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مجله فوربس مطرح کرد؛
چگونه سیاستمداران ناآگاهانه به 

صنعت نفت آسیب می زنند
مجلــه فوربس در مطلبــی به قلم خبرنگار و رییــس مرکز تحقیقات 
استراتژیک انرژی و اقتصاد این مجله به ضر به هایی که سیاستمداران 
ناآگاهانه به صنعت نفت و انرژی می زنند پرداخته است. او سیاست های 
دولــت بایدن را در تعارض با صحبت هــای او در مورد تضمین امنیت 
انرژی می داند و می گوید: اگرچه تصمیمات سیاستمداران اثرات منفی 
زیادی برای صنعت نفت و انرژی داشــته اما این موارد در بیشتار موارد 
از چشــم عموم پنهان اســت.اقتصاد آنالین-مهرداد فرامهر؛ به گزارش 
مجله فوربس؛ سیاستمداران - مانند اکثر مردم – به طور عمومی هیچ 
درکی از اقتصاد ندارند، چه رسد به تجارت، و اغلب اقداماتی را انجام می 
دهند که از نظر اقتصادی غیرمنطقی اســت زیرا آنها هزینه هایی را که 
بر شــرکت ها تحمیل می شود درک نمی کنند. مهمتر از همه، تنظیم 
مقررات و سپس لغو آنها به این معنی است که شرکتها مجبور می شوند 
برای جلب رضایت آنها ابتدا طبق قوانین دولت ســرمایه گذاری کنند 
و ســپس آنها ســرمایه گذاری ها را به عنوان زیان حذف کنند. فرمان 
خودروهای برقی کالیفرنیا در دهه 1990 یک نمونه کالســیک است 
که در آن بخش عمده ای از پولی که برای توســعه فناوری های جدید 
صرف می شــد هدر می رفت. اما به نظر می رســد سیاستمدارانی که 
این ایده را ترویج کرده اند، نگران زیان های اقتصادی نیســتند، زیرا این 
زیان ها در حســاب های شرکت ها دفن شده اند و احتماال تعداد کمی از 
رأی دهندگان متوجه شــده اند که در نهایت هزینه های افزایش قیمت 
خودرو را متحمل می شــوند و صندوق های بازنشستگی مشتریان خود 
را از ضررهای خاص مطلع نمی کنند.اما همچنین، اگر دولت ها گام هایی 
بردارند که با پیشرفت پروژه ها تداخل داشته باشد، تأخیرها به هزینه ها 
می افزایند، اما باز هم به شــیوه ای که خیلی برای مردم شفاف نیست. 
شــرکتی که اجاره نامه ای را در خلیج مکزیک خریداری می کند و پس 
از آن متوجه می شود که حفاری یا توسعه به دلیل ممنوعیت دولت به 
تأخیر افتاده اســت، هزینه قابل توجهی را متحمل می شود و این یعنی 
پرداخت بهره بابت پولی که برای یک پروژه غیرفعال خرج می شــود و 
اگــر تولید به تعویق بیفتد، ارزش فعلی خالص ســرمایه گذاری گاهی 
اوقات به طور قابل توجهی کاهش می یابد.در شکل زیر، من ارزش فعلی 
تنزیل شده یک جریان درآمد حاصل از یک چاه نفت شل کلیشه ای را 
مقایسه می کنم )هزینه ها و درآمدها حدس زده شده اند و دقیق نیستند(. 
در حالت اول، چاه حفر می شــود و در عرض چند سال وارد خط بهره 
برداری می شود و سپس تولید و درآمد شروع می شود و به طور ناگهانی 
کاهش می یابد، همانطور که برای چنین چاه هایی معمول است.در حالت 
دوم، اپراتور چاه را در همان جدول زمانی توسعه می دهد، اما پس از آن 
تولید به مدت یک ســال به تعویق می افتد، مانند شرایطی که فلرینگ 
ممنوع است و اپراتور باید قبل از شروع تولید نفت، یک سال برای اتصال 
خــط لوله صبر کند. در این مثال، ارزش فعلی خالص ده ســاله از 18 
میلیون دالر به 1۵ میلیون دالر کاهش می یابد. اما برای سیاستمدارانی 
که ممنوعیت شــعله ور شدن فلرینگ را اجرا می کنند، هیچ هزینه ای 
در نظر گرفته نمی شود.در واقع، حتی تهدید به اجرای چنین مقرراتی 
می تواند درآمد اپراتور را کاهش دهد زیرا خطر ضرر می تواند هزینه های 
وام را افزایش دهد )نرخ تنزیل(. افزایش نرخ تنزیل به میزان 2درصد )از 
10درصد به 12درصد( اما با سایر پارامترها، NPV یا ارزش خالص کنونی 
را 2 میلیون دالر یا کمی بیشتر از 10درصد کاهش می دهد، همانطور 
که در شکل بعدی نشــان داده شده است. با توجه به اینکه هیچ اقدام 
واقعی برای ایجاد آن ضروری نبود، یک اثر بی اهمیت نیست.بنابراین، در 
حالی که پرزیدنت بایدن از عدم سرمایه گذاری مجدد شرکت های نفتی 
در ســود خود شکایت می کند، تقریبا به طور قطع متوجه نمی شود که 
موضع سیاســی خودش تا حدی مسئول این اتفاق است. از آنجا که او 
)و دموکرات ها به طور کلی( مخالف صنعت نفت هســتند، این احتمال 
وجود دارد که آنها سیاســت هایی را وضع کنند که به صنعت و به ویژه 
اقتصاد یک پروژه معین آسیب می زند. آیا یک شرکت باید در تولید نفت 
در خلیج مکزیک سرمایه گذاری کند، در حالی که دولت ممکن است 
در حیــن تدوین مقررات جدید، توقف حفــاری را اعالم کند؟ یا خرید 
اجاره زمین  های فدرال با دانستن اینکه ممکن است در سال آینده لغو 
شوند؟ حفاری در منطقه ای با مقادیر زیاد گاز با این خطر روبه رو است 
که ممکن اســت دولت در توسعه و احداث خط لوله جدید مانع ایجاد 
کند.یک مثال عینی شــامل تنظیم انتشار گازهای گلخانه ای در تولید 
نفت و گاز اســت. با توجه به قیمت های بــاالی گاز طبیعی اخیر، این 
صنعت به دلیل عدم رشــد حفاری در مارســلوس در ایالت میشیگان، 
کمی دچار مشکل شده اســت. اما جذابیت اقتصادی آن گاز به شدت 
به ظرفیت برداشــت خط لوله بســتگی دارد و مخالفت با خطوط لوله 
جدیــد به اقتصاد حفاری جدید لطمه می زند، حتی اگر خط لوله فقط 
به تعویق بیفتد و نه لغو شود.به طور مشابه، حفاری هایی در پرمین در 
ایالــت تگزاس که ذخایر نفتی را پیدا می کنند که شــامل گاز طبیعی 
محلول در مایع اســت، ممکن است متوجه شــوند که اگر اتصال خط 
لوله در دســترس نباشد و مقررات جدید از شعله ور شدن فلرینگ گاز 
طبیعی جلوگیری کند، تولید به تأخیر می افتد. و باز هم، مســئله فقط 
تأثیر منفی مقررات نیست، بلکه عدم اطمینان با توجه به موضع سیاسی 
رهبری دولت است. در دوره رییس جمهور قبلی آمریکا دونالد ترامپ، 
پتانســیل مقررات با تأثیر منفی بسیار کمتر از اکنون بود، اما در دولت 
رییس جمهور بایدن، حتی اگر قصد اعالم شده ای برای چنین مقرراتی 
وجود نداشته باشد باز هم نمسبت به دوران ترامپ بر روی صنعت نفت 
اثر منفی خود را می گذارد.صنعت انرژی های تجدیدپذیر اغلب از عدم 
قطعیت سیاست ها شــکایت می کند و به الگوی تاریخی یارانه ها اشاره 
می کند که برای دوره ای محدود اجرا می شــوند – اما اغلب در آخرین 
لحظه تجدید می شوند، و این همان چالش برای تولیدکنندگان نفت و 
گاز اســت. بدیهی است که درخواست از سیاستمداران برای اجتناب از 
حمالت عمومی به یک صنعت نه امکان پذیر است و نه مطلوب )برای 
طرفداران آزادی بیان(، و به ســختی می توان از آنها انتظار داشت که با 
عجله )معموالً یک اشتباه( سیاست هایی را برای کاهش عدم اطمینان 
اتخاذ کنند. اما این وظیفه رهبران است که بدانند اقداماتی مانند توقف 
اجاره یا محدودیت در ســاخت خط لوله می تواند پیامدهای اقتصادی 
منفی داشــته باشــد، حتی اگر تا حد زیادی این پیامدها برای مردم و 

عموم پنهان باشد.

