: کاالهای اساسی ایران بیشتر از 
روسیه و قزاقستان وارد می شود و ماشین آالت صنعتی و قطعات 
مورد نیاز ایران از کشــورهای همسایه غربی تامین می شود.این 
مقام مســئول با اشاره به موانع توسعه تجاری ایران و ارمنستان، 
اذهان کرد: بعد از تحوالت سیاســی اخیر بخشی از جاده ای که 
ایران و ارمنســتان به واســطه آن تبادالت تجاری خود را دنبال 
می کردند به خاک آذربایجان اضافه شــد و آذربایجانی ها به ازای 
هر کامیون ایرانی حدود 25۰ دالر عوارض دریافت می کنند و این 
مانع لجســتیکی در کاهش صادرات به این کشور تاثیر گذاسته 
است. همچنین جاده ایران و ارمنستان کوهستانی است و به نظر 
می رسد بحث لجستیکی یکی از موانع مهم در توسعه تجارت بین 
این دو کشور محسوب می شود.خرمالی با اشاره به تفاهم نامه های 
بانکی بین صندوق ضمانت صادراتی و بانک ملت با  ارمنســتان، 
گفت: توسعه بازار در غالب توسعه زیرساخت ها که بخشی از آن 
حمل و نقلی است اهمیت دارد و در کنار این تقویت سرمایه های 
مشترک دارای اهمیت است.به گفته وی؛ کمتر از 2۰۰ خودرو از 
مجموعه ایران خودرو به ارمنســتان صادر شد و تولید در غالب 

تامین قطعات مونتاژی در دستور کار است.

مدیرعامل اتحایه دام سبک کشور گفت: عمده 
گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می 
شود گوشــت دام نر پرواری نیست و گوشت 
دام ماده و بز است و اتفاقی که این وسط می 
افتد این اســت که دام ماده را با قیمت دام نر در بازار عرضه می کنند.افشین صدر 
دادرس در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که گفته می شود علت افزایش 
قیمت گوشــت قرمز در هفته های اخیر افزایش قیمت دام زنده اســت و آیا چنین 
موضوعی صحت دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع درســت نیست و قیمت دام زنده 
آنقدر افزایشی نشده است که به این شکل در قیمت گوشت تاثیر بگذارد.وی با بیان 
اینکه قیمت هر کیلو دام زنده نر پرواری بین 6۸ تا ۷2 هزار تومان است، اظهار کرد: 
عمده گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود گوشت دام نر پرواری نیست 

و گوشت دام ماده و بز است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند ماده نیز بین ۳5 تا ۴5 
هزار تومان است و اتفاقی که این وسط می افتد این است که دام ماده را با قیمت دام 
نر در بازار عرضه می کنند.مدیرعامل اتحایه دام سبک کشور تصریح کرد : شاهد این 
ادعا نیز انباشتگی دام نر در دامداری ها است. اگر سری به میادین عرضه دام بزنید 
متوجه خواهید شد کسانی که قصد خرید دام دارند بیشتر طالب دام ماده هستند 
و دام نر به دلیل قیمت باالتری که نســبت به قیمت دام ماده دارد خریداری ندارد.
وی در ادامه گفت: چون دامدارها نمی توانند دام های نرشان را به فروش برسانند در 
ضرر هســتند.به گفته این فعال صنعت دامپروری سودی که کشتار دام ماده دارد 
دام نر ندارد. برای مثال اگر دام نر کیلویی ۷۰ هزار تومان خریداری شــود گوشت 
آن باید با قیمت حدود هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان به دســت مصرف کننده برســد. 
ولــی برخی دام ماده را با قیمت کیلویی ۳5 تا ۴5 هزار تومان خریداری می کنند و 

گوشت آن را کیلویی۱۷۰ هزار تومان می فروشند و سود بیشتری می برند.مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی دام سبک کشور عنوان کرد: چون قیمت نهاده باالست و توان مالی 
دامداران هم ضعیف شده و وعده های حمایت از دامداران بعد از حذف ارز ترجیحی 
نیز محقق نشده، آنها نیز به  دنبال حذف و فروش دام های ماده خود هستند.  دادرس 
در پایان گفت : برای مصرف کننده هم تشــخیص گوشــت دام نر و ماده از یکدیگر 
آسان نیست. وقتی مصرف کننده گوشت را خریداری می کند و گوشت دیر می پزد 
باید بداند که آن گوشــت گوســفند ماده پیر است. یا اینکه برخی گوشت بز را هم 
وارد بازار کرده اند و به قیمت بره نر می فروشــند، در حالیکه قیمت هر کیلو بز زنده 
کیلویی 25 تا ۳۰ هزار تومان اســت. اگر مصرف کننده گوشــتی را به اسم گوشت 
گوسفند خریداری کرد ولی در زمان پخت متوجه شد که گوشت بو می دهد بداند 

که گوشت بز نر خریده است.

مدیرعامل اتحایه دام سبک ادعا کرد

فروش گوشت بز به جای گوشت گوسفند نر
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گزیده خبر

اسامی بدهکاران بدحساب بانک توسعه 
صادرات ایران بروز رسانی شد

بانک توســعه صادرات ایران اسامی بدهکاران بیش از 1000 میلیارد ریال خود 
تا پایان شهریور 1401 را بروز رسانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، حســب مقررات جاری کشــور و همچنین تاکیــد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مبنی بر اعالم اســامی بدهکاران بدحســاب بانکی، فهرست 
به روز رســانی شده بدهکاران بدحساب بانک توسعه صادرات در وب سایت این 
بانک درج شد.برای دریافت این فهرست به بخش درباره بانک / فهرست اسامی 

بدهکاران عمده مراجعه فرمایید.

دیدار مدیران بانک ایران زمین از شعب 
غرب کشور

به منظور بازدید از شــعب و دیدار با همکاران مدیریت شعب استان های غرب 
کشــور، مدیر امور شعب استانها، مدیر امور حراست و مدیر امور توسعه سرمایه 
انســانی بانک ایران زمین به این استان ها سفر کردند.به گزارش روابط عمومی؛ 
مدیران ارشــد بانک در این سفر از شعب تحت پوشش مدیریت غرب در استان 
های کرمانشاه، ایالم، کردستان و همدان بازدید کردند و ضمن دیدار با همکاران 
از نزدیک در جریان مســایل و دیدگاه های آنان قرار گرفتند.در ادامه به منظور 
بررسی عملکرد شعب در نیمه اول سال جاری، جلسه ای با موضوع تاثیر نیروی 
انسانی ماهر در تحقق اهداف تعیین شده، با حضور روسا و معاونین شعب برگزار 
شــد.علیرضا یارقلی مدیر امور حراست بانک ایران زمین، گفت: این مدیریت به 

عنوان مشاوری امین و مورد اعتماد در کنار همکاران است.

هدایت تعاونگران و کارآفرینان برای دریافت 
تسهیالت اشتغال زایی حائز اهمیت است 

هدایت تعاونگران و کارآفرینان برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی حائز اهمیت 
استسرپرست بانک توســعه تعاون هدایت تعاونگران و کارآفرینان برای دریافت 
تسهیالت اشــتغال زایی را حائز اهمیت دانست.محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توسعه تعاون در نشست سراسری زیست بوم ملی اشتغال در مشهد مقدس 
اظهار داشــت: اطالع رســانی و هدایت تعاونگران و کارآفرینان برای بهره مندی 
از تسهیالت اشتغال زایی بسیار مهم اســت.وی افزود: در شرایطی که تمایل به 
دریافت تسهیالت در همه بخش های اقتصادی افزایش یافته است، اولویت دهی 
شــبکه بانکی به واحدهای تولیدی و تعاونی اهمیت ویژه ای یافته است.شــیخ 
حســینی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت موضوع بند الف 
تبصره 18، بیش از 90 درصد پرونده های معرفی شدگان از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بیش از 80 درصد معرفی شدگان از سوی وزارت کشاورزی را 
پرداخت نموده است و در معرفی شدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش 

از 70 درصد پرداخت شده است.

اعطای بیش از 33 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت توسط بانک سپه 

بانک سپه 33 هزار و 848 میلیارد ریال در قالب 74 هزار و 985 فقره تسهیالت 
تکلیفی در مهرماه ســال جاری در حوزه های مختلف پرداخت کرده است. بانک 
ســپه 33 هزار و 848 میلیارد ریال در قالب 74 هزار و 985 فقره تســهیالت 
تکلیفی در مهرماه ســال جاری در حوزه های ودیعه مسکن، ازدواج، فرزندآوری، 
وام بدون ضامن و قرض الحســنه خوداشــتغالی پرداخت کرده است.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه؛ این بانک، به منظور اجرای تکالیف ابالغی بانک 
مرکزی از تاریخ ابالغ این طرح در بهمن ماه 1400 تا پایان مهرماه ســال جاری 
بیــش از 424 هزار فقره پرونده، معــادل یکصد و 21 هزار و 385 میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت کرده که از این تعداد بیش از 16هزار میلیارد ریال به 56 هزار 
و 347  فقره پرونده در مهرماه اختصاص یافته است.بانک سپه بالغ بر 10 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در مهرماه را با کارمزد 4 درصد به 7 
 هزار و 619 پرونده اختصاص داده تا همچنان در زمره بانک های برتر کشــور در 

پرداخت این نوع تسهیالت باشد.

در همایش مدیران ارشد تاکید شد؛
پاسداری از موفقیت های بانک شهر با 

هوشمندسازی
مدیران ارشد بانک شــهر با اشاره به ضرورت پاسداری از دستاوردها و موفقیت 
های چشــمگیر این بانک در شبکه بانکی؛ بر هوشمندسازی و مدیریت نوآورانه 
محصوالت و خدمات تاکید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، همایش 
تخصصی مدیران ارشــد ستادی و روسای شعب بانک شهر از امروز )چهارشنبه 
11 آبان ماه( و به مدت 2 روز با محوریت«بهبود بهره وری با تاکید بر شناسایی 
نقاط توانمندســاز شعب » آغاز شد.در روز نخســت این همایش عملکرد کلی 
در شــاخص های برنامه عملیاتی بانک شــهر در حضور مدیران ارشد و روسای 
شعب تشــریح و در روز دوم کارگروه های »جذب منابع«، »مصارف«، »ارزی«، 
»فناوری اطالعات«، »وصول مطالبات غیر جاری«، »ســرمایه های انســانی و 
آموزش«، »امالک« و »مســائل نوین بانکداری« به اعالم برنامه های خود برای 
هموار ساختن مسیر پیشرفت بانک خواهند پرداخت.دکتر جواد عطاران رئیس 
هیات مدیره بانک شــهر در مراسم افتتاح این همایش با بیان اینکه نقش شعب 

در بانکداری و نظام بانکی نقش پررنگ و بی بدیلی است.

مدیران ارشد سازمان ها فرهنگ 
قرض الحسنه را ترویج کنند

مدیرکل امور اداری و مالی اســتانداری خراسان رضوی، قرض الحسنه را عامل 
برکت در زندگی افراد دانســت و ترویج آن را از وظایف مدیران ارشــد سازمان 
ها برشــمرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »اسماعیل 
نورمحمدی« مدیرکل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی در نشستی 
صمیمی با »نوراله نظریان« مدیر شعب بانک در استان، ضمن قدردانی از زحمات 
کارکنان، خدمات بانک را درخور تحســین دانست و این شیوه از ارائه خدمت را 
یک هنر توصیف کرد.وی با اشــاره به مشــکالت مردم در حوزه اقتصادی بیان 
داشــت: راهبرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در حل مشکالت مالی و معیشتی 
مردم بسیار اثرگذار بوده است و در این شرایط باید بیش از همیشه برای ترویج 
این سنت پسندیده الهی گام برداشت تا افراد بیشتری بتوانند از مزایای آن بهره 
مند شوند.نورمحمدی ادامه داد: در برهه کنونی هنر مدیران ارشد سازمان ها این 
است که فرهنگ قرض الحسنه را در میان مردم جامعه ترویج کنند تا بسیاری از 

مشکالت موجود با این شیوه مؤثر و خداپسندانه حل شود.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
بیت کوین رکورد زد

طی هفت روز گذشته صنعت کریپتوکارنسی پویا بوده زیرا کل 
ســرمایه بازار آن به میزان قابل توجه 70 میلیارد دالر افزایش 
یافته اســت؛ این اتفاق به دلیل ســودهای عمده اکثر سکه ها با 
اســتثنائات خاص رخ داد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، کل 
بازار به دلیل ســود حاصــل از ارزش اتریوم، بایننس، پالی گان 
و دوج کویــن بیش از 60 میلیارد دالر به ســرمایه خود افزوده 
و بیت کوین نیز در هفت روز گذشــته سه درصد افزایش یافته 
و در حال حاضر ارزش آن 21 هزار دالر اســت.هر چند بیشــتر 
روزهای هفته، بیت کوین در روند نزولی معامله می شد اما چند 
ساعت پیش، گاوها توانستند بیت کوین را به باالترین سطح پنج 
روزه باالی 21 هزار دالر برســانند و علت آن انتشــار داده های 
شغلی مطلوب ایاالت متحده بود.همچنین جالب است بدانید که 
چنــد روز پیش، وایت پیپر بیت کوین )اولین ارز دیجیتال( وارد 
14 سالگی شد.در هفت روز گذشته آلتکوین ها وضعیت بهتری 
نســبت به بیت کوین ثبت کردند؛ تسلط بیت کوین، معیاری که 
سهم آن را نســبت به بقیه بازار می ســنجد، در هفته گذشته 
یــک درصد کاهش یافته و به راحتی می تــوان فهمید که چرا 
اتریوم 7.4 درصد، بایننسس 24 درصد افزایش یافته و پالی گان 
بهترین عملکرد را داشــته و در هفت روز گذشته 23.3 درصد 
رشد ثبت کرده است.با این وجود، دوج کوین که همه نگاه ها در 
هفت روز گذشته به آن بود در مجموع حدود 60 درصد افزایش 
یافت و در روز سه شــنبه، ایــن ارز دیجیتال حدود 130 درصد 
صعود کرد اما از آن زمان تاکنون روند کاهشــی داشته است.در 
مجموع، ممکن اســت روند کلی عملکرد رمزارزها طی هفته از 
نظر دســتاوردهای کلی خوب بوده اما برخی از آسیب پذیری ها 
و نقاط فشــار مهم پروتکل های دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز 
)DeFi( در حال ظهور را نیز برجســته کرده است.مجموع ارزش 
بــازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حــال حاضر 1.06 تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 5.28 درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر 38.64 درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.08 درصد 

افزایش داشته است.

پیش بینی بازارهای جهانی طال
 به افزایش قیمت کوتاه مدت بازار طال

 خوش بین باشیم؟
جهش طال از پایین ترین ســطح دو ســال اخیر و به دنبال آن افزایش حدود ســه 
درصدی در روز جمعه، شتاب صعودی قوی را در میان تحلیلگران وال استریت ایجاد 
کرده اســت. با این حال، برخی همچنین اعتقاد دارند که این فلز گرانبها هنوز باید 
برای معکوس کردن رونــد نزولی چند ماهه خود کار انجام دهد.به گزارش ایســنا، 
آخرین نظرســنجی کیتکو نیوز نشان می دهد که احساسات در بازار همچنان رو به 
بهبود است و اکثر تحلیلگران بازار انتظار دارند در کوتاه مدت شاهد قیمت های باالتر 
باشند. تمایل سرمایه گذاران خرد نیز همچنان در حال بهبود است اما زیر آستانه 50 
درصد باقی می ماند.احساسات صعودی در تمام هفته پس از پایان قیمت طال در ماه 
اکتبر با هفتمین کاهش متوالی ماهانه که طوالنی ترین روند زیان آن در 50 ســال 
گذشته است، افزایش یافته است.افزایش بازده اوراق قرضه و دالر آمریکا که نزدیک به 
باالترین سطح خود در 20 سال گذشته نگه داشته شده است، همچنان در مقابل طال 
قرار دارد. با این حال، برخی از تحلیلگران اظهار کردند که نگرانی های فزاینده از رکود 
باعث افزایش تقاضای امن برای طال شده است.اوله هانسن، رئیس استراتژی کاال در 
ساکسو بانک گفت که رکود در ایاالت متحده، فدرال رزرو را مجبور می کند تا قبل از 
رسیدن به هدف خود یعنی تورم دو درصدی، به چرخه انقباض خود پایان دهد. وی 
افزود: محیط رکود تورمی با رشد اقتصادی پایین و تورم باال برای طال صعودی خواهد 
بود.کریستوفر وکیو، تحلیلگر ارشد بازار در DailyFX  گفت که او نسبت به طال خنثی 
اســت زیرا او همچنین می خواهد شاهد افزایش اولیه به باالی 1680 دالر باشد که 
به 1730 دالر منتهی شــود.این هفته، در مجموع 20 متخصص بازار در نظرسنجی 
وال استریت کیتکونیوز شرکت کردند. 10 تحلیلگر یا 50 درصد گفتند که در هفته 

آینده نسبت به طال خوش بین هستند.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز

قیمتدالربهکدامسومیرود؟
در حالی که قیمت دالر در هفته گذشــته دو کانال باال رفت و 
به نیمه کانال 34 هزار تومان رسید، در حال حاضر این نگرانی 
وجــود دارد که در اولین روز هفته جاری دالر رکورد دیگری را 
ثبت کند و وارد کانال 35 هزار تومان شود.به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، هر دالر آمریکا در حالی در آغاز معامالت شنبه هفته 
گذشته 32 هزار و 990 تومان بود، هم اکنون در بازار به نرخ 34 
هزار و 850 تومان دیده می شــود. این یعنی هر دالر آمریکا در 
یک هفته گذشته با افزایش یک هزار و 860 تومانی مواجه شده 
است.نرخ دالر از ابتدای آبان ماه تاکنون نیز بیش از 2 هزار تومان 
گران شده است. هر دالر آمریکا در ابتدای ماه جاری در محدوده 
32 هزارو 750 تومان معامله شــد.در حال حاضر کارشناسان و 
تحلیلگران بازار ارز،عواملی همچون افزایش حجم تقاضا و به تبع 
آن افزایش نرخ دالر رااز دالیل افزایش نرخ ارز می دانند و در این 
میان، از تشدید انتظارات تورمی و سرایت دارایی های خارج شده 

از بورس به بازارهای دیگر سخن می گویند.

سیگنال بانک مرکزی به بازار ارز
در این میــان اما خبرهایی در رابطه با آزادســازی دارایی های 
بلوکه شــده با توجه به اظهارنظر اخیر رییس کل بانک مرکزی 
پررنگ شــده اســت.علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی 
خصوص دیدار خود با رییس کل بانک مرکزی عمان و با اشاره 
به ســابقه همکاری های بانکی ایران و عمان گفته است: آخرین 
نمونه این همکاری ها سال گذشته بود که بیش از 500 میلیون 
دالر از وجوه جمهوری اسالمی ایران که بیش از 50 سال پیش 
در کشــور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک 

مرکزی عمان وصول شــد و این گونــه همکاری ها ادامه خواهد 
داشــت.پیش از این در خبرها آمــده بود که احتماال 7 میلیارد 
دالر ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان 

واریز خواهد شد.

آغاز عرضه ارز در سامانه بازار متشکل ارزی

همچنین بانک مرکزی از اقدام جدید خود برای کشــیدن ترمز 
افزایش قیمت دالر خبر داده اســت. بــه این ترتیب، خرید ارز 
از روز شــنبه به صورت غیرحضوری هم امکان پذیر است.بانک 
مرکزی با صدور بخشنامه ای اعالم کرد: به منظور تسهیل فروش 
ارز به مردم و جلوگیری از اتالف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو 
اطالعیه های بازار متشــکل معامالت ارزی، از روز شنبه مورخ 

14/08/1401 صرافی های عضو بازار متشــکل معامالت ارزی، 
می بایســت متقاضیانی را که از طریق ســامانه برخط بازار غیر 
متشکل معامالت ارزی به نشــانی my.ice.ir معرفی شده اند، در 
اولویــت فروش ارز قرار داده و متعهــد به ارائه خدمت در زمان 
مقرر باشــند.بانک مرکزی بر اســاس این بخشــنامه، تمامی 
صرافی های عضو بازار متشــکل ارزی را همچنین موظف کرد 
تا سایر مراجعین حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور 
راهنمایی کنند.در همین راستا بازار متشکل ارزی نیز با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: ســامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به 
منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی 
در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس 
از ورود به ســامانه، اطالعات هویتی و درخواست خرید خود را 
ثبت می کند.براین اساس، در صورت احراز صالحیت برای خرید 
ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین 
شرکت های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی 
توسط متقاضی، اطالعات درخواست برای صرافی متخب ارسال 
می شــود و در صورت تایید صرافی، پیامکــی حاوی اطالعات 
صرافی و تاریخ و ســاعت برای مراجعه متقاضی ارسال می شود.

در این صورت، متقاضی می تواند با به همراه داشتن کارت ملی 
در زمان تعیین شــده به صرافی مراجعــه و ارز مورد نیاز خود 
را خریداری کند.براســاس اطالعیه بازار متشکل ارزی در حال 
حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این 
سامانه فراهم شــده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک 
مرکزی و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر 
مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 

طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در رابطه با موضوع عرضه اوراق سکه در بورس، ضمن تاکید بر اینکه، اعالم قیمت اوراق در 
بورس از یکسو و کنترل نرخ ارز در بازار از سوی دیگر، قطعا تاثیر مثبتی بر قیمت سکه در بازار خواهد داشت، پیش بینی کرد 
که چنانچه با قیمتی پایین تر از قیمت ســکه در بازار عرضه شــود، قیمت سکه در بازار را هم کاهش خواهد داد و به ثبات آن 
منجر می شود. به دنبال اطالعیه بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته جاری، نادر بذرافشان در رابطه با 
این موضوع و تاثیر آن بر بازار سکه کشور، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنطور که اعالم شده است، قرار است اوراق در بورس 

کاال عرضه شــود و بایســتی منتظر ماند تا ببینیم، قیمت این اوراق به چه میزان تعیین و اعالم خواهد شد. اوراق در بورس عرضه و قیمت آن تعیین خواهد شد و مردم 
می توانند اوراق را خریداری کنند و با توجه به اینکه دیگر، تحویل فیزیکی سکه مطرح نیست، هر زمانی که بخواهند بفروشند. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح 
کرد: چنانچه بتوانند با مناسب اعالم کردن قیمت اوراق سکه در بورس، روند عرضه را پیش ببرند و همچنین در بخش کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ ارز  
کنترل و مدیریت شــود، روند ثبات و کاهش قیمت ســکه در بازار در هفته های پیش رو پیش بینی می شود. البته که این ثبات و کاهش قیمت همانطور که اشاره شد، به 
قیمتی که برای اوراق تعیین می شود، بستگی دارد؛ چنانچه قیمتی کمتر از قیمت بازار تعیین شود، 100 درصد تاثیرگذار خواهد بود و منجر به کاهش قیمت  سکه در 
بازار نیز خواهد شد.وی افزود: بایستی عرضه در هفته جاری انجام شود و شرایط عرضه مشخص شود تا بتوان دقیق تر بازار را پیش بینی کرد، اما قطعا همانطور که ذکر 
شد، نظارت و مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز بر کنترل قیمت سکه در بازار پس از فروش اوراق سکه در بورس، موثر خواهد بود؛ نوسانات افزایشی نرخ ارز هفته گذشته 
سبب شد که بازار داخلی سکه و طال نیز مسیر افزایشی طی کند. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ابراز امیدواری کرد که عرضه اوراق سکه در بورس کاال، منجر به یک 
قیمت رقابتی و کاهشی شود تا ضمن کنترل نرخ ارز در بازار، قیمت ها در بازار سکه نیز کاهش پیدا کند و به ثبات برسد. به نظر بنده، چنانچه قیمت اعالمی، حداقل بین 
سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار باشد، تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت سکه بازار شود و روندی صعودی که طی هفته های اخیر در پیش گرفته است را متوقف و مسیر 
آن را کاهشی کند.بذرافشان در پاسخ به این سوال که این قیمت را تقاضا در بورس تعیین  خواهد کرد یا بانک مرکزی؟ گفت: تعیین قیمت به چند عامل بستگی دارد. 
طبق روال، بخشی از قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی متاثر از اونس جهانی است، بخشی دیگر مربوط به نرخ ارز در بازار است )گاها پیش آمده که اونس طال در بازار 
جهانی روندی نزولی داشته اما نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل، تاثیر بیشتری داشته و منجر به افزایش سکه و طال در بازارهای داخلی شده است(. ضمن اینکه بخشی 
از قیمت هم به عرضه و تقاضا مربوط است؛ در حال حاضر رکود در بازار دیده می شود و تقاضا شدت خاصی نداشته است. بطور مثال هفته گذشته، علیرغم روند افزایشی 
قیمت سکه و طال در بازار، افزایش تقاضا دیده نشد؛ این درحالیست که اگر تقاضا هم شدت می گرفت، بیشتر هم شاهد افزایش قیمت ها بودیم. گفتی است، روز پنجشنبه 

هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده خبر داد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران پاسخ داد

عرضه اوراق سکه چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟
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گزیده خبر

رونمایی از کمک های جدید نظامی آمریکا به 
اوکراین؛ تانک، پهپاد و موشک

پنتاگــون بخش جدیدی از کمک های نظامی به اوکراین را اعالم کرد. بســته 
تســلیحاتی 400 میلیون دالری شامل تانک های دوران شوروی، موشک های 
ضد هوایی قدیمی و پهپادهای کامیکازه مینیاتوری.به گزارش ایســنا به نقل از 
آرتی،سابرینا سینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت، این بسته 
که از طرح 3 میلیارد دالری پنتاگون برای کمک به اوکراین گرفته شــده است، 
»نشان دهنده آغاز یک فرآیند قراردادی برای ارائه قابلیت های اولویت دار اضافی 
به اوکراین است.«پنتاگون تســلیحات و تجهیزات را برای اوکراین مستقیماً از 
شــرکت ها و تامین کنندگان تسلیحات خریداری می کند. این بسته شامل 45 
تانک T-72 بازسازی شده دوران شوروی است که توسط ایاالت متحده و هلند از 
جمهوری چک خریداری شده است. بودجه همچنین برای بازسازی موشک های 
ضد هوایی هاوک قدیمی ایاالت متحده برای اســتفاده توسط نیروهای کی یف، 
و تعمیر 250 خودروی زرهی M1117، که توسط ایاالت متحده از دهه 1990 
استفاده می شد، ارائه شده اســت.اوکراین همچنین 40 قایق تندروی نظامی، 
1100 پهپاد »کامیــکازه« فونیکس گوســت)Phoenix Ghost ( و بودجه برای 
آمــوزش و نگهداری تجهیزات دریافت خواهد کــرد.از زمان روی کار آمدن جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سال 2021، ایاالت متحده بیش از 18.9 میلیارد 
دالر کمک نظامی به اوکراین داده است که بیش از سه برابر بودجه نظامی قبل 
از جنگ این کشور بوده است. بایدن از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در ماه 
فوریه بیــش از 65 میلیارد دالر برای کمک های اقتصادی و نظامی به اوکراین 
اختصاص داده اســت و انتظار می رود کنگره الیحه کمک بزرگ دیگری را قبل 
از شــروع دوره جدید آن در ژانویه تصویب کند که احتماالً به 50 میلیارد دالر 
می رسد.روسیه هشدار داده است که این هجوم تسلیحات غربی که در بسته های 
تقریباً هفتگی عرضه می شود، درگیری در اوکراین را طوالنی تر می کند و شرایط 
نهایی را برای کی یف سخت تر می کند  و در عین حال ایاالت متحده و متحدان 

ناتو را شریک دوفاکتوی این جنگ می کند.

 ۱B-B پرواز بمب افکن های استراتژیک
آمریکا در رزمایش با کره جنوبی

یونهاپ گزارش کرد، پس از آنکه کره شــمالی یکسری آزمایش های تسلیحاتی 
در روزهــای اخیر انجام داد، آمریکا نیز بمب افکن های اســتراتژیک خود را در 
رزمایش های )شــنبه( با کره جنوبی به کار گرفت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگــزاری رویتــرز، آزمایش های تســلیحاتی پیونگ یانــگ در اعتراض به 
رزمایش های مشــترک نظامی بین آمریکا و کره جنوبی است چون کره شمالی 
این مانورها را اقداماتی تحریک  آمیز در راســتای آمادگی حمله به این کشــور 
می داند.سئول و واشنگتن از روز دوشنبه رزمایش مشترک خود را آغاز کرده اند 
که تا امروز و در واکنش به تداوم اقدامات تحریک آمیز کره شمالی ادامه می یابد.

یونهاپ همچنین گزارش کرد، این نخستین بار از 2017 است که بمب افکن های 
استراتژیک آمریکایی 1B-B در رزمایش های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی 
مستقر می شوند. آمریکا از اکتبر 2022 چهار فروند بمب افکن خود را در گوآم 
نگه داشته است.کره جنوبی از آمریکا خواسته تا استقرار تسلیحات استراتژیک 
خود را که شــامل ناوهای هواپیمابر، زیردریایی های اتمی و بمب افکن های دور 
برد مانند 1B-B اســت، تشدید کند.پس از آنکه »لی جونگ سوپ«، وزیر دفاع 
کره جنوبی با لوید آستین همتای آمریکایی اش در واشنگتن صحبت کرد، گفت: 
ایاالت متحده با به کارگیری تسلیحات استراتژیکش تا سطحی معادل استقرار 

ثابت در داخل و اطراف شبه جزیره کره موافقت کرده است.

قانونگذاران جمهوری خواه: اف.بی.آی از »پایه 
فاسد« است

چند تن از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی مدعی شده اند، آمریکا دیگر 
کشوری نیست که شهروندانش بر اساس قانون از عدالت برابر برخوردار باشند، 
چون عالی ترین نهاد اجرای قانون آن یعنی اف.بی.آی از راس فاسد شده است.

به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری راشاتودی، این اتهام زنی از سوی 
قانونگذاران جمهوری خواه عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا و در 
گزارش 1050 صفحه ای آنها بر اساس اطالعات جمع آوری شده از 14 افشاگر 
اف.بی.آی منتشر شده و اعالم می کند که این نهاد اجرای قانون آمریکایی از 
پایه خراب و فاسد است.در این گزارش همچنین آمده است: مشکل اصلی که 
همان فاســد بودن اف.بی.آی است، از واشنگتن سرچشمه می گیرد. این نهاد 
اجرای قانون و وزارت دادگستری آمریکا به موسسات سیاسی تبدیل شده اند.

در این گزارش چنین ســوء استفاده هایی به عنوان یک شراکت مخفی که در 
آن اف.بــی.آی اطالعات خصوصی کاربران محافظه کار را بدون جلب رضایت 
آنها یا انجام فرآیندهای قانونی که معموال برای بهره برداری از این داده ها الزم 
است از فیســبوک دریافت می کند، توضیح داده شده است.افشاگران اف.بی.

آی همچنین گفتند، به نظر می رســد این نهاد علیه یکســری از گروه های 
مخالف ســقط جنین ده ها مورد حمله صورت داده و حتی تیم هایی به شدت 
مســلح را به دفاتر آنها اعزام کرده تا فعاالن این گروه ها را در منازلشــان و به 
ظن نقض قوانین دستگیر کنند. همچنین والدینی که در هیات های مدارس 
درباره سیاســتگذاری های مورد مناقشــه دولت صحبت کردند نیز به عنوان 
تروریست های مظنون از سوی بازرسان هدف قرار گرفتند.»جیم جردن«، یکی 
از اعضای اصلی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به فاکس نیوز گفت:  
اگر وزارت دادگســتری دارید که طبق قانون با مردم متفاوت رفتار می کند، 
آمریکا دیگر آمریکا نیســت. باید بر اســاس قانون، رفتاری برابر وجود داشته 

باشد. اما این اتفاق نمی افتد.

اخراج ۵۰ درصد کارمندان توییتر توسط ایالن ماسک
توییتر 50 درصد از کارمندان خود را اخراج و اعالم کرد اخراج ها، در تیم مسئول جلوگیری از انتشار اطالعات نادرست کمتر بوده است.به گزارش ایسنا، یوئل روث، مدیر ایمنی 
و یکپارچگی توییتر در توییتی این خبر را در تالش برای اطمینان دادن به کاربران و آگهی دهندگان پس از خریداری شدن این شرکت شبکه اجتماعی توسط ایالن ماسک، 
اعالم کرد.روث اعالم کرد 15 درصد از کارمندان توییتر در تیم اعتماد و ایمنی که مسئول جلوگیری از انتشار اطالعات نادرست و محتوای نامطلوب است، اخراج شده اند. در 
سطح شرکت، 50 درصد از کارمندان توییتر اخراج شده اند.با نزدیک شدن به زمان انتخابات میان دوره ای آمریکا، روث گفت: مقابله با اطالعات نادرست، اولویت اصلی توییتر 
مانده اســت. ایالن ماســک پس از توییت روث، در توییتی اعالم کرد: دوباره برای شــفافیت، تعهد قوی توییتر برای نظارت بر محتوا، کامال بدون تغییر مانده است.ماسک روز 
جمعه اعالم کرد توییتر کاهش هنگفت درآمد را تجربه کرده که ناشی از نگرانی هایی بوده که توسط گروه های فعال مدنی نسبت به تاثیر اخراج ها بر نظارت بر محتوا در این 
پلتفرم ایجاد شده و آگهی دهندگان را برای لغو هزینه تبلیغات، تحت فشار قرار داده است.این میلیاردر کارآفرین پس از خرید توییتر، قول داد آزادی بیان در این پلتفرم را احیا 

کرده و همزمان از تبدیل شدن آن به یک مکان ناخوشایند جلوگیری کند اما آگهی دهندگان بزرگ ماههاست درباره خرید توییتر توسط ایالن ماسک، ابراز نگرانی کرده اند.

بورل: 
ارائه پهپاد ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 

سازمان ملل است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد که این اتحادیه باید میان 
حمایت از ناآرامی ها و جلوگیری از هسته ای شدن ایران، تمایز قائل شود.به 
گزارش ایسنا،  جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه 
در نشســت گروه 7 در آلمان عنوان کرد: ارائه پهپاد توسط ایران به روسیه 
نقض قطعنامه شــورای امنیت محسوب می شود و اتحادیه اروپا اقداماتی از 
جمله تحریم در برابر ایران اتخاذ کرده اســت.بورل در میان ســخنانش از 
ایران خواســت تا از ارائه پهپاد به روســیه دست بکشد.وی گفت: ایران این 
مســئله را تکذیب می کند، اما اوکراینی ها مدارکی دال بر اســتفاده از این 
پهپادها ارائه کرده اند.بورل در اظهاراتی مداخله جویانه، در ســخنرانی خود 
از ناآرامی های اخیر در ایران حمایت کرد.مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا چنین بیان کرد: ما باید میان حمایت قوی از معترضین و علی الخصوص 
زنان و لزوم جلوگیری از تبدیل شــدن ایران به یک قدرت هسته ای، تمایز 
قائل شویم.حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه ایران چندی پیش 
جنــگ اوکراین و اتهامات وارده به ایران از ســوی طرف های غربی را یکی 
از موضوعات روز سیاســت خارجی عنوان و تاکید کرد: همانگونه که ایران 
مخالف جنگ و آوارگی مردم در افغانستان، سوریه، یمن و عراق بود، موضع 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ و آوارگی در اوکراین نیز 
از روز نخست به صورت شفاف اعالم شده است.امیرعبداللهیان با برشمردن 
تالش های ایران برای میانجیگــری و خاتمه جنگ در اوکراین و تداوم این 
تالش ها تصریح کرد: ما با روســیه همکاری های متنوعی از جمله در حوزه 
دفاعی داریم و خواهیم داشت و در این راستا در گذشته امکانات و تسلیحاتی 
را در قالب دفاعی از روســیه دریافت کرده و یا به این کشور تحویل داده ایم. 
با این وجود در راســتای سیاســت ثابت و اصولی خود، قویا مخالف جنگ 
اوکراین و تســلیح هر یک از طرفین بوده ایم. لذا هیچ سالحی را به روسیه 
برای استفاده در جنگ اوکراین نداده ایم. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: از 
طریق مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم آمادگی کرده ایم تا در 
نشستی میان تیمی فنی از ایران و اوکراین، چنانچه سندی در مورد استفاده 
از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین وجود دارد ارائه شود و چنانچه این موضوع 
در آن نشست مسجل شود، ما نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم بود. 
اگرچه مقامات روسی تصریح کرده اند که تجهیزات استفاده شده در جنگ 
علیه اوکراین روسی اســت. در رابطه با ادعای قدرت هسته ای شدن ایران، 
مقامات جمهوری اسالمی ایران بارها ادعاهای تالش تهران برای دستیابی به 
تسلیحات هسته ای را کامال بی اساس خوانده  و  اعالم کرده اند که در اختیار 

داشتن تسلیحات هسته ای در دکترین دفاعی کشورمان جای ندارد.

دیدار اردوغان با دبیرکل ناتو
رئیس جمهوری ترکیــه در دیدار با دبیرکل ناتو اعالم کرد که این کشــور 
تالش هایــش را بر تمدید توافق صادرات غالت اوکراین متمرکز کرده که از 
19 نوامبر )28 آبان( منقضی می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، دفتر رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه در بیانیه ای اعالم 
کرد: در این گفت وگو بیان شــد که به دنبال تالش های دیپلماتیک مقامات 
ارشد با حضور اوکراین و روسیه، فعالیت کریدور غالت اوکراین از سر گرفته 
شده و تصمیم گرفته شد تا بر تمدید این توافق در آینده نزدیک تمرکز شود.
اردوغان همچنین بر لزوم از ســرگیری گفت وگوهــای صلح میان اوکراین 
و روســیه برای پایان دادن به جنگ تاکید کرد. در این بیانیه آمده اســت: 
اردوغان در این نشســت بیان کرد که باور دارد باید به میز مذاکره بازگشت 
تا تقابل اوکراین و روســیه هر چه ســریعتر تمام شــده و امکانی برای یک 
ســازش عادالنه در این مناقشه فراهم شود.ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
روز پنجشنبه وارد ترکیه شد و با مولود چاووش اوغلو )وزیر خارجه ترکیه( و 

خلوصی آکار )وزیر دفاع( دیدار کرد.

بلینکن با تکرار ادعای کمک تسلیحاتی ایران به روسیه؛

تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال می کنیم
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ادعــای حمایت نظامی ایران از 
روســیه را تکرار کرده و گفت تحریم های بیشتری علیه ایران 
به دلیل حمایت نظامی از روســیه اعمال می کنیم.به گزارش 
فــارس، »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه 
گفت که واشــنگتن به ادامه کمک های نظامی به اوکراین از 
جمله سامانه های پدافند هوایی ادامه خواهد داد.وی در ادامه 
گفت: »گروه هفت، کمک امنیتی خود به اوکراین را در زمینه 
حمایت شــبکه انرژی این کشــور از حمالت متمرکز خواهد 
کرد«.وزیر خارجه آمریکا از سازمان ملل و ترکیه برای احیای 
مجدد توافق انتقال غــالت اوکراین قدردانی کرد. بلینکن بار 
دیگر با متهم کردن روســیه به استفاده از غذا به عنوان سالح 
گفت که روســیه باید استفاده از غذا را به عنوان ابزاری برای 
چانه زنی متوقف کند.وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ادعای کمک 
تســلیحاتی ایران به روسیه را تکرار کرده و گفت تحریم های 
بیشــتری علیه ایران به دلیل حمایت نظامی از روسیه اعمال 
خواهیم کرد.چندی اســت که ایاالت متحده آمریکا و به تبع 

آن اوکراین و تعدادی از کشورهای اروپایی مدعی شده اند که 
ایران برای جنگ در اوکراین، پهپاد در اختیار روسیه قرار داده 
است. ادعایی که نخستین بار از سوی »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید مطرح شد. او دوشنبه 20 تیر ماه در 
اظهاراتی مدعی شد که ایران بزودی چند صد پهپاد با قابلیت 
حمل ســالح به روســیه تحویل می دهد. وی در کنفرانسی 
خبری در واشــنگتن در این باره گفت: اطالعات ما حاکی از 
آن اســت که دولت ایران خود را آماده می کند، تا در فرصتی 
بســیار کوتاه چند صد پهپاد و از جمله پهپادهایی که قابلیت 
حمل ســالح داشته باشند را تحویل روســیه دهد. این ادعا 
واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران را در پی 
داشت و »ناصر کنعانی« سخنگوی این وزارتخانه در این باره 
تصریح کرد: سابقه همکاری ها بین جمهوری اسالمی ایران و 
فدراسیون روسیه در حوزه برخی فناوری های نوین به پیش از 
آغاز جنگ در اوکراین برمی گردد و در مقطع اخیر هیچ تحول 

خاصی در این ارتباط رخ نداده است.

نماینــده ویژه آمریــکا در امور ایران 
بار دیگر ادعاهای تکذیب شده درباره 
استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ 
اوکراین را تکرار کرد.به گزارش فارس، 
رابرت مالــی، نماینده ویژه آمریکا در 
امــور ایران بار دیگر به تکرار ادعاهای 
تکذیب شده درباره استفاده روسیه از 
پهپادهای ایرانی در اوکراین پرداخته 
اســت.رابرت مالی در توییتر نوشت: 
»رژیم ایران این موضوع را رد می کند 
اما شواهد آشکار است: پهپادهایی که 
به روسیه فروخته اند علیه غیرنظامیان 
شاید  می شــوند.  اســتفاده  اوکراین 
ایــران می پنداشــتند که  رهبــران 
می تواننند از عواقب کمک مخفیانه به 
تجاوزات وحشیانه روسیه فرار کنند. 
اما نتوانستند.«جمهوری اسالمی ایران 
پیش از این بارها ادعاها درباره ارسال 
پهپاد به روسیه را تکذیب کرده است. 
»ناصــر کنعانی«، ســخنگوی وزارت 

خارجه جمهوری اسالمی ایران چند 
روز پیش گفت »ایران هیچ ســالحی 
را بــرای هیچکــدام از طرفین جنگ 
صادر نکرده است«.او حدود دو هفته 
پیش هم دربــاره ادعاهای مقام های 
اوکراینــی مبنی بر اســتفاده ارتش 
روســیه از پهپادهــای ایرانی گفت: 
»جمهوری اسالمی ایران اخبار منتشر 
شــده در خصوص تحویــل پهپاد به 
روســیه به منظور استفاده در جنگ 

اوکراین را بی اســاس دانسته و آن را 
دستگاه  نمی کند.«ســخنگوی  تأیید 
دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران 
روز 11 مهرماه همچنین تصریح کرد: 
»ما از ابتدای منازعه تاکنون، همواره 
سیاست اصولی و روشن خود را مبتنی 
بر بی طرفی فعال و مخالفت با جنگ 
و لزوم حل و فصل سیاسی اختالفات 
دو طــرف، به دور از خشــونت، اعالم 
کرده ایم.«کنعانی خاطرنشان کرد: »در 

این راســتا، در ماه های گذشته وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در تماس ها و دیدارهای متعدد خود 
با همتایان روس و اوکراینی، همواره بر 
لزوم حل اختالفات به صورت مسالمت 
آمیز و از طریــق گفت وگو، تصریح و 
آمادگی کشــورمان را برای مساعدت 
به این روند، اعالم کرده است.«قبل تر 
امیرعبداللهیان رئیس  از آن، حسین 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران نیز در گفت وگویــی با روزنامه 
نیویورک تایمز و در پاســخ به سؤال 
ایــن خبرنگار مبنی بــر این که ایران 
خــودش را متعهد می دانــد که به 
هیچ یک از طرف های جنگ ســالح 
ندهد، آیا این درســت اســت؟ اظهار 
داشت: ما مقید هستیم ارسال سالح 
صورت نگیرد. ارسال سالح به هریک 
از طرفین، شانس راهکار سیاسی را به 

تعویق می اندازد.

رابرت مالی:
 پهپادهای ایرانی توسط روسیه علیه غیرنظامیان اوکراین استفاده می شود

یک اندیشکده آمریکایی با استناد به تصاویر ماهواره ای تاکید کرد، قطاری روز جمعه 
از کره شــمالی به روســیه رفت آن هم دو روز پس از آنکه آمریــکا اعالم کرده بود 
اطالعاتی در دست دارد که نشان می دهند پیونگ یانگ مخفیانه برای روسیه گلوله های 
توپخانه ای به منظور اســتفاده در جنگ با اوکراین تامین می کند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، اندیشــکده نورث 38 که بر تحوالت در کره شمالی نظارت 
دارد، اعالم کرد: طی چند سال گذشته این نخستین بار است که شاهد حرکت قطاری 
در این مسیر بوده ایم، اگرچه سرویس دامپزشکی روسیه روز چهارشنبه گزارش داده 
بود که قطاری حامل چند راس اسب وارد کره شمالی شده است.کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی به عنوان یک سوارکار اسب مشتاق شناخته می شود. داده های گمرکی 
روسیه نشان می دهند که کره شــمالی در سال های گذشته هزاران دالر برای خرید 
اســب های اصیل از روسیه هزینه کرده است.این اندیشــکده در گزارش خود گفت: 
غیرممکن است که از روی این تصاویر بتوانیم متوجه هدف اصلی این قطار شویم اما 
این تردد در بحبوحه گزارشات فروش تسلیحات از کره شمالی به روسیه و انتظار کلی 
از سرگیری تجارت میان این دو کشور صورت گرفت.این اندیشکده افزود: کره شمالی 
در فوریه 2020 در بحبوحه پاندمی کرونا پل دوســتی کره- روســیه به وسعت 800 

متر را که تنها خط ارتباط زمینی میان این دو کشور است، بست.در ادامه این گزارش 
آمده است: ساعت 10:24 صبح روز جمعه به وقت محلی یک قطار باری با واگن های 
محصور در طرف کره شــمالی مرز مشاهده شد و همین قطار شاعت 13:10 به وقت 
محلی در روســیه پشــت یک لوکوموتیو در 200 متری انتهای پل راه آهن مشاهده 
شد.حدود ساعت 14:29 دقیقه به وقت محلی این لوکوموتیو و واگن هایش در ایستگاه 
خاســان روسیه تقریبا در دو کیلومتری مرز مشاهده شدند و سه واگن سرپوشیده یا 
احتماال کانتینر در مسیر مجاور این قطاره تازه وارد شده، پارک شده بودند.اندیشکده 
نورث 38 افزود: نمی توان مشخص کرد که انتقال محموله در حال انجام است یا خیر 
و مکان های پارک این قطارها ممکن است هیچ ارتباطی به این موضوع نداشته باشند.

کاخ سفید روز چهارشنبه اعالم کرد، واشنگتن اطالعاتی در دست دارد که نشان می 
دهد کره شمالی مخفیانه برای روسیه تعداد قابل توجهی گلوله های توپخانه ای برای 
جنگش در اوکراین تامین می کند و در تالش است تا این محموله ها را با انتقال آنها 
به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پنهان کند.کره شمالی در سپتامبر اعالم کرده 
بود که هرگز برای روسیه تسلیحات یا مهمات تامین نکرده است و هیچ برنامه ای برای 

انجام این کار نیز ندارد.

قطاری از کره شمالی به روسیه با محموله...؟

رســانه های آمریکایی اعالم کردند که دونالد ترامپ قصد دارد با ســوار شدن بر موج پیروزی های احتمالی جمهوری خواهان در 
انتخابات میان دوره ای روز سه شنبه، رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعالم آمادگی کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از یورو نیوز، بنا به پیش بینی ها و ارزیابی های صورت گرفته، دموکرات ها حتی در لیبرال ترین نقاط آمریکا خود را برای شبی سخت 
همراه با ناکامی  و عذاب آماده می کنند.به نوشته اکسیوس، تقریباً دو سال است که رئیس جمهوری پییشین و »یک دوره ای« ایاالت 
متحده پس از شکست از جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات دور قبل ریاست جمهوری زمزمه سومین تالش برای به دست گرفتن ریاست کاخ سفید را مطرح 
می کند اما بنا به گزارش رسانه های آمریکایی وی با کمک دستیارانش در تدارک اعالم رسمی این نامزدی در روز 14 نوامبر است.ترامپ روز پنجشنبه در جریان یک 
گردهمایی در آیووا به شکلی صریح و آشکار تاکید کرد که قصد دارد به زودی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعالم نامزدی کند.وی در این گردهم آیی که 
مرتب از سوی حضار مورد تحسین و تشویق قرار می گرفت ضمن اشاره به قصد اعالم نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در سخنانی کنایه آمیز گفت: »برای 
آنکه کشورمان را موفق، امن و با شکوه کنیم، احتماالً دوباره این کار را انجام خواهم داد.«وی سپس خطاب به حضار و هوادارانش به دفعات تاکید کرد: »آماده باشید! 
این همه آنچیزی است که به شما می گویم، آماده باشید!«این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که نظرسنجی ها از ظهور مجدد »موج قرمز« حکایت دارد که 

احتماالً منجر به از دست رفتن اکثریت ضعیف دموکرات ها در مجلس نمایندگان و احتمال بازپس گیری سنا توسط جمهوری خواهان خواهد شد.

رئیس جمهور اوکراین ضمن تبریک به نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرد، او صفحه جدیدی از همکاری ها را با 
اوکراینی ها باز کند.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی21، پس از اعالم نتایج قطعی آراء انتخابات کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
که در آن بلوک راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو اکثریت را به دست آورد و به این ترتیب راه برای بازگشت او به پست نخست 
وزیری هموار شد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با انتشار توییتی به نتانیاهو پیروزی در انتخابات اخیر کنست را تبریک گفت 
و نوشــت، »اوکراین و اسرائیل ارزش ها و چالش های مشترکی دارند و اکنون این مساله به یک همکاری سازنده نیازمند است«.مخالفت 

رژیم صهیونیســتی با ارائه حمایت های نظامی به اوکراین به ویژه ارســال سامانه های دفاع هوایی موجب تنشی میان دو طرف شد، بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم نیز چند 
روز قبل اعالم کرد که هرگز سالحی به اوکراین ارسال نخواهد کرد.گانتس تاکید کرد: از اوکراینی ها خواستیم اطالعاتی از نیازشان به هشدارهای پدافند هوایی به ما بدهند، 
به محض دریافت این اطالعات به توسعه یک سیستم هشدار اولیه غیرنظامی و نجات بخش کمک خواهیم کرد.روزنامه واشنگتن پست پیشتر نوشته بود، »اوکراین احتماال به 
دالیلی استراتژیک که مهم ترین آن حفظ روابط اسرائیل با مسکو است، سامانه گنبد آهنین را از اسرائیل دریافت نخواهد کرد«.این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت، »حمله 
هوایی شدید حدود یک ماه قبل مسکو به شهرهای اوکراین موجب افزایش فشارها بر کشورهای غربی جهت تحویل سریع تر سامانه های دفاع هوایی به اوکراین شد اما »گنبد 
آهنین« هرگز یکی از این سامانه های دفاعی نخواهد بود«.پیشتر ویتالی کلیچکو، شهردار کی یف در پی حمالت راکتی روسیه گفت، »ما در شهرمان به سامانه گنبد آهنین نیاز 

داریم، ما مدت طوالنی با آنها )اسرائیلی ها( درباره این موضوع گفتگو کردیم اما مذاکرات نتیجه ای نداشت«.

ترامپ:

زلنسکی پیروزی نتانیاهو در انتخابات را تبریک گفت آماده باشید!
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زنی که از ۱۲ تومور جان سالم به در برده است، راه را برای تشخیص 
زودهنگام ســرطان همــوار می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
ایندپندنت،   محققان می گویند که سیستم ایمنی بدن بیمار به طور 
طبیعی یک پاســخ ضد التهابی قوی برای مبارزه با تومورها ایجاد 
می کند و مورد استثنایی زنی که از ۱۲ تومور جان سالم به در برده 
است، راه های جدیدی را برای تشــخیص زودهنگام و ایمونوتراپی 
سرطان می گشاید.دانشمندان دریافتند که علت ایجاد این ۱۲ تومور 
در بــدن این بیمار که پنج مورد از آنها بدخیم بوده، این اســت که 
جهش های یک ژن ضروری برای حیات از ســوی هر دو والدین به 
او به ارث رسیده است. به گفته محققان، سیستم ایمنی بدن بیمار 
به طور طبیعی یک پاســخ ضد التهابی قــوی ایجاد می کند که با 
تومورها می جنگد.آنها می گویند درک اینکه چگونه بدن بیمار این 
کار را انجام می دهد می تواند به تحریک سیستم ایمنی در بیماران 
دیگر کمک کند.این مطالعه همچنین نشان می دهد که چگونه یک 
روش جدید به نام آنالیز تک سلولی می تواند به تشخیص تومورها در 
مراحل اولیه کمک کند.زنی که در این مطالعه حضور داشــت برای 
اولین بار در دوران نوزادی به تومور مبتال شد و به دنبال آن هر چند 
سال یک بار به تومور مبتال می شد. در کمتر از ۴۰ سال زندگی، ۱۲ 
تومور در بدن این بیمار ایجاد شد که دستکم پنج مورد از آنها بدخیم 
بوده است. هر کدام از آن ها گونه متفاوتی بوده اند و در قسمت های 
مختلف بدن ظاهر شده اند. این فرد همچنین دارای لکه های پوستی 

و میکروسفالی است.

آیا مصرف یک فنجان قهــوه می تواند راهی موثر برای محافظت از 
فــرد در برابر ابتال به ویروس کرونا باشــد؟ این موضوع که هنوز در 
عمل ثابت نشده، اما بر اساس تحقیقات بیوشیمیایی بسیار محتمل 
به نظر می رسد.به گزارش ایسنا و به نقل از  فیز، گروهی از محققان 
به رهبری پروفسور نیکوالی کوهنرت )Nikolai Kuhnert( از دانشگاه 
جاکوبز آلمان، توانســتند به طور تجربی در آزمایشگاه نشان دهند 
 )caffeoylquinic-۵( »که ترکیب شیمیایی »۵-کافئوایلکینیک اسید
با نام تجاری اســید کلروژنیک )chlorogenic acid( که در قهوه یافت 
می شــود، از برقراری ارتباط میان پروتئین سارس-کوو-۲ ویروس 
کرونــا و گیرنــده ACE-۲ که محل اتصال ویروس بر روی ســلول 
انسانی است، جلوگیری می کند.یک فنجان قهوه معمولی در محیط 
آزمایشگاهی که دقیقاً ۲۰۰ میلی لیتر است حاوی حدود ۱۰۰ میلی 
گرم اسید کلروژنیک است. آزمایش ها نشان داد که اسید کلروژنیک 
در این غلظت به اندازه ای باالست که از چسبیدن پروتئین سنبله به 
گیرنده ACE-۲ جلوگیری می کند و در نتیجه فرآیند ابتال به بیماری 
را نیز مهار می کند. برای اثبــات اینکه این فرآیند در عمل نیز کار 
می کند، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.عالوه بر این برای تعیین 
مدت زمان ماندگاری اثر مهارکننده اسید کلروژنیک باید مطالعات 
بیشتری انجام شــود. کوهنرت می گوید: به عنوان یک شیمیدان، 
نمی توانیم به این ســوال عملی پاســخ دهیم که آیا نوشیدن قهوه 
واقعا می تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای محافظت در برابر 
عفونت به کووید-۱۹ عمل کند یا خیر. اما می توانیم بگوییم که این 

امر محتمل است.

تشخیص بهتر با کمک زنی که از 
12 تومور جان سالم به در برد

آیا نوشیدن قهوه می تواند از ابتال 
به کووید-19 جلوگیری کند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

متخصصان پاندا چینی برای حفاظت از پاندای باغ وحش تایپه به تایوان 
سفر کردند./ آسوشیتدپرس

جیپ رانگلر JTe تیونینگ کوادراتک؛ نمونه ای از گالدیاتور دودر
شــرکت کوادراتک به عنوان یکی از اصلی ترین متخصصان تولید وســایل جانبی جیپ از خودروی بســیار خاص رانگلر JTe در 
نمایشگاه سما ۲۰۲۲ رونمایی کرد. این محصول تک ساخت برای گرامی داشت بیش از ۳۰ سال حضور کوادراتک در این صنعت 
تولید شده و از تجهیزات و ویژگی های قابل توجهی سود می برد. شرکت یاد شده از رانگلر ۴Xe روبیکان به عنوان مبنای پروژه خود 
اســتفاده کرده و نهایتاً یک خودروی ماجراجویی ۲ درب که توانایی های آفرود قابل توجهی دارد متولد شده است. با برش بخش 
پشــتی درب های جلو و اضافه کردن پانل های فابریک موپار و برخی تغییرات دیگر، کابین این جیپ رانگلر JTe به خوبی کوتاه 
شده و در نهایت خودرویی ۲ درب پدیدار گشته است. به خاطر وجود کابین کوچک تر این خودرو فضای بار بیشتری نسبت به 
 JTe ۴ روبیکان اعمال نکرده و بنابراینXe نسخه استاندارد برادر خود دارد.کوادراتک تغییری در پیشرانه پالگین هیبریدی رانگلر
به باتری ۱۷.۳ کیلووات ساعتی و پیشرانه ۴ سیلندر ۲ لیتری توربو با قدرت کل ۳۷۵ اسب بخار مجهز است. این خودروی تک 
ساخت از رنگ بدنه سبز کوادراتک، نورپردازی LED، چراغ های عقب LED، رینگ های برنزی ۱۷ اینچی تریل گانر و الستیک های 

نیتو ۳۷ اینچی سود می برد.

بنزما: فصل قبل برای من بهترین بود
ستاره فرانسوی رئال مادرید فصل قبل را بهترین فصل دوران فوتبالی خود دانست که با این تیم قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان 
اروپا را به دست آورد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، کریم بنزما در سال ۲۰۲۲ عملکردی رویایی در رئال مادرید داشت. او با 
این تیم توانست قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و به همین خاطر توپ طال به او رسید.او درباره فصل قبل 
گفت: فصل قبل برای من بهترین بود. من مدعی قهرمانی در هیچ رقابتی نبودیم و بسیاری براین باور بودند که با توجه به قرعه 
سختی که در لیگ قهرمانان اروپا داشتیم حذف می شویم اما این گونه نشد و برابر همه مدعیان به پیروزی رسیدیم و در نهایت 
جام را با شایستگی باالی سر بردیم.بنزما درباره بهترین فینال با رئال گفت: به نظرم فینال سال قبل برابر لیورپول بود. این قهرمانی 
بسیار به من چسپید. من می دانستم که در بازی فینال پیروز می شویم و این گونه هم شد.بنزما درباره زیدان گفت: بزرگی زیدان 
نیاز به سخن گفتن من ندارد. حضور زیدان در هر تیمی کافی است. به محض اینکه او صحبت می کرد همه به او گوش می دادند.
او درباره توپ طالیی که به دســت آورد، گفت: توپ طالی من برای همه اســت. من آن را به همه جوانانی که رویای آن را دارند 

اهدا می کنم.

کان بیرون کان تو از م ای م
کان بیرون رس ارمت ز کن ف

رد وجودی و از وجود هب رد
رد جهانی و از جهان بیرون

آسمان و زمین تو داری، تو
از زمین وز آسمان بیرون

فتنه ای رد میان فگنده ز عشق
خویشتن رفته از میان بیرون

ساعتی نیستی ز دل خالی
نفسی نیستی ز جان بیرون

آن و اینت هب فکر چون یابند؟
ای تو از فکر این و آن بیرون

پیشنهاد

چهره روز

همه می میرند
 Simone De Beauvoir :ســیمون دوبووار بــه فرانســوی
نویســنده کتاب همــه می میرند با نام اصلی ســیمون 
لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووار فیلسوف، نویسنده، 
فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی بود که در سال 
۱۹۰۸ در پاریــس به دنیا آمد. دوبــووار در یک خانوادهٔ 
بورژوای کاتولیک رشد یافت و پس از گذراندن امتحانات 
دورهٔ لیســانس ریاضیات، به مطالعه فلسفه در دانشگاه 
سوربن پرداخت. کتاب همه می میرند با نگاهی به زندگی 
روزانه یک بازیگر تئاتر به نام »رژین« شــروع می شود. 
فردی که به نظر می رســید شخصیتی »نارسیستی« یا 
خودشــیفته دارد و شدیدا روی نقش ها، رویاها و اهداف 
بلندآوازه خود پافشاری می کند. رژین در سفرهایش به 
شــهرهای مختلف، یک روز با مردی عجیب به نام »رایموندو فوســکا« که شخصیت اصلی رمان همه 
می میرند است آشنا می شود. رژین در ابتدا جذف شخصیت مرموز فوسکا می شود و با خود عهد می بندد 
که نگاه مرموز و عجیب فوسکا را رمزگشایی کند.رژین هرچند خودش را بسیار قبول دارد، همواره در 
تالش اســت تا توجه بیشتری کسب کند. او عاشــق این است که در مرکز توجه همگان باشد، چه در 
مهمانی و چه بر روی صحنه. اما با خود فکر می کند کار »هنرپیشه ها چندان دوامی ندارد.« به تعبیری 
می توان گفت رژین از فراموش شــدن می ترســد و هنگامی که فوســکا را می بیند که چون مرتاضی 
بی حرکت روی نیمکت نشســته و به هیچ چیز توجهی ندارد به حال او غبطه می خورد. انگار که فوسکا 
اصال نمی داند »مالل« چیست.به او غبطه می خورم. نمی داند جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه است؛ 
نمی داند که آدمهای دیگری هم وجود دارند. به همین یک تکه آســمان باالی ســرش قانع است. من 

می خواهم هر چیز چنان به من تعلق داشته باشد که گویی غیر از آن هیچ چیز دیگری...

پابلو پیکاسو
پابلــو روییس ای پیکاســو )زاده ۲۵ اکتبــر ۱۸۸۱ – 
درگذشــته ۸ آوریل ۱۹۷۳( نقاش، شاعر، طراح صحنه، 
پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و یکی از 
برترین و تأثیرگذارترین هنرمندان سده ۲۰ میالدی بود. 
او به همراه ژرژ براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی، سبک 
کوبیســم را پدیدآورد.از جمله آثار مشــهور او می توان 
به دوشــیزگان آوینیون و گرنیکا اشــاره کرد. پیکاسو 
بیشــتر عمر خود را در فرانسه به ســر برد. او به دلیل 
جستجوگری، نوآوری، پرکاری و اثرگذاری بر معاصران، 
یکی از مهم ترین هنرمندان سده بیستم به شمار می آید. 
وی در ۲۵ اکتبر سال ۱۸۸۱ در ماالگا، یکی از شهرهای 
کشور اســپانیا، زاده شــده و با نام »پابلو دیه گو خوسه 
فَرنسیســکو د پائوال خوان رمدیوس ترینیداد روییس ای پیکاسو« غسل تعمید داده شد. او فرزند یک 
نقاش تحصیل کرده به نام خوزه روییس بالنکو و ماریا پیکاســو بودکه از سال ۱۹۰۱ نام خود را به نام 
خانوادگی مادرش تغییر داد. پابلو از همان دوران کودکی به نقاشــی عالقه پیدا کرد و از ده سالگی نزد 
پدرش که معلم یک آموزشــگاه هنری بود، اصول اولیهٔ نقاشــی را فراگرفت و دوستانش را با کشیدن 
نقاشــی بدون بلند کردن قلم یا نگاه کردن به کاغذ ســرگرم می کرد.در سال ۱۸۹۵ به همراه خانواده 
 )La Lonja( به بارســلونا تغییر مکان دادندو پیکاســو در آن جا در آکادمی هنرهای عالی به نام اللُنخا
به تحصیل مشــغول شد. در اوایل کار، دیدار او از مکان ها و گروه های مختلف هنری تا سال ۱۸۹۹ در 
پیشــرفت هنریش بســیار اثرگذار بود. وی در ۸ آوریل ۱۹۷۳، در حالی که به اتفاق همسرش ژاکلین 
روک دوستانشــان را برای صرف شام پذیرایی می کردند بر اثر حمله قلبی درگذشت. ژاکلین روک که 

پس از پیکاسو شدیداً از نظر روحی دگرگون شده بود، در سال ۱۹۸۶، با شلیک گلوله خودکشی کرد.

سینما

پادشــاه هیوالهــا بار دیگــر غرش خواهــد کرد و 
اســتودیو فیلمســازی »توهو« اعالم کرد که فیلم 
سینمایی جدیدی از مجموعه فیلم های »گودزیال« 
را تولید می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از هالیوود 
ریپورتر، اســتودیوی فیلم ســازی ژاپنــی »توهو« 
همزمان با شــصت و هشتمین سالروز ساخت فیلم 
ســینمایی »گودزیــال«، از تولید فیلم ســینمایی 
جدیدی از مجموعــه فیلم های این هیوال خبر داد.

این فیلم ســینمایی که ســال آینده منتشر خواهد 
شد، نخســتین فیلم ژاپنی ساخت »توهو« از زمان 
انتشار فیلم ســینمایی موفق »بازخیز گودزیال« در 
سال ۲۰۱۶ محسوب می شــود. هنوز عنوانی برای 
این پروژه ســینمایی که قرار اســت با موضوع گودزیال ســاخته شــود، انتخاب نشده است و 
جزئیات چندانی از آن مشخص نیست. با این حال کارگردانی این فیلم را »تاکاشی یامازاکی« 
برعهده خواهد داشت.نخســتین فیلم »گودزیال« محصول کشــور ژاپن بود و در سال ۱۹۵۴ 
میالدی به کارگردانی »ایشــیرو هوندا« و توسط اســتودیوی »توهو« روی پرده سینما رفت. 
تاکنون ۳۲ مورد از مجموعه فیلم های »گودزیال« توســط کمپانی »توهو« عرضه شــده، یک 
مورد توســط »تری اســتار پیکچرز« و چهار مورد توسط »لجندری پیکچرز« تولید شده است.

مجموعه فیلم های »گودزیال« در دوران طوالنی  انتشارشــان با فراز و فرودهایی همراه بوده اند. 
جدیدترین فیلم از این مجموعه که با عنوان »گودزیال در برابر کونگ« ســاخته شد، در اوایل 
ســال ۲۰۲۱ با موفقیت مواجه شد و با فروش جهانی ۴۷۰ میلیون دالری سینماها را در پس 

از همه گیری کرونا احیا کرد.

»گودزیال« بار دیگر به سینماها می آید
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