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وزیــر امــور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک ها 
نایستند، برکنار می شوند.به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح )سه شنبه ۱۵ آذر ماه( مجلس شورای اسالمی، سوال روح اهلل ایزدخواه و تعداد دیگری 
از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه داری بانک ها در دســتورکار قرار گرفت.ســید احسان 
خاندوزی در پاسخ به سوال مذکور، گفت: بنده از زمانی که در مرکز پژوهش های مجلس بودم، مسئله فروش اموال مازاد بانک ها را پیگیری کردم و االن هم 

در وزارت اقتصاد مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تأثیر مهم دارد.....

www.sobh-eqtesad.ir

خاندوزی در صحن مجلس:

مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک ها نایستند، برکنار می شوند
info@sobh-eqtesad.ir

گردشگری سال ۲۰۲۲ به کجا می رسد؟
صنعت گردشگری بین الملل تا پایان سال ۲۰۲۲ با بهبود سریع تر، به ۶۵ 
درصد از سطح قبل از همه گیری کرونا می رسد.به گزارش ایسنا به نقل 
از سایت رسمی سارمان جهانی گردشگری )UNWTO(، در فاصله زمانی 
ماه های ژانویه تا ســپتامبر در مجموع ۷۰۰ میلیون گردشگر در سطح 
بین المللی ســفر کرده اند که بیش از دو برابر )+۱۳۳٪( تعداد ثبت شده 
برای مدت مشــابه در سال ۲۰۲۱ اســت و این رقم معادل ۶۳ درصد از 
سطح سال ۲۰۱۹ است و تا پایان سال جاری میالدی به ۶۵ درصدی از 
ســطح قبل از کرونا می رسد.بر اساس برآورد سازمان جهانی گردشگری 
این نتایج حاصل افزایش تقاضای ســفر، بهبود ســطح اطمینان و رفع 
محدودیت ها در تعداد فزاینده ای از مقاصد بوده اســت.آخرین گزارش 
آماری جهانی گردشــگری با برجسته کردن سرعت بهبود این بخش از 
بدترین بحران در تاریخ خود، نشــان می دهد که ورودی های ماهانه در 
ژانویه امسال، ۶۴ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ بوده و تا سپتامبر به منفی 
۲۷ درصد رســیده است. تخمین زده می شود که تنها در سه ماهه سوم 
ســال ۲۰۲۲ میالدی، ۳۴۰ میلیون ورود بین المللی ثبت شده است که 

تقریبا ۵۰ درصد از آمار ۹ ماهه است.

اروپا همچنان پیشتاز بهبود جهانی صنعت گردشگری
اروپا همچنان پیشــتاز رشد گردشگری بین المللی است. این منطقه در 
ژانویه تا ســپتامبر ۲۰۲۲ پذیرای ۴۷۷ میلیون مســافر بین المللی )۶۸ 
درصد کل جهان( بود که به ۸۱ درصد از سطوح قبل از همه گیری کرونا 
رسیده است، این رقم بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۱ )+ ۱۲۶٪( بود که 
حاصل تقاضای قوی درون منطقه ای و ســفر از ایاالت متحده است. اروپا 
در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ با ثبت عملکردی قدرتمند تقریبا به ۹۰ درصد 

از سطح سال ۲۰۱۹ رسید.

اوضاع در خاورمیانه چگونه است؟
 در ایــن میــان خاورمیانه شــاهد ورود بین المللی بیش از ســه برابر 
)+۲۲۵درصد( از ژانویه تا ســپتامبر نســبت به مدت مشــابه در سال 
قبل بوده که برابر با ۷۷ درصد ســطوح قبل از همه گیری اســت.آفریقا 
)+۱۶۶درصد( و قاره آمریکا )+( ۱۰۶ درصد نیز رشــد قوی را در مقایسه 
با سال ۲۰۲۱ ثبت کرده اند و به ترتیب به ۶۳ و ۶۶ درصد از سطح سال 
۲۰۱۹ رسیده اند. در آسیا و اقیانوسیه )+ ۲۳۰ درصد( در ۹ ماهه نخست 
ســال ۲۰۲۲، تعداد ورودی ها بیش از سه برابر شد که بازتاب بازگشایی 
بسیاری از مقاصد، از جمله ژاپن در پایان ماه سپتامبر است. با این حال، 
ورود به آســیا و اقیانوســیه ۸۳ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ باقی مانده 
است؛ چرا که چین، بازار اصلی منطقه، همچنان درهای خود را به روی 

گردشگران بسته است.

گذر از سطوح قبل از همه گیری
چندین زیرمنطقه در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲ به ۸۰ درصد تا ۹۰ درصد 
از ورودهای قبل از همه گیری خود رسیده اند. اروپای غربی )۸۸درصد( و 
اروپای مدیترانه جنوبی )۸۶درصد( سریعترین بهبود را نسبت به سطوح 
۲۰۱۹ داشــتند. کارائیب، آمریکای مرکزی )هر دو ۸۲ درصد( و شمال 
اروپــا )۸۱ درصد( نیز نتایج قوی ثبــت کردند. مقاصدی که در ۹ ماهه 
منتهی به سپتامبر ورودهای باالتر از سطح قبل از همه گیری را گزارش 
می دهند شــامل آلبانی، اتیوپی، هندوراس، آندورا، پورتوریکو، جمهوری 
دومینیکن، کلمبیا، السالوادور و ایسلند می شود.در ماه سپتامبر، ورودی ها 
از سطح قبل از همه گیری در خاورمیانه )مثبت ۳ درصد نسبت به سال 
۲۰۱۹( و دریــای کارائیب )مثبت یک درصد( فراتر رفتند و در آمریکای 
مرکزی )منفی ۷ درصد(، اروپای شــمالی )منفــی ۹ درصد( و اروپای 

جنوبی و مدیترانه ای )منفی ۱۰ درصد( ثبت شد.

درآمد کدام کشورها رکورد زد؟
در همین حال، برخی از مقاصد از جمله صربستان، رومانی، ترکیه، لتونی، 
پرتغال، پاکســتان، مکزیک، مراکش و فرانسه، افزایش قابل توجهی در 
درآمدهای گردشــگری بین المللی در هفت تا نه ماه اول ســال ۲۰۲۲ 
ثبت کردند. این بهبود را می توان در هزینه های گردشــگری خارجی در 
بازارهای اصلی مشاهده کرد، از جمله فرانسه که در این کشور هزینه کرد 
گردشگران تا ماه سپتامبر فقط ۸ درصد کمتر از درآمد ثبت شده در سال 
۲۰۱۹ است.بلژیک، ایتالیا، ایاالت متحده، قطر، هند و عربستان سعودی 
نیز از دیگر مقاصدی هستند که افزایش چشمگیر هزینه کرد گردشگران 

را شاهد بوده اند.

تقاضای شدید برای سفر هوایی و اقامت در هتل
بهبود چشمگیر گردشــگری همچنین در شاخص های مختلف صنعت، 
مانند ظرفیت ســفرهای هوایی و رزروهای هتــل نیز در گزارش جدید 
ســازمان گردشگری منعکس شده است. ظرفیت صندلی های هوایی در 
مســیرهای بین المللی )اندازه گیری شده بر اســاس صندلی موجود در 
مســافت طی شده( در ماه های ژانویه تا آگوســت به ۶۲ درصد از سطح 
ســال ۲۰۱۹ رسید که اروپا )۷۸ درصد( و آمریکا )۷۶ درصد( قوی ترین 
نتایج را ثبت کرده اند. ظرفیت پروازهای داخلی در سراســر جهان به ۸۶ 
درصد از سطح سال ۲۰۱۹ افزایش یافته و خاورمیانه )۹۹ درصد( عماًل 
به سطوح پیش از همه گیری دست یافته است.در همین حال، بر اساس 
گزارش موسسه تحقیقاتی STR، فعال در زمینه  آمارهای هتلداری، نرخ 
اشــغال هتل ها در جهان از ۴۳ درصد در ماه ژانویه به ۶۶ درصد در ماه 
سپتامبر ۲۰۲۲ رسیده است؛ اروپا با سطح اشغال ۷۷ درصد در سپتامبر 
۲۰۲۲، پس از نرخ ۷۴ درصد در جوالی و آگوســت، پیشتاز بوده است. 
قــاره آمریکا )۶۶ درصد(، خاورمیانه )۶۳ درصــد( و آفریقا )۶۱ درصد( 
همگی در ماه ســپتامبر شاهد نرخ اشــغال باالی ۶۰ درصد بوده اند. بر 
اساس آمارهای زیر منطقه، اروپای مدیترانه جنوبی )۷۹ درصد(، اروپای 
غربی )۷۵ درصد( و اقیانوســیه )۷۰ درصد( باالترین نرخ اشــغال را در 

سپتامبر ۲۰۲۲ نشان داده اند.

خوش بینی محتاطانه برای ماه های آینده
فضــای چالش برانگیز اقتصــادی، از جمله تورم بــاال و افزایش قیمت 
انرژی، که با جنگ روســیه در اوکراین تشــدید شده است، می تواند بر 
ســرعت بهبود در سه ماهه چهارم و تا سال ۲۰۲۳ تأثیر بگذارد. آخرین 
نظرسنجی در میان گروه کارشناسان سازمان جهانی گردشگری حاکی 
از کاهش ســطح اطمینان گردشــگران در چهار ماه گذشته اخیر است. 
بــا وجود چالش های فزاینده که به کاهش ســرعت بهبود اشــاره دارد، 
درآمدهای صادراتی گردشــگری می تواند به ۱.۲ تا ۱.۳ تریلیون دالر در 
سال ۲۰۲۲ برسد که ۶۰ تا ۷۰ درصد باالتر از سال ۲۰۲۱ یا ۷۰ تا ۸۰ 

درصد از ۱.۸ تریلیون دالر ثبت شده در سال ۲۰۱۹ است.

 هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروهای »تلگرامی« 
و »اینستاگرامی«

مشــاور رســانه ای رییس ســازمان غذا و دارو درباره مصرف داروهای غیرمجازی که از کانال های تلگرامی و 
اینستاگرامی و سایر مبادی غیرمجاز تهیه می شوند، هشدار داد.دکتر سجاد اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، 
دربــاره تبلیغات برخی داروهایی که با عناوینی همچون »داروهای موثر هندی و پاکســتانی« در کانال های 
تلگرامی دســت به دست می شوند، گفت: ارائه هر نوع دارویی در کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و مبادی 
به جز داروخانه، غیرقانونی و تخلف اســت.وی افزود: دارو باید از مســیر رسمی زنجیره تامین دارو به دست 
مصرف کننده و بیمار برســد که تنها عرضه کننده داروها هم داروخانه ها هســتند. تامین دارو از هر جایی به 
غیر از داروخانه برای ما رسمیت ندارد و غیر قانونی است.اسماعیلی با تاکید بر اینکه تنها محل قانونی عرضه 
دارو، داروخانه است، گفت: باید توجه کرد که داروهایی که از طریق مبادی غیرمجاز عرضه می شوند، ممکن 
اســت تقلبی باشند. به طوری که برچســبی که روی آن وجود دارد، مربوط به آن دارو نباشد و ممکن است 
اصال دارو نباشــد و ماده دیگری در آن باشــد. همچنین ممکن است دارویی که به عنوان داروی موثر عرضه 
می شود، فاقد ماده مؤثره بود یا حتی ترکیبات خطرناکی در آن استفاده شده باشد.  وی با بیان اینکه مصرف 
این داروها می تواند عوارض متعددی برای بیمار داشــته باشــد، گفت: بیماران بــه هیچ عنوان از کانال های 
تلگرامی و اینستاگرامی دارو تهیه نکنند. زیرا تولید و تامین دارو مسیر مشخصی دارد. فرایند تامین ماده اولیه، 
بررســی فرموالسیون آن، تولید، انجام تســت های پایداری و... در فرایند تولید و تامین دارو انجام شده و بعد 
از آن مجوز توزیع و عرضه دریافت می کند. طی این مسیر مشخص برای داروها تنها زمانی تضمین می شود 
که بیمار دارویش را از داروخانه دریافت کند.  اســماعیلی گفت: مجددا تاکید می کنم داروهایی که از طریق 
فضای مجازی، اعم از تلگرام، اینســتاگرام و سایر مبادی غیرمجاز عرضه می شود، به هیچ عنوان مورد تایید 

سازمان غذا و دارو نیست.

باران چشمه با بیان اینکه یک ماه پیش موضوع را به وزارت ورزش اعالم کردیم:
نگران ثبت ورزش زورخانه ای به نام آذربایجان نیستیم 

رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای گفت: ثبت جهانی ورزش های زورخانه ای فقط به نام ایران است و 
آذربایجان تنها این رشته را به نام خود ثبت ملی کرده است.مهرعلی باران چشمه در گفت وگو با ایسنا، درباره 
ثبت پرونده فرهنگ پهلوانی، بازی های سنتی زورخانه ای، ورزش و کشتی به نام کشور آذربایجان در سازمان 
جهانی یونسکو، اظهار کرد: سال ۸۹ زمانیکه آقای صفارزاده رییس فدراسیون بود، آیین ورزش زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی به نام ایران ثبت جهانی شد. کشور آذربایجان تا زمان قاجار در قلمرو ایران بوده است، آن ها 
سال گذشته از یونسکو درخواست کردند که ورزش زورخانه ای به نام این کشور ثبت شود، یک سری عکس 
و مدارک هم برای یونسکو ارسال کردند. البته دروغ هم نگفتند چرا که زمانی جزو قلمروی ایران بودند و یک 
زورخانه قدیمی هم دارند.رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای افزود: بر همین اساس نیز با موافقت یونسکو، 
ورزش زورخانه ای و فرهنگ پهلوانی به نام آذربایجان ثبت ملی شد و موضوع ثبت جهانی آن به نام آذربایجان 
درست نیست چرا که کماکان ثبت جهانی آن به نام ایران است.وی خاطرنشان کرد: قبل از برگزاری اجالس 
یونســکو هم من و هم آقای مهرعلیزاده به دوستان سازمان میراث فرهنگی به صورت تلفنی یا مکتوب این 
موضوع را پیگیری کردیم اما در پاسخ گفتند« نگران نباشید ما به آنجا می رویم که این کار انجام نشود، اگر هم 

بشود مانند یلدا یا عید نوروز که به نام چند کشور ثبت شده است، این کار انجام می شود.

خزانه دار کل کشور گفت: در خزانه داری و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم 
ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم. در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی می تواند 
بداند ســهمش از درآمدهای دولت چقدر است.به گزارش ایسنا، رحمت اهلل 
اکرمی در مراســم بزرگداشت روز حسابدار، با اشــاره به عدالت اقتصادی، 
توضیح داد: عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادالنه حقوق اقتصادی مردم 
اســت. هر زمانی هریک از افراد جامعه به حق خــود از ثروت و درآمدهای 
جامعه دست پیدا کردند، عدالت اقتصادی ایجاد شده است.وی با طرح این 
سوال که ذینفعان این موضوع را چه حرفه ای تعریف می کند، گفت: یکی از 
مهم ترین حرفه هایی که می تواند این ماموریت را انجام دهد، حســابداری و 
حسابرســی است که می توان تصویر روشن از عملکرد سازمان های مختلف 
ارائه کند. محاسبه دقیق حقوق ذینفعان یکی از کارکردهای این حرفه است.

خزانه دار کل کشور ادامه داد: این کارکرد در بخش عمومی به یک صورت و 
در بخش خصوصی طور دیگری اســت اما کارکرد و اهدافی مشابه دارند. در 
بخش دولتی زمانی که وضعیت مالی دولت ها مشخص می شود هر ذینفعی 
می تواند بفهمد نفع خود را گرفته است یا خیر.وی با بیان اینکه ذینفعان باید 
صورت های مالی را بررسی کنند، اظهار کرد: در خزانه داری و وزارت اقتصاد 
دنبال این هســتیم ترازنامه دولت را تهیه کنیــم و ارائه دهیم. در ترازنامه 
دولت هر فرد ایرانی می تواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است.

خزانه دار کل کشور با تاکید بر اینکه زمانی که حرفه به درستی کار خود را 
انجام دهد می توان به گزارش ها اعتماد کرد، گفت: ذینفع نهایی باید بتواند 
به گزارش ها اعتماد کند. اگر این حرفه درســت کار کند می تواند اطالعات 
سودمندی را به تصمیم گیران نظام ارائه کند.اکرمی با تاکید بر اینکه مسائل 
مالی باید کامال شفاف باشد و این کار در خزانه داری آغاز شده است، گفت: 
بودجه سال جاری ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. اگر خزانه داری کل کشور 
بتواند نقدینگی را به درســتی مدیریت کند در شاخص های کالن اقتصادی 
اثرات جدی خواهد داشت.وی ادامه داد: مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت از 
اموری است که به جد پیگیری می شود. مدیریت اموال دولتی نیز در دستور 
کار اســت.خزانه دار کل کشور با بیان اینکه علی رغم همه تالش های انجام 
شده،کارهای انجام نشــده فراوانی وجود دارد، اظهار کرد: تحقق حداکثری 
اهداف حرفه به صورت فراگیر در جامعه نیاز به همفکری بیشــتر دو بخش 
عمومی و غیرعمومی دارد.اکرمی همچنین در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 
تا کنون ۹۸ درصد شــرکت های دولتی حساب های خود را به بانک مرکزی 
ارائه کرده اند. دانشــگاه های علوم پزشکی هم که به تازگی مشمول شده اند 
باید حســاب های خود را ارائه کنند.وی ادامه داد: دانشــگاه ها درحال انجام 
امور مربوط هســتند و اگر در زمان تعیین شــده انجام ندادند، حساب آنها 

مسدود خواهد شد.

