
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار داشت: با افزایش 
قیمت ها دیگر اســقاط کامیون برای افراد صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که 
چنــدی پیش قیمت ها حدود 300 میلیون تومــان بود امروز به بیش از یک 
میلیارد تومان رسیده  است .علیرضا احمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره جزییات موافقت مجلس با حذف شرط گواهی اسقاط برای واردات 
و ترخیص کامیون های ســه ســال کارکرده و کمتر، اظهار داشــت:   گواهی 
اسقاط به صورت کلی حذف نشده  و هنوز شرط ترخیص کامیون های وارداتی 
و نوســازی ناوگان اســت، اما برای تســهیل امور چند اقدام صورت گرفت و 
پیشــنهاداتی داده شد که در صحن علنی مجلس هم تصویب شد به شورای 
نگهبان رفت.وی ادامه داد: بخشی از کامیون ها تولید داخل هستند و در طرح 

نوســازی برای کامیون های تولید داخل قانون اعالم کرده که در صورت عدم 
گواهی اســقاط، متقاضیان می توانند 1.5 درصــد ارزش این کامیون ها را به 
صندوق در نظر گرفته شــده در وزارت صمت واریز کنند. بنابراین از این پس 
اجرای شــرط حذف یک کامیون به ازای تولید 4 دســتگاه کامیون اجباری 
نخواهد بود. طبق ماده 10 قانون ســاماندهی صنعت خودرو باید به ازای هر 
تولید هر 4 وسیله نقلیه یک وسیله نقلیه کارکرده و فرسوده از رده خارج شود 
که با این شرایط این الزام حذف می شود.سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل 
و سوخت کشور با اشاره به حذف این شرط برای کامیون ها گفت: اما در بخش 
واردات خودرو، که مجوز واردات آن در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو 
داده شده قرار بر این بود که براساس آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 10 این 
قانون مشخص شــود که چه تعداد گواهی ارائه دهند. در حال حاضر مصرف 
ســوخت این دســت از خودروها در چرخه ترکیبی، تا سقف 8 گواهی برای 
واردات یک وســیله نقلیه الزام شده  است. طبق مصوبه اخیر مجلس درمورد 
واردات خودروهای سنگین از جمله کامیون، کامیونت و کشنده قرار بر این شد 
که به جای گواهی اسقاط، متقاضیان 5 درصد ارزش خودروی سنگین وارداتی 
را به صندوق وزارت صمت واریز کند.احمدی با تاکید براینکه البته قانون عطف 

به ما سبق نمی شود، گفت: در بند دیگر از تبصره های این قانون آمده است که 
کشنده ای که تا تاریخ یکم آبان ماه 1401 وارد کشور شده و دارای قبض انبار 
بوده، در صورت عدم قبض انبار مشــمول قانون اخیر و واریز 5 درصد ارزش 
خودروی وارداتی به صندوق می شوند.وی درباره میزان کامیون های ترخیص 
شده از گمرکات اظهار داشت: به طور حدودی برای واردات 26 هزار دستگاه 
کامیون درخواســت ثبت سفارش شده که 18 هزار ثبت سفارش تایید شده 
و از این تعداد 12 هزار مورد دارای قبض انبار و اظهارنامه گمرکی هســتند. 
همچنین از این تعداد 5 هزار و 600 دســتگاه کامیون وارداتی شماره گذاری 
شــده و در این فرایند 5 هزار و 800 دستگاه کامیون از رده خارج شدند. در 
واقع به میزان کامیون هایی که از شروع طرح تا به امروز شماره گذاری شدند، 
کامیون اسقاط شــده  است.  سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشور تاکید کرد: اما موضوع مهم این بوده که با افزایش قیمت ها دیگر اسقاط 
کامیــون برای افراد صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که چندی پیش قیمت ها 
حدود 300 میلیون تومان بود امروز به بیش از یک میلیارد تومان رسیده  است 
.  وی درباره حواله فروشــی در بازار آزاد و اینکه افراد دیگری غیر از رانندگان 

به این کامیون های وارداتی دسترسی پیدا کردند.
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ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مقامات آمریکایی به خوبی می دانند که ایران زیر فشــار و با تهدید نه مذاکره می کند و نه امتیاز خواهد داد.به گزارش 
ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه صبح دیروز؛ دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر اخیر نخست 
وزیر عراق به تهران و توافقات صورت گرفته بین دو کشــور در جریان این ســفر تصریح کرد: آقای السودانی نخست وزیر عراق هفته گذشته به دعوت آقای 
رئیسی رئیس جمهور و در چهارچوب روابط دو جانبه به تهران سفر کرده، سفر انجام شده سفر مهمی بود. در این سفر مقامات دو کشور در ارتباط با مسائل 

دو جانبه و مورد عالقه از جمله مسائل اقتصادی و تجاری رایزنی و گفت وگو کردند و بر گسترش....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران:

ایران از موضع ضعف و نیاز مذاکره نمی کند
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس مرکز تحقیقات علمی انستیتو سرطان مطرح کرد
۳۵ درصد موارد ابتال به سرطان در 

ایران از نوع پیشرفته است
رئیس مرکز تحقیقات علمی انســتیتو سرطان اعالم کرد: 35 
درصد ســرطان های کشور از نوع پیشرفته است که این میزان 
برای کشورهای غربی 4.5 درصد است، ولی میزان زنده ماندن 
مبتالیان به سرطان پیشرفته در ایران معادل کشورهای سوئد، 
نروژ، دانمارک، انگلســتان، آلمان، فرانســه و آمریکا اســت.به 
گزارش ایسنا، اسماعیل اکبری امروز در مراسم تجلیل از خیر 
علم و فناوری و اهدای مارجین های ســرطان به پنج دانشگاه 
علوم پزشــکی، با بیان اینکه 50 سال اســت که با خیرین در 
تماس هســتم، افزود: ما در زمینه ساختمان ســازی در حوزه 
درمانی مشــکلی نداریم، ولی اینکه خیرین در زمینه حمایت 
از فناوری وارد می شــوند، بسیار ارزشمند است؛ چرا که حضور 
خیرین به این عرصه نشــان دهنده درک عمیق آنها از توسعه 
علم و فناوری است.وی سرطان را بیماری امروز و فردا در دنیا 
و ایران دانست و اظهار کرد: سرعت رشد سرطان در ایران 33 
درصد از هزار نفر اســت و در آمریــکا 150 درصد در هزار نفر 
است.اکبری ادامه داد: ســرعت رشد سرطان پستان در ایران، 
2.2 آمریکا است؛ از این رو ما به زودی جای همه کشورها را در 
سرطان پســتان خواهیم گرفت.رییس مرکز تحقیقات سرطان 
دلیل این امر را پیر شــدن جمعیت کشور دانست و یادآور شد: 
امید به زندگی در کشــور از 56 ســال به 76 سال یعنی سن 
بروز ســرطان ارتقا یافته اســت؛ از این رو ما با سرطان زندگی 
می کنیم.اکبــری، از بیماری ســرطان به عنــوان یک بیماری 
مخلوق هوشــیار خداوند یاد کرد و گفــت: ما هر گامی که به 
ســمت توسعه علمی و درمان این بیماری در 50 سال گذشته 
برداشــتیم، همواره یک گام از ما جلوتر بوده اســت.وی اضافه 
کرد: زمانی ما ســاختار ژنتیک را نمی شــناختیم، با شناسایی 
آن گمان کردیم که مساله سرطان حل شده است، ولی اکنون 
علم ژنتیک در برابر سرطان یک اسباب بازی شده است.اکبری 
ادامه داد: ما دارو برای درمان این بیماری می ســازیم، ولی این 
بیمــاری گام دیگری برمی دارد؛ از این رو به نظر می رســد که 
بایــد در این زمینه علمی تر و قوی تر حرکت کنیم.رییس مرکز 
تحقیقات سرطان با اشاره به طراحی و ساخت دستگاه تشخیص 
مارجین های ســرطان در کشــور با بیان این که این دســتگاه 
چالش هــای جراحان را در اتاق های عمل مرتفع کرده اســت، 
گفت: برای ســاخت این دستگاه 10 ســال است که محققان 
درگیر هســتند و ما نیز چندین ســال اســت که این دستگاه 
را مورد اســتفاده قرار داده ایم و توســعه این فناوری امروزه به 
گونه ای شــده که استفاده از آن در جراحی سرطان یک روش 
روتین به شــمار می رود.اکبری با بیان اینکه در کارآزمایی های 
بالینی این دستگاه فارغ التحصیالن دانشگاهی حضور داشته اند، 
اظهار کرد: این دانشــجویان زمانی که به هر جای کشور بروند، 
می توانند درمان های خود را مبتنی بر فناوری های پیشــرفته 
 CDP طراحی کنند.وی با اشــاره به اهمیت استفاده از دستگاه
در اتاق های عمل، توضیح داد: ســلول های سرطانی با استفاده 
از این دســتگاه که از سوی محققان کشور ساخته شده است، 
در حیــن عمل جراحی با اســتفاده از به روزترین فناوری دنیا 
شناسایی می شوند.رییس مرکز تحقیقات سرطان با بیان اینکه 
همه تحقیقات ما بر اســاس فناوری های روز دنیا است، خاطر 
نشــان کرد: ما اولین گروهی در دنیا هســتیم که موضوع کم 
خونی سرطان را محور قرار دادیم و دستگاهی را ساختیم و ما 
به محققان پیشنهاد کرده ایم که این دستگاه را برای تشخیص 
ســرطان غدد لنفاوی طراحی کنند.به گفته وی، وجود چنین 
دســتگاه هایی موجب تغییر در مکانیزم های درمانی در حوزه 
ســرطان خواهد شد.اکبری، افتخار کشور در درمان سرطان را 
بهتر بودن روش های درمانی نسبت به کشورهای غربی دانست 
و ادامه داد: 35 درصد ســرطان های کشور، پیشرفته است که 
این میزان برای کشــورهای غربی 4.5 درصد است، ولی میزان 
زنــده ماندن مبتالیان به ســرطان پیشــرفته در ایران معادل 
کشورهای ســوئد، نروژ، دانمارک، انگلستان، آلمان، فرانسه و 
آمریکا اســت.اکبری با اشــاره به اهمیت بهره گیری از دستگاه 
CDP، اظهار کرد: زمانی که تومور خارج می شــود، انتظار این 

اســت که همه ســلول های سرطانی خارج شــده باشند، ولی 
نمی توانیم تشخیص دهیم که بافت سرطانی تا چه عمقی نفوذ 
کرده اند و این دســتگاه در تشــخیص این بافت ها به ما کمک 

می کند.

اعمال آخرین »مدرک تحصیلی« در احکام کارگزینی معلمان
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از ابالغ بخشنامه اعمال آخرین مدرک 
تحصیلی معلمان خبر داده و گفته است آخرین مدرک تحصیلی معلمان در حکم کارگزینی ایشان 
اعمال می شــود.به گزارش ایسنا، محدودیت های قانونی برای اعمال مدرک تحصیلی دوم و سوم در 
احکام حقوقی فرهنگیان در چندسال گذشته مطرح و به یکی از گالیه ها و مطالبات این قشر تبدیل 
شــده بود.این در حالی اســت که در زمان نگارش آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان نیز انتقاداتی 
مبنی بر عدم محاسبه آخرین مدرک تحصیلی فرهنگیان به وجود آمده بود تا جایی که در روز 31 
فروردین ماه جاری، معاون وزیر آموزش و پرورش در این باره توضیح داده و گفته بود: »درباره بحث 
آخرین مدرک تحصیلی معلمان که یکی از مطالبات فرهنگیان بود، در نهایت معاونت قوانین مجلس 
اعالم کرد که در اجرای رتبه بندی، آخرین مدرک معلمان اعمال خواهد شد.«مجلس شورای اسالمی 
نیز بر این مهم صحه گذاشته و  25 آبان ماه سال جاری کوچکی نژاد، سخنگوی فراکسیون فرهنگیان 
مجلس شــورای اسالمی در گفت وگویی با ایسنا اعالم کرد: قبال مجلس قانونی درباره اعمال مدرک 
تحصیلی فرهنگیان تصویب کرد که در مرحله اجرا تفســیر به گونــه ای بود که تنها »تا دو مدرک 
تحصیلی« فرهنگیان در حکم کارگزینی آن ها اعمال شــود؛ یعنی برای فردی با مدرک فوق دیپلم، 
فقط دو مدرک لیسانس و فوق لیسانس لحاظ شده و برای او مدرک دکترا اعمال نمی شد.وی ادامه 
داد: بعد از آن معاونت قوانین مجلس بر روی بخشــنامه وزارت آموزش و پرورش تفسیری انجام داد 
و اعالم کرد که بر اســاس قانون مصوب مجلس و مذاکرات صحن علنی و رای مجلس، باید »سقف 
اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان« برداشته شود لذا با این تفسیر اگر فرهنگیان مدارک تحصیلی از 
دیپلم تا دکترا داشته باشند، مدرک تحصیلی آن ها در هر چهار مقطع در حکم کارگزینی شان اعمال 
می شــود و بر این اساس از این پس اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان سقفی ندارد و طبیعتا مدرک 
تحصیلی که در هر مقطعی در حکم کارگزینی اعمال شــود باعث افزایش حقوق هم خواهد شــد و 
باید وزارت آموزش و پرورش این تفســیر قانونی را اجرا کند.در نهایت صبح امروز، صادق ســتاری 
فرد، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از ابالغ بخشنامه اعمال آخرین 
مدرک تحصیلی معلمان خبر داده و گفته اســت که این بخشنامه به استناد بند 2-3 ماده 2 قانون 
نظام رتبه بندی معلمان ابالغ شــده اســت و بر این اساس آخرین مدرک تحصیلی معلمان در حکم 
کارگزینی ایشــان اعمال می شــود.به این ترتیب به نظر می رسد با ابالغ بخشنامه مذکور، مشکالت 
مربوط به اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان مرتفع شده و در احکام حقوقی معلمان می نشیند.اما در 
قانون رتبه بندی معلمان درباره شــرایط احراز رتبه های معلمی و اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان 
چه آمده است:بر اساس ماده 3 قانون نظام رتبه بندی معلمان، مشموالن قانون، طبق شایستگی های 
عمومــی، تخصصی، حرفــه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشــیار معلم، مربی 
معلم، اســتادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.در همین راستا و در بخش تعریف 
اصطالحات رتبه بندی در ماده دوم قانون مذکور درباره شایستگی های چهارگانه برای احراز رتبه های 
پنج گانه آمده اســت که  »تجربه« توانمندی هایی را در برمی گیرد که مشموالن رتبه بندی در طول 
سال های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب کرده اند.»شایستگی« 
ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خالقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شــغل را 

به طور موفقیت آمیز انجام دهد. 

هفته گذشــته تصویری از ابالغیه جدید ســازمان امور دانشــجویان در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شد که نشــان از افزایش چشمگیر هزینه 
آزادســازی مدرک تحصیلی داشت. در همین راستا، روز گذشته نامه ای از 
طرف سازمان امور دانشجویان به روسای دانشگاه ها و مراکز  آموزش عالی 
مبنی بر »ارائه توضیحاتی درباره  ابالغ جنجالی نرخ نامه ی جدید لغو تعهد 
خدمت« ارائه شده است.به گزارش اقتصادآنالین؛ در هفته گذشته تصویری 
از ابالغیه جدید ســازمان امور دانشجویان در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که بر اســاس آن، سازمان امور دانشــجویان هزینه جدید آزادسازی 
مدرک تحصیلی را به روســای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
کشور ابالغ کرده که حکایت از افزایش شش تا ده برابری هزینه آزادسازی 

مدرک تحصیلی دارد.

آزادسازی مدرک تخصیلی
به همین جهت روز گذشــته، نامه ای از طرف سازمان امور دانشجویان به 
روسای دانشگاه ها و مراکز  آموزش عالی ارسال شده و توضیحاتی را درباره 
ابالغ جنجالی نرخ نامه ی جدید لغو تعهد خدمت رائه کرده اســت.در این 
نامه تاکید شده است که با عنایت به ماده 8 قانون تامین وسائل و امکانات 
تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353، تبصره 2 ماده 1 آیین نامه 
اجرایی تبصره ماده 7 اصالحی قانون مزبور و ماده 68 دستورالعمل ایفای 
تعهــد خدمت آموزش رایگان مصوب 13۹6، هزینه های اعالمی توســط 
این ســازمان، صرفا ناظر به بخشــی از هزینه سرانه آموزش دانشجویان و 
دانش آموختگان در مقاطع مختلف تحصیلی برآورد شده است. شایان ذکر 
اســت این هزینه ها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، مجدداً صرف امور 
آموزشی و رفاهی دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی 

می شود.
در ادامه نیز با اشاره به ماده 2۹ دستورالعمل جامع آمده است: »با عنایت 
به اینکه اصل بر ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد، با متقاضیانی 

که بر اساس ماده 2۹ دستورالعمل جامع، سابقه کار معتبر دارند، طبق روال 
گذشته رفتار شود و افرادی که بعد از ابالغ نامه فوق )شماره 4/112885 
مورخ 07/0۹/1401( نسبت به هزینه لغو تعهد اقدام نموده اند یا بخشی از 
تعهد مورد نظر را انجام نداده اند، مشمول هزینه های جدید می شوند.«عالوه 
بر افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، یکی دیگر از دالیل انتقادات 
دانشجویان از این ابالغیه این است که بنا بر اعالم سازمان امور دانشجویان 
مفاد این ابالغیه شامل تمام دانشجویان و دانش آموختگان سنوات گذشته 
که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند نیز می شود.این درحالی 
اســت که در نامه  سازمان امور دانشــجویان تاکید شده است که: »نامه ی 
این ســازمان در خصــوص افزایش هزینه های لغو تعهــد آموزش رایگان 
شــامل کسانی می شــود که پس از تاریخ ابالغ نامه یادشده اقدام به ثبت 
تقاضای خود در ســامانه مربوطه می نمایند. بر این اساس، به متقاضیانی 
که درخواســت لغو تعهــد خود را تا پایان روز 07/0۹/1401 در ســامانه 
ســجاد ثبت نموده اند، فرصت داده می شــود برای برخورداری از محاسبه 
هزینه به نرخ گذشته، تا تاریخ 07/12/1401 نسبت به تکمیل فرایند لغو 
تعهد خود، اقدام نمایند. پس از پایان این تاریخ، تقاضای قبلی آنان منتفی 
خواهد شد.«در ادامه نیز با بیان اینکه گواهی نامه موقت پایان تحصیالت در 
تمامی نهادهای داخلی کشــور معتبر بوده آمده است: »بر اساس ماده 71 
دستورالعمل جامع، گواهی نامه موقت پایان تحصیالت در تمامی نهادهای 
داخلی کشــور معتبر بوده و افرادی که ملزم به ارائه دانشــنامه در داخل 
کشور می شوند، باید از طریق سامانه استعالم مدارک تحصیلی )اداره کل 
امور دانش آموختگان سازمان( اقدام نمایند.«در بخش پایانی نامه  سازمان 
امور دانشــجویان به روسای دانشــگاه ها و مراکز  آموزش عالی تاکید شده 
اســت: »متقاضیان لغو تعهد آموزش رایگان که امکان پرداخت کل هزینه 
آموزش رایگان را به طور یکجا ندارد، بر اســاس شرایط مقرر در ماده 48 
دســتورالعمل مربوطه، می توانند طبق روال سال های گذشته، درخواست 

تقسیط نمایند.«

توضیحات سازمان دانشجویان درباره افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی 

 افزایش شش تا ده برابری شامل چه کسانی است؟

هشدار نسبت به وضعیت طبقه متوسط

 ابرثروتمندان ۱۵ برابر فقرا درآمد دارند
مدیرعامل شرکت ملی نفت عنوان کرد

آغاز برداشت از فاز 11 پارس 
جنوبی در آینده

بررسی رونق بازار ملک در آبان ماه

آپارتمان سپر تورم شد

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به شتاب بخشی به  روند تکمیل طرح های مهم و راهبردی به ویژه 
توسعه میدان های مشترک تأکید کرد: این روزها و در آستانه ورود به زمستان، حداکثر حجم عملیات در میدان 
مشترک پارس جنوبی برای تولید گاز در حال اجراست.به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر در نشست تودیع 
و معارفه رئیس حراســت این شرکت گفت: در آستانه ورود به زمستان در شرکت ملی نفت ایران روزانه بیش 
از یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می شود و آمادگی حداکثری وجود دارد تا مردم در سراسر ایران از آرامش 

نسبی در زمستان امسال برخوردار باشند.....

در سال 2022

رشد ۳۰۰درصدی مبادالت اقتصادی ایران و تاجیکستان

مدیر اطالعات ملی آمریکا:

 روسیه با چالش جایگزین کردن مهمات خود روبروست
 تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های کوچک

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ فوالد
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سرپرست ستاد حمل و نقل:

جزییات حذف شرط گواهی 
اسقاط برای واردات کامیون
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سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران:

ایرانازموضعضعفونیازمذاکرهنمیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مقامات آمریکایی به خوبی می دانند که ایران زیر 
فشار و با تهدید نه مذاکره می کند و نه امتیاز خواهد داد.به گزارش ایسنا، سخنگوی 
وزارت خارجه صبح دیروز؛ دوشــنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و 
خارجی در پاســخ به سوالی در ارتباط با ســفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران و 
توافقات صورت گرفته بین دو کشور در جریان این سفر تصریح کرد: آقای السودانی 
نخست وزیر عراق هفته گذشته به دعوت آقای رئیسی رئیس جمهور و در چهارچوب 
روابط دو جانبه به تهران ســفر کرده، سفر انجام شده سفر مهمی بود. در این سفر 
مقامات دو کشور در ارتباط با مسائل دو جانبه و مورد عالقه از جمله مسائل اقتصادی 
و تجاری رایزنی و گفت وگو کردند و بر گســترش تعامالت دو کشور در بخش های 

مختلف از جمله مسائل اقتصادی و تجاری تاکید کردند.