درپی ارسال پیامی با موضوع اخطار زلزله برای برخی از شهروندان 
تهرانی، دســتگاه های مختلفی از جمله سازمان مدیریت بحران 
کشور، وزارت کشور، ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران، شرکت همراه اول، ســازمان امدادونجات جمعیت هالل 
احمر، پلیس فتا، مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وزارت ارتباطات 
و ... بــا رد این موضوع توضیحاتی را درباره پیام اخطاری ارســال 
شده ارائه کردند.به گزارش ایســنا، حوالی ظهر دیروز پیامی که 
به نظر می رسد تحت سیستم عامل تلفن های همراه ارسال شده 
باشــد، بر روی گوشی تلفن همراه برخی از شهروندان ظاهر شد. 
این پیام که با عنوان اخطار زلزله بر روی گوشی تلفن همراه برخی 
از شهروندان نمایش داده شــده بود، دارای چنین محتوایی بود: 
هشدار زلزله؛ آرام باشید و به پناهگاهی در اطراف بروید«پیگیری 
خبرنگار ایسنا از سازمان مدیریت بحران کشور حاکی از آن است 
که چنین پیامی صحت نداشته و جعلی است. محمدحسن نامی، 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت وگو با ایسنا با جعلی 
دانســتن این پیام گفت: » امکان پیش بینی زلزله وجود ندارد و 
چنین پیامی اساسا جعلی اســت و شهروندان نباید به آن توجه 

کنند.«

پیام ارسال شده برای برخی تلفن های همراه
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه شهروندان نباید 
نگران این پیام باشــند، اظهارکرد:  درخواســت من از شهروندان 
این اســت که بابت دریافت این پیام دچار نگرانی و ترس نشــده 
و خونســردی خود را حفظ کنند. تاکید می کنم که اساسا امکان 
اینکه بتوان زلزله را از چند ســاعت قبل از وقوع پیش بینی کرد 
وجــود ندارد واز این رو کامال واضح اســت کــه این پیام جعلی 
است.«مهدی ولیپور، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل 
احمر نیز در گفت وگو با ایســنا با جعلی دانستن این پیام گفت: 
» اینکه شــهروندان همــواره باید آمادگی نســبی دربرابر زلزله 
داشته باشند، امر مهمی اســت، اما توجه داشته باشید که زلزله 
قابل پیش بینی نیســت و از این رو این پیام کامال جعلی اســت. 
شــهروندان نگرانی از این بابت نداشته باشند.«وی ادامه داد:  » با 
توجه به اینکه این پیام جعلی است، اساسا آماده باش ویژه ای نیز 
برای زلزله در تهران برای امدادگران سازمان امدادونجات جمعیت 

هالل احمر صادر نشده است.«

مدیریت بحران تهران:  هیچ مــورد غیرعادی برای زلزله 
وجود ندارد

علی نصیری، رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران نیز این موضوع را تکذیب کرد. او در گفت وگو با ایســنا با 
بیان اینکه به نظر می رسد این یک اقدام شیطنت آمیز برای تهیج 
و تحریک افکار عمومی باشد، گفت: » از مردم عزیز این می خواهم 
که به این پیام توجهی نکنند و خونسردی و آرامش خود را حفظ 

کننــد. ما علیرغم جعلی بودن این پیــام، باز هم جهت اطمینان 
بیشــتر لرزه های اخیر در محدوده تهران را بررســی کردیم که 
بیانگر این بود که هیچ مورد غیرعادی وجود ندارد.«رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر اینکه این پیام 
جعلی است، خاطرنشان کرد:» هیچ سامانه ای در کشور ما وجود 
ندارد که زلزله را ساعت ها قبل از وقوع پیش بینی کند، به همین 

دلیل نیز واضح است که این پیام جعلی و شیطنت آمیز است. «

پیامک همراه اول و تکذیب هشدار زلزله
سامانه همراه اول نیز با ارسال پیامک انبوه ، اعالم کرد: »اگر پیام 
هشدار زلزله دریافت کرده اید، این پیام صحت ندارد.«همراه اول 
اطالعیه ای ضمن عذرخواهی از مشترکان خود اعالم کرد هیچگونه 
هک یا نفوذی در شبکه صورت نگرفته و این پیام به دلیل خطای 
یک تیم تحقیقاتی در ارســال پیام تست سرویس جدید هشدار 
بالیای طبیعی بوده اســت که  تیم تحقیقاتی که در حال تست 
سرویس هشدار بالیای طبیعی بوده به اشتباه پیام را برای جمعی 
از مشترکان همراه اول در شهر تهران ارسال کرده است.همچنین 
مدیــرکل ارتباطات همراه اول ضمن عذرخواهی از مشــترکینی 
که به اشــتباه این پیامک را دریافت کرده اند، گفت: »این نوید را 
می دهم که هیچگونه هک و نفوذی در شبکه اتفاق نیفتاده است 
و این موضوع متاسفانه به دلیل خطای تیم تحقیقاتی که بر روی 
قابلیت هشدار بالیای طبیعی سیل یا زلزله کار می کردند، اتفاق 
افتاده است. قرار بود این پیامک صرفا برای تیم تحقیقاتی ارسال 
شود، اما به دلیل اشتباه برای برخی مشترکین ارسال شده است.«

توضیحات پلیس فتا درباره هشدار زلزله
ســرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیز درباره چگونگی 
ارســال پیام هشــدار به برخی از کاربران تلفن همراه، با رد این 
موضوع گفت: »یک قابلیتی روی گوشــی های تلفن همراه به نام 
ارائه هشدارهای ضروری وجود دارد که فقط به اینترنت نیاز دارد. 
این قابلیت هم برای این اســت که اگر خدایی نکرده بچه ای در 
منطقه جغرافیایی خاص گم شده یا طوفان هر اتفاق دیگری که 
رخ داده،  پلیس یا شهرداری بتواند یک پیام هشداری ارسال کند 
که این پیام هشــداری براساس قابلیتی که روی تلفن همراه قرار 
دارد، به افراد ارسال شده و آن را می بینند.«وی با بیان اینکه این 
پیام می تواند شــیطنت باشد که منشــاء آن باید مورد رسیدگی 
قرار گیرد اضافه کرد: »به طور قطعی اعالم می کنیم که هیچگونه 
تهدیدی برای هموطنان عزیز وجود ندارد. این می تواند شیطنت 
یک کاربر باشــد یا هک باشد. این قابلیتی است که روی گوشی 

تلفن همراه اندروید به خصوص گوشی های سامسونگ وجود دارد 
و عمدتــا هم دارندگان این نوع گوشــی ها این پیامک را دریافت 
کرده اند. یک آیکونی وجود دارد به نام هشدار در زمان های بحرانی 
که این هشدار را سازمان هشدار دهنده ارائه می دهد که در کشور 
ما اصوال به صورت پیامک ارائه می شــود. این اقدام می تواند یک 
شــیطنت یا هک باشد که باید بررســی بیشتر شده و رسیدگی 

شود.«

ژئوفیزیک: هیچ وضعیت غیرعادی گزارش نشده است
مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز در اطالعیه ای با عنوان »فوری 
و مهم« اعالم کرد: »نظر به اینکه بنا بر اطالع واصله، امروز 1۶ آذر 
1۴01 پیامی تحت عنوان هشدار زلزله از طریق خطوط موبایلی 
برای برخی از مشــترکین ارســال شده اســت، مرکز لرزه نگاری 
کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ضمن تکذیب این پیام 
اعــالم می کند که هیچگونه وضعیت غیرعادی در خصوص وقوع 
زمین لرزه در هیچ منطقه کشور تا لحظه درج این پیام مشاهده 

نشده است.«

رئیس مرکز لرزه نگاری: هشــدار زمین لرزه  به ســازمان 
مدیریت بحران ارسال می شود نه اشخاص

اســماعیل بایرام نژاد، رئیس مرکز لرزه نگاری کشور با تاکید بر 
اینکه زلزله قابل پیش بینی نیست، به ایسنا گفت: »در سال های 
اخیر سامانه های هشدار سریع زلزله در دنیا عرضه شده که تاکنون 
در ایران کاربردی نشــده اســت و ما در صورت وقوع ناهنجاری 
در منطقه، اطالعات الزم را به سازمان های مدیریت بحران اعالم 
می کنیم و هرگز برای اشخاص پیامی صادر نمی کنیم و نخواهیم 
کرد.«وی با تاکید بر اینکه هشــدار و پیام وقوع زلزله از ســوی 
این مرکز صادر نشــده است و هرگز چنین هشدارهایی را منتشر 
نخواهیم کرد، افزود: »این هشدار از جانب این مرکز نبوده است. 
این هشــدار درحالی صادر شده اســت که زلزله قابل پیش بینی 
نیست که بخواهیم پیام هشدار صادر کنیم. سیستم های هشدار 
سریع زلزله در دنیا عرضه شده که تاکنون این سیستم ها در ایران 
راه اندازی نشــده اســت و راه اندازی این سیستم ها در دستورکار 
شــهرداری قرار دارد.«رییس مرکز لرزه نگاری کشور خاطرنشان 
کرد: »این ســامانه ها در زمان وقوع زلزلــه کاربرد دارند و در بازه 
زمانی 10 تــا 1۵ ثانیه قبل از وقوع زلزلــه اخطارهایی را صادر 
می کنند و بر اســاس این اخطارها، شیرهای گاز به طور خودکار 
قطع می شود. البته این ســامانه ها هنوز در ایران کاربردی نشده 
اســت،ما چنین هشدارهایی را امروز از طریق گوشی های موبایل 

صادر نکــرده و نخواهیم کرد؛ چرا که در صورتی که فعالیت های 
لرزه ای غیر عادی را در هر منطقه از کشــور مشــاهده کنیم، بر 
اساس ســوابق لرزه ای هر منطقه، صرفا به سازمان های مدیریت 
بحران اعالم می کنیم تا آمادگی الزم را داشــته باشند.«بایرام نژاد 
خاطر نشــان کرد: »این اقدام، پیش بینی زلزله قلمداد نمی شود، 
ضمن آنکه ما هرگز با اشــخاص سر و کار نداریم که بخواهیم از 

طریق گوشی های همراه، هشداری صادر کنیم.«

اخالل در شبکه تلفن همراه، دلیل ارسال پیام
حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران نیز انتشار 
پیامک هشــدار وقوع زلزله در پایتخت را جعلی دانست و گفت: » 
طبق تاکید ســازمان مدیریت بحران کشــور این پیامک کذب 
اســت و توجیه صحیح ندارد. این پیامک جعلی به دنبال اختالل 
در شــبکه تلفن همراه منتشر شده اســت. «وی گفت: »از مردم 
می خواهیم به این پیام توجه نکنند و از منازل به دلیل هشــدار 
زلزله خارج نشــوند. قطعاً در صورت بــروز خطر اخبار صحیح از 

خبرگزاری های رسمی کشور منتشر می شود.«

توضیحات وزارت کشور: اشکال فنی بود
ســید مجید میر احمدی، معاون وزیر کشــور نیز درباره ارسال 
پیامک هشــدار زلزله گفت: »طبق تحقیقاتی که انجام دادیم که 
البته به زودی مســئوالن مرتبط با آن هــم اطالعیه ای را صادر 
می کنند، تیم تحقیقاتی شبکه همراه اول در حال یک اقدام فنی 
بوده اند که برای شــرایط بحرانی مانند سیل و زلزله بتوانند پیام 
هشــداری را برای موارد و جاهایی که الزم اســت، ارسال کنند. 
این تیم در گروه فنی خودشــان در حال آماده کردن این موارد 
بودند که می خواستند به صورت آزمایشی در گروه خودشان این 
پیام را ارســال کنند که بر اثر یک غفلت فنی برای یک تعدادی 
از شهروندان مان نیز این پیام ارسال می شود.«میر احمدی گفت: 
»بنابراین نه مســاله هک مطرح است و نه مساله خاص امنیتی 
بوده است، بلکه یک اشتباه فنی بوده که در اطالعیه ای که صادر 
می کننــد، آن را توضیح می دهند. قطعا اشــتباه بدی بوده و این 
موضوع هم از طریق دستگاه های ذی ربط در حال پیگیری است.«