خزانه دار کل کشور:

به دنبال تهیه ترازنامه دولت هستیم

یک کارشناس بازار مسکن گفت: مهمترین راهکارهای تثبیت بازار مسکن، 
کنترل تورم عمومی و افزایش ســاخت و ســاز اســت.مهدی روانشادنیا در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: مردم معموال تحــوالت بازار ارز را نماگری از 
تورم آتی تلقی می کنند و در چنین مواقعی به خرید کاالهایی می پردازند که 
قابلیت محافظت از سرمایه ی آنها در برابر تورم را دارد. بر این اساس نوسانات 
قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که 
به سوق یافتن سرمایه ها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا 
کرد.وی با اشاره به افزایش ۶.۸ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه 
گذشته افزود: بدیهی است که تا وقتی روند نرخ ارز و تورم افزایشی باشد رشد 
قیمت در بازارهای موازی مثل طال و مسکن نیز ادامه می یابد.این کارشناس 
بازار مســکن تاکید کرد: موضوع دیگر، افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح 
ساختمانی است. هزینه ی تمام شده ی ساخت مسکن در کشور به قدری باال 
رفته که هم اکنون در برخی مناطق کشور، نرخ ساخت سهم بیشتری نسبت 
بــه قیمت زمین به خود اختصاص می دهــد. در حالی که قبال قیمت زمین 
تعیین کننده بهای تمام شــده بود.روانشادنیا گفت: افزایش قیمت نهاده های 
ساختمانی باعث شــده تا با یک رکود عجیب در ساخت وساز مواجه شویم. 
ما ســالیانه به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم؛ 
در حالی که تولید فعلی کمتر از نصف این تعداد  است. البته پروانه هایی در 
سال جاری صادر شده که عمدتا مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما 
این پروژه نیز در بخش هایی متوقف شده است. در واقع پروانه صادر می شود 
اما پایان کار کم است.وی با بیان این که واحد نوساز در بازار مسکن به تدریج 
کمیاب شــده است افزود: در شرایط تورمی فعلی بعضا مشاهده می کنیم که 

برخی فروشندگان از فروش منصرف می شوند. این کمبود عرضه نیز به عاملی 
برای رشد قیمت ها تبدیل شده است.روانشادنیا درباره وضعیت پروژه نهضت 
ملی  مسکن خاطرنشان کرد: در بیش از یک سال گذشته توجهات به تولید 
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی معطوف شده بود اما خروجی قابل توجهی 
دیده نشد. این سرخوردگی به تشدید تورم های بعدی انجامید. متقاضیان این 
پروژه تصمیم گرفتند مجددا به بازار مراجعه کنند و با هر سطح توانی اقدام 
به خرید کنند.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به انجام ۸۰۰۰ معامله در 
آبان ماه ۱۴۰۱ در شــهر تهران گفت: مقایســه ی این عدد با دو سال اخیر 
نشان می دهد تعداد معامالت چندان پایین نیست و یک رقم نرمال را نشان 
می دهد. ما در برخی ماه ها ۲۵۰۰ معامله نیز داشتیم و رقم ۸۰۰۰ واحد عدد 
معنی داری است که گسیل برخی از سرمایه های جامعه به بازار ملک را نشان 
می دهد.وی مهمترین راهکارهای تثبیت بازار مسکن را کنترل تورم عمومی 
و افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: در خارج از بخش مسکن حتما باید 
تورم و رشد قیمت ارز مهار شود. در بخش درونی مسکن نیز راهی جز تولید 
وجود ندارد. این تولید باید در تناســب با تقاضا قرار گیرد که در حال حاضر 

بخش عمده ای از تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ متمرکز شده است.
بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۱ متوســط قیمت یک متر مربع مســکن در 
شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. طبق اعالم  
بانک مرکزی هم چنین در آبان ماه تعداد معامالت انجام شــده ۸۰۰۰ فقره 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶ درصد 

رشد نشان می دهد.

قیمت هر متر خانه در تهران 46 میلیون و 700 هزار تومان

تورم را دریابیم، قیمت مسکن کنترل می شود

انتقاد به اظهارات معاون وزیر اقتصاد

آیا  شکاف دستمزد و معیشت با خوش بینی پر می شود؟
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد

 کشف مخازن جدید نفتی 
در جنوب غرب ایران

 تصمیماِت غلط کارگران ساختمانی را سال ها
 از بیمه محروم کرد

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف مخزن جدید نفتی در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت: با استفاده 
از روش های جدید اکتشــاف نفت توسط شرکت های دانش بنیان در جنوب غربی کشور مخازن نفتی جدیدی 
کشف شده است.به گزارش ایسنا، مهدی فکور در نشست خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته اقداماتی در 
اکتشاف نفت و گاز انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس مطالعات سازمان های بین المللی، در آینده سه  کشور 

ایران، روسیه و عراق بیشترین اکتشافات را خواهند....

به دلیل تغییر سبد غذایی

افزایش ۲۰ درصدی مصرف ماکارونی

حجم تجارت ایران و روسیه از مرز ۴ میلیارد دالر عبور کرد
محدودیت اینترنت چگونه به تجارت خارجی ایران 
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گزیده خبر
خاندوزی در صحن مجلس:

مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک ها 
نایستند، برکنار می شوند

وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد 
را با اختیــار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پــای فروش اموال مازاد 
بانک ها نایستند، برکنار می شــوند.به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی 
صبح )سه شنبه ۱۵ آذر ماه( مجلس شورای اسالمی، سوال روح اهلل ایزدخواه 
و تعــداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت 
اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه داری بانک ها در دســتورکار قرار 
گرفت.ســید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال مذکور، گفت: بنده از زمانی 
که در مرکز پژوهش های مجلس بودم، مســئله فروش اموال مازاد بانک ها را 
پیگیری کــردم و االن هم در وزارت اقتصاد مجری آن هســتم. اجرای این 
موضوع ســه تأثیر مهم دارد.وی بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی در کشور، 
افزایش توان تســهیالت دهی بانک ها و رفع کســری ها و ناترازی های شبکه 
بانکی از جمله مزیت های اجرای این حکم است.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تاکید کرد: از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی هایی در این زمینه انجام شد 
و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود. از زمان آغاز دولت ســیزدهم، 
این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته اســت. با مجموعه اقداماتی که در سال 
۱۴۰۱ انجام می شــود، برگ زرینی بر فراز تمام ســال های گذشته پیرامون 
عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک ها رقم خواهد خورد.خاندوزی متذکر 
شــد: از ســال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود ۶۷ 
هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت امالک 
مازاد فروش رفته است. از این عدد، عملکرد بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، 
بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، 
بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت بوده است.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال 
مازاد فروش رفته در ســال گذشــته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از 
اســتقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این 
موضوع را نشــان می دهد.خاندوزی تصریح کرد: بخشی دیگر از اموال مازاد 
بانک ها به مزایده گذاشــته شده، اما چون مشتری نداشتند، به فروش نرفته 
است. اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می شود. همچنین طبق 
قانون، مرجع تشــخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار اســت. بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعــالم کند که هر بانکی 
چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشــته اســت و ما نیز از طریق 
سازمان امور مالیاتی جریمه الزم را لحاظ می کنیم.وی ادامه داد: فقط در سال 
۱۳۹۶ اطالعات ناقصی از ســوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانک ها به 
وزارت اقتصاد آمد که اطالعات بعد از آن نیز کامل نبوده است. اخیراً فهرست 
جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانک ها در ســال ۱۳۹۷ 
و ۱۳۹۸ را نشــان می دهد. از مجموع تخلف هایی که از سوی بانک مرکزی 
اعالم شده، تاکنون ۲,۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. البته موانع 

حقوقی و موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک ها وجود دارد.

کارت زرد مجلس به وزیر بهداشت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخ های وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به ســوال نماینده بهار و کبودرآهنگ قانع نشدند.
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
صبح )سه شنبه(، سوال توســلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از 
وزیر بهداشت و درمان پیرامون وضعیت بهداشت و درمان در شهرها 
و روستاهای کشــور را بررسی کردند و در نهایت با ۱۰۳ رای موافق، 
۱۲۳ مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده از پاسخ های وزیر 
قانع نشــده و بدین ترتیب وزیر بهداشــت و درمان از مجلس شورای 

اسالمی کارت زرد گرفت.

در جلسه فوق العاده دولت به منظور بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
مطرح شد

 پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال 
آینده بر اساس میزان بهره وری صورت 

می گیرد
رئیــس جمهور تعــدادی از اعضای دولت را مامور کــرد راهکارهای 
پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه خدمت 
را تهیه کنند تا در بودجه ســال آینده لحاظ شــود.به گزارش ایسنا، 
هیئت دولت در جلســه فوق العاده صبح امروز سه شنبه که به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد، ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال آینده 
کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره های دیگری از این الیحه 
را بررسی کرد.سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه 
به عدالت در پرداخت ها به کارکنان دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال 
آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره وری صورت گیرد.رئیسی 

تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد.

طحان نظیف:
جنبش دانشجویی براساس قانون 

اساسی مطالبه گری کند
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: جنبش دانشجویی این مطالبه 
گری را باید با سند قانون اساسی پیش ببرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از صدا و سیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای 
نگهبــان با حضور در دانشــگاه عالمه طباطبایــی گفت: جریان 
دانشــجویی دو وظیفه اساســی را باید دنبال کند، کادرسازی و 
تربیت نیروی انســانی برای برعهده گرفتن مسئولیت های آینده 
نه چندان دور کشــور و همچنین نقش آفرینی و مطالبه آفرینی 
که مورد انتظار است .وی افزود: به نظر می رسد مطالبه گری باید 
نسبت به آرمان های انقالب اســالمی و حقوق مردم انجام شود. 
دانشــجو دیده بان کشــور اســت و از او انتظار می رود این رصد 
را انجام دهد. ســخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه جنبش 
دانشــجویی این مطالبه گری را باید با ســند قانون اساسی پیش 
ببرد، گفت: حقوق ملت در قانون اساسی آمده و مردم آن را تأیید 
کرده اند، این قانون عالی ترین ســند حقوقی کشور است.طحان 
نظیف افزود: بنیادی ترین ضوابط مدیریت کالن کشــور در قانون 

اساسی گفته شده و باید بیشتر از قبل به آن مراجعه کرد.

سرلشکر باقری:

تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد داریم
رئیس ســتاد کل نیروی های مسلح با بیان اینکه ایران تجربه 
۳۹ ساله در طراحی و ساخت پهپاد دارد، گفت: امروز ساخت 
پهپاد از طراحی تا پرواز همه در داخل انجام شــده و می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در 
دفاع مقدس که صبح امروز )سه شنبه( در سالن همایش های 
خلیج فارس موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس برگزار 
شد، با اشاره به اهمیت موضوع این همایش، اظهار داشت: ما در 
دوران دفاع مقدس با مظلومیت جنگیدیم؛ به لحاظ تجهیزاتی 
در تحریــم بودیم و باید موازنه قــوا را با تالش در حوزه علم و 
فناوری و قطعه سازی ایجاد می کردیم.مظلومیت جنگیدیم؛ به 
لحاظ تجهیزاتی در تحریم بودیم و باید موازنه قوا را با تالش در 
حوزه علم و فناوری و قطعه سازی ایجاد می کردیم.سردار باقری 
افزود: دشمن بعثی در همان زمان از نظر منابع انسانی به طور 
کامل از مجموعه کشورش اســتفاده می کرد؛ کشور آن ها در 
جنگ کاماًل تعطیل بود و از ظرفیت های انسانی اش در جبهه ها 
علیه ملت ایران استفاده می شد؛ همچنین رژیم بعثی از عده ای 
مزدور که از دیگر کشــورها برای مبــارزه آورده بود، نیز بهره 
می برد و به لحاظ تجهیزاتی نیز مورد حمایت بلوک شــرق و 
غرب بود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در چنین 
شرایطی ما در صحنه جنگ باید کمبودهای خود را با تالش و 
ممارست ساماندهی می کردیم که این کار را با تمام توان انجام 
دادیم و امروز در این همایش باید این مســائل را برای نســل 
جوان تبیین کنیم.وی یادآور شد: ارتش ما هیچ گونه پشتیبانی 
قطعاتی نداشــت و همواره عنوان می شــد که چگونه می توان 
در صــورت ادامه جنگ، هواپیماها و ناوهای جنگی را پای کار 
نگه داشــت؛ ارتش جمهوری اسالمی در همان دوران با تالش 
و همــت مضاعف از تجهیزات نگهداری کرد، تعمیر آن ها را بر 
عهده گرفت و در راستای ارتقا و به روزرسانی تجهیزات تالش 
کرد.سرلشکر باقری گفت: دشمن از همان دوران با تبلیغات و 
دروغ پردازی ها به دنبال القای این بوده اســت که ایران بدون 
طــرح و برنامه و تدبیر، انبوهی از نوجوانان و جوانان را بر روی 
میادین مین می فرستاده و می فرستد؛ در صورتی که هیچ گاه 
در دوران دفاع مقدس چنین اتفاقی نیفتاده و حتی یک مورد 
نمی توان یافت که فرمانده ای چنین دســتوری داده باشد.وی 
اظهار داشت: این همایش خاص و مهم است و باید تالش های 
صــورت گرفته را در حوزه بهره گیــری از علوم در دوران دفاع 
مقدس، بازخوانی و اســتخراج کنیــم؛ همچنین این همایش 

مأموریــت دارد تا فعالیت های علمی و فناورانه و بهره گیری از 
علوم مختلف در طراحی های جامع عملیاتی را مورد بررسی و 
تبیین قرار دهد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان 
کرد: در دوران دفــاع مقدس، در ظاهر ما با ارتش رژیم بعثی 
می جنگیدیم، اما در حقیقت بیش از ۳۵ کشور از آن ها حمایت 
می کردنــد و یافته های روز علمی دنیا بــه همراه تجهیزات و 
فناوری را در اختیار آن ها قرار داده بودند.سردار باقری گفت: در 
عرصه جنگ هشت ساله سالح های روز و در حال پژوهش دنیا 
بر روی ما آزمایش و ســپس تولید انبوه و به کارگیری می شد 
که می توان در این زمینه به جنگنده های میراژ، موشــک های 
اگزوسه، جنگنده های ســوخو ۲۴، سوخو ۲۵ و میگ ۲۹ روز 
شوروی، موشک های ضد راداری و لیزری و تصاویر ماهواره های 
آمریکایی و اروپایی اشــاره کــرد.وی افــزود: در این جنگ، 
سالح های پیشــرفته شــیمیایی آلمانی ها بر روی رزمندگان 
ما آزمایش شــد. این غربی های دروغگویی که امروز از حقوق 
بشــر دم می زنند، تسلیحات ممنوعه شیمیایی را می ساختند 
و تحویل صدامیان می دادنــد و بر روی ما آزمایش می کردند. 
جالب اســت که بدانید روزی که جنگ تمام شــد رژیم بعث 

عراق ۱۲ هزار پوند بمب شــیمیایی در اختیار داشتند.رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران در 
آن زمان از تسلیحات ســبک و نیمه سنگین استفاده می کرد 
و هر آنچه که در ســپاه در طول جنگ ایجاد شــد به ســبب 
غنیمت گیری و تالش در حوزه دانش دفاعی و تسلیحاتی بود.

سرلشکر باقری گفت: در یک مقطعی وزارت سپاه کارگاه های 
ریخته گری و تراشکاری مردمی را در داخل کشور برای تولید 
انبوه خمپاره سازماندهی کرد و اگر چنین رویکردی در سطح 
نیروهای مســلح در ایجاد بسیج عمومی و تالش در دستیابی 
به تسلیحات و قطعات مورد نیاز نبود، قطعاً کفه ترازو به شدت 
به نفع رژیم بعثی تغییر می کرد.وی افزود: به واســطه همین 
نوآوری ها و پیشرفت ها در حوزه استراتژی و تسلیحاتی بود که 
در سال های نخست جنگ، جلوی پیشروی رژیم بعثی گرفته و 
همچنین سرزمین های از دست رفته بازپس گیری شد؛ بعد از 
آن نیز جنگ وارد مرحله پیچیده تر عملیاتی شد؛ به طوری که 
هنوز تا به امروز هیچ کشوری نتوانسته عملیاتی مانند والفجر 
۸ را طراحی و اجرا کند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان 
کرد: بسیاری از فرماندهان و طراحان عملیاتی ما، دانشجویان 

و پژوهشــگران و نخبگان علمی کشور بودند که با تفکر علمی 
و پژوهشی وارد این عرصه شدند.سردار باقری با اشاره به اینکه 
طیف گســترده ای از دانش و علوم مختلف در پیشــبرد دفاع 
مقدس مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، گفت: در این رابطه 
می توان به هواشناســی، پیش بینی بارش هــا، رطوبت، دما و 
بررسی وضعیت الیه های جوی در حوزه بهره گیری از موشک ها 
و… اشــاره کرد که به ما پیش بینی عالمانه از وضعیت جوی 
جبهه ها را می داد.وی با بیان اینکه از علم نجوم، ژئوفورمولوژی 
و شناخت پستی و بلندی های زمین هم در طراحی و مسیریابی 
عملیاتی استفاده شد، افزود: در زمینه عکس برداری هوایی هم 
ابتدا از جنگنده های شناســایی ارتش و از ســال ۱۳۶۲ نیز از 
پهپادها بهره گیری شد.سرلشکر باقری ادامه داد: با بهره گیری 
از هیدرولوژی یا علم آب شناســی و پیش بینی وضعیت آب در 
رودخانه ها، مرداب ها و هورها که این کار با دقت انجام می شد 
در اوایل جنگ در بخشی از مناطق جنوبی کشور با آب اندازی 
کنترل شده، جلوی پیشــروی دشمن گرفته شد.رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح استفاده از دانش پیش بینی جزر و مد را 
که برای عبور از رودخانه ها بزرگ و خروشــان در عملیات های 
والفجر ۸ و کربالی ۳ محقق شد، از دیگر مصادیق بکارگیری 
علــم و فناوری در دفــاع مقدس عنوان کرد.وی با اشــاره به 
اســتفاده فزاینده از دانش آیرودینامیک در هواگردهای بدون 
سرنشین و با سرنشین، گفت: اگر امروز می توانیم بگوییم که از 
تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد برخورداریم، این به واسطه به 
ثمر نشستن همان تالش ها در دوران دفاع مقدس است.سردار 
باقری یادآور شد: تولید نقشه های برجسته و ماکت ها با استفاده 
از فناوری تبدیل نقشــه های مسطح و برجسته سازی خطوط 
منحنی میزان بر روی نقشــه های توپوگرافی از دیگر اقدامات 
دوران دفاع مقدس محسوب می شود.رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح بیان کرد: بهره برداری از دانش مخابرات و الکترونیک، 
ساخت سیستم ها و بی سیم های ارتباطی و راداری و همچنین 
شکستن رمزهای ارتباطی دشمن و رمزگذاری بر سامانه های 
ارتباطی خودی، و اعمال جنگ الکترونیک علیه دشمن از دیگر 
اقدامــات فناورانه در دوران دفاع مقدس اســت.وی گفت: در 
دوران دفاع مقدس رمز کننده بی سیم اچ. اف راکال انگلیسی 
توسط متخصصان ما شکسته شد و بدین ترتیب ما بسیاری از 
مکالمات دشــمن را در سطح تیپ و باالتر را شنود می کردیم 
که این کار در آن موقع بســیار ارزشمند بود و دشمن فکرش 
را هم نمی کرد که رزمندگان ما به چنین فناوری دست یافته 
باشــند. این رمز کننده انگلیسی آنقدر مورد اطمینان بود که 
آنــان بدون هیچ کد و رمــزی در آن مکالمه می کردند، غافل 
از اینکه دانشمندان ما توانســتند اولین نمونه غنیمتی را که 
به دستشان رسید، رمزشکنی کنند.سرلشکر باقری خاطرنشان 
کرد: در دوران دفاع مقدس از علوم روان شناسی، جامعه شناسی 
و مردم شناســی برای درک شــرایط ارتش و مردم عراق نیز 

استفاده می شد.

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات 
رســیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شده 
تحدید حدود انجام نشــده است رسیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد 
آمد. 1-برابر رای شــماره 1401/1531 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شــماره 
ملی 3859242881 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت 
محلی دره محمد کریم به مســاحت 32003 متر مربع به شــماره پالک 3۷4 فرعی 
از 21 اصلــی واقع در بخش 1۷ قریه پاپاله خریداری از مالک رســمی آقایان محمد 
صالح ، سعید،محمد رحیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی.2-برابر رای شماره 
1401/1533 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 3859242881 نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی کانی ســفید سمت 
حیدردیده بان به مساحت 15۷44۷ متر مربع به شماره پالک 3۷5 فرعی از 21 اصلی 
واقع در بخش 1۷ قریه پاپاله خریداری از مالک رســمی آقایان محمدصالح،سعید،مح
مدرحیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی    3- برابر رای شــماره 1401/1529 
آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شــماره ملی 3859242881 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی خداکرم باال سمت راه قره دره 
به مســاحت 2۷8935  متر مربع به شــماره پالک 3۷۷ فرعی از 21 اصلی واقع در 
بخش 1۷ قریه پاپاله خریداری از مالک رســمی آقایان محمدصالح،سعید،محمدرحی
من،احمد،محمود،ابراهیــم همگی فالحی )تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز 
چهارشــنبه 1401/10/۷( 4- برابر رای شماره 1401/1546 آقای ناصر فتحی فرزند 
عباس به شماره ملی 385900۷۷34 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم 
به مساحت 28941/56 متر مربع به شماره پالک 36 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 
14 قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای زین العابدین اردالن )تاریخ تحدید 
حدود ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 1401/10/8(   بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت 
به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد 
مقرر در محل وقوع ملک حاضر شده تا چنانچه نسبت به تحدید حدود پالک های فوق 
اعتراضی داشته باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی 
آنها در وقت تحدید حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه 
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود 
را به این اداره تســلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد ســابقه بوده یا اعتراض آنها 
در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 13۷2/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراص دادخواســت خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم 
نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نســبت به ادامه عملیات 

ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
 برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره  )220(
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رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: معتقدم در 
بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می توانست این افزایش را 
بــه صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش 
یکباره دستمزد ها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع 
دولت سیزدهم سیاست های پولی مناسبی برای این شرایط را 
انتخاب نکرد.احمد مجتهد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره نتیجه سیاســت های اقتصادی دولت سیزدهم و ادعای 
وزارت اقتصاد مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه ســال اول ســال 
آینده اظهار داشــت: واقعیت این اســت که وضعیت اقتصادی 
کشورمان مطلوب نیست و سیاست های دولت برای بهبود اوضاع 
اقتصادی کشور موفق نبوده است.وی با بیان اینکه بخشی از این 
وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به موضوع تورم شدید کشور 
برمی گردد، ادامه داد:  در کنار نرخ تورم باال، کاهش ارزش پول 

ملی، نقدینگی و مشکالت واحدهای تولیدی، ناترازی بانک ها، 
کســری بودجه از دیگر مشکالت اقنصادی کشورمان است اما 
تمرکز دولت باید بر روی کاهش نرخ تورم باشــد.رییس اسبق 
پژوهشــکده پولی و بانکی با اشــاره به آمار ارائه شده از بهبود 
شــرایط اقتصادی و شــاخص های اقتصادی کشور تاکید کرد: 
واقعیت  این اســت که با آمار می توان دروغ گفت. در تهیه آمار 
اینکه چه تاریخی را مبدا تغییرات مد نظر قرار دهیم، می تواند 
نتیجه را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایسه  و تاریخ مبنای آمار 
موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این موضوع مشخص است 
که با گزارش آماری می توان عملکرد یا وضعیِت بهتری از اقتصاد 
را به تصویر کشید و نشان داد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
در اقتصاد تورم باالی 10 درصد را تورم بسیار شدید می دانیم و 
در طول سال های جنگ تحمیلی هم نرخ تورم به طور میانگین 
20 درصد بود اما امروز در شــرایط تحریم های سختگیرانه به 
ویژه تحریم های بانکی و مالی که از مهم ترین مشکالت اقتصاد 
ایران محسوب می شــود، شاهد تورم باالی 40 درصد هستیم.

مجتهد افزود: بانک های کشور با محدودیت منابع مواجه هستند 
و سیاســت های بانک مرکزی درباره سیاست های انقباضی هم 
بیشــتر در جهت این بوده که منابعی را برای تامین کســری 

بودجــه دولت فراهم کند. در واقــع دولت برای جهت کاهش 
هزینه ها در اعمال سیاست ها به طور جدی عمل نکرد، این در 
حالی است که در این زمینه  امکان انجام اقدامات متعددی بود 
و می توانست در این شرایط مدیریت هزینه ها را انجام دهد. از 
سوی دیگر با توجه به تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد 
و هم قیمت هــای کاال و خدمات داخلی و هم قیمت کاالهای 
خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و البته عواملی مانند جنگ 
روسیه و اوکراین به شدت آن افزود و شرایط بین المللی منجر 
به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شد.    وی درباره اثرگذاری 
حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت ها اظهار داشت: باید توجه 
داشــت که اکثر کارشــناس های اقتصادی مخالف اجرای ارز 
ترجیجی بودند و در دولت گذشته هم شاهد حذف تدریجی ارز 
4200 تومانی بودیم اما دولت قبل از آنجایی که نگران موقعیت 
خود بود نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی اقدام نکرد. معتقدم 
هر چند دولت باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام می کرد 
اما باید سیاســت هایی جایگزینی جبرانی به اجرا می رسید که 
این سیاســت های جبرانی باید در جهت کمــک به افراد کم 
درآمــد جامعه باشــد و از این رو باید برخی از سیاســت های 
دولت در این باره اصالح شــود.این کارشناس اقتصادی گفت: 

معتقدم در بحث افزایش دســتمزد کارگران دولت می توانست 
ایــن افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه 
همین افزایش یکباره دستمزد ها منجر به افزایش تقاضا در بازار 
شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست های پولی مناسبی برای 
این شــرایط را انتخاب نکرد.  رییس اسبق پژوهشکده پولی و 
بانکی با اشاره به ارائه آمار درباره مهار نقدینگی تاکید کرد: باید 
توجه داشته باشیم که رشد نقدینگی مهار نشده  بلکه روند رشد 
نقدینگی به دلیل سیاســت های محدود کننده، به طور بسیار 
ُکندی کم شده  است. متاسفانه سیاست هایی که بانک مرکزی 
اعمال کرده، سیاست کنترل مقداری پول بوده در حالی که در 
بسیاری از کشورها در این شــرایط، از سیاست های نرخ بهره 
استفاده می کنند. در حال حاضر در کشورمان با این نرخ تورم 
فعلی بانک ها حق ندارند تسهیالت را با نرخ سود بیشتر از 18 
درصد پرداخت کنند و این منطق غلط باعث می شود که همه 
متقاضی دریافت تسهیالت باشند و از آن طرف بانک ها امکان 
دریافت منابع را ندارند چراکه نرخ سود سپرده ها هم بیشتر از 
18 درصد نیست و شرایط سپرده گذاری جذاب نیست.مجتهد 
با بیان اینکه این سیاســت ها متضاد از هم هســتند و در یک 

جهت قرار ندارند.

گزیده خبر

همزمان با روز جهانی معلولین برگزار شد : 
برگزاری مسابقات دارت در روز جهانی 

معلولین در شهر باغستان 
شــهریار نرگس اصالنی به منظور گرامیداشــت روز 
جهانی معلولین مسابقات دارت ویژه معلولین با حضور 
شفیع زاده فرماندار شهرستان شهریار ، اشجعی بخشدار 
بخش مرکزی شهرســتان شهریار ، نیک افشار رئیس 
اداره بهزیستی شهرستان شهریار ، رحیمی نائب رئیس 

و محمد نژاد عضو شــورای اسالمی شهر باغســتان به همت مجموعه معاونت 
فرهنگی ، ورزشــی و اجتماعی شهرداری باغستان در ســالن ورزشی شهدای 
صادقیه این شهر برگزار شد.در حاشیه این مسابقات رحیم رحیمی نائب رئیس 
شــورای اسالمی شهر باغستان ضمن تبریک روز جهانی معلولین اظهار داشت : 
با هدف افزایش روحیــه خودباوری و عزت نفس افراد دارای معلولیت مجموعه 
مدیریت شــهری همزمان با گرامیداشت روز جهانی معلولین اقدام به برگزاری 
مسابقات ورزشی دارت نمود.وی افزود : معلولین شهر باغستان امروز نشان دادند 
که معلولیت نمی تواند باعث محدودیتشان شود و آنها میتوانند در کنار زندگی 
روزمره خود به ورزش هم بپردازند هر چند که سختی های خود را به همراه دارد 
.نائب رئیس شــورای اسالمی شهر باغســتان ادامه داد : این قشر از افراد جامعه 
همچون دیگر افراد از حقوق شهروندی خود برخوردار هستند و باید مورد توجه 
قرار گیرند لذا امید می رود مجموعه مدیریت شهری باغستان بیش از پیش به 

نیازهای خاص این گروه از شهروندان توجه ویژه ای داشته باشد.

مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت در استان:
 بنیاد برکت در قم برای بیش از شش هزار 

روستایی اشتغالزایی کرده است
 حمایت برای توسعه 20 بنگاه وکارخانه بزرگ مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد 
برکت در اســتان قم گفت: با کمک بنیاد برکت تاکنون در ۷0 روســتا اقدامات 
تسهیلگری صورت گرفته و درنتیجه یک هزار و ۵80 رده شغلی ایجاد شده که به 
اشتغالزایی برای ۶ هزار و ۳00 نفر منجر شده است. دکترمحسن سلطانی درباره 
فعالیت های بنیاد برکت گفت: بنیاد ابتدا بیشتر در حوزه عمرانی، ساخت مدارس، 
راهسازی و خانه بهداشت برای مناطق محروم فعالیت داشت و در اشتغالزایی هم 
بنگاه محور بوده و احیای واحدهای بزرگ مد نظر بود؛ اما از ســال ۹۷ به بعد و 
زمانی که رهبری گفتند دوست دارند یک هزار روستا را آباد ببینند محوریت کار 
به روستاها و کسب و کارهای خرد تغییر پیدا کرد. مجری طرح های اشتغالزایی 
بنیاد برکت در استان قم ادامه داد: فعالیت در استان قم از سال ۹8 آغاز شده و 
درحال حاضر در مناطق محروم و روستایی سه طرح سحاب، آسمان و آفتاب با 
کمک پنج تسهیلگر اشتغالزایی درحال انجام است. وی عنوان کرد: تسهیلگران 
وارد روســتاها شده، با کمک اهالی کمیته اشتغال را تشکیل می دهند و به حل 

مشکالت بویژه در حوزه اشتغال کمک می کنند.

مناطق ۳ و ۵ شهرداری کرج پیشرو در تحقق 
درآمدها

ســخنگو و نائب رئیس شورای اسالمی شــهر کرج گفت: متمم بودجه فرصتی 
برای واقعــی کردن درآمدها و هزینه های شــهرداری اســت.به گزارش پایگاه 
خبری کــرج امروز، عمــار ایزدیار در کمیســیون تلفیق شــورای اســالمی 
شــهر با بیــان این مطلــب اظهار داشــت: طی گزارش حســابرس شــورای 
شــهر در طی هشــت ماه گذشــته مناطق ۳ و ۵ با تحقق ۵0 درصد درآمد و 
 منطقه ۶ با 4۹ درصد بیشــترین میزان تحقق را در پایان 8 ماهه داشــته اند.
 وی توضیــح داد: بــا توجه به اینکــه چهار ماه تــا پایان باقی مانده اســت، 
 مدیران مناطق بایســتی تالش مضاعفی جهت تحقق درآمدها داشــته باشند.

 سخنگو و نائب رئیس شورای اسالمی شهر کرج بیان کرد: موضوع متمم بودجه 
فرصتی برای شهرداری در راستای واقعی کردن درآمدها و هزینه ها است. ایزدیار 
تصریح کرد: بر اساس شاخص ها باید بودجه بندی صورت گیرد تا مشخص شود 
که میزان هزینه ای که در شهر کردیم منجر به چه اتفاقات مثبتی در همه حوزه ها 
شده است. سخنگو شورای اسالمی شهر کرج اذعان کرد: بررسی و تصویب متمم 
بودجه توســط شورای شهر نشان از تعامل نمایندگان شورا با شهرداری دارد تا 
 مبدا امور اجرایی شهر قفل نشــده و خدمات دهی به شهروندان تعطیل نشود.

 
 دستگیري عامالن سنگ پراني به خودروها 

در گلستان 
فرمانده انتظامي استان از شناسایی و دستگیری ۳ نفر از عامالن سنگ پرانی به 
خودروهای عبوری در محورهاي غرب استان خبر داد. سردار "سعید دادگر"در 
تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: برابر اعالم مرکز فوریت هاي پلیس 110، 
مبني بر سنگ پراني به خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي غرب استان 
و خسارت به اموال مردم، بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
انتظامي شهرستان بندرگز قرار گرفت.وی با بیان اینکه محورهای استان گلستان 
محل تردد کامیون های حامل بار بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، 
افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ماموران انتظامي شهرستان بندرگز 
و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، ۳ نفر که اقدام به ســنگ  پرانی به ســمت 
خودروها مي کردند، در محورهاي مواصالتي شناسایي و دستگیر شدند.فرمانده 
انتظامی استان با اشاره به اینکه در تحقیقات به عمل آمده متهمان از اعمال خود 

ابراز پشیماني کردند.

اگر سود سهام عدالت خود را نگرفته اید بخوانید 
/ فرصت دوباره برای جاماندگان دریافت سود

باشگاه خبرگاران جوان نوشت:شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات(، از فرصت دوباره به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت خبر داد.سپرده گذاری 
مرکزی اعالم کرد: حدود یک میلیون و 800 هزار نفر از سهامداران سهام عدالت همچنان 
با مشکل شبای بانکی معتبر روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام و احراز هویت 
در سامانه جامع اطالعات مشتریان )sejam.ir( یا درج شماره شبای معتبر خود در سایت 
sahamedalat.ir در فرایند دریافت سود سهام خود قرار گیرند.بر اساس این اطالعیه، شماره 
شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت مهم ترین 
دالیلی است که تاکنون سود به حساب این گروه از سهامداران سهام عدالت واریز نشده 
است.گفتنی است از اسفندماه سال گذشــته تاکنون سه مرحله سود سنواتی سال های 
1۳۹8 و 1۳۹۹ به حســاب ۶84 هزار سهامداری که مشکل شماره شبای بانکی خود را 

برطرف کرده اند، از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شده است.

جایزه همراه اول به پایان نامه های برتر حوزه 
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات 

 مرکز تحقیق و توســعه همــراه اول با همکاری انجمن کامپیوتر ایــران، دومین رویداد 
پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات را برگزار می کند.  دانش آموختگان 
دکتری که رساله خود را در ســال های 1۳۹۹، 1400 و 1401 دفاع کرده اند، می توانند 
csi.org.ir//Home/.https://csicc202۳ تا نهم دی ماه ســال جاری در این رویداد به نشــانی

Content?id=42 ثبت نــام کرده و اطالعات الزم را وارد کنند.  جایزه این رویداد برای نفر 
اول 20 میلیون تومان، نفر دوم 1۵ میلیون تومان و نفر سوم 10 میلیون تومان است.

آیا  شکاف دستمزد و معیشت با خوش بینی پر می شود؟
ایلنا نوشت:چگونه در چندماه باقیمانده تا پایان سال، رشد تورمی مسکن و بهداشت که 
هزینه های سنگین دارو و درمان را دربرمی گیرد، کنترل می شود تا در نیمه ی اول سال 
بعد شاهد اثرات کاهش تورم باشیم؛ تورم خوراکی ها که همچنان نرخ صعود ماهانه ی آن 
حدود 2 درصد است، چگونه کنترل و سپس منفی می شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم 
باشیم؟معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی در دوازدهم آذر از کاهش تورم خبر داد: »مردم 
آثار کاهش تورم را از نیمه اول ســال 1402 می بینند.«سید محمدهادی سبحانیان با 
طــرح موضوع »مهار و کنترل نقدینگی«، در باره اثرات آن می گوید: »البته شــاهد آن 
هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه ها روند رشد شتابان تورم 
کاسته شده و انتظار می رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی 

دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.«

انتقاد به اظهارات معاون وزیر اقتصاد
یک مدیر ارشــد اقتصادی دولت اظهار می کند که نیمه ابتدایی سال بعد، اثرات کاهش 
تورم خود را نشان خواهد داد البته به شرِط »ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی 
و مالی دولت« که در شرایط موجود، شاید محال باشد؛ با این حساب، مردم به خصوص 
دهک های فرودست، پس از تحمل تورم برآمده از آزادسازی ارز و حذف یارانه ها، احتماال 
در نیمه ی ابتدای سال بعد، اثرات کاهش تورم را می بینند؛ اما سوال این است که چگونه؟ 
آیا قرار است قیمت  کاالها و خدمات کاهش یابد؟این وعده ی هنوز اثبات نشده، سواالت 
بسیاری برانگیخته است؛ یک کارگر حداقل بگیر شهرداری در این رابطه می گوید: چطور 
قرار است در نیمه ی اول سال بعد تاثیر کاهش تورم را ببینیم؛ یعنی اجناس و خدمات 
را ارزان می کنند؟ مثاًل قیمت مرغ و برنج را که نرخ تنظیم بازار و رســمی آن، نجومی 
شــده و مدیران وزارت اقتصــاد این قیمت ها را تعیین کرده اند یا اینکه قرار اســت به 
صاحبخانه ها حکم شــود که اجاره خانه ها کاهش یابد؟ معموال اول هر سال بسیاری از 
نرخ های رسمی با مجوز دولت باال می رود مثاًل حمل و نقل کرایه تاکسی؛ چطور چنین 

وعده ای می دهند؟

بهداشت و مسکن رکورددار تورم

آمارهای رســمی نشان می دهد که در ســال 1401، کرایه خانه ۳0 درصد گران شده 
است؛ همین یک قلم فشار زیادی روی دهک های فرودست که از داشتن خانه ی ملکی 
محروم اند، وارد آورده است؛ و این در حالیست که داده های مرکز آمار ایران برای آبان ماه، 
نشان از شکاف تورمی سنگین بین دهک ها دارد. براساس اعالم مرکز آمار ایران، میانگین 
نرخ تورم 12ماهه در آبان سال جاری به 44 درصد رسید اما این متغیر برای دهک اول 
بیش از ۵0 درصد بوده است. تورم آبان برای دهک دهم، 41.۷ درصد و تورم دهک اول، 
۵0.2 درصد است؛ به عبارتی، فرودست ترین دهک درآمدی بیشترین فشار تورمی را در 
12 ماه منتهی به آبان 1401 متحمل شده است.داده های آماری نشان می دهد اگرچه 
به دلیل تخلیه بار تورمی، رشــد تورم خوراکی ها در پاییز امسال کندتر از تابستان بوده 
اما تورم غیرخوراکی ها به خصوص در بخش خدمات اساســی مانند مسکن و بهداشت 
با ســرعت بیشتری رشد کرده است؛ در واقع صعود تورم از خوراکی ها به غیرخوراکی ها 
منتقل شده است.فرامرز توفیقی )رئیس کمیته ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور( در این رابطه می گوید: فنر تورم خوراکی ها به یک دلیل اصطالحاً شل کرده 
اســت چون دیگر قدرت خرید در اکثریت جامعه ی مصرف کنندگان وجود ندارد وقتی 
به یک نقطه ی سربه ســر می رسیم، کشش بازار به انتها می رسد و دیگر امکان خرید به 
صفر نزدیک می شود؛ بنابراین وقتی تقاضایی نیست، تورم کند می شود؛ وقتی سفره ی 
کارگران هر روز کوچک تر از روز قبل می شود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم صعود تورم 
خوراکی ها مثل ماه های ابتدای ســال تداوم داشته باشد؛ این تاثیر خودبخودی عرضه و 
تقاضا در بازار اقتصاد اســت و هیچ ربطی به سیاست های کنترل بازار ندارد.تورم ماهانه 
گروه های »بهداشت و درمان« و »مسکن« در آبان ماه به ترتیب 4 درصد و ۳.۷ درصد 
برآورد شده، این دو نرخ باالترین تورم های ماهانه رقم خورده در میان گروههای اساسی 
محسوب می شــود. در میان گروه های اساسی باالترین تورم ماهانه رقم خورده به گروه 
بهداشت و درمان تعلق دارد، تورم ماهانه این گروه در آبان 4 درصد به ثبت رسیده است. 
گروه »مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها« نیز با به ثبت رساندن تورم ۳.۵ درصدی 
در ماه دوم پاییز امســال در زمره باالترین تورم ها قرار دارد. البته تورم ماهانه مسکن و 
اجاره به تنهایی در آبان ۳.۷ درصد برآورد شــده است.با این حساب، چگونه در چندماه 
باقیمانده تا پایان ســال، رشد تورمی مســکن و بهداشت که هزینه های سنگین دارو و 

درمان را دربرمی گیرد، کنترل می شــود تا در نیمه ی اول سال بعد شاهد اثرات کاهش 
تورم باشیم؛ تورم خوراکی ها که همچنان نرخ صعود ماهانه ی آن حدود 2 درصد است، 

چگونه کنترل و سپس منفی می شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟

آیا مهار تورم ممکن است؟
فرامــرز توفیقی در ارتباط با اظهارات معاون وزیر اقتصــاد، به تورم ۵0 درصدی دهک 
فرودست که کارگران حداقل بگیر در زمره ی آن قرار می گیرند، اشاره می کند و می گوید: 
اگر همین تورم رســمی ۵0 درصدی را مالک قرار دهیم و این تورم را روی همان سبد 
معیشــت رســمی 1401 که حدود ۹ میلیون تومان بود )و چنــدان با واقعیت تطابق 
نداشــت( اعمال کنیم، امروز کمینه ی هزینه های زندگــی کارگران 14 میلیون تومان 
می شود. حقوق ۶ میلیون و خورده ای در مقابل این 14 میلیون تومان یعنی فقط حدود 
۳۳ درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهد؛ حال با این فشار معیشتی که طبقه ی 
کارگر تحمل می کند، چطور قرار است تاب آوری معیشتی داشته باشد تا سال بعد اثرات 
کاهش تورم را ببیند؛ معاون وزیر اقتصاد چطور مدعی اثرات کاهش تورم در ســال بعد 
می شود؛ اثرات کاهش تورم روی کدام مولفه ها؛ خوراکی ها، مسکن، بهداشت و درمان یا 
حمل و نقل؟توفیقی ادامه می دهد: با سبد حداقلی 14 میلیون تومانی، کارگران در آبان 
حدود ۶۷ درصد عقب ماندگی معیشتی دارند؛ این عقب ماندگی ماه بعد می شود حداقل 
۶8 درصد، ماه بعدتر ۶۹ درصد، و پایان ســال حداقل۷0 درصد است؛ این عقب ماندگی 
حداقل ۷0 درصدی در آغاز ســال بعد با چه مکانیسمی قرار است تقلیل یابد؟ افزایش 
نقدینگی نیز هر ساله خود را آخر زمستان نشان می دهد؛ آخر زمستان امسال، یک کارگر 
۷0 درصد عقب ماندگی معیشــتی دارد و این شکاف عظیم به سال بعد منتقل خواهد 
شد؛ کارگران قاعدتاً باید روی این رقم، اثرات کاهش تورم را ببیند.در علم اقتصاد نمودار 
تورم، یک نمودار به هم پیوســته و بدون گسست اســت و تا زمانی که نرخ های تورمی 
منفی نشود، هر ماه، بار تورمِی انباشته ی ماه های قبل را بر دوش خواهد کشید؛ با تغییر 
سال و شروع یک سال جدید نیز گسست ساختاری در نمودار صعودی تورم رخ نخواهد 
داد؛ با این اوصاف، »مشــاهده ی اثرات کاهش تورم در نیمه ی اول سال بعد« بسیار دور 

از ذهن به نظر می رسد.

یــک فعال کارگری گفت: مجلس می گوید 14هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
بیمه کارگران ساختمانی نیاز است و این مصوبه 1۵هزار میلیارد تومان اعتبار 
فراهم می کند درصورتیکه ما نگرانیم که این اعتبار نتواند کفاف بیمه ی همه ی 
کارگران ساختمانی را بدهد و اینکه چند سال طول بکشد تا همه ی کارگران 
ساختمانی بیمه شــوند.به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح اصالحیه ماده ۵ بیمه 
کارگران ساختمانی اوایل ماه جاری بعد از حدود دو سال در صحن علنِی مجلس به تصویب رسید. این طرح با طرِح 
اولیه ی مجلس تفاوتهایی دارد و این موضوع باعث نگرانِی بســیاری از فعاالن صنفِی کارگران ساختمانی شده است. 
طبق مصوبه ی مجلس، ضریب تعیین شــده برای پرداخت حق بیمه 1 تا 4درصد تعیین شــده است در حالیکه در 
طرحی که فروردین ماه وارد صحن علنی مجلس شده بود، ضریب تعیین شده 1 تا 14 درصد بوده است. تغییر این 
ضریب و همچنین تعیین ضریِب یکساِن حق بیمه برای کارفرمایاِن ساختمانِی مناطِق گران بها و مناطق ارزان قیمت، 
احتمال ناپایداری این قانون را بیشتر کرده است، چراکه به گفته ی فعاالن کارگری احتمال اینکه بعد از مدتی شکایِت 
کارفرمایاِن مناطق ارزان قیمت سبب تغییر قانون شود، وجود دارد. این اصالحیه البته باید در شورای نگهبان بررسی 
شــود. چندی پیش مهدی عیسی زاده، رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس، از امکان تغییر این اصالحیه خبر داد و 

گفت: »پیشنهادات کارفرمایان و فعاالن ساختمانی برای زدودن هرگونه ایراد و اشکال در این مصوبه در صورت اقناع 
نمایندگان مجلس می تواند برای شورای نگهبان ارسال شود.« مسلم امیرآبادی )بازرس کانون کارگران ساختمانی و 
رئیس انجمن گچ کاران مشــهد( با اشاره به مشکل کارگران ساختمانی در مورد این مصوبه ی مجلس گفت: مجلس 
باالخره بعد از چند سال اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کرد اما با وجود تصویِب این مصوبه ما 
همچنان نگراِن بیمه ی کارگران ساختمانی هستیم و مشخص نیست چقدر با این قانون می توان از مشکالت کارگران 
کم کرد تا دیگر هیچ کارگر ساختمانی در صف بیمه نماند. وی ادامه داد: تأمین اجتماعی طی سه چهار سال گذشته، 
آسیب های زیادی به کارگران ساختمانی زده است. مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی در دوره ی گذشته و فعلی 
تصمیمات درستی نگرفته اند. به خصوص مدیرکل امور نام نویسی کل کشور که با تصمیمات و بخشنامه هایش فشار 
بســیاری بر کارگران ساختمانی وارد کرد و باعث شد بســیاری از آن ها حداقلی ترین حقوق خود را از دست بدهند. 
امیرآبادی در ادامه به دو مورد از بخشنامه های صادر شده از سوی مدیرکل امور نام نویسی کل کشور اشاره کرد و گفت: 
هیچ کدام از بخشنامه هایی که در طول این مدت صادر شد قانونی نبودند. به طور مثال، در سال ۹۹ بخشنامه ای صادر 
شد که هر کارگری که ۶ ماه و یک روز بیمه پرداخت نکرده باشد بیمه او مختومه اعالم می شود. یعنی اگر مِن کارگر 
ساختمانی نتوانم شش ماه کار کنم و حق بیمه ام را بپردازم، دیگر نمی توانم از بیمه کارگران ساختمانی بهره مند شوم! 

در خراســان که حدود 20هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه قرار دارند، اگر بیمه ی کارگری قطع شود دوباره باید 
پشت این 20هزار کارگر ساختمانی قرار بگیرد. این فعال کارگری ادامه داد: نکته این است، زمانی که این بخشنامه ها 
می آید، شاید خیلی از کارگران ساختمانی از آن اطالعی نداشته باشند. به هر حال آن ها نیروی یدی هستند و سرشان 
به کارشان است. مثال در مورد همین بخشنامه ی مختومه اعالم شدِن حق بیمه، کارگرانی داشتیم که بعد از شش ماه 
زمانی که اقدام به پرداخت حق بیمه ی خود کردند تازه متوجه شدند بیمه ی آن ها قطع شده است. این ظلم بزرگی 
در حق کارگران ســاختمانی است؛ کارگرانی که بیشترین حوادث کار برایشان اتفاق می افتد خیلی راحت بیمه اشان 
حذف می شــود. بازرس کانون کارگران ســاختمانی ادامه داد: بخشنامه ی دیگِر امور نام نویسی کل کشور این بود که 
وظیفه بازرسی را از کانون ها گرفت و به کارگزاری ها محول کرد. در حالی که بازرِس کانون اشراِف بیشتری بر موضوع 
و مشکالت کارگران ساختمانی دارد. بازرسان کارگزاری ها شناخت درستی از کار کارگران ساختمانی نداشتند برای 
همین در طول این مدت، کارگران بسیاری از بیمه محروم شدند. وی گفت: شیوه ی کار این بازرسان اینگونه بود که 
می آمدند و اگر کارگری سِر کار نبود از بیمه محرومش می کردند، درصورتیکه کارگر ساختمانی همیشه سر کار نیست 
و ممکن اســت زمانی کار نداشته باشد. باید متناسب با کار، بازرسی ها انجام می شد نه اینکه به راحتی کارگران را از 
لیست بیمه خط بزنند و برای آن ها مشکالت ایجاد کنند. امیرآبادی گفت: تأمین اجتماعی در طول این مدت کل حق 
و حقوق خود را از پروانه کارگران ساختمانی گرفت اما تا جایی که توانست کارگران را از بیمه محروم کرد. این ظلم 
آشکاری بود؛ ما را از اولین حقوق اجتماعی خود محروم کردند. این فعال کارگری به اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران 

ساختمانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما به پایدارِی منابع این مصوبه بدبین هستیم. 

تصمیماِت غلط کارگران ساختمانی را سال ها از بیمه محروم کرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/1523 آقای اقبال قدیمی فرزند کریم به شماره ملی 
38589۶۶4۶0 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی کانی پادشاه به مساحت ۶581/95 متر مربع به شماره پالک 2425 فرعی از ۶4 اصلی واقع در بخش 14 
شهر زرینه خریداری از مالک رسمی آقای کریم قدیمی 2-برابر رای شماره 1401/153۶ آقای صالح اثوابی فرزند محمد به شماره ملی 3859۶77799 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب ساختمان به مساحت 299/4 متر مربع به شماره پالک 13371 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای کاکه عبداله حمیدی 3-برابر رای شماره 
1401/1540 آقای ابراهیم فرجی فرزند محمد به شماره ملی 3859۶7۶0۶7 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 75 متر مربع به شماره پالک 13370 فرعی 
از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 4-برابر رای شماره 1401/1531 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 3859242881 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی دره محمد کریم به مساحت 32003 متر مربع به شماره پالک 374 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 17 قریه پاپاله خریداری 
از مالک رسمی آقایان محمد صالح ، سعید،محمد رحیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی 5-برابر رای شماره 1401/154۶ آقای ناصر فتحی فرزند عباس به شماره ملی 3859007734 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 28941/5۶ متر مربع به شماره پالک 3۶ فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای زین 
العابدین اردالن ۶-برابر رای شماره 1401/1533 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 3859242881 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی 
سفید سمت حیدردیده بان به مساحت 157447 متر مربع به شماره پالک 375 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 17 قریه پاپاله خریداری از مالک رسمی آقایان محمدصالح،سعید،محمدر

حیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی 7-برابر رای شماره 1401/1301 آقای اقبال مرادیان فرزند عبدالکریم به شماره ملی 3859058215 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم محل اجرای طرح احداث گلخانه با مشهوریت محلی برچاه به مساحت 4000 متر مربع به شماره پالک 258 فرعی از ۶7 اصلی واقع در بخش 14 قریه ظفرآباد خریداری از مالک رسمی 
آقایان عبدالکریم،عبدالرحیم،و محمد رحیم همگی مرادیان 8-برابر رای شماره 1401/1۶03 آقای علی عبدی فرزند محمود به شماره ملی 38587888031 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دوله باریکه به مساحت ۶731/55 متر مربع به شماره پالک 1339۶ فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
عبدی 9-برابر رای شماره 1401/1۶01 آقای محمد صدیق شریفیان فرزند محمد علی به شماره ملی 3858873۶1۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 31204/22 
متر مربع به شماره پالک 253 فرعی از 40 اصلی واقع در بخش 17 قریه قلعه جقه خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد سعید قیصری 10-برابر رای شماره 1401/1544 آقای حمید 
میرزائی فرزند محمد علی به شماره ملی 3858800554 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی بان سراوقره خان به مساحت 23283۶/۶4 متر مربع به شماره 
پالک 258 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 قریه قراتوره خریداری از مالک رسمی آقای احمد غفاری 11- برابر رای شماره 1401/1529 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 
3859242881 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی خداکرم باال سمت راه قره دره به مساحت 278935  متر مربع به شماره پالک 377 فرعی از 21 
اصلی واقع در بخش 17 قریه پاپاله خریداری از مالک رسمی آقایان محمدصالح،سعید،محمدرحیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی 12-برابر رای شماره 1401/1542 آقای ناصر ویسی 
فرزند عبدالرحیم به شماره ملی 3859134892 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان جهت اجرای طرح پرورش گوسفند داشتی به مساحت 1078/88 متر مربع به شماره پالک 374 فرعی از 

14اصلی واقع در بخش 14 قریه وزمان خریداری از مالک رسمی محمد رحیم و عبدالرحمن و عبداله و احمد شامرادی و حسن محمد نیا. 
 تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1401/09/16 و تاریخ انتشار نوبت دوم   چهارشنبه 1401/09/30 

،برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف۲1۸ (

کارشناس اقتصادی:

دولت سیاست های پولی 
مناسبی را انتخاب نکرد
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در گفت وگوی مطرح شد:

معادله آی پی؛ از وقت کشی تا تخفیف
مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران گفت: تحریم ها روی صادرات گاز تاثیر زیادی نداشته اما قطعا جابجایی وجوه را دچار اختالل می کند، در هر حال صادرات گاز به پاکستان فعال چندان 

جدی نیست. طرح موضوعات مربوط به بحث تحریم ایران در واقع یک بازی برای امتیاز گرفتن و یا تخفیف است و یا اینکه در نظر دارند در معامالت با دیگر کشورها امتیازگیری کنند.
علی کاردر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی صادرات گاز به پاکستان اظهار داشت: ابتدا اینکه صادرات مازاد گاز به تمام کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و آن سوتر 
هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد و از نظر استراتژی انرژی بسیار بااهمیت است. در مورد صادرات به پاکستان آنها عالقمند بودند که ما به عنوان کشور مبدا پروژه 
احداث خط لوله در این کشور را فاینانس کنیم اما منابع مالی ما این اجازه را نمی داد، بنابراین عمال پروژه معلق ماند.وی افزود: پاکستان به لحاظ مالی در شرایط خوبی نیست و اکنون نیاز 
انرژی خود را با تخفیف هایی از دیگر کشورها دریافت می کند اما اگر نخواهد گاز را از ایران دریافت و ترکمنستان را جایگزین ما کند قطعا هزینه بیشتری باید بپردازد، ضمن اینکه باید از 
افغاســتان عبور کند که قطعا عالوه بر هزینه های مالی هزینه های امنیتی هم در پی دارد. یا اینکه باید از مرزهای ایران عبور کند که این امکان وجود ندارد، در حالی که اگر 300 تا 400 
کیلومتر خط احداث کند، می تواند گاز طبیعی ایران را وارد شهرهای پرمصرف خود کند.مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران در ادامه گفت: از سوی دیگر هند نیز باتوجه به رشد باالی 
اقتصادی مصرف کننده بزرگ انرژی است البته با این کشور در مورد پروژه های ال ان جی مذاکراتی صورت گرفته اما آنها هم در فاینانس و قیمت گذاری سختگیری می کنند. در مورد هند بنا 
بود از مسیر خط لوله دریایی صادرات صورت گیرد که اجرا نشد، دیگر اینکه قرار بود پروژه ال ان جی اجرا شود که این برنامه همچنان در پلن ها قرار دارد. وی با بیان اینکه اکنون پاکستان 
گاز را به صورت ال ان جی از قطر دریافت می کند، درباره تاثیر تحریم ها بر تعلل اسالم آباد برای دریافت گاز ایران بیان کرد: تحریم ها روی صادرات گاز تاثیر زیادی نداشته اما قطعا جابجایی 
وجوه را دچار اختالل می کند، در هر حال صادرات گاز به پاکستان فعال چندان جدی نیست. طرح موضوعات مربوط به بحث تحریم ایران در واقع یک بازی برای امتیاز گرفتن و یا تخفیف 
است و یا اینکه در نظر دارند در معامالت با دیگر کشورها امتیازگیری کنند.کاردر درباره نقش روسیه در پروژه های صادرات گاز ایران خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است ما و روسیه دو کشور 
رقیب گازی هستیم، رقبا سعی می کنند که هر کدام بازار خود را حفظ کنند و از ورود دیگری جلوگیری کنند. در مورد بازار اروپا درست است که روسیه موانعی ایجاد کرد اما واقعیت اینکه 
فاصله ایران تا اروپا طوالنی است و ضمن اینکه میزان گازی که ما امکان صادرات به اتحادیه اروپا را داشته ایم بسیار کم بوده است، بنابراین ما ابتدا باید همسایگان را در اولویت قرار دهیم، 
باضافه اینکه اروپا در مکانیسم طبیعی به سمت کاهش مصرف انرژی میل دارد یعنی منحنی های مصرف نشان می دهد به سمت انرژی های جایگزین مثل تجدیدپذیرها و حتی اتمی حرکت 
می کند و در زمینه مصرف نفت و گاز روند کاهشــی را طی می کند، برعکس هند و پاکســتان مصرف کنندگان جدی آتی هستند. بعبارت دیگر صادرات به اروپا هزینه باالیی دارد، منطقی 
نیست که روی این مسیر تمرکز کنیم، باید اولویت را روی آسیا بخصوص شرق مثل چین، ژاپن و کره جنوبی بگذاریم. وی درباره اینکه قراردا ما با پاکستان TAKE OR PAY است و ما امکان 
به داوری رفتن را داریم، گفت: به لحاظ سیاسی منطق ندارد که ما به سمت دادگاه و KLAIM کردن برویم، نباید این قراردادها را بسوزانیم باید اجازه دهیم که پایدار بمانند، به دادگاه رفتن 

باعث می شود همواره در محافل بین المللی دعوا داشته باشیم و عموما برای موارد نادر طرفین به داوری می روند، 

گزیده خبر

صعود قیمت نفت با آغاز تحریم های روسیه
قیمت نفت روز سه شنبه در پی فعال شدن مکانیزم 
سقف قیمت گروه هفت و تحریم اتحادیه اروپا علیه 
واردات نفت روســیه از طریق دریا، افزایش یافت.به 
گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۶ سنت 
افزایش، به ۸3 دالر و 34 سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷0 سنت افزایش، به ۷۷ 
دالر و ۶3 ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت نفت، شب گذشته پس 
از ایــن که آمار بخش خدمات آمریکا که نگرانی ها نســبت به ادامه تحکیم 
سیاســت پولی از سوی فدرال رزرو را برانگیخت، بیش از سه درصد سقوط 
کرده بود.سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه، در راستای تالش غرب 
برای محدود کردن توانایی مســکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین فعال 
شده اما روسیه اعالم کرده است که از این مکانیزم، تبعیت نخواهد کرد حتی 
اگر مجبور شود تولیدش را کاهش دهد.سقف قیمت که از سوی کشورهای 
گروه هفت، استرالیا و اتحادیه اروپا اجرا می شود، عالوه بر تحریم اتحادیه اروپا 
علیه واردات نفت روســیه از طریق دریا است. آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس 
هم تدابیر مشــابهی را اعالم کرده اند. کشورهای گروه هفت و استرالیا هفته 
گذشته با تعیین سقف قیمت ۶0 دالر در هر بشکه برای نفت روسیه که از 
طریق دریا صادر می شــود، موافقت کردند.ژاپن از روز دوشنبه سقف قیمت 
۶0 دالر در هر بشکه برای نفت روسیه را به اجرا گذاشت اما نفت خامی که 
از پروژه ساخالین ۲ وارد می شود را از این مکانیزم مستثنی کرد.  دولت ژاپن 
در بیانیه ای اعالم کرد تصمیم برای معاف شــدن نفت خام پروژه ساخالین 
۲ روســیه که شرکت های انرژی ژاپنی پس از خروج شرکت شل، همچنان  
سهم شــان را در آن حفظ کردند، بر اســاس امنیت انرژی ژاپن گرفته شد. 
اقدامات بیشتر علیه صادرات فرآورده های نفتی روسیه که قرار است از پنجم 
فوریه سال ۲0۲3 آغاز شود، در زمان دیگری اعالم خواهد شد.قیمت گرید 
نفتی اســپو روسیه که از بندرخاور دور کازمینو صادر می شود، روز دوشنبه 
در بازارهای آســیایی حدود ۷۹ دالر در هر بشــکه فروخته شد که تقریبا 
یک ســوم باالتر از سقف قیمت تعیین شده برای نفت روسیه از سوی گروه 
هفت و اتحادیه اروپا بود.روسیه ساالنه ۶۵ میلیون تن گرید نفتی اسپو را از 
طریق خط لوله ســیبری شرقی-اقیانوس آرام صادر می کند که شامل 3۵ 
میلیون تن صادرات نفت از طریق بندر کازمینو اســت.در این بین، اوپک و 
متحدانش که به اوپک پالس معروف هستند، در جلسه روز یکشنبه وزیران 
این گروه، سیاست تولید را تغییر ندادند و برنامه اکتبر را دنبال می کنند که 
بر اساس آن، هدف تولید گروهی به میزان دو میلیون بشکه در روز از نوامبر 
تا پایان سال ۲0۲3 پایین برده شده است.بر اساس گزارش رویترز، در چین، 
شهرهای بیشتری محدودیت های کرونایی را طی آخر هفته گذشته تسهیل 
کردند و این خوش بینی ایجاد شــد که تقاضا برای ســوخت در بزرگترین 
واردکننــده نفت جهان بهبود پیدا خواهد کرد. فعالیت تولیدی و تجاری در 
چی که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، امسال از تدابیر سخت گیرانه برای 

جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹، آسیب دیده است.
روز گذشته صورت گرفت؛

قرارداد تاریخی امارات و مالزی برای 
اکتشاف نفت شیل

امارات متحده عربی و مالزی قرارداد تاریخی را بین شرکت ملی نفت 
ابوظبی )ADNOC( و شرکت ملی نفت و گاز مالزی )پتروناس( امضا 
کردند. به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، امارات متحده عربی و مالزی 
قرارداد تاریخی را بین شرکت ملی نفت ابوظبی )ADNOC( و شرکت 
ملــی نفت و گاز مالزی )پتروناس( امضــا کردند. امضای این قرارداد 
شــامگاه دوشنبه در ابوظبی با حضور شیخ محمد بن زاید آل نهیان، 
رئیس جمهور امارات و ســلطان عبــداهلل رعیت الدین المصطفی بلح 
 ،)WAM( شاه، پادشاه مالزی برگزار شد.به گزارش خبرگزاری امارات
این قرارداد مربوط به منطقه »شماره ۱« در ابوظبی است که حاوی 
»منابع غیرمتعارف« اســت. این توافق، اولین توافقی است که امتیاز 
نفت غیرمتعارف در خاورمیانه را اعطا می کند و اولین بار اســت که 
یک شــرکت مالزیایی در امتیازات اکتشــاف نفت و گاز در ابوظبی 
سرمایه گذاری می کند.بر اســاس مفاد قرارداد شش ساله، پتروناس 
۱00 درصد از سهام حقوق عملیاتی در امتیاز برای اکتشاف و ارزیابی 
منابع غیرمتعارف در بلوک ۱، که مســاحتی بیش از ۲000 کیلومتر 
مربع منطقه ضفرا در ابوظبی را پوشــش می دهد، حفظ خواهد کرد. 
پس از یک مرحله ارزیابــی موفقیت آمیز، طرفین می توانند قرارداد 
امتیاز تولید را منعقد کنند که از تاریخ اعطای امتیاز به پتروناس برای 
مدت 30 سال معتبر خواهد بودبر اساس این قرارداد، پتروناس عالوه 
بر بهر ه مندی از داده ها و اطالعات ارائه شــده توسط پروژه، در طرح 
عظیم بررسی ژئوفیزیک سه بعدی که توسط ADNOC اجرا می شود، 

ناتوانی شیل آمریکا برای جبران حذف 
نفت روسیه در اروپا

خرید نفت اروپا از روســیه با آغاز ممنوعیت واردات از طریق دریا، 
سقوط می کند اما این منطقه نمی تواند برای جبران از دست رفتن 
نفت روسیه، روی صنعت نفت شیل آمریکا حساب کند.به گزارش 
ایسنا، اوپک پالس یکشنبه هفته جاری تصمیم گرفت هدف تولید 
خود را تغییر ندهد و برنامه اکتبر را ادامه دهد که بر اســاس آن، 
هــدف تولید نفت این گروه به میزان دو میلیون بشــکه در روز از 
نوامبر کاهش پیدا کرد. ســه روز پیــش از آن، اتحادیه اروپا برای 
تعیین سقف قیمت ۶0 دالر در هر بشکه به توافق رسید. این قیمت 
پایین تــر از قیمت های بازار بود اما بــه حدی که بعضی از اعضای 
این بلوک مانند لهستان و استونی می خواستند، پایین تعیین نشد.

روســیه با تکرار این تهدید که نفت خود را به کشــورهایی که به 
مکانیزم ســقف قیمت ملحق می شــوند، نخواهد فروخت، به این 
توافق واکنش نشان داد.در این بین، رشد تولید نفت آمریکا آهسته 
شــده است. انقالب نفت شیل برخالف چند سال قبل، دیگر رشد 
باالیی ندارد و ممکن است هرگز به وضع سابق برنگردد. در ظاهر، 
همه چیز خوب به نظر می رسد. تولید نفت آمریکا از رکورد اندک 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز که در ماه مه سال ۲0۲0 ثبت کرد، در 
سپتامبر به ۱۲.3 میلیون بشکه در روز بهبود یافت اما تولید امسال 
همچنان بسیار پایین تر از تولید ۱3 میلیون بشکه در روز پیش از 
شیوع پاندمی کووید در اواخر سال ۲0۱۹ است.بعالوه، تولید نفت 
در آمریکا رشد مستمری ندارد و طبق آمار اداره کل اطالعات انرژی 
آمریکا، در واقع در دو ماه از هفت ماه گذشته، کاهش داشته و نرخ 

رشد آن، نصف نرخ رشد سال های رونق شیل بوده است.
دالیــل متعددی برای این کندی وجود دارد. در بســیاری از مناطق 
نفت شیل، شرکتهای حفاری دیگر هزینه اندکی که عامل رونق این 

صنعت بود را ندارند. 

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد

کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غرب ایران
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف مخزن جدید نفتی 
در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت: با اســتفاده از روش های 
جدید اکتشــاف نفت توسط شرکت های دانش بنیان در جنوب 
غربی کشــور مخازن نفتی جدیدی کشف شده است.به گزارش 
ایسنا، مهدی فکور امروز در نشست خبری با بیان اینکه در یک 
سال گذشــته اقداماتی در اکتشاف نفت و گاز انجام شده است، 
اظهار کرد: بر اساس مطالعات سازمان های بین المللی، در آینده 
ســه  کشور ایران، روسیه و عراق بیشترین اکتشافات را خواهند 
داشت و اکتشاف سایر کشورهای منطقه به پایان می رسد.وی با 
بیان اینکه حوزه های رسوبی در جنوب زاگرس هستند، ایران و 
عراق باالترین پتانسیل کشف نفت و گاز را خواهند داشت، گفت: 
حجم هیدروکربوری که برای ایران در نظر گرفته  شده معادل ۱۶ 

میلیارد بشکه است.

وجود 14 بلوک اکتشافی نفت و گاز در ایران
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران  با بیان اینکه ۱4 بلوک 
اکتشــافی در ایران تعریف شده است، گفت: با وجود مجوزهای 
الزم، به دلیل تحریم، هیچ بلوکی واگذار نشــده و سرمایه گذاری 
صــورت نگرفته اســت اما یکــی از بلوک های دریایی توســط 
متخصصان ایرانی، طراحی شــده و در آستانه عقد قرارداد است.
فکور بــا بیان اینکه حجم این بلوک 30 تی ســی اف و معادل 
مخزن خانگیران اســت، اظهار کرد: این مساله در خلیج فارس 
جهــش بزرگی در صنایع ایجــاد خواهد کــرد.وی ادامه داد: با 
یک کشــور آسیایی و ۵ کشــور اروپایی وارد همکاری شدیم و 
در برخی پروژه های تحقیقاتی با این کشورها فعالیت می کنیم.

به گفته مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران اولین پروژه که 
بکر اســت و طراحی آن توسط یک شــرکت دانش بنیان انجام 
شده، پروژه ژئوشیمیایی سطحی است، در این روش باکتری های 
خاصی که در نفت وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد.فکور با 
بیان اینکه راستی آزمایی این پروژه با لرزه نگاری انجام می شود، 
اظهار کرد: در شــمال کشور مخازن گازی شناسایی خواهد شد 
و در جنوب غربی نیز مخازن نفتی کشف شده، روش دومی که 
انجام شده روش ژئوبوتانی است که بر اساس گیاهان روی زمین 

و باکتری موجود در آن، شناســایی گاز بوتــان در زیر زمین را 
امکان پذیر می کند و حفاری های اکتشافی با دقت باالتری انجام 
می شود و با اولین حفاری به مخزن می رسیم.به گفته وی اکنون 
دستگاه ها در کشور موجود است و یک شرکت دانش بنیان ایرانی 
با همکاری یکی از دانشگاه های کشور تا انتهای سال ۱40۲ اولین 

چاه اکتشافی را با استفاده از این اطالعات حفاری می کند.

کشــف مخازن نفت و گاز در جنوب و شــمال کشور با 
تله های ترکیبی

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تا کنون 
اکتشــافات بالــغ بر ۹۵ درصد از منابع کشــف شــده تله های 
طاقدیســی اســت و تله های چینه ای در ایران تجربه نشده و یا 
بســیار اندک بوده اســت، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده در 

دشــت آبادان و همچنین شمال شرق کشور به موفقیت هایی 
در تله های چینه ای و ترکیبی رســیده ایم و با حفاری هایی که 
انجام خواهد شد، مخازن جدیدی کشف می شود.فکور با اشاره 
به بررســی ۱0 درصد از مســاحت ایران به روش مغناطیس 
سنجی هوایی، گفت: مغناطیس سنجی هوایی توسط هواپیما 
تا اعماق ۷000 متر زیر زمین بررســی و تغییرات رسوبی زیر 
زمین شناسایی می شود، این کار برای اولین بار در ایران توسط 
هواپیماهای ســبک انجام شده است.وی با بیان اینکه قطعات 
هواپیما جدا شــده و تجهیزات مورد نیاز روی آن نصب شد و 
سپس این هواپیما مونتاژ و مورد تایید سازمان هواپیمایی برای 
پرواز رســیده است، گفت: ۱۷۵ هزار کیلومتر از خاک ایران با 
این هواپیما بررســی خواهد شد، یک دهم مساحت ایران قرار 
اســت به این صورت موردمطالعه قــرار گیرد. این روش زمان 

پروژه های اکتشافی را به حداقل کاهش خواهد داد.وی با تاکید 
بر اینکه اکنون با 4 کشور برای مطالعات اکتشافی وارد همکاری 
شده ایم، گفت: به طور مثال با کشور تاجیکستان وارد مذاکره 
شده ایم.او با بیان اینکه در سال گذشته ۸000 میلیارد تومان و 
3۶0 میلیون یورو مناقصه انجام شده است، گفت: قراردادهای 
جاری در سال گذشــته ۲۷۷3 میلیارد تومان و ۲۱۵ میلیون 
یورو بوده و حجم مناقصــات و قراردادهای جاری در مجموع 
معادل ۱0 هزار و ۷00 میلیارد تومان و ۵۷۵ میلیون یورو بوده 
است که عدد بسیار باالیی است.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران با تاکید بر اینکه برای اولین بار اکتشاف در بودجه بندی 
حفاری دومین بودجه را بعد از مناطق نفتخیز جنوب اخذ کرده 
ایم که ۲440 میلیارد تومان بوده که ۱۵ درصد افزایش داشته 
است، اظهار کرد: تخصیص بودجه سرمایه اکتشاف 33 درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و جذب بودجه 
نیز 3۱ درصد بیشتر بوده است که نشان می دهد حجم عملیات 
افزایش یافته است.فکور با بیان اینکه در بعد اکتشاف در خلیج 
فارس از کشــورهای منطقه عقب هستیم، گفت: لرزه نگاری 
دو بعدی در خلیج فارس به ۱۵00 کیلومتر می رســد. وی با 
اشاره به برنامه هفتم و مسیر هدف، اظهار کرد: تا پایان برنامه 
هفتم 3 میلیارد بشکه به ذخایر نفت و 30 تریلیون متر مکعب 
به ذخایر کشــور اضافه خواهد شــد که بخشی از آن تا کنون 
کشف شده است .مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه یک پروژه پژوهشــی عملیاتی در دریای عمان داریم که 
۶3 درصد پیشــرفت دارد و ذخایری شناسایی شده و در حال 
برآورد ذخایر گازی آن هستیم، گفت: اولویت اکتشاف مرزهای 
خشکی و دریا و شناسایی ذخایر گازی است.وی با بیان اینکه 
در دولت قبل اکتشــافات گازی انجام نشــد، اما در این دولت 
این مهم در دســتور کار قرار دارد، گفت: در خوزستان، ایالم و 
در تمام مناطق مرزی که احتمال وجود ذخایر باشــد فعالیت 
داریم.فکور با بیان اینکه با 3 شرکت سرمایه گذاری ایرانی برای 
برون سپاری اکتشاف در حال مذاکره هستیم، مقدمات اداری 
آن در حال انجام است، اظهار کرد: ارزش اقتصادی این 3 بلوک 

۲.۵ میلیارد دالر است.
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گزیده خبر

در گفت وگوی مطرح شد:
 افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو

 در یکسال اخیر
عضو هیات  علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم  و صنعت خاطر نشان کرد: وزارت 
صمت امیدوار به واردات خودرو اســت اما شــواهد حاکی از این مهم اســت که 
این واردات در نهایت منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شــد چراکه برای واردات 
خودرو حدود یک میلیارد دالر تخصیص داده اند که این موضوع در نهایت باعث 
افزایش قیمت دالر و خودرو خواهد شد.امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرسش که به نظر شما افزایش قیمت خودرو تا 
کجا ادامه خواهد داشــت؟ گفت: تورم قیمت خودرو تا به امروز نســبت به سال 
گذشــته حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده و به نظر می رســد که این افزایش 
قیمت تا 40 درصد دیگر هم جلو برود.وی با اشاره به تورم 40 درصدی در بخش 
صنعت، خاطر نشان کرد: وزارت صمت امیدوار به واردات خودرو است اما شواهد 
حاکی از این مهم است که این واردات در نهایت منجر به کاهش قیمت ها نخواهد 
شد چراکه برای واردات خودرو حدود یک میلیارد دالر تخصیص داده اند که این 
همین موضوع درنهایت باعث افزایش قیمت دالر و افزایش قیمت خودرو خواهد 
شد.این کارشناس صنعت خودرو قیمت خودرو را از تورم موجود در کشور عقب تر 
دانست و افزود: بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز، سکه و مسکن چندان شرایط 
مساعدی ندارند این در حالیست که بازار خودرو کشش خود را حفظ کرده است.
کاکایــی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس تنها راه چاره اســت، گفت: عرضه 
خودرو در بورس ممکن است تاثیری در بازار نداشته باشد اما ضرر خودروسازان را 
کنترل می کنند و امکان جمع آوری بساط رانت خواری را فراهم می کند؛ امیدواریم 
که تولید خودروســازان باال برود و در میان مدت قیمت ها متعادل شــود اما در 
میان مدت اتفاقی در قیمت ها ایجاد نخواهد شد به عنوان مثال پژو 207 حدود 
50 میلیون تومان زیر قیمت بازار در بورس عرضه شد و این مسئله اثر منفی در 
بازار ایجاد نکرد هرچند اثر مثبتی هم نداشت اما در این شرایط خودروساز زیانی 
نکرد؛ در شــرایط فعلی دولت باید همت کند و از خودروسازان بخواهد که تولید 
را افزایش بدهد.عضو هیات  علمی دانشــکده خودرو دانشگاه علم  و صنعت ادامه 
داد: بازار خودرو فقط بازار صنعت خودرو نیســت و بازارهای موازی باهم رقابت 
می کنند به نظر می رســد بازار بورس و مسکن چندان مساعد نباشد و بازار دالر، 
سکه و خودرو باهم رقابت می کنند و ممکن است که با عرضه خودرو نیز شرایط 
بهتر نشــود اما احتمال کنترل هیجان مردم وجود دارد؛ اما اینکه قیمت ها پایین 
می آیند نمی توان اظهارنظر قطعی کرد؛ به عنوان تولید خودروهای انبوه به کاهش 
قیمت آنها ختم نشد چراکه قیمت فوالد و.... افزایش پیدا کرده است.به گفته وی؛ 
با افزایش عرضه خرید محدود می شود ولی به این معنا نیست که قیمت ها ریزش 
کنند در سال گذشته شاهد افت خرید بودیم اما این افت به کاهش قیمت ها منجر 
نشد.کاکایی با بیان اینکه خودروسازان روزانه می تواند 4 هزار خودرو تولید کند، 
گفت: اگر صادرات سودآور باشد افتخارآفرین است و باید انجام شود، مشکل اصلی 
کمبود نقدینگی و یکسری موانع تولید و گلوگاه ها در زنجیره تولید است. به عنوان 
مثال، تراشــه الکترونیک در 2 سال گذشته با کمبود مواجه شد اما امروز مشکل 
آن در حال حل شدن اســت؛ و یا در ورق فوالد محدود داریم و صادرات خودرو 
مقدمه اســت و امیدواریم سودآور باشد.این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: 
قول داده اند که تولید تا پایان سال حداقل یک میلیون و 500 هزار دستگاه تولید 
کنند این در حالیست که سال گذشته قول دادند که یک میلیون دستگاه  تولید 
شــود که در نهایت خودروسازان موفق به 800 هزار دستگاه شدند. عدم توانایی 
در تحقق پیش بینی ها شاهد اتفاقاتی در بازار بودیم.وی عرضه خودرو در بورس را 
مترداف با حذف قرعه کشی دانست و خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد قیمت گذاری 
دستوری باقی بماند قرعه کشی همچنان باقی خواهد ماند؛ قرعه کشی مانند رانت 

و التاری است که همه تمایل دارند در آن شرکت کنند. 

حجم تجارت ایران و روسیه از مرز ۴ میلیارد 
دالر عبور کرد

گردش تجارت بین روسیه و ایران در ژانویه تا اکتبر 2022 از حجم تجارت در کل 
ســال 2021 فراتر رفت و در مجموع به بیش از 4 میلیارد دالر رسید. به گزارش 
ایلنا از تاس، ارقام ارائه شده توسط سرویس گمرک فدرال روسیه نشان می دهد 
که گردش تجارت بین روسیه و ایران در ژانویه تا اکتبر 2022 از حجم تجارت در 
کل سال 2021 فراتر رفت و در مجموع به بیش از 4 میلیارد دالر رسید.والدیمیر 
ایوین معاون رئیس گمرک گفت: در این بازه صادرات روسیه 27 درصد و واردات 
از ایران 10 درصد افزایش یافته است.ســرگئی کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی و 
صنایع روسیه به ایزوستیا گفت که تجارت متقابل عمدتاً به دلیل تحریم های غرب 
علیه روسیه و وقفه های مرتبط در روابط سنتی افزایش یافته است. این کارشناس 
ادامه داد: ایران یک پل لجستیکی در تجارت با خاورمیانه، جنوب و جنوب شرق 
آسیا است و دوم اینکه این کشور تجربه بی نظیری از بقای چندین ساله در میان 
تحریم هــا دارد. وی تصریح کرد: بدیهی اســت که توافق موقت تجارت آزاد بین 
اوراســیا و ایران که از 17 اکتبر 2019 اجرایی شــده است، رشد حجم مبادالت 

تجاری را تسهیل می کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان؛
 دانش بنیان شدن، ضربه گیِر ترکش های

 بازار جهانی فوالد
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، امسال با رویکرد حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در نمایشــگاه متافو حضور فعال داشت. محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد 
مبارکه اصفهان، گفت: ضرورت اهمیت دادن به حرکت های نوآورانه و دانش بنیان 
بر کسی پوشیده نیست اما این حوزه نیازمند حمایت جدی است و من معتقدم 
که این حمایت باید از شرکت های بزرگی چون فوالد مبارکه آغاز شود. وی افزود: 
ورود به این عرصه مقطعی نیســت و نیازمند نگاه بلندمدت و طراحی های ویژه 
است؛ ما برای اینکه ورود هوشمندانه ای به این حوزه داشته باشیم، یک زیست بوم 
نوآوری و فناوری را در شــرکت فوالد مبارکه تعریف کرده ایم؛ طراحی شــرکت 
پشــتیبانی و توســعه نوآوری و فناوری فوالد مبارکه در راستای این اقدام بوده 
اســت. طیب نیا ادامه داد: همکاری های متعددی با دانشگاه ها، شهرک های علم 
و فناوری و مراکز دانش بنیان شکل گرفته است. برخی پایان نامه های دانشگاهی 
که پاســخگوی نیاز ما باشند و قابلیت تجاری سازی و تولید انبوه داشته باشند را 
تا انتهای مسیر حمایت می کنیم. مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان در مسیر بومی ســازی و رفع نیازها و تامین قطعات 
در دستور کار فوالد مبارکه بوده و همچنان خواهد بود؛ محصوالت شرکت هایی 
که پاســخگوی نیاز ما بوده اند و به لحاظ کیفی مقبولیت داشته اند را به صورت 
تضمینی خریــد می کنیم. وی افزود: عالوه بر این؛ در حوزه ســرمایه گذاری در 
کســب وکارهای جدید نیز ورود کرده ایم و نگاه ما صرفاً تامین نیاز در خط تولید 
نیست؛ بلکه برای سودآوری بیشتر مجموعه به دنبال ایجاد کسب وکارهای نوآورانه 
که محصوالتی با کیفیت و قیمت مناسب و قابل رقابت در بازارهای جهانی ارائه 

کنند، نیز هستیم.

در گفت وگوی مطرح شد:
افزایش ۲۰ درصدی مصرف ماکارونی به 

دلیل تغییر سبد غذایی
مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر نشان کرد: افزایش قیمت  
ســایر اقالم خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می شود که مردم سبد 
غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به نظر می رسد از 
اواخر مهر و اواســط آبان میزان مصرف افزایش پیدا  کرده باشد.رسول مژده 
شفق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تاثیرات اصالح نظام 
یارانه ای بر عرضه و تقاضا ماکارونی، گفت: روند تولید و تقاضا برای ماکارونی 
بعد از آزادســازی نرخ آرد کاهــش پیدا کرد امــا از آنجایی که قیمت این 
محصول حدود 3 برابر افزایش پیدا کرد به همان نســبت مصرف کنندگان 
خرید را مدیریت کردند.وی با بیان اینکه شایعه افزایش نرخ ماکارونی پیش 
از اعمال آن از سوی تولیدکنندگان در جامعه مطرح شده بود، تصریح کرد: 
مردم برای کنترل نگرانی های خــود اقدام به انبار کردن ماکارونی کردند و 
از آنجایی که این محصول خشــک اســت می توان مدت زمان طوالنی آن را 
دپــو کرد از این رو بخش قابل توجهی از مردم حداقل برای مدت 5 تا 6 ماه 
نیازشــان را خریداری کردند و همین نکته باعث شــد که تقاضا در سطح 
فروش کاهش پیدا کند.به گفته مژده شــفق؛ قیمت ماکارونی 700 گرمی 
از 8 هزار و 600 تومان 24 هزار تومان شــد البته 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده، هم باید به این نرخ اضافه شــود. شــواهد بازار نشان می دهد بعد از 
گذشــت 7 ماه به شــرایط مطلوب نزدیک  می شــویم اما هنوز به آن نقطه 
نرسیده ایم چراکه افزایش نرخ در نیمه نخست سال رخ داده و تجربه نشان 
داده اســت که در این بازه زمانی کاهش مصرف داریم اما در نیمه دوم روند 
مصرف اصالح پیدا می کند.مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر 
نشــان کرد: ماکارونی همواره کاالی جایگزین در سبد مصرف خانوارها بوده 
است؛ به خصوص خانواده های متوسط رو به پایین. افزایش قیمت  سایر اقالم 
خوراکی مانند گوشــت، مرغ و برنج باعث می شــود که مردم ســبد غذایی 
خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به نظر می رســد از اواخر 
مهر و اواســط آبان میزان مصرف افزایش پیدا  کند.وی افزایش تقاضا برای 
مصرف ماکارونی را حدود 20 درصد دانست و افزود: مصرف ماکارونی به طور 
معمول در ســال 1400 نزدیک به 700 هــزار تن بوده و امروز به زیر 600 
هزار تن رســیده است و امیدواریم که در ماه های پایانی سال شرایط بهبود 
پیدا کند. امــا افزایش مصرف در ماه های پایانی نمی تواند چندان تاثیرگذار 
باشــد و باید منتظر باشــیم و ببینیم که سیاست  دولت برای سال آتی چه 
خواهد شــد.مژده شفق با اشــاره به حذف مالیات بر ارزش افزوده گندم و 
آرد برای مصرف کنندگان، گفت: فعاالن صنف ماکارونی به دولت پیشــنهاد 
دادنــد که این ارزش افزوده برای صنایع آردبر نیز حذف شــود که با حذف 
آن به مصرف کننده نهایی کمک می شــود.وی 15 تــا 29 درصد تولیدات 
داخلی ماکارونی را صادراتی دانســت و افزود: عمده ماکارونی تولید شده به 
عراق، افغانستان و کشورهای آسیانه میانه و بخشی به آفریقا صادر می شود. 
افزایش قیمت به شــدت در روند صادرات تاثیر گذاشته است چرا که قیمت 
در محصول صادراتی باید مزیت قیمتی داشته باشد. عالوه بر افزایش قیمت 
گمــرک نیز نرخ پایــه صادراتی را افزایش داد و از تنــی 350 دالر به تنی 
684 دالر رساند که این عدد صادرات را دشوار می کرد حدود 20 روز پیش 
گمــرک در این موضع تجدید نظر کرد و نرخ پایه صادراتی را به 550 دالر 
کاهش داد.مژده شــفق در پایان بیان کرد: قیمــت صادراتی از بازار تبعیت 
نمی کند و باید رقابت قیمتی حفظ شود تازمانی که این اصالح انجام نشده 
صادرات ما صفر شده بود به جز آن بخش هایی که از سال های گذشته تعهد 

کرده بودیم.

حمید حسینی: برنامه این بود امسال از دانش بنیان ها حمایت شود

محدودیت اینترنت چگونه به تجارت خارجی ایران آسیب زد؟
محدودیت های اینترنتی حاال تاثیرات بیرونی خود را حتی در تجارت ایران با مهمترین 
بازارهای صادراتی نشــان می دهد به طوری که حمید حســینی از قطع روابط تاجران 
داخلی و خارجی در عراق و افغانســتان و ســوریه خبر داده است.مهرنوش حیدری- بر 
اســاس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران؛ در 10 روز نخست قطعی 
اینترنت در کشور، حدود 89 درصد ارتباطات شرکت های ایرانی با مشتریان خارجی آنها 
قطع شده است و این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد.بر اساس آنچه که »نت بالکس« 
به عنوان سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت برآورد کرده این خسارت ساعتی حدود 1.5 
میلیون دالر معادل حدود 52 میلیارد تومان و چیزی نزدیک به 1260 میلیارد تومان در 
روز است.این مساله موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش محسوس 
اعتماد تجار خارجی نسبت به بخش خصوصی تجارت ایران است.برای نمونه محدودیت 
اینترنتی سبب شده تا روابط تجاری ایران و عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی 
دستخوش مشکالت فراوانی شــود. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و 
عراق نیز رسما اعالم کرده است: در 7 ماهه سال جاری در زمینه صادرات کاال به عراق 

به لحاظ وزنی به میزان قابل توجهی با افت مواجه بودیم.

قرار بود از دانش بنیان ها حمایت شود
ســید حمید حســینی، فعال بخش خصوصی درباره تاثیرات و تبعات محدودیت های 
اینترنتی ایران بر روابط تجاری با ســایر کشــورها گفت: بســیاری از ارتباطات بخش 
خصوصی کشــور از طریق اینترنت و فضای مجازی صورت می گیرد برای نمونه حداقل 
همه امور زندگی شــهروندان عراق از طریق فیس بوک یا واتس اپ انجام می شود و اصال 
تلفــن ثابت ندارند؛ بنابراین همه ارتباطات و روابط، رد و بدل کردن مدارک، اســناد و 

... از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می شــود.وی تصریح کرد: در ســالی که قرار بود از 
دانش بنیان ها و افزایش تولید حمایت شــود؛ اقتصاد دیجیتــال را مختل کرده اند و به 
اصطالح دلخوشــیم که اینترنت داریم در حالی که باید توجه داشت عراقی ها اصال اهل 
استفاده از ای میل در مراودات خود نیستند و بدین صورت تجارت خارجی با عراق دچار 

مشکالت جدی شده است.

بازارهای اطراف ایران چگونه مراوده دارند؟
عضــو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: البته شــاید برخی 
کشورهای دیگر در مراودات تجاری از ای میل استفاده می کنند اما در مورد عراق، سوریه، 
افغانستان و ... چنین امکانی وجود ندارد و کمتر اهل استفاده از ای میل هستند.وی تاکید 
کرد: لذا در مراوده با این کشــورها به شبکه های اجتماعی متکی بودیم و محدودیت ها 
و قطع شدن شبکه های اجتماعی باعث شده ارتباطات ما با این کشورها به شدت لطمه 
بخورد و بازار بعضی از اقالم صادراتی را در عراق، ســوریه و برخی کشــورهای همسایه 

از دست بدهیم.

اعتماد از دست رفته مردم را ترمیم کنید
حسینی درباره حرکت ایران به سمت جزیره شدن در بحث ارتباطات جهانی و تجارت 
خارجی و آســیب های ناشــی از این مســاله؛ خطاب به دولتمردان و مسووالن توصیه 
کــرد: دولت باید بتواند به مردم امید دهد و بتواند افق گشــایی کند؛ دولت باید اعتماد 
کاهش یافته در میان مردم را ترمیم کند و چشــم اندازی نشان دهد تا جامعه با امید به 
زندگی ادامه دهد زیرا هنگامی که امید را از جامعه ای می گیریم ؛ آن جامعه هیچ تالش 
و کوششی نمی کند. وی تاکید کرد: متاسفانه جریانات اخیر به شدت سرمایه اجتماعی 
را کاهش داده و از اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت کاســته است و دولت در 
این برهه باید به زحمت کار شــاّق و سختی را انجام دهد که بتواند دوباره اعتمادسازی 

را انجام دهد.

رئیس ســازمان توســعه تجارت تاکید کرد: با 
اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان 
ما یک افزایش چند 100 درصدی در صادرات 
خواهیم داشــت.به گزارش ایلنا، علیرضا پیمان 
پاک در خصوص اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی با پاکستان گفت: یکی از ابزارهای 
توسعه تجارت با کشورهای مقصد بحث تعرفه های ترجیحی و موافقتنامه های تجارت 
آزاد است.رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران با اشــاره به وجود موافقتنامه تجارت 
ترجیحی با پاکســتان افزود: این موافقت نامه از گذشــته برای حدود 400 قلم کاال 
وجود داشــته تا دو کشــور با ارائه تخفیف گمرکی موجب افزایش تجارت و دادوستد 
میان تجار شوند.پیمان پاک دلیل اجرایی نشدن این موافقتنامه در سال های گذشته 
را اعمــال ممنوعیت ها از جمله برخی ممنوعیت هــای ایران روی کاالها عنوان کرد و 
اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی را یکی از ابزارهای اصلی توسعه تجارت دانست.

وی بــا بیان اینکه قبل از امضا و اجرای موافقتنامه های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی، 
مجموعه هایی مانند مؤسسه مطالعات بازرگانی، اتحادیه ها و انجمن ها آنها را مطالعه و 
بررسی می کنند، تاکید کرد: مجموع نظرات کارشناسی مشخص می کند که موافقت 
نامه مذکور به نفع کشــور اســت و موجب صادرات می شود یا به ضرر کشور و موجب 
واردات.رئیس سازمان توســعه تجارت ایران ادامه داد: به عنوان مثال مطالعات نشان 
می دهد با اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکســتان ما یک افزایش چند 100 
درصدی در صادرات خواهیم داشت.وی یکی از عوامل رونق نیافتن تجارت با پاکستان 
را اجرا نشدن این موافقت نامه عنوان کرد و افزود: به طور مثال در موضوع محصوالت 
کشــاورزی ما به علت ممنوع کردن واردات 30 هزار تن نارنگی از پاکستان خود را از 
صادرات 700 هزار تن ســیب به این کشــور محروم کردیم. در تجارت هر دو کشور 
می خواهند محصولی را صادر و محصول دیگر را وارد و بر اســاس منافع خود حرکت 
کنند.پیمان پاک خاطر نشــان کرد: این موافقت نامه تنها در حوزه کشاورزی افزایش 

چند 100 درصدی صادرات را موجب می شــود، رشــدی که بــه خاطر چند واردات 
کوچک جلوی آن گرفته شده بود.وی با تاکید بر اینکه منافع کشور در موافقتنامه های 
تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی رعایت می شــود تا تبدیل به وارد کننده صرف نشویم، 
گفت: در دولت جدید بحث بازنگــری روی موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه را 
داریم و معتقدیم این موافقتنامه ما را تبدیل به واردکننده می کند و باید اصالح شود.

رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران موافقت نامه های با کشور چین را نیز مشمول 
بازنگری دانست و گفت: در حوزه اوراسیا این موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی موجب 
می شود تا چندین میلیارد دالر صادرات داشته باشیم چرا که این کشورها تولید خاصی 
روی کاالهــای مدنظر در توافقنامه ندارند.وی تاکید کرد: در خصوص پاکســتان نیز 
واقعیت این است که در بخش صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بگوییم می آیند 
بازار ما را می گیرند. اما در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک جریان کاال 

به پاکستان که یک بازار خوب است، داریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛

افزایش چند ۱۰۰ درصدی صادرات از طریق تجارت ترجیحی با پاکستان
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نگاهی به سرزمین جاودان از منظر دکتر کمالی؛

زبان تاتی ریشه در عمق ایران دارد
درباره نویسنده دکتر کمالی 

دکتر محمدرضا کمالی. یکی از نوادگان خان های شهرستان نکا در استان مازندران بوده که اجدادش 
از مازندران به اســتان کرمان مهاجرت کرده بودند.مادرش اصالتا کرمانی است؛ وی از جانبازان دوران 
هشت سال دفاع مقدس می باشــد که در عملیات های مختلف شرکت نموده و در عملیات شلمچه 
مجروح شــیمیایی گردید.دکتر محمدرضا کمالی کتاب مشترکات ایران و افغانستان، کتاب تاریخچه 
موادمخدر و بررسی روند شــیوع اعتیاد در ایران، کتاب جازموریان قلب ایران وکتاب عشق جاودان، 
کتاب تاریخچه موادمخدر در جهان، کتاب همه چیز درباره ی گیاهان دارویی، کتاب پروانه در آتش و 
کتاب شهرزاد غصه ها را به رشته تحریر درآورده که هر یک چندین نوبت تجدید چاپ گردیده است.
او مقاله های متعددی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی در مطبوعات داخلی منتشر نموده و همچنین 
در چند همایش و کنفرانس نیر ســخنرانی ایراد نموکرده است.وی همچنین کتاب های جنگ و صلح، 
برادران کارامازوف، جنایت و مکافات،بیگانه، وقتی نیچه گریســت، وصایا، دنیای سوفی، بادبادک باز، 
هزار خورشــید 6 قوم تات تابان، قانون شفا، از دولت عشق، اتاق جایی که اتفاق افتاد، زیاد اما ناکافی، 
چشم دل بگشــا، پس از تو، من پیش از تو را ترجمه کرده که توسط ناشران مختلف منتشر شده اند 

.کتاب حاضر جدیدترین اثر وی بوده که اکنون منتشر شده است. همچنین کتاب جدید دیگری به نام اطالعات عمومی دانش آموز در حال آماده 
سازی است که بزودی منتشر خواهد شد.

مقدمه
در کنــار نــام هایی چون کرد، بلوچ، ترکمن و ترک و ســایر قومیت ها، 
گاهگاهی نیز یاد می شــود البته با « تاتی » و آنچه که بدان ســخن می 
گویند یعنی « تات ها » ازکمال تاســف باید گفت که عدم انجام صحیح 
رسالت و وظیفه از سوی رسانه های جمعی و مطبوعات  اعم از دولتی و 
غیر دولتی  و حتی مجامع دانشــگاهی، مانع از آن بوده است که ایرانیان 
دیگر هموطنان خویش را در قالب قومیت های دیگرخوب بشناســند و 
اهدافی که در جمالت قبل شــمرده شد، محقق گردد. در موردتات ها و 
تاتی وضع دو چندان آشفته تر است و عده بسیار اندکی به صورتی صحیح 
و عمیق با تات ها و گذشته و فرهنگ غنی شان آشنایی دارند.به راستی 
تات ها چه کسانی هستند و در کجاها ساکن می باشند و تعدادشان چند 
نفر است؟آیا مانند بعضی از قومیت ها مثل بلوچ ها در منطقه ای متمرکز 
زندگی می کنند یا گســتره سکونت پراکنده دارند؟ آیا مانند کردها یک 
قومیت مشخص با داشتن همه شرایط آن از جمله مسائل نژادی و تاریخی 
و زبانی می باشند؟آیا تاتی یک زبان یا گویش واحد است؟تاتی چه نسبتی 
با زبان های باستانی ایران چون مادی و اوستایی و زبان های ایران میانه 
چون پهلوی و اشــکانی و ساســانی دارد؟تاتی موجود در آذربایجان چه 
نسبتی با زبان آذری دارد؟نگاهی به سابقه مباحث مطرح شده و مقاالت و 
کتاب های نوشته شده که به را مورد بررسی قرار « تاتی » و « تات ها » 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم مساله داده اند، باالخص به شیوة منتقدانه 
و با حذف مطالب تکراری و رونویســی شده ازچند منبع خاص نشان می 
دهد که هنوز نسبت به این موضوع ادای دین علمی نشده است. و زوایای 
پنهان بســیاری وجود دارد که همت صد چندان ایران شناسان و عالمان 
عالقه مند به هویت ایرانی را می طلبد.از زمانی که احمد کسروی « تاتی » 
شاید بتوان گفت که به صورت جدی  به آذری یا زبان باستان » پرداخت 
مطرح شد و در واقع کتاب « زبان آذری » بحث که از نوشته شدنش بیش 
از هشتاد سال می گذرد شروعی برای « آذربایجان منازعات علمی و غیر 
علمی متعدد بین طرفداران وجود زبان آذری و نظریه مهاجرت ترکان به 
آذربایجان و از طرف دیگر منکران وجود چنین زبانی و معتقدین به بومی 
بودن چندین هزار ساله ترکی در آذربایجان گردید که به نوعی تاتی و تات 

ها نیز در بین این مباحثات مطرح می شدند و می شوند.

پیشینة تاریخی قوم تات
در میان رشــته کوهای قفقاز در سراسر راه جادة 

ســاحلی خزر به جزیرة آبشوران جائی که جادة 
ساحلی باریک تر می شود گردنة باریکی بین 
دریا و کــوه وجود دارد کــه دربند نامیده 
می شــود. در زمان ساســانیان دیواره ای 
در این مکان بــرای جلوگیری از حمالت 
چادرنشــینان شمالی کشیده شده بود که 
به ســد دربندمعروف شــد و در آن قلعة 
مستحکم سر حدی در بند (الباب و االبواب) 

ایجاد شــده بود. در زمان کسری انوشیروان 
اقوام ابخاز و خزر و آالن بر ایران هجوم برده و 

درار منستان پیشرفت نمودند، پادشاه ایران سپاه 
مجهزی برای مقابله با آنان گسیل داشت و این تهاجم 

را مغلوب نمود در این جنگ ده هزار نفر از آنان اسیر سپاه 
ایران گردید که به امر شاه در آذربایجان و نواحی مجاور آن مستقر 

گردیدند. وی همچنین چندین پادشــاهی کوچک در قفقاز به وجود آورد. اســتحکامات قلعه دربند تقویت شد و 
ســربازان دالور و تازه نفس در آن جای گرفتند. بدین ترتیب پادشــاه سدی در برابر خاقان ترک بوجود آورد. این 
احتمال وجود دارد که تات ها باقی مانده مهاجر نشینانی باشند که در ز مان ساسانیان برای مستحکم کردن در 
بند به داغستان مهاجرت کرده اند.بنابر قوم بالذری انوشیروان ناحیة دربند شیروان را از اقوام خزر ساکن –گرداند 
این آخرین ایالت در ســاحل چپ ارس (عمال در ناحیة نخجوان با کوههای احاطه شــده) بدون واسطه در شمال 
آذربایجان قرار داشــت. اقوام خزر مســیحی بودند، اما از نقطه نظرسیاسی و زبان شناسی درپادشاهی ارمنستان 
جایگاه مخصوصی داشتند. در سال 662 ، آنها از پادشاه ساسانی تقاضا کردند تا ایالت آنان را از ارمنستان جدا و 
به آذربایجان الحاق کند. بنابر قول در بند نامه، انوشیروان شهرهای مجاور دربند را با مردم آذر بایجان و فارس و 
شــهرهای جنوب در بند را با مردم عراق و فارس پر کرد. بنابر همین منبع قالع در بند در بعد از اســالم بازسازی 

و اعراب موصل و ســوریه در آن ساکن شدند. درمیان 
مناطق مستحکم شده به خصوص از مناطقی نامبرده 
شده که در زمان حاضر وطن تات ها است. از متن در 
بند نامه می توان این نتیجه را بدست آورد که حضور 
تات هــا در این مناطق مهاجرت آنهــا را بعد از قرن 
هشــتم نشان می دهد. اما متن در بند نامه که نسخه 
فارسی آن هرگز بدســت نیامده است قابل اطمینان 
نیست. منابع تاریخی دیگری که در اختیار داریم، فقط 
آمیختگی نژادی مهاجر  نشینان ساکن در بند را آشکار 
می سازد. اما گستردگی و پراکندگی جغرافیای تات ها 
در زنجیرة شرقی قفقاز و نفوذ آنان در دربند این عقیده 
را تایید می کندکه آنها مهاجرنشینان ایرانی هستند 
که به منظور تشدید و تقویت خط طبیعی دفاعی برای 
مبارزه با هجوم از طرف شــمال توسط ساسانیان ابقاء 

شده اند. 

پیشگفتار
ایران ســرزمینی اســت که تمام اقوام و پیروان مذاهــب و ادیان مختلف در 
کناریکدیگر در آرامش هســتند. تاریخچه این زندگی مسالمت آمیز به قبل از 
سلسله هخامنشیان و به دوران فرمانروایی کورش کبیر و حتی قبل از آن برمی 
گردد. درکرمانشــاه اقوام و نژادهای مختلفی وجود دارد که آداب و سنن آنها 
مورد احترام دیگر اقوام می باشــد و همچنین در کرمان نیز پیروان مذاهب و 
ادیان مختلف درکنار هم به زندگی ادامه می دهند. در مجموع نام ایران را به 
عنوان یک کشورمســتقل و آزاد به جهانیان نشان می دهد. قوم تات نیز یکی 
از این اقوام بزرگ اســت که گستردگی بسیار زیاد دارد و از گذشته های دور 
در ایران زندگی می کرده اند.زمان شــناخت و کسب علم و آگاهی در فرهنگ 
پربار ایران اسالمی چنان پربهاست که بر مبنای آن لحظاتی از عمر آدمی نام 
حیات و بالندگی واقعی به خود می گیرد که صرف کسب علم و آگاهی گردد. 
در این میان شناخت میراث فرهنگی به معنای عام خود ارزشی ویژه دارد چرا 
که معموال بهترین آینده نگری ها و آینده سازی ها در پرتو تجربیات گذشتگان 
صورت می پذیرد.گذشــته از این مطالب هویت هر قوم و ملتی نیز به صورتی 
کامال درهم تنیده با گذشته و میراث گذشتگانش گره خورده است و در عصری 
که عده ای آن را می خوانند؛ قطعا کوشش برای شناخت و حفظ هویت امری 
« بحران هویت » عصربســیار مقدس و مهم خواهد بود.این سخنان برای ملت 
هایی که حداکثر چند قرن سابقه تاریخی دارند آن قدرمفهوم نبوده و اهمیت 
آن چنانی نخواهد داشت ولی ایرانیان که ملتی حاضر درصحنه تاریخ از همان 
ابتدای آن می باشــند و همیشه تمدن ساز بوده و حضوردرخشانی در صحنه 
زندگی بشــریت دارند، بایستی اهمیت مسئله را بصورتی عمیق درک نموده و 
در راه اعتالی هویت خویش از طریق بهره مندی ازداشته های دیروزی و تفکر 
و تامل امروزی کوشیده و حتی یاریگر دیگرانی باشند که به علت فقدان چنین 
سابقه درخشان فرهنگی چنین پتانسیلی را ندارند.در میان مباحث مختلفی که 
می توان در راســتای مسائل بیان شده دسته بندی و بیان نمود بحث قومیت 
هــا و اقلیت های زبانی موجود در داخل حوزه ی ایران فرهنگی بســیار مهم 
می باشــد و بررسی گذشــته و دارایی های فرهنگی هرکدام ازآنها می تواند 
عالوه بر روشــن نمودن گوشــه ای از وقایع اتفاق افتاده در گذر زمان این مرز 
و بوم، باعث شــکوفایی هویت ملی کل ایرانیان گردد چرا که ایران یعنی همه 
این قومیت ها و اقلیت ها که در یکی شدنشــان مفهوم ایران را ساخته اند.در 
نگارش این کتاب از کمک ها و همفکری های بزرگان، دوستان وفرهیختگان 
متعددی بهره برده ام؛ خصوصا از دوســتان عزیزم جناب آقای علی انصاری  و 
برادرانش، فرزندان حاج علی اکبر انصاری از خیرین منطقه دانسفهان » که از 
بزرگان ایران و مالک مجتمع فرهنگی ایران مال، بانک «تات که در پی ادغام با 
موسسه مالی صالحین به بانک آینده تغییر نام داد هستند و جناب آقای دکتر 
علی محمدی تات  جوان ترین اســتاد دانشگاه اسفرورین » فرزند حاج حبیب 
اهلل محمدی تات از خیرین منطقه 5 که ازنوادگان بزرگان قوم تات نیز هستند 
و همچنین از دوست عزیزم جناب آقایمهندس محمدمهدی اعالیی 2استاندار 
قزوین اطالعات جامعی را به دســتآوردم که کمال تشکر را دارم.در خاتمه از 
آقای میروحید ذنوبی مدیر انتشارات مهرآمین که زحمت ویرایش و انتشار این 

کتاب را به عهده گرفت سپاسگزاری می نمایم.

دکتر محمدرضا کمالی نویسنده و جناب علی انصاری 
بزرگ مرد ایران زمین و قوم تات

دکتر محمد رضا کمالی و دکتر علی محمدی تات
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گزیده خبر
مقام های اوکراینی: 

روسیه فعال کاربرد پهپادهای ایرانی را متوقف 
کرده  است

مقام های اوکراین با تکرار برخی فضاســازی ها در خصوص اســتفاده روسیه از 
پهپادهای ایرانی در جنگ علیه کی یف، اعالم کردند که استفاده از این پهپادها 
به دلیل سرمای هوا در حال حاضر متوقف شده است.به گزارش ایلنا، مقام های 
اوکراین با تکرار برخی فضاســازی ها در خصوص اســتفاده روسیه از پهپادهای 
ایرانی در جنگ علیه کی یف، اعالم کردند که اســتفاده از این پهپادها به دلیل 
ســرمای هوا در حال حاضر متوقف شــده اســت. به گزارش العربیه، مقام های 
اوکراینی اعالم کرده اند که از آنجایی که هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران 
که روسیه از آنها برای حمله به کشورشان استفاده می کند، توانایی تحمل سرمای 
زمستان منطقه را ندارند، روسیه فعال کاربرد آنها را متوقف کرده  است.»بیزنس 
اینسایدر« به نقل از »یوگنی سیلکین« سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح 
اوکراین اعالم کرد که روسیه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی که از 
»پالستیک و سایر مواد نامقاوم در برابر یخبندان« ساخته شده را متوقف کرده 
اســت.به گفته این مقام اوکراینی، روســیه پهپادهای ایرانی را از ۱۷ نوامبر، که 

اولین روزی بود که در اوکراین برف آمد، مورد استفاده قرار نداده است.

آنکارا: برای عملیات در سوریه منتظر چراغ 
سبز کسی نیستیم

به دنبال جدی شــدن تهدیدهــای ترکیه مبنی بر انجــام عملیات نظامی 
زمینی در مناطق شمالی سوریه و نگرانی های آمریکا و روسیه نسبت به آن، 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت که کشورش برای آغاز این عملیات 
منتظر چراغ ســبز هیچ یک از آنها نیســت.به گزارش ایسنا، ابراهیم کالین، 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در سخنانی در برنامه »لقاء الیوم« شبکه 
الجزیره در این باره اظهار کرد: آنکارا اجرایی کردن عملیات نظامی وعده داده 
شده علیه طرف های ُکرد در خاک سوریه را پیش می برد و درصدد هماهنگی 
با متحدان آمریکایی و روس خود در این زمینه اســت و به دنبال چراغ سبز 
هیچ طرفی نیست.سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با اشاره به نگرانی های 
آمریکا از پیامدهای این عملیات احتمالی، تاکید کرد: آنکارا به آمریکایی ها و 
روس ها اطمینان داده است که این عملیات نظامی، نیروها و مقرهای امنیتی 
آنها در ســوریه و غیرنظامیان را هدف قرار نخواهــد داد و در آن همچنین 
مواضع دولت ســوریه هدف قرار نمی گیرد و و به طور دقیق بر روی نیروهای 
ُکرد متمرکز خواهد شد که به دنبال بی ثبات کردن امنیت ملی ترکیه هستند.

کالین درباره نگرانی های آمریکا نسبت به تاثیر این عملیات بر بازگشت داعش 
به ســوریه نیز تصریح کرد: نیروهای ُکرد از حدود ۱۰ اسیر داعشی به عنوان 
گروگان و مترسکی برای سوء اســتفاده از آمریکا و غرب استفاده می کنند.

وی گفت: اگر آمریکایی ها نگران عملیات نظامی ترکیه در سوریه هستند به 
آنها می گوییم که ما در معرض حمالت تروریستی هستیم و در این حمالت 

شهروندان مان را از دست می دهیم.

بلینکن: 

نمی خواهیم رقابت با چین تبدیل به درگیری شود
وزیر امور خارجه آمریکاگفت که کشــورش در رقابت شــدید با 
چین اســت، اما نمی خواهد این رقابت به درگیری تبدیل شود.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریــکا به وال اســتریت ژورنال گفت: »ما در رقابت شــدیدی 
هســتیم. اما نمی خواهیم آن را به سمت درگیری منحرف کنیم.

وزیــر امور خارجه آمریکا گفت: بحران در تنگه تایوان پیامدهای 
مخربی برای اقتصاد جهانی خواهد داشــت. اگر بحرانی رخ دهد، 
که البته همان چیزی اســت که ما می خواهیم از آن جلوگیری 
کنیم، تأثیر آن بر کشــورهای سراسر جهان، تأثیر آن بر اقتصاد 
جهانی می تواند ویرانگر باشد. این مقام آمریکایی توضیح داد که 
روزانه ۵۰ درصد از ترافیک کانتینری جهان از این تنگه عبور می 
کند و ســهم بزرگی از ریزپردازنده ها و نیمه هادی ها در تایوان 
تولید می شود.بلینکن گفت: »من فکر می کنم آنچه که چین از 
دیگر کشــورها، نه فقط ما، می شنود، این است که نباید گام های 
یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود برداشته شود.وی همچنین 
تصریح کرد: ایاالت متحده، با گروه G۷، اتحادیه اروپا، بانک جهانی 
و بانک اروپایی بازسازی و توسعه )EBRD( همکاری می کند تا به 
اوکراین در بازسازی زیرســاخت های انرژی خود کمک کند.وی 
افزود: ما با هماهنگی اتحادیــه اروپا، با هماهنگی بانک جهانی، 

EBRD و سایرین به صورت هماهنگ از طریق G۷ کار می کنیم 
تا مطمئن شویم که آنها منابع الزم برای تعمیر و تعویض قطعات 
را دارند.  بلینکن، تاکید کرد که واشــنگتن بر کمک به اوکراین 
برای بازگرداندن ســرزمین هایی که روسیه از ۲۴ فوریه به بعد به 
تصرف خود درآورده است، متمرکز است. وی گفت: تمرکز ما بر 
ادامه انجام کاری است که انجام می دهیم، یعنی اطمینان حاصل 
کنیم که اوکراین آنچه را که برای دفاع از خود نیاز دارد در دست 
دارد... برای پس گرفتن سرزمین هایی که از ۲۴ فوریه از آن جدا 
شــده اند.او همچنین گفت که کی یف نه تنها به حمایت نظامی، 
بلکه اقتصادی و بشردوســتانه نیز نیاز دارد. برای ما، اصل شماره 
یک این اســت »هیچ چیزی در مورد اوکراین بدون اوکراینی ها« 
نخواهد بود، و این بدان معناســت که اساساً اوکراینی ها تصمیم 
می گیرنــد که کجا می خواهند بروند، چــه زمانی می خواهند به 
آنجا برســند، اما با حمایت ما و دهها کشــور در سراسر جهان.

وی همچنین پیش بینی کرد که درگیری بین روســیه و اوکراین 
با دیپلماسی و مذاکره پایان خواهد یافت، اما باید صلحی پایدار و 
عادالنه باشد. او گفت: در مقطعی، این جنگ به پایان می رسد و 
تقریباً با دیپلماسی، با مذاکره به پایان می رسد. اما باید شاهد یک 

صلح عادالنه و بادوام باشیم، نه یک صلح ساختگی.

یــک قانونگــذار جمهوریخواه ارشــد مجلس 
نمایندگان آمریکا گفت که این نهاد قصد دارد 
درباره تالش دولت بایدن برای منعقد کردن یک 
معامله با عربستان به منظور پایین نگه داشتن 
قیمت نفت پیــش از انتخابات میان دوره ای ماه 
نوامبر تحقیق کند.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه راشا تودی، جیمز کامر، نماینده 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و عضو ارشــد کمیتــه نظارت و اصالح در این 
مجلــس از انجام تحقیقات درباره معامله مخفیانه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با 
عربستان سعودی بر سر پایین آوردن قیمت نفت با هدف کمک کردن به دموکرات ها 
در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر کنگره خبر داد.جیمز کامر در نامه ای که روز یکشنبه 
برای آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا فرستاد گفت: »اگر دولت او )بایدن( بازار 
را از در پشــتی به همراه کشورهای رقیب دستکاری و به این ترتیب امنیت ملی ما را 
صرفا به خاطر کسب شرایط مطلوب تر انتخاباتی برای دموکرات ها به خطر انداخته باشد، 

مردم آمریکا حق دانســتن آن را دارند.«کامر که یک جمهوریخواه اهل ایالت کنتاکی 
است، بایدن را به پیگیری افزایش عرضه نفت خارجی »برای دالیل سیاسی« در ضمن 
تصویب سیاست هایی که تولید آمریکا را فلج می سازند، متهم کرد.او به گزارش ماه اکتبر 
نیویورک تایمز استناد کرد که در آن تالش های بایدن برای قانع کردن عربستانی ها برای 
بردن ســازمان اوپک به سمت افزایش تولید نفت را شرح داده بود. بایدن در ماه ژوئن 
برنامه سفر مناقشه برانگیز خود به عربستان را در همان روز اعالمیه کارتل نفتی اوپک 
در خصوص تسریع در افزایش تولید نفت مطابق با بخش اول توافق آمریکا-عربستان، 
اعالم کرد؛ سفری که نقض وعده انتخاباتی اش برای مطرود ساختن این کشور پادشاهی 
محسوب می شــد.با این حال ریاض چند ماه بعد، یعنی در ماه اکتبر، به جای اجرایی 
کردن موضوع افزایش هر چه بیشتر تولید نفت، کارتل نفتی اوپک را به سمت یک برنامه 
کاهش تولید نفت رهبری کرد که باعث افزایش قیمت شد؛ اتفاقی که دولت بایدن آن را 
به عنوان یک »خیانت« پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا تلقی کرد. مساله 
تورم و افزایش قیمت کاالهای مصرفی در آمریکا که در ماه های گذشــته ســریع ترین 

رشــدش را در ۴۰ ســال اخیر تجربه کرد و همینطور ثبت رکــورد در افزایش قیمت 
سوخت، از تاثیرگذارترین فاکتورها در انتخابات میان دوره ای نوامبر آمریکا بود.در اتفاقی 
که پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا هم پیش بینی می شد، جمهوریخواهان 
توانستند اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را کسب کنند که آن بدین معناست 
که آنها می توانند کنترل دســتورکار قانونگذاری را به دست بگیرند، از جمله طرح های 
تحقیقات در دوره جدید کنگره که از ماه آینده میالدی آغاز به کار می کند.کامر احتماال 
در آن دوره رئیــس کمیته نظارت و اصالح در مجلس نمایندگان آمریکا خواهد بود. او 
وعده داده تا درباره جوانب مختلف سیاست های بایدن در حوزه انرژی از جمله اقدام برای 
آزادســازی ذخایر نفتی استراتژیک و گام هایی که باعث مهار تولید داخلی نفت آمریکا 
شدند، تحقیق کند.این سیاستمدار جمهوریخواه خاطر نشان کرد: آنها با برقراری یک 
حاکمیت تک حزبی دموکرات در واشنگتن از قدرت مهارنشده خود استفاده تسلیحاتی 
کرده و جنگی را علیه تولید انرژی آمریکا به راه انداخته و سیاست های »معامله جدید 

سبز« را به مردم آمریکا تحمیل کردند.

معامله نفتی بایدن با سعودی ها، زیر ذره بین جمهوری خواهان آمریکایی
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گروهی از دانشــمندان »دانشگاه مک مســتر« به سرپرستی پروفسور 
»زینب حسین دوست« و پروفسور »توحید دیدار«، نوعی اسپری ابداع 
کرده اند که می تواند باکتری های مضر غذا را از بین ببرد.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از نیو اطلس، اگر یک روش ســاده بــرای از بین بردن همه 
باکتری های مضر موجود در غذا وجود داشته باشد، بسیار عالی خواهد 
بود، اما غوطه ور کردن غذا در آنتی بیوتیک ها مطمئنا یک راه حل نیست.

یک اســپری جدید، از ویروس های ایمن کــه چنین باکتری هایی را از 
بین می برند، برای پاکسازی غذا استفاده می کند.این اسپری که توسط 
گروهی از دانشمندان دانشگاه مک مستر )McMaster University( کانادا 
 )Zeinab Hosseinidoust( »به سرپرستی پروفسور »زینب حسین دوست
و پروفســور »توحید دیدار« )Tohid Didar( ســاخته شده، از دانه های 
 )Bacteriophages( »میکروژل حاوی ویروس هایی به نــام »باکتریوفاژها
تشــکیل شده است.اگرچه باکتریوفاژها برای انسان بی ضرر هستند، اما 
باکتری هــا را می کشــند و می خورند. مهم تر از همــه این که برخی از 
باکتریوفاژها انواع خاصی از باکتری ها را شکار می کنند و همه باکتری ها، 
چه مضــر و چه مفید را به طور بی رویــه از بین نمی برند.پژوهش های 
پیشــین همین گروه پژوهشــی نشــان داد که فرآیند تولید دانه های 
میکروژل، با ایجاد یک محلول مایع متشکل از باکتریوفاژها و یک ترکیب 
آلی به نام »گلوتارآلدئید« )Glutaraldehyde( آغاز می شــود. این محلول 
روی یک غشــای پلیمری نازک دو الیه قرار می گیرد. الیه پایین جامد 
است؛ در حالی که الیه باالیی از یک شبکه شبیه به النه زنبور تشکیل 

شده که پر از سوراخ های ریز است.

پژوهشــگران موسســه فناوری جورجیا، توالت هوشمندی تولید 
کرده اند که با گوش دادن به صداهای تولیدشده هنگام اجابت مزاج، 
می تواند عالئم هشــداردهنده بیماری های روده را تشخیص دهد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، به گفته پژوهشــگران موسسه 
فناوری جورجیا، این توالت هوشــمند دارای حســگری اســت که 
صداهای تولیدشــده هنگام مدفوع کردن یا خــروج گاز را دریافت 
می کند. این دســتگاه به یک سیستم هوش مصنوعی متصل است 
کــه حرکات روده را طبقه بندی می کند.ایــن توالت در آزمایش ها، 
نشــانه های وبا و سایر بیماری های مزمن را شناسایی کرد و امیدی 
برای شروع درمان در اولین فرصت - قبل از اینکه عالئم حتی ظاهر 
شوند - محسوب می شود.مایا گاتلین )Maia Gatlin( مهندس هوافضا 
در موسسه فناوری جورجیا، در یک بیانیه رسانه ای گفت: امیدواریم 
این حســگر که کوچک و غیرتهاجمی است، بتواند در مناطقی که 
شیوع وبا یک خطر دائمی است، مورد استفاده قرار گیرد. این شبکه 
عصبی کامپیوتری به دنبال شناســایی تغییــرات ظریف در صدای 
ایجاد شــده در هنگام اجابت مزاج، ادرار کردن یا دفع گاز اســت.

پژوهشگران این مطالعه، ســاعت ها نمونه های صوتی و تصویری از 
بیماران سالم و ناســالم را جمع آوری کردند تا یک فرمول را ایجاد 
کنند. آنها هر کدام را به یک طیف نگاری تبدیل کردند که در اصل 
تصویری از صدا است. کارهای مختلف، ویژگی های متفاوتی را ایجاد 
می کنند؛ به عنوان مثال، ادرار و مدفوع به ترتیب یک صدای ثابت و 
منفرد ایجاد می کنند.اسکن ها را به الگوریتم وارد کردند و الگوریتم 

یاد گرفت که آنها را رتبه بندی کند.

از بین بردن باکتری های مضر 
غذا با کمک یک اسپری

تشخیص بیماری های روده با 
توالت هوشمند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شهامت عذرخواهی
هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن پس از شکست تیمش مقابل کرواسی در ضربات پنالتی مقابل 

هواداران خود سر تعظیم فرود آورد و به خاطر نتیجه به دست آمده از مردم ژاپن عذرخواهی کرد

 CH-R رونمایی از طرح نهایی برای نسل جدید تویوتا
کراس اور کامپکت تویوتا CH-R در سال ۲۰۲۳، همراه با پیشرانه ی پالگین هیبرید و تحول در طراحی بدنه تولید می شود. شرکت سازنده 
برای ساخت مدل تمام برقی CH-R به نام BZ نیز برنامه دارد.بزرگ ترین خودروساز ژاپن در تالش است تا تمام محصوالت خود را مجهز 
به فناوری هیبرید و پالگین هیبرید عرضه کند. از سوی دیگر، عقب ماندگی تویوتا در صنعت خودروهای تمام برقی مشهود است و این 
شرکت به آهستگی تنوع سبد الکتریکی خود را افزایش می دهد.تویوتا CH-R در سال ۲۰۱۶ رونمایی شد و خیلی زود به بازارهای سراسر 
جهان رسید. این مدل به مدت ۶ سال تا امروز، همزمان در ژاپن، چین، تایلند و ترکیه تولید می شود. اولین CH-R مجهز به موتور ۲/۱ 
لیتر توربوشــارژ ۱۱۵ اسب بخار و گیربکس دستی بود اما پس از افزایش تقاضا، همراه با پیشرانه ی هیبرید ۱۲۲ و ۱۸۴ اسب بخار نیز 
عرضه شد. مدل تمام برقی تویوتا CH-R از سال ۲۰۲۰ تا کنون در چین تولید می شود و ۲۰۰ اسب بخار قدرت با توان پیمایش ۴۰۰ 
 X وجود داشت اما ظاهرا، نسخه ای از آیگو CH-R کیلومتر دارد.باتوجه به حضور کروال کراس در خط تولید تویوتا، احتمال اتمام ساخت
با نام CH-R در سال ۲۰۲۳ عرضه خواهد شد. احتماال CH-R پالگین هیبرید مخصوص بازار اروپا خواهد بود و آیگو X به آسیا و استرالیا 

خواهد رسید. کروال کراس نیز با کمی ابعاد بیشتر نسبت به خودروهای مذکور، فروش در امریکا و کانادا را ادامه خواهد داد. 

مسی و رونالدو هم نمی توانند رکورد فدرر را بشکنند!
مسی و رونالدو می توانند در فینال قطر بازی کنند، اما بلیت های این بازی از آخرین رقص فدرر در لیورکاپ ارزان تر خواهند بود.

به گزارش ایسنا به نقل از فوربس، »فینال جام جهانی. نیازی به معرفی ندارد، اما هواداران نمی دانند چه چیزی به دست خواهند 
آورد: گل های دیدنی، شکست تیم ها، کارت های قرمز، اوج گیری یا سقوط. همه این ها بر هزینه بهترین بلیت ها برای فینال جام 
جهانی در ورزشگاه لوسیل قطر در ۱۸ دسامبر تأثیر می گذارد که ۶۴ بازی به پایان می رسد و ۳۲ تیم شرکت کننده به مدت یک 
ماه در این کشور کوچک خلیج فارس جمع می شوند.هواداران حاضر در جام جهانی مطمئن نیستند که تیم شان به فینال می رسد 
یا خیر، آیا مسی و رونالدو یا هر دو به فینال می رسند؟ در این صورت این اتفاق شبیه به هیچ رویدادی نخواهد بود چرا که تقریبا 
می توان گفت این آخرین جام جهانی مشــترک برای هر دو بازیکن در دوران بزرگ ورزشــی آن هاست. این مساله به ویژه برای 
افرادی صادق خواهد بود که بی وقفه در مورد سوال قدیمی و بیهوده »کدام یک بهتر است« بحث می کنند. به همین ترتیب این 
حس می تواند برای نیمار که می خواهد جام را برای برزیلی ها به ارمغان بیاورد یا ام باپه که در ۲۴ سالگی به دنبال دومین عنوان 

متوالی برای فرانسه است، صادق خواهد بود.

زلف را اتب دام و خم ربزد
همه کار رما بهم ربزد

دفتر دوستان خود می خواند
هب رس انم من قلم ربزد

صورت ماه را رقم بستر
آنکه این چهره را رقم ربزد

آتشی کندرین دل از غم اوست
هب رس شعلهای غم ربزد

گلبن وصل او هب طالع من
رس هب رس غنچٔه ستم ربزد

شد ز چشم رتم هب خشم، چو دید
لب خشک رما، هک نم ربزد

پیشنهاد

چهره روز

هرگز رهایم مکن
 Never Let کتــاب هرگز رهایم مکــن با عنوان اصلــی
Me Go اثر کازوئو ایشــی گورو است که در سال ۲۰۰۵ 
منتشر شد و ســبک آن را علمی – تخیلی می دانند اما 
عشــق نیز در این رمان جایگاه ویژه ای دارد. نویسنده ای 
کــه در ناکازاکی – ژاپن – به دنیا آمد اما وقتی ۵ ســاله 
بود خانواده اش به انگلستان مهاجرت کردند. کتاب های 
ایشی گورو شباهتی به ادبیات ژاپن ندارد و او رمان هایش 
را به زبان انگلیســی چاپ می کند. خودش هم اعتراف 
می کند که آشنایی چندانی با ادبیات ژاپن ندارد. داستان 
این رمان – در اواخر دهه ۱۹۹۰ در انگلســتان – از زبان 
»کتی اچ« روایت می شود و درباره دانش آموزانی است که 
با یک هدف خاص در مدرسه ای خاص به نام »هیلشم« 
بزرگ می شوند. کتی که رمان را روایت می کند اکنون ۱۱ سال است به عنوان پرستار خدمت می کند 
و ایــن امتیاز بــزرگ را دارد که بیمارانش را خودش انتخاب کند. در جریان همین انتخاب بیمار به دو 
دوست قدیمی خود یعنی »روت« و »تام« می رسد. بچه هایی که با آن ها در هیلشم بزرگ شده بود. روت 
دوست صمیمی کتی است و تام پسری با رفتارهای عجیب بود. تام همیشه مورد اذیت قرار می گرفت اما 
به مرور زمان رابطه ای نزدیک با کتی و روت پیدا می کند در حدی که روابط این سه نفر بسیار پیچیده 
می شود.کتی وقتی با دوستانش روبه رو می شود، شروع به مرور خاطرات می کند و از روزهایی می گوید 
که در هیلشــم بوده اند. زمانی که هم می دانستند چه چیزی در انتظارشان است و هم نمی دانستند. از 
روزهای غریب و اتفاقات عجیبی می گوید که در مدرســه رخ می داد. از اینکه هر هفته باید در هیلشم 
تحت معاینه پزشکی قرار می گرفتند و از مواردی که ممکن بود به سالمتی شان لطمه بزند دوری کنند. 
به عنوان مثال سیگار کشیدن در مدرسه در حکم یک جنایت بزرگ بود.حتم دارم که ترجیح می دادند 
ما هرگز از وجود چیزی تحت عنوان سیگار باخبر نشویم؛ اما از آن جا که این امکان نداشت، هر بار که 
اشــاره ای به دود و سیگار می شــد، بی بروبرگرد برایمان موعظه می کردند. )کتاب هرگز رهایم مکن اثر 
کازوئو ایشــی گورو – صفحه ۹۳(موارد مختلف زیادی وجود دارد که بچه های مدرسه از انجام دادن آن 
پرهیز می کنند. بیشــتر هم به خاطر اینکه خود آن ها عالقه ای به انجام دادنش ندارد و یا یک داستان 

هولناک مانع می شود. سر به زیر بودن و حرف شنویی بچه ها به حدی است ....

محمود زند مقدم درگذشت
 محمود زند مقدم - نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت- 
در ۸۴ سالگی از دنیا رفت.ایمان پاکنهاد که با خانواده 
زندمقدم در ارتباط اســت، با تأیید خبر درگذشــت 
این پژوهشگر به ایســنا گفت: زند مقدم روز گذشته 
)دوشنبه، ۱۴ آذرماه( بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. 
البته او کهولت ســن نیز داشت.او افزود: زمان مراسم 
تشییع و خاکسپاری او هنوز قطعی نشده اما در قطعه 
نام آوران بهشت زهرا)س( به خاک سپرده خواهد شد.

محمود زند مقدم متولد ســال ۱۳۱۷، دوره لیسانس 
زبان و ادبیات انگلیســی را در دانشگاه تهران گذراند 
و مدرک دکتری در رشته برنامه ریزی منطقه ای را از 
دانشگاه دورهام انگلیس اخذ کرد. با مدرک »دکترای 
برنامه ریزی منطقه ای« از انگلیس، ســفرهای خود به بلوچستان را از ۱۳۴۲ شروع کرد.او اولین بار 
به درخواست سازمان برنامه  و بودجه برای بررسی وضع درآمد و هزینه  خانوار بلوچ و پس از آن در 
ســمت رئیس دفتر برنامه  و بودجه در زاهدان و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس 
و دریای عمان انجام خدمت کرد.زند مقدم باقی ســال های زندگی را با هزینه  شخصی در سفر به 
بلوچستان گذراند. از جمله آثار او می توان به مجموعه هفت جلدی »حکایت بلوچ«،»از سرزمین 

بی پرنده تا قلعه«،»کره خر و نوردبون«، »آدم های سه قران و صناری« و »قلعه« اشاره کرد.

فرهنگ

نخســتین تصاویر از فیلم »Mickey۷« ساخته جدید 
»بونگ جون هو« کارگردان کره ای برنده جایزه اسکار 
با حضور »رابرت پتینســون« در نقش اصلی منتشر 
شد.به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین، تولید فیلم 
ســینمایی »Mickey۷« همچنان در جریان اســت و 
»رابرت پتینســون« بازیگر هالیــوودی در این پروژه 
علمی-تخیلی محصول کمپانــی برادران وارنر مقابل 

دوربین »بونگ جون هو« رفته است.
»استیون ین« بازیگر کره ای ـ آمریکایی پیش از این 
در ســال ۲۰۱۷ و در فیلــم درام »Okja« با »بونگ 
جون هو« همکاری کرده بود، در کنار »تونی کولت« 
و »مارک روفالــو« و »نائومی آکی« از دیگر بازیگران 
این پروژه جدید سینمایی هستند که بر اساس رمان »Mickey۷« نوشته »ادوارد اشتون« ساخته 
خواهد شد.رمان »Mickey۷« در ماه فوریه توسط انتشارات سنت مارتین زیرمجموعه مک میالن 
منتشر شد و در حالی که قرار است این فیلم جدید برگرفته از این رمان باشد، برخی منابع اعالم 
کرده اند با توجه به تجربیات گذشته »بونگ جون هو« در اقتباس ها، نسخه سینمایی ممکن است 
در نهایت با رمان متفاوت باشد.این رمان روایتگر داستان »Mickey۷« یک کارمند یک بار مصرف 
در یک سفر انسانی است که برای استعمار دنیای یخی »نیفلهایم« فرستاده شده است. هر زمان 
که مأموریتی بســیار خطرناک ـ حتی انتحاری ـ وجود دارد، خدمه به »میکی« روی می آورند. 
پس از هر مرگ، یک بدن جدید با حافظه دســت نخورده بازسازی می شود. پس از شش مرگ، 
»Mickey۷« شــرایط قرارداد خود را درمی یابد و متوجه می شود چرا این تنها موقعیت استعماری 

بود که هیچکس حاضر به تصدی آن نبوده است...

فیلم جدید کارگردان »اَنگل« 
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