خبر خــوب تصمیم دولت عراق برای اســتقرار نیروهای مرکزی خود در 
مرزهای مشترک دو کشور

وی همچنیــن با بیان این که »گفت وگو درباره مســائل مرزی و امنیت مرزی یکی 
دیگــر از محورهای رایزنی مقامات ایران و عراق بود«، افزود: در جریان رایزنی ها در 
این ارتباط مجددا بر اهمیت اجرای نتایج گفت وگوهای قبلی دو کشور در این زمینه 
تاکید شــد و دولت عراق قول پیگیری و اجرای توافقات صورت گرفته را داد.وی در 
همین ارتباط تصریح کرد: در این روزها خبرهای خوبی را می شنوید که دولت عراق 
مصمم است که نیروهای مرکزی خود را در مرزهای مشترک دو کشور مستقر کند. 
این اقدام رو به جلو و مهمی در راســتای تامین ثبات در مرزهای دو کشور است و 
امیدواریم با استمرار این اقدامات دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسالمی ایران در مورد 

تامین امنیت کامل مرزهای دو کشور محقق شود.

سفری در چهارچوب سیاست همسایگی و آسیامحور
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با سفرهای 
اخیر علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه به کشورهای هند، قطر و روسیه اظهار 
کرد: این سفرها در چهارچوب سیاست همسایگی و آسیامحور بودن سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته و هم در مسیر استمرار گفت وگو و رایزنی های 
مقامات مختلف ایران با کشورهای مورد اشاره است.وی با بیان این که »در این سفرها 
و در جریان گفت وگوهای صورت گرفته بر ارتقای مناســبات ایران با این کشورها و 
افزایش همکاری های دو جانبه تاکید شــده اســت«، گفت: در واقع این سفرها در 
تکمیل گفت وگوها و رایزنی های سیاسی ایران با کشورهای هند، قطر و روسیه انجام 
شده اســت.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در این سفرها تبادل پیامی 
صورت گرفته و در مورد توافق احیای برجام رایزنی انجام شده است؟ گفت: طبیعی 
است که وقتی با کشورهای دوست گفت وگو و رایزنی می کنیم در مورد موضوعاتی 
که در افکار عمومی مهم است از جمله مذاکرات رفع تحریم ها گفت وگو و تبادل نظر 
صورت بگیرد. با توجه به این که کشورهای مورد اشاره نیز در مورد این موضوع دارای 

نقش هستند و تالش کرده اند که در این زمینه ایفای نقش کنند.

زمینه برداشتن گام های جدید همراه عربستان در حال مهیا شدن است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد مذاکرات ایران 
و عربستان و نقش عراق در پیگیری انجام گفت وگوها بین تهران و ریاض گفت: ما 

معتقدیم مناســبات دو کشور ایران و عربستان در راستای منافع دو جانبه و منطقه 
اســت. ما معتقدیم انجام گفت وگو و مذاکره سیاســی برای رفع اختالفات می تواند 
زمینه ســاز از ســرگیری روابط دو کشــور در چهارچوب منافع دو کشور و منافع 
منطقه ای باشــد و تا کنون نیز در همین چهارچوب عمل کرده ایم.کنعانی با اشاره 
به برگزاری پنج دور مذاکره بین ایران و عربســتان، گفت: با اجرای توافقات گذشته 
زمینه برای برداشــتن گام های جدید مهیا می شود.وی با تقدیر از نقش دولت عراق 
برای انجام مذاکرات بین تهران و ریاض گفت: دولت عراق تالش های صادقانه ای در 
این زمینه انجام داده است و اعالم کرده که آمادگی دارد این تالش ها را ادامه دهد 

و ایران از این نقش و تالش ها استقبال می کند.

ایران همواره از تمام ظرفیت های خود برای برقراری صلح و ثبات در یمن 
بهره گرفته است

ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
در ارتباط با اخبار منتشر شده از سوی آمریکایی ها مبنی بر این که آن ها یک کشتی 
ماهیگیری ایرانی را که مهمات به ســمت یمن حمل می کرده توقیف کرده اند و آیا 
این خبر از سوی ایران مورد تایید است یا نه؟ تصریح کرد: ما نیز این ادعا را از منابع 
خبری شنیده ایم و این موضوع تکرار ادعاهای بی پایه و بی اساسی است که صرفا برای 
مصارف و بهره برداری های سیاســی مطرح می شود و نشانه ای از تداوم رویکردهای 
مخرب آمریکاست.وی با اشاره به موضوع یمن و نقش آمریکا در تجاوز صورت گرفته 
به این کشــور تصریح کرد: موضع و سیاست ایران در ارتباط با یمن همواره روشن 
بوده است. ایران همواره از تمام ظرفیت های خود برای برقراری صلح و ثبات در یمن 

بهره گرفته اســت.وی با بیان این که »ما بر این موضوع تاکید داریم که تنها مردم 
یمن می توانند در مورد سرنوشت خود بدون دخالت بیگانگان تصمیم گیری کنند«، 
تصریح کرد: اتهام زنی های صورت گرفته را در راستای استمرار سیاست غلط آمریکا 

در ارتباط با منطقه و یمن می دانیم و این اتهام زنی ها چیز جدیدی نیست.

هر گونه سواستفاده از تحوالت داخلی ایران برای اعمال فشار سیاسی به 
کشور محکوم است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با اخبار منتشر 
شــده مبنی بر تالش برخی از کشــورها برای اخراج ایران از مقام کمیســیون زن 
سازمان ملل اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران مواضع خود را در ارتباط با اقدامات 
غیر قانونی تعداد مشــخصی از کشورهای غربی علیه ایران به بهانه تحوالت داخلی 
کشور رسما و آشکارا اعالم کرده است و هر گونه سواستفاده از تحوالت داخلی ایران 
برای اعمال فشــار سیاسی به کشور محکوم و غیر قابل قبول است.وی در پاسخ به 
این ســوال ادامه داد: ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل در یک انتخابات کامال 
شفاف و قانونی با بیشــترین رای کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل 
شــد و از 54 رای در این زمینه با کســب 43 رای عضو این کمیسیون شد.کنعانی 
تصریح کرد: تالش آمریکا و برخی از کشورهای مشخص اروپایی برای اخراج ایران از 
کمیسیون مقام زن سازمان ملل یک اقدام سیاسی و غیر قانونی است. این اقدامات 
قبل از اینکه اقدام علیه جمهوری اســالمی باشــد اقدام علیه رای آزادانه کشورها 
در تشــکل ها و ساختارهای بین المللی اســت. این اقدام در واقع به نوعی زیر سوال 
بردن حق رای کشــورهای مستقل و ارزش آراء آنهاســت. چرا که کشورها آزادانه 
و مســتقالنه به عضویت ایران در این ســاختار بین المللی رای دادند و اگر آمریکا و 
تعدادی از کشورهای غربی در چهارچوب سیاست اعمال فشار موفق شوند که ایران 
را از مقام کمیســیون زن اخراج کنند در واقع یک بدعت را پایه گذاری می کنند و 
یک کشور را که با حق رای آزادانه کشورها به عضویت یک ساختار بین المللی درآمده 
اخراج می کنند.وی همچنین با بیان این که »برخی از کشورهای عضو شورای امنیت 
و شــورای حقوق بشر که مدعی حقوق بشر هســتند در کارنامه خود جنایت های 
بی شماری را علیه کشورهای مستقل انجام داده اند«، گفت: ایران از تمام ظرفیت های 
سیاسی و دیپلماتیک خود برای جلوگیری از تحقق این رویکرد غیر قانونی استفاده 

خواهد کرد.

تناقض رفتاری و گفتاری اعضای غربی برجام جدید نیست
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران همچنین در ادامه گفت وگوی خود 
با خبرنگاران در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر این که مقامات آمریکایی بار دیگر 
اعالم کرده اند که احیای توافق برجام با توجه به تحوالت داخلی ایران در حال حاضر 
در اولویت آن ها قرار ندارد، تصریح کرد: تناقض رفتاری و گفتاری اعضای غربی برجام 
به خصوص آمریکا امر جدیدی نیست.وی با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپایی ها در 
اجرای تعهداتشان در ارتباط با موضوع برجام در بخش دیگری از صحبت های خود 
تصریح کرد: مقامات آمریکایی می دانند که ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نمی کند 

و بخاطر فشار و تهدید امتیازی نیز نمی دهد. مذاکره و توافق منطق خودش را دارد. 
موضع ایران در ارتباط با مذاکرات برجام و رفع تحریم ها کامال روشــن است. ایران 
متعهــد به برجام بود و به تعهداتش عمل کرد و دولت خاطی و ناقض برجام دولت 
آمریکاست و همانطور که اشاره کردم کشورهای اروپایی نیز به تعهداتشان در برجام 
عمل نکردند و علی رغم قول هایی که داده بودند نتوانســتند خروج آمریکا از برجام 
را جبران کنند.این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران با بیان این که »تهران به 
دنبال به سرانجام رساندن برجام است«، تصریح کرد: نیاز به برجام نیاز یکجانبه ایران 
نیست و ایران از موضع ضعف مذاکره نمی کند. نیاز آمریکا و غرب به برجام کمتر از 
ایران نیست و آن ها نباید منتی را در این ارتباط بر ایران بگذارند. همانطور که پیش 
از این نیز گفته ایم توافق در دسترس است و طرف ها می توانند در کوتاهترین مدت 
مذاکرات را جمع بندی کنند و به نتیجه برسانند. اگر از اراده سیاسی الزم برخوردار 
باشــند.وی با تاکید مجــدد مبنی بر این که »ایران از موضــع ضعف و نیاز مذاکره 
نمی کند«، گفت: توصیه ما مشخصا به شرکای اروپایی برجام این است که خودشان 

را تسلیم آمریکا نکنند.

روابط ایران و چین رو به رشد است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که برخی 
از اخبار بیانگر این اســت که در خصوص اجرای توافق 25 ســاله بین ایران و چین 
اقدام عملی چندانی صورت نگرفته است، تصریح کرد: روابط جمهوری اسالمی ایران 
و چین یک رابطه کامال رو به رشد و رو به جلو است و نمونه خوبی از همکاری های 
موفق دو کشور در یک رابطه دو جانبه است.کنعانی در همین ارتباط افزود: ما با یک 
واقعیتی به نام تحریم های غیر قانونی روبرو هستیم که امکان همکاری های متعارف 
و به ویژه علنی را با برخی از کشورها با محدودیت و مشکل مواجه می کند، اما روابط 
ایران و چین در حوزه های مختلف خوشبختانه برقرار است و رایزنی های مستمری 
بین تهران و پکن برای توسعه مناسبات دو کشور وجود دارد و در همین چهارچوب 
آمار و ارقامی که از حجم مبادالت دو کشــور منتشر می شود دلیل روشنی بر موفق 
بودن و رو به پیشــرفت بودن همکاری های دو کشور است.وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود در پاسخ به این سوال با بیان این که »اقتضائات فعالیت در شرایط 
جــاری به خصوص در شــرایط تحریم های غیر قانونی، مانع از علنی کردن بســتر 
همکاری های دو جانبه ایران با برخی از کشــورها یا ورود به جزئیات آن می شود«، 
تصریــح کرد: روند اجرایی توافقات دو جانبه بین ایران و چین در چهارچوب برنامه 
جامع همکاری 25 ســاله و ســایر توافقات دو جانبه بین دو کشــور روندی رو به 
پیشرفت دارد و انشاهلل این روند مبتنی بر اراده سیاسی رهبران دو کشور پیشرفت 

بیشتری خواهد داشت.

موضع ایران در قبال شبکه اینترنشنال کامال روشن است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط پیگیری های 
ایران در مورد نوع پوشــش تحوالت و اخبار ایران از سوی شبکه ایران اینترنشنال، 
تصریح کرد: موضع ایران در قبال این شبکه کامال روشن است، نقش این شبکه به 
عنوان یک شــبکه تروریستی در دامن زدن به بی ثباتی و اغتشاشات داخلی کامال 
روشن اســت. اقدام ایران در این زمینه حقوقی و قانونی خواهد بود. البته اقداماتی 
صورت گرفته و جزئیات آن در زمان مناســب اطالع رسانی خواهد شد و مجموعه 
ظرفیت های ایران برای برخورد حقوقی و قانونی هم با این شبکه و هم کشور میزبان 
آن و هــم حامی و حامیان مالی آن بکار گرفته خواهد شــد و در این زمینه عمل 

می شود.

مناسبات ایران با کشورهای مختلف دنیا مبتنی بر منافع و مصالح مشترک 
در حال پیگیری است

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد تاثیر اتفاقات داخلی اخیر ایران بر 
مناســبات تهران با دیگر کشورها نیز اظهار کرد: آنچه که در دو ماه اخیر در داخل 
کشور رخ داده موضوع داخلی است ولی سواستفاده برخی طرف های خارجی از این 
شــرایط داخلی برای پیگیری اهداف سیاسی شــان موضوعی کامال روشن و آشکار 
اســت. متاسفانه تعدادی از کشورهای مشــخص در این زمینه اقدامات غیر قانونی 
و مداخله جویانه انجام دادند و از رویکردهای غیر ســازنده در مورد تحوالت داخلی 
ایران برای پیگیری اهداف سیاســی خود استفاده کردند و ایران نیز واکنش الزم را 
در حوزه دیپلماتیک و سایر زمینه های ممکن در مورد این رویکردهای غیر سازنده 

نشان داده است.
وی با بیان این که »مناســبات ما با کشــورهای مختلف دنیا در چهارچوب های دو 
جانبه مبتنی بر منافع و مصالح مشــترک در حال پیگیری است«، افزود: در همین 
چهارچوب ســفرهای دیپلماتیک در ســطوح مختلف انجام می شود. تماس هایی 
در ســطوح مختلف برقرار اســت. گفت وگوها، رایزنی ها و تبادل هیات ها بین ایران 
و کشــورهای مختلف همه دال بر این است که جمهوری اســالمی ایران خارج از 
فشارهایی که از سوی برخی طرف های مشــخص وارد می شود در چهارچوب های 
دو جانبه و بین المللی مناســبات دیپلماتیک و روابط خارجی خودش را با جدیت و 
اهتمام پیگیری می کند.وی تاکید کرد: در کنار این تعامالت دیپلماتیک و دوجانبه 
با کشــورهای مختلف ما تا کنون نسبت به اقدامات غیر سازنده برخی از کشورهای 

مشخص واکنش عملی نشان داده ایم و بعد از آن هم واکنش نشان خواهیم داد.
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در همایش ملی کار و مطالبات کارگری که با پویش ساماندهی 
کارگران و نیروهای کار برگزار شــد، تصویب هرچه ســریع تر 
طرح ســاماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف شرکت های 
پیمانکاری مورد تاکید قرار گرفت.به گزارش ایســنا، همایش 
ملی کار و مطالبات کارگری با عنوان پویش طرح ســاماندهی 
و با هدف حذف شــرکتهای پیمانکاری و دالل نیروی انسانی 
با تالش اندیشکده همت وابسته به قرارگاه بقیه اهلل و با حضور 
نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس، نمایندگان کارگران 
در شورای عالی کار و جمع کثیری از کارگران سراسر کشور در 
سالن اجالس سرچشمه برگزار شد.رامین اناری - دبیر همایش 
و نماینده کارگران قراردادی و شرکتی - در گفت وگو با ایسنا،  

درباره جزئیات این همایش اظهار کرد: کلیات طرح ساماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت با ۱۹۴ رای تصویب شد و پس از آن 
به کمیســیون اجتماعی مجلس رفت و به تصویب رســید. در 
حال حاضر طرح ســاماندهی در نوبت رســیدگی قرار گرفته و 
قرار بود که ۶ آذر وارد صحن شــود ولی متاســفانه در مجلس 
مطرح نمی شد و همین مســاله باعث تشویش اذهان عمومی 
شــده و صبر میلیون ها کارگر و نیروی کار مشمول طرح را به 
تنگ آورده اســت.وی افزود: ما به این دلیل که در مسیر قانون 
گام برمی داریم، پوشــش طرح ساماندهی شهید ابراهیم هادی 
را با مساعدت اندیشکده همت وابسته به قرارگاه قرب بقیه اهلل 
تدارک دیدیم و تالش کردیم کــه نماینده ای از دولت نیز در 

این همایش حضور یابد ولی متاســفانه موفق نشدیم و کسی 
حاضر به حضور در جلســه نشد.اناری ادامه داد: ما انتظار داریم 
که با اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به حذف 
شــرکت های پیمانکاری بیانجامد و نیروهای کار با ســابقه که 
سالها چشــم انتظار مانده اند، هرچه سریع تر قرارداد مستقیم 
شــوند.نماینده کارگران قراردادی و شرکتی با اشاره به حضور 
نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون امنیت ملی مجلس 
اظهار کرد: قرار بود از کمیســیون اجتماعی مجلس هم در این 
همایش حضور یابند که چون مجلس دوشــیفته شــده است 
امکان حضور نیافتند. در این جلسه نمایندگان کارگران از فوالد 

مبارکه تا بانکهای ادغامی به بیان نظرات خود پرداختند.

گزیده خبر

بررسی رونق بازار ملک در آبان ماه
آپارتمان سپر تورم شد

تحرک بازار مســکن در دومین ماه از پاییز امســال در حالی رقم خورد که به 
دلیل پایان فصل جابه جایی انتظار رشــد حدود ۷ درصد قیمت ها و ۴۸ درصد 
معامالت دور از ذهن بود؛ اما کارشناســان معتقدند نوسانات نرخ ارز، بخشی از 
ســرمایه ها را به منظور محافظت در برابر تورم به ســمت بازار ملک سوق داد.

به گزارش ایســنا، بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در هشتمین ماه از 
سال جاری تحرک نسبی این بازار را نشان می دهد که به افزایش ۶.۸ درصدی 
قیمت ها منجر شد و متوســط قیمت به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع 
رسید. این در حالی است که طی دو ماه قبل از آن بازار به ثبات نسبی رسیده 
بود و نرخ رشــد ماهیانه آن به ترتیب ۱.۱ و ۱.۲ درصد اعالم شد. ظاهرا فشار 
تقاضا برای واحدهای کوچک متــراژ در مناطق جنوبی، پدیده ی غالب در این 
بازار است.تعداد معامالت در آبان ماه ۱۴۰۱ برخالف برخی پیش بینی ها افزایش 
پیدا کرد. در این ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش آپارتمان منعقد 
شــد که از افزایش ۴۷.۸ درصد نسبت به مهر امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت 
به آبان پارســال حکایت دارد. به نظر می رسد بخش قابل  توجهی از متقاضیان 
سرمایه ای و مصرفی تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در آبان ماه 

اقدام به خرید آپارتمان کرده اند.

عبور بازار مسکن از تورم عمومی
بررسی وضعیت سالیانه ی بازار مسکن شهر تهران از افزایش ۴۶ درصدی قیمت 
نســبت به آبان سال گذشته خبر می دهد که ۲ درصد پایین تر از تورم نقطه به 
نقطه و ۲ درصد باالتر از تورم عمومی بود. این اولین بار در سال جاری است که 
قیمت ها در بازار مسکن از تورم عمومی فراتر می رود. باال رفتن قیمت مسکن، 
تبعاتی را به دنبال دارد که خروج بخش قابل  توجهی از تقاضای مصرفی و رکود 
ساخت و ساز از جمله ی این تبعات است. هم اکنون سهم واحدهای با عمر بنای 
کمتر از ۵ سال از کل معامالت ۲۸.۴ درصد است که کمترین میزان دست کم 
از هشت سال اخیر تا کنون محسوب می شود.کمبود واحدهای مرغوب متناسب  
بــا قدرت خرید متقاضیان در مناطق میانی و جنوبی تهران، افزایش قیمت در 
این مناطق را در مقایســه با نیمه شمالی تهران تشدید کرده است. آبان امسال 
باالترین رشد ماهیانه قیمت در بین مناطق پرمعامله ی تهران با ۱۳.۶ درصد به 
منطقه ۴ تعلق داشت و بیشترین افزایش سالیانه قیمت نیز با ۶۰ درصد مربوط 
به منطقه ی ۱۰ بود. دو منطقه ی مذکور به ترتیب رتبه های چهارم و دوم را در 

تعداد معامالت شهر تهران دارند.

نیمی از معامالت در 27 درصد مناطق
مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۷ و ۸  به ترتیب جایگاه های اول تا ششــم از نظر تعداد 
قراردادهای خرید و فروش مســکن شــهر تهران را در اختیار دارند که بیش از 
نیمــی از معامالت را در بین مناطق ۲۲ گانه در آبان ۱۴۰۱ به خود اختصاص 
دادند. منطقه ی یک نیز جایگاه هشتم را درخصوص سهم از معامالت به دست 
آورد.آبان پارسال میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه یک ۷۲ میلیون و ۷۴۹ 
هزار تومان بوده که در حال حاضر به ۹۵ میلیون ۱۱۴ هزار تومان رسیده است. 
نرخ رشد ماهیانه قیمت در این منطقه ۷.۶ درصد و رشد سالیانه آن ۳۰.۷ درصد 
بوده که کمترین میزان افزایش قیمت را در هشت منطقه ی پرتقاضای تهران به  
ثبت رساند.در منطقه ۲  که جایگاه سوم را از نظر تعداد معامالت دارد متوسط 
قیمت مسکن از متری ۵۰ میلیون و ۳۸ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۶۸ 
میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. در این منطقه  با رشد 
ماهیانه ۷.۳ درصد و رشد سالیانه ۳۶.۵ درصد قیمت مواجه بوده ایم.در منطقه ی 
۵ به عنوان پرمعامله ترین منطقه ی تهران در حال حاضر قیمت هر متر مسکن 
به طور میانگین ۵۶ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش ۲.۶ درصد در 
مقایســه با ماه گذشــته و ۴۷.۵ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را 
نشان می دهد. قیمت مسکن در منطقه ۴ هم از ۳۴ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان 
در آبان ســال گذشــته به ۵۲ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان در آبان سال جاری 
رسیده که افزایش ۵۴ درصد را به ثبت رساند. طی یک ماه گذشته نیز قیمت 
مســکن در این منطقه افزایش ۱۳.۶ درصد را نشان داد.آبان ۱۴۰۱ در مناطق 
۷، ۱۰ و ۱۴ نیز به ترتیب میانگین قیمت مسکن ۴۳.۶ میلیون، ۳۳.۴ میلیون و 
۳۴.۸ میلیون بوده است. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت در منطقه ۷ به 
میزان ۴.۶ درصد و ۴۴.۶ درصد بود. در منطقه ۱۰ رشد قیمت در مقایسه با ماه 
گذشته ۴.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۰ درصد به ثبت رسید. 
میزان افزایش ماهیانه و ســالیانه ی قیمت در منطقه ی ۱۴ به عنوان پنجمین 
منطقه ی پرتقاضا در بازار مسکن به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴۷ درصد اعالم شد.اما 
در منطقه ی ۱۸ به عنوان ارزان ترین منطقه ی در بازار مسکن شهر تهران قیمت 
هر متر خانه از ۱۴ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان در آبان ســال گذشــته به ۲۳ 
میلیون و ۹۳ هزار تومان در آبان امســال رسید. رشد ماهیانه قیمت در منطقه 

۱۸ به میزان ۸.۴ درصد و افزایش سالیانه ی قیمت نیز ۵۹ درصد بوده است.

اصابت ترکش های دالر به بازار مسکن
فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در تحلیل رونق نسبی 
بازار مســکن در آبان ماه ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: بخشی از این رشد به نوسانات 
قیمت ارز برمی گردد، علت دیگر افزایش قیمت نهاده های ســاختمانی است و 
مســاله ی بعدی به انجام نشــدن کار خاصی در پروژه نهضت ملی مســکن بر 
می گردد که باعث انصراف متقاضیان از این پروژه شده و اثراتش در بازار مسکن 
بروز پیدا کرده اســت.وی با بیان این که شرایط ساخت وساز در کشور مساعد 
نیست، تاکید کرد: اندک کارگاه های ساختمانی که در این مدت فعال بودند با 
نوســانات اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با 
بخش ســاخت وساز دچار مشکالتی شده اند.پیداست وزارت راه و شهرسازی و 

وزارت صمت هم موضوع را چندان جدی نگرفته اند.

مدیر عامل شرکت فرودگاه هاو ناوبری هوایی کشور:
اخذ گواهی بین المللی فرودگاه مهرآباد تا 

پایان سال ۱۴۰۳
مدیر عامل شــرکت فرودگاه هاو ناوبری هوایی کشــور از کســب گواهی بین 
المللی برخی فرودگاه ها در آینده نزدیــک خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از صدا و ســیما؛ حمیدر رضا ســیدی گفت: براساس دستورالعملی که 
اخیراً توســط هیأت وزیران درباره ی اخذ گواهی نامه بین المللی ابالغ شده تا 
پایان ســال ۱۴۰۳ فرودگاه های بین المللی موظف به دریافت گواهی نامه بین 
المللی هســتند.وی افزود: براین اساس پایش ۸ فرودگاه بین المللی آغاز شده 
به طوری که ۳ فرودگاه تا پایان ســال و مابقی تا تابستان سال دیگر موفق به 
دریافت گواهی بین المللی می شوند.سیدی خاطر نشان کرد: برخی فرودگاه های 
مشترک با نیروهای مسلح برای دست یابی به گواهی بین المللی نیازمند رفع 
موانع هســتند از جمله این فرودگاه ها مهرآباد است که تا سال آینده می تواند 

گواهی نامه را اخذ کند.

خانه در هر منطقه تهران چند؟
طبــق آمار بانک مرکزی، باالترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۹۵ میلیون 
و ۱۱۴ هزار تومان و پایین ترین قیمت ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان در آبان ماه 
ثبت شده که فاصله ۷۲ میلیون تومانی قیمت در گران ترین و ارزان ترین منطقه 
را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی که به تازگی منتشر 
کرده، به بررســی تغییرات قیمتی و تعداد معامالت انجام شــده در آپارتمان و 
ساختمان  های مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران در آبان ماه سال جاری پرداخته 
است.براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۶ میلیون و 
۷۰۴ هزار تومان رسیده که بیشترین قیمت هر متر خانه ۹۵ میلیون و ۱۱۴ هزار 
تومــان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان در منطقه 
۱۸ بوده است؛ بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین و ارزان ترین 
منطقه تهران حدود ۷۲ میلیون تومان اســت.همچنین، مناطق سه و دو بعد از 
منطقه یک، جزو گران  ترین مناطق تهران گزارش شده  اند؛ به طوری که متوسط 
قیمت در منطقه سه،  ۸۱ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان و در منطقه دو،  ۶۸ میلیون 
و ۳۲۰ هــزار تومان اســت.عالوه بر این، مناطــق ۱۷ و ۱۵، پس از منطقه ۱۸ 
ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش شده اند و متوسط قیمت خانه در این مناطق 
به ترتیب ۲۵ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان است.از 
سوی دیگر، بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در 
مناطق ۲۲ گانه تهران در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری بیانگر این است 
که ۲۱ منطقه تهران با افزایش قیمت مســکن در ماه موردنظر مواجه شده اند و 
فقط قیمت خانه در منطقه ۱۱ تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
طبــق این گزارش، تعداد معامالت انجام شــده در این ماه ۸۰۰۰ فقره بوده که 
در این بین، بررسی جزئیات تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران نشان می دهد در آبان امسال تعداد معامالت مسکن نسبت به ماه قبل در 
تمام مناطق تهران افزایشی بوده است. در این بین، کم ترین تعداد معامله مسکن 
به منطقه ۱۹ با ۵۳ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، 

۱۰، ۲ و ۴ مربوط می شود.

هشدار نسبت به وضعیت طبقه متوسط

 ابرثروتمندان ۱۵ برابر فقرا درآمد دارند
عضو هیات علمی دانشــگاه چمران معتقد است:طبقه متوسط 
طبق محاسبات و برآوردها به شدت الغر و کوچک شده است و 
حتی می توان تا دهک ششــم را در دهک درآمدی پایین تلقی 
کرد و از بین رفتن طبقه متوســط تبعات اجتماعی بلند مدت 
نگران کننده ای خواهد داشت.نگارعلی_ طبق آماری که از سوی 
مرکز آمار در اولین روز آذر ماه منتشــر شــد، نرخ تورم ساالنه 
آبان ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۴ درصد رسیده است 
که رشــد ۱.۱ درصدی را نســبت به مدت مشابه ماه گذشته 
تجربه کرده اســت.تورم که سایه ســیاه خود را دهه ها است بر 
ســر اقتصاد ایران انداخته اســت در کلی ترین بیان به معنای 
افزایش مداوم قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص اســت؛ در 
ایران تورم به تملک دولت درآمده اســت به این معنا که دولت 
با چاپ پول و ســرعت بخشــیدن به افزایــش قیمت ها نوعی 
مالیات از شــهروندان اخذ می کند و نوعی جریان انتقال ثروت 
از ســوی کسانی  که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که 
افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می گیرد ایجاد می کند و به 
شکاف طبقاتی دامن می زند.آنچه که تورم را ترسناک می کند، 
همبستگی باالی آن با فقر است به این معنا که با افزایش نرخ 
تورم از قدرت خرید مردم کاسته می شود و خط فقر روز به روز 
باالتر می رود؛ پس از آنکه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد 
کانون شوراهای اسالمی کار، خط فقر نسبی خانوارها در ایران 
را ۱۸ میلیــون و ۲۹۰ هزار تومان اعالم کرد، وحید محمودی، 
اقتصاددان اعالم کرد که خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره 
ساکن شــهر تهران، ۳۲ میلیون تومان و برای خانوار روستایی 
در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده 
می شود و با این حســاب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر 
مطلق هســتند.مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد توسعه و استاد 
دانشــگاه شهید چمران اهواز، در گفت و گو با خبرآنالین و در 
واکنــش به آمارهایی که در خصوص خط فقر ارائه می شــود؛ 
گفــت:« در ایران برای اندازه گیری خط فقر اســتاندارد خاصی 

وجود ندارد و مطالعات مختلــف با روش های مختلفی در این 
خصوص صورت می گیرد اما با توجه به شرایطی که وجود دارد 
به نظر می آید که آمارهای منتشــر شده مبنی بر خط فقر ۳۲ 
میلیون تومانی برای یک خانوار دو نفره ســاکن شهر تهران به 

واقعیت نزدیک باشد.«

دهک دهمی ها 15 برابر دهک اول درآمد دارند
افقه در خصوص آمارهای تورمی آبان ماه که از سوی مرکز آمار 
ارائه شد؛ گفت:« یکی از معیارهای شکاف طبقاتی نسبت دهک 
دهم به دهک اول است و افزایش آن نشان دهنده افزایش فاصله 

طبقاتی است که در حال حاضر در کشور به ۱۵ رسیده است؛ به 
این معنی که دهک دهمی ها ۱۵ برابر بیشتر از دهک اول کسب 
درآمد می کنند و هر چقدر این عدد کمتر باشــد نشان دهنده 
فاصله طبقاتی کمتر و هر چقدر بیشتر باشد نشان دهنده فاصله 
طبقاتی بیشتر است و ایران در حال حاضر از جمله کشورهایی 
است که در آن این عدد باال است.«او در ادامه گفت:« ساختارها 
در حال حاضر در کشور در جهت تجمع ثروت در دست اقلیتی 
اســت که محرومیت انبوهی از مردم از تولیــد ملی را در پی 
خواهد داشت و دهک دهم از جمله افرادی هستند که می توان 
آنها را ابرثروتمنــد تلقی کرد و حتی اختالف ثروت این دهک 

از سایر دهک های پردرآمد و ثروتمند نیز بسیار زیاد است.«

بخشی از اعتراضات به نابرابری درآمدی باز می گردد
افقه در ادامه در خصوص تبعات شــکاف طبقاتی گفت:« این 
شــکاف طبقاتی عوارض اجتماعی و فرهنگی گسترده ای دارد 
که ســال ها است نمود و بروز پیدا کرده است و بخشی از ریشه 
اعتراضــات فعلی را نیز می توان در نابرابــری درآمدی و فقر و 
متراکم شدن ثروت در بخشی کوچکی از جامعه جست وجو کرد 
که همسو شــدن آن با خواسته های اجتماعی منجر به انفجار 

خشم شده است.«

دهک ششمی ها نیز از جمله کم درآمدها هستند
این کارشناس اقتصاد توسعه در دامه در خصوص جایگاه طبقه 
متوســط در تقسیم بندی دهک ها گفت:« طبقه متوسط طبق 
محاسبات و برآوردها به شدت الغر و کوچک شده است و حتی 
می توان تا دهک ششــم را در دهک درآمدی پایین تلقی کرد 
و از بین رفتن طبقه متوسط تبعات اجتماعی بلند مدت نگران 
کننده ای خواهد داشــت.«افقه در خصوص تبعات گستردگی 
فقر در جامعــه گفت:« فقر یک عامل بازدارنده برای رشــد و 
پیشرفت اقتصادی اســت و فاصله طبقاتی کارایی و مشارکت 
در فرایند توســعه را مختل می کند. فقر از جنبه های مختلف 
بر رشــد اقتصادی تاثیر می گذارد؛ یکی از جنبه تاثیر بر رشد 
فکری و جسمی کودکان است که به دلیل تغذیه نامناسب در 
دوره کودکــی و عدم تامین نیازهای الزم در میان مدت و بلند 
مدت رخ می دهد و افراد نمی توانند در فرایند توسعه مشارکت 
داشته باشند و از طرف دیگر احساس تبعیض و نارضایتی منجر 
به کاهش بهره وری افراد خواهد شد و عمال بهره وری الزم مانند 
یک فرد در شــرایط عادی را از بین خواهد برد و چه به صورت 
مستقیم و یا غیر مستقیم گسترش فقر بر کاهش رشد اقتصادی 

و نابرابری به صورت یک دور باطل اثرگذار خواهد بود.«

بر اســاس بســته ی جدید تشــویقی 
خانه هایی  نوســازی  امکان  شهرسازانه 
با مســاحت کمتــر از ۵۰ متــر مربع 
مساحت به شرط رعایت کلیه ی ضوابط 
شهرسازی و معماری وجود دارد؛ البته 
این واحدها از ضوابط تشــویقی موضوع 
این مصوبه برخوردار نخواهند شــد.به 
گزارش ایســنا، اوایل آبان ماه امســال 
شــورای عالی معماری و شهرســازی 
سیاســت ها و ضوابط تشویقی کالبدی 
متضمن نوسازی محله ای در بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری را به تصویب 
رســاند. این مصوبه چهار گــروه واقع 
در مناطق هدف بازآفرینی شــهری را 
شامل می شــود. بر این اساس هرکس 
هر خانه ای با هر متراژی داشــته باشد 
چنانچه امــکان تجمیع نباشــد برای 
نوسازی پروانه ساختمانی صادر خواهد 
شــد.پیش از آن هم برای نوســازی و 
بهســازی واحدهای واقع در بافت های 
فرســوده تســهیالتی شــامل تخفیف 
حداقل ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه 
از سوی شهرداری ها و وام تا سقف ۴۵۰ 
میلیون تومــان )در اطــراف حرم های 
مطهر چهار شهر مشــهد، تهران، قم و 
شــیراز ۶۰۰ میلیون تومان( در دستور 
کار قرار داشــت که به قوت خود باقی 
است.آنطور که محمد آیینی ـ  مدیرعامل 

شرکت بازآفرینی شهری ایران - گفته 
اســت مصوبه تشــویقات ویژه نوسازی 
قطعــات غیرقابل تجمیع که پالک های 
مسکونی با مساحت کمتر از حد نصاب 
تفکیک و حداقل مساحت ۵۰ مترمربع 
)پــس از اصالحــی( و غیرقابل تجمیع 
)مجاورت با معبر یا کاربری های عمومی 
و ساختمان نوساز( را شامل می شود. در 
این مصوبه تبصره ای در نظر گرفته شده 
و قطعات مســکونی با مساحت کمتر از 
۵۰ مترمربع که امکان تجمیع نداشــته 
باشــند، به شــرط رعایت کلیه ضوابط 
شهرسازی، معماری و ساختمان، بدون 
برخورداری از ضوابط تشــویقی موضوع 

ایــن مصوبه، امــکان دریافــت پروانه 
ســاختمانی را خواهند داشــت.آیینی، 
شــرط بهره مندی از بســته تشــویقی 
شهرسازانه در نظر گرفته برای نوسازی 
تجمیعی در عمق بافت فرسوده را شده 
دارا بودن حدنصاب تفکیک )موجود یا 
حاصل از تجمیع( طبق طرح مصوب و 
مجاورت قطعه با یک معبر دارای عرض 
حداقل ۶ متر عنوان کرد و گفت: اعطای 
حداکثر یک طبقه تشــویقی نســبت 
به تراکم مجاز طــرح مصوب و کاهش 
ضریــب تامین پارکینگ مــورد نیاز به 
۰.۷۵ بــرای هر واحد و عدم احتســاب 
مســاحت بالکن و تراس در محاســبه 

تراکم ســاختمانی از جمله مشوق های 
در نظر گرفته شــده و بخشــی از این 
مشوق ها هستند.از ســوی دیگر طبق 
اعالم بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح 
نوســازی در بافت های فرســوده )سال 
۱۳۹۸( تاکنــون تعداد ۷۰ هزار و ۳۲۱ 
نفر بــرای دریافت تســهیالت به بانک 
مسکن معرفی شده اند که بانک با تعداد 
۳۹ هزار و ۵۶ واحد قرارداد به میزان ۶ 
هزار و ۲۴۶ میلیاردتومان منعقد کرده 
است. ۱۵ هزار و ۶۷۰ واحد از این تعداد 
در دولت ســیزدهم محقق شده است.
بنابراین گزارش، دولت سیزدهم نوسازی 
و بهســازی ســالیانه ۱۵۰ هزار واحد 
مسکونی واقع در مناطق هدف بازآفرینی 
شهری را در دستور کار قرار داده و اعالم 
کرده می خواهد نســبت به قبل کار ۱۰ 
برابری انجام دهد. با این حال بررسی ها 
نوســازی مناطق هدف  نشان می دهد 
بازآفرینــی شــهری شــامل بافت های 
فرســوده، حاشیه ای و ســکونتگاه های 
غیررســمی دســت کم با پنج چالش 
شــامل عدم همکاری برخی بانک ها در 
پرداخت تسهیالت، طوالنی بودن مدت 
زمــان صدور پروانــه، تجمیع پالک ها، 
افزایش قیمت نهاده های ســاختمانی و 
پایین بودن تمایل به سرمایه گذاری در 

این مناطق مواجه است.

 نوسازی خانه های کمتر
 از 50 متر هم امکان پذیر است

رئیس کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه با 
فســاد اتاق بازرگانی تهران می گوید، بهترین 
و کم هزینه ترین اقدام برای مبارزه با فســاد 
پیشگیری از آن و از بین بردن بسترهای فساد 
در اقتصاد کشور است.حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این درست 
اســت که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط 
بخش های شبه دولتی و خصولتی اداره می شود اما باید توجه داشت که سهم بخش 
خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال 
در اقتصاد ایران، بســیار گسترده است و نمی توان در پیگیری مسائل مهمی مانند 
مبارزه با فســاد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت. در واقع 
ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر 
داشته باشــیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است.وی با 

اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: ما در سال های گذشته بارها 
شاهد آن بوده ایم که شرکت ها و نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را 
خصوصی می نامند و به این شکل خود را معرفی می کنند. از این رو در این تردیدی 
وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش خصوصی و ظرفیت های آن 
حساب باز کرد.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه برگزاری همایش مبارزه 
با فســاد در این اتاق در هفت سال گذشته، توضیح داد: بعد از برگزاری هفت دوره 
مراســم روز جهانی مبارزه با فســاد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین 
دور ایــن همایش را نیز برای بازخوانــی فعالیت های بخش خصوصی در این حوزه 
و چشــم انداز پیش رو برگزار کنیم. در این دوره، مشــابه دوره های گذشته تمرکز 
ما بر بررســی ظرفیت ها و موقعیت های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف 
خواهد بود. بی شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعاالن اقتصادی و 

همین طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شــناخته شده و بین المللی 
در زمینه مبارزه با فســاد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید 
توجه صاحب نظران و مسئوالن در حوزه های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری 
موضوعات مورد تاکید این کنوانســیون جلب کنیم.او افزود: در کشور ما قوانینی با 
تکیه بر کنوانســیون جهانی مبارزه با فســاد به تصویب رسیده که اکنون در حال 
اجراســت. در عین حال، برخی از موارد مورد اشــاره کنوانسیون نیز هنوز در قالب 
قوانین موضوعه در کشــور پیگیری نمی شــود و به رغم آنکه کلیت کنوانسیون در 
کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی 
ندارد و به همین ســبب مورد پیگیری قرار نمی گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد 
اجرای آنها به صورت مجدانه پیگیری نمی شــود. بنابراین مشابه سال های گذشته، 
این موارد در هشــتمین دوره همایش روز جهانی فساد نیز به معرض نقد و بررسی 
گذاشته می شود و فعالیت های گذشته بازخوانی می شود.بر اساس توضیحات فروزان 
فرد، هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد در روز شنبه، نوزدهم آذرماه 
در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح در طبقه هشتم اتاق تهران برگزار خواهد شد و از نهادهای 
دولتی نیز نماینده ای از وزارت دادگستری به عنوان نهاد مسئول اجرای کنوانسیون 

مبارزه با فساد در این جلسه حاضر می شود.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران:

باید از فساد پیشگیری کرد

نماینده کارگران قراردادی و 
شرکتی:

طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان 
دولت بار مالی ندارد
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گزیده خبر

۱۵۰متر خط انتقال فاضالب شهری دهلران 
تعویض گردید

معاون بهره برداری و توســعه فاضالب اســتان ایالم گفت: ۱۵۰متر خط انتقال 
فاضالب شــهری دهلران تعویض گردید.ایالم، صبــح اقتصاد_به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان ایالم، مهندس محمد پیرباوه پور با اعالم 
این خبر افزود: طرح فاضالب شــهر دهلران مربوط به دهه هفتاد بوده و شبکه 
جمع آوری فاضالب و خطوط انتقال آن از جنس لوله های بتنی اجرا شــده که 
از نظر مهندسی دوره طرح مذکور به پایان رسیده، لوله ها دچار خوردگی شده 
و بدلیل ریزش دیواره داخلی لوله ها مسیر جریان کیپ و مسدود گردیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مقدار۱۵۰متر از خط انتقال بصورت اضطراری 
نیاز به ترمیم داشــت از محل منابع داخلی شرکت و با توان و تخصص نیروهای 
معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب استان و نیروهای آبفا شهرستان دهلران 

اقدام به اجرای مقدار مذکور با لوله۴۰۰پلی اتیلن کاروگیت گردید.

جانمایی مخازن نمک و شن در مناطق دهگانه
سرپرســت معاونت محیط زیســت و خدمات شهری 
شــهرداری کرج از جانمایی مخازن ماســه و نمک در 
ســطح شــهر کرج خبر داد و گفت: این اقدام با هدف 
آمادگی در برابر بارش های اخیر صورت گرفته اســت.

عباس کمالی روســتا گفت: در راستای خدمات رسانی 
مطلوب و مقابله در مواقع بحرانی بارش برف طی روزهای آتی، مخازن ماســه و 
نمک در ســطح شهر جانمایی شده است. این مسئول اظهار داشت: کیسه های 
شن و نمک در داخل مخازن مخصوص و مناسب در معابر شیب دار و در معرض 
دید و دســترس شهروندان قرار داده  شــده تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار 
گیرند.کمالی روستا در ادامه با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی استفاده بهینه از این 
امکانات و با اشــاره به اینکه مخازن مخصوص همراه با کیســه های شن و نمک 
در مناطق و معابر اصلی و شــیب دار شهر جانمایی شده، از شهروندان خواست 
تا در استفاده صحیح این بسته ها کوشا باشند، چرا که در مواقع بحرانی و برفی 
بسیاری از شهروندان به این بسته ها نیاز مبرم پیدا خواهند کرد.معاون خدمات 
شهری در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه شهروندان به به فضای سبز و امکانات 
شــهری توضیح داد: از شهروندان تقاضا می شــود ریختن نمک بر روی سطح 
پیاده رو و فضای ســبز شــهری که باعث از بین رفتن سنگ فرش ها و درختان 
می شــود خودداری کنند و در صورت نیاز ضروری تنها از ماسه خالی در سطح 

پیاده رو استفاده کنند.

آمادگی شهرداری قم در شناسایی خانه 
مسافرهای غیرمجاز 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم از آمادگی 
شــهرداری در شناسایی خانه مســافرهای غیرمجاز  
خبر داد و گفــت: معضالت تأمیــن پارکینگ تنها 
بخشــی از مشکالت خانه مسافرها بوده و باید بدانیم 
کمیسیون ماده ۵ ضوابطی را مشخص کرده که این 
ضوابط مبنای کار شــهرداری است.به گزارش شــهرنیوز، مجید متین فر در 
جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم که با موضوع 
ســاماندهی خانه مسافرها تشکیل شــد، اظهار داشت:  در چند سال گذشته 
جلسات زیادی برای رفع مشکالت اسکان زائران در شهر قم برگزارشده است 
و امروز صدور مجوز برای ادامه کار خانه مسافرها، یکی از معضالت شهرداری 
است.وی ارزش افزوده ایجاد خانه مسافرها در پیرامون حرم را عددی قابل توجه 
دانســت و افزود: در جلسه کمیســیون ماده ۵ همیشه سیما و منظر شهری 
پیرامون حرم مطهر موردتوجه بوده اســت و بسته های تشویقی و ارائه مجوز 
برای مهمان پذیر مشکلی برای سیما و منظر ایجاد نمی کند.معاون شهرسازی 
و معماری شــهرداری قم، مشــکالت حوزه درمان و ایمنی در بخش سالمت 
را نیز بخشــی از دغدغه شــهر در مورد خانه مســافرها برشمرد و بیان کرد: 
معضالت تأمین پارکینگ تنها بخشــی از مشکالت خانه مسافرها بوده و باید 
بدانیم کمیسیون ماده ۵ ضوابطی را مشخص کرده که این ضوابط مبنای کار 
شــهرداری است.وی رویکرد شــهرداری را بر صدور مجوز دائم عنوان کرد و 
گفت: شهرداری تنها برای ۵ سال می تواند مجوز موقت صادر کند و شهرداری 
الزام به تأمین پارکینگ دارد، ولی در صورت عدم توانایی قانون هزینه حذف 
پارکینگ گرفته می شود، یعنی این مانع صدور مجوز نمی شود اما قبل از این 
موضوع باید تأییدیه ایمنی گرفته باشــد.متین فر در پایان فرایند اخذ مجوز 
خانه مسافرها را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این فرایند حتی باید تأییدیه 

استحکام نسبی بنا و مجوز آتش نشانی داشته باشد.

اجرای فاز 8 توسعه همراه اول در گلستان 
مدیر مخابرات منطقه گلســتان از اجرای فاز 8 همراه اول در استان خبرداد.به 
گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان دکتر غالمعلی شهمرادی با 
اشاره به گام های اساسی برداشته شده در جهت رفع موانع توسعه فاز 8 همراه 
اول در سطح اســتان گفت: با تالش های شبانه روزی پرسنل مخابرات منطقه 
گلستان اجرای این طرح با سرعت هر چه تمام تر در حال اجراست .مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان با اعالم این خبر گفت :با اجرای فاز 8، بهسازی شبکه در تمام 
بخش های مخابرات اتفاق می افتد .وی افزود از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد 
۱7 سایت جدید وهمچنین تعداد۱27 سایت ارتقاء تکنولوژی داشته ویک سایت 

با تکنولوژی TD-LTE در شبکه همراه اول اجرا شده ست .

معاون نخست وزیر روسیه:
روسیه نفت مشمول سقف قیمت صادر نخواهد کرد

الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد روسیه نفتی که مشمول سقف قیمت غربی قرار بگیرد را صادر 
نخواهد کرد؛ حتی اگر مجبور شود تولیدش را کاهش دهد.به گزارش ایسنا، کشورهای گروه هفت و استرالیا روز جمعه 
با تعیین قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه موافقت کردند. این توافق پس از جلب حمایت لهستان 
و موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این سقف قیمت انجام شد.اقدام غرب برای ممنوع کردن ارائه خدمات 
حمل، بیمه و بیمه اتکایی برای محموله های نفت روسیه که باالتر از این سقف قیمت فروخته می شوند، تالشی برای 
تنبیه پوتین برای جنگ در اوکراین است.الکساندر نواک اظهار کرد: این اقدام غرب مداخله نسنجیده است که برخالف 
مقــررات تجارت آزاد بوده و بازارهای انرژی جهانی را با ایجاد کمبود عرضه، دچار بی ثباتی خواهد کرد.نواک که مقام 
دولتی مسئول نفت، گاز، انرژی اتمی و زغال سنگ روسیه است، اظهار کرد: ما روی مکانیزمی کار می کنیم تا استفاده 
از ابزار سقف قیمت فارغ از هر نرخی که تعیین شود را ممنوع کنیم زیرا چنین مداخله ای، ممکن است باعث بی ثباتی 
بیشتر بازار شود. ما نفت و فرآورده های نفتی را تنها به کشورهایی خواهیم فروخت که با ما تحت شرایط بازار همکاری 
می کنند؛ حتی اگر مجبور شویم، تولید را اندکی کاهش می دهیم.نواک هشدار داد: سقف قیمت مشکالتی را در بازارهای 
فرآورده های نفتی ایجاد خواهد کرد و ممکن اســت کشــورهای دیگری عالوه بر روسیه را متاثر کند.هنوز تاثیر فوری 
ســقف قیمت غربی بر تجارت نفت روسیه معلوم نیســت زیرا اختالف قیمت نفت روسیه با نفت برنت به میزان قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. گرید نفتی اورال روسیه حدود ۶۱.۳ دالر در هر بشکه معامله می شود که تنها یک 
دالر باالتر از این ســقف قیمت اســت. بهای معامالت نفت برنت روز جمعه در 8۵ دالر و ۵7 سنت در هر بشکه بسته 
شد.فروش نفت و گاز به اروپا، یکی از منابع اصلی ارزآوری روسیه از زمان کشف منابع عظیم نفت و گاز در سیبری چند 
دهه پس از جنگ جهانی دوم، بوده است.یک منبع آگاه که مایل نبود به دلیل حساسیت وضعیت نامش فاش شود، به 
رویترز گفت: فرمانی در دست آماده سازی است تا تعامل با کشورها و شرکت هایی که از سقف قیمت تبعیت می کنند را 
برای شرکت ها و معامله گران روسی ممنوع کند. در واقع چنین فرمانی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی به کشورها و 
شرکت هایی که مکانیزم سقف قیمت را اجرا می کنند، ممنوع خواهد کرد.بر اساس گزارش رویترز، از زمان صدور فرمان 
عملیات نظامی در اوکراین در 2۴ فوریه، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می گوید آمریکا و هم پیمانانش با وضع 
شــدیدترین تحریم ها در تاریخ مدرن،  یک جنگ اقتصادی علیه روسیه به راه انداختند و هشدار داده است که با یک 
بحران انرژی روبرو خواهند شد. پوتین در سپتامبر به غرب هشدار داد: اگر سقف قیمت برای نفت و گاز روسیه تعیین 
شــود، ممکن است عرضه انرژی را قطع کند و اروپا مانند دم گرگ در داستان افسانه ای روسی یخ خواهد زد.بازیگران 
صنعت و یک مقام آمریکایی در اکتبر به رویترز گفتند: روســیه می تواند به نفتکش های کافی برای حمل بیشتر نفت 
خود فراتر از مکانیزم سقف قیمت گروه هفت دسترسی داشته باشند که بارزکننده محدودیت های این طرح بلندپروازانه 

برای محدود کردن درآمدهای دوران جنگ مسکو است.

صعود قیمت نفت پس از تصمیم اوپک پالس
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر تصمیم وزیران اوپک پالس برای عدم تغییر اهداف تولید پیش از آغاز 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه و اجرای مکانیزم سقف قیمت گروه هفت، حداکثر دو درصد صعود کرد.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 72 سنت معادل ۰.8 درصد افزایش، به 8۶ دالر و 2۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 7۰ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به 8۰ دالر و ۶8 سنت در هر بشکه 
رسید.وزیران اوپک پالس شامل اعضای اوپک و متحدانشان نظیر روسیه، در جلسه روز یکشنبه موافقت کردند اهداف 
تولید نفت فعلی خود را حفظ کنند و همچنان برنامه تصویب شده در اکتبر که هدف تولید را به میزان دو میلیون بشکه 
در روز کاهش داد را ادامه دهند.وزارت نفت کویت پس از جلسه وزیران اوپک پالس، در بیانیه ای اعالم کرد تصمیمات 
اوپــک پــالس بر مبنای آمار بازار نفت بوده و ثبات بازار را تضمین می کند. وزیر نفت کویت گفت تاثیر کندی رشــد 
اقتصادی جهانی، افزایش تورم و نرخ بهره باال روی تقاضا برای نفت، عامل تداوم احتیاط این گروه بوده است.به گفته 
تحلیلگــران، این تصمیم اوپک پالس قابل پیش بینی بود زیرا تولیدکنندگان بزرگ منتظرند تاثیر ممنوعیت واردات 
نفت روسیه به اتحادیه اروپا و اجرای مکانیزم سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه از سوی گروه هفت برای نفت دریابرد 
روسیه را ببینند. روسیه تهدید کرده است عرضه نفت به کشورها و شرکت هایی که به این مکانیزم ملحق شوند را قطع 
خواهد کرد.بیدن مور، مدیر تحقیقات کاال در بانک ملی استرالیا در این باره گفت: اگر چه اوپک در دیدار اخیر وزیران 

این گروه، سیاست تولید را تغییر نداد اما انتظار می رود به متوازن کردن بازار ادامه دهد. 

مکانیزمسقفقیمتبراینفتروسیهچطورعملمیکند؟
مکانیزم سقف قیمت گروه هفت، استرالیا و اعضای اتحادیه اروپا 
برای نفت روسیه با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه و 
همزمان تداوم عرضه این کشور به بازارهای جهانی، از روز دوشنبه 
به اجرا درآمد.به گزارش ایســنا، این مکانیزم اجازه می دهد نفت 
روســیه با استفاده از نفتکش ها، شــرکت های بیمه و موسسات 
اعتبــاری گروه هفت و اتحادیه اروپا، به کشــورهای خارج از این 
گروه صادر شــود. به دلیل این که بزرگترین شــرکت های حمل 
دریایی و بیمه در کشورهای گروه هفت مستقر هستند، مکانیزم 
ســقف قیمت، فروش نفت برای روسیه را بســیار دشوار خواهد 
کرد.روســیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است، 
روز یکشنبه اعالم کرد سقف قیمت را نمی پذیرد و به کشورها و 
شرکت هایی که به این مکانیزم ملحق شوند، نفت نخواهد فروخت؛ 
حتی اگر مجبور شــود تولیدش را کاهش دهد.بر اساس گزارش 

رویترز، عناصر اصلی مکانیزم سقف قیمت به این شرح است:

سطح سقف قیمت
ســقف قیمت برای نفت روسیه از ســوی گروه هفت، استرالیا و 

اتحادیه اروپا، ۶۰ دالر در هر بشکه تعیین شده است.

تنظیم سقف قیمت
این ســقف قیمت از اواســط ژانویه، هر دو مــاه یک بار بازبینی 
می شود تا این اطمینان حاصل شود که حداقل پنج درصد پایین 
میانگین قیمت نفت روســیه است که توسط آژانس بین المللی 
انرژی مشخص شده است. هر تغییری که در سقف قیمت صورت 
داده شــود، به اتفاق آرا توسط همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 
و سپس توسط گروه هفت به تائید خواهد رسید.بعد از هر تغییر 

ســقف قیمت، یک مهلت ۹۰ روزه داده می شــود تا کشتی های 
حامل محموله نفت روسیه که با قیمت قبلی فروخته شده اند اما 

هنوز به مقصد نرسیده اند، با مشکل روبرو نشوند.

چه چیزی ممنوع است؟
شــرکت های بیمه و بیمه اتکایی گروه هفــت و اتحادیه اروپا که 

برای نفتکش های حامل محموله های نفت روسیه خدمات فراهم 
می کنند و همچنین موسســات تامین مالی تجارت نفت روسیه، 
اجازه نخواهند داد برای محموله هایی که باالتر از ســقف قیمت 

فروخته می شوند، خدمات ارائه کنند.
شرکت های کشتیرانی اجازه نخواهند داشت نفت روسیه را حمل 
کنند مگر این که در قیمت ۶۰ دالر یا پایین این قیمت، فروخته 

شود.

چه چیزی مجاز است؟
فراهم کردن خدمات مالی و کشــتیرانی برای نفت روســیه در 
صورتی که در ســقف قیمت ۶۰ دالر یا پایین تر از آن خریداری 
شده باشد، مجاز اســت. پروژه های خاص که برای امنیت انرژی 
برخی از کشــورهای ثالث ضروری هستند، ممکن است از سقف 

قیمت معاف شوند.

اجرای مکانیزم سقف قیمت
مکانیزم سقف قیمت از روز دوشنبه پنجم دسامبر به اجرا گذاشته 
می شــود اما یک مهلت ۴۵ روزه وجود دارد که به کشــتی های 
حامل محموله نفت روســیه که پیش از این تاریخ بارگیری شده 
است، فرصت می دهد محموله خود را تا ۱۹ ژانویه بدون این که با 

عواقبی روبرو شوند، تخلیه کنند.

مجازات ها
اگر کشتی هایی که با پرچم کشــورهای ثالث فعالیت می کنند، 
عامدانه نفت روسیه که باالتر از سقف قیمت تعیین شده فروخته 
شده است را حمل کنند، اپراتورهای اتحادیه اروپا اجازه نخواهند 
داشت خدمات بیمه، فاینانس و تعمیرات را برای این کشتی ها به 

مدت ۹۰ روز پس از تخلیه محموله، ارائه کنند.
کشــتی های با پرچم اتحادیــه اروپا بر اســاس قانون ملی خود 
مشمول مجازات خواهند شــد اما اتحادیه اروپا سرگرم کار برای 
تعیین جریمه معادل پنج درصد از گردش مالی شرکت هایی است 

که تحریم های این بلوک را نقض می کنند.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با 
اشــاره به شتاب بخشی به  روند تکمیل 
طرح هــای مهــم و راهبــردی به ویژه 
توسعه میدان های مشترک تأکید کرد: 
این روزها و در آستانه ورود به زمستان، 
حداکثــر حجــم عملیــات در میدان 
مشترک پارس جنوبی برای تولید گاز 
در حال اجراســت.به گزارش ایســنا، 
محسن خجسته مهر در نشست تودیع 
و معارفه رئیس حراســت این شرکت 
گفت: در آســتانه ورود به زمستان در 
شــرکت ملی نفت ایــران روزانه بیش 
از یــک میلیارد مترمکعــب گاز تولید 
می شــود و آمادگــی حداکثری وجود 
دارد تا مردم در سراسر ایران از آرامش 
نســبی در زمستان امســال برخوردار 
باشــند.وی  با بیان اینکه کار توســعه 
میدان نفتی آزادگان جنوبی با شــتاب 
هر چــه تمام تر در حال انجام اســت، 
افزود: یکی از مهم ترین اولویت های ما 
تولید حداکثری و توسعه شتابان همه 

میدان های مشترک نفت و گاز است.

تولیــد 1۶ هزار بشــکه نفت از 
میدان های اسفند و سیوند

خجســته مهر با بیان اینکــه تعدادی 
از طرح هــای EPD و EPC در مرحلــه 
بهره برداری است، گفت: هفته گذشته 
برداشت از میدان های اسفند و سیوند 
با رقم روزانه ۱۶ هزار بشکه آغاز شد و 
آماده بهره برداری رسمی آن هستیم.وی 
تأکید کرد: چند طرح دیگر نیز در این 
بخش بهمن ماه امســال به بهره برداری 
رسمی خواهد رسید.مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با اشاره به اینکه عملیات 
در میدان بالل با سرعت در حال انجام 
است، گفت: درباره میدان کیش برنامه 
عملیاتی و اجرایی ما تولید 28 میلیون 
مترمکعــب گاز از این میدان اســت.
خجســته مهر با بیان اینکه این روزها 
حداکثــر حجــم عملیــات در میدان 

مشترک گازی پارس جنوبی را شاهد 
هستیم، ادامه داد: یک تجربه ارزشمند 
در کشور هفته گذشــته رقم خورد و 
یکــی از عظیم ترین ســکوهای گازی 
پارس جنوبی با دقت حداکثری جابه جا 
شد. این سکوی ۴۰۰۰ تنی به زودی در 
موقعیت B۱۱ نصب می شود و این نماد 
یک کار منحصربه فرد در شرکت ملی 

نفت ایران است.

 تولید گاز در فاز 11 به زودی آغاز 
می شود

وی با اشاره به اینکه عملیات متعددی 
در عســلویه و خلیج  فــارس در حال 
اجراست، افزود: حفاری چهار حلقه چاه 
طرح توســعه فاز ۱۱ میدان مشترک 
گازی پارس جنوبــی در مرحله نهایی 
قرار دارد؛ خط لوله دریایی آن تکمیل 
شده است و به زودی برداشت گاز از فاز 
۱۱ آغاز خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران دربــاره دیگر عملیات 
پارس جنوبی گفــت: خط لوله فاز ۱۶ 
پارس جنوبــی نیز در حــال تکمیل 
است.خجســته مهر درباره عملیات در 
طرح توســعه فاز ۱۳ نیز تصریح کرد: 
عملیات ســکوی ۱۳A پارس جنوبی 
پس از توقفی که در سال های گذشته 
برای آن رخ داد نیز با انتقال یک دکل 
در چند روز گذشــته آغاز شده است و 
عملیات تکمیلی در طرح توســعه فاز 
۱۴ نیز با شــتاب ادامه دارد.وی افزود: 
برنامه نگهداشــت میدان گازی پارس 
جنوبی نیز در دســتور کار قرار دارد و 
در این زمینه اســیدکاری ۴۰۰ حلقه 
چاه در پارس جنوبــی اجرایی خواهد 
شد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
گفت: حفاری 7۰ حلقه چاه در میدان 
پارس جنوبی جزو برنامه های اولویت دار 

ما در شرکت ملی نفت ایران است.

فشــارافزایی میدان گازی پارس  

جنوبی در حال اجرا
خجســته مهر با بیان اینکه یکی  دیگر 
از اولویت های ما در شــرکت ملی نفت 
ایران اجرای طــرح ۱۵ میلیارد دالری 
فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی 
است که از نظر فناوری جزو طرح های 
جدیــد اســت و پیش از ایــن تجربه 
مشابهی نداشتیم، گفت: در این بخش 
در دولت سیزدهم دو اقدام مهم انجام 
شد، نخست کار مهندسی طرح پایلوت 
آن به پایان رســید و اینکه ســاخت 
کمپرســورهای طرح پایلــوت مربوط 
به یکی از فازها از ســوی شرکت های 
ایرانــی بــه پیشــرفت 7۰ درصدی 
رســید.وی ادامه داد: به موازات آن کار 
مهندسی پایه فشارافزایی همه فازهای 
پارس جنوبی آغاز شده، اگر چه بخش 
بــا همکاری یک شــرکت  مطالعاتی 
خارجی در حال پیشــرفت اســت، به 
موازات یکی از شــرکت های ایرانی کار 

مهندسی آن را پیش می برد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: 
اراده شرکت ملی نفت ایران این است 
که در هر شــرایطی کار فشارافزایی از 
سوی متخصصان داخلی انجام شود و 
از توان هر شرکت خارجی که آمادگی 
همکاری داشته باشد نیز استفاده خواهد 
شد.خجسته مهر تصریح کرد: الزم است 
اعالم کنــم حداکثر تولید ممکن را در 
پارس جنوبی شاهد هستیم و آمادگی 
کامل برای تکمیل طرح های توسعه ای 
وجــود دارد.وی بــا بیــان اینکه تمام 
میدان های مشترک نفتی و گازی ما یا 
در حال تولید هستند که برنامه تولید 
حداکثری برای آنها در نظر داریم، یا در 
مرحله اجرایی توسعه هستند یا تعیین 
تکلیف شده اند، تأکید کرد: هیچ میدان 
مشترک تعیین تکلیف نشده در شرکت 
ملی نفت ایران وجود ندارد و این مسئله 
از افتخارهای دولت سیزدهم در صنعت 

نفت است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت عنوان کرد

آغاز برداشت از فاز 11 پارس جنوبی در آینده

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: تا زمانی 
که در حوزه باالدستی نفت در تحریم قرار داریم 
هیچ شرکت بین المللی نفتی نمی تواند در ایران 
ســرمایه گذاری کنــد و تبعــات آن را بپذیرد.

مجیدرضا حریــری در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره احتمال اینکه قرارداد گازی قطر با چین سند همکاری 2۵ ساله 
تهران-پکن در حوزه نفت و گاز  را تحت تاثیر قرار دهد، اظهار داشت: ما یک سند 2۵ 
ساله با چین به امضا رساندیم که تمایل همکاری دو کشور را در حوزه های مختلف از 
جمله نفت و گاز تعریف کرده است. اما اینکه چرا چین در قطر سرمایه گذاری کرده و 
در ایران کاری نکرده دو موضوع مطرح می شــود؛ ابتدا ما باید تکلیف جامعه را با چین 
مشخص کنیم، اگر سرمایه گذاری نکند گفته می شود که چرا چین در قطر و عربستان 
سرمایه گذاری کرده و در ایران کاری نکرده است، اگر هم سرمایه گذاری کند انتقادات 

مطرح می شــود که ایران را به چین فروختیم.وی تصریح کرد: موضع جامعه ما نسبت 
به چین بالتکلیف است، از سوی دیگر تا زمانی که در حوزه باالدستی نفت در تحریم 
قرار داریم هیچ شرکت بین المللی نفتی نمی تواند در ایران سرمایه گذاری کند و تبعات 
آن را بپذیرد. شــرکت هایی که در حوزه باالدســت نفت و گاز سرمایه گذاری می کنند 
شرکت هایی هستند که در کل دنیا پروژه دارند مثل خرید و فروش کاال نیست که اگر 
در یک کمپانی نتوانستیم کاالی درجه یک را تهیه کنیم سراغ کمپانی دیگر هم برویم. 
این پروژه ها نیاز دارند که شرکت ها توان فنی برای اجرا را داشته باشند، تعدادشان هم 
بســیار محدود است و اصوال در تمام دنیا سرمایه گذاری می کنند. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین گفت: بر اســاس قانونی که امریکا در مورد تحریم ها وضع کرد و در سال 
2۰۱۶ هم به مدت ۱۰ سال تمدید کرد؛ ورود به بازار ایران برای کمپانی ها کار سختی 
است زیرا ممکن است سایر بازارهایشان را نیز از دست بدهند، بنابراین متاسفانه شرایط 
داخلی و خارجی برای ســرمایه گذاری در کشور ما فراهم نیست.وی خاطرنشان کرد: 

در داخل برای ســرمایه گذاری و هر حرکت اقتصادی با چینی ها جو منفی وجود دارد 
و هیاهو بوجــود می آید که ایران را فروختند، اجاره دادند و جزایر را بخشــیدند. این 
موضوعات در جامعه طرح و فراگیر می شود بنابراین ما باید ابتدا در داخل تکلیف مان را 
با چین مشخص کنیم، در حوزه خارجی هم تحریم ها مانع بزرگی برای سرمایه گذاری 
و بویژه در حوزه باالدســت نفت و گاز است.حریری توضیح داد: واقعیت این است که 
بدنبال ســندی که بین تهران و پکن امضا شــد هیچ قراردادی وجود ندارد، فقط یک 
ســند در زمینه تمایل دو کشــور برای همکاری بلندمدت است که طی دو سال علیه 
آن جوســازی شد، در این شرایط چین هم باید ریسک خارجی ها و هم اینکه ریسک 
داخلی را بپذیرد. ایران تنها کشــوری در دنیا نیست که چین می تواند روی پروژه های 
آن سرمایه گذاری کند، هر سرمایه گذار خارجی که بنا دارد به کشوری برود محاسباتی 
دارد و جایی سرمایه را وارد می کند که ریسک کمتری دارد ولی متاسفانه در ایران برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی بخصوص چینی ها ریسک باالیی داریم.وی تاکید کرد: اگر 

شرایط ایران به لحاظ داخلی و خارجی فراهم باشد چین به دنبال تامین انرژی پایدار 
از منابع مختلف اســت و اتفاقا ایران منبع مطمئن تری برای چین است زیرا کشوری 
اســت که منابع فراوان نفت و گاز دارد و تنها ایران و روسیه کشورهایی هستند که از 
راه زمینی به چین متصل می شوند بنابراین جایگاه ایران به لحاظ اولویت هایی که برای 
نفت و گاز دارد همیشه برای چین محفوظ است. به طور کلی ایران همواره در اولویت 
چین بوده اما در هرحال باید زمینه همکاری هم فراهم باشــد که فعال اینگونه نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه درباره اعمال سقف قیمت روی نفت روسیه 
و تاثیر آن بر ورود نفت ایران به بازار چین گفت: در مورد ســقف قیمت نفت روسیه و 
ورود به بازار چین ابتدا باید منتظر شویم که تصمیمی که اتحادیه اروپا گرفته قابلیت 
اجرا دارد یا خیر، ســپس با توجه به تبعات آن تحلیل شــود. طبق منابعی که در دنیا 
بــازار نفت را رصد می کنند اکثریت قریب به اتفاق نفتی را که ما صادر می کنیم روانه 
بازار چین می شود، ما در روز بین 8۰۰ تا 8۵۰ هزار بشکه نفت می فروشیم که مشتری 
اول آن هم چین اســت.وی یادآور شد: کشورهای اتحادیه اروپا سقف ۶۰ دالر را برای 
نفت روسیه تعیین کرده اند اما اینکه آیا روسیه تن به این ۶۰ دالر می دهد یا خیر، باید 

متنظر شویم و نتیجه را ببینیم.

چرا سرمایه گذاری چینی ها در انرژی ایران دشوار شده است؟
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:
نهاده هست، ولی نقدینگی نیست!

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه تاکنون دامی صادر نشده است، گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. در حقیقت نهاده به میزان 
کافی وجود دارد ولی نقدینگی نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرار گرفته اند.احمد مقدسی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت صادرات 
دام سنگین گفت:به دلیل اینکه عوارض صادراتی دام سنگین کیلویی ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان عمال صادرات صرفه اقتصادی ندارد و تاکنون نیز حتی یک راس دام صادر 
نشده است.وی ادامه داد: این عوارض در بودجه سنواتی  و در مجلس دیده شده و حذف آن باید در مجلس صورت بگیرد. بنابراین تصور نمی کنیم که امسال بتوان 
این عوارض را حذف کرد.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه قیمت هرکیلو دام سنگین ۸۲ تا ۸۵ هزارتومان است، گفت: در تامین نقدینگی 
مشکالت بسیاری داریم. زیرا وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شد قیمت نهاده ها نیز ۶ برابر شد.به گفته وی قرار بود دولت در راستای حمایت از دامداران و تقویت نقدینگی 
آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند که از این عدد تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین شده است.وی در پایان گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. در 

حقیقت نهاده به میزان کافی وجود دارد ولی نقدینگی نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرار گرفته اند.

گزیده خبر
جعفری خبر داد:

واردات بیش از 30 دستگاه حفاری اکتشافی
رئیس هیات عامل ایمیــدرو خبر داد: تاکنون بیش از 
3۰ دستگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی به برنامه 
ساالنه یک میلیون متر حفاری، وارد کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی ایمیــدرو، وجیه ا... جعفری 
ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در فرآیند اجرای 

برنامه اکتشــافی طی سال های اخیر، نیاز به پیمانکاران و دستگاه های حفاری 
محسوس بود اما با برنامه ریزی های انجام شده، اکنون این نیاز رفع شده و برای 
اجرای اکتشافات بیشتر، بیش از ۱۰۰ دستگاه حفاری ثبت سفارش شده است.
وی ادامه داد: همزمان با واردات، با شــرکت های دانش بنیان برای بومی سازی 
دستگاه های حفاری -که امکان داخلی سازی دارند-، مذاکره شده و یک نمونه 
دستگاه هم ساخته شده اســت. به گفته جعفری، در صورت رسیدن به مرحله 
صنعتی، با شــرکت های پیمانکاری و معدنی برای سرمایه گذاری ساخت این 
دستگاه ها، اقدام الزم انجام خواهد شــد.وی یادآور شد: مشابه این کار را برای 
ســاخت دامپتراک ۶۰ تنی، با یک شــرکت معدنی و یک سازنده داخلی انجام 
دادیم.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نحوه واگذاری پهنه های اکتشافی 
در ایمیدرو، تصریح کرد: واگذاری پهنه های اکتشــافی که به پروانه اکتشاف و 
گواهی کشف منجر شده اند، براساس بند »ت« ماده 3۵ قانون معادن- مصوب 

سال 9۴- طبق تشریفات قانونی انجام می شود.

با حضور مدیران عامل سایپا و بانک صادرات انجام شد:
امضا تفاهم نامه گسترش همکاری بین سایپا 

و بانک صادرات
بــا حضــور مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا و 
مدیرعامل بانک صادرات، جمعی از اعضا هیات مدیره 
و مدیــران ارشــد دو مجموعه، تفاهــم نامه همکاری 
با موضوع گســترش همکاری های فــی ما بین امضا 
شد.به گزارش سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی 

سایپا، در این مراســم گفت: بانک صادرات جزو ۵ بانک اول ایران است و گروه 
خودروسازی سایپا با توجه به وضعیت فروش محصوالت و برنامه های صادراتی 
که در سال جاری و سال آینده خواهد داشت، نیاز به نقدینگی دارد و خوشبختانه 
با تعامل خوبی که با بانک صادرات ایجاد شــده، این بانک در مدت بسیار کوتاه 
و در قالــب تفاهم نامه همکاری این مبلغ را در اختیار ســایپا قرار خواهد داد.
محمدعلی تیموری در خصوص وضعیت عملکرد تولیدی و مالی سایپا گفت: در 
طی ۸ ماه ابتدایی سال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش محصوالت 
گروه سایپا درآمد ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 3۲ هزار 
میلیارد تومان درآمد مناســبی داشته ایم و این در شرایطی است که در ابتدای 
ســال محصوالت پر تیراژ تیبا، تیبا۲ و ساینا از خطوط تولید سایپا خارج شده 
و عالوه بر این افزایش قیمتی نیز در ســایر محصوالت نســبت به سال گذشته 
نداشته ایم.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: در ۸ ماه ابتدایی سال بیش 
از 3۲۰ هزار خودرو تحویل مشتریان شده و ۴۲ هزار محصول نهایی در فرآیند 
تحویل قرار دارد که در مقایسه با سال گذشته 39۲ هزار تحویل، رشد بی سابقه 
ای داشته است.او گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که صورت گرفته تولید روزانه 
بیش از دو هزار دستگاه است و تمام تولیدات ساخت داخل است که بیش از 9۰ 
درصد آن از زنجیره تامین داخل کشور به دست می آید و این درحالی است که 
در گذشته این تیراژ تولید در سایپا با احتساب خودروهای CKD ایجاد می شد.

اعالم آمادگی برای افزایش خطوط منظم کانتینری در دریای خزر؛
3 بندر دیگر به مقاصد صادراتی ناوگان 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در روسیه 
اضافه شدند

در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه تجارت خارجی با روسیه 
و کشور های حاشیه دریای خزر، سه بندر ماخاچ کاال، علیا و وی تی اس در کنار 
بندر سالیانکا، به خدمات رسانی در حوزه تجارت خارجی ایران خواهند پرداخت 
که به این ترتیب، مقاصد صادراتی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
دریای خزر متنوع تر شــدند.به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست های 
کالن دولت مبنی بر توســعه تجارت خارجی با روسیه و کشور های دریای خزر، 
مقاصــد صادراتی ایــران را متنوع تر کرده و هم اکنون عالوه بر بندر ســالیانکا، 
ســه بندر ماخــاچ کاال، وی تی اس و علیا نیز به جمع مقاصــد صادراتی ایران 
در روسیه اضافه شــده  اند.این تصمیم گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
به منظور سرعت  بخشــی به انجام عملیات تخلیه و بارگیری و نیز افزایش تردد 
کشتی ها به بنادر روسیه بوده تا بتوان همزمان با استفاده بیشتر از ظرفیت  های 
ناوگان کشتیرانی دریای خزر، حمل کاال های صادراتی و ترانزیتی گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران را افزایش داد.در این راستا طی مذاکرات مقامات ارشد 
کشــتیرانی دریای خزر در سفر به آستاراخان روســیه و طی رایزنی و توافق با 
مسئولین بنادر، مقرر شده تا امکانات بیشتری جهت استفاده از تمام ظرفیت های 
این بنادر و انتقال حجم بیشتری از کاال های ترانزیتی و صادراتی فراهم شود که بر 
همین اساس پیش بینی می شود سرعت کشتی ها، سرعت سفر و سرعت تخلیه و 
بارگیری افزایش پیدا کند.  به این ترتیب گروه کشتیرانی دریای خزر، شبکه بنادر 
خود را در روسیه توسعه داده که با اضافه شدن این سه بندر، استفاده حداکثری 
از بنادر روسیه برای سرعت بخشــیدن به صادرات صورت خواهد گرفت.بر این 
اساس به نظر می رسد با توزیع متوازن و هوشمندانه اعزام کشتی ها به این بنادر، 
نُرم تخلیه کاال های صادراتی افزایش پیدا نماید و در نتیجه کشتیرانی دریای خزر 
می تواند با ظرفیت موجود، کاال های بیشــتری را به مقاصد روسیه حمل نماید 
که  این اقدام در افزایش بهره وری ناوگان کشــتیرانی خزر هم بسیار تأثیر گذار 
است.این گزارش حاکی است: این فرایند هم اکنون شروع شده و در حال حاضر 
چندین فروند کشتی در بنادر روسیه مشغول تخلیه کاال های صادراتی هستند. 
همچنین در بنادر ایرانی با مذاکرات و توافقاتی که با مســئولین سازمان بنادر و 
دریانوردی صورت گرفته است این بنادر نیز تا  حدودی سرعت تخلیه و بارگیری 
را افزایش داده اند.در کنار تالش هایی که گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
برای تنوع بخشی به بنادر پذیرنده بار صادراتی ایران انجام داده، یکی از مسائل 
مهم در کانال ولگا مشکل عدم الیروبی و پایین آمدن سطح آب کانال است که به 
همین دلیل کشتی ها مجبور هستند با آبخور 3.۷ متر در این کانال  تردد نمایند 
که همین مســئله باعث می شود تا ناوگان کشتیرانی دریای خزر نتواند به طور 
کامل از ظرفیت اســمی خود استفاده کند و کشتی ها تنها با ۷۰ درصد ظرفیت 
بارگیــری  نمایند؛ بنابراین الیروبی کانال ولگا و رســاندن آبخور آن به ۴.۵ متر 
برای تردد کشــتی ها با ظرفیت کامل بسیار ضروری است.بر اساس توافقاتی که 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بنادر روسیه و ایران انجام داده است، 
کشــتیرانی دریای خزر خطوط منظم کانتینری را راه اندازی نمود که همین امر 
باعث شد با هماهنگی های صورت گرفته با مدیران بندری مدت سفر ها کوتاه تر و 
سرعت تخلیه و بارگیری افزایش یابد و ناوگان کانتینری خزر در بخش صادراتی 
و ترانزیتی، با بیشــترین ظرفیت فعالیت کند.در عین حال، هم اکنون دو فروند 
از  کشــتی های کشــتیرانی دریای خزر به صورت منظم در این زمینه فعالیت 
می کنند و در صورت اســتقبال مشتریان کشتیرانی خزر آماده است تا خطوط 

منظم کانتینری را افزایش دهد.

 تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های کوچک

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ فوالد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد خاطر نشان کرد: 
صنعت فوالد روزانه حــدود ۴۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف 
می کند که متاســفانه امروز این عدد محدود به ۱۵ میلیون متر 
مکعب شده یعنی گاز مورد نیاز صنعت فوالد به یک سوم رسیده 
است.رضا شهرســتانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشــاره به تاثیر کمبود گاز در تولیــد فوالد، گفت: صنعت فوالد 
روزانــه حدود ۴۰ میلیون متر مکعــب گاز مصرف می کنند که 
متاسفانه امروز این عدد محدود به ۱۵ میلیون متر مکعب شده 
یعنی گاز مورد نیاز صنعت فوالد به یک سوم رسیده است.وی با 
بیان اینکه در بخش طویل یعنی میلگرد، تیر آهن و گندله مازاد 
داریم، گفت: وزارت صمت از فعاالن بخش خصوصی درخواست 
کرد کــه ۱۵ میلیون متر مکعــب گاز را در بخش های مختلف 
تولید فوالد تقســیم کنند؛ از این رو بخــش قابل توجهی از این 
گاز را  به بخش احیــا که مصرف گاز باالیی نیاز دارد تخصیص 
دادیم و بخشی از آن را به ورق منتقل کردیم.عضو هیات مدیره 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد ادامــه داد: تولیدکنندگان بخش 
طویل می توانند از سوخت های جایگزین مانند مازوت، نفت سیاه 
و گازوئیل اســتفاده کنند، از این  رو بخــش قابل توجهی از این 
تولیدکنندگان کوره های خود را تغییر دادند که هم بتواند با گاز 
و سوخت مایع کار کند که اگر تمایل داشتند در چند ماه آتی به 
تولید ادامه بدهند سوخت داشته باشند و از این بحران گذر کنند.
وی مصرف مازوت در کارخانه های تولیدی را دائمی ندانســت و 
افزود: تولیدکنندگان برای اینکه از بحران گذر کنند چاره ای جز 

استفاده از مازوت ندارند چراکه یا باید تولید را به صورت مطلق 
متوقف کنند و یا مشــکالت محیط زیستی ایجاد شده را به تن 
بخرند. در حال حاضر تولیدکنندگان همه جوانب را می سنجند 

به خصوص واحدهایی که تعهد داده اند تولید با سوخت مازوت را 
قبول کرده اند.شهرســتانی با اشاره به تاثیرات مصرف مازوت در 
قیمت تولید، خاطر نشان کرد: بدون تردید موثر است چراکه با 

کاهش سوخت تخصیص داده شده به این صنعت ۶۰ درصد آهن 
اســفنجی تولید می شــود و این موضوع عطش را در بازار ایجاد 
می کند و قیمت مواد نــوردی را باال می برد. در مجموع کاهش 
تولید خواهیم داشت که در قیمت نهایی نیز تاثیر می گذارد.وی 
در پاسخ به این پرســش که چند درصد کاهش تولید خواهیم 
داشــت؟ تصریح کرد: نمی توان آمار کلی ارائه کرد چراکه تولید 
در واحدهای مختلف متفاوت است؛ تولید آهن اسفنجی که ماده 
اولیه تولید فوالد اســت ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و این آمار 
نشان دهنده این است که قیمت ها ۱۰ تا ۲۰ درصد در این بازه 
زمانی افزایش پیدا کرده است.به گفته عضو هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد؛ احتمال اینکه بعد از این بحران گذر کنیم 
قیمت ها مانند سابق شود وجود دارد، اما  در این میان قیمت نرخ 
ارز و بازارهای جهانی نیز تعیین کننده اســت و به نظر می رسد 
که بــازار قیمت ها تا ۴ ماه آینده رو به باال باشد.شهرســتانی با 
بیان اینکه قیمت آهن اســفنجی باالتر از بازار صادراتی اســت، 
گفت: بیماری کرونا در چین باعث شده است که اقتصاد آنها قفل 
شــود؛ همچنین جنگ روسیه و اوکراین تورم در دنیا را افزایش 
داده اســت و برخی از کشورها بهره های بانکی را افزایش دادند، 
از ایــن رو در دنیا اقتصاد رو به پایین و مصرف کاهش پیدا کرده 
است.وی با اشاره تعطیلی کارخانه های تولیدی، اذعان کرد: تعداد 
قابل توجهی از کارخانه های کوچک تعطیل کردند چراکه تولید 
آهن اســفنجی با قیمت ۱۰ هزار تومان و شــمش زیر ۱3 هزار 

تومان توجیه اقتصادی ندارد.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اهمیت 
خاک و حفاظــت از خاک در کشــور 
گفت: طرح های زیادی از جمله کاشت 
یک میلیارد نهال برای حفاظت از خاک 
در دســتور کار داریم.به گزارش ایسنا، 
ســید جواد ســاداتی نژاد در مراسمی 
که به مناسبت روز جهانی خاک برگزار 
شــد با بیان اینکه در کره زمین  هیچ 
داشــته ای عزیزتر از خاک نیست و اگر 
قرار باشــد باالترین  صیانت را در کره 
زمین داشــته باشیم باید از خاک باشد، 
گفت: برای تشــکیل یک ســانتی متر 
خــاک حاصلخیز ۷۰۰ســال زمان نیاز 
است و در مقیاس زمینی خاک تجدید 

ناپذیر اســت و بایــد در حفاظت از آن 
دقت بسیاری شود.وی ادامه داد:اراضی 
شیبدار بسیاری داریم و با سیالب هایی 
نیز در طول ســال مواجهیــم. بنابراین 
وظیفه  سازمان منابع طبیعی است که 

اقداماتی را در راستای حفاظت از خاک، 
آبخیزداری و آبخوانداری انجام دهد.وزیر 
جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ساختار  
معاونت آب و خاک باید به بخش  خاک 
بیشتر توجه شود.وی تصریح کرد:برنامه 

هفتم توسعه در دست نگارش و تدوین 
است و باید نگاه ویژه ای به بخش خاک 
در این برنامه داشــته باشیم. در بخش 
تخصیص  اعتبار نیز  نگاه دولت مثبت 
است.ساداتی نژاد با اشاره به اینکه باید 
ساالنه  ۱۰ میلیون هکتار آبخیزداری در 
کشــور انجام دهیم، گفت: این اقدامات 
باعث حفظ منابع خاکی و آبی و کاهش 
فرسایش خاک خواهد شد.وی در ادامه 
افــزود: در بحث صیانــت و حفاظت از 
خاک طرح کاشت یک میلیارد نهال را 
در دســتور کار داریم و تالش می کنیم 
با این حرکت جدید اقداماتی در راستای 
حفاظت از خاک انجام دهیم.وزیر جهاد 
کشــاورزی با بیان اینکه بدون صیانت 
از خــاک نمی توانیم بــه امنیت غذایی 
برسیم، گفت: باید در راستای حفاظت 
از خاک از سازمان های مردم نهاد فعال 

در این بخش حمایت کنیم.

وزیر جهادکشاورزی عنوان کرد

کاشت یک میلیارد نهال در دستور کار

تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: سطح مبادالت اقتصادی 
ایران و تاجیکستان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل، 
رشــد 3۰۰ درصدی داشته اســت.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنــا، علی اکبر محرابیان در مراســم افتتاح 
پانزدهمین اجالس کمیســیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و تاجیکستان افزود: امید می رود در سایه 
همکاری های دوجانبه این رشــد در ماه ها و ســال های 
آینده تداوم یابد.وی ادامه داد: سطح مبادالت اقتصادی 
بین دو کشور در سال ۲۰۱3 از رشد بیشتری برخوردار 
بود که در ســال های بعد از آن کاهش یافته است.وزیر 
نیرو خاطرنشان کرد: امسال شاهد رشد مبادالت هستیم 
که انتظار می رود این رشــد ادامه یابد.محرابیان گفت: 
برای تداوم این رشد هیات های اقتصادی بین دو کشور 

باید فعال تر شــوند.وی نکته بارز پانزدهمین اجالس را 
حضور یک هیات از عالی رتبه ترین مقام های دو کشــور 
در آن دانســت که از بخش های مختلــف آب، انرژی، 
فرهنگی و غیر اســتوزیر نیرو ابراز امیــدواری کرد در 
پایان اجالس به توافق های مهمی دست یابیم.محرابیان 

بر فعال تر شــدن بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد 
و گفت: بخش خصوصی دو طرف می توانند به توســعه 
روابط کمک کنند.وی بیان کــرد: در این دوره اجالس 
اســنادی بین دو طرف امضا شود که نقشه راهی برای 
توسعه روابط فی مابین شــود.همچنین »دلیر جمعه« 
رییس تاجیکستانی کمیســیون مشترک اقتصادی دو 
کشور با اشاره به اینکه همکاری سازنده ای بین دو کشور 
آغاز شده است، گفت: این همکاری ها در قالب برگزاری 
نمایشگاه ها و همچنین ســرمایه گذاری در بخش های 
مختلف صنعتی و... اجرا شده است.وی افزود: مناسبات 
بین دو کشور تنها در بخش اقتصادی نبوده و در زمینه 
فرهنگی، تاریخی و...هم اجرا شده و امضای ۱۷ سند در 

همین راستا انجام شده است.

در سال 2022

رشد ۳۰۰درصدی مبادالت اقتصادی ایران و تاجیکستان

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید با تقویت 
حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی مرتبط 
با بازار آفریقا، می توان انتظار داشــت که سهم 
تجار ایرانــی از این بازار افزایــش پیدا کند.به 
گزارش ایسنا، نمایشگاه بین المللی اگروفودغنا با حضور شرکت های بین المللی در حوزه 
صنایع غذایی، کشاورزی  ماشین آالت وابسته ۸ تا ۱۰ آذر در آکرا، پایخت غنا برگزار 
شــد.علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت از حضور 
موفق شــرکت های ایرانی در پاویون جمهوری اســالمی ایران این نمایشگاه خبر داد 
و گفت: پایون ایران توســط مرکز تجاری ایران  در غنا برگزار شــد و مورد اســتقبال 

مخاطبان قرار گرفت.وی ادامه داد: شــرکت های ایرانی طیف وســیعی از محصوالت 
و توانمندی های کشــور در حوزه صنایع غذایی، کشــاورزی و ماشین آالت و ادوات 
کشاورزی را به نمایش گذاشتند و نشست های متعدد B۲B )رودرو( با تجار و صنعتگران 
آفریقایی داشتند.به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، شرکت های ایرانی همچنین 
در ۱۶ همایش تخصصی شرکت و به بازدید از برخی کارخانه ها و شرکت های متناظر 
پرداختند.وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در راستای رسالت ذاتی خود با حذف 
متنوع ســازی بازارهای صادراتی در معرفی ظرفیت های صادراتی کشور، مصمم است 
در معتبرترین نمایشگاه های بین المللی کشورهای هدف مشارکت فعال داشته باشد 
گفت: تبادل هیأت های تجاری یکی از برنامه های ســازمان است و برای سال ۲۰۲3 

نیز برنامه ریزی گســترده ای برای تداوم ارتباط با کشورهای هدف آفریقایی از طریق 
مشارکت و شرکت در ۸ رویداد نمایشگاهی صورت گرفته است.پیمان پاک همچنین 
در خصوص برگزاری نمایشــگاه دروازه صادرات به آفریقا در استانبول و حضور شرکت 
های ایرانی در این نمایشــگاه نیز گفت: پیش بینی می شــود بیش از  3۰۰۰ تاجر و 
فعال اقتصادی آفریقایی در این نمایشــگاه که از ۲۶ تا ۲۸ آذر ماه سال جاری برگزار 
می شــود، حاضر شوند.وی تاکید کرد: فرصت حضور در این نمایشگاه و مذاکره رو در 
رو با تجار و بازرگانان آفریقایی که به دعوت کشور ترکیه در این نمایشگاه بزرگ حضور 
خواهند داشــت برای اولین بار برای شرکت های ایرانی ایجاد شده است و انتظار می 
رود دستاوردهای بزرگی برای ایجاد روابط تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی در 
پی داشته باشد.براساس اعالم سازمان توسعه تجارت،  قاره آفریقا یکی از اهداف ایران 
برای توســعه تجارت در دولت سیزدهم بوده که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۰۰ درصدی 
نسبت به سال ۱399 و نیز رشد ۵۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت 

مشابه سال ۱۴۰۰ روبرو بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

گام بزرگ ایران برای ورود به بازار آفریقا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید 
آنرا به این اداره تحویل نمایند :۱-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱333 اداره ثبت احوال 
شهرستان دیواندره به شماره ملی ۱۴۰۰۰۱9۴۱۶9 نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱333/۴۷ متر مربع به شماره پالک ۱۲93۶ فرعی از ۵۸ 
اصلی واقع در بخش ۱۴ دیواندره انتقالی از مستثنیات مالکانه ۲-برابر رای شماره 
۱۴۰۱/۱۱۴۵ آقای حبیب اله مرادی فرزند ستار به شماره ملی 3۸۵۸۷۸۰3۴۰ 
نسبت به ســه دانگ از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت 
محلی بچه گرگ کژراو به مساحت 3۶۶۰۶۷/3۴ متر مربع به شماره پالک ۱3۷ 
فرعی از ۱۱ اصلی واقع در بخش ۱۷ قریه پنجه علیا خریداری از مالک رســمی 
آقای سید بهاالدین حســینی 3-برابر رای شــماره ۱۴۰۱/۱۱۴۷ آقای معروف 
میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی 3۸۵9۱۴۸۱۴۱ نسبت به سه دانگ از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بچه گرگ کژراو به 
مساحت 3۶۶۰۶۷/3۴ متر مربع به شماره پالک ۱3۷ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در 
بخش ۱۷ قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی آقای سید بهاالدین حسینی 
۴-برابر رای شــماره ۱۴۰۱/۱۱۴9 آقای حبیب اله مرادی فرزند ستار به شماره 
ملی 3۸۵۸۷۸۰3۴۰ نســبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم به مشــهوریت محلی باالی باوله به مساحت 9۲۴۸۷/۸ متر مربع به شماره 
پــالک ۱3۸ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در بخــش ۱۷ قریه پنجه علیا خریداری از 
مالک رسمی آقای سید بهاالدین حسینی ۵-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۱۵۱ آقای 
معروف میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی 3۸۵9۱۴۸۱۴۱ نسبت به سه 
دانگ از ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی باوله 
به مساحت 9۲۴۸۷/۸ متر مربع به شماره پالک ۱3۸ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در 
بخش ۱۷ قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی آقای سید بهاالدین حسینی 
۶-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۱۷۵ آقای منصور زادپور فرزند صالح به شماره ملی 
3۸۵93۷۰3۸3 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک  باب ساختمان به مساحت 
۱۴9/۴9 متر مربع به شــماره پــالک ۱333۶ فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش 
۱۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی آقایان توفیق ، محمد ، و فریدون شهرت 
همگی اســدی ۷-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۲۰۲ آقای اشرف ویسی فرزند امین 
3۸۵9۶۴۷3۴۲ نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت  
3۴۸/۰۶ متر مربع به شــماره پــالک ۱333۷ فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش 
۱۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای توفیق رجبی. بدیهی است در صورت 
انقضــای کدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1401/08/16 
وتاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1401/09/1

 برزگر، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره. )196 م الف(
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بُرد دوباره طال در مقابل دالر جهانی
قیمــت طال افزایش یافت و نزدیک به ســطح کلیدی ۱۸۰۰ دالر در 
نوســان بود زیرا کاهش دالر آمریکا باعث ارزان تر شدن شمش قیمت 
دالر برای خریداران ارزهای دیگر شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ساعت ۶ و ۵۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۰.۱ درصد افزایش 
به ۱۸۰۷ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طال دربازار معامالت آمریکا 
نیز با ۰.۵۶ درصد افزایش به ۱۸۰۸ دالر و ۴۰ ســنت رسید. شاخص 
دالر ۰.۱ درصد کاهــش یافت.کارفرمایان ایاالت متحده در ماه نوامبر 
کارگران بیشــتری را بیش از حد انتظار استخدام کردند و دستمزدها 

را افزایش دادند.

صندوق بین المللی پول:
کشورهای خلیج فارس از جنگ اوکراین سود بردند

معاون بخــش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول گفت: کشــورهای عربی خلیج 
فارس از پیامدهای جنگ روســیه و اوکراین به دلیل افزایش شدید قیمت نفت خام 
ســود برده اند.به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، الزین زیدان افزود که کشورهای خلیج 
فارس روابط تجاری و مالی با منطقه درگیری ندارند و درصد واردات مواد غذایی آنها از 
روسیه و اوکراین اندک و تنها ۲ درصد است.زیدان توضیح داد که صندوق بین المللی 
پول تحلیلی در مورد تأثیر سیاست های انقباض پولی بر اقتصادهای خلیج فارس انجام 
داده اســت که نشــان می دهد در صورت افزایش نرخ های بهره احتماال تاثیر مثبت 

داشته باشد.

گزیده خبر

 بانک قرض الحسنه مهر ایران وارد لیست 
برترین بانک های جهان شد

بر اســاس گزارش نشریه تخصصی بنکر در سال ۲۰۲۲ بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در سال جاری میالدی موفق شده در لیست ۱۰۰۰ بانک برتر جهان جای 
گیرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، نشریه تخصصی 
بنکر که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراجع بین المللی بررسی و رتبه بندی 
بانک ها به شمار می رود، برای سال جاری نام بانک قرض الحسنه مهر ایران را در 
لیســت ۱۰۰۰ بانک برتر جهان جای داده است.در گزارش بنکر ۲۱ بانک برای 
نخستین بار در این رتبه بندی قرار گرفته اند و بانک قرض الحسنه مهر ایران تنها 
بانک از خاورمیانه به شــمار می رود که توانســته برای اولین بار در این لیست 
قرار گیرد.بانک قرض الحســنه مهر ایران موفق شده با ۷۷۳میلیون دالر سرمایه 
پایه الیــه اول، در رتبه ۸۸۳ رتبه بندی بنکر قــرار گیرد.این بانک همچنین از 
نظر بازگشــت سرمایه، با نرخ بیش از ۲۱ درصد، در جایگاه پنجمین بانک برتر 
خاورمیانه قرار گرفته است.بانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان نخستین و 
بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشور، در سال ۱۳۸۶ و با سهامداری ۱۰ بانک 
بزرگ تأسیس شد. در حال حاضر سرمایه این بانک ۵۰۰۰ میلیارد تومان است 
که با افزایش ســرمایه ای که برنامه ریزی شده، به ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد 
رسید.منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران در حال حاضر بیش از ۱۳۷هزار میلیارد 

تومان است. 

پیام مدیرعامل موسسه ملل بمناسبت روز 
روز بیمه

عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

به روزگار سالمت سالح جنگ بساز
وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

همانگونه که مستحضرید صنعت بیمه همواره بازویی حمایتی و غیر قابل انکار 
در جهت تامین آرامش جامعه و صاحبان صنایع و سرمایه های آن بوده است و 
در راس آن صنعت بیمه کشور در آزمون های بزرگ در عرصه های بین المللی 
باوجود فشــار و تحریم های  حداکثری علیه کشور عزیزمان خوش درخشیده 
اســت. این مهم هیچ گاه حاصل نمی شد جز با تالش حداکثری تمامی مدیران 
زحمتکش در این صنعت که  با برنامه ریزی های دقیق، هوشمندسازی در حوزه 
خدمات رســانی، و ایفای مسئولیت های قانونی و ارائه خدمات مطلوب به بیمه 
گذاران خود که در پی آن پیام آور آرامش و امنیت خاطر برای بخش وسیعی از 
جامعه و فعاالن اقتصادی خواهندبود.لذا اینجانب به رســم تقدیر و تشکر فراوان 
از زحمات تالشــگران این عرصه ، فرارسیدن ۱۳ آذرماه  و روز بیمه را به کلیه 
عزیزان شــاغل در صنعت بیمه تبریک عرض می کنم و توفیق روزافزونتان را از 

خالق متعال مسئلت دارم.
و من اهلل توفیق
سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

 با حضور مدیران عامل به امضا رسید
تفاهم نامه راهبردی بانک صادرات ایران و 

سایپا برای جهش تولید
تفاهم نامه بزرگ همکاری مشــترک بانک صادرات ایران و گروه خودروســازی 
ســایپا با هدف افزایش تولید محصوالت جدید و اشــتغال در نشستی با حضور 
مدیران عامل و مدیران ارشــد دو مجموعه بزرگ بانکی و صنعتی کشــور امضا 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران در مراســم امضای ایــن تفاهم نامه که با حضور محمدعلی 
تیموری، مدیرعامل و مدیران ارشــد این شــرکت و مدیران ارشد بانک برگزار 
شــد، با بیان این مطلب افزود: صنعت خودرو اهمیت ویژه ای برای شبکه بانکی 
کشور دارد و مجموعه سایپا به عنوان یکی از برندهای اصلی این صنعت، جایگاه 
ویژه و ممتازی در حوزه اشــتغال، ارزآوری و استفاده از نیروهای توانمند دارد. با 
امضای این تفاهم نامه و هماهنگی های ایجاد شده، حمایت بانک صادرات ایران 
برای خدمت بیشــتر به تولید، اشــتغال و صنعت کشور گسترش قابل توجهی 
خواهد یافت.وی امضای این تفاهم نامه را در راســتای خدمت بیشــتر به مردم، 
تولید و اشتغال مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: هماهنگی و همکاری دوجانبه 
بانک صادرات ایران و سایپا سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. سایپا یکی از 
شرکت های خودروسازی مهم و اثرگذار در حوزه تولید و اشتغال در صنعت کشور 
به حساب می آید که تولیدات این شرکت مورد استفاده عموم مردم و کشورهای 
منطقه اســت و از این بابت ارائه خدمت به این شرکت برای بانک صادرات ایران 

حائز اهمیت است.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و 
فرزندآوری در شعب بانک شهر

مدیــر امــور اعتبارات بانک شــهر از افزایش چشــمگیر پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و فرزند آوری از سوی شعب این بانک؛ در شش ماهه دوم 
ســال خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، ایمان امینی پور با اعالم 
این خبر، افزود: کمک به جوانان در تشــکیل بنیــان خانواده و حمایت آنان در 
کاهش هزینه های فرزندآوری همواره از مهمترین ابعاد مسئولیت های اجتماعی 
و سیاست های اعتباری بانک شهر بوده است.امینی پور با اشاره به پرداخت حدود 
یک هزار و چهارصد فقره وام ازدواج و فرزندآوری از ســوی شعب بانک شهر از 
ابتدای مهر تا هفته اول آذرماه، تصریــح کرد: در حدود ۴۵۰ فقره وام ازدواج و 
9۵۰ فقره وام فرزندآوری به هموطنان در سراســر کشور پرداخت کرده ایم.وی 
با تاکید بر اینکه تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با 
اعتبار سنجی درست از متقاضیان نیز همواره مورد تاکید بوده و شعب بانک به 
این مهم توجه ویژه دارند، افزود: از ابتدای ســال جاری نیز یک هزار و دویست 
فقره تســهیالت ازدواج به زوجین پرداخته کرده ایم و خوشبختانه توانسته ایم 
سهم مهمی در زمینه سازی تشکیل خانواده در کشور داشته باشیم.ایمان امینی 
پور ادامه داد: با وجود تمام فشارهای نقدینگی و کمبود منابع قرض الحسنه در 
شبکه بانکی کشور اما تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری به هیچ وجه 
در شعب بانک شهر متوقف نشده است؛ این در حالیست که شعب بانک در کنار 
این مهم، پرداخت تسهیالت در سایر موارد همانند: اشتغال، کمک به واحدهای 
تولیدی، ودیعه مســکن، پروژه های شهری و ... را نیز در دستور کار دارند.مدیر 
امور اعتبارات بانک شهر در پایان با بیان اینکه توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی 
و اســتفاده شهروندان از کامل ترین خدمات بانکی را در راستای اصول مشتری 
مداری به صورت مســتمر مد نظر قرار داده ایم، گفت: تالش می کنیم با تمام 
ظرفیــت های موجود طی ماه های پایانی ســال، کمک ویــژه ای به پرداخت 

تسهیالت به هموطنان در حوزه های مختلف داشته باشیم.

تاکید معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران 
بر توسعه بانکداری دیجیتال

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در 
بازدید از زیرساخت های فناوری اطالعات این بانک در استان همدان، بر توسعه 
بانکداری دیجیتال، تحول شعب با حذف کاغذ و استفاده از ابزارهای متنوع کاربری 
تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا ماهیار در سفر خود 
به همدان که روســای ادارات توسعه سیســتم ها و عملیات بانکی ، مدیرعامل 
شرکت پارس، عضو هیات مدیره شرکت سداد و مدیران حوزه انفورماتیک بانک 
و سداد حضور داشتند، وظایف ذاتی واحد فناوری اطالعات را متذکر شد و روند 
تکمیل زیر ساخت ها را مورد ارزیابی قرار داد.وی در نشست صمیمی با رئیس و 
کارشناسان اداره امور شعب استان همدان ضمن آشنایی با روند کاری این واحد، 
به مواردی چون پشتیبانی از تخصیص مناسب دستگاه های خودپرداز، فراگیری 
سامانه تسهیالت غیرحضوری، توسعه کش لس ها متناسب با بازاریابی ادارات امور 
شعب و… اشاره کرد و چالش های مربوطه را بر اساس ارزیابی مراجعان به شعب 
استان و میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات مورد بحث و تبادل نظر 
قرار داد.ماهیار با تاکید بر توســعه سبد محصوالت دیجیتال بانک، بهره مندی از 
ظرفیت های شــرکت های تابعه و نیروی انسانی این بخش را خواستار شد.عضو 
هیات عامل و معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک در پایان ضمن گفت 
و گوی صمیمی با کارشناسان فناوری اطالعات اداره امور شعب استان و مدیران 

شرکت های تابعه، از شعبه مهدیه همدان نیز بازدید کرد.

در بیست و نهمین همایش بیمه و توسعه انجام شد:
تجلیل از جواد سهامیان مقدم، عضو هیأت 
مدیره بیمه تعاون به عنوان پیشکسوت 

صنعت بیمه
۱۳ آذر ۱۴۰۱ بهانه ای شد تا از جواد سهامیان مقدم، پیشکسوت صنعت بیمه، 
تقدیر شود.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، سیزدهمین روز از آذرماه ۱۴۰۱ 
در برج میالد، بیست و نهمین همایش بیمه و توسعه برگزار شد و در خالل این 
برگزاری، رئیس کل بیمه مرکزی از زحمات جواد ســهامیان مقدم، عضو هیأت 
مدیره بیمه تعاون به عنوان پیشکسوت تالشگر صنعت بیمه تقدیر کرد.سهامیان 
مقدم، متولد ســال ۱۳۲۷ بوده و در طــول دوران خدمت خود در صنعت بیمه، 
عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی شــرکت های بیمه ای »ایران و انگلیس«، 
»اتکایی امین«، »توسعه«، »کارآفرین« و »ایران« را تجربه کرده و از اردیبهشت 
۱۳9۷ نیز به عنوان رئیس هیأت مدیره بیمه تعاون، تجارب خود را با این شرکت 
به اشتراک گذاشته است.گفتنی است معصوم ضمیری مدیر عامل بیمه پاسارگاد، 
لطف اهلل نکوئی مدیر عامل آســماری و حسین کریم خان زند مدیر عامل بیمه 
نوین از دیگر پیشکسوتانی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.یونس 
مظلومی، مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون که هم اکنون به عنوان عضو شــورای 
پژوهشی پژوهشکده بیمه نیز مشغول به فعالیت است، تجارب علمی و پژوهشی 
متعددی دارد و پیوند تحصیل وی در رشته های »مدیریت بیمه، مدیریت اجرایی 
و روش تحقیق« با فعالیت های تجربی در شــرکت های بیمه آســیا، دانا، رایان 
سایپا، ملت، رازی و هم اکنون تعاون سبب شده تا گزینه ای مناسب برای عضویت 
در پنل های علمی همایش های بیمه باشــد و ارائه دهندگان را راهنمایی کند.

در بیست و نهمین همایش بیمه و توسعه، مدیران و کارشناسان ستادی و شعب 
بیمه تعاون حضور پررنگی داشــته و در تمام بخش های ســخنرانی و پنل های 
علمی و نیز بازدید از استارت آپ های فعال در نمایشگاه حضور خود را به نمایش 
گذاشته و از تجربیات ارائه شده در مقاالت علمی، فعالیت های نوین و گفتگوهای 

اثربخش بهره مند شدند.

کدام بانک های جهان افزایش نرخ بهره را اعمال کردند؟
بانک هــای مرکزی جهانی افزایش نــرخ بهره خود را در ماه 
نوامبر تمدید کردند.به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، سرعت 
و مقیاس افزایش نرخ بهره توســط بانک های مرکزی در ماه 
نوامبر دوباره ســرعت گرفت زیرا سیاست گذاران در سراسر 
جهان با تورم باالی این دهه مبارزه می کنند.بانک های مرکزی 
ناظر بر شش ارز از ۱۰ ارز پرمعامله، ۳۵۰ واحد )bps( افزایش 
نرخ، در ماه گذشــته ارائه کردند؛ فدرال رزرو ایاالت متحده، 
بانک انگلستان، بانک مرکزی استرالیا، بانک نورگز نروژ، بانک 
مرکزی سوئد و بانک رزرو نیوزیلند همگی در ماه نوامبر نرخ 
بهره را افزایش دادند اما بانک مرکزی اروپا، بانک کانادا، بانک 
ملی سوئیس و بانک ژاپن جلسات تعیین نرخ در ماه نوامبر 
برگزار نکردند.آخرین اقدامات باعث شــده است که کل نرخ 
بهره در سال ۲۰۲۲ از بانک های مرکزی گروه ۱۰ به ۲۴۰۰ 
واحد افزایش یابد.الکســاندرا دیمیتریویچ در رتبه بندی  اس 
اند پی گلوبال با نگاهی به سال ۲۰۲۳ گفت: »نرخ های بهره 
بــه افزایش خود ادامه خواهنــد داد و تصمیم بانک مرکزی 
برای کاهش تورم این است که هنوز نیازمند افزایش بیشتر 
نرخ های بهره هســتیم«.بازارهای مالی جهانی در هفته های 
اخیر در وضعیت بــدی قرار گرفته اند زیرا ســرمایه گذاران 
تالش می کننــد نرخ ها را برای مقابله با فشــارهای تورمی 
افزایش دهند، در حالی که نگرانی ها از کاهش رشــد جهانی 
در حال گســترش، همچنان وجود دارد.برخی از نشانه های 

تــازه، مبنی بر کاهش نرخ تورم در ایاالت متحده در روزهای 
اخیر باعث شــادی بازارها شــده و مقامات فدرال رزرو قرار 

اســت در روزهای ۱۳ و ۱۴ دســامبر تشکیل جلسه دهند. 
روز چهارشــنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت: بانک 

مرکزی ایاالت متحده می تواند ســرعت افزایش نرخ خود را 
در دسامبر کاهش دهد.داده های بانک های مرکزی بازارهای 
نوظهور الگوی مشابهی را نشان می دهند؛ از مجموع ۱۸ بانک 
مرکزی، هشــت بانک در ماه نوامبــر در مجموع ۴۰۰ واحد 
افزایش نرخ بهــره را ارائه کردند که از ۳۲۵ واحد ماه اکتبر 
افزایش یافته اما تا حدودی کمتر از نرخ ماهانه ۸۰۰ واحدی 
در ژوئن و جوالی است.اندونزی، کره جنوبی، مکزیک، تایلند، 
مالزی، فیلیپین و آفریقای جنوبــی همگی نرخ ها را در ماه 
نوامبر افزایش دادند که نشــان دهنده تغییر موج سیاســت 
سخت گیرانه به سمت آســیا و دور شدن از آمریکای التین 
و اروپای نوظهور اســت، جایی که این چرخه به پایان خود 
نزدیک می شود.نافذ زوک از سرمایه گذاران آویوا گفت: »به 
اســتثنای چند کشور، ما فشرده ترین مرحله چرخه افزایش 
نرخ را پشت سر گذاشته ایم«. ترکیه، جایی که رئیس جمهور 
آن، طیب اردوغان برای کاهش نرخ بهره فشــار می آورد و با 
وجود تورم باالی ۸۰ درصــد، کاهش ۱۵۰ واحدی دیگر را 
برای کاهش نرخ بهره به تک رقمی ارائه کرد.همه بانک های 
مرکزی بازارهای نوظهور در نمونه ماه گذشته جلسات تعیین 
نرخ نداشتند. محاسبات نشان می دهد که بانک های مرکزی 
بازارهای نوظهور نرخ بهره را در مجموع ۷۱۶۵ واحد نسبت 
به سال گذشــته افزایش داده اند که بیش از دو برابر ۲۷۴۵ 

واحد برای کل سال ۲۰۲۱ است.

مبلغ تراکنش های شــبکه الکترونیکی 
پرداخت کارتی کشــور در هشــتمین 
ماه ســال جاری به بیش از ۷۷۰ هزار 
میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر 
ماه در تعــداد و ارزش ریالی به ترتیب 
۰.۵9 و 9.۳۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایســنا، بر اساس تازه ترین 
گزارش اقتصادی منتشرشــده از سوی 
شــاپرک، مجموع تعداد تراکنش های 
انجام شده شــاپرک در آبان ماه سال 
جاری به ۳۷۳۲ میلیون عدد رســیده 
که ارزش ایــن تراکنش ها در مجموع 
بــه بیش از ۷۷۰ هــزار میلیارد تومان 
می رسد که نســبت به مهر ماه معادل 
۰.۵9 درصد در تعــداد و 9.۳۱ درصد 
رشد در ارزش ریالی داشته است. البته، 
تعداد و مبلغ تراکنش های در مقایسه 
با ســال قبــل نیــز ۱۳.۷۷ و ۱۵.۴۵ 
درصد رشــد داشــته و رشــد اسمی 
ماهانه تراکنش های شــاپرک در آبان 
ماه ســال جاری نسبت به ماه گذشته 
معادل 9.۳۱ درصد بوده است.در آبان 
ماه ۱۴۰۱، ســهم ابزارهــای پذیرش 
اینترنتی در تراکنش های انجام شــده 
۴.۸ درصــد و ابزار پذیــرش موبایلی 
۲.۷۴ درصد بوده و این در حالی است 
که کارت خوان های فروشگاهی 9۲.۴۶ 
درصد از کل تراکنش های انجام شــده 
را به خود اختصــاص داده اند.از تعداد 
تراکنش هــای انجــام شــده ۸9.۵۷ 
درصد مربوط به خرید کاال و خدمات، 
۶.۲۷ درصــد مربوط به پرداخت قبض 

و خرید شــارژ تلفن همــراه و معادل 
۴.۱۶ درصــد مربوط بــه مانده گیری 
بــوده اســت.همچنین، از مجموع کل 
تراکنش هــای انجام شــده در آبان ماه 
معادل 9۳ درصد موفق و هفت درصد 
ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با 
ســوییچ شاپرک انجام شــده، 99.99 
درصد موفق بوده اســت.اما از مجموع 
تراکنش هــای ناموفق انجام شــده در 
این مــاه، ۱.۱۸ درصد به دلیل خطای 
پذیرندگی، ۰.۰9 درصد به دلیل خطای 
شاپرکی، ۱۰.۶9 درصد به دلیل خطای 
صادرکنندگی، ۸۷.۳۷ درصد به دلیل 
خطای کاربری و ۰.۶۷ درصد به علت 
خطای کسب وکار بوده است.بر اساس 
این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های 
شــاپرک به نقدینگی در آبان ماه سال 
جــاری نیز ۱۲.۸۸ درصــد بوده و این 
در حالی اســت که نسبت اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی 
در این ماه تنها ۱.۶۴ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رســمی در آبان 
ماه سال جاری، ابزار پذیرش موبایلی با 

۸۱۵ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش 
موبایلی در مکان نخست قرار می گیرد و 
کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۷ تراکنش 
بــه ازای هر ابزار و پذیــرش اینترنتی 
بــا ۲9۷ تراکنش بــه ازای هــر ابزار 
فعال بــه ترتیــب در مکان های بعدی 
قــرار می گیرند.البتــه، کارتخوان های 
فروشــگاهی با ســهم 9۲.۴۶ درصدی 
بیشــترین تعداد تراکنــش را در بین 
سایر ابزارهای پذیرش داشته است که 
ابزارهــای پذیرش اینترنتــی و موبایل 
پــس از آن قــرار گرفته انــد. افزون بر 
این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش 
شــاپرکی در ماه مذکــور معادل ۳۷۸ 
تراکنش اســت که این تعداد نســبت 
به مقدار مشــابه در ماه گذشته کاهش 
۱۱.۵۴ واحــدی )۲.9۷درصــدی( را 
تجربه کرده است. همچنین، بیشترین 
کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط 
به کارت خوان فروشگاهی بوده است.در 
بخش دیگری از آمار منتشر شده توسط 
شاپرک، مجموع مبلغ تراکنش های هر 
ابزار پذیرش شــاپرکی و ســرانه مبلغ 

تراکنش ها مشــخص شــده است. به 
گونــه ای که ابزار پذیــرش اینترنتی با 
تعــداد ۶۰۳ هزار و ۴۰۲ ابزار فعال و با 
مجموع مبلغ تراکنش ۱۱۴ هزار میلیارد 
تومان، ســرانه مبلغی تراکنش هر ابزار 
اینترنتی به رقــم ۱۸.9 میلیارد تومان 
را به ثبت رســانده است.  همچنین، در 
ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۲۵ هزار 
ابزار فعال سیستمی بوده است که این 
تعداد، مجموعــا ۱۳۷۰ میلیارد تومان 
تومان تراکنش داشــته اند.این در حالی 
است که ســرانه مبلغ تراکنش های هر 
ابــزار پذیرش موبایلــی، یک میلیارد و 
9۳ میلیون تومان بوده است. در نهایت، 
در ابزار پذیرش کارتخوان فروشــگاهی 
مجمــوع مبلغ تراکنش هــا ۶۵۵ هزار 
میلیارد تومان بوده که این مجموع مبلغ 
مربوط به تعداد 9 میلیون و ۱۵9 هزار 
و ۱۱۷ عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی 
اســت که ســرانه مبلــغ تراکنش هر 
کارتخوان فروشگاهی نیز به رقم هفت 
میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان رســیده 
اســت.عالوه بر این، بررســی اطالعات 
متوســط مبلغ هر تراکنش در هریک 
از ابزارهــای پذیرش نشــان می دهد 
در آبان ماه امســال،  بــا ابزار پذیرش 
اینترنتی به طور متوسط ۶.۳۷ میلیون 
ریال مبلغ هر تراکنش بوده اســت.  با 
ابــزار پذیرش موبایلی نیــز این رقم به 
عــدد ۰.۱۳ میلیون ریال و در نهایت با 
ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز 
متوسط مبلغ هر تراکنش ۱.9۰ میلیون 
ریال بوده است؛ بنابراین همان طور که 
در جدول زیر مشخص است، در مجموع 
سه ابزار پذیرش مذکور، متوسط مبلغ 
هــر تراکنش در هر ابزار، ۲.۰۷ میلیون 

ریال بوده است.

 در یک ماه

770 هزار میلیارد تومان تراکنش های شاپرک

در پاســخ به سوال »چه کسی قدیمی ترین بیت کوین اســتخراج شده را داشته 
است؟« عضوی ناشناس امضایی را به اشتراک گذاشت که مربوط به ژانویه ۲۰۰9 
دقیقــا یک هفته پس از ایجاد بیت کوین بود.به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، 
انجمن های آنالین بخشی جدایی ناپذیر از داستان منشأ بیت کوین هستند، جایی 
که ساتوشــی ناکاموتــو و همکاران برای بحث و گفت وگو و ایجاد یک سیســتم 
مالی مخــرب از ابتدا همکاری کردند. یکی از قدیمی ترین انجمن های بیت کوین 
بــا نام  bitcointalk.org  هنوز به بحث های تاریخی پیرامون ایجاد بیت کوین ادامه 
می دهد.بــه تازگی یکی از اعضای کنجکاو این انجمن به دنبال شناســایی اولین 
اســتخراج کنندگان بیت کوین بود که در کمال تعجب، یکی از اعضای ناشــناس 
امضایی را به اشتراک گذاشت که مربوط به ژانویه ۲۰۰9 یعنی یک هفته پس از 
به وجود آمدن بیت کوین بود.پس از تایید مشروعیت قدیمی ترین امضایی که تا به 
امروز پیدا شده است مشخص شد که این امضا توسط یک حساب کاربری جدید 
در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ با نام مســتعار OneSignature پســت شده است.سابقه 

حساب OneSignature هیچ دخالت دیگری در انجمن نشان نمی دهد بنابراین تأیید 
می کند که هدف از ایجاد آن فقط نشــان دادن قدیمی ترین پیام امضا شده بوده 
اســت. جستجوی عمیق تر در نام کاربری یک حســاب توییتر محافظت شده را 
نشــان می دهد که در اکتبر ۲۰۰9 ایجاد شده است.افشــای این امضا با قدمت 
دوره پیدایش بیت کوین، تأیید می کند، افرادی که در ســاخت میراث بیت کوین 
دخیل هســتند، اکوسیســتم را به دقت زیر نظر دارند و در عین حال هر از چند 
گاهــی کنجکاوی عموم را برطرف می کنند.علیرغم موانع نظارتی طی یک دهه و 
بازارهای نزولی طوالنی مدت، بیت کوین توانسته است همیشه در صدر قرار گیرد 
اما کاهش ارزش بیت کوین استرس را به اکوسیستم استخراج افزوده است. در حال 
حاضر درآمد اســتخراج بیت کوین بر حسب دالر آمریکا به کمترین میزان در دو 
سال اخیر و به ۱۱.۶۷ میلیون دالر رسیده است، این رقم آخرین بار در دوم نوامبر 
۲۰۲۰ مشــاهده شده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۸۶۴.۷9 میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۴۰ 

درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۲۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۲ درصد کاهش داشــته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشــته ۳۳.۶۵ میلیارد دالر است که 
۱۱.۳۶ درصد افزایش داشــته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال 
حاضر ۲.۴۶ میلیارد دالر است که ۷.۳۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۳۰.۵۳ میلیارد دالر است که 

9۰.۷۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

قدیمی ترین امضای بیت کوین متعلق به چه کسی است؟
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گزیده خبر

سفر شی به عربستان؛ بن سلمان متمرکز روی 
خاورمیانه و استقالل

به گفته تحلیلگران، ولیعهد عربســتان این هفته میزبــان رهبر چین در برهه 
حساســی از روابط ایاالت متحده و عربستان سعودی است که نشان دهنده عزم 
ریاض برای عبور از یک نظم قطبی جهانی، بدون توجه به خواست متحدان غربی 
خود است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »محمد بن سلمان« 
حاکم دوفاکتوی این غول نفتی ســعودی، پس از قتل جمال خاشقجی در سال 
۲۰۱۸ که روابط عربســتان و آمریکا را تحت تأثیر قــرار داد، به صحنه جهانی 
بازگشته و در مقابل خشم ایاالت متحده، به سیاست انرژی این پادشاهی ادامه 
داده و از فشار واشنگتن برای کمک به منزوی کردن روسیه سرپیچی کرده است.
شــاهزاده بن ســلمان در نمایش قدرتی به عنوان رهبر مشتاق جهان عرب، در 
جریان سفر شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین که قرار است از روز سه شنبه 
آغاز شــود، حکمرانان سراسر خاورمیانه و شــمال آفریقا را برای نشست سران 
چینی-عربی گرد هم خواهد آورد.ایهم کامل، رئیس خاورمیانه و شــمال آفریقا 
در گروه اوراسیا می گوید: »ریاض براساس محاسبات استراتژیک کار می کند که 
باید با پکن همگام باشــد، چون اکنون یک شــریک اقتصادی ضروری و واجب 
است.«به گفته تحلیلگران، گرچه ایاالت متحده شریک منتخب کشورهای حوزه 
خلیج فارس اســت که برای امنیت خود به آن متکی هستند، اما ریاض در حال 
ترســیم یک سیاست خارجی است که در خدمت تحول اقتصادی ملی خودش 
اســت، زیرا جهان از هیدروکربن ها که رگ حیات عربستان است، دور می شود.

ایهم کامل گفت: مطمئناً این خطر وجود دارد که گسترش روابط با چین نتیجه 
معکوس داشته باشد و منجر به شکاف بیشتر در روابط ایاالت متحده و عربستان 
ســعودی شود اما محمد بن سلمان مطمئناً این را از سر کینه و لجبازی دنبال 
نمی کند.سفر شی جینپینگ در زمانی انجام می شود که روابط ایاالت متحده و 
عربستان در پایین ترین حد است، عدم اطمینان بر بازارهای جهانی انرژی فشار 
می آورد و غرب یک ســقف قیمت بر نفت روسیه تحمیل می کند و واشنگتن با 
نگرانی به نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه چشــم دوخته است.دولت عربستان 
سعودی به درخواست ها برای اظهارنظر درباره سفر شی و دستور کار آن پاسخی 
نداد.شــاهزاده بن سلمان به نشانه خشم از انتقاد ایاالت متحده از سابقه حقوق 
بشری ریاض، در ماه مارس به مجله آتالنتیک گفت که برایش اهمیتی ندارد که 
جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده چیزهایی را درباره او درک نکرده باشد 
و گفــت که بایدن باید روی منافع آمریکا تمرکز کند. او همچنین در همان ماه 
گفت، گرچه ریاض قصد دارد روابط خود با واشنگتن را تقویت کند، اما می تواند 
سرمایه گذاری سعودی ها در ایاالت متحده را کاهش دهد.عربستان سعودی در 
حال تعمیق روابط اقتصادی خود با چین است. این کشور بزرگترین تامین کننده 
نفت چین به شمار می رود، گرچه روسیه به عنوان عضو تولیدکننده اوپک پالس، 
ســهم بازار خود در چین را با سوخت ارزان تر افزایش داده است.پکن همچنین 
برای اســتفاده از ارز یوان )واحد پول چین( در تجارت به جای دالر آمریکا البی 
کرده اســت. ریاض قباًل تهدید کرده بود که برای مقابله با لوایح احتمالی ایاالت 
متحده که اعضای اوپک را در معرض شــکایت های ضد تراســت قرار می دهد، 

برخی از معامالت نفتی دالری را متوقف خواهد کرد.

مدیر اطالعات ملی آمریکا:

 روسیه با چالش جایگزین کردن مهمات خود روبروست
مدیر اطالعات ملی آمریکا ادعا کرد، نیروهای مسکو در جنگ 
اوکراین با »سرعت باالیی« از مهمات خود استفاده می کنند 
و این ســرعت بیشــتر از آن چیزی است که صنعت دفاعی 
روسیه می تواند جایگزین کند.به گزارش ایسنا، آوریل هاینس، 
مدیر اطالعات ملی آمریکا روز شنبه در جریان سخنرانی در 
نشست ســاالنه دفاع ملی »ریگان« در کالیفرنیا به خبرنگار 
ان بی ســی نیوز گفت: »روســیه با سرعت بســیار باالیی از 
مهمات خود اســتفاده می کند و این مسئله موجب می شود 
تا مســکو برای کمک گرفتن به کشورهای دیگری از جمله 
کره شــمالی روی بیاورد.«هاینس در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه این تســلیحات »چقدر ســریع« استفاده می شوند، 
گفت: »فکر نکنم بتوانم در این نشست اعداد دقیقی به شما 
بدهم اما این ســرعت بسیار باالســت؛ منظورم این است که 
ایــن روند واقعا بیش  از اندازه باالســت.«وی در ادامه مدعی 
شــد: به نظر ما، آن ها قادر به تولید آنچه که در حال حاضر 
مصرف می کنند، نیستند و این مسئله چالشی را ایجاد خواهد 
کرد.پنتاگون ماه گذشته میالدی ادعا کرد: روسیه روزانه ۲۰ 
هزار گلوله های توپخانه اســتفاده می کند و این در حالیست 
که این کشور مشکالت متعددی را در میدان جنگ متحمل 
می شود. آوریل هاینس نیز با استناد بر بیانیه های قبلی دولت 

جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا گفت، روســیه مهمات 
بادقت باال را »ســریع تر« از مهمات متعارف استفاده می کند.

دولت بایدن پیشــتر گفته بود که روسیه برای تامین بیشتر 
تسلیحاتش به کره شــمالی روی آورده است. هاینس تاکید 

کرد، کمک کره شــمالی ظاهرا کمتر شــده است اما جامعه 
اطالعاتی آمریکا به نظارت خود درخصوص این مسئله ادامه 
خواهد داد.این مســوول اطالعاتی آمریــکا در رابطه با نقش 
کره شمالی افزود: ما اشاره کرده ایم که شاهد برخی حرکات 
بوده ایــم اما در حــال حاضر این کمک ها زیاد نبوده اســت. 
کمبود قریب الوقوع مهمات یکی از مســائلی است که ارتش 
روســیه با آن مواجه شده اســت.مدیر اطالعات ملی آمریکا 
در ادامه اســتدالل کرد: ظاهرا میزان سرعت جنگ اوکراین 
با فرا رسیدن فصل زمســتان کاهش می یابد و ارتش هر دو 
کشور )روســیه و اوکراین( تالش خواهند کرد تا برای ادامه 
جنگ در بهار تجدید قــوا کنند. اما جامعه اطالعاتی آمریکا 
تا حدودی نسبت به نیروهای روسیه مشکوک است که مبادا 
درگیری های جدیدی را در ماه مارس آغاز کند.به گفته آوریل 
هاینس، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پس از حمله 
به اوکراین، نسبت به »علمکرد ضعیف ارتشش« غافلگیر شده 
است. هاینس در راستای ادعای خود عنوان کرد: »قطعا فکر 
می کنم که پوتین هر روز نســبت بــه چالش هایی که ارتش 
روسیه با آن مواجه می شود، آگاه تر می شود اما هنوز مشخص 
نیســت که آیا او تصویر کلی از مرحله کنونی جنگ و اینکه 
ارتش روسیه چه چالش هایی را متحمل شده، دارد یا خیر.«

رئیس جمهوری فرانسه گفته است که کشورش 
و دیگر کشــورهای غربی به دنبال »نابودی« 
روسیه نیســتند. او همچنین حمله روسیه به 
اوکراین را »اشــتباه بسیار بزرگی« دانست.به 
گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با شبکه سی بی اس 
که یکشنبه منتشر شد، گفت: چنین چیزی هرگز چشم انداز ما در فرانسه نبوده است. 
عــالوه بر این، ما روابط نزدیکی از یک نقطه نظر فرهنگی و تاریخی داریم و همواره 
به مردم روسیه احترام گذاشته ایم.ماکرون گفت که »بحث های طوالنی« با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه داشته اســت و »این آگاهی روشن وجود داشت که 
چقدر مردم روسیه مردمی بزرگ و با تاریخ بزرگ هستند.«در ادامه، رئیس جمهوری 
فرانسه از جامعه بین المللی خواســت تا با توجه به حمالت اخیر به زیرساخت های 
غیرنظامی در اوکراین، ابتکارات قانونی را علیه والدیمیر پوتین آغاز کند.بیل ویتاکر، 

خبرنگار ســی بی اس در این مصاحبه مفصل برنامه ۶۰ دقیقه، از ماکرون پرسید که 
آیا پوتین باید به جنایات جنگی متهم شود یا خیر.ماکرون گفت: »چیزی که اکنون 
باید انجام دهیم، جمع آوری تمام شواهد این جنایات جنگی است. به موازات آن، ما 
باید تمام ابتکارات قانونی را در واقع راه اندازی کنیم تا چنین نتیجه ای داشته باشیم. 
بنابراین، پاسخ من مثبت است.«با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش حمالت 
روســیه به منابع انرژی، ماکرون گفت که غرب باید از نقطه نظر »انسان دوســتانه، 
اقتصادی و دفاعی« به اوکراین کمک کند. او به کنفرانســی بین المللی اشــاره کرد 
که با همراهی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در ۱۳ دسامبر در پاریس 
برگزار می شــود. او گفت که هدف از این کنفرانس، جمــع آوری ژنراتور و کمک به 
غیرنظامیان در بازسازی مدارس، بیمارستان ها و دیگر جنبه های زندگی روزمره است.

بیل ویتاکر همچنین اشــاره کرد: در سال ۲۰۰۱، جورج واکر بوش، رئیس جمهوری 
پیشین ایاالت متحده گفت که به چشمان پوتین نگاه کرده و باطن او را دید. امروز 

رئیس جمهوری فرانســه چه می بیند؟ماکرون گفت: »باید بگویم که احتماال نوعی 
خشم است.«رئیس جمهوری فرانسه گفت: »به نظر می رسد که این نارضایتی نسبت 
به غرب – به ویژه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا – ناشی از این احساس است که غرب 
به دنبال نابودی روسیه است. این هرگز دیدگاه فرانسه نبوده، اما این برداشت پوتین 
بوده است.«ماکرون گفت که پس از ساعت ها گفت وگو با رهبر روسیه، به این موضوع 
پی برده اســت.پیش از جنگ، ماکرون به مسکو رفت تا با رئیس جمهوری روسیه در 
تالش برای جلوگیری از جنگ مالقات کند و از آن زمان، او بر حفظ گفت وگوی باز 
با رهبر روســیه اصرار داشته است. ماکرون گفت که در طول این گفت گوها، دیدگاه 
پوتین را نسبت به سرنوشت خودش احساس کرد.ماکرون گفت: »این آگاهی روشن 
وجود داشت که چقدر مردم روسیه مردمی بزرگ و با تاریخ بزرگ بودند. و چشم انداز 
و احتماالً سرنوشــت او احیای یک امپراتوری بود.«از آنجایی که فرانسه تنها کشور 
اروپایی با حضور چشمگیر در منطقه هند و اقیانوس آرام است، بیل ویتاکر در برنامه  
۶۰ دقیقه پرسید که ماکرون در مورد »موضع تهاجمی تر« چین در قبال تایوان چه 
فکری می کند.ماکرون گفت: »واضح است که تایوان، مساله ای است که مایه نگرانی 
اســت. گمان می کنم باید به این موضوع با آرامش فراوان و روشن، انصاف و احترام 

زیاد در خصوص استراتژی مان رسیدگی شود. 

ماکرون: 

غرب به دنبال نابود کردن روسیه نیست
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بر اساس گزارشی که توسط روزنامه »آبزرور«)The Observer( منتشر 
شــد، یک درمان جدید برای بیماری پارکینسون ایجاد شده است 
که طی آن دانشــمندان ســلول های بنیادی را در آزمایشگاه رشد 
می دهند و این سلول ها به ســلول های عصبی تبدیل می شوند. در 
ادامه این ســلول های عصبی تازه تولید شــده جایگزین سلول های 
عصبی تخریب شــده توسط این بیماری می شــود.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از آی ای، پارکینســون یک اختالل عصبی اســت که با 
از دســت دادن نورون ها در یک الگوی خاص مشخص می شود که 
در سراســر مغز گسترش می یابند و معموال طی دهه ها پس از این 
فرایند عالئم آشکار می شود. این بیماری بیشتر به دلیل ایجاد لرزش 
دست، سفتی عضالنی، راه رفتن آهسته تر و سایر اختالالت حرکتی 
شناخته شده است. این بیماری طیف وسیعی از نواحی مغز را تحت 
تاثیر قرار می دهد و در نتیجه عالئم مختلفی از جمله زوال عقل در 
مراحل پایانی ایجاد می شود. از ســال ۲۰۲۲، بیماری پارکینسون 
حدود یــک میلیون نفر را در ایاالت متحده تحــت تاثیر قرار داده 
اســت. از آنجایی که متخصصان هنوز به طور کامل درک نمی کنند 
که این بیماری چگونه پیشرفت می کند، درمان های موجود در حال 
حاضر فقط می توانند برخی از ناهنجاری های حرکتی را کاهش دهند 
اما پیشــرفت بیماری را متوقــف نمی کنند.هدف این درمان جدید 
جلوگیری از گســترش عالئم مخرب این بیماری اســت. پروفسور 
»راجر بارکر«)Roger Barker( از دانشــگاه کمبریج به آبزرور گفت: 

زمان زیادی طول کشیده است تا به این مرحله برسیم.

محققان دانشــگاه ام آی تی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند مغز 
بزرگساالن حاوی میلیون ها سیناپس خاموش)silent synapses( است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، تا همین اواخر تصور می شد که 
سیناپس های خاموش تنها در مراحل اولیه رشد مغز و زمانی که به 
مغز در جذب اطالعات جدید کمــک می کنند، وجود دارند. با این 
حال، جدیدترین مطالعه ام آی تی نشــان داد که حدود ۳۰ درصد 
از تمام سیناپس ها در قشــر مغز موش های بالغ، خاموش هستند. 
دانشــمندان همچنین دریافتند که این ســیناپس های خاموش تا 
زمانی که برای کمک به شــکل گیری خاطرات جدید به کار گرفته 
نشــوند، غیرفعال می مانند. این سیناپس های خاموش ممکن است 
بینشــی را در مورد اینکه چگونه مغز بزرگســاالن می تواند به طور 
مداوم خاطرات جدید ایجاد کند و اطالعات جدیدی را بدون نیاز به 

تغییر سیناپس های معمولی قدیمی خود به دست آورد، ارائه دهد.
»دیمیترا وارداالکی«)Dimitra Vardalaki( دانشــجوی کارشناســی 
ارشد ام آی تی و نویسنده اصلی این مطالعه گفت: این سیناپس های 
خامــوش به دنبــال اتصاالت جدید هســتند و زمانی که اطالعات 
مهم جدید ارائه می شــود، ارتباطات بین نورون های مربوطه تقویت 
می شــود. این امر به مغز اجازه می دهد تا بدون بازنویسی خاطرات 
مهم ذخیره شده در سیناپس های بالغ که تغییر آنها سخت تر است، 
خاطرات جدیدی ایجاد کند.در این مطالعه، دانشمندان صراحتا به 
دنبال سیناپس های خاموش نبودند. در عوض، آنها در حال بررسی 
یک نتیجه جذاب از یک آزمایش قبلی در آزمایشگاه هارنت)مارک 

هارنت، دانشیار علوم مغز و شناختی( بودند. 

درمان پارکینسون بوسیله 
سلول های عصبی آزمایشگاهی

مغز انسان میلیون ها سیناپس 
خاموش دارد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بطری های پالستیکی و زباله انباشته شده در مخزن یک سد در السالوادور

اسکوتر برقی مک الرن با شعاع حرکتی 50 کیلومتر
اســکوتر به عنوان وســیله نقلیه جمع وجور طرفداران زیادی پیدا کرده و مک الرن نیز همانند برخی خودروسازان دیگر اسکوتر برقی 
خود را معرفی کرده است.مک الرن تنها به ساخت خودروهای اسپرت و سطح باال و همچنین حضور در فرمول یک نمی پردازد چراکه 
زیرمجموعه این شرکت با نام Applied در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد تا تجارب فنی خود را در اختیار شرکت های دیگر قرار دهد. خود این 
شرکت نیز دارای زیرمجموعه ای با نام Lavoie است و اسکوتر برقی مک الرن نیز توسط همین زیر برند معرفی شده است.اسکوتر برقی 
مک الرن با نام سری ۱ شناخته می شود و از منیزیم بکار رفته در صنعت خودرو سود می برد. وزن این محصول جدید به ۱۶.۵ کیلوگرم 
می رســد و شعاع حرکتی آن پس از دو ساعت شــارژ با پریز خانگی برابر با ۵۰ کیلومتر خواهد بود. اسکوتر برقی مک الرن از سیستم 
جدید Flowfold سود می برد و با فشار یک دکمه می توان آن را جمع کرد تا حمل ونقلش بسیار راحت باشد. این وسیله جدید طبق گفته 
مک الرن از سیستم روشنایی ساختارشکنی سود می برد که چراغ عقب آن باعث می شود اسکوتر در ترافیک بیشتر دیده شود. شرکت 
Lavoie با چراغ های جانبی ای طراحی کرده که باعث می شــوند ســری ۱ بزرگ تر به نظر برســد و رانندگان آن را بهتر تشخیص دهند. 
سیستم نورپردازی جلوی اسکوتر نیز دید بهتری را به ارمغان می آورد. چراغ های راهنما نیز وجود دارند که بر جذابیت های آن می افزایند.

ساوتگیت:  دیدار با فرانسه بزرگ ترین آزمون ماست
سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس تیمش را شایسته پیروزی قاطع برابر سنگال دانست و به رویارویی با فرانسه در یک چهارم نهایی واکنش 
نشان داد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای اسپورت، تیم ملی فوتبال انگلیس در یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف سنگال 
رفت و با سه گل این  تیم را در هم کوبید تا حریف فرانسه در یک چهارم نهایی شود.گرت ساوتگیت، سرمربی  تیم ملی فوتبال انگلیس 
بعد از بازی گفت: بسیار خوشحالیم که در این بازی به پیروزی دست پیدا کردیم و نتیجه نشان می دهد که ما شایسته این پیروزی بودیم. 
گلزنی هری کین از دستاوردهای مهم ما در  این بازی بود و خوشبختانه پای کین هم به گلزنی باز شد. بازی سختی بود و این پیروزی 
به راحتی به دست نیامد. باید با قدرت و تمرکز باال این راه را ادامه داد.او درباره خط خوردن رحیم استرلینگ گفت: متاسفانه استرلینگ 
به خاطر سرقت از خانه اش مجبور به ترک اردوی تیم شد. اجازه دادن به استرلینگ برای ترک اردوی تیم تصمیم آسانی آن هم در این 
شرایط حساس نیست اما او نیاز به این داشت که کنار خانواده أاش باشد و ما هم به تصمیمش احترام گذاشتیم.ساوتگیت درباره درخشش 
هندرسون در این بازی گفت: او بازیکن بسیار باکیفیتی است و در تیم تاثیرگذار است. من بسیار خوش شانس هستم که در تیمم چند 

بازیکن دارم که ویژگی های یک رهبر و کاپیتان را دارند و هندرسون هم یکی از آنها است.

دلم زج تو آهنگ یاری نکرد
هب غیر از تو میل کناری نکرد

هب رطف چمن رد زخانی رنفت
تماشای گل رد بهاری نکرد

هب راه تو رب چیه خاکی ندید
هک از اکش رب وی نثاری نکرد

کسی را هک با رویت افتاد مهر
چو هم را بدید، اعتباری نکرد

رد آنها هک دل دمخلی می کنند
بجز دوستیت اختیاری نکرد

لبت پیش ما چیه شغلی ندید
هک از محنتش پود و اتری نکرد

شبی رد رفاقت نکردیم روز
هک با ما جهان کار زاری نکرد

نمودی هک: رویم هچ رکد از جفا؟
وافیی هک جستیم باری نکرد

پیشنهاد

چهره روز

دختر سروان
دختر سروان اثر ماندگار و زیبای آلکساندر پوشکین 
اســت که می توان آن را به نوعی یک رمان عاشقانه 
با درونمایه تاریخی دانســت. این رمان را از نخستین 
آثار نثر تاریخی روســیه می دانند و پوشــکین را نیز 
بزرگ ترین نویســنده روس می دانند که سرچشــمه 
ادبیات روسیه است.پوشکین در این رمان آنچنان شما 
را تحت تاثیر قرار می دهد که شیرینی داستان را هرگز 
فراموش نخواهید کرد. اما باید در نظر داشــته باشید 
که دختر سروان از جمله اولین نثرهای ادبیات روسیه 
است و با چیزی که از رمان های بزرگ ادبیات روسیه 
پس از پوشــکین در ذهن دارید ممکن است متفاوت 
باشد. در قسمتی از مقدمه مترجم در این مورد چنین 
آمده اســت:در قدم اول پیشــنهاد می کنم قیاس را کنار بگذاری! در اینجــا تعریِف رمان، از نظر 
کمی و کیفی، با آن شــکل استانداردی که از این ژانر در ذهن داری و با آن رمان های چندوجهی 
داستایفسکی و تالستوی که با شیوه ای اروپایی نوشته شدند به شدت تفاوت دارد! اینجا سرآغازِ همه 
آغازها در ادبیات روسی است. اینجا همه چیز خیلی موجز و کوتاه و با حداکثر استفاده از فولکلور و 
تاریخ شفاهی و امثال و حکم و آیین روسی پدید آمده است. اینجا عیناً روسیه بکر است که دارد 
با شما ســخن می گوید؛ جایی که فرهنِگ روسی تازه دارد بیدار می شود و زبان ادبی اش آرام آرام 
شــکل می گیرد. این کتاب درباره زندگی جوانی به نام پیوتر آندری یویچ گرینیوف است که برای 
خدمت به قلعه بیالگورسک اعزام می شــود. در این سفر ماجراهای زیادی را پشت سر می گذارد، 
عاشق می شود، با رقیب عشقی اش دوئل می کند، خطر جنگ را احساس می کند و بسیاری از موارد 

دیگر را تجربه می کند...

بروس لی
لی جن فان مشــهور به بــروس لــی )Bruce Lee؛ زاده 
۲۷ نوامبر ۱۹۴۰ – درگذشــت ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳( استاد 
هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم های اکشــن، اســتاد 
فلسفه، نظریه پرداز و بنیان گذار روش رزمی جیت کان دو 
)جیت به معنای دفاع و کان به معنای حمله و دو در واقع 
هماهنگ کننده بین دفــاع و حمله( یکی از مدرن ترین 
ســبک های کونگ فو یا ووشو اهل آمریکا و هنگ کنگ 
بود. بسیاری او را یکی از تأثیرگذارترین انسان های قرن 
بیســتم و یک نماد در فرهنگ عامه می دانند. از وی به 
عنوان بزرگترین رزمی کار تاریخ یاد می شود.او همچنین 
پدر دو بازیگر به نام های براندون لی و شانون لی بود.لی، 
در محله چینی های سانفرانسیسکو در کالیفرنیا به دنیا 
آمد اما در هنگ کنگ بزرگ شــد و در ۱۸ ســالگی دوباره برای تحصیل در دانشگاه به سانفرانسیسکو 
بازگشت. فیلم های رزمی که او در سینمای هالیوودی و سینمای هنگ کنگ بازی کرد موجب ارتقای 
سطح فیلمهای رزمی هنگ کنگ شده و تحسین عامه را برانگیخت و موجی از عالقه مندی به فیلم های 
هنرهای رزمی چینی )ووشو( را در جهان غرب به وجود آورد. کارگردانی و جو فیلم های او هم بر روی 
هنرهای رزمی و هم بر روی فیلم های رزمی چه در هنگ کنگ و چه در بقیه جهان تأثیر گذاشت.بروس 
لی، به یک چهره نمادین، تبدیل شد به خصوص برای چینی ها، زیرا در فیلم هایش به عنوان افتخار ملی 
برای چین و ملی گرایی چینی ظاهر شــد. وس لی، در ۲۷ نوامبر سال ۱۹۴۰ ساعت اژدها بین ساعت 
۷ تا ۹ صبح در سال اژدها طبق تقویم طالع بینی چینی در یک بیمارستان چینی در محله چینی های 
سانفرانسیسکو به دنیا آمد.پدرش لی هو چون )Lee Hoi-Chuen( چینی بود؛ و مادر کاتولیکش گریس هو 

از چینیهای آلمانی تبار بود.وقتی بروس لی، سه ماه داشت، والدینش به هنگ کنگ برگشتند

سینما

فیلم سینمایی »برنده ها« ساخته حسن ناظر برنده جایزه 
دیسکاوری از جوایز فیلم مستقل بریتانیا در سال ۲۰۲۲ 
شد.به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، برندگان 
جوایز فیلم مســتقل بریتانیا در سال ۲۰۲۲ اعالم شد و 
فیلم »برنده ها« به کارگردانی حســن ناظر که نماینده 
سینمای انگلیس در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 
است، موفق به کسب جایزه دیســکاوری از این رویداد 
سینمایی شــد.در این فیلم فارســی زبان که در ایران 
فیلمبرداری شــده و »نادیرا مورای« و »پاول ولش« از 
اسکاتلند تهیه کنندگی کرده اند، مجموعه ای از بازیگران 
ایرانی شــامل رضا ناجی، شــهرزاد کمال زاده، حسین 
عابدینی، محمود جعفری، عــزت اهلل رمضانی فر و اصغر 
سمسارزاده نقش افرینی کرده اند.داستان فیلم »برنده ها« در یکی از شهرستان های ایران اتفاق می افند 
که در آن بچه ها سخت کار می کنند تا خانواده هایشان را تامین کنند. روزی یحیی ۹ ساله و دوستش 
لیال مجســمه گرانبهایی را پیدا می کنند. رئیس یحیی ناصرخان )رضا ناجی( که او نیز به سینما عالقه 
دارد تصمیم می گیرد به آنها کمک کند تا صاحب آن را پیدا کنند.»برنده ها« اولین نمایش جهانی خود 
را در جشــنواره بین المللی فیلم ادینبورگ در ماه آگوســت تجربه کرد و در آنجا جایزه تماشاگران را 
از آن خود کرد. در جوایز فسلم مستقل بریتانیا ۲۰۲۲، »پس از خورشید« نخستین ساخته »شارلوت 
ولز« با کســب ۷ جایزه از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، تدوین و فیلمبرداری برنده بزرگ 
این جوایز نام گرفت.فیلم »جین آبی« به کارگردانی »جورجیا اوکلی« هم موفق به کسب چهار جایزه از 
جمله بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل برای »ُرزی مک ایون« و »کری هایز« شد و جایزه بهترین فیلم 

غیرانگلیسی زبان هم به فیلم نروژی »بدترین آدم دنیا« ساخته »یوآخیم تریه« رسید.

برنده جوایز مستقل بریتانیا 
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