دستور وزیر ارتباطات درپی پیام هشدار زلزله
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پی ارســال »پیام هشــدار 
زلزله« دســتور پیگیری موضوع و برخــورد با مقصرین احتمالی 
را داد. روابط عمومــی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم 
کرد:»در پی خطای انسانی بخش تحقیق و توسعه اپراتور همراه 
اول در فعال کردن ســامانه هشدار و ارسال »پیام هشدار زلزله« 
برای تعدادی از مشــترکین این اپراتور در شــهر تهران و ایجاد 
نگرانی برای برخی از هموطنان، عیســی زارع پور وزیر ارتباطات 

دستور پیگیری موضوع و برخورد با مقصرین احتمالی را داد.«

ماجرای پیام »هشدار زلزله« چه بود؟

از قاچاق معکوس تا کمبودهای دوره ای

قیمت گذاری دستوری با صنعت دارو ایران چه کرد؟
تصمیم نهایی برای واگذاری 

سایپا و ایران خودرو اعالم شد

واردات کدام کاالها از پاکستان آزاد شد؟

طبق صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت های ایران خودرو و سایپا که در تاریخ 1۴ آذرماه تهیه شده 
اســت ســهام تودلی ایران خودرو و سایپا باید تا پایان سال جاری واگذار شود.به گزارش ایسنا، در صورت 
جلسه الزامات واگذاری در شرکت های ایران خودرو و سایپا که به امضای رئیس سازمان خصوصی سازی، 
رئیس هیات عامل ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
رســیده است، به منظور تحقق هدف ارتقاء سطح کارایی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور و 
همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدیگری صنعت خودرو مواردی مورد توافق طرفین 
قرار گرفت.مورد اول این اســت که سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو )10 ساله( 
تا پایان بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی سازی 
ارســال می شود.در مورد دوم تا پایان ســال جاری همه محصوالت ایران خودرو و سایپا از قیمت گذاری 
دســتوری خارج خواهند شد. سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذرماه سال جاری توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ارائه خواهد شد.....

کدام تعاونی ها وام قرض الحسنه می گیرند؟

سلطه دموکرات های آمریکا بر سنا قطعی شد
گزارش از بررسی صالحیت وزیر راه؛

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی شد
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مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی درباره مباحثی مبنی 
بر ویزیت گروهی بیماران از ســوی برخی پزشــکان متخصص، گفت: ویزیت گروهی 

در راســتای حفظ حریم شخصی بیمار و حفظ محرمانگی، تخلف است.دکتر شیرین 
شجاعی در گفت وگو با ایسنا، درباره قوانین مرتبط با بازگشایی مطب در ساختمان های 
تجاری و مســکونی، گفت: درباره بازگشایی مطب، باید توجه کرد که طبق قوانین از 
سال های قبل اعالم نشده که بازگشایی مطب از سوی پزشکان، کسب و کاری تجاری 
است و بر این اساس اعالم شد که پزشکان برای مطب هم می توانند در ملک تجاری 
و هم در ملک مســکونی مطب را دایر کنند.وی گفت: البته بازگشایی مطب در ملک 
مســکونی و تجاری، قوانیــن و آیین نامه های خاص خود را دارد که از ســوی وزارت 

بهداشت ارایه شده است.وی همچنین در پاسخ به ایسنا درباره آنچه که تحت عنوان 
»ویزیت گروهی بیماران از ســوی برخی پزشکان متخصص« مطرح می شود، گفت: 
طبق قوانین ویزیت گروهی تخلف است و نباید انجام شود. حریم شخصی بیمار باید 
حفظ شود.شجاعی ادامه داد: معموال عمده پزشکان ویزیت گروهی انجام نمی دهند، اما 
اگر گزارش شــود به آن رسیدگی می کنیم و در عین حال نیاز به مستندات هم دارد.

شــجاعی تاکید کرد: بنابراین ویزیت گروهی برای حفظ حریم شخصی بیمار و حفظ 
محرمانگی تخلف است.

»ویزیت گروهی بیماران« از سوی 
پزشکان تخلف است
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گزیده خبر
ارشادی:

تحریم ها توان دولت ها را برای مقابله با 
حوادث طبیعی کاهش می دهد

معــاون نماینده ایران در ســازمان ملل گفت: اســتفاده از تحریم بعنوان اهرم 
سیاســی خالف اصول بشردوســتانه بوده و توان دولتها برای مقابله با حوادث 
طبیعی را کاهش می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا ارشــادی ســفیر و 
معــاون نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران نزد ســازمان ملل متحد در 
نیویورک تاکید کرد: تحریم ها اگرچه توان کشورها را در مقابله با بالیای طبیعی 
کاهــش می دهد، با این حال ایران با همکاری آژانس های ســازمان ملل متحد، 
کنفرانس بین المللی مبارزه با طوفان های شــن و گرد و غبار را در سال ۲۰۲۳ 
برگزار خواهد کرد.وی که در مجمع عمومی سازمان ملل و در نشست »تقویت 
هماهنگی کمک های بشردوستانه و کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، 
از جمله کمک های ویژه اقتصادی« سخنرانی می کرد. دیدگاه های کشورمان در 
این رابطه را تشریح و خاطر نشان کرد: جامعه بین المللی همچنان با چالش های 
نوظهور و در حال تحولی مواجه اســت.وی افزود: با افزایش روزافزون مردمی که 
از اثرات بالیای طبیعی، درگیری های مســلحانه و اشــغال خارجی، همه گیری 
کرونــا، تحریم های یک جانبه و محاصره کشــورها رنــج می برند، ظرفیت این 
کشــورها برای رویارویی با این چالش هــا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و 
در عین حال مانع از توســعه کشورهای آســیب دیده از فاجعه شده است. در 
منطقه غرب آسیا، وضعیت بشردوستانه در افغانستان، سوریه، فلسطین و یمن به 
طور مستقیم و غیرمستقیم به رنج عظیمی برای مردم این کشورها منجر شده 
اســت. عالوه بر این، در منطقه ما، هجوم گسترده افغان های آواره به کشورهای 
همســایه نزدیک آن، از جمله ایران، این فاجعه را به شدت تشدید کرده است.
ســفیر و معاون نمایندگی ایران نزد سازمان ملل افزود: ما قویاً بر این باوریم که 
پرداختن به علل ریشه ای بحران های انسانی و وضعیت های اضطراری و همچنین 
سرمایه گذاری بیشتر در زمینه پیشگیری، تنها راه حل های پایدار برای این پدیده 
جهانی اســت. به نظر ما، تمام اصول و اهداف منشور ملل متحد، به ویژه احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشــورها، باید توســط همه کشورها و همچنین 
ســازمان های کمک بشردوستانه به شدت رعایت شود، در همین راستا، هرگونه 
بحران یا شرایط اضطراری بشردوستانه، به ویژه آن هایی که عمداً تحت یک برنامه 
سیاسی مشخص و پنهان ایجاد شده اند، نباید منجر به مداخله خارجی نظامی، 
از جمله به بهانه مسئولیت حمایت شود.ارشادی تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران بر اهمیت فعالیت های کمک های بشردوســتانه، از جمله »سیستم پاسخ 
بشردوستانه سازمان ملل متحد« و ضرورت حفظ ماهیت صرفاً بشردوستانه آن 
تأکید می کند. نگرانی های مشــروع در مورد انحراف کمک های بشردوســتانه و 
همچنین فعالیت های غیر بشر دوستانه تحت عنوان ارائه کمک های بشردوستانه 
باید به صورت فوری با تحقیقات کامل و مســتقل پاسخ داده شود.وی افزود: ما 
بر این عقیده هستیم که مقابله پایدار با وضعیت های بشردوستانه مستلزم بسیج 
منابع با اتخاذ رویکردهای تامین مالی پیش بینی شده در سیستم بودجه سازمان 
ملل است. در این راستا، کسانی که با مشارکت در مخاصمات یا تهیه تسلیحات 

پیشرفته در جنگ ها و اشغال طوالنی کشورها نقش دارند.

گزارش از بررسی صالحیت وزیر راه؛

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی شد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بررســی صالحیت مهرداد 
بذرپاش وزیر پیشــنهادی راه را در دستور کار دیروز صحن علنی 

مجلس قرار داده و به وی رای اعتماد دادند.
به گزارش ایســنا، بررســی صالحیــت مهرداد بذرپــاش وزیر 
پیشنهادی راه و شهرســازی در صحن علنی مجلس به ریاست 
محمدباقر قالیباف همراه بود.گفته شــده بود که ابراهیم رییسی 
برای دفاع از وزیر پیشــنهادی خود در این جلسه حضور خواهد 
یافت ولــی از آن جا کــه رییس جمهور برای شــرکت در آیین 
گرامیداشت هفتادمین سالگرد روز دانشجو به دانشگاه تهران رفته 
بود، به آغاز این مراسم نرسید.بنابراین بررسی صالحیت بذرپاش با 
گزارش سخنگویان کمیسیون های کشاورزی و عمران شروع شد و 
پس از آن وزیر پیشنهادی راه برای دفاع از برنامه های خود فرصت 
داشت.ذ بیح اهلل اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اســالمی از موافقت این کمیســیون با وزیر پیشنهادی 
راه و شهرســازی خبر داد.عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی نیز در گزارش خود از موافقت 
این کمیســیون با وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی خبر داد.در 
جلســه امروز مخبر معاون اول رئیس جمهور، وزرای کشاورزی و 
ورزش و فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون اجرایی رئیس جمهور 

حضور داشتند.

اظهارات مخالفان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی در 
مخالفت با وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت 
تحقق وعده دولت در حوزه ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد 
مســکونی تاکید کرد که وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی باید 
برنامه خود را صراحتا در این حوزه اعالم می کرد.وی اظهار کرد: 
امروز در آستانه تصمیم مهمی در مجلس شورای اسالمی هستیم 
و برای وزارتخانه ای تصمیم می گیریم که زیرساخت های اساسی 
کشــور را در بر می گیرد. ما امــروز در حوزه حمل و نقل زمینی، 
دریایی و هوایی چالش های زیادی داریم. پیشرفت کشور در حوزه 
اقتصادی وابسته به ارتباط با همسایگان از طریق خطوط ترانزیتی 
شمال به جنوب و شرق به غرب است که همه اینها به وزارت راه 
و شهرسازی برمی گردد. مهم ترین موضوعی که در این وزارتخانه 
وجود دارد بحث زمین و مســکن اســت. مجتبی یوسفی عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در مخالفت با گزینه 
پیشــنهادی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه »آقای بذرپاش 
مدیر است اما قطعاً از آقای قاسمی مدیرتر نیست«، گفت: آیا در 

حوزه تخصصی در بین یک میلیون نفر مهندس و چندین میلیون 
فعال در حوزه شهرسازی، حمل و نقل و کریدورهای بین المللی، 

یک نفر نبود که معرفی شود؟
وی گفت: از ریاست محترم رئیس جمهوری تشکر می کنم که این 
شجاعت را داشت که بعد از تشکیل کابینه اگر وزیر یا استانداری 
کوتاهی کرد، خودش پیش قدم شــود که این کار قابل احترامی 
اســت. مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: آقای 
رییسی ما در جریان نیروهای انقالب با عده قلیلی که در خیابان، 
اغتشاش و آشوب می کنند مرزبندی داریم و با تمام وجود برای 
امنیت، رفاه و آرامــش مردم در مقابل این جماعت داعش صفت 
می ایستیم اما معترضین برای ما مهم و محترم هستند. بر اساس 
نظرســنجی نهادهای دولت جنابعالی، درصــد باالیی از مردم به 
ایــن روش حکمرانی در دولت معترض هســتند می خواهیم به 
سوال معترضین چه بگوییم؟ برای هر پستی بگوییم؛ همان آقایی 
که همیشــه برای شهرداری تهران مطرح است؟ همان آقایی که 
همیشــه برای وزارت رفاه، وزارت صمــت و اکنون راه و احتماال 
برای ســازمان برنامه مطرح بوده و هست؟ فکر می کنید بازتاب 
این انتخاب در جامعه و این بخش از مردم معترض، پالسی برای 

اصالح حکمرانی در دولت و مجلس است؟

اظهارات موافقان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
حســین حاتمی نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسالمی 
به عنوان موافق وزیر پیشــنهادی وزیر راه و شهرسازی گفت که 
ســوابق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نشــان دهنده کارنامه 
درخشان عملکرد اوست و بذرپاش می تواند با روحیه انقالبی اش 
سرسلسله مدیران گام دوم انقالب باشد.وی اظهار کرد: بذرپاش 
دکترای مدیریت تکنولوژی داشــته و رشــته تحصیلی او  یک 
میان رشته در حوزه مدیریت اســت، بررسی سوابق بذرپاش در 
حوزه های مختلفی همچون دیوان محاسبات، نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی، معاونت ریاســت جمهوری و موارد دیگر نشان 
دهنده کارنامه درخشــان اوســت. کیومرث سرمدی عضو هیات 
رییسه کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در موافقت 
با گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: مهرداد بذرپاش 
از نظــر کارآمدی توانایی باالیــی دارد و مجلس را نیز خوب می 
شناســد.وی گفت: آقای بذرپاش ثابت کرده اســت که به لحاظ 
کارآمدی توانایی باالیی دارد و  هم مجلس شــورای اســالمی را 
خوب می شناسد و هم جایگاه نمایندگان را به لحاظ تجربه ای که 
در هیات رئیســه داشته است به خوبی می داند.مجتبی ذوالنوری 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 

اســالمی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی 
گفت: با توجه به اینکه ایــن وزارتخانه مدیریتی پیچیده و چند 
تخصصی و چند رشته ای دارد، آنچه که الزم است توان راهبردی 
در این وزارتخانه اســت که آقای بذرپاش این خصوصیت را دارد.

وی ضمن تبریک ۱۶ آذرماه؛ روز دانشــجو گفت: دانشجویان ما 
همراه انقالب شــدند و با ایده و هدف سقوط و نابود کردن نظام 
سلطه دانشجویان اجازه ندهند در بدنه جنبش دانشجویی مسیر 
انحرافی ایجاد شود که باالترین همت آنها سلف مختلط و آغوش 
رایگان است. نگذارید نسخه اصیل جنبش دانشجویی که مبارزه با 
استبداد و استکبار جهانی است به ضد ارزش خودش تبدیل شود. 

بذرپاش: ما همه در یک کشتی نشسته ایم/ مگر می توان 
برای مردم کار نکرد

وزیر پیشنهادی راه و شهرســازی ضمن تشریح برنامه هایش به 
خصوص در حوزه مســکن گفت: ما همه با هم در یک کشــتی 
نشسته ایم همه ایرانی هستیم و برای یک کشور و یک نظام کار 
می کنیم مگر می توان برای مردم کار نکرد؟مهرداد بذرپاش پس 
از اظهارات موافقان و مخالفان  در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه( 
مجلــس به ارائه و دفاع از برنامه هایــش جهت تصدی وزارت راه 
و شهرســازی پرداخت و با تبریک روز دانشجو اظهار کرد: امروز 
می خواهم درباره پیشرفت ایران صحبت کنم. صحبتم درباره یک 
وزارتخانه نیست، امروز درباره مسیر یک پیشرفت صحبت می کنم 
اساسا در جمع شــما نمایندگان حرف زدن کمتر از این موضوع 
در شأن شما نیست. ما یک حرکت پیشران در دو سه سال آینده 

را انجام خواهیم داد. 

چرا رییسی نیامد؟
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی پس از پایان 
دفاعیات مهرداد بذرباش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار 
کرد: رئیس جمهور در نیم ساعت انتهایی جلسه قصد حضور در 
مجلس را داشــتند اما به دلیل حضور در مراســم ۱۶ آذرماه در 
دانشــگاه تهران توفیق حضور پیدا نکردند.سپس با اعالم محمد 
باقر قالیباف اعضای هیات دولت از مجلس شورای اسالمی خارج 
شــدند و برگه های رای گیری بین نمایندگان توزیع شد، در این 
برگه ها ســه گزینه موافق، مخالف و ممتنع درج شده است، بعد 
از اعالم نظر نمایندگان این برگه ها در جعبه هایی انداخته شده و 

سپس مورد شمارش قرار خواهد گرفت.

بذرپاش وزیر شد
در نهایت نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلسه علنی 
امروز ) چهارشــنبه( مجلس، صالحیت مهــرداد بذرپاش برای 
تصدی وزارت راه و شهرســازی را بررســی کرده و در نهایت با 
۱۸۷ رای موافــق،  ۶۴ رای مخالف، ۷ رای ممتنع و ۵ رای باطله 
از مجموع ۲۶۳ رای مآخوذه، ســکان وزارت را به دســت مهرداد 

بذرپاش سپردند.
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گزیده خبر

توصیه مهمی برای خریداران سکه
آیا تفاوتی بین سکه ضرب ۸۶ و غیر ۸۶ 

وجود دارد؟
ایلنا نوشت:شاید هنگام خرید سکه برای شما هم این سوال پیش آمده باشد 
که ضرب ســکه ۸۶ و یا ســال های پایین تر چه تفاوتی باهم دارند؟امروزه 
مردم برای حفظ ســرمایه خود به بازارهای مختلفی از جمله طال روی می 
آورنــد. بعضی افراد خرید ســکه را ترجیح می دهند، زیرا مانند طال نیاز به 
پرداخت اجرت ساخت نیست. حال این سوال پیش می آید که ضرب سکه 
چیســت و ضرب ســکه ۸۶ و غیر ۸۶ چه تفاوت هایی باهم دارند؟از سال 
۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ هر سکه ای که ضرب می شد تاریخ همان سال روی آن حک 
می شد اما از ســال ۱۳۸۶ به بعد در هر سالی که سکه ضرب می کنند این 
تاریخ یعنی ۱۳۸۶ را روی آن حک می کنند.عباداهلل محمدولی کارشــناس 
اتحادیه طال در این مورد گفت: سکه باید از طریق فروشنده های معتبر یعنی 
بانک مرکزی، صرافی و یا در بازار توسط کسانی که از اتحادیه مربوطه مجوز 
دارند، خرید و فروش شــود.وی افزود: از نظر من که ســال ها در این حوزه 
فعالیت می کنم ســکه هایی با سال ضرب ۸۶ و غیر ۸۶، هیچ تفاوتی باهم 
ندارند زیرا عیار و وزن آن ها یکی اســت، اما به دلیل سیاســتی که در بازار 
وجود دارد، نگاه های متفاوتی به آن می شود.با توجه به همتی که اتحادیه 
ها به خصوص اتحادیه طال و جواهر تهران دارند، سعی داریم که این نگاه را 
در بازار عوض کنیم و به دلیل اینکه تمام ســکه ها چه ۸۶ و غیر ۸۶ ضرب 
بانک مرکزی است و بنا به دســتورالعملی وارد بازار می شود، تالش بر این 
است که یکسان سازی در بازار سکه شکل بگیرد که اگر کسی سکه با ضرب 
پایین تر از ۸۶ خریده اســت نگران نباشد که هنگام فروش دچار ریسک یا 
ضرر شــود.وی در پایان افزود: این نکته را در نظر داشته باشید که راجع به 
مسئله ضرب سکه در سال ۸۶ و غیر ۸۶ باید سیاست های جدیدی از طرف 

بانک مرکزی اعالم شود.

خبر خوش صندوق بازنشستگی
 معوقات حقوق بازنشستگان پرداخت شد؟

بنا به گفته اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی تمام معوقات بازنشستگان 
پرداخت شده است.به گزارش ایرنا، معوقات تمام بازنشستگان طی چند روز 
گذشته واریز شده است.اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در 
اطالعیه ای از پرداخت و تسویه کامل کسور دستگاه های اجرایی مربوط به 
حقوق آبان ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد.در این اطالعیه آمده است: 
کسورات حقوق آبان ماه سال ۱۴۰۱ بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق 
بازنشســتگی کشــوری برای واریز به حساب بانک ها و ســایر فروشندگان 
اعتباری به ذیحســابی دســتگاه های اجرایی طی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه 
۱۴۰۱ پرداخت و به طور کامل تســویه شد.براساس این اطالعیه، صندوق 
بازنشستگی کشوری درحال حاضر درخصوص مطالبات دستگاه های اجرایی، 
هیچ گونه تعهد “پرداخت نشده ای” ندارد.دراین گزارش تصریح شده است: در 
ابتدای آذرماه امسال نیز کسورات بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق، 
مربــوط به ماه های پیش از آن تا انتهای مهرماه ۱۴۰۱ پرداخت و تســویه 
شده بود و کسورات آبان ماه نیز طی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه به طور کامل 

پرداخت شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس:
درآمد ارزی کشور ۱۰ میلیارد دالر 

افزایش یافت
رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس گفت: اجرای طرح ترانزیت شمال غرب به 
جنوب شرق ، براساس برآورد های کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی، 

سبب  شده درآمد ارزی کشور ساالنه ۱۰ میلیارد دالر افزایش یابد.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی 
در تشریح نشست )دوشنبه ۱۴ آذرماه( کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با حضور بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: اصلی ترین 
موضوعات در خصوص ماموریت های وزارت راه و شهرسازی بود که نخستین 
موضوع آن بحث مسکن اســت که امروز به شدت برای مردم نگرانی ایجاد 
کرده است.رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
متاســفانه به اهداف قانون جهش تولید مسکن به عنوان سند توافقی بین 
مجلس و دولت و همچنین تعهدات دولت سیزدهم که در برنامه های رئیس 
جمهور ارائه شــد، دسترســی پیدا نکرده ایم، ادامه داد: افزایش سرسام آور 
قیمت مسکن و اجاره بهاء را شاهدیم و در اوضاع کنونی رفع این مشکل از 
دغدغه های اصلی محســوب می شود.نماینده مردم کرمان و راور با تاکید بر 
اینکه یکی از مباحث مهم مطرح شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی 
عملیاتی نشدن احداث یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون و تامین 
نشدن تقاضای بازار است، عنوان کرد: بر اساس تحلیل وزیر پیشنهادی راه و 
شهرسازی در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مسکن اصلی ترین مسئله 
تامین منابع مالی اســت، زیرا در زمینه های زیرســاخت، مصالح، امکانات و 
دانش فنی حوزه ســاختمان کســری و کمبودی که باعث شود این میزان 
اختالف بین هدف گذاری و اجرا ایجاد شود کمبود نداریم.وی با بیان اینکه 
عامل اصلی از نگاه ما در کمیســیون اقتصادی در زمینه عدم ســاخت یک 
میلیون واحد مســکونی تامین مالی بوده است، گفت: گزارش تامین مالی 
بخش مسکن نشــان می دهد ســازمان برنامه و بودجه کمترین همکاری 
در اجرای قانون جهش تولید مســکن را داشــته است و بانک ها نیز حداقل 
همکاری را داشته اند و با این شرایط ادامه ایفا تعهدات در حد ناچیز امکان 
پذیر اســت.پور ابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کمیسیون اقتصادی در 
خصوص مدل های جدید تامین مالی مباحثی مطرح شد، ادامه داد: مدل های 
که می توانند از طریق ایزار های بازار ســرمایه به راحتی جایگزین بازار پول 
شــوند و یا حداقل موارد مربوط به تامین مالی بازار پول را تکمیل کند.وی 
ادامه داد: تشــکیل صندوق های زمین و ســاختمان، اوراق رهنی مسکن و 
ابزار های نوین بازار مالی از پیشــنهادات مهم اعضای کمیســیون اقتصادی 
بودند. در کنار این موارد مدل های تامین مالی اجرای زیرســاخت ها شامل 
حمل و نقل های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیســیون اقتصادی اضافه کرد: امروز اگر از ترانزیت شــمال غرب 
به جنوب شــرق نام می بریم به این دلیل اســت که بر اســاس برآورد های 
کارشناســی اولیه در کمیســیون اقتصادی اجرای این پــروژه درآمد ارزی 
کشــور را ســاالنه ۱۰ میلیار دالر افزایش می دهد و هزینه های اجرای آن 
درطی ۶ ماه باز می گردد و درآمدی مســتمر اســت و به شدت کشور های 
شمالی نیازمند اجرای این خط هستند.وی همچنین گفت: مقرر شد کمیته 
مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین 
مالی در طرح های عمرانی و اقتصادی ایجاد شــود تا خروجی این اقدامات 

اتفاق مثبتی را رقم بزند.

وزیر اقتصاد: سهم بانک ها در تامین مالی باالست
وزیر اقتصاد گفت: ســهم بانک ها در تامین مالی باال اســت که در این بین استفاده از 
تســهیالت قرض الحســنه یک ویژگی ممتاز است.به گزارش تســنیم، سید احسان 
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ظهر امروز در سالن جهاد وزارت اقتصاد و دارایی با بیان 
اینکه وزارت اقتصاد وزارت تامین مالی دولت در بخش درآمدهای پایدار اســت، گفت: 
پشتیبانی از تامین مالی اقتصاد به معنای عام نیز به عهده وزارت اقتصاد است. در حوزه 
مالیات و ســایر ابزارهای درآمدزایی تالش کردیم تا بیشترین جذابیت به شرکت های 
دانش بنیان توجه شــود. اتفاقی که در قانون تحقــق جهش دانش بنیان رخ داد یکی از 
رخدادهای خوبی است که انجام شده است.وی افزود: بررسی الیحه بودجه سال آینده در 
حال انجام است و پیشنهاد ما این است که با توجه به وجود رکود در برخی بخش ها الزم 
است تا حمایت مالیاتی الزم انجام شود. قطعا وقتی صنعت در کشور رشد می کند، درآمد 
ملی نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه درآمد دولت نیز رشد خواهد کرد. امیدوار هستیم 
سهمی از مالیات که توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه در نظر گرفته می شود به 
گونه ای باشد که امکان حمایت از تولید به ویژه دانش بنیان ها فراهم شود.وزیر اقتصاد 
گفت: سهم بانک ها در تامین مالی باال است که در این بین استفاده از تسهیالت قرض 

الحسنه یک ویژگی ممتاز است. 

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی عنوان کرد؛
احتمال تعطیلی برخی از پتروشیمی ها با افزایش 

محدودیت گاز
مهدوی گفت:اگر چه سال گذشته محدودیت گازی زودتر آغاز شد اما به نظر می رسد 
که مصرف گاز درســال جاری بیشتر از مدت مشابه باشــد و دست کم با افزایش ۵ 
درصــدی مصرف گاز در عرصه های مختلف روبرو هســتیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
با نزدیک شــدن به زمســتان و برودت هوا گمانی زنی هایــی در رابطه با کاهش گاز 
پتروشــیمی ها وجود داشــت و بارها تأیید و تکذیب تا آنکه روزهای گذشته کاهش 
مصرف گاز پتروشــیمی ها ابالغ شــد. اما این کاهش گاز پتروشیمی ها چه تبعاتی را 
به دنبال دارد، آیا ممکن اســت برخی از پتروشــیمی ها را به تعطیلی بکشاند؟ احمد 
مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایران در رابطه 
بــا این موضوع به مهر می گوید: طی روزهای گذشــته کاهش ۵ میلیون متر مکعبی 
گاز ابالغ شــد که این کاهش بر عهده »ام پی ســی« ها بود و برای پتروشیمی های 
مختلف محدودیت های گازی به وجود آورد.وی ادامه داد: البته این شرایط محدود به 
پتروشیمی ها نمی شــود و صنایعی چون فوالد و سیمان با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند که تدابیری مانند استفاده از سوخت مازوت برای آنها در نظر گرفته شده 
اســت.وی در پاسخ به این سوال بازه زمانی محدودیت گازی در سال جاری نسبت به 
سال گذشته دیگر تر آغاز شد شرایط بحران آفرین نیست، گفت: اگر چه سال گذشته 
محدودیت گازی از زود تر آغاز شــد اما به نظر می رسد که مصرف گاز در سال جاری 
بیشتر از مدت مشابه باشد و دست کم با افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در عرصه های 
مختلف روبرو هســتیم.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با 
اشــاره به عدم النفع ۳۸۰ میلیون دالری در سال گذشته اضافه کرد: اکنون نمی توان 
پیش بینی بر میزان ضرر و زیان ســال جاری ارائه کرد، زیرا عواملی نظیر؛ برودت هوا 
و میزان کســری گاز ممکن است متغیر باشد به همین دلیل نمی توان آمار و ارقامی 
از ضرر و زیان را برآورد کرد.مهدوی ابهری در پاســخ به این سوال که ممکن است با 
این وضعیت برخی از پتروشیمی ها به طور موقت فعالیت خود را متوقف کنند، اضافه 
کرد: معموالً سعی بر آن است که پتروشیمی ها با ظرفیت کمتری به فعالیت خود ادامه 
دهند و با توجه به آنکه امسال میزان مصرف گاز افزایش پیدا کرده باید دید چه میزان 
محدودیت برای پتروشــیمی ها در نظر گرفته می شود سپس در رابطه با این موضوع 
اظهار نظر کرد، چرا که زمان اورهال پتروشیمی ها زمستان بوده اما در صورت افزایش 

بی رویه محدودیت ها امکان تعطیلی برخی از پتروشیمی ها نیز وجود دارد.

تصمیم نهایی برای واگذاری سایپا و ایران خودرو اعالم شد
طبق صورت جلســه الزامات واگذاری در شــرکت های ایران 
خودرو و ســایپا که در تاریخ ۱۴ آذرماه تهیه شــده اســت 
ســهام تودلی ایران خودرو و ســایپا باید تا پایان سال جاری 
واگذار شــود.به گزارش ایســنا، در صورت جلســه الزامات 
واگذاری در شــرکت های ایران خودرو و سایپا که به امضای 
رئیس ســازمان خصوصی سازی، رئیس هیات عامل سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل و 
نقل وزارت صمت رســیده اســت، به منظــور تحقق هدف 
ارتقاء ســطح کارایی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودروی 
کشــور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت 
از تصدیگری صنعــت خودرو مواردی مــورد توافق طرفین 
قرار گرفت.مورد اول این اســت که ســند استراتژی صنعتی 
بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو )۱۰ ساله( تا پایان بهمن 
ماه سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه 
و به ســازمان خصوصی سازی ارســال می شود.در مورد دوم 
تا پایان ســال جاری همه محصوالت ایران خودرو و سایپا از 
قیمت گذاری دســتوری خارج خواهند شد. سازوکار اجرایی 
این توافق تا پایان آذرماه ســال جاری توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه خواهد شــد. مورد سوم تکالیف عرضه و 
فروش محصول خارج از قواعد بازار است که منجر به کاهش 
درآمد )افزایش هزینه ها( برای خودروســازها شود، منوط به 
جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.مورد بعدی این 
است که سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری 

واگذار خواهد شــد و مورد آخر این است که در صورت عدم 
واگذاری سهام تودلی در شــرکت های ایران خودرو و سایپا 
از ابتدای ســال آینده به بعد حق رای ناشی از این سهام در 

مجامع این شرکت ها سلب خواهند شد.

ربیس کل سازمان خصوصی سازی:
مجوز واگذاری پارس خودرو صادر شد

تهران- ایرنا- رییس کل ســازمان خصوصی سازی از صدور 
مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل 

اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی شود، 
هیات مدیره و مجمع شــرکت ســایپا برای نحوه واگذاری و 
ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.به گــزارش ایرنا از وزارت 
اقتصاد، »حســین قربان زاده« درباره واگذاری خودروسازی 
سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت 
پارس خودرو از زیرمجموعه های شــرکت سایپا را داشت که 
این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت 
و تاکید شد که در موضوع واگذاری شرکت های ایران خودرو 
و ســایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شــرکت از سوی 

دولت است که مقدمه الزم آن، حذف قیمت گذاری دستوری 
محصوالت آنهاست.رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: 
برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و 
چرخه ای این دو شــرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها 
باز شــود.قربان زاده تصریح کرد: پیرو اصرار وزارت صمت بر 
واگذاری پارس خودرو، مقرر شــد تعهدات روشنی در قبال 
واگذاری این دو شــرکت نهایی شــود که در روز گذشــته، 
تفاهم نامه ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی 
و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
امضا شد.وی افزود: مطابق این تفاهم نامه باید تا پایان بهمن 
استراتژی توســعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به 
صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت 
از چشــم انداز این صنعت و قابل پیش بینی بودن متغیرهای 
آن مطمئن شــوند و تمامی محصوالت ایران خودرو و سایپا 
تا پایان سال از شــمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند، 
همچنین واگذاری ســهام تودلی دو شــرکت تا پایان سال 
به سرانجام برســد.معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و 
تعهداتی که از ســوی وزارت صمت بــه صورت مکتوب ارائه 
شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت 
سایپا توسط سازمان خصوصی ســازی صادر شد.قربان زاده 
تاکید کرد: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت 
محسوب نمی شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای 

نحوه واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.

اتاق بازرگانی تهران در ادامه پژوهش های مشترک خود با دانشگاه شریف به بررسی 
ابعاد مختلف قیمت گذاری دارو در ایران و تبعات آن پرداخته است.به گزارش ایسنا، 
پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت گذاری دستوری 
در صنعت دارو پرداخته اند. به گفته این مطالعه، برای محاســبه قیمت های عادالنه 
در صنعت داروســازی، چندین روش به اجرا درمی آید که عمده ترین آن در کشور 
ما، محاســبه بر مبنای هزینه تمام شده اســت. در این روش، متوسط سود در نظر 
گرفته شــده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام شــده داروست که بسیاری از 
تولیدکننــدگان دارو را دچار مشــکل کرده.در این پژوهش آمده اســت که برخی 
داروهای زیســت فناوری در سال های اخیر، بر اساس روش مقایسه ای با قیمت دارو 
در کشــورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت گذاری می شود که 
این روش تا حدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده 

است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی 
مشــتری قیمت گذاری شده است.در این بررســی، تصریح شده است در حالی که 
بزرگترین خریدار دارو از شرکت های دارویی، دولت و سازمان های حمایتی وابسته 
هســتند، قیمت گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به 
طور طبیعی دولت تمایل دارد  برای کاهش هزینه های خود، داروها را ارزان تر تهیه 
کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت های 
مالی شرکت های دارویی می شــود. از دیگر آسیب های صنعت دارو نیز می توان به 
ناآشنایی مدیران باالدستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره 
کرد.در مطالعه و بررسی اتاق تهران و اندیشکده کسب وکار شریف، به برخی تبعات 
قیمت گذاری در صنعت دارو کشــور نیز اشاره شده از جمله آنکه سیاست موجود 
به کمبود دارو دامن زده و ســرمایه گذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده 

است. قاچاق معکوس دارو، افزایش ســرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه 
دارو، به صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آن جمله است.

با این حال، پژوهشگران این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برون رفت از آسیب های 
قیمت گذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده اند. آنها بر این باورند که برای 
رفع قیمت گذاری دستوری در این بخش، الزم است به دو حیطه شیوه قیمت گذاری 
و تهیه فهرست داروهای مشــمول قیمت گذاری، به طور مجزا پرداخته شود.روش 
پیشنهادی، استفاده از مزایده با حضور بیمه هاست. به این شکل که بیمه ها، به عنوان 
نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی وارد چانه زنی می شوند. همچنین در 
کنار این روش، الزم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمت گذاری تجدیدنظر 
صــورت گیرد و فقط داروهای اساســی مورد نیاز جامعه، در صورت نیاز به شــیوه 
کاربردی و مناسب قیمت گذاری شود و باقی داروها با توجه به تقاضای بازار و میزان 
عرضه دارو توســط بازار قیمت گذاری شود.اصالح ترکیب کمیسیون قیمت گذاری 
نیز از جمله این راهکارها اســت که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده 
است که بر این اساس، ترکیب اعضای این کمیسیون الزم است شامل متخصصان 

اقتصاد و مدیریت باشد.

از قاچاق معکوس تا کمبودهای دوره ای

قیمت گذاری دستوری با صنعت دارو ایران چه کرد؟
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گزیده خبر

تولید گاز در پارس جنوبی شتاب گرفت
 از اول فروردین ۱۴۳ میلیارد مترمکعب 

گاز فرآورش کردیم
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد که با ورود ســامانه برودتی 
بــه کشــور و کاهش دما و به تبع آن افزایش مصــرف در بخش خانگی و 
تجاری، پاالیشــگاه های ســیزده گانه پارس جنوبی با همه ظرفیت و توان 
رســالت تولید حداکثری گاز را در دستور کار قرار داده اند.به گزارش ایلنا 
از وزارت نفــت، احمد باهــوش در این باره گفت: کارکنــان مجتمع گاز 
پارس جنوبــی با همه توان و تجهیزات برای تولید گاز مورد نیاز کشــور 
در آماده باش کامل هســتند و با برنامه ریزی دقیق و منظم برای چرخش 

اقتصاد، آسایش و رفاه مردم حرکت می کنند.

ارتش 13 نفره پارس جنوبی برای زمستان آماده شد
وی با اشاره به اهمیت راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر توسعه 
ایــران افزود: این مجموعــه اکنون با تولید روزانه بیــش از ۵۷۰ میلیون 
مترمکعب گاز در پاالیشگاه های خود به درستی می تواند افق روشنی برای 
اقتصاد کشور، تأمین حداکثری گاز در عبور از روزهای سرد سال و توسعه 
و تأثیرگذاری آن بر درخشــش، عمران و آبادانی کشــور باشد.مدیرعامل 
مجتمــع گاز پارس جنوبی بیــان کرد: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون با 
همت و تالش جهادی متخصصــان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی 
بیش از ۱۲۳ میلیارد مترمکعب گاز به خطوط سراســری انتقال داده شده 
و امید داریم مردم کشــور با صرفه جویی و کاهش مصرف گاز، با توجه به 
روزهای ســردی که در پیش داریم، متخصصان و کارکنان شــرکت ملی 
گاز ایران و پاالیشــگاه های پارس جنوبی را یاری رســانند تا در زمستان 
پیــش رو، روزهای گرمی را برای مردم به ارمغان آوریم.باهوش اظهار کرد: 
با انجام اقدام های شاخص و نوآور و تکیه بر دانش بومی توانسته ایم از آغاز 
امســال )یکم فروردین ۱۴۰۱( تاکنون بیــش از ۱۴۳ میلیارد مترمکعب 
گاز از ســکوها فرآورش کنیم.وی تأکید کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی در 
تحقق اقتصاد ملی و در جایگاه اقتصادی کشور در پله نخست نقش آفرینی 
می کند و در چارچــوب اهداف راهبردی خود نقش مؤثری را در مدیریت 
تولید و فرآورش گاز در کشــور و خاورمیانه ایفا کرده اســت و بر همین 
اســاس از ابتدای سال تاکنون، توانسته ۱۶۴ میلیون بشکه میعانات گازی 
را در پاالیشــگاه های این مجتمع بزرگ گازی کشور تولید کند.مدیرعامل 
مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه با اشــاره به برنامه ریزی و آغاز عملیات 
نوســازی قطعات و تجهیــزات کلیدی پاالیشــگاه های مجتمع گاز پارس 
جنوبی گفت: این اهداف مهم و راهبردی اکنون در دســتور کار مستقیم 
مدیران ارشــد وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران و مجتمع قرار گرفته 
و بایــد با تالش و جدیت موارد مهم در این حوزه را برطرف کنیم.باهوش 
به تولید گوگرد مرغوب و دانه بندی شــده در پاالیشگاه های مجتمع اشاره 
و تصریــح کرد: با همت و تالش متخصصان و کارکنان  از ابتدای امســال 
تاکنون بیــش از ۳۳۳ هزار تن گوگرد دانه بندی شــده در مجتمع پارس 

جنوبی تولید شده است.

مصرف ۶۵ درصد تولید گاز کشور از 
سوی بخش خانگی و تجاری

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از مصرف ۶۵ درصد تولید گاز کشور از 
سوی بخش خانگی و تجاری خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی 
گاز ایران، مجید چگنی در نشســت تخصصی »دانش افزایی بهینه ســازی 
مصــرف انرژی در خانواده« که با حضور جمعی از نمایندگان کمیســیون 
انرژی و فرهنگی مجلس و مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده برگزار 
شــد، گفت: اکنون انرژی و چگونگی به دســت آوردن و مصرف کردن آن، 
به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی - سیاسی در دنیای امروز مطرح 
اســت؛ نعمتــی که به لطف خدا، مــا به وفور آن را در کشــورمان داریم.

وی بــا بیان اینکه آمارها نشــان می دهد بخــش قابل توجهی از انرژی در 
کشور ازســوی خانواده ها و به صورت غیربهینه مصرف می شود، ادامه داد: 
این روزها مصرف بخش خانگــی و تجاری با کاهش دما، به ۵۳۰ میلیون 
مترمکعب در روز رســید. به آن معنا که چیزی حدود ۶۵ درصد تولید، به 
مصــرف در این بخش تخصیص یافته اســت.معاون وزیر نفت در امور گاز 
تصریح کرد: ما از نظر مصرف، نســبت به نرم جهانی بسیار باالتر هستیم، 
این در حالی اســت که بهینه ســازی مصرف انــرژی در خانواده می تواند 
موجبات خلق ثــروت و ارزش افزوده در بخش هــای مولد را فراهم کند.

چگنی افزود: از طرفی، زنان نقشــی محوری در عرصه مناســبات تربیتی 
خانواده به عنوان مهم ترین بســتر تحقق تحوالت فرهنگی دارند. به همین 
دلیل، باید با تالش بســیار، از همه ظرفیت های موجود در این بخش برای 
اجرای سیاســت های کلی اصالح الگوی مصرف، به نحو احســن استفاده 
کنیم.وی گرانیگاه بحث بهینه ســازی را تغییر در ســبک زندگی دانست 
و توضیــح داد: زمانی شــما می توانید با فرهنگ ســازی در یک بخش، به 
نتیجه برســید که آموزش را به فرهنگ تبدیل کرده باشــید و این امکان 
ندارد مگر آنکه تالش کنیم در  ســبک زندگی خــود تغییر ایجاد کنیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در پایان با اشاره به اینکه ما ۵۶ مشاور 
زن در کمیته هــای مختلف و با توانمندی و ظرفیت های باال داریم، گفت: 
همه ســازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی دست به دست هم داده و 
نقشه راهی را در این زمینه مدون کنند، ضمن آنکه استفاده از شرکت های 

دانش بنیان هم در این حوزه، می تواند بسیار مثمر باشد.

ثبات در روند کاهش تبخیر آب در 
حوضه های آبریز

بررسی وضعیت تبخیر در حوضه های آبریز کشور نشان از آن دارد که در 
ایــن هفته و هفته آینده روند تبخیر نســبت به هفته قبل تغییر چندانی 
نداشــته ضمن آنکه این روند کاهشــی اســت.به گزارش ایلنا از وزارت 
نیرو، بر اســاس اعالم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، 
وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کشور تغییرات 
محسوســی نخواهد داشت و نسبت به هفته گذشــته در سواحل دریای 
خزر و به طور پراکنده در نیمه جنوبی کشــور کاهشی خواهد بود.وضعیت 
پتانســیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوســط ۵ سال اخیر دارای 
تغییرات محسوســی نخواهد بود و همچنین برای هفته دوم نســبت به 
هفته گذشــته، در عمده مناطق کشور کاهشی پیش بینی می شود.بر پایه 
این گزارش، اختالف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر 
در هفته منتهی به ۱8 آذر نســبت به هفته گذشته منفی ۰.9 میلی متر 
اســت، درحالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی 
۰.۴ میلی متر اســت.این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این 
شکل است که نســبت به هفته گذشته منفی ۰.۴ میلی متر و این میزان 
نسبت به دوره مشــابه پنج ســال اخیر یک دهم میلی متر است.اختالف 
هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه آبریز فالت مرکزی در هفته منتهی به 
۱8 آذر نســبت به هفته گذشــته منفی ۶ دهم میلی متر است، همچنین 
این میزان نســبت به دوره مشــابه پنج سال اخیر منفی ۲ دهم میلی متر 
اســت.این وضعیت برای حوضه آبریز قره قوم به این شکل است که نسبت 
به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلی متر و این میزان نسبت به دوره مشابه 
پنج سال اخیر هم منفی ۲ دهم میلی متر است.اختالف هفتگی پتانسیل 
تبخیر در حوضه آبریز مرزی شــرق در هفته منتهی به ۱8 آذر نسبت به 
هفته گذشــته منفی ۶ دهم میلی متر است، درحالی که این میزان نسبت 
به دوره مشابه پنج ســال اخیر منفی ۲ میلی متر است.این وضعیت برای 
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به این شــکل است که نسبت به 
هفته گذشــته منفی ۶ دهم میلی متر و این میزان نسبت به دوره مشابه 
پنج ســال اخیر منفی ۱ دهم میلی متر اســت.اختالف هفتگی پتانسیل 
تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۵ آذرماه نســبت 
به هفته گذشــته منفی ۰.۷ میلی متــر خواهد بود، درحالی که این میزان 
نســبت به دوره مشابه پنج ســال اخیر منفی ۱ دهم میلی متر است.این 
وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به 
هفته گذشته منفی ۰.۴ میلی متر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره 
مشــابه پنج سال اخیر ۰.۱ میلی متر خواهد بود.اختالف هفتگی پتانسیل 
تبخیر در حوضه آبریز فالت مرکزی در هفته منتهی به ۲۵ آذرماه نسبت 
به هفته گذشــته منفی ۱.۱ میلی متر است، درحالی که این میزان نسبت 
به دوره مشابه پنج ســال اخیر منفی ۳ دهم میلی متر است.این وضعیت 
برای حوضه آبریز قره قوم به این شــکل است که نسبت به هفته گذشته 
منفی ۱ میلی متر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال 
اخیر منفی ۵ دهم میلی متر خواهد بود.اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر 
در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۵ آذرماه نسبت به هفته 
گذشــته منفی ۱.۱ میلی متر است، درحالی که این میزان نسبت به دوره 
مشــابه پنج ســال اخیر منفی ۴ دهم میلی متر اســت.این وضعیت برای 
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به این شــکل است که نسبت به 
هفته گذشــته منفی ۶ دهم میلی متر خواهد بود و این میزان نســبت به 

دوره مشابه پنج سال اخیر یک دهم میلی متر خواهد بود.

معاون وزیر نفت خبر داد

کاهش ۶۰ درصدی هزینه تامین کاال و صرفه جویی ارزی ۳۰۰ میلیون دالری
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه 
تعداد ۱۰۴ پروژه ســاخت بار اول تعریف و به کارگروه تولید بار 
اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از سوی وزارت نفت 
ارسال شده است، گفت: با اجرای این پروژه ها هزینه تأمین کاال 
نسبت به نمونه خارجی ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش می یابد و ساالنه 
بیش از ۳۰۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، وحیدرضا زیدی فرد، با تأکید بر اینکه 
تبیین سیاست های راهبردی قوی برای تحقق اقتصادی مقاومتی 
در وزارت نفت به رفع بخش عمده ای از وابستگی های فناوری به 
کشورهای غربی در زمینه نیازمندی های فناورانه تجهیزات صنعت 
نفت منجر شده است، اظهار کرد: این سیاست ها توانسته به مقدار 
قابــل مالحظه ای روی خنثی کردن تحریم های بین المللی مؤثر 
واقع شود.وی از جمله سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط 
با تولید بار اول اقالم راهبردی در صنعت نفت را تشکیل کارگروه 
تولید بار اول در سطح مدیران ارشد وزارت نفت به منظور تسهیل 
و رفع موانع اجرای قراردادهای ســاخت بار اول در شرکت های 
اصلی و تابع وزارت  برشــمرد و گفت: طی ابالغ وزیر نفت درباره 
پروژه های تولید بار اول تعداد ۱۰۴ پروژه ساخت بار اول تعریف و 
به کارگروه تولید بار اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
از ســوی وزارت نفت ارسال شــده است که با اجرای آنها هزینه 
تأمین کاال به ۳۰ تا ۶۰ درصــد نمونه خارجی کاهش می یابد، 
همچنین با به سرانجام رسیدن این طرح ها ساالنه بیش از ۳۰۰ 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل خواهد شد که 
در شرایط تحریم رقم قابل توجهی است.معاون وزیر نفت در امور 

مهندســی، پژوهش و فناوری ادامه داد: از ۱۰۴ پروژه یادشــده 
تعــداد ۳۷ پروژه به مبلغ ۳۲ میلیون دالر تا مهر ۱۴۰۱ قرارداد 

امضا شــده و تعداد ۱9 پروژه تأیید شــده و در مرحله پیگیری 
امضا قرار دارد و بقیه از ســوی کارگروه تولید بار اول در وزارت 
نفت در حال بررسی است.زیدی فرد افزود: تدوین دستورعمل ها 
و آیین نامه ها به منظور تســهیل ورود شرکت های دانش بنیان به 
صنعت نفت و تخصیص امتیاز ویژه به شــرکت های دانش بنیان 
برای ورود به فهرســت بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت و 
افزایش قابل توجه شرکت های سازنده و دانش بنیان در فهرست 
بلند منابع دســتگاه مرکزی  به ۲ هزار و ۱۱ شــرکت سازنده و 
دانش بنیان را از دیگر سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط با 
تولید بار اول اقالم راهبردی در صنعت نفت اعالم کرد.وی کنترل 
و پایش خریدهای خارجی دارای مشــابه تولیــد داخل و ابالغ 
ممنوعیت خرید خارجی فهرست بیش از ۲۰۰ قلم کاالی صنعت 
نفت افزون بر کنترل و پایش وزارت صمت، ایجاد بانک اطالعاتی 
نیازمندی ها، نظارت و پایش بر پیشرفت و تعمیق ساخت داخل 
در ســامانه کاالی نفت و پیاده سازی پایلوت آن در چهار شرکت 
تابعه وزارت نفت برای اجرای نهضت ساخت داخل صنعت نفت، 
برقراری ارتباطات مســتمر و تشکیل نشست های هم اندیشی با 
انجمن هــای مرتبط با صنعت نفت و ارتبــاط با پارک های علم 
و فناوری در ســطح کشــور از طریق بازدیدهای دوره ای برای 
شناسایی ظرفیت های موجود در آنها را از جمله سیاستگذاری ها 
و برنامه ریزی های دیگر مرتبط با تولید بار اول اقالم راهبردی در 

صنعت نفت دانست.

آژانس بین المللــی انرژی)IEA( اعالم 
کرد رشد ظرفیت نیروی تجدیدپذیر 
جهانی ظرف پنج ســال آینده، تحت 
تاثیــر نگرانی های امنیــت انرژی که 
پــس از حملــه نظامی روســیه به 
اوکرایــن ایجاد شــد، دو برابر خواهد 
شــد.به گــزارش ایســنا، در گزارش 
ســاالنه  آژانــس بین المللــی انرژی 
درباره چشم اندازه تجدیدپذیرها آمده 
اســت: انتظار می رود ظرفیت نیروی 
تجدیدپذیــر جهانی تا ســال ۲۰۲۷ 
به میــزان ۲۴۰۰ گیگاوات که معادل 
کل ظرفیت نیروی فعلی چین است، 
رشد کرده و به ۵۶۴۰ گیگاوات برسد. 
این افزایش ۳۰ درصد باالتر از میزان 
رشدی است که یک سال پیش پیش 
بینی شد.قیمت های باالی گاز و برق 

که ناشــی از بحران انرژی جهانی در 
سال میالدی جاری بوده، فناوری های 
نیروی تجدیدپذیــر را جذابتر کرده 
است. رشــد تجدیدپذیرها همچنین 
تحــت تاثیر سیاســت ها و اصالحات 
بازاری اســت که آمریکا، چین و هند 
برای حمایت از توسعه تجدیدپذیر و 
توسعه ســریع تر از برنامه ریزی قبلی 

اجرا گذاشتند.فاتح  به  تجدیدپذیرها، 
بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی اظهار کــرد: تجدیدپذیرها در 
حال حاضر هم توســعه سریعی دارند 
اما بحران انرژی جهانــی آنها را وارد 
یک فاز جدید رشد فوق العاده سریع 
تر کرده اســت زیرا کشورها به دنبال 
ســرمایه گذاری روی امنیــت انرژی 

خود هستند. جهان ظرف پنج  سال 
آینده به اندازه ۲۰ ســال گذشــته، 
نیروی تجدیدپذیر اضافه خواهد کرد.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
تجدیدپذیرها ظرف پنج ســال آینده 
بیش از 9۰ درصد از توســعه ظرفیت 
برق جهانی را تشکیل داده و تا ابتدای 
سال ۲۰۲۵، از زغال سنگ به عنوان 
بزرگترین منبع تولید برق در ســطح 
جهان پیشی خواهند گرفت. ظرفیت 
فتوولتاییک خورشــیدی جهانی نیز  
تا ســال ۲۰۲۷ تقریبا سه برابر شده 
و ظرفیــت نیروی بادی هم تقریبا دو 
برابر می شود.بر اساس گزارش رویترز، 
تقاضا برای ســوخت های زیستی به 
میــزان ۲۲ درصــد تا ســال ۲۰۲۷ 

افزایش پیدا می کند.

آژانس بین المللی انرژی:

رشد ظرفیت نیروی تجدیدپذیر تا 5 سال آینده دو برابر می شود

قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه با امیدواری به بهبود 
تقاضای چیــن و ابهامات درباره نحوه اجرای مکانیزم ســقف 
قیمت غربی برای نفت روسیه، اندکی افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۳ سنت معادل ۰.۱۶ درصد 
افزایش، به ۷9 دالر و ۴8 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
شب گذشته برای دومین بار در سال ۲۰۲۲، به پایین 8۰ دالر 
سقوط کرده بود.نفت آمریکا روند کاهشی خود را معکوس کرد 
و در مقایســه با قیمت نهایی ۷۴ دالر و ۲۵ ســنت معامالت 
روز سه شنبه، ثابت بود.ســقوط بهای معامالت نفت برنت در 
روز سه شنبه، بزرگترین کاهش روزانه قیمتها از سپتامبر بود.

انتظارات برای بهبود تقاضای چین برای نفت، عامل مثبتی بوده 
که از قیمت ها پشــتیبانی کرده اســت. این کشور به مدت دو 
روز متوالی، موارد جدید ابتال به کووید کمتری داشــته است. 

لئون لی، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در یادداشتی 
نوشت: چین به سرعت محدودیت های کرونایی را کاهش داده 
که ممکن اســت تقاضا برای سوخت را تقویت کند.ارزش یوان 
چین در برابر دالر آمریکا روز چهارشــنبه که ســرمایه گذاران 
به آمــار ضعیفتر از حد مطلوب صادرات و واردات این کشــور 
اعتنایی نکردند و منتظر اعالم تســهیل بیشتر تدابیر قرنطینه 
کووید از ســوی دولت بودند، تحکیم شد.آمار موسسه امریکن 
پترولیوم که نشــان داد حدود ۶.۴ میلیون بشکه از ذخایر نفت 
آمریکا هفته گذشته برداشــت شده است، از قیمت ها حمایت 
کرد.با این حــال، ابهامات درباره تاثیر مکانیزم ســقف قیمت 
غربی برای نفت روســیه روی عرضه در بازار جهانی، به نوسان 
قیمتها منجر شــد. روزنامه ودوموستی روز چهارشنبه گزارش 
کرد روسیه در حال بررسی سه گزینه شامل ممنوعیت فروش 

نفت به بعضی از کشورها و تعیین حداکثر تخفیف برای فروش 
نفت خود به منظور مقابله با ســقف قیمتی است که قدرتهای 
غربی اعالم کرده اند.خبرگزاری های روسیه به نقل از الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه گزارش کردند مکانیزم روسیه 
برای ممنوعیت فروش نفتی که مشــمول سقف قیمت تعیین 
شده توسط کشورهای غربی قرار می گیرد پیش از پایان امسال 
آغاز به کار خواهد کرد. خبرگزاری ریا به نقل از نواک نوشت: ما 
سرگرم کار روی تصمیم مان هستیم وی در پاسخ به اینکه آیا 
این مکانیزم تا پایان سال اجرایی می شود پاسخ داد بله مطمئن 
هستم.نواک پیشــتر گفته بود روسیه ممکن است تولید نفت 
خود را اندکی کاهش دهد معاون نخســت وزیر روســیه اظهار 
کرد: روســیه در حال تغییر زنجیره لجستیک خود در واکنش 
به ســقف قیمت ۶۰ در هر بشکه است که از سوی کشورهای 
غربی با هدف محدود کردن توان روسیه برای تامین مالی جنگ 
در اوکراین تحمیل شــده است.کلودیو گالیمبرتی، نائب رئیس 
ارشــد شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی در این باره گفت: هنوز 

بازار  فراوانی در  ابهامات 
وجــود دارد و کاهــش 
تولید نفت روسیه ممکن 
است به حدی که پیشتر 
بود،  شــده  بینی  پیش 
نباشد.بخشــی از ضعف 
بازار، ناشی از رشد ارزش 
فعالیت  و  آمریــکا  دالر 

محتاطانه در بازارهای ســهام آسیایی بوده است. شاخص های 
سهام وال استریت هم روز سه شنبه به دلیل ابهامات پیرامون 
روند افزایش نرخ های بهره از ســوی فدرال رزرو و صحبت های 
بیشــتری که درباره وقــوع رکود وجود دارد، ســقوط کردند.

قیمت های نفت به مدت ســه روز معامله متوالی، بیش از یک 
درصد ســقوط کرده اند و عمده رشدی که سال میالدی جاری 
داشــتند را از دست داده اند.بر اساس گزارش رویترز، بعضی از 

تحلیلگران خوش بین هستند.

نفت با امیدواری به چین صعود کرد

یک پژوهشــگر حوزه آب و قنات گفت: چگونگی و میزان 
مصرف آب در موادی از برنامه ســوم توســعه مورد توجه 
و اهمیت قرار گرفت و در برنامه چهارم و ســایر برنامه ها 
نیز به عنوان مســاله مهم مورد توجه بوده، در نهایت در 
برنامه هفتم عنوان شــد با ایجاد بسترهای مناسب باید تا 
پایان برنامه ۲۵ درصد مصرف آب در بخش کشــاورزی 
کاهــش یابد، ولی تاکنــون این اهداف بــه طور کامل و 
دقیق عملیاتی نشده است.محمد حسین پاپلی یزدی در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه ضعف بسترهای قانونی 
عامل مدیریت مصرف آب در بخش کشــاورزی اســت،  
اظهار کرد: ضروری است شرکت های دانش بنیان داخلی،  
تجهیزات  و ابزارهای نوین آبیاری را طراحی وبومی سازی 
کرده و کشــاورزی کشور را به این سیستم تجهیز کنند.

وی ادامه داد: در این برنامه ها آمده اســت که  قســمت 
اعظم آبیاری باید سیستم تحت فشار باشد،  این قانون در 
بخش های خصوصی و درمزارع بزرگ در ســطح  8۰۰ تا 
۱۰۰۰ هکتار در خراسان،  مرودشت،  آذربایجان و مزارع 
تحت نظر بنیاد مســتضعفان وجانبازان و آســتان قدس 
رضوی اجرایی شــد و آبیاری به صورت قطره ای،  بارانی،  
سطح زیر کشت انجام گرفت،  اما به دلیل سرمایه بر بودن،  
نداشــتن متخصص، ابزار و تکنولوژی کافی، این قانون در 
ســطح کالن و در مقیاس گســترده اجرایی نشده است.
این محقق و پژوهشــگر با تاکید بر اینکه از آنجا که این 
تکنولوژی های روز دنیا وارداتی است و برای کشور صرفه 

اقتصادی ندارد؛ گفت: می توان از شرکت های دانش بنیان 
بهره گرفت و با بومی سازی و بهره گیری از دانش داخلی، 
ابزار و تکنولوژی های الزم در داