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بحران آب؛ صرفه جویی از سوی 
مردم، بهبود زیرساخت از سوی دولت

تنش و بحران آب به یکی از مهمترین مسائل جامعه است؛ با وجود 
آنکه اجرایی شدن الگوی کشت می توان حجم عظیمی از آب های 
زیرزمینی را حفظ کرداما نوک پیمان مشترکان آب را نشانه گرفته 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، مساله آب یکی از مسائلی است که 
زندگــی روزمره هر فردی را تحت الشــعاع قرار می دهد. اکنون در 
ایران و بسیاری از کشورهای همجوار تغییر اقلیم منجر به کاهش 
بارندگی شــده و میزان ورودی آب به ســدهای کشور از هر زمان 
دیگری بحرانی تر به نظر می رسد به طوری سخنگوی آب در رابطه 
با این موضوع گفته بود: »بر اساس ایستگاه های وزارت نیرو میزان 
دریافت آب های جاری ۲۸ میلی متر است که در مقایسه با متوسط 
بلند مدت ۵۴ ســاله ۱۶ درصد کاهش بارندگی داشتیم و نسبت 
به ســال گذشته در شرایط مشابه به ســر می بریم.« و این یعنی 
بحران آب گریبان گیر آیندگان می شود. اما راه برون رفت از چنین 
شرایطی چیست؟ آیا امکان مدیریت این شرایط وجود دارد؟ یا باید 
منتظر ماند و دید روزگار چه شرایطی را برای ما و نسل های بعدی 

رقم خواهد زد.

کاهش یک درصدی مشترکان بد مصرف
به گفته سخنگوی آب در ســال گذشته در سال گذشته حدود ۵ 
درصد از مشترکین در تهران بد مصرف بوده اند که اکنون ۴ درصد 
شده اند که حجم قابل توجهی بوده یعنی ۱۰ درصد مصرف تهران 
و این مساله برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. به عنوان مثال 
در تهران حد مجاز مصرف آب ۱۴ متر مکعب است اما بد مصرف ها 
۲۸ متر مکعب مصرف داشــته اند. این صحبت ها نشان از ان دارد 
که می توان با صرفه جویی در اســتفاده از مایه حیات می توان این 
بحران را به تأخیر انداخت و کمی از نگرانی های موجود کاست. اما 
آیا می توان به عنوان راه حلی بلند مدت بر آن تکیه زد؟البته تعرفه 
پلکانی مساله جدیدی نیســت و برای اولین بار در کشور استرالیا 
اجرایی شد و تا قبل از سال ۱۹۸۸ ارائه آب برای مشترکان خانگی 
ســیدنی به شکل رایگان بود. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳، این شیوه با 
مدل IBT سه سطحی )مدل پلکانی با سه پله قیمتی( جایگزین شد. 
به طوری که از ســال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۵، تعرفه ۲ بخشی جای 
مدل IBT را گرفت. تعرفه ۲ بخشی شامل یک هزینه دسترسی ثابت 
ساالنه، با عنوان شارژ ثابت و یک شارژ متغیر بر مبنای حجم مصرف 
اســت، که برای همه مصارف اعمال می شود. در سال ۱۹۹۳ نرخ 
حجمی مبنا، برابر ۶۵ سنت به ازای هر مترمکعب بود که به حدود 
یک دالر در ســال ۲۰۰۵ رسید. در سال ۲۰۰۵ مجدداً نوعی مدل 
IBT معرفی شد و تا حدود سال ۲۰۰۹ استمرار یافت و توانست به 

عنوان امری بازدارنده بر مصرف مشترکان تأثیر گذار بود.

اقدامات زیر ساختی راه برون رفت از این وضعیت
اگرچه بارها مســئوالن امر بر عدم جیره بندی و واردات آب تاکید 
داشتند اما کارشناسان امر معتقدند اگر این وضعیت ادامه دار شود 
به زودی زود با بحران آب روبرو می شــویم و نه تنها نسل آینده از 
آن محروم می شوند بلکه این احتمال وجود دارد که حتی در چند 
سال آینده بی آبی گریبان گیر مردم کشور شود برای همین بهتر 
است اقداماتی زیر ساختی برای این مشکل ملی در نظر گرفته شود 

تا بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.

کاهش سه میلیارد مترمکعبی آب اجرای الگوی کشت
۹۸ درصد آب مصرفی مربوط به بخش کشــاورزی است، طرحی 
تحت عنوان الگوی کشــت در نظر گرفته شده است که همچنان 
اجرایی شدن یا نشدن آن مشخص نیست. چرا که با اجرایی شدن 
این طرح می توان به بهبود وضعیت آب های زیر زمینی و جلوگیری 
از هــدر رفت آب در این بخش امیدوار بــود. به طوری که چندی 
پیش مجتبی خیام نکویی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح 
الگوی کشــت گفت: این طرح برای ۱۳۳ محصول کشاورزی است 
اما از آنجایی که ۱۵ محصول ۳۳ درصد در سبد تولیدات کشاورزی 
قــرار گرفته تمرکز روی این محصوالت خواهد بود.او تاکید کرد: با 
اجرای الگوی کشــت، در پایان ســال اجرای طرح، تولید از ۱۲۵ 
میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رســید و مصرف آب ســه 
میلیارد مترمکعب کاهش خواهــد یافت. همچنین خودکفایی در 
تأمین انرژی را به دنبــال دارد و نفوذ دانش به ۱۰۰ درصد خواهد 
رسید. ضمن اینکه سطح زیر کشت در سال اول اجرا از ۱۱ میلیون 

به ۱۲ میلیون هکتار افزایش می یابد.

قطعی انشعاب مشترکان راه حل است
جریمه اولین راه بری مشــترکان بد مصرف است تصمیمی که از 
ســوی وزارت نیرو اتخاذ و تا حدی هم امیدوار کننده و مثمر ثمر 
واقع شــد به طوری که در ســال جاری یک درصد مشترکان بد 
مصرف کاهش پیدا کرده انــد و این یعنی معادل ۱۰ دصد مصرف 
تهران با این وجود همچنان ۴ درصد مشــترکان تهران بد مصرف 
هســتند و جریمه هایی برای آنها در نظر گرفته شــده است اما آیا 
جریمه و قطعی انشــعاب راه حل است؟ انشعابی که می تواند برای 
چند خانوار مشترک باشد، آخرین آمار قطعی انشعابات به ۱۲ هزار 
۵۰۰ هزار خانوار می رسد، اما آیا تدبیری برای ساختمان هایی که از 
آب مشاع استفاده می کنند در نظر گرفته نشده است؟ فیروز قاسم 
زاده، ســخنگوی آب در رابطه با این موضوع به مهر می گوید: جدا 
سازی کنتورهای آب یکی از برنامه هایی که ما در وزارت نیرو آن را 
به صورت جدی دنبال می کنیم اما با توجه به اینکه تصمیم گیری 
پیرامون این موضوع یک تصمیم گیری فرا ســازمانی و مربوط به 
ارگان هایی نظیر شــهرداری، وزارت راه و شهر سازی و.... می شود 
و برای اجرایی شــدن آن در حال رایزنی هســتیم.وی در رابطه با 
این موضوع اضافه کرد: به دســت آوردن دستاوردی در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیســت چرا که در صورت تفکیک کنتورهای مشــاع 

ساختمان های بزرگ به فضا و استانداردهای الزم نیاز است.

احتمال روند افزایشی کرونا در زمستان 
 شرایط تجویز و مصرف »آنتی بیوتیک« و »دگزامتازون«

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه احتمال افزایش مجدد آنفلوآنزا و بویژه کرونا در زمستان وجود دارد، 
در عین حال نسبت به تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک و دگزامتازون هشدار داد.دکتر بابک عشرتی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت ابتال به آنفلوآنزا و کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر به طور 
کلی تعداد موارد کرونا و آنفلوآنزا در کشور رو به کاهش است. روند سالیانه بیماری های حاد تنفسی در 
کشور هم امسال زودتر آغاز شد و هم طبعا زودتر رو به کاهش می گذارد. البته اینطور نیست که شرایط 
شهریور ماه را داشته باشیم، اما رو به کاهش گذاشته است.  وی با بیان اینکه آنفلوآنزایی که امسال با 
آن مواجه بودیم، سوش های قدیمی H۱N۱ و بخشی هم H۳N۲ بود، گفت: بر این اساس امسال در ابتال 
به آنفلوآنزا با سویه عجیب و جدیدی درگیر نبودیم و می توان گفت که تقریبا شرایط مانند سال های 
قبل از کرونا بوده است. منتها امسال یک ویژگی که در اپیدمی آنفلوآنزا وجود داشت، این بود که عالئم 
تنفسی را در کودکان بیشتر شاهد بودیم، اما به لحاظ تعداد و روند، تقریبا شرایط مانند قبل از کرونا بود.

احتمال روند افزایشی کرونا در زمستان 
عشرتی درباره احتمال مواجه شدن با موج دیگری از آنفلوآنزا یا کرونا در زمستان، گفت: احتمال اینکه 
مجددا در زمستان هم در زمینه آنفلوآنزا و به ویژه در کرونا افزایش موارد را داشته باشیم، وجود دارد. 
باید توجه کرد که به طور کلی وقتی سطح ایمنی جامعه نسبت به ویروسی کاهش می یابد، مردم جامعه 
نسبت به آن ویروس حساس می شوند و در نتیجه احتمال ابتالیشان باال می رود. بر همین اساس هم 
احتمال دارد که در بیماری کرونا در زمستان افزایش موارد را داشته باشیم. وی درباره امکان افزایش 
مرگ های کرونایی در زمســتان نیز گفت: این موضوع به ســویه در گردش کرونا بســتگی دارد و اگر 
سویه جدیدی با کشندگی باالتر شیوع یابد، امکان افزایش موارد مرگ هم وجود دارد؛ اما فعال انواعی 
از اُمیکرون به عنوان ســویه مهم و غالب در دنیا شناخته می شود. فعال هم با جهش خطرناکی مواجه 
نبودیم، اما نباید فراموش کنیم که جهش های کرونا زیاد است و ممکن است به سمت خطرناک شدن 

پیش رود یا اینکه به سمت خفیف  شدن پیش رود.   

نحوه تشخیص کرونا از آنفلوآنزا
وی درباره نحوه افتراق کرونا و آنفلوآنزا گفت: به لحاظ بالینی نمی توان کرونا را از آنفلوآنزا افتراق داد 
و به طور دقیق با آزمایش و تســت PCR است که مشخص می شــود که فردی به کرونا مبتالست یا 
آنفلوآنزا. در عین حال هر دو بیماری عالئم تنفسی دارند. در سویه اُمیکرون کرونا عالئم عمدتا گلودرد، 
ســرفه و آبریزش بینی است و در آنفلوآنزا هم همین عالئم وجود دارد. البته ممکن است بدن درد در 
آنفلوآنزا بیشتر و در کرونا کمتر باشد. در عین حال اگر قسمت های تحتانی دستگاه تنفس گرفتار شود، 
تب و لرز و سرفه شدیدتر و حال عمومی بیمار بدتر می شود.  عشرتی درباره مدت زمان مراقبت برای 
عدم انتقال بیماری به دیگران، گفت: بیماران باید تا ســه روز بعد از زمان از بین رفتن عالئم مراقبت 
کنند. البته عمده میزان عفونت زایی با قطع شدن عالئم برطرف می شود و اگر بیماران تا سه روز بعد 
از رفع عالئم هم استراحت کرده و مراقبت کنند، کامال می توان مطمئن بود که بیماری را به دیگران 

منتقل نمی کنند.

شرایط تجویز و مصرف آنتی بیوتیک و دگزامتازون
این اپیدمیولوژست تاکید کرد: از مردم خواهش می کنم که به صرف سرماخوردگی، گلودرد، آبریزش 
بینی و حتی ســرفه، آنتی بیوتیک را به صورت خودسرانه مصرف نکنند. هیچ یک از این موارد دلیلی 
بر مصرف آنتی بیوتیک نیست. زیرا عمده بیماری های حاد تنفسی که اکنون با آن مواجهیم، ویروسی 
اســت و در شرایط عادی همین که فرد استراحت کند، مایعات بخورد و تب بُر بخورد، کفایت می کند 
و نیازی به آنتی بیوتیک نیست. باید توجه کرد که مصرف بی مورد آنتی بیوتیک، خطرش بسیار بیشتر 
است و می تواند منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی شده و با میکروب های عجیب و غریب که درمان های 
ســختی دارند،   مواجه شویم. بنابراین خواهشم این است که مردم از پزشک درخواست آنتی بیوتیک 

نکنند. آنتی بیوتیک فقط در بیماری های میکروبی و آن هم در شرایط خاص خودش تجویز می شود.
عشــرتی گفت: در عین حال تجویز دارویی مانند دگزامتازون هم در شرایط سبک و سرپایی ابتال به 
بیماری درســت نیســت. در ظاهر مصرف دگزامتازون آب روی آتش ریختن است، اما این دارو جزو 
کورتون هاست و مشکالت خاص خودش را دارد. اصال دگزامتازون دارویی بیمارستانی است و در حوزه 

سرپایی خیلی درست نیست که استفاده شود.

وعده هایی که اجرایی نمی شوند!

پروژهرمزریالازرقابتجهانیعقبماندهاست؟
سیگنال افزایش نقدینگی برای اقتصاد ایران چیست؟

رکورد چاپ پول در ایران شکست

آیا معامله ارز در خیابان مجاز است؟ 

یک کارشناس اقتصادی گفت: یک شعری از سعدی هست که می گوید بر احوال آن مرد باید گریست، که دخلش 
بود نوزده، خرج بیســت. این عین داســتان اقتصاد ایران ما است.مریم فکری: آمارهای تازه بانک مرکزی نشان 
می دهد سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این باالترین رقمی است 
که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. اتفاقی نگران کننده که به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، پیامی 
جز تورم باال برای اقتصاد ایران نخواهد داشــت.این شرایط در حالی بروز پیدا کرده که حداقل ظرف تقریبا یک 
سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رییس جمهور خطاب به دستگاه های اجرایی برای کنترل نقدینگی 
و چاپ پول صادر شده است. اولین دستور، دی ماه سال گذشته بود که رییس جمهور دستور داد تمام دستگاه ها 
به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش 

نقدینگی متعهد بدانند و به تالش در این....

سکوتعجیبخودروسازاندرقبالپایان
قیمتگذاریدستوری

 دستور برای کاهش محدودیت های کرونایی

دولت چین صدای معترضان را شنید 
پیش بینی فعاالن اقتصادی از افزایش تورم در ماه های آینده؛

آیا تورم تا اسفندماه به ۵۰ درصد می رسد؟
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شــهرداري صدرا در نظر دارد به استناد مجوز شماره  573 / 6/شورا مورخ 01/ 08/ 1401 شوراي محترم اسالمي 
شهر صدرا، نسبت به ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري، اداري و خدماتي در زميني به متراژ 5/ 2271 واقع در 
بلوار ارتش فاز دو شهر صدرا به صورت مشاركتي از طريق جذب سرمايه گذار به روش با روش BOO )ساخت، بهره 

برداري و انتقال مالكيت( طبق مشخصات قيد شده در اسناد فراخوان اقدام نمايد. 
لذا از سرمايه گذاران واجدالشرايط داراي توان مالي و سوابق اجرايي در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 
درج نوبت دوم آگهي 19 / 09/ 1401 تا تاريخ 30 / 09/ 1401 جهت بازديد محل پروژه و دريافت اسناد فراخوان به 
آدرس: شيراز- شهر صدرا- بلوار پاسداران- ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد قراردادها مراجعه نمايند.

1- مبلغ كل برآورد اوليه ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري اداري خدماتي: 484.636.000.000 ريال مي باشد.
3-  مبلغ تضمين شــركت در فراخوان 24.232.000.000ريال  مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار 
حداقل3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري 

صدرا باشد.
4- واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حســاب  100805891412 نزد بانك شــهر جهت خريد اوراق فراخوان پس از 

دريافت فرم پرداخت از واحد امور قراردادها .
5- به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
7- هزينه درج آگهي، مشاور و كارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد.

8 - شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود.
9 - ساير شرايط و جزئيات در اسناد فراخوان قيد گرديده است.

 10- آخرين مهلت ارائه پيشــنهادات تا ساعت 13:30 بعد از ظهر مورخ  03 / 10 / 1401 مي باشد. ضمنا پاكت ها
 مي بايست تحويل واحد حراست شهرداري گردد.

 11- بازگشــايي پاكت ها ساعت 15:30  روز يكشــنبه مورخ  04 / 10/ 1401 در ســاختمان مركزي شهرداري
 انجام مي پذيرد.

12- شماره تماس جهت دريافت اطالعات بيشتر  36562091-071 واحد سرمايه گذاري
نوبت اول: 12 /  1401/09
نوبت دوم: 19 / 1401/09

آگهی فراخوان سرمایه گذاری

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

 ساخت و راه اندازی مجتمع تجاری اداری خدماتی در بلوار 
ارتش فاز دو شهر صدرا

ول
ت ا

نوب
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گزیده خبر
در تماسی تلفنی صورت گرفت؛

رایزنی وزیران خارجه ایران و قطر در مورد 
تحوالت روابط دو کشور

وزیران خارجه ایران و قطر در گفتگوی تلفنی تحوالت روابط دو کشور خصوصاً 
در دوره پس از دیدار متقابل مقامات عالی ایران و دولت قطر از دو کشور را مورد 
گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست 
وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی تحوالت روابط دو کشور خصوصاً 
در دوره پس از دیدار متقابل مقامات عالی جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر 
از دو کشور و همچنین میزبانی موفق جام جهانی در قطر مورد گفتگو و تبادل 
نظر قرار گرفت.وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی با ابالغ سالم 
رییس جمهور اســالمی ایران به امیر قطر، میزبانی موفق بازی های فوتبال جام 
جهانی را به دولت و ملت قطر تبریک گفت.امیرعبداللهیان همچنین از همکاری 
و همراهی دولت قطر در زمینه حضور طرفداران تیم ملی و ورزش دوستان ایرانی 
در این مســابقات تشــکر و قدردانی کرد.وزیر خارجه قطر نیز در این گفتگوی 
تلفنی با ابالغ ســالم متقابل امیر قطر به مقامات عالیه جمهوری اسالمی ایران، 
با تمجید از بازی تیم ملی کشورمان در جام جهانی قطر، از حمایت و همکاری 
فعال کشــورمان در این دور از جام جهانی به میزبانی دولت قطر قدردانی کرد.

وی صرف نظر از نتیجه بازی ها، عملکرد تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
را شایسته تقدیر خواند.

امیر واحدی:
نیروی هوایی مقتدرانه آماده حراست از 

تمامیت ارضی کشور است
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی ارتش با تکیه بر جوانانی متعهد، 
متخصص و والیتمدار، مقتدرانه آماده حراســت از تمامیت ارضی ایران اسالمی 
است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش 
در جمع اســاتید فرماندهان و دانشجویان دانشــگاه علوم و فنون هوایی شهید 
ستاری اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش با اتکا به جوانان دانشمند خود و صنعت 
هوایی کشور در برطرف ساختن مشکالت و نیازهای نیرو به خودکفایی رسیده 
اســت. این امر را مدیون فرمانده معظم کل قوا است که در آن روزهای حساس 
دســتور تشــکیل جهاد خودکفایی را در این نیروی الهی صادر کردند. در حکم 
انتصاب اینجانب نیز ساخت نیروی هوایی دانشمند مورد تاکید ایشان است.وی 
در ادامه خطاب به دانشجویان و آینده سازان نیروی هوایی گفت: امروز به برکت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و خون هزاران شهید شرایط جهت پیمودن 
قله های پیشرفت در زمینه های پژوهشی، تحقیقاتی و همچنین علمی مهیاست 
و تنها نیاز به همتی راســخ برای تحقق اهداف واالی انقالب جهت ســربلندی 
ایران اسالمی را دارد.امیر واحدی در پایان خاطر نشان کرد: امروز نیروی هوایی 
ارتش با تکیه بر جوانانی متعهد، متخصص و والیتمدار مقتدرانه آماده حراســت 
از تمامیت ارضی ایران اســالمی است و همین موضوع موجب هراس دشمن از 

توانمندی های ایران اسالمی در تمامی حوزه ها شده است.

قالیباف: در مراسم بزرگداشت روز پرستار

اجرای طرح تحول  سالمت و نظام  ارجاع بدون هوشمندسازی معنا ندارد
رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه مجلس هر کاری 
بتواند برای هوشمندســازی حوزه سالمت انجام می دهد، گفت: 
معتقدم یکی از موضوعاتی که به طرح تحول سالمت آسیب زد و 
باعث ضعف آن شد، ریشه در هوشمندسازی دارد.به گزارش ایسنا، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی بعد از ظهر روز 
پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه در مراســم بزرگداشت روز پرستار که در 
مجلس شورای اسالمی و با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، 
محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، عباس عبادی 
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت و جمعی از پرستاران و کادر 
درمان برگزار شد، ضمن تبریک روز پرستار گفت: افتخار بزرگی 
برای همه شماست که روز والدت حضرت زینب)س( این بانوی 
عفت و پاکدامنی و صبر و شکیبایی در تاریخ بشریت، به نام شما 
گذاشته شده اســت که به معنای قدردانی از زحمات، ایثارگری 
و فداکاری های همه شماســت.رئیس مجلس شورای اسالمی در 
ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عرصه سالمت، 
چــه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران شــیوع کرونا، عنوان 
کرد: انصافاً از خودگذشــتی، محبت، صبر و مجاهدت شــما در 
دروان شــیوع بیماری کرونا، توانست این مشکل را در کنار سایر 
مشــکالت با حداقل آســیب برطرف کند و کادر درمانی و شما 
پرســتاران در آن ایام نهایت زحمت را کشیدید.قالیباف با بیان 
اینکه از دوران دفاع مقدس تا این لحظه که پشت تریبون هستم 
امکان نداشــته در جمعی از کادر درمان باشم و از قشری که در 
دوران دفاع مقدس باعث احســاس آرامش مردم شدند یاد نکنم، 
گفت: رزمندگانی که در میدان جنگ بودند و همسران و فرزندان 
آنها پشتشان به امنیتی گرم بود که آنها برقرار می کردند.قالیباف 
در ادامه افزود: به عنــوان یک خدمتگزار دوران جنگ می گویم، 
آن شــبی که بچه ها از خاکریزهای خود به سمت دشمن حرکت 
می کردند، بعد از خدا دلشان به پرستار و امدادگری خوش بود که 
اسلحه به دوش داشت و کوله پشتی امداد نیز همراه او بود و بعد 
از اینکه از خط مقدم پشــت خاکریز رها می شدند می دیدند که 
آنها چگونه ایستاده اند تا جان رزمندگان را حفظ کنند. از این رو 
خیلی مهم است که قدردان زحمات آنها باشیم و این ایثارگری ها 
را فراموش نکنیم.وی در ادامه به حضور خود در بیمارستان امام 
خمینی)ره( تهران در زمان شــیوع کرونا اشاره کرد و یادآور شد: 
هنگام حضور در این بیمارستان افرادی را دیدم که در کما بودند 
و پرســتارانی را دیدم که مثل پروانه دورشان می چرخیدند و به 
آنها خدمات درمانی می دادند و همان صحنه های ایثارگری دفاع 
مقدس برایم زنده شد. ما ممنون زحمات شما هستیم و روزهای 
ایثارگری شــما را فراموش نمی کنیم. این حضور نیز ریشــه در 

اخالق اسالمی و انسانی دارد که در فرهنگ پرستاری یکایک شما 
وجود دارد.رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه وقتی به پرستاران 
نگاه می کنیم، شــفقت و دلســوزی، صبر و طمأنینه، مسئولیت 
پذیــری و مقاومت در برابر برخــی بدخلقی ها و بی تابی هایی که 
در بیمارستان ها همیشه با آن مواجه هستید را می بینیم، اظهار 
داشت: اینها ارزش هایی است که هر جامعه ای آن را داشته باشد، 
یــک جامعه پایدار خواهد بود. این فرهنگ در همه شــما وجود 
دارد و ما از هر مســئول و از هر قشــری وقتی به عنوان بیمارتان 
باشــیم، شما را به عنوان یک فرشته نجات و نزدیک تر از خانواده 
خود حس می کنیم که این برکت بزرگی است.قالیباف با اشاره به 
تکالیف قانون اساسی که برای ۳ مقوله امنیت، سالمت و آموزش 
در نظر گرفته شــده است، اظهار داشت: بحث امنیت، سالمت و 
آموزش و تربیت از اولویت ها است و هیچ نظامی نباید از این سه 
موضوع غفلت کند باید این اطمینان را داشــته باشیم هرچه در 
حوزه مالی و نیازها در این ۳ حوزه سرمایه گذاری و هزینه کنیم، 
از جهت توســعه و ارزش افزوده برداشــت خواهیم داشت.رئیس 
مجلس شورای اســالمی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر امروز در 
برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی اشــکاالتی در کشور داریم 
به خاطر این اســت که در حــوزه آموزش و پرورش به هر دلیلی 

کم گذاشــته ایم، گفت: باید در حوزه سالمت که ویژگی آن این 
اســت که هم در آموزش و هم در حرفه سالمت توأم است، باید 
باهم وقت بگذاریم.رئیس قوه مقننه افزود: یکی از موضوعات امروز 
ما در حوزه ســالمت این است که بحث مهارت در بیمارستان و 
کلینیک ها با هم پیش برود لذا این موضوع برای حوزه ســالمت 
در بخش آموزش، بهداشــت و درمان باید به عنوان اولویت دیده 
شــود.وی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس به عنوان نماینده و 
خدمتگزار به این موضوع توجه جدی داریم، عنوان کرد: اگر اخبار 
مجلس را پیگیری کنید، می بینید در حوزه ســالمت و آموزش و 
پرورش با جدیت موضوعات را دنبال می کنیم و روزهای سه شنبه  
در مجلس، نظارتی اســت و موضوع آموزش و پرورش و سالمت 
و پشــتیبانی از این دو حوزه را بــا اولویت پیش می بریم.قالیباف 
در ادامه یادآور شــد: طرح تحول سالمت و طرح نظام ارجاع که 
در کشــور اجرا شــد، هم ناقص مانده و آسیب هایی داشته و هم 
فرصت هایی داشته اســت لذا وقت آن است که با همه وجود در 
خدمت این دو طرح بزرگ باشیم و اشکاالت آن را برطرف کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: بحث ســالمت مهم و اولویت دار است و 
مجلس بیمه ۶ میلیون نفر را براســاس باور خود در اولویت قرار 
داد تا بخشی که توان مالی ندارند برایشان اعتباری جهت درمان 

قرار داده شود.قالیباف افزود: مطمئن باشید همان حساسیتی که 
در حوزه ســالمت نسبت به همه مردم داریم، برای کادر درمان و 
سالمت هم داریم چرا که اگر با انگیزه در میدان نباشند، پول به 
تنهایی کاری نمی کند و انگیزه و روحیه شماســت که می تواند 
در بخش ســالمت کار را به سامان برســاند. از این رو مشکالت 
موجود از ورودی ها و تعرفه پرستاری باید حل شود.رئیس مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه ما نیز از مهاجرت پرستاران 
متأســفیم، گفت: اینها همه سرمایه کشور هستند که باید برای 
ایران عزیز حفظ شوند.رئیس قوه مقننه ادامه داد: قصد داریم در 
برنامه هفتم با ایجاد ارتباط نزدیک میان نظام پرستاری و وزارت 
بهداشت، موضوع طرح جامع قانون پرستاری را سامان دهیم و رِد 
پای آن را در برنامه هفتم بگذاریم که در طول ۵ ســال به کمال 
خود برســد و من انجام آن را جزء وظایــف خود می دانم.وی در 
ادامه با اشاره به اهمیت تنقیح بیش از ۱۲ هزار قانوِن در حال اجرا 
که بسیار گسترده اســت، عنوان کرد: یکی از وظایف مجلس در 
راستای ساماندهی قوانین، تنقیح قوانین است و تالش می کنیم 
مجموع این ۱۲هزار قانون را در مجلس ساماندهی کنیم. تاکنون 
برای تنقیح قوانین به ۵۶ طبقه بندی رســیده ایم که یکی از آنها 
بخش سالمت اســت و در حال حاضر سالمت در تنقیح قوانین 
نهایی شده اســت و در حال طی مسیر در شورای نگهبان است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه طبیعتاً قانون جامع پرستاری و نظام 
ارجاع نیز در طبقه بندی حوزه سالمت قرار می گیرد، عنوان کرد: 
از این طریق چه مردم و چه ســازمان هایی که در حوزه سالمت 
فعالیت می کنند، دیگر شاهد قوانین پراکنده نخواهند بود.رئیس 
مجلس شــورای اســالمی در ادامه با بیان اینکه همه بخش های 
کشور مهم است اما سالمت مهم تر است و ما در مجلس هرکاری 
بتوانیم انجام می دهیم تا به هوشمندسازی سالمت برسیم، اظهار 
داشت: معتقدم یکی از موضوعاتی که به ما در طرح تحول سالمت 
آســیب زد و باعث ضعف آن شد، ریشه در هوشمندسازی دارد.

قالیباف اضافه کرد: همین موضوع ساده ای که مبلغ علی الحسابی 
تحت عنوان تعرفه به پرســتاران داده شد، باعث به وجود آمدن 
گالیه مندی هایی شد که اگر هوشمندسازی بود این گالیه ها نبود. 
وقتی در امکاناتی که توزیع و یا فوق العاده ای که داده می شــود، 
ناعدالتی باشد، نارضایتی به وجود می آید و افراد می گویند اگر قرار 
اســت اینگونه پرداخت کنید، ای کاش پرداخت نمی کردید و این 
خوب نیست که نارضایتی در پرداخت ایجاد شود و کار خوب هم 
خراب می شود؛ از این رو هوشمندسازی می تواند عدالت اجتماعی، 
اقتصادی، قضایی و جغرافیایی ایجاد کرده و کاهش هزینه و زمان، 

پیشگیری و حتی شفافیت را در بر داشته باشد.
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گزیده خبر

این تعداد سهامدار سود سهام عدالت می گیرند 
 سود هر برگ سهام ۵۰۰ هزار تومانی 

چقدر می شود؟
تجارت نیوز نوشت : قرار اســت تا پایان سال سود 
سهام عدالت پرداخت شــود این سود به چه تعداد 
سهامدارا پرداخت می شود؟احساس خاندوزی، وزیر 
اقتصاد چندی پیش از پرداخت ســود سهام عدالت 
۱۴۰۰ تــا پایــان آذر ۱۴۰۱ خبر داد. بر اســاس 

جزییاتی که تاکنون منتشــر شده، قرار است این ســود برای ۴۹ میلیون 
ســهامدار عدالت واریز شود.سود سهام عدالت ســال ۱۴۰۰ برای هر برگ 
ســهام حدود ۵۰۰ هزار تومان است. این سود احتماال برای دارندگان سهام 
یک میلیونی دو برابر یا معادل حدود یک میلیون تومان خواهد بود. بر همین 
اســاس یک خانواده چهار نفره تا پایان فصل پاییز حدود دو میلیون تومان 
سود ســهام عدالت دریافت می کنند.مجید عشــقی، رئیس سازمان بورس 
درخصوص واریز سود سهام عدالت گفت: آیین نامه سهام عدالت که در سال 
۹۹ تصویب شــده همچنان در حال بررســی قرار دارد. همچنین پرداخت 
متمرکز ســود ســهام عدالت که بالغ بر ۲۵ همت است طی یک مرحله به 

حساب ۴۵ میلیون سهامدار واریز شد.

اختیار سهام عدالت در دست دولت نیست؟
رئیس هیات مدیره سازمان بورس گفت: مدیریت کار در سهام عدالت استانی 
دیگر در دستان دولت نیســت و این اختیار به کانون استانی سهام عدالت 
منتقل شــده است. محور تصمیم گیری برای ســرمایه گذاران غیرمستقیم 
ســهام عدالت، بر عهده کانون سهام عدالت است و سهام داران سهام عدالت 
می توانند در مجامع شــرکت کنند و رای بدهند.وی افزود: تمام ابالغیه ها و 
انتخاب هیات مدیره اعضای کانون های اســتانی سهام عدالت توسط کمیته 
سهام عدالت انجام می شود. این کمیته متشکل از اعضای حقیقی است که 
توسط دولت انتخاب شده اند، اما شاغل در بخش خصوصی بوده و به دولت 
منتسب نیســتند.به گفته وی بازار در شرایطی است که برای فروش سهام 

عدالت کشش الزم را ندارد.

اتاق تهران و وزارت اقتصاد تفاهم نامه امضا کردند
 گام مهم دولت و بخش خصوصی 

در کسب و کار
رئیس اتاق تهران و معاون سیاســتگذاری اقتصادی 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی به منظور همکاری و 
هم افزایی دولت و بخش خصوصی در راســتای بهبود 
محیط  کسب وکار یک تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای تکالیف محوله به 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در قوانینی چون »قانــون اصالح مواد ۱ و ۷ 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و اصالحات بعدی« 
و »قانون تســهیل صدور مجوزهای  کســب وکار« و اســتفاده از ظرفیت ها و 
توانایی های علمی-پژوهشــی، مالی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس 
اتاق تهران و محمد هادی ســبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهم نامه همکاری منعقد شد.این تفاهم نامه در ۵ 
ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصالح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه 
شروع، ادامه و توسعه کسب وکار، شناسایی، اصالح و حذف فرآیندهای معیوب 
و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه، کمک 
به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای  کســب وکار و همچنین رفع مشکالت 
موردی مطرح از ســوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است.رئیس اتاق تهران در 
جلسه امضای این تفاهم نامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات ارائه شده 
در پنجره واحد کســب وکار اشاره کرد و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت 
فرآیندها در اتاق برشــمرد. خوانساری در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای 
ارائه خدمات در برخی دستگاه های عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد 
و گفت که رفع این گلوگاه ها، توســط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی و دولت می تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.

همچنین دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه امضای تفاهم نامه 
میــان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو همکاری های قبلی این 
دو مجموعــه صورت می گیرد، گفت: این تفاهم نامه کمک می کند که بیش از 
پیش روی ظرفیت های مشترک متمرکز شویم و پروژه های مشترکی را به اجرا 
بگذاریم.بهمن عشقی با بیان اینکه اتاق تهران  می تواند نقش یک واسطه را برای 
انتقال خواسته های بخش خصوصی به دولت ایفا کند، ادامه داد: پنجره واحد 
کسب وکار در اتاق تهران به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعاالن 
حوزه  کسب وکار قلمداد  می شود و در عین حال می تواند به مثابه سند کارآمدی 
دولت نیز تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت 
کرده و پشــتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دســتگاه ها درباره فعالیت 
پنجره واحد مطرح می کنند، باشــد.در ادامه این جلسه، معاون سیاستگذاری 
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم افزایی بخش خصوصی و دولت را به 
یک بازی برد - برد تشبیه کرد و گفت: مانع زدایی در محیط  کسب وکار کشور 
بسیار دشوار است، چرا که برخی از این محدودیت ها با منافع افراد گره خورده 
اســت.بنا بر اعالم سایت اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه رفع 
این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تامین می کند، 
ادامه داد: در زمینه بهبود محیط کسب وکار اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ 
اما هنوز در برخی موارد، مردم طعم این مانع زدایی ها را نچشــیده اند. بنابراین 
دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاق هاست و مطالبه گری بخش 
خصوصی بسیار حائز اهمیت است.او سپس از برگزاری جلسات ماهانه با فعاالن 
اقتصادی خبر داد و گفت که ضمن برگزاری این جلســات و رفع مشــکالت 
موردی بخش خصوصی، اصالحات فرایندی نیز دنبال خواهد شد.در ادامه، سید 
امیر سیاح، رییس مرکز بهبود کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با 
تاکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کســب وکار 
ابهاماتی را مطرح می کنند، گفت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره 
واحد فیزیکی شروع کسب وکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات است.پس 
از آن، تفاهم نامه مشترک اتاق تهران و معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت 
امور اقتصاد و دارایی به امضا رســید که »احصاء مشکالت فعاالن اقتصادی در 
زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسب وکار«، »احصاء مشکالت سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در زمینه راه اندازی کسب وکار در ایران«، »طراحی طرح های 
تشویقی و عملیاتی برای فعاالن اقتصادی جهت تسهیل فرآیند سرمایه گذاری 
و کارآفرینی« و »تعریف و تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی به منظور 
ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناســی در خصوص فرآیندهای کاری مربوط به 
حوزه تخصصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان های تابعه« 

بندهای این تفاهم نامه است.

خرید نان با کارت نانوا چه زمانی امکان پذیر 
می شود؟

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت فراهم شدن 
امکان خرید نان با کارت نانوا را تجهیز نانوایان به کارت را تشــریح کرد.ســیدمحمدهادی 
سبحانیان در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت آمادگی دارد محدودیت های تخصیص 
آرد به نانوا را برمیدارد، عنوان کرد: مبتنی بر عملکرد هر نانوا آرد به آن نانوا تخصیص یابد. 
بنابراین نانوایی که فعالیت بیشتری می کنند امکان بهره مندی بیشتر از آرد را خواهد داشت.

وی درمورد اینکه چه زمانی امکان خرید نان با کارت نانوا برای افرادی که فاقد کارت اعتباری 
هستند فراهم خواهد شد نیز توضیح داد: از نظر فنی کار به جمع بندی رسیده است و امور 
مربوط به لجســتیک باقی مانده اســت که با همکاری استانداران این فرایند میتواند ظرف 
چند روز در هر اســتان انجام شود.بر اســاس این گزارش، پس از حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
دولت برای جلوگیری از ایجاد اختالل در بازار آرد و ساماندهی این بازار، نانوایی ها را مجهز 
به کارتخوان کرد تا میزان مصرف آرد هر نانوایی شــفاف شــود. در این راستا، پیش از این 
محمد جالل، مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد این سوال که تکلیف افرادی که 
به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می شود؟ پاسخ داده بود که: بنای طرح بر پایه 
تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی 
برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی 
آن ها فاقد موجودی باشــد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری 
پیش بینی شــده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت های بانکی خود را به 
انتخاب خود در سامانه ای ثبت کنند و اگر فردی به آن ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی 
بود، می تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش 

نان استفاده کند.

پاداش بازنشستگان پرداخت شد؟
رییس ســازمان برنامه و بودجه از پرداخت پاداش خدمت بازنشســتگان از ۹ آذرماه خبر 
داد و گفت: هر دســتگاهی اسامی را بفرستد، پرداخت هایشان را انجام می دهیم.به گزارش 
ایلنا، مســعود میرکاظمی در پاسخ به این ســوال که گفته می شود بودجه سال ۱۴۰۲ در 
کمیســیون های مربوطه بررسی شده اســت چه زمانی به صحن دولت خواهد و چه زمانی 
به مجلس می رســد، گفت: کار کمیسیون تمام شده است. از یکشنبه هم بودجه به صورت 
دو شیفت صبح و بعدازظهر در صحن دولت بررسی می شود.رییس سازمان برنامه و بودجه 
خاطرنشان کرد: به دلیل این که امسال تبصره ها به کمیسیون رفت، دستگاه ها آمدند نقطه 
نظراتشان را گفتند و کمیسیون هم تا آنجا که امکان داشت، نظرات را اعمال کرد.وی ادامه 
داد: قوانین دائمی را جدا کردیم و  قرار است یه صورت جداگانه طبق یک الیحه  به مجلس 
شورای بدهیم. یعنی در قانون بودجه یکساله قانون دائمی را تغییر ندادیم.میرکاظمی یادآور 
شد: جلساتی برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد  و طی ۲  الی ۳ روز دستگاه ها  به 
صورت مرتب حضور پیدا کردند و نظرات شان را گفتند ان شااهلل به دلیل این که در کمیسیون 
تخصصی بررسی ها صورت گرفت، در این دوره بررسی بودجه وقت کمتری در دولت خواهد 
گرفت.وی در پاســخ به این که آیا الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به همراه برنامه هفتم تا پایان 
آذرماه ماه به مجلس خواهد رفت، بیان کرد: بحث این بود که ابتدا برنامه بیاید اما به دلیل 
آن که نظر برگشت قرار شد رویبودجه کار شود ما روی هر دو؛ هم الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
و برنامه توســعه هفتم همزمان کار می کنیم.وی تاکید کرد: امیدواریم بحث بودجه باتوجه 
به این که در کمیسیون فرعی کارش به اتمام رسیده است و از سوی دیگر هم قرار است از 
روز یکشــنبه در ۲ نوبت صبح و بعد ازظهر کار بررســی اش در دولت  شروع شود، در زمان 
خودش به مجلس برود.رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بالفاصله هم بعد از این که 
بررسی احکام بودجه به اتمام برسد، بررسی احکام برنامه هفتم توسعه را به تدریج وارد دولت 
می کنیم.وی ادامه داد: ان شــاهلل تا پایان آذرماه بودجه تقدیم  مجلس می شود زیرا امسال 
کمیســیونی تشکیل شد که بررسی در دولت را تسریع می کند.میرکاظمی درباره پرداخت 
پاداش خدمت بازنشســتگان گفت: پرداخت پاداش بازنشستگان از روز چهارشنبه ۹ آذرماه 

آغاز شده است و هر دستگاهی اسامی را بفرستد، پرداخت هایشان را انجام می دهیم.

پیش بینی فعاالن اقتصادی از افزایش تورم در ماه های آینده؛

آیا تورم تا اسفندماه به ۵۰ درصد می رسد؟
دولت یکی از برنامه های اصلــی خود را مهار تورم و حرکت به 
ســمت کاهش آن گذاشته و در این مســیر هم تالش کرده تا 
طی ماه های گذشــته، سرعت گیرهایی را برای کاهش تورم در 
اقتصاد ایران فراهم کند؛ حاال اما فعاالن اقتصادی می گویند که 
روند افزایش تورم که از ماه های گذشــته آغاز شده شرایط را به 
گونه ای پیش می برد که طی ۵ ماهه آبان تا اســفندماه ســال 
جاری، تورم به ۵۰ درصد هم برســد.به گزارش اقتصاد آنالین، 
مناقشات روسیه و اوکراین همزمان با شعله ور کردن آتش جنگ 
میان دو کشور، به اوج گرفتن تورم جهانی هم کمک کرده و در 
کنار مهار همه گیری کرونا، خروج از رکود و افزایش تقاضا برای 
کاالها، افزایش مصرف و عدم افزایش عرضه متناسب با آن و در 
نهایت، افزایش بهای مواد غذایــی و حامل های انرژی، افزایش 
تورم را رقم در دنیا رقم زده اســت. بررســی ها نشان می دهند 
که افزایش تورم، منجر به افزایش نرخ بهره سیاســتی شده و در 
نتیجه، تمایل برای سرمایه گذاری در حوزه دالر را افزایش داده 
است، ضمن اینکه انتظارات تورمی هم به تبع آن کاهش یافته و 
افزایش پس انداز و هزینه تامین مالی بنگاهها را به ارمغان آورده 
است. در واقع، افزایش تمایل برای سرمایه گذاری در دالر در دنیا 
ســبب تقویت دالر شده که تضعیف سایر ارزها و افزایش هزینه 
کاالهای وارداتی را رقم زده است، ضمن اینکه افزایش تمایل به 
پس انداز و از سوی دیگر، باال رفتن هزینه تامین مالی بنگاهها، 
کاهش تقاضا برای کاالها را هم رقم زده است؛ هر چند این عامل 
می تواند در کنار افت تقاضا برای افزایش دستمزد و ثبات قیمت 

کسب و کارها که از ثمرات کاهش انتظارات تورمی است، کاهش 
تورم را هم رقم بزند؛ اما فعال دنیا بر مدار افزایش تورم و باال رفتن 
قیمتها قرار گرفته است. آنگونه که بررسی های معاونت اقتصادی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان می دهد، 
استمرار روند افزایشی شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 

خانوارهای کشــور در مهرماه ۱۴۰۱ و افزایش حدود ۳ درصدی 
در مقایسه با شــهریورماه همین سال کامال مشهود بوده است؛ 
ضمن اینکه متوســط تورم ماهانه طی هفت ماهه نخست سال 
۱۴۰۱ حدود ۴.۴ درصد بوده که طی فصل اول همین سال این 
رقم ۶.۴ درصد را به ثبت رســانده و در عین حال، در فصل دوم 

ســال نیز، حدود ۲.۹ درصد را ثبت کرده است. بر این اساس، با 
فرض اعمال سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصد طی 
۵ ماهه پایانی سال جاری، تورم کل در پایان سال جاری برای هر 
یک از ســناریوهای مذکور، به ترتیب ۴۵.۸ درصد، ۴۷.۹ درصد 
و ۵۰ درصد برآورد می شود که از ۴۰ درصد پیش بینی شده از 
سوی صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اکتبر ۲۰۲۲ 
به مراتب باالتر است. در این میان، بررسی عوامل اصلی تشکیل 
دهنده تامین مالی طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز نشان 
می دهد که افزایش ســرمایه با سهم حدود ۴۷ درصد و انتشار 
اوراق با سهم حدود ۵۳ درصد بیشترین سهم را در این عوامل ایفا 
کرده اند، این در حالی است که حدود ۲.۶ هزار میلیارد تومان با 
سهم حدود ۱.۲ درصد از کل تامین مالی بازار سرمایه نیز عرضه 
اولیه شده است. در عین حال، افزایش سرمایه حدود ۱۰۲ هزار 
میلیارد تومان طی هفت ماهه نخست سال جاری با ترکیب ۹۹ 
هزار میلیارد تومان از محل افزایش ســرمایه شرکتهای سهامی 
عام و ۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی 
ها تامین مالی شده است. در عین حال ۲.۲ هزار میلیارد تومان 
شرکت سهامی عام فقط در مهرماه تاسیس شده و از سوی دیگر، 
حدود ۶۹.۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی با سهم ۵۸.۲ درصد 
از کل اوراق بدهی منتشر شــده، ۳.۲ هزار میلیارد تومان اوراق 
مشارکت توسط شهرداری ها با ســهم ۲.۷ درصد و ۴۶.۷ هزار 
میلیارد تومان اوراق غیردولتی / شــرکتی با سهم ۳۹.۱ درصد 

منتشر شده است.

بازار نوشــت:بر اســاس 
گزارش مرکز آمار ایران 
امســال،  تابســتان  در 
قیمت  ســاالنه  تــورم 
تولیدکننــده ۳۹.۹ درصد، تورم نقطــه ای ۴۳.۲ درصد و تورم 
فصلی قیمت تولیدکننده نیز ۷.۱ درصد افزایش داشــته است.

مرکــز آمار ایران گزارش تورم قیمت تولیدکننده در تابســتان 
امسال را منتشــر کرده است. در این فصل شاخص قیمت کل 

تولیدکننده ۶۷۱ بوده که نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
۷.۱ درصد، نســبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( ۴۳.۲ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت 
به دوره مشــابه سال قبل )تورم ســاالنه( ۳۹.۹ درصد افزایش 
داشته است.گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم ساالنه ۳۹.۹ 
درصدی قیمت تولیدکننده در فصل تابستان در مقایسه با تورم 
ســاالنه ۴۹.۷ درصدی در فصل بهار، ۹.۸ درصد کاهش داشته 
است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان 

به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان 
۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه ســال قبل، ۳۹.۹ درصد افزایش 
دارد اما آهنگ رشــد این شاخص نسبت به فصل بهار کاهش 
۹.۸ درصدی داشــته است. در این فصل بیشترین تورم ساالنه 
بــا ۵۸.۵ درصد مربوط به گروه »کشــاورزی« و کم ترین تورم 
ساالنه با ۱۲ درصد مربوط به گروه »تولید، انتقال و توزیع برق« 
است.همچنین بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه ۴۳.۲ 
درصدی قیمت تولیدکننده در تابستان، در مقایسه با تورم نقطه 
ای ۴۹.۳ درصدی در بهار امســال، ۶.۱ درصد کاهش داشــته 
است. این یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای 
تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره 
مشــابه ســال قبل ۴۳.۲ درصد افزایش دارد اما م این رشد در 

تابســتان نسبت به بهار ۶.۱ درصد کاهش داشته است. در این 
فصل بیشــترین تورم نقطه به نقطه بــا ۶۰.۵ درصد مربوط به 
گروه »کشاورزی« و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰.۹ درصد 
مربوط به گروه »تولید، انتقال و توزیع برق« بوده اســت.تورم 
فصلی ۷.۱ درصدی قیمت تولیدکننده نیز نسبت به تورم فصلی 
۱۵.۸ درصدی بهار، ۸.۷ درصد کاهش داشــته است. بنابراین 
میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان به ازای تولید 
محصوالتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت 
به فصل قبل، ۷.۱ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشــترین 
تــورم فصلی بــا ۱۷.۵ درصد مربوط به گروه »کشــاورزی« و 
کم ترین تورم فصلی با ۲.۴ درصد مربوط به گروه »تولید، انتقال 

و توزیع برق« می باشد. 

 کشاورزان بیشترین تورم را لمس کردند

تولید با تورم ۴۰ درصدی 
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سقوط ۱۵ میلیارد دالری سرمایه گذاری در نفت و گاز روسیه 
ســرمایه گذاری در بخش باالدســتی نفت و گاز روسیه، در نتیجه تحریم های غربی و خروج شرکت های خارجی، امسال به میزان ۱۵ میلیارد دالر کاهش پیدا خواهد کرد.به گزارش ایسنا، 
بررسی شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش باالدستی نفت و گاز  روسیه، ممکن است امسال در نتیجه تحریم های غربی، به میزان ۱۵ میلیارد دالر کاهش 
پیدا کند و مجموع آن به حدود ۳۵ میلیارد دالر برسد.طبق گزارش این شرکت تحقیقاتی، سرمایه گذاری های باالدستی روسیه، سال میالدی گذشته به ۴۵ میلیارد دالر رسید که در مقایسه 
با ۴۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ افزایش داشت. پیش از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، پیش بینی می شد سرمایه گذاری های باالدستی این کشور در سال ۲۰۲۲، به ۵۰ میلیارد دالر افزایش 
پیدا کند اما تحریم ها تاثیر خود را گذاشتند و سرمایه گذاری در پی خروج شرکت های نفتی غربی از این کشور، به میزان قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. بررسی شرکت ریستاد نشان 
می دهد سرمایه گذاری ها حداقل تا سال ۲۰۲۵ اندک خواهد ماند اما این مسئله احتماال روی شرکت های نفتی کوچک تاثیر خواهد گذاشت و غول های انرژی نظیر گازپروم و روسنفت همچنان 
قادر خواهند بود به هزینه ادامه دهند.به نظر می رسد این وضعیت به خصوص برای صنعت گاز طبیعی مایع )ال ان جی( که پروژه های بزرگ متعدد به دلیل مشکالت مربوط به تحریم ها در 
زمینه فناوری و تامین مالی با تاخیر روبرو شدند، نگران کننده باشد. سواپنیل بابل، تحلیلگر ارشد ریستاد انرژی در این باره گفت: جنگ در اوکراین برای صنعت نفت و گاز روسیه گران تمام 
شده است و سرمایه گذاری های پروژه آسیب دیدند. اختالالت مربوط به کووید در سال ۲۰۲۰ باعث کاهش هزینه ها شد اما به نظر می رسد امسال سرآغاز افت چند ساله ای باشد که ضعف 

سال های کووید در مقایسه با آن هیچ به نظر می رسد.پروژه هایی که بدترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید، پروژه های جدید هستند. 

گزیده خبر

گفت وگوی وزیران نفت ایران و ونزوئال
بررسی آخرین تحوالت بازار نفت

وزیران نفت ایران و ونزوئال در خصوص توسعه همکاری های مشترک دو کشور در 
زمینه انرژی و آخرین تحوالت بازار جهانی نفت به صورت تلفنی گفت وگو کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت نفت، ایران و ونزوئال در دولت سیزدهم مسیری 
تازه ای برای گسترش همکاری در پیش گرفتند و طرف آمریکای التین یکی از 
نقاط کانون دیپلماسی وزارت نفت بوده که همکاری های گسترده ای در این زمینه 
در دســت اجراست.در سفر اردیبهشت  امسال وزیر نفت ایران و هیئت همراه به 
ونزوئال قرارداد و تفاهم نامه های متعددی در زمینه توسعه و تولید در میدان های 
نفت و گاز، ارتقا و نوسازی پاالیشگاه ها و بهره گیری از ظرفیت های پاالیشگاهی، 
آموزش نیروی انســانی و کارشناســی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صدور 
خدمات فنی مهندســی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی نفت خام، 
میعانات گازی و فرآورده های نفتی امضا شد.مهرماه امسال هم جواد اوجی، وزیر 
نفت از راه اندازی نخستین پاالیشــگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو در ونزوئال و 
پاالیش روزانه ۱۰۰ هزار بشــکه نفت خام میدان های کشــور در این پاالیشگاه 

خبر داد.

۳ محور تفاهمات ایران و ترکمنستان در سفر وزیر نیرو
 تاکید بر افزایش ظرفیت مبادالت برق

وزیــر نیــرو در ادامه مذاکرات خود با مقامات بلندپایه ترکمنســتان، توســعه 
همکارهای دو کشــور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و دو طرف بر افزایش 
ظرفیت مبادالت برق و رفع موانع موجود تاکید کردند.به گزارش ایسنا، علی اکبر 
محرابیان« در دیدار با پورچکف معاون رئیس الوزرای کابینه ریاســت جمهوری 
ترکمنستان به تفاهماتی در جهت توسعه همکارهای دو کشور به ویژه در حوزه 
برق دست یافتند. در این نشست دو طرف درباره تمدید قرارداد واردات برق ایران 
از ترکمنستان در سال ۲۰۲۳ میالدی به تفاهم رسیدند.تفاهم بر سر روش های 
پرداخت بدهی های برقی کشور ترکمنستان به ایران از دیگر محورهایی بود که 
مورد بحث و توافق قرار گرفت و در ادامه گفت وگوها احداث خط ســوم شبکه 
ســرخس- ماری - مشــهد که افزایش تبادالت برقی دو کشور را در پی خواهد 
داشــت، مورد توافق قرار گرفت.بنا بر این گزارش، توسعه تبادالت برقی ایران با 
دیگر کشورها با رویکرد تامین نیاز داخلی کشور در دستور کار وزارت نیرو قرار 
دارد، به گونه ای که در اوج بار مصرف برق اقدام به واردات و در سایر ایام، صادرات 

برق در دستور کار است.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:
 تمام محصوالت مشمول تعرفه آب مجازی 

نمی شوند
سرپرســت معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی گفت: در قانون مصوب 
شــده آب مجازی نام تمام محصوالتی که آب بری باال دارند، آمده و ۰.۵ درصد 
تعرفه تعیین شده شامل تمام کاالها نمی شود.به گزارش خبرنگار مهر، بحران آب 
بزرگترین تهدید جهان بوده و خشکسالی فراگیر و بیابان زایی ارمغان این پدیده 
شوم است. در این راستا یکی از راهکارها برای برون رفت از وضعیت موجود بهره 
گیری از الگوی توسعه پایدار است. بازچرخانی آب و مصرف مجدد آن در آبیاری 
فضاهای ســبز در شهرک های صنعتی و یا تصفیه آب های شهری و استفاده آن 
برای صنایع و به ویژه کشت و کار از جمله اموری است که در دستور کار مدیران 
اجرایی کشــور قرار دارد. تعیین تعرفه برای آب مجازی در حوزه کشــاورزی از 
دیگر راهکارهایی است که مدیران باالدستی آن را با جدیت دنبال می کنند.آب 
مجازی به آب موجود در یک محصول گفته می شــود که در طول فرایند تولید 
آن مصرف می شود. بر همین اساس تجارت آب مجازی جریان پنهان آب در غذا 
یا کاالهای دیگر اســت که از مکانی به مکان دیگر معامله می شود.بر اساس بند 
»و« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای جبران صادرات آب مجازی از کشور 
که از طریق صادرات محصوالت کشــاورزی و غذایی انجام می شود، ۰.۵ درصد 
از ارزش پایه صادراتی کاال باید پرداخت شــود که بر این اســاس تمام کاالهای 
گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می شود. در این باره انتقادهایی 
از ســوی صادرکنندگان حوزه کشــاورزی و صنایع غذایی مطرح شده و آن را 
غیرکارشناسی می دانند. پیش تر دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با 
اشاره به تعرفه نیم درصدی و غیررقابتی شدن محصوالت باغی به مهر گفته بود، 
امســال خشکبار از ۳ میلیارد دالر صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد 
دالر رســیده است.زین العابدین هاشمی تاکید کرده محصوالت باغی کم آب بر 
بوده و هر دو ماه یک بار به آبیاری نیاز دارند. بر اســاس مطالعات انجام شده در 
وزارت جهاد کشاورزی محصوالتی مانند هندوانه، گوجه و … آب بر بوده و باید 
در این بخش اصالحاتی انجام شود.دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 
با اشاره به حاشیه سود ۲ درصدی محصوالت عنوان کرده بود، در تعیین تعرفه 
محصوالت کشاورزی تخصصی نگاه نشده و با وجود آب بری پایین خشکبار این 
محصوالت هم مشــمول پرداخت تعرفه ۰.۵ درصدی شده اند که این امر مزیت 
رقابتی آنها را نسبت به رقبا از بین برده است. به طوری که امسال خشکبار از ۳ 
میلیارد دالر صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است. در 
ادامه خبرنگار مهر این موضوع را از سرپرســت معاونت آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی پیگیری کرد. فریبرز عباسی با بیان اینکه تمام محصوالتی که صادر یا 
وارد می شوند آب مجازی دارند اما تعرفه تعیین شده فقط برای برخی محصوالت 
بوده است.او اظهار کرد: در قانون مصوب شده نام تمام محصوالتی که آب بری باال 
دارند، آمده و ۰.۵ درصد تعرفه تعیین شده شامل تمام کاالها نمی شود. به عنوان 
مثال بر اساس بررسی های میدانی که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی انجام 

داده اند برخالف تصور عمومی هندوانه مصرف آب باالیی ندارد.

کاهش ماهانه تولید نفت اوپک
نظرسنجی رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک در نوامبر، با تولید 
کمتر عربســتان سعودی و سایر اعضای خلیج فارس این گروه که 
در راستای توافق جدید یک پالس برای حمایت از بازار بوده است، 

کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت سازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( در نوامبر به ۲۹.۰۱ میلیون 
بشکه در روز رسید که ۷۱۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با اکتبر، 
کاهش داشته است. تولید اوپک در سپتامبر، باالترین میزان تولید 
این گروه از سال ۲۰۲۰ بود.اوپک و متحدانش که به اوپک پالس 
معروف هســتند، در طول ســال ۲۰۲۲ برای تامین تقاضای روبه 
رشــد، تولیدشــان را افزایش دادند اما در نوامبر که قیمت ها در 
بحبوحه نگرانی نســبت به وقوع رکود اقتصادی ضعیف شد، این 
گروه بزرگترین کاهش تولید خود از روزهای آغازین پاندمی کووید 
۱۹ در ســال ۲۰۲۰ را انجــام داد. طبق توافق اوپک پالس، هدف 
تولید نفت این گروه برای نوامبر دو میلیون بشــکه در روز پایین 
برده شد که سهم ۱۰ عضو اوپک از این کاهش تولید، حدود ۱.۲۷ 
میلیون بشــکه در روز بود.اما بســیاری از تولیدکنندگان اوپک به 
خصوص آنگــوال و نیجریه به دلیل عدم ظرفیت کافی برای تولید 
بیشتر که ناشی از سرمایه گذاری ناکافی یا در مورد نیجریه، سرقت 
نفت بوده است، قادر به تولید بر اساس سهمیه  تعیین شده نبودند.

تولیــد ۱۰ عضو اوپک که در توافق اوپک پالس مشــارکت دارند، 
بــر مبنای ماه به ماه ۷۲۰ هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرد و 
تولیــد این گروه ۸۰۰ هزار بشــکه در روز پایین تر از هدف تولید 
نوامبر ماند. این کســری تولید در اکتبر، ۱.۳۶ میلیون بشــکه در 
روز بود. در نتیجه تولید پایین تر از ســطح هدف گذاری شده، نرخ 
پایبنــدی اوپک به توافق اوپک پــالس، در نوامبر به ۱۶۳ درصد 
رسید.دیدار مجازی وزیران اوپک پالس یکشنبه هفته آینده برای 
بازبینی سیاست تولید این گروه برگزار می شود و انتظار نمی رود 
سیاست فعلی تغییری داده شود.طبق نظرسنجی رویترز، عربستان 
ســعودی در نوامبر تولیدش را به میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در روز 
در مقایســه با اکتبر کاهــش داد و بزرگترین کاهش تولید بعدی 
مربوط به امارات متحده عربــی و کویت بود. الجزایر حدود نیمی 
از تولیــدی که وعده داده بود را انجام داد و عراق که دومین تولید 
کننده بزرگ عضو اوپک است و خواستار افزایش سهمیه تولید شده 
است، تولید خود را در نوامبر چندان پایین نبرد.هر دو کشور آنگوال 
و نیجریه تولیدشــان را در نوامبر افزایش دادند اما هر دو کشــور 
پایین تر از سهمیه شان نفت تولید کردند. نیجریه با صادرات باالتر 
نفت فورکادوس، بزرگترین افزایش تولید اوپک را داشت.تولید نفت 
لیبی، ایران و ونزوئال که هر سه از مشارکت در کاهش تولید اوپک 
معاف هســتند، تغییر چندانی نداشت.نظرسنجی رویترز با هدف 
رصد عرضه به بازار انجام می گیرد و بر مبنای آمار کشتیرانی است 
که توسط منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطالعات شرکت های 
رصد کننده نفت کش ها مانند پترولجستیک و اطالعات فراهم شده 
توسط منابع در شرکت های نفتی، اوپک و شرکت های مشاوره تهیه 

می شود.

در گفت وگوی تشریح شد:

چرا ورود به بازار گاز اروپا برای ایران مهم است؟
مدیر اســبق امور بین الملل وزارت نفــت گفت: اگر روی میادین 
ما ســرمایه گذاری صورت گیــرد قطعا یکــی از برنامه هایی که 
مــا از مدت ها قبل باید برای صــادرات گاز اقدام می کردیم اروپا 
است اما همواره روســیه به عنوان رقیب مانع ایجاد کرده است.

علی ماجــدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم 
تشــکیل اوپک گازی در منطقه آسیای میانه اظهار داشت: اوپک 
گازی که در قالب GECF فعال است همان پتانسیل های اوپک را 
دارد بنابراین دلیلی برای تشکیل یک اتحادیه جدید وجود ندارد، 
بنابراین برنامه ای که کشورهای روسیه، قزاقستان و ازبکستان در 
منطقه CIS برای تشکیل یک اتحادیه جدید دنبال می کنند، تاثیر 
چندانی در روند برنامه های گازی ایران ندارد. ضمن اینکه ما باید 
بدانیم روســیه به طور کلی رقیب گاز ایران است و نمی توانیم با 
هم به اهداف مشــترک در این حوزه برسیم.وی افزود: ما در حال 
حاضر امکان صادرات گاز با توجه به عدم ســرمایه گذاری نداریم. 
در صورتی که شرایط عادی شــود، سرمایه گذاری کافی صورت 
گیرد، در مصرف گاز داخلی هم صرفه جویی شود پتانسیل بالقوه 
در بازارهــا از جمله اروپا برای دریافت گاز از ایران وجود دارد. اما 
مسئله این اســت که روســیه در صادرات گاز به اروپا رقیب ما 
اســت. سوال اینکه آیا تاکنون این اتفاق افتاده که روسیه با ایران 
همکاری مشترک گازی داشته باشند؟ اگر این اتفاقی رخ دهد و 
چنین پیشنهادی شــود آنگاه داستان متفاوت است. مدیر اسبق 
امــور بین الملل وزارت نفت تاکید کرد: ما در حال حاضر با توجه 
به شرایطی که داریم نه تنها به فکر صادرات بیشتر نیستیم بلکه 
اگر بتوانیم بازارهایی را که فعال داریم حفظ کنیم باز هم برنده ایم، 
فقــط مقداری به عراق و ترکیه صــادر می کنیم که باید بتوانیم 
همین را حفظ کنیم و در حالی که منابع گازی موجود است اما تا 

سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد صحبت از صادرات گاز در حد 
شعار است.وی خاطرنشان کرد: اکنون باید بازار هدف ما اروپا باشد 
چون اتحادیه اروپا با توجه به جنگ اوکراین دنبال متنوع کردن 
مبادی دریافت انرژی خود بوده و این یک امکان بالقوه است. اما 
به لحاظ سیاسی اگر اروپا امکان دریافت هم داشته باشد، ما هم 
به لحاظ زیرســاخت صادراتی و خط لوله و دیگر ابزارها مشکلی 

نداشته باشیم، باتوجه به موضع گیری که نسبت به اوکراین داریم 
عالقمند نیستند که با ما وارد معامله تجاری شود. روسیه هم اگر 
نگوییم مانع است قطعا عالقه ای به ورود ایران به این بازار ندارد.

ماجدی تصریح کرد: اگر روی میادین ما ســرمایه گذاری صورت 
گیــرد قطعا یکی از برنامه هایی که مــا از مدت ها قبل باید برای 
صادرات گاز اقدام می کردیم اروپا اســت اما همواره روســیه به 

عنوان رقیب و دست باال داشــتن مانع ایجاد کرده است، اکنون 
هم که فعال چنین امکانی را نداریم.وی در ادامه یادآور شد: اکنون 
اســتفاده از میدان مشــترک پارس جنوبی یک طرفه است، ما 
سرمایه گذاری نمی کنیم و قطر همچنان بهره برداری می کند زیرا 
شرکت خارجی حاضر نیست وارد معامالت سرمایه گذاری با ایران 
شود و شرکت های که توانایی دارند به ایران پا نمی گذارند. بنابراین 
این قطر است که از فرصت ها به خوبی استفاده می کند.مدیر اسبق 
امور بین الملل وزارت نفت درباره صادرات به پاکســتان نیز بیان 
کــرد: ما روی این پروژه ســرمایه گذاری کردیــم، کمتر از ۱۰۰ 
کیلومتر خط لوله الزم اســت که گاز به پاکستان برسد پاکستان 
با دالیل مختلفی که نمی خواهد رابطه خود را با کشورهای غربی 
بهم بزند عمال مذاکرات با ما را کان لم یکن باقی گذاشته و ما عمال 
این بازار را از دست داده ایم و این کشور گاز را  به صورت ال ان جی 
از قطــر وارد می کند. وی گفت: ما بایــد در حوزه گاز برنامه های 
استراتژیک داشته باشیم یعنی همان کاری که روسیه با اروپایی ها 
کرده و آنها را با مشــکل مواجه کرده است، ما می توانستیم هم 
در مورد ترکیه و پاکســتان و هم اروپا بــا خط لوله صادرات گاز  
داشته باشیم. در واقع مرزهای خاکی، نیاز همسایگان و همچنین 
موقعیت ویژه ای که برای ورود به بازار گاز اروپا داریم مزیت ایران 
است، البته تمامی اینها فعال بالقوه است، در حالی که قطر حتما 
فقط باید از مسیر ال ان جی صادرات داشته باشد ما نیز می توانیم 
از این طریق ورود کنیم اما خط لوله استراتژیک تر است.ماجدی 
تاکید کرد: در هر حال اکنون مهم ترین موضوع اینکه سیاســت 
خارجی کشــور باید از حالت انزوا خارج شود تا بتوانیم از منابع 
موجود بهره برداری کنیم و کشورها نیز عالقمند به سرمایه گذاری 

در ایران شوند.

آمار ســدهای کشور تا هشتم آذرماه بیانگر این است که موجودی مخزن سد اکباتان، 
آبشــینه همدان ۸۴ درصد نسبت به سال گذشــته کاهش یافته و در سد شیمیل و 
نیان هرمزگان با ۱۸۰ درصد افزایش موجودی مخزن مواجه هستیم.به گزارش ایسنا، 
بر اســاس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور  تا هشتم آذرماه بیانگر پرشدگی 
تنها ۳۷ درصد مخازن سدهای کشور است؛ میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای 
ســال آبی تاکنون معادل ۲.۸ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که 
عددی معادل ۲.۵ میلیارد مترمکعب بوده ۱۳ درصد رشد داشته، همچنین میزان کل 
خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش مواجه بوده است.

حجم آب موجــود مخازن اکنون ۱۸.۰۳ میلیارد مترمکعب ثبت شــده که این عدد 
نســبت به سال قبل که عددی معادل ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب بوده دو درصد افزایش 

یافته است.وضعیت مخازن اکثر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت به سال گذشته 
منفی است به طوری که در سد شهید رجایی استان مازندران و سد تهم زنجان، سد 
شــهربیجار گیالن و چاه نیمه ها سیستان و بلوچســتان با بیش از ۵۰ درصد کاهش 
مخازن سد مواجه هستیم.سد اکباتان، آبشینه همدان در صدر جدول قرار دارد چراکه 
تنها یک میلیون متر مکعب موجودی مخزن دارد و نسبت به سال گذشته با ۸۴ درصد 
کاهش روبرو است. همچنین در سدهای پنجگانه تهران موجودی مخازن ۲۹۶ میلیون 
مترمکعب و درصد پرشــدگی ۱۶ درصد ثبت شــده و درصد تغییرات نسبت به سال 
گذشته ۲۲ درصد منفی است.تنها در ســد دز خوزستان، درودزن، مالصدرا فارس با 
افزایش به ترتیب ۴۴ و ۲۸ درصدی مخازن ســدها مواجه هستیم و در سد استقالل، 
شــمیل و نیان  اســتان هرمزگان به ترتیب ۱۴۴ و ۱۸۰ درصد میزان مخازن سدها 

رشــد داشته است.همچنین ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۲۸.۸  میلیمتر 
است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۳۴.۷ میلیمتر( 
۱۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۲۸.۳ میلیمتر( ۲ درصد 

کاهش را نشان می دهد.

سدهای کدام استان بیشتر آب دارند؟
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نگـــاه

ایران پیونددهنده خاورمیانه، آسیا و اروپا 
فرصت درآمدزایی ایران به واسطه 

کریدورهای بین المللی
موقعیت ویژه جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شمال-

جنوب و شرق-غرب و اتصال دهنده خاورمیانه، آسیا و اروپا، می تواند درآمدزایی 
قابل توجهی برای کشور داشته باشد.به گزارش ایسنا، ایران در مسیر کریدورهای 
بین المللــی مختلفی قرار دارد که خاورمیانه و آســیا را به اروپا متصل می کند. 
کریدورهای بین المللی در خطوط اصلی راه آهن و در جابجایی گســترده کاال و 
مســافر دخیل بوده و از قلمرو چندین کشور عبور می کنند.شبکه ریلی ایران از 
غرب کشــور )مرز رازی( به ترکیه و از آنجا به اروپا، از شــمال غربی کشور )مرز 
جلفا( جمهوری آذربایجان، از شمال کشور از طریق بنادر امیرآباد، نکا و ترکمن 
قابلیت دسترســی به دریای خزر و بنادر ترکمنســتان، قزاقستان، آذربایجان و 
روسیه فدرال، از شــمال شرقی کشور )مرز سرخس، اینچه برون و لطف آباد( به 
ترکمنستان و آسیای میانه، روسیه و چین، از جنوب شرقی کشور )مرز  میرجاوه( 
به پاکستان و از جنوب کشور از طریق بندرعباس و بندر امام خمینی به خلیج 
فارس و آب های آزاد جهان دسترسی دارد.کریدور شمال-جنوب )از سه شاخه(، 
کریدور چین-اروپا، کریدور آلماتی-بندر عباس، آلماتی-استانبول  و نیز کریدور 
ترکیه-ایران-پاکستان از جمله مسیرهایی هستند که از طریق آن ها کشورهای 
محصور در خشکی آسیای میانه و جنوب آسیا به آب های آزاد بین المللی و اروپا 
متصل می شوند.کریدورهای حمل ونقل عبوری از ایران شامل کریدور بین المللی 
شمال-جنوب، کریدور قزاقســتان- ترکمنســتان - ایران، کریدور اسالم آباد- 
تهران - اســتانبول، شاخه جنوبی راه ابریشــم از چین به ترکیه و اروپا، کریدور 
ایران- افغانستان-تاجیکستان- قرقیزستان- چین، کریدور آلماتی- بندرعباس 
و آلماتی-استانبول و کریدور جنوب -غرب می شود.مبدأ کریدور شمال-جنوب، 
اروپای شمالی )کشور فنالند( و مقصد آن، جنوب خلیج فارس و کشورهای حوزه 
اقیانوس هند و کشــورهای آسیای جنوب شرقی اســت. این کریدور با عبور از 
کشورهای فنالند، روسیه و آذربایجان به کشورهای جنوب خلیج فارس، اقیانوس 
هند و آسیای جنوب شرقی می رسد.کریدور حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب 
در ۱۲ ســپتامبر ۲۰۰۰ در سن پترزبورگ توسط سه کشور ایران، روسیه و هند 
و به منظور ترویج همکاری های حمل ونقلی بین اعضاء تأسیس شد. این کریدور 
اقیانوس هند و خلیج فارس را از طریق ایران به دریای خزر سپس از طریق روسیه 
به سن پترزبورگ و شمال اروپا متصل می کند.آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکســتان، ترکیه، اوکراین، بالروس، عمان و سوریه اعضای این 
کریدور هستند و بلغارستان نیز به عنوان عضو ناظر در این کریدور حضور دارد. 
جمهوری اســالمی ایران نیز به عنوان کشور امین انتخاب شده که وظیفه دارد 
طرف های متعهد را در خصوص پیوســتن سایر کشــورها به این موافقتنامه یا 
کناره گیری هر یک از طرف های متعهد از آن مطلع کند.این کریدور اهدافی مثل 
توسعه مناســبات حمل ونقلی به  منظور ساماندهی حمل ونقل کاال و مسافر در 
کریدور حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب، افزایش دسترسی طرف های متعهد 
این موافقتنامه به بازارهای جهانی از طریق تسهیالت حمل ونقلی ریلی، جاده ای، 
دریایــی، رودخانه ای و هوایی، مســاعدت در جهــت افزایش حجم حمل ونقل 
بین المللی کاال و مسافر، تأمین امنیت سفر، ایمنی محصوالت و همچنین حفظ 
محیط زیست بر اساس استانداردهای بین المللی، هماهنگ سازی سیاست های 
حمل ونقــل و همچنین پی ریزی قوانین و مقررات مــورد نیاز حمل ونقل برای 
اجرای این موافقتنامه و تأمین شرایط برابر جهت عرضه کنندگان انواع خدمات 
حمل ونقل کاال و مســافر در کشورهای متعهد در چارچوب کریدور حمل ونقل 
بین المللی شمال-جنوب را دنبال می کند.کریدور چین-قزاقستان-ترکمنستان-

ایران )شرق دریای خزر( که در قالب پروژه راه ابریشم  پیگیری می شود از اهمیت 
بسیاری برای ایران و کشورهای منطقه برخوردار است.کریدور اسالم آباد-تهران-

استانبول،  به طول ۶۵۶۶ کیلومتر دیگر کریدور عبوری مهم کشور بوده که مبدا 
آن اســالم آباد پاکستان و مقصد آن استانبول ترکیه است. این کریدور می تواند 
کشــورهای جنوب آسیا را به آســیای مرکزی، خلیج فارس و اروپا متصل کند. 
همچنین این کریدور به کاهش ترافیک جاده ای کمک کرده و با اتصال زاهدان 
به رازی و سپس به ترکیه، افزایش حمل ونقل را به همراه دارد.کریدور استانبول-

آلماتی )مصوب ســازمان اکو( با مبدا استانبول ترکیه و مقصد قزاقستان آلماتی 
به طول ۶۲۰۸ کیلومتر اســت که ۱۶۱۹ کیلومتر آن در ایران قرار دارد.کریدور 
بندرعباس-آلماتی با مبدا بندرعباس در ایران و مقصد؛ قزاقســتان در آلماتی به 
طول ۳۷۶۵ کیلومتر اســت که ۱۶۱۹ کیلومتر آن در ایران قرار گرفته اســت 
و پس از ایران از کشورهای ترکمنســتان، ازبکستان و قزاقستان عبور می کند.

کریدور چین- قرقیزستان-تاجیکستان-افغانســتان-ایران با مبدا چین و مقصد 
ایران و اروپا، در امتداد غرب به شــرق قرار گرفته و دارای گسستگی طوالنی در 
خاک افغانستان است. با تکمیل این کریدور، چین و کشورهای مشترک المنافع 
به ایران به سپس اروپا متصل شده و حمل ونقل تزانزیت در آسیا و اروپا بهبود 
خواهد یافت.کریدور جنوب-غرب یکی از مهم ترین کریدورهای کشــور اســت 
که به ابتکار راه آهن های ایران، آذربایجان و گرجســتان در سال ۲۰۱۶ با هدف 
حمل بار از جنوب شرق آسیا، هندوســتان، کشورهای حاشیه خلیج فارس به 
اروپا و بالعکس آغاز شده و مورد استقبال کشورهای مسیر قرار گرفت.به منظور 
فعال سازی پروژه کریدور »جنوب– غرب« و برای جذب بار در مسیر کشورهای 
عضو جلسات متعددی میان راه آهن های عضو برگزار شده است.کشورهای عضو 
این کریدور ایران، جمهوری آذربایجان، گرجستان، اکراین و جمهوری لهستان 
هستند.کریدور تراسیکا )اروپا-قفقاز-آسیا( از اروپای شرقی )بلغارستان، رومانی، 
اکراین( شــروع شــده و پس از عبور از دریای سیاه وارد بنادر پوتی و باتومی در 
گرجســتان می شود، ضمن آن که از شــبکه حمل ونقل قفقاز جنوبی و ارتباط 
زمینی ترکیه هم استفاده می کند. سپس از آذربایجان با استفاده از فری بوت های 
دریای خزر )باکو-ترکمن باشی، باکو -آکتائو( مسیر تراسیکا به شبکه های ریلی 
کشــورهای آسیای میانه، ترکمنستان و قزاقســتان می رسد.هدف این کریدور 
حمایت سیاسی و اقتصادی از استقالل جمهوری ها و افزایش ظرفیت های آن ها 
از طریق دسترســی به بازارهای اروپایی و جهانی به کمک مســیرهای متعدد 
حمل ونقل یادشده و البته اهداف دیگری از جمله افزایش همکاری های منطقه ای 
میان کشورهای عضو، اســتفاده از تراســیکا به عنوان کاتالیزوری برای جذب 
حمایت سازمان های مالی بین المللی و بخش های خصوصی و اتصال تراسیکا به 
شبکه ترانس-اروپا را هم دنبال می کند.برنامه کریدور تراسیکا در ماه می ۱۹۹۳ 
میالدی در نشســت وزرای حمل ونقل و تجارت هشت کشور عضو )پنج کشور 
جمهوری آسیای میانه و ســه جمهوری قفقاز( در بروکسل ارائه و طی آن یک 
کریدور حمل ونقل شرق-غرب از طریق دریای سیاه -جمهوری قفقاز-دریای خزر 
و آســیای میانه، میان اروپا و آسیای میانه تعریف شد.تراسیکا به عنوان مسیری 
که کمترین هزینه و زمان را برای اتصال جمهوری های آسیای میانه به بازارهای 
جهانی و بنادر اروپایی دارد، معرفی شــده است و آذربایجان، ایران، ارمنستان، 
گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلغارستان، مولداوی، 
رومانی، ترکیه و اوکراین اعضای این کریدور هســتند.موقعیت ویژه جغرافیایی 
ایران و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شــمال-جنوب و شــرق-غرب و 
اتصال دهنده خاورمیانه، آســیا و اروپا جایگاه ویژه ای برای کشــورمان در حوزه 
ترانزیت فراهم کرده است که می تواند درآمدزایی قابل توجهی برای کشور داشته 

باشد.

سکوت عجیب خودروسازان در قبال پایان 
قیمت گذاری دستوری

قیمت گذاری دســتوری از آن دســت موضوعاتی اســت که طی سال های 
اخیر زیان ها، افزایش بدهی  خودروســازان، افزایش شــدید قیمت ها در بازار 
آزاد و در یــک کالم همــه »بدبختی ها و بدبیاری هــای« صنعت خودرو به 
گردن آن انداخته  شــده، اما حال که صحبت از آزادســازی قیمت هاســت، 
حتی خودروســازان مالحظاتی دارند و اظهارنظری در این رابطه نمی کنند.

به گزارش ایســنا، سه شــنبه هفته جاری، رئیس سازمان خصوصی سازی از 
حذف قیمت گذاری دستوری محصوالت ســایپا و ایران خودرو تا پایان سال 
جاری خبر داد و اعالم کرد که پس از آن بایستی سهام تودلی شرکت ها نیز 
واگذار شــود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.سهام تودلی به زبان ساده به 
این معنی است  که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری 
است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. به این ترتیب سهام آن 
شرکت، سهام تودلی خودروساز محسوب می شود.اخیراً رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در رابطه با عرضه خودروهای تولیدی در بورس کاال )عالوه بر 
خودروهای وارداتی کــه واگذاری آن صرفا از طریق بورس کاال خواهد بود(، 
گفته بود که طبق وعده  داده شــده، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال 
صورت می گیرد و امیدواریم به نقطه ای برســیم که بســاط بخت آزمایی و 
روش های عجیب فروش خودرو جمع شــود. البته مشکل خودروسازها فقط 
قیمت گذاری دستوری نیســت و اصالح ساختار مالی و کاهش تصدی گری 
دولت هم باید دنبال شــود.به دنبال صحبت اخیر رئیس سازمان خصوصی 
مبنی بر اینکه تا پایان امسال قیمت گذاری دستوری حذف خواهد شد، ایسنا 
موضوع را از ایران خودرو، ســایپا و وزارت صمت )در جایگاه نهاد قیمت گذار( 
پیگیری کرد.ایران خودرو در این رابطه به تک جمله »ما تابع مصوبات قانون 
هســتیم« بســنده کرد.عالوه بر این، ســایپا نیز تا این لحظه پاسخی نداده 
اســت.وزارت صنعــت، معدن و تجارت نیز ابتدا اظهار نظــر در این رابطه را 
به خودروســازان محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه قول داد که 
به زودی نظــر وزارت صمت پیرامون این موضــوع را اعالم کند اما تا لحظه 
انتشــار این گزارش، پاسخی داده نشده اســت.یادآور می شود که نیمه دوم 
ســال گذشته، مسئولیت قیمت گذاری خودروها از شورای رقابت گرفته شد. 
آبان ماه ســال گذشته بود که مدیرکل وقت صنایع حمل ونقل وزارت صمت 
در رابطه با واکنش وزارت صمت به اظهارات شــورای رقابت مبنی بر اینکه 
مســئولیت قیمت گذاری خودرو همچنان باید با شورای رقابت باشد، اظهار 
کرده بود: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شــده اســت. 
ســازوکاری برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شــده که بر اساس آن قیمت 
خودروهایــی که از محل افزایش تولید خودروســازان به بازار عرضه خواهد 
شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد 
رسید، محاسبه خواهد شد.اما پس از آن، سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، 
معدن و تجارت- از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ســتاد تنظیم بازار خبر 
داد و اعالم کرد که بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده 
شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.این در حالیست 
که همانطور که اشاره شد، خودروسازان با توجه به اینکه طی سال های اخیر 
مسبب تمام زیان ها و افزایش بدهی ها به زنجیره تامین خود را قیمت گذاری 
دســتوری خودرو و اختالف نرخ آن با قیمت ها در بازار آزاد اعالم کرده اند، 
حال که بایســتی از حذف قیمت گذاری دســتوری و احتماال واقعی تر شدن 
قیمت خودروها )باتوجه به امکان عرضه در بورس کاال( استقبال کنند اما گویا 

فعال سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح داده اند.

در گفت وگوی مطرح شد:

پیش بینی دشواری در مبادالت تجارت تهران-برلین
رئیس اتاق مشــترک ایران و آلمان خاطر نشان کرد: شرکت های 
بــزرگ آلمانی در ایران هنوز به صورت رســمی حضور دارند و از 
ایران خارج نشــده اند هرچند که روابط و تجارت آن کم شــده 
اســت اما این شــرکت ها به امید بهبود روابط تجاری، شرکت و 
پرســنل های خود را در ایران حفظ کردند و منتظر روزهای بهتر 
هستند.عباسعلی قصاعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
بیان اینکه چند سالی است که آلمان دیگر شریک  نخست تجاری 
ایران محسوب نمی شود گفت: چین، امارات، عراق سهم بیشتری 
از تجارت با ایران را دارا هســتند اما همچنان بسیاری از کاالهای  
آلمانی از طریق شرکت های واسطه ثالث وارد ایران می شوند.وی با 
اشاره به تاثیر مسائل و موضع گیری های سیاسی در روابط تجاری 
دو کشــور، اظهار داشــت: دولت جدید آلمان یک دولت ائتالفی 
اســت و برخالف ۲۰ سال گذشــته ترکیبی از حزب های چپ، 
سبزها، لیبرال ها و سوســیال  ها هستند. تجربه  نشان داده است 
که این احزاب در مورد مسائل اجتماعی حساس تر هستند و این 
باعث می شود که این مسائل اخیر در رسانه های آلمانی نسبت به 
قبل انعکاس وسیع تری پیدا کنند و طبعا مردم و دولت نسبت به 
آنها موضع گیری هایی از خود نشــان بدهند.رئیس اتاق مشترک 
ایران و آلمان ادامه داد: که در ســال های گذشــته که در آلمان 
حزب راســت میانه )CDU و CSU( حاکم بود روابط متعادل تری 
با ایران داشــتند. اما همین مســائل اجتماعی اخیر در کشور در 
دوره زمامــداری دولت فعلی آلمان منجر به ایجاد تنش هایی در 

روابط سیاسی دو دولت و احضار سفیر ایران در آلمان و بالعکس 
ســفیر آلمان در ایران شده است. بدون تردید مسائل سیاسی در 

روابط تجاری به خصوص روابط صنعتی بین دو کشــور تاثیرگذار 
خواهد بود و روند فعلی تجارت با دشواری بیشتری پیش خواهد 

رفت.قصاعی در پاســخ به این پرســش که آیا گزارشی از خروج 
شــرکت های آلمانــی از ایران دارید؟ گفت: شــرکت های بزرگ 
آلمانــی  هنوز در ایران به صورت رســمی حضور دارند و هرچند 
که روابط و تجارت آنها خیلی محدود شده است اما این شرکت ها 
به امید بهبود روابط تجاری شــرکت و پرســنل  خود را در ایران 
حفظ کرده اند و منتظر روزهای بهتر هستند.این فعال اقتصادی 
روابط تجاری ایران و آلمان  را یک رابطه دو طرفه با قدمت بسیار 
و مفید برای طرفین دانســت و خاطر نشــان کرد: بیش از صد 
سال اســت که ایران از آلمان ماشین آالت صنعتی ولوازم یدکی 
خریــداری می کند چراکه تکنولــوژی و کیفیت محصوالت این 
کشور در مقایسه با ســایر کشورها در مرتبه باالتری قرار دارد از 
سوی دیگر آلمان از ایران، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع 
دســتی و خشکبار خریداری می کند.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیــا در دوره اعمال تحریم های علیه ایران ما توانســتیم این 
تحریم هــا را دور بزنیم به نظر شــما در صورت وضع تحریم های 
جدید علیه ایران این امکان برای ما وجود دارد که بتوانیم از پس 
آنها برآییم و بتوانیم مراودات تجاری خود را با آلمان دنبال کنیم؟ 
تصریح کرد: تجار ایرانی ســازوکارهای دور زدن تحریم ها را کم و 
بیش یاد گرفته اند اما دور زدن تحریم ها هزینه ها و ریسک تجارت 
را افزایش می دهد.رئیس اتاق مشــترک ایران و آلمان در پایان با 
اشــاره به عدد ارزش مالی تجارت ایران و آلمان، افزود: حدود ۳ 

میلیارد یورو تبادل اقتصادی بین این دو کشور انجام شده است

نایب رئیس انجمن نوردکاران فوالدی 
ایران، بــا بیان اینکــه مصوبه دولت 
بــا موضوع صــدور اجازه صــادرات 
بورس  توسط  فوالدی  تولیدکنندگان 
کاال، ارزشــمند و موجب انسجام در 
صادرات خواهد شــد، شــرط تحقق 
این امر را رفع مشــکل حضور صنایع 
باالدســتی صاحِب کرسی در بورس 
کاال، که تعارض منافع ایجاد می کند، 
دانست.ســید علی محمد ابویی- در 
گفت وگو با ایســنا،   اظهــار کرد: در 
مصوبه دولت کــه در جهت حمایت 
از صادرات اســت، تاکید بر این شده 
که صرفا صادرات توسط صادرکننده 
شناسنامه دار و تولیدکننده یا نماینده 
تام االختیار او، که مســولیت کیفیت 
کاال و برگشــت ارز را بــر عهده دارد، 
البته پس از تامین مکفی بازار، انجام 
شود تا رقابت ناسالم اتفاق نیفتد.نایب 
رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران 
افزود: البته حضور صنایع باالدستی که 
صاحب کرسی در بورس کاال هستند و 
دنبال دستیابی به صادرات، معافیت ها 
و ارز صادراتــی هســتند که تعارض 

منابع ایجاد می کند؛ لــذا  امیدواریم 
این مشــکل را دولت حــل کند.وی 
تصریح کرد: اســتنباط ما این اســت 
که دولت می تواند در جهت اشتغال و 
ارزش افزوده بیشتر، این تعارض منافع 
که در بورس کاال هست و بعضی مواقع 
مواد اولیه ما از بازار جهانی باالتر است 
و برخــی مواقع تامیــن منابع و مواد 
اولیــه برای صنایعی کــه باید کاالی 
نهایی درست کنند سخت تر و قیمت 
باالتر می شود، را برطرف کند تا طی 
یک عملکــرد برد- بــرد و در جهت 
ایجاد منافع ملی کمک بســزایی در 
جهت اشتغال داشته باشد.نایب رئیس 

انجمن نوردکاران فوالدی ایران با بیان 
اینکه ما در حال حاضر کمیته کاالهای 
نهایی داریم که هدفش متعادل کردن 
بازار و واقعی کردن آن اســت، گفت: 
طبیعی اســت کــه صادرکنندگان یا 
تولید کنندگان دنبال منافع شخصی 
هســتند و اگر دولت و بــورس کاال، 
نقش ملی در جهت حمایت از تولید 
نهایی و تامین کاال بــرای داخل ایفا 
کننــد، با راهکاری کــه دولت بورس 
کاال را موظــف کرد بــدون هرگونه 
فرآیند پیچیده و نیاز به امضا طالیی 
و چالش، مجــوز صادراتی را که یکی 
از اوراق الزمــه در جهت صادرات به 

گمرک است، به صادرکننده ارائه کند، 
که ایــن موضوع در روند صادرات می 
تواند موفقیت آمیز باشــد.ابویی ابراز 
امیدواری کرد که با تشــکیل زنجیره 
فوالد با عنوان »شــورا یا فراکسیون 
فوالد«، بتوان این باور را ایجاد کرد که 
می شود با در نظر گرفتن منافع ملی، 
منافع شرکتی و ســازمانی نیز حفظ 
شود.وی خاطرنشــان کرد که از این 
هفته قرار اســت این روند ایجاد شود 
که دیروز کف عرضه هــا را در بورس 
کاال دادند که قســمتی مورد مناقشه 
بود و اعضا درخواست اصالح داشتند 
و البته همیشه اول کار این مشکالت 
طبیعی اســت.این مقام صنعتی، در 
نیز به  خصوص مشــکالت صادراتی 
معضل نقل و انتقال ارز اشــاره کرد و 
گفت: در شرایط تحریم ها برای فروش 
تولیدات مشکل وجود دارد و قیمت ها 
تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است 
و کاالیــی که در بورس خریداری می 
شــود کاالی رقابتی اســت چرا که با 
قیمت جهانــی می خریم و به قیمت 

تحریم می فروشیم.

نایب رئیس انجمن نوردکاران فوالد عنوان کرد
شکل گیری تعارض منافع با حضور برخی صنایع باالدستی در بورس کاال

طبق آمار، در مجموع هفت ماه امسال، همگام با افزایش 
تولید فوالد، بخش قابل توجــه این تولید صرف مصارف 
داخلی شده و بخش کمتر به ســمت بازارهای صادراتی 
حرکت کرده اســت. بر این اساس میزان مصرف ظاهری 
فوالد طی این هفت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشــد ۱۳ تا ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.به گزارش 
ایسنا، بر اســاس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بــر ۶۴ میلیون تن از 
انواع اقالم فوالدی در کشــور تولید شده است که از این 
میزان حدود هشــت میلیون تن صادر و باقی )بالغ بر ۵۶ 
میلیون و ۳۸۱ هزار تن( صرف مصارف داخلی شده است. 
بر این اســاس مصرف ظاهری فوالد کشور در این مدت 
نســبت به هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ تا ۲۲ 
درصدی داشته است.طی هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، 

هفت میلیون و ۳۵۶ هزار تن مقاطع طویل فوالدی تولید 
شــده که پنج میلیون و ۸۲۷ هــزار تن در داخل مصرف 
شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال 
گذشــته معادل چهار میلیون و ۸۵۳ هزار تن، ۲۰ درصد 
بیشتر شده است.پس از آن در مجموع پنج میلیون و ۳۴۹ 

هزار تن مقاطع تخت فوالدی در کشور مصرف شده است. 
مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که چهار میلیون 
و ۷۱۶ هزار تن بوده اســت، ۱۳ درصد بیشتر شده است.

در مدت مذکور سال جاری، تولید محصوالت فوالدی ۱۲ 
میلیون و ۶۷۰ هزار تن ثبت شده که ۱۱ میلیون و ۳۷۴ 
هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین 
ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در هفت ماه نخست 
سال ۱۴۰۰ که ۹ میلیون و ۵۶۹ هزار تن بوده، ۱۹ درصد 
افزایش مصرف را رقم زده است.از ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار 
تن شمش فوالد )فوالد میانی( تولید شده در نیمه ابتدایی 
۱۴۰۱ با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مصرف آن در مدت 
مشــابه سال گذشته )۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تن( به ۱۳ 
میلیون و ۴۷۲ هزار تن برای مصرف داخلی رسیده است.

همچنین مصرف آهن اسفنجی ۲۲ درصد رشد کرده و از 
۱۶ هزار و ۶۸۰ تن به ۲۰ هزار و ۳۵۹ تن رسیده است.

در ٧ ماهه امسال صورت گرفت

بیشترین حجم تولید فوالد کشور در بازار داخل

انجمــن صنفی  دبیــر 
شرکت های حمل و نقل 
ریلی اظهار داشت: : بار 
روسیه اگر از مسیر ریلی 
ایران عبور کرده بود خود را در آمارها نشان می داد. بار این کشور 
به عنوان نمونه و اندک از ایران عبور داده شد.سبحان نظری در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعای شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی مبنی بر افزایش ترانزیت ریلی اظهار داشت: 
در ۶ ماهه اول ســال نســبت به مدت مشابه در سال گذشته، 
آمارهــا در ترانزیت ریلی منفی بود و در جابه جایی بار ترانزیت 
از مسیر ریلی آمارها کاهش پیدا کرده  است.وی از کاهش ۳۵ 
درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری خبر داد و گفت: در نیمه 

اول ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۳۵ 
درصد در ترانزیت ریلی را تجربه کردیم و ممکن است در یک 
ماه اخیر به دلیل اینکه تمرکز بر موضوع ترانزیت بیشتر شده 
و وضعیــت جابه جایی بار ترانزیت تــا مقدار جزئی بهبود پیدا 
کرده باشــد اما کماکان هم در بار داخلی و هم در بار خارجی 
نسبت به ســال گذشته منفی هستیم و در هر دو حوزه عقب 
نشینی داشتیم. وی تاکید کرد: طبق آمارهای رسمی شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران به طور متوسط در ۶ ماهه اول 
۱۲ درصد در بخش حمل بار داخلی و ترانزیت افت داشــتیم.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی درباره ادعای 
مطرح شــده مبنی بر تردد منظم قطار بار روسی از ایران ادامه 
داد: بار روســیه اگر از  مسیر ریلی ایران عبور کرده بود خود را 

در آمارها نشــان می داد. بار روسیه به عنوان نمونه و اندک از 
ایران عبور داده شــد.نظری درباره سرنوشت وعده خرید ۲۰۰ 
دســتگاه لوکوموتیو گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ دستگاه 
لوکوموتیو بر روی خط فعال است. راه آهن اگر بخواهد همین 
میزان بار موجود را پوشش دهد یا اینکه بار دوره اوج یعنی سال 
۱۳۹۹ را جابه جا کند، حدود ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو کمبود 
دارد که این میزان لوکوموتیو هم قابل تعمیر و بازسازی است. 
وی تاکید کرد: بخشی از لوکوموتیو زمین گیر هستند و تعمیر 
نشده اند و اگر تعمیر شــوند جابه جایی بار به فوریت به دوره 
اوج می رســد اما موضوع این است که راه آهن اصرار دارد برای 
تعمیر از دولت بودجه بگیرد و کماکان مالکیت این لوکوموتیوها 
را در دســت خود داشته باشد که این سیاست اشتباهی است 

چراکــه راه آهن متصدی خوبی در حــوزه حمل و نقل نبوده 
 اســت. دبیر انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی با 
بیان اینکه سیاست دیگر این اســت که این تعداد لوکوموتیو 
زمینگیر را به بخش خصوصی واگذار کند، افزود: همین جنازه  
لوکوموتیوها متقاضی برای خرید دارد و اگر راه آهن این تعداد 
لوکوموتیو را به واگذاری بگذارد در چند ســاعت فوالدســازها 
تمام این لوکوموتیوها را خریداری می کنند چراکه به شــدت 
در بخش جابه جایی بار در حال زیان هســتند و به دلیل نبود 
لوکوموتیوها زیان می کنند، نمی توانند تمام بار خود را به جاده 
منتقل کنند. فوالدسازها متکی به حمل و نقل ریلی هستند و 
حمــل و نقل جاده ای تا ۲۰ درصد هزینه فوالدی ها را افزایش 
می دهــد. وی گفت: خرید لوکوموتیو بر مبنای تهاتر بوده و بر 
روی تهاتر نفت حســاب باز کرده بودند و در بودجه ســنواتی 
کشــور این مقدار بودجه برای خرید لوکوموتیو دیده نشده و 
خرید ۲۰۰ دســتگاه لوکوموتیو به پول امروز به چیزی حدود 

۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

در گفت وگوی مطرح شد:

کاهش ٣۵ درصدی جابه جایی بار ترانزیتی از مسیر ریلی
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گزیده خبر
در هفت ماهه امسال

میزان فروش سفته و برات اعالم شد
طبق اعــام بانک مرکزی، در هفت ماهه امســال 
حدود ۱۱۳.۳ میلیارد تومان ســفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل از آن ۵۷.۳ درصد افزایش نشـــان می دهد.به 
گزارش ایســنا، در مهر ماه سال جاری حدود ۱۵.۵ 
میلیارد تومان ســفته و برات در شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه با 
ماه قبل ۲۳ درصد کاهش و نســبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۶ 
درصد افزایش یافت. همچنین در هفت ماهه سال جاری نیز، حدود ۱۱۳.۳ 
میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره 
مشابه ســال قبل ۵۷.۳ درصد افزایش نشان می دهد.عاوه بر این، مهر ماه 
ســال جاری معادل ۶۴۹ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۸۷.۳ میلیارد 
تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ 
ســفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۱ و ۴۷۳.۷ رسید که در 
مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۹.۹ و ۴۰.۲ درصد افزایش داشت و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد و از نظر مبلغ نیز به ترتیب ۳۱.۵ و 
۲۲۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و 
برات واخواست شـده در مهر مـاه ۱۴۰۱ به عدد ۵۸۵ رسید که عدد شاخص 
مذکور در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳۶.۶ بوده است. عاوه بر این، در هفت ماهه 
سال گذشته معادل ۴۰۰۱ برگ سفته و برات به مبلغ ۲۹۱.۹ میلیارد تومان 
در شهر تهران برگشت خورد.در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ 
ســـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۱.۳ و ۲۲۶.۱ رسید که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ و ۱۲۵.۲ 
درصد افزایش نشان می دهد.از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ 
سفته و برات واخواست شده در هفت ماهه سـال ۱۴۰۱ به عدد ۳۱۶ رسید 
که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۰.۲ بوده است.

عرضه ارز بیش از ۱۰ برابر تقاضا است؛
۶۵۰ میلیون دالر ارز عرضه شد، ۶۲ 

میلیون دالر مشتری داشت
تهــران – ایرنا بانک مرکزی جزئیات معامات انجام 
شــده در بازارهای حواله و اسکناس ارز طی امروز 
پنجشــنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ را منتشر کرد که نشان 
می دهد میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از ۱۰ 
برابر مقدار تقاضا است.به گزارش ایرنا بر اساس آمار 
بانک مرکزی، مجموع معامات انجام شــده در سامانه نیما در روز جاری به 
معادل ۶۲ میلیون دالر رسید.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع 
عرضه ارز در سامانه نیما )حواله( امروز )پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱.۹.۱۰( معادل 
۶۵۰ میلیون دالر و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۶۲ میلیون 
دالر بوده است.گفتنی است، مجموع معامات روز گذشته )چهارشنبه ۹ آذر 
ماه ۱۴۰۱(، در ســامانه نیما معادل ۱۴۰ میلیون دالر بود.همچنین در بازار 
متشــکل ارزی )اسکناس( پنجشنبه ۱۴.۴ میلیون دالر با میانگین نرخ ۳۴ 
هزار و ۲۸۲ تومان و ۱.۵ میلیون یورو با میانگین نرخ ۳۵ هزار و ۵۶۹ تومان 
به صورت توافقی معامله انجام شــد.این آمار نشان می دهد میزان عرضه ارز 
در سامانه نیما بیش از ۱۰ برابر مقدار تقاضا است و بازار با کمبود عرضه ارز 
مواجه نیست و علت افزایش قیمت ها در معامات غیررسمی فضاسازی های 
روانی است و در معامات حقیقی بازار برای تامین ارز واردات، چندین برابر 

تقاضا، ارز در بازار موجود است.

بانک جهانی: بسیاری از کشورها با خطر 
رکود مواجه هستند

رئیس بانک جهانی از رکود اقتصادی که شــمار زیادی از کشــورهای 
جهان در ســال آینده با آن موجه خواهند شــد، ابــراز نگرانی کرد.به 
گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از المیادین، »دیوید مالپس« رئیس 
بانک جهانی پنجشنبه در سخنانی گفت که خطر رکود در بسیاری از 
کشورها در ســال آینده وجود دارد.بر اساس این گزارش، رئیس بانک 
جهانی افزود: چالش کشورهای در حال توسعه که وی با آنها همکاری 
نزدیک دارد، خطر طوالنی شــدن این رکودهــا را افزایش می دهد، به 
ویژه که در حال حاضر ســاز و کاری برای تأمین سرمایه برای جهان یا 

کشورهایی که در حال رکود هستند برای جذب سرمایه وجود ندارد.
مالپس اکتبر گذشته اعام کرده بود که که جهان با موج پنجم بحران 
بدهی مواجه است و ۴۴ میلیارد دالر پرداخت خدمات بدهی دوجانبه 
و خصوصی در سال ۲۰۲۲ سررسید خواهد شد.»کریستالینا جورجیوا« 
مدیر صنــدوق بین المللی پول نیز در ماه جوالی گذشــته گفته بود 
که چشــم انداز اقتصاد جهانی از آوریل به شــدت تیره شده است و او 
احتمال رکود جهانی در سال آینده را با توجه به موج خطرات فزاینده 

رد نمی کند.

قیمت طالی جهانی اندکی کاهش یافت
قیمت طا )جمعه( پیش از انتشــار گزارش مشاغل در ایاالت متحده 
کاهش یافت اما به دلیل کاهش ارزش دالر به دلیل چشم انداز کاهش 
نرخ بهره در ایاالت متحده، برای بهترین هفته در سه هفته اخیر تعیین 
شــد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طا تا ساعت ۱۰ و ۱۸ دقیقه به 
وقت شــرقی با ۴.۱ درصد کاهش به ۱۷۹۸ دالر و ۹۰ ســنت رسید 
و قیمت طــا در بازار معامات آمریکا نیز بــا ۰.۲۳ درصد کاهش به 
۱۷۹۹ دالر و ۹۰ ســنت رســید.قیمت طا در ایــن هفته حدود ۲.۳ 
درصد افزایش یافته است که دومین افزایش هفتگی متوالی آن خواهد 
بود. شــاخص دالر ثابت ماند اما به ســمت کاهش هفتگی حدود یک 
درصدی پیــش رفت.دالر ضعیف تر، طــای دالری را برای خریداران 
خارجی ارزان تر می کند. ســطح ۱۸۰۵ دالر ممکن است به عنوان یک 
مقاومت فوری برای طا عمل کند و شکستن باالتر از آن ممکن است 
باعث افزایش مجدد شود.بر اساس گزارش رویترز، پاول، رئیس فدرال 
رزرو ایاالت متحده در اوایــل این هفته گفته بود که زمان کاهش نرخ 
بهره رسیده اســت. افزایش نرخ ها وضعیت سنتی طا را به عنوان یک 
محافظ تورم در سال جاری حفظ کرده است زیرا به هزینه فرصت باالتر 
نگهداری این فلز غیر بازده تبدیل می شود.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
بهای هر اونس نقره ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۲۲.۶۱ دالر رســید، 
پاتین ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۳۶ دالر رسید و پاالدیوم با ۰.۷ 

درصد کاهش به ۱۹۲۷ دالر و ۶۹ سنت رسید.

وعده هایی که اجرایی نمی شوند!

پروژهرمزریالازرقابتجهانیعقبماندهاست؟
پرونده وعده های اجرایی نشده دولت روز به روز در حال سنگین تر 
شدن اســت؛ از واردات خودرو و ساخت یک میلیون مسکن در 
سال گرفته تا اجرایی شدن ریال دیجیتال، وعده هایی که هر چند 
هفته یکبار اجرایی شدن آنها به تعویق می افتد و به ماه  بعد موکول 
می شود.نگارعلی_ موضوع ریال دیجیتال که یک نوع ارز دیجیتال 
بانک مرکزی است برای اولین بار در دوره دولت دوازدهم مطرح 
شــد و در سال ۱۳۹۹ شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی 
وظیفه انجام این پروژه را برعهده داشته است و اجرایی شدن آن 
به دولت بعدی موکول شــد؛ با این حال اجرایی شدن این پروژه 
در دولت سیزدهم با فراز و نشیب ها و وعده های تکراری از سوی 
مســئولین همراه شد.آخرین بار در تاریخ ۸ آبان بود که خبری از 
پروژه ریال دیجیتال شــد و پیش نویس ۵۲ صفحه ای از سند آن 
توســط بانک مرکزی منتشر شد که در آن ماهیت، اهداف، نحوه 
تولید و توزیع و همچنین شــیوه تراکنش های این طرح بررسی 
شده است؛ در این ســند آورده شده است که ریال دیجیتال بانک 
مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای الزم، در حجم 
مشخصی توسط بانک مرکزی تولید می شود. ریال دیجیتال تولید 
شده پس از تامین پشتوانه های الزم توسط بانک مرکزی منتشر 
شده و پس از آن، هر واحد ریال دیجیتال همان ریال جاری کشور 
بوده و هر واحد از آن معادل یک ریال خواهد شــد.اجرایی شدن 
پروژه ریال دیجیتال در حالی در مرحله اخذ مجوز گیر افتاده است 
کــه علی صالح آبــادی، رئیس کل بانک مرکــزی، در تاریخ ۲۳ 
شهریور ماه از اجرای مرحله پیش آزمایشی ریال دیجیتال بانک 
مرکــزی خبر داده بود و گفته بــود که طی روزهای اخیر فرایند 
پیش از راه اندازی آزمایشــی ریال دیجیتال با رقم یک میلیارد 
تومان و با ارائه ریال دیجیتال به تعداد محدودی از افراد شروع و 
عما مرحله پیش آزمایشــی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی 
شده است.رییس کل بانک مرکزی درباره جزئیات راه اندازی پیش 

آزمایشی ریال دیجیتال نیز اعام کرده بود که دو فروشگاه برای 
اســتفاده از این ریال دیجیتال تعیین شدند و کار در مرحله قبل 
از آزمایشــی را آغاز کرده اند. صالح آبادی همچنین وعده ورود به 
مرحله آزمایشی گسترده تر در مهر ماه را داده بود و حال بیش از 
یــک ماه و نیم از این وعده می گذرد و ریال دیجیتال کماکان در 

مرحله اخذ مجوز گیر افتاده است!

رقابت نفس گیر بانک های مرکزی برای توسعه ارز دیجیتال

بانک مرکزی در حالی توســعه ارز دیجیتــال را روزبه روز عقب 
می اندازد که کشورهای سراسر جهان برای راه اندازی ارز دیجیتال 
بانک مرکــزی رقابت می کنند؛ چین اولین اقتصاد بزرگ بود که 
نسخه دیجیتالی مبتنی بر باک چین از ارز خود، یوان سایبری، 
ایجاد کرد. بانک خلق چین آزمایشــی از e-CNY خود را در سال 
۲۰۲۰ در شــنژن راه اندازی کرد و از آن زمان اســتفاده از آن را 
به ســایر شهرها نیز گســترش داده است. این خبر خوبی از یک 
ســو برای شهروندان کشوری است که به شدت به پرداخت های 

الکترونیکی متکی هســتند، بانک مرکزی امارات نیز در حال کار 
بر روی پروژه ای برای استفاده از باک چین و ارز دیجیتال بانک 
مرکزی برای پرداخت های منطقه ای بین کشــورها است.بانک 
مرکزی ســوئد نیز در حال آزمایش کرون الکترونیکی خود برای 
پرداخت های تجاری و خرده فروشــی است. حتی هیئت نسبتاً 
مستحکم فدرال رزرو ایاالت متحده مقاله ای منتشر کرده است 

که مزایا و معایب ارز دیجیتال بانک مرکزی را ارزیابی می کند.
بدیهی اســت که بانک های مرکزی در حال تاش برای ســوار 
شدن به قطار ارز دیجیتال بانک مرکزی قبل از خروج از ایستگاه 
هستند؛ اما چه انگیزه ای به این حرکت دیوانه وار دامن می زند؟یک 
استدالل این است که با ارائه دسترسی دیجیتال به هر کسی که 
دارای تلفن همراه یا کارت هوشــمند اســت، ارز دیجیتال بانک 
مرکزی فناوری پرداخت مدرن را به توده ها گســترش می دهد. 
از طــرف دیگــر دولت ها با توجه به توســل ایــاالت متحده به 
تحریــم های مالی، به طور فزاینده ای از وابســتگی خود به دالر 
به عنوان ابزار غالب برای چنین معاماتی ناراحت می شوند. امید 
این اســت که ارز دیجیتال بانک های مرکزی ممکن اســت یک 
جایگزین دیجیتال ارائه دهند.به بیــان دقیق، هیچ مانعی برای 
تبادل ارز دیجیتال بانک مرکزی کشــورهای مختلف و استفاده 
از آنهــا برای پرداخت های بین المللــی وجود ندارد. چندین ارز 
دیجیتال بانک مرکزی می توانند روی یک باک چین اجرا شوند. 
انگیزه دیگر برای شرکت در رقابت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی 
این باور است که برتری مالی و حتی ژئوپلیتیکی به این موضوع 
بستگی دارد که کدام بانک مرکزی سریع تر ارز دیجیتال خود را 
صادر می کند. این اســتدالل فرض می کند که ارزهای دیجیتال 
بانک های مرکزی در فراســوی مرزها مورد استفاده قرار خواهند 
گرفت و آنها جایگزین بازار بین بانکی بین المللی به عنوان وسیله 

نقلیه برای معامات بین المللی خواهند شد.

اقتصــادی گفت: یک  یک کارشــناس 
شــعری از سعدی هســت که می گوید 
بر احــوال آن مــرد باید گریســت، که 
دخلش بود نــوزده، خرج بیســت. این 
عین داستان اقتصاد ایران ما است.مریم 
فکری: آمارهای تازه بانک مرکزی نشان 
می دهد ســهم پول از نقدینگی در پایان 
تابســتان امســال به حدود ۲۳ درصد 
رسیده اســت. این باالترین رقمی است 
که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. 
اتفاقی نگران کننده که به باور کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصــادی، پیامی جز تورم 
بــاال برای اقتصاد ایران نخواهد داشــت.

این شــرایط در حالی بروز پیدا کرده که 
حداقل ظرف تقریبا یک سال گذشته دو 
دستورالعمل توسط شخص رییس جمهور 
خطاب بــه دســتگاه های اجرایی برای 
کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شده 
است. اولین دستور، دی ماه سال گذشته 
بود که رییس جمهور دســتور داد تمام 
دستگاه ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، ســازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی همچنان خود را به روند کاهش 
نقدینگــی متعهد بداننــد و به تاش در 
این زمینه ادامه دهند. دســتور دوم هم 
شــهریور ماه امسال صادر شــد که در 
فرمانــی ۱۰ بنــدی، ۱۰ ماموریت برای 
بانک مرکزی تعیین شــد: تقویت ارزش 
پول ملــی، اصاح ناترازی بانک ها، توقف 
رشد ساالنه نقدینگی، اصاح سبد ذخایر 
ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری 
و تجاری کشور، توســعه دامنه وثایق و 
تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال سازی 
حســاب تجــاری، تقویت ســامانه های 
نظارتــی و تامیــن ســرمایه درگردش 

واحدهای تولیدی.

منتظر تورم های باال باشیم؟

در همیــن رابطه احمــد حاتمی یزدی، 
اقتصــاددان در گفت وگو بــا خبرگزاری 
خبرآناین در پاســخ به این پرسش که 
گزارش ها نشــان می دهد که رکورد ۱۰ 
ســاله چاپ پول شکسته شده است. این 
اتفــاق چه پیامی را بــرای اقتصاد ایران 
دارد؟ گفت: پیام این اتفاق، تورم اســت.

وی افزود: تورم طی ۱۰ ســال گذشــته 
همیشه ناشــی از افزایش نقدینگی بوده 
است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، 
اگر تولید به همان نســبت رشد نداشته 
باشــد، در نهایت قیمت ها بــاال می رود.

حاتمی یــزدی ادامــه داد: در واقع حجم 
زیادی نقدینگی در جامعه وجود داشته 
باشــد و مردم با این پــول بروند خرید 
کنند؛ در صورتی که تولید کاال در کشور 
یا واردات کاال افزایش نیافته باشــد. در 
نتیجــه مقدار زیادی پــول در پی خرید 
مقدار کمی کاالســت. ایــن اتفاق باعث 
افزایش نرخ تورم می شود.این کارشناس 
اقتصادی تصریح کرد: در این شــرایط، 
تورم ۴۰ درصدی امســال امکان دارد به 

عددهای باالتر هم برسد.

اوج افزایش نقدینگی سه ماهه آخر 
سال است

حاتمی یزدی در پاســخ به این پرســش 
که در شرایط کنونی پیش بینی چه نرخ 

تورمی وجــود دارد؟ عنوان کرد: به طور 
معمول افزایش نقدینگی در ســه ماهه 
آخر ســال اوج می گیرد؛ آن هم به دلیل 
این کــه آخر ســال می خواهند حقوق و 
عیدی کارمندان بازنشستگان و کارگران 
را پرداخت کنند و هزینه ها افزایش پیدا 
می کند.وی متذکر شد: دولت بودجه که 
ندارد، در نتیجه مجبور می شود پول چاپ 
کند. در نتیجه افزایش نقدینگی در سه 
ماهه آخر سال احتماال معادل ۲۳ درصد 
نیمه اول هم بشــود. در این شرایط من 
احتمال می دهم که تورم امســال به ۵۰ 

درصد برسد.

مهار  بــرای  رییســی  فرمان  چرا 
نقدینگی بی اثر بود؟

این کارشــناس اقتصادی در پاســخ به 
این پرســش که چرا دســتورالعمل های 
رییس جمهور برای کنتــرل نقدینگی و 
چاپ پول بی اثر بوده اســت؟ یادآور شد: 
زمینه این کار در دولت فراهم نیست. در 
صورتی دولت می تواند این دستورالعمل ها 
را اجرایی کنــد که بتواند بودجه متوازن 
ارائه دهد. بودجه متوازن یعنی بودجه ای 

که دخل و خرج آن با هم بخواند.
حاتمی یــزدی افزود: بــه عبارتی، مقدار 
درآمدی که دولت دارد اعم از نفت و گاز 
تا گمرک و مالیــات و... با هزینه ها برابر 

باشــد. اما کاری که اکنــون دولت انجام 
می دهد، این اســت که هزینه های دولت 

خیلی بیشتر از درآمدهایش است.

بودجه 1401 به چه سمتی می رود؟
وی دربــاره بودجــه ســال ۱۴۰۲ نیز 
تصریح کرد: به نظر می رسد این بودجه 
هم به مانند بودجه های چند سال اخیر 
باشــد و پیش بینی نمی کنم که بتوانند 
بودجه متوازن ارائه دهند. الاقل تا زمانی 
که تحریم نفتی هستیم، این کار شدنی 
نیست.این کارشــناس اقتصادی گفت: 
در عمل با تورم، مــردم فقیر را فقیرتر 
می کننــد و ثروتمنــدان را ثروتمندتر. 
تورم یک نــوع مالیات از فقــرا به نفع 
اغنیا اســت و این شــکاف طبقاتی را 
بسیار بدتر می کند از آنچه االن هستیم.

حاتمی یزدی ادامه داد: تورم همیشــه 
خبــر بدی بــرای فقــرا و کارمندان و 
کارگران اســت و برعکس، خبر خوبی 
برای سرمایه داران اســت، چون ارزش 
سرمایه هایشــان باال می رود.وی عنوان 
کرد: نتیجــه این تــورم را در مصرف 
کاالهای اساســی می بینیــد که مردم 
امروز خیلی گوشــت کمتر از سال های 
قبل مصرف می کنند. یک زمانی مصرف 
گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان بود کــه االن به ۸۰۰ هزار 
تن رسیده است. این یعنی کاهش ۳۰ 
درصدی مصرف گوشت. مردم طبقات 
متوســط به پایین امکان خرید خود را 
از دست داده اند.این کارشناس اقتصادی 
تصریح کــرد: همه این ها نتیجه تورم و 
افزایش نقدینگی است که در پی بودجه 
نامتوازن دولت و کســری بودجه ایجاد 
شــده اســت.حاتمی یزدی عنوان کرد: 
دولت اگر می خواهد منطقی رفتار کند، 
نباید هزینه هایش را باال ببرد. هزینه های 
دولت باید در حد درآمدش کاهش یابد. 
یک شعری از سعدی هست که می گوید 
بر احــوال آن مرد باید گریســت، که 
دخلش بود نوزده، خرج بیست. این عین 

داستان اقتصاد ایران ما است.

سیگنال افزایش نقدینگی برای اقتصاد ایران چیست؟
رکورد چاپ پول در ایران شکست

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تاکید که هرگونه 
خرید و فروش ارز با هر مبلغی در خارج از شــبکه بانکی یا 
صرافی های مجاز و از طریق افرادی مانند دالالن و ... ممنوع 
است.به گزارش ایســنا، اگر گذرتان به خیابان منوچهری، 
خیابان فردوسی، ســبزه میدان و ... در تهران افتاده باشد، 
حتمــا افــرادی را دیده اید که زیر لب چنــد کلمه را تکرار 
می کنند؛ »دالر«، »یورو«، »ارز« و کلماتی از این دست که 
عمدتا واحدهای پولــی معروف را دربر می گیرد. افرادی که 
خود را فروشــنده و خریدار ارز معرفی کرده و گاهی حتی 
مدعــی خرید آن با قیمتی باالتــر از صرافی و فروش آن با 
قیمتی کمتر از صرافی نیز می شــوند. این ها دستفروشــان 
ارز یا همان دالالن هســتند.این افراد ارز چندانی نیز همراه 
خود ندارند و اگر درخواســت مبلغ باالی ارز از آنان شــود، 

چند دقیقه مشــتری را معطل می کنند تــا ارز مورد نیاز را 
تامین کنند. ارزی که حتــی گاهی اصالت آن هم می تواند 
مورد بحث باشد، با این وجود همچنان برخی از شهروندان 
برای خرید و فروش واحدهای پولی خارجی به آنان مراجعه 

می کنند.

آیا خرید و فروش ارز در کنار خیابان مجاز است؟
در این میان پرسشــی که مطرح می شود، این است که آیا 
اقدام ایــن افراد برای خرید و فــروش ارز در خیابان عاوه 
بر اینکه دارای ریســک باالیی است، جزو اقدامات مجرمانه 
نیز تعریف شــده یا خیر، موضوعی که رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ، یعنی همان پلیســی که مسئولیت 
برخورد با سودجویان و سوداگران بازار ارز به آن واگذار شده، 

به آن پاسخ داده است.سرهنگ هدایت بهرامی در گفت وگو 
با ایســنا درباره ممنوعیت فــروش ارز در کنار خیابان یا به 
عبارتی دستفروشــی ارز اظهارکرد: هرگونه خرید و فروش 
ارز در خارج از شبکه صرافی و بانکی داللی محسوب شده و 
جرم اســت.بنابراین افرادی که با حضور در کنار خیابان و ... 
اقدام به خرید ارز از شهروندان یا فروش ارز به شهروندان در 
خارج از این چرخه می کنند مرتکب عملی مجرمانه شده اند.

وی با بیان اینکه الزم است شهروندان نیز برای تهیه ارز مورد 
نیاز خود یا حتی فــروش ارز خود به صرافی ها و بانک های 
مجاز مراجعه کنند، گفت: معامله ارز حتما باید در شــبکه 
بانکی و صرافی های مجاز انجام شــود.رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ درباره اینکــه برخی از دالالن ارزی 
ادعا می کنند که فروش جزئی ارز یا اصطاحا خرده فروشی 
آن بامانع اســت، اظهارکرد: چنین مواردی صحیح نیست. 
برخی از این افراد ادعا دارند که فروش کمتر از ۱۰ هزار دالر، 
یا مثا ۱۰۰۰ دالر نیازی به صرافی و ... ندارد. چنین مواردی 

اصا صحیح نیست 
و اگر ثابت شود که 
کرده  داللی  فردی 
در واقــع مرتکــب 
اقدام مجرمانه شده 
و بــا وی برخــورد 

خواهد شد. 

برخورد با اتاق های قیمت گذاری کاذب ارز و معامالت 
صوری

بهرامی افــزود: البته یــک نکته دیگر هم که الزم اســت 
شهروندان به آن توجه کنند، اصالت ارز است، معلوم نیست 
ارزی که آنان از فروشندگان کنار خیابان تهیه کرده اند اصل 
باشــد. ممکن است این ارزها جعلی و تقلبی باشد و پس از 
معامله نیز چون فرد دستفروش محل ثابتی نداشته، امکان 

یافتن وی وجود ندارد.

آیا معامله ارز در خیابان مجاز است؟ 
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گزیده خبر

جبهه متحد آمریکا و فرانسه در مسئول 
دانستن روسیه درقبال اوکراین

روسای جمهوری آمریکا و فرانسه با بیان اینکه روسیه را 
به خاطر اقداماتش در اوکراین مسئول خواهند دانست، 
اعالم کردند، اتحادیه اروپا به توافقی آزمایشی در مورد 
سقف قیمت نفت دســت یافته تا درآمدهای صادراتی 
مســکو را کاهــش دهند.به گزارش ایســنا، به نقل از 

خبرگزاری رویترز، قدرت هــای غربی تالش می کنند تا همچنان از اوکراین که 
زیرساخت هایش هدف حمالت موشــکی و پهپادی قرار گرفته، حمایت کنند.

روســیه دولت آمریکا و ناتو را به ایفای نقشــی خطرناک و مســتقیم در جنگ 
اوکراین متهم کرده و گفته که واشــنگتن، کی یف را به تهدیدی موجودی برای 
مسکو تبدیل کرده است.به گفته دیپلمات ها، اتحادیه اروپا در تالش برای کاهش 
پول موجود برای اقدامات جنگ طلبانه مســکو، روز پنجشنبه به طور آزمایشی 
با ســقف قیمتی ۶۰ دالری در هر بشکه نفت روســیه موافقت کرد. این اقدام 
باید تا )جمعه( توســط همه دولتهای اتحادیه اروپا به صورت کتبی تایید شود.

جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل ماکرون، همتای فرانســویش در 
بیانیه ای مشــترک پس از گفت وگو در کاخ سفید که روز پنجشنبه انجام شد، 
اعالم کردند که به مســئول دانستن روسیه بابت اقدامات مستند »مستبدانه و 
جرایم جنگی« متعهد هســتند.بایدن همچنین اعالم کرد، واشنگتن و پاریس 
جاه طلبی های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را برای فتح و شکست 
ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر جهانی در هم می شکنند.رئیس جمهوری 
آمریکا همچنین به خبرنگاران گفت که آماده گفت وگو با پوتین است اگر که او 
تمایلش را برای پایان دادن به این جنگ در اوکراین نشــان دهد اگرچه چنین 
نشانه از جانب پوتین هنوز مشخص نشده است.ماکرون نیز اعالم کرد، می خواهد 
به گفت وگوهایش با پوتین ادامه دهد تا از افزایش تنش بیشتر جلوگیری شود و 
نتایج قطعی مانند امنیت نیروگاه های اتمی به دست آید.هیچ گفت وگوی سیاسی 
برای پایان دادن به جنگی که روسیه در ۲۴ فوریه آغاز کرد و مدعی است هدف 
آن خلع ســالح همسایه و ریشه کن کردن رهبرانی است که آنها را ملی گرایان 

خطرناک توصیف می کند، در جریان نیست.

 تحریم های جدید ژاپن و کره جنوبی 
علیه کره شمالی

وزارت خارجــه ژاپــن )جمعــه( اعالم کــرد، توکیو 
تحریم هایی را علیه سه شــرکت و یک فرد در ارتباط 
با برنامه های اتمی و موشــکی کره شمالی وضع کرده 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
ژاپن دارایی های کمپانی های تجاری »هائه گومگانگ« و 

»نامگانگ« کره شمالی را به همراه »گروه هکری الزاروس« که توسط مقام های 
کره شمالی اداره و دارایی هایش به وسیله رمزارزها ذخیره می شود، تحریم کرده 
است.دولت توکیو همچنین اعالم کرد کیم سو-ایل، تبعه کره شمالی را نیز که 
ساکن ویتنام است، تحریم کرده است.کره جنوبی نیز امروز اعالم کرد که هشت 
شخص و هفت شرکت را به اتهام ارتباط با برنامه های اتمی و موشکی کره شمالی 
و بابت آزمایش موشک بالستیک نوامبر ۲۰۲۲ تحریم کرده است.سئول همچنین 
اعالم کرد: دولت ما تصمیم گرفته است برای پاسخ قاطعانه به افزایش تهدیدهای 
هسته ای و موشکی کره شمالی، از جمله پرتاب موشک بالستیک در ۱۸ نوامبر، 
هشت فرد و هفت نهاد درگیر در برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی و فرار 
از تحریم ها را که به عنوان تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره 
و جامعه بین المللی هستند، تحریم کند.وزارت امور خارجه کره جنوبی همچنین 
افزود، بســته تحریم ها شامل مقام های مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی 
کره شمالی و مشمول تحریم های سازمان ملل و کسانی است که در انتقال مواد 
تحریم شده مانند نفت خام با انتقال غیرقانونی آنها از کشتی به کشتی یا اعزام 
کارگران کره شمالی به خارج از کشور دست دارند.روز پنجشنبه نیز وزارت خزانه 
داری آمریکا اعالم کرد که این کشــور تحریم های جدیدی را علیه ســه فرد در 

واکنش به جدیدترین آزمایش موشک بالستیک کره شمالی وضع کرده است.

استولتنبرگ: 
دستاورد اوکراین چشمگیر است اما روسیه 

را دست کم نگیرید
دبیــرکل ناتو )پنجشــنبه( مدعی شــد، اوکراین در 
ضدحمالت خود »دســتاوردهای بزرگی« کسب کرده 
و همچنان به این دستاوردها ادامه می دهد اما متحدان 
غربی نباید روسیه را دست کم بگیرند.به گزارش ایسنا، 
بــه نقل از خبرگــزاری آناتولی، ینس اســتولتنبرگ، 

دبیرکل ناتو در کنفرانس امنیتی برلین گفت: »به لطف مقاومت حماسی مردم 
اوکراین و حمایت بی ســابقه متحدان ناتو، اوکراین دســتاوردهای چشمگیری 
داشته اســت.«وی افزود: »اما ما نباید روسیه را دست کم بگیریم. موشک های 
روســی و پهپادهای این کشور همچنان بر سر شهرهای اوکراین، غیرنظامیان و 
زیرســاخت های حیاتی آوار می شوند و هم زمان با فصل زمستان، تلفات انسانی 
را در اوکرایــن به بار می آورند.«اســتولتنبرگ ضمن بیان اینکه متحدان ناتو به 
ارســال تجهیزات نظامی و تسلیحات پیشــرفته به اوکراین ادامه خواهند داد، 
گفت: من حمایت مالی و کمک های نظامی و بشردوســتانه آلمان از اوکراین را 
تحسین می کنم. همین مسئله است که هر روز در میدان جنگ تاثیر می گذارد. 
حمایت های بیشتر از اوکراین مهم است.دبیرکل ناتو همچنین در پایان از تصمیم 

آلمان برای افزایش بودجه دفاعی برلین استقبال کرد.

زمان برگزاری نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام مشخص شد
نشست دوره ای و عادی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی چهاردهمین گزارش دبیر کل این سازمان 
درخصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام قرار است ۱۹ دسامبر )۲۸ آذرماه( برگزار شود.به گزارش ایرنا، 
»روچیرا کامبوج« ســفیر و نماینده دائم هند در ســازمان ملل که از اول دسامبر به وقت محلی، کشورش 
ریاســت دوره ای شــورای امنیت را در آخرین ماه حضور در این شورا، برعهده گرفته است، این مطلب را 
در نشست خبری خود با خبرنگاران بیان کرد.مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، هر شش ماه یکبار گزارش دبیرکل 
ســازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی می کند.نشست دوره ای و عادی شورای امنیت در ۲۸ آذر ماه ، 
برای بررسی چهاردهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام برگزار خواهد شد.نشست 
دوره ای قبلی ۹ تیرماه امســال برگزار شــده بود که دبیر کل سازمان ملل متحد پیش از برگزاری این نشست، گزارش خود را از اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه داد.گوترش در سیزدهمین گزارش خود بر ضرورت رفع تحریم های هسته ای یکجانبه آمریکا علیه ایران و بهره مندی 
ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید کرده بود.دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا که تا پیش از وقوع حوادث داخلی ایران، به دلیل انتخابات 
میاندوره ای کنگره قادر به تصمیم گیری سیاسی درباره مذاکرات وین نبود، همزمان با شروع ناآرامی ها با دخالت در امور داخلی ایران، به رغم 

شعار رویکرد دیپلماسی در قبال ایران اعالم کرد که بر این حوادث متمرکز شده است.

مادورو:
  مذاکرات با مخالفان بر سر انتخابات آتی به زودی 

شروع می شود
رئیس جمهوری ونزوئال اعالم کرد، مقامات این کشــور در روزهای آینده گفت وگوهایی را با نمایندگان 
اپوزیسیون درخصوص انتخابات آتی برگزار خواهند کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
نیکــوالس مادورو، رئیس جمهــوری ونزوئال به خبرنگاران گفت: ما با تمامی اپوزیســیون ها در رابطه با 
سیاست گفت وگو می کنیم. طی روزهای آینده مذاکراتی را در رابطه با انتخاباتی آزاد، شفاف و منصفانه 
انجام خواهیم داد.مادورو پیشــتر اعالم کرده بود که قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰ میالدی در قدرت بماند. 
مادورو در ســال ۲۰۱۳ میالدی پس از مرگ هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق ونزوئال، انتخاب شد. وی 
در ســال ۲۰۱۸ میالدی در انتخاباتی که اپوزیسیون و آمریکا به دلیل چندین تخلف و بی نظمی آن را 
»ساختگی« خواندند، بار دیگر نامزد ریاست جمهوری و مجددا پیروز شد.همچنین طی روزهای گذشته 
گزارش شــد که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا هیئت هایــی را به کاراکاس، پایتخت ونزوئال 
اعزام کرده تا در مورد کاهش تحریم های واشــنگتن گفت وگو کنند؛ اقدامی که به غول نفتی آمریکایی 

»شورون« کمک می کند تا فعالیت های خود را در ونزوئال گسترش دهد.

نتانیاهو:
 توافق هسته ای با ایران احتماال مرده 

است
رهبر حزب لیکود مدعی شــد که چشم اندازی برای احیای توافق هسته ای 
با ایران وجــود ندارد.به گزارش ایلنا، »بنیامین نتانیاهو« رهبر حزب لیکود 
مدعی شد که چشم اندازی برای احیای توافق هسته ای با ایران وجود ندارد.

وی با اشاره به ناآرامی های اخیر در ایران گفت که این مسأله ممکن است به 
احتمال توافق هسته ای با ایران پایان دهد.نتانیاهو افزود که توافق هسته ای 
با ایران »احتماال مرده اســت«.مقام های رژیم صهیونیستی بارها از احتمال 

احیای برجام ابراز نگرانی کرده اند.

بلینکن:
 روسیه یک سوم زیر ساخت های اوکراین 

را نابود کرده است
وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که ارتش روســیه یک ســوم زیرساخت های 
اوکراین را هدف قرار داده اســت.به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا خاطرنشــان کرد که واشــنگتن همچنان به حمایت مالی و 
نظامی از کی یف ادامه خواهد داد.وی اظهار کرد که ارتش روسیه یک سوم 
زیرســاخت های اوکراین را هدف قرار داده و نابود کرده است.روســیا الیوم 
گزارش داد که آمریکایی ها با وجود این حجم از خسارت، همچنان به دنبال 
ادامه جنگ و آتش افروزی میان دو کشور هستند.کارشناسان یکی از دالیل 
تمایل آمریکا به ادامه جنگ اوکراین را سود شرکت های نفت و گاز این کشور 

از فروش سوخت به اروپا برشمرده اند.

زلنسکی: 
فکر نمی کنم پوتین از سالح هسته ای در 

اوکراین استفاده کند
رئیس جمهور اوکراین گفت که بر اساس اعتقاد شخصی اش، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه از سالح هســته ای برای حل بحران اوکراین استفاده 
نخواهد کرد.به گزارش ایســنا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به 
نیویورک تایمز گفت که فکر نمی کند پوتین از سالح هسته ای استفاده کند.

این در حالی اســت که زلنســکی پیشــتر گفته بود که ناتو باید حمالت 
»پیشــگیرانه« علیه روسیه انجام دهد و »منتظر حمالت هسته ای روسیه« 
نباشد.زلنسکی در جریان ســخنرانی خود در موسسه الوی استرالیا گفت: 
»ناتو باید چه کار کند؟ باید امکان اســتفاده روسیه از سالح های هسته ای 
را از بین ببرد... و حمالت پیشگیرانه انجام دهد تا روس ها بدانند در صورت 

استفاده از سالح هسته ای، چه اتفاقی برای آنها می افتد«.

آمریکا:

 اگر دیپلماسی جواب ندهد بایدن با گزینه نظامی موافقت می کند
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: مذاکرات به خاطر شروطی 
که تهران به طور مکرر در روند مذاکرات تعیین می کرد، طوالنی و 
دچار وقفه شده است.به گزارش وبگاه خبری اردوپوینت، رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با حضور در گفت وگو با 
سردبیر نشریه فارن پالیسی، در پاســخ به این سوال که برنامه 
هسته ای ایران تا چه اندازه با تولید یک سالح اتمی فاصله دارد، 
گفت: جواب دادن به این ســوال ســخت است چون این یعنی 
چقدر به مواد شکافت پذیر غنی   شده در سطح تسلیحاتی نزدیک 
هســتند؛ همان طور که قبال گفته ایم، فقط چند هفته است.به 
گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، با وجود این که مقامات 
ایران تاکید کرده اند تولید و به کارگیری تســلیحات اتمی جایی 
در دکترین دفاعی ایران ندارد، مالی در ادامه گفت: آن ها بســیار 
به داشتن مواد شکافت پذیر کافی برای تولید یک بمب هسته ای 
نزدیک هستند.او مدعی شد، این وضعیت برنامه هسته ای ایران 

نتیجه انتخاب خود ایران و تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور 
پیشین آمریکا برای خروج از توافق هسته ای است.این دیپلمات 
ارشــد آمریکا با اشاره به تصمیم دولت بایدن برای احیای توافق 
هســته ای و ورود آن به مذاکرات ویــن، گفت که این مذاکرات 
به خاطر شــروطی کــه تهران به طور مکــرر در روند مذاکرات 
تعیین می کرد، طوالنی و  دچار وقفه شــده است.مالی در ادامه 
با مطرح کردن اظهاراتی تهدیدآمیز علیه ایران، گفت: ما تحریم 
می کنیم، اعمال فشار می کنیم، دیپلماسی به کار می بندیم. اگر 
هیچ یک از این ها جواب ندهد، رییس جمهور گفته اســت که او 
بــه عنوان آخرین راه کار، با گزینــه نظامی موافقت خواهد کرد، 
چرا که اگر این تنها راه ممانعت از دست یابی ایران به یک سالح 
هسته ای باشد، اتفاقی است که خواهد افتاد. اما هنوز به آن نقطه 
نرسیده ایم.او گفت، دولت بایدن هنوز امیدوار است که ایران رویه 

فعلی اش را تغییر بدهد.

علی رغم روند صعودی مبتالیان به کرونا 
در چیــن، این کشــور محدودیت های 
شــدید کرونایی را که اعمال کرده بود 
و با خشــم و اعتراض مردم مواجه شده 
اســت، کاهش داد.به گــزارش رویترز، 
در حالی کــه گزارش هــای جدیدی در 
رابطــه با همه گیری ویــروس کرونا در 
چیــن، دومین اقتصاد جهان منتشــر 
می شــود، چندین شــهر این کشــور 
محدودیت های مربوطه را برداشته اند و 
ادامه می دهند.  به کسب وکارهای خود 
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
پلیس های چینی از روز سه شنبه در پکن 
و شانگهای جهت جلوگیری از اعتراضات 
گســترده مردم علیــه محدودیت های 
کرونایــی که بــه اقتصاد ضربــه زده و 
همچنین جهت توقف تعدادی از مردم 
که خواســتار استعفای شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری این کشــور شده اند، در 

تعداد زیاد در خیابان ها مســتقر شدند.
با گذشت سه سال از همه گیری کرونا، 
بسیاری از مردم به دلیل استفاده بی وقفه 
دولت از قرنطینه ها و آزمایش های کووید 
خشمگین هستند؛ تشدید محدودیت ها 
در ماه های اخیــر، همراه با مجموعه ای 
از مرگ هــای دلخــراش که ناشــی از 
سیاست های بیش از حد کنترل ها بوده 
اســت، اوضاع را به یکبــاره تغییر داده 
است.سیاســت »کووید صفر« در چین 

کمک کرده که تعداد مبتالیان در چین 
کمتر از ایاالت متحده و سایر کشورهای 
بزرگ باشد. اما استقبال عمومی کاهش 
یافته اســت زیرا مردم در برخی مناطق 
تا چهار ماه در خانه محبوس شده اند و 
می گویند که دسترسی مطمئن به غذا 
و دارو ندارند.کمتر از ۲۴ ســاعت پس 
از اعتراضات خشــونت آمیز در گوانگژو، 
مقامات حداقل در هفت منطقه از مراکز 
تولیدی در شمال هنگ کنگ گفتند، در 

حال لغو قرنطینه های موقت هســتند. 
یک منطقه اعالم کــرد، اجازه می دهد 
کالس های حضوری در مدارس از ســر 
گرفته و رســتوران ها و ســایر مشاغل 
از جمله ســینماها بازگشــایی شوند.

براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
پس از اعتراضات در شــهرهای بزرگ 
چین علیه اقدامات سخت گیرانه دولت 
در قبال سیاســت »کووید صفر«، سون 
چونالن، معاون نخســت وزیر این کشور 
نیز خواســتار بهبود بخشیدن واکنش 
چین به وضعیت کنونی شد.وی با انتشار 
بیانیه ای عنوان داشت: هم زمان با ضعیف 
شدن ســویه اومیکرون، مردم بیشتری 
واکسینه می شــوند و از طرفی چین با 
وضعیت و وظایف جدیدی در پیشگیری 
و کنترل همه گیری کرونا مواجه است.

این مقام رسمی عالوه بر آنکه از دولت 
چین خواســت تا پاسخ در برابر ویروس 
کرونا را بهبــود ببخشــد، تاکید کرد: 
مقامات چینی همیشه سالمت و امنیت 
مــردم را در اولویت اول قرار داده اند و با 
اقدامات و اســتراتژی های سازگار با این 

پاندمی مقابله می کنند.

 دستور برای کاهش محدودیت های کرونایی
دولت چین صدای معترضان را شنید 

رئیس جمهور منتخب برزیل خواستار آزادی بنیانگذار 
وبسایت افشــاگر ویکی لیکس از زندان فوق امنیتی 
»بلمارش« در انگلیس شــد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از راشا تودی، جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر 
ویکی لیکس از ســال ۲۰۱۹ میالدی بازداشت شده 
و منتظر اســترداد به آمریکا است؛ جایی که به دلیل 
انتشــار محتویات طبقه بندی شــده با حکم حداکثر 
۱۷۵ ســال زندان مواجه اســت.لوئیس ایناسیو لوال 
داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل روز سه شنبه عکسی 
از خود را در حال دست دادن با کریستین هرافنسون، 
ســردبیر ویکی لیکس و جوزف فارل، یکی از مقامات 
این وب ســایت در توییتر منتشــر کــرد. هیئتی از 
نمایندگان ارشد ویکی لیکس که به برزیل سفر کرده، 

ظاهــرا با قانونگذاران برزیلی نیز دیداری داشــته اند.
طبق گزارش هــا، این دو مقام مذکور از وب ســایت 
ویکی لیکــس، رئیس جمهــور برزیــل را از وضعیت 

سالمتی جولیان آســانژ مطلع کردند. لوال داسیلوا به 
نوبه خود از مهمانانش خواست تا پیام همسبتگی وی 
را به این زندانی برسانند. این رئیس جمهور همچنین 
نســبت به آزادی آسانژ از این »حبس ناعادالنه« ابراز 
امیدواری کرد.هرافنســون نیز در توییترش نوشــت: 
جلســه خصوصی با رئیس جمهــور منتخب برزیل 
داشــتم و از او به عنوان شــخص واقعی که اشتیاق، 
بینش و همــدردی دارد، بابت حمایت های مداومش 
تشکر می کنم.برخی رسانه ها نیز در گزارش های خود 
اعالم کردند که این هیئت ویکی لیکس قصد داشت 
با هامبرتو کاستا، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس 
ســنای برزیل و همچنین قانونگذاران مجلس سفلی 

دیدار کند. 

رئیس جمهور منتخب برزیل خواستار آزادی جولیان آسانژ شد

مشاور زلنسکی گفته، از ۲۴ فوریه سال جاری میالدی تاکنون که جنگ اوکراین آغاز شده، این کشور ۱۰ هزار 
تا ۱۳ هزار سرباز خود را از دست داده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روز چهارشنبه، 
اورسوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه ای و طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: بیش از ۲۰ هزار 
غیرنظامی و بیش از ۱۰۰ هزار افسر ارتش اوکراین تاکنون کشته شده اند. با این حال، این اعداد هم از ویدیو و 
هم از بیانیه وب سایت کمیسیون اروپا در اواخر روز ویرایش شدند.معاون سخنگوی کمیسیون اروپا بعدا در توییتی گفت که نسخه قبلی نادرست 
است چون برآورد استفاده شده از منابع خارجی، باید به کشته ها و مجروحان اشاره می کرد.میخائیلو پودولیاک، مشاور زلنسکی در این رابطه گفت: 
در مورد تلفاتی که به اوکراین در جنگ وارد آمده بدون شــک، اورســوال فون درالین اشتباه کرده است. به همین دلیل این ویدیو را حذف کردند، 
این ارقام را حذف کردند. چون ما تخمین های رسمی ستاد کل را داریم. این تلفات بین ۱۰ هزار تا ۱۳ هزار کشته است.در ماه نوامبر سال جاری 
میالدی، سرگئی سوروویکین، ژنرال مسئول عملیات نظامی روسیه در اوکراین، گفته بود ارتش اوکراین تنها در ماه اکتبر بیش از ۱۲ هزار سرباز 
خود را از دست داده است. در ماه سپتامبر نیز سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه اعالم کرده بود، بیش از ۶۱ هزار تن از سربازان اوکراینی کشته و 

حدود ۴۹ هزار تن دیگر نیز زخمی شده اند.

وزیر دفاع ترکیه در سخنانی گفت، آنکارا به کشورهای متحد هشدار داده که به هر دلیلی از گروه های مسلح ُکرد و در رأس آنها حزب کارگران کردستان 
ترکیه حمایت نکنند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه طی سخنانی در یک نشست خبری در آنکارا با اشاره 
به دیدارهای دیپلماتیک اخیر خود و به ویژه دیدار با لوید آســتین، همتای آمریکایی اش گفت: به کشــورهای متحد هشــدار دادیم که به هر دلیلی از 
گروه های تروریستی »پ.ک.ک«، »ک.ج.ک« و »ی.پ.گ« حمایت نکنند. آنها نباید از پرچم ها و لباس های خود به گونه ای استفاده کنند که تشخیص 

آنها از تروریست ها دشوار باشد.وی تصریح کرد: به آنها یادآوری شد که تروریست ها را از مناطق استقرار خود دور نگه دارند و در نهایت همه روابط خود را با گروه های تروریستی قطع کنند.
آکار در ادامه افزود: کسانی که از هزاران کیلومتر دورتر گروه تروریستی داعش را به عنوان یک تهدید احساس می کنند، نگرش آنها نسبت به اتخاذ تدابیر الزم علیه گروه های تروریستی که 
شهرک های غیرنظامی ما از جمله مدارس را هدف قرار می دهند و مردم بی گناه ما را در نزدیکی مرزهای مان قتل عام می کنند، غیرقابل قبول است.وی همچنین در خصوص اظهارات مقامات 
آمریکایی درباره عملیات زمینی احتمالی نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه گفت: آنها از ما خواستند که در این تصمیم بازنگری کنیم. ما نیز حساسیت های خود را توضیح دادیم و خواستار 
عمل به وعده ها شدیم. تاکید کردیم که آنها نیز باید ما را درک کنند.وزیر دفاع ترکیه با اشاره به اینکه این مبارزه علیه گروه های تروریستی است، گفت: ترک ها و ُکردها برادرند و با وجود همه 
درگیری ها، شیطنت ها و تالش های دروغین، آن ها برادر باقی خواهند ماند.آکار با بیان اینکه در دیدارهایش با همتای آمریکایی خود به اهمیت مبارزه با داعش اشاره کرده ، گفت: نباید فراموش 

کرد که ترکیه تنها کشوری است که در عرصه میدانی با داعش مبارزه می کند.

معاون زلنسکی:

 تاکنون تا ۱۳ هزار سرباز را از دست داده ایم
هشدار ترکیه به واشنگتن درباره حمایت از تروریستها

 آکار: آمریکا گفت از حمله به سوریه منصرف شویم
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دانشمندان برزیلی حسگری ساخته اند که قادر به تشخیص آنتی بادی های 
علیه ویروس ســارس-کوو-۲ در عرض تنها ۵ دقیقه با دقت بسیار باال 
است.به گزارش ایسنا و به نقل از لب مدیکا، آزمایش های سریع، ارزان و 
دقیق برای نظارت بر شــیوع ویروس سارس-کوو-۲ و مهار آن ضروری 
هستند. دانشمندان برزیلی با ایجاد یک حسگر ایمنی الکتروشیمیایی 
که آنتی بادی های علیه ویروس را تشخیص می دهد، به تالش ها در این 
زمینــه کمک کرده اند. این نوآوری در مقالــه ای که به تازگی در مجله 
»ACS Biomaterials Science and Engineering« منتشــر شده، توضیح 
داده شده است.دانشمندان در جستجو برای یک روش تشخیصی جدید، 
ماده ای را انتخاب کردند که اغلب در استفاده می شود و آن اکسید روی 
)Zinc oxide( است. آن ها اکسید روی را برای اولین بار با شیشه اکسید 
قلع آغشته شده با فلویور)FTO(  ترکیب کردند که یک ماده رسانا است 
و در الکترودهای فتوولتائیک اســتفاده می شود.  متالورژی شاخه ای از 
علم مواد اســت که به شناخت و اســتخراج فلزات و فناوری های کار با 
فلزات می پردازد.وندل آلوز )Wendel Alves( نویســنده اصلی این مقاله 
می گوید: ما با این ترکیب غیرمعمول و افزودن یک مولکول زیستی یعنی 
پروتئین سنبله ویروس به آن، سطحی ایجاد کردیم که قادر به تشخیص 
آنتی بادی های علیه ویروس سارس-کوو-۲ است. این شیمیدان افزود: 
نتیجه  کار به صورت یک ســیگنال الکتروشیمیایی گرفته شده توسط 
این سطح نمایش داده می شــود.الکترود ساخته شده توسط محققان، 
آنتی بادی هــای کووید-۱۹ را در حدود پنج دقیقه با حساســیت ۸۸.۷ 

درصد شناسایی کرد.

شــرکت نورالینک که در زمینه ی نورون های عصبــی فعالیت دارد از 
دســتاورد جدید خود رونمایی کرده و خبر از آغاز آزمایش های بالینی 
در انســان ها طی شش ماه آینده داده اســت.به گزارش ایسنا و به نقل 
از آی ای، ایالن ماســک در تالش است تا با استفاده از رابط های مغزی 
به افراد فلج در کســب توانایی مجدد برای حرکت کمک کند.شــرکت 
نورالینک)Neuralink( در حال برگزاری رویدادی است که ایالن ماسک 
به عنوان مدیرعامل شــرکت های بزرگ تســال، اسپیس ایکس، توییتر 
و البتــه نورالینک آن را »نمایش بده و بگو« نامیده اســت.اصول اولیه 
نورالینک ثبت پتانسیل های عمل نورون ها در مغز است. این کار با قرار 
دادن یک الکترود نزدیک به سیناپس دو نورون در مغز و ضبط تکانه ی 
الکتریکی آن انجام می شود.موسســه ملی بهداشت تشخیص داده که 
این روش باعث آســیب عصبی نمی شــود و همچنین به بیمار آسیبی 
 )Deep Brain Stimulation(نمی رســاند. نام فنی آن تحریک عمقی مغز
اســت.نورالینک روی یک پروژه جاه طلبانــه کار می کند تا به افراد فلج 
اجازه دهــد دوباره حرکت کنند. این پروژه مراکــز حرکتی مغز را که 
در آن فعالیت سیناپسی متوقف شــده است را از طریق رایانه تحریک 
می کند.رویداد نورالینک با نمایش آهسته ی مجموعه ای از کلمات آغاز 
شــد که حرف به حرف تایپ می شدند تا عبارت »به نمایش بده و بگو 
خوش آمدید« ظاهر شود.این متن توسط یک میمون نوشته شد که با 
بهره گیری از قدرت مغزش روی نمایشــگر رایانه تایپ می کرد. در واقع، 
آن میمون رایانه را طی مجموعه ای از رفتارهای یادگیری پیچیده کنترل 
می کنــد. کارکنان نورالینک توضیح دادند که چگونه میمون را آموزش 

داده اند تا به اعداد و حروف روی نمایشگر واکنش نشان دهد.

تشخیص آنتی بادی  کووید-19 در 
عرض 5 دقیقه با حسگر جدید

میمون »نورالینک« با قدرت 
ذهنش تایپ می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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مسابقات اسکی پرش در فنالند/ رویترز

فیول فلو ؛ موتورسیکلت برقی عجیب با قیمت 12 هزار دالر
فیول فلو Fuell Fllow یکی از موتورسیکلت های عجیب چند سال اخیر است که سابقه معرفی اش به سال ۲۰۱۹ بازمی گردد.این 
موتورســیکلت برقی و بدون آالیندگی می خواهد فاصله موجود بین اســکوترهای سطح باال و موتورسیکلت های برقی را پر کند. 
البته برخی موانع فرایند پیشرفت این محصول جدید را کند کرده بودند اما حاال ورق برگشته است. برای رزرو این موتورسیکلت 
باید ۲۰۰ دالر پرداخت کرد و کمپانی سازنده نیز می خواهد قبل از قدم گذاشتن به فاز بعدی توسعه این محصول حداقل ۳ هزار 
پیش سفارش را قطعی کند.فیول فلو توسط اریک بیول مشهور طراحی شده و شرکت سازنده از آن به عنوان وسیله نقلیه برقی 
و شهری نام می برد. اگر فیول فلو راهی به خط تولید پیدا کند در دل خود باتری ۱۰ کیلووات ساعتی و واحد برقی با قدرت ۴۷ 
اسب بخار را قرار خواهد داد. این موتورسیکلت جدید همچنین به دنبال ارائه شعاع حرکتی فراتر از ۲۴۰ کیلومتر با یک بار شارژ 
خواهد بود. باالتر از همه این ها باید به زمان شارژ اشاره کرد که از صفر تا ۱۰۰ درصد باتری تنها در نیم ساعت شارژ خواهد شد. 
آن طور که فیول می گوید، برای یک تردد روزانه حدود ۲۰ کیلومتری، این موتورسیکلت پاسخگوی نیازها بوده و تنها یک بار شارژ 

در هفته نیاز خواهد داشت.

سرمربی ژاپن: به خود می بالیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن از اینکه تیمش با شکست اسپانیا به عنوان تیم صدرنشین صعود کرد احساس افتخار می کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال ژاپن شگفتی ساز گروه مرگ جام جهانی شد.ژاپن برابر هر دو تیم مدعی عنوان قهرمانی اسپانیا 
و آلمان به پیروزی دست پیدا کرد تا به عنوان تیم صدرنشین راهی دور بعد شود. ژاپن در دیدار برابر اسپانیا هم باوجود آنکه با یک گل 
عقب افتاد اما در نیمه دوم به کلی متحول شد و دو گل به ثمر رساند تا به عنوان تیم نخست راهی دور بعد شود.موریاسو سرمربی ژاپن در 
نشست خبری بعد از بازی گفت: شکست برابر کاستاریکا را خیلی زود فراموش کردیم و روی بازی با اسپانیا تمرکز کردیم. اتحاد و همدلی 
کامل داشتیم و شعار پیروزی در  این بازی سر دادیم. ما بارها با بازیکنان صحبت کردم. از ابتدا به دنبال پیروزی بودیم و این پیروزی را به 
هواداران ژاپنی که این سفر سخت را تا قطر برای حمایت تیم داشتند هدیه می کنم.او ادامه داد: من بعد از شکست برابر کاستاریکا یک 
استراتژی جدید داشتم. برابر هر سه تیم گروه با یک تاکتیک و برنامه متفاوت به میدان رفتیم. وقتی پیش افتادیم به کارهای دفاعی روی 
آوردیم و بیشتر ضد حمله زدیم.موریاسو درباره گل دوم تیمش گفت: به مهمترین هدف خود که پیروزی بود دست پیدا کردیم.به نظر 

تکنولوژی VAR خوب و به فوتبال کمک کرده است. ما با این تکنولوژی احترام می گذاریم حتی اگر گل ما مردود می شد.

خ بُوَد آشفته همچون مویِ فَرُّخ دلِ من رد هوایِ روی فَرُّ
بجز هندویِ زلفش چیه کس نیست

هک ربخوردار شد از روی فَرُّخ سیاهی نیکبخت است آن هک دایم
بُوَد همراز و هم زانوی فَرُّخ

شَوَد چون بید لرزان سروِ آزاد
اگر بیند قدِ دلجویِ فَرُّخ هب یادِ رنگسِ جادوی فَرُّخبده ساقی شرابِ ارغوانی ز غم ویپسته چون اربوی فَرُّخدوات شد اقمتم همچون امکنی

پیشنهاد

چهره روز

ظرافت جوجه تیغی
کتــاب ظرافت جوجه تیغی رمانی زیبــا با درون مایه ای 
قوی از خانم موریل باربری، رمان نویس مراکشی االصل و 
استاد فلسفه است. به هنگام انتشار کتاب در سال ۲۰۰۶ 
از رمان اســتقبال گسترده ای شد و با فروش میلیونی و 
جوایز متعدد موفقیت های زیادی برای نویســنده اش به 
همراه داشت. این رمان همچنین در سال ۲۰۰۷ جایزه 
سال اتحادیه ناشران فرانسوی را از آن خود کرد. در سال 
۲۰۰۹ براساس این کتاب فیلمی نیز ساخته شده است. 
قســمت عمده کتاب در مورد خانم میشل، سرایدار ۵۴ 
ساله یک ساختمان هشــت طبقه در محله اشرافی در 
پاریس است که ساکنان آن همه افراد طراز اول جامعه، 
تحصیلکرده و ثروتمنداند. راوی فرعی و دوم داســتان، 
دختری ۱۲ ســاله ساکن یکی از طبقات این آپارتمان، از خانواده ای مرفه و روشنفکر است. تا به اینجا 
تفاوت طبقاتی، فرهنگی و همینطور سنی دو راوی، به نظر بزرگترین کنتراست و تضاد بین زاویه دید 
دو راوی متفاوت است اما ماجرا فراتر از این هاست.خواننده در همان صفحات ابتدایی متوجه می شود که 
راوی اصلی )یعنی خانم میشــل( فردی کتاب خوان و آگاه است و بعد در وحله دوم متوجه شغل راوی 
)یعنی شــغل سرایداری( می شود. پس در همان ابتدا ما با ساختاری عرف شکن و ضد کلیشه مواجهیم 
.در مورد راوی دوم هم وضع به همین منوال است! خواننده با اندیشه ای عمیق )که نام فصل هایی است 
که راوی دوم روایت آن را بر عهده دارد( روبه رو می شــود که از طرف ذهنیتی پخته به نظر می رســد و 
بازهم در وحله دوم متوجه می شود که راوی این اندیشه های عمیق، صرفا دختری ۱۲ است! تمام این 
پارادوکس های موجود، دو راوی را در عین دور بودن ظاهری به هم نزدیک کرده و پیوند می دهد. داستان 
به طور کلی حول ذهنیات و اندیشه های خانم میشل و پالوما )همان دختر ۱۲ ساله( می گردد و روابط 

و کنش های این دو را نسبت به آدم های اطرافشان بیان می کند.

»مفتون امینی« درگذشت
یداهلل مفتون امینی در ۹۶ سالگی از دنیا رفت.محمد 
متینی زاده، داماد این شاعر، با تأیید این خبر به ایسنا 
گفت:  او بعدازظهر )پنجشــنبه، دهم آذر ماه( بر اثر 
ایســت قلبی  درگذشــت. او درباره مراسم تشییع و 
خاکســپاری نیز با بیان این که هنوز زمانی مشخص 
نشده اســت، گفت: با توجه به تعطیلی فردا و انجام 
یک ســری کارهای اداری احتماال به شنبه نخواهیم 
رسید. زمان مراســم اطالع رسانی خواهد شد.»یداهلل 
مفتون امینــی« متولد ۲۱ خرداد ســال ۱۳۰۵ در 
شهرســتان شــاهین دژ )آذربایجان غربــی( بود. او 
دانش آموخته رشته حقوق قضایی از دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران  بود. امینی در آغاز شاعری کالسیک 
و کهن پرداز بود اما بعدها به شعر بی وزن و قالب های نوپردازانه روی آورد. او عالوه بر شعر فارسی، 
شــعرهایی به زبان  ترکی نیز سروده است.مفتون با شاعرانی چون شهریار، رهی  معیری و فریدون 
مشــیری دوستی داشته، شــعر »دریاچه «اش را در خرداد ۱۳۳۱ سروده است.مجموعه های شعر 
»دریاچه«، »کوالک«، »انارستان«، »عاشیقلی کروان«، »فصل پنهان«، »یک تاکستان احتمال«، 
»سپیدخوانی روز«، »عصرانه در باغ رصدخانه«، »شب ۱۰۰۲«، »من و خزان و تو«، »اکنون های 
دور«، »نهنگ یا موج«، »از پرسه خیال در اطراف وقت سبز«، »جشن واژه ها و حس ها و حال ها«، 
»طالیی/ خاکســتری/ رگبار«، »گزینه اشــعار«، »آجی چای«، »مستقیم تا نرسیده به صبح«  از 

جمله آثار منتشرشده این شاعرند.

فرهنگ

»دیتر هالروردن« کمدین نام آشنای آلمانی که در دهه 
۱۹۷۰ میالدی با شخصیتی به نام دیدی به اوج شهرت 
رسید، این روزها در ۸۷ ساگی همچنان به فعالیت هنری 
خود ادامه می دهد.به گزارش ایســنا، »دیتر هالروردن«، 
۵ ســتامبر ۱۹۳۵ در شهر دسائو در شمال شرق آلمان 
و در ایالت زاکســن-آنهالت متولد شد، مادرش دستیار 
پزشک و پدرش یک مهندس فارغ التحصیل در استخدام 
کمپانی هواپیماساز آلمانی یونکرز بود. او خواهر و برادری 
به نام های رنات و مارگو و همچنین چهار فرزند حاصل 
از ســه ازدواجش دارد. »هالروردن« بخش قابل توجهی 
از شــهرت خود را برای حضور در یک سریال تلویزیونی 
آلمانی به نام دیدی )Die Didi-Show( کسب کرد که در 
آن در نقش یک کارآگاه شــبیه بارزس کلوزو در مجموعه »پلنگ صورتی« را ایفا می کرد. این ســریال 
که به انگلیسی هم دوبله شد، با نام سریال »دیدی« در کشورهای مختلف نمایش داده شده است. در 
اوایل دهه ۱۹۸۰، نسخه ای با زیرنویس آفریقایی از سریال کمدی »مزخرفات بدون توقف« )۱۹۷۵( با 
بازی »هالروردن« در آفریقای جنوبی پخش شد. همچنین یک نسخه دوبله اسپانیایی نیز برای آمریکای 
التین با نام »دیوذانگی دیدی« منتشر شد. این بازیگر و کمدین همچنین تعدادی تک آهنگ موسیقی 
نیز منتشــر کرده که اغلب تقلید از آهنگ های پرطرفدار است. »هالروردن« در سال های اخیر با ایفای 
نقش های اصلی در فیلم های کمدی-درام »بازگشــت به مســیر« و »سر پر از عسل« به فعالیت هنری 
خود بازگشته و صداپیشگی شخصیت »والد« را در دوبله آلمانی انیمیشن »هتل ترانسیلوانیا vh »۲ نیز 
 »Costaérès« بر عهده داشــته است. از سال ۱۹۸۸، دیتر هالروردن در منطقه ترگاستل فرانسه در قلعه
زندگی می کند. او در سال ۲۰۰۷ او به عنوان شهروند افتخاری زادگاهش دسائو معرفی شد و در تاریخ 
چهارم دسامبر امسالی خانه تئاتری را با عنوان »Mitteldeutsches« در زادگاهش افتتاح کرده که میزبان 

آثار »هالروردن« و همچنین اجراهای مهمان و خوانش هنرمندان، کمدین ها و بازیگران آلمانی است.

از »دیدی« چه خبر؟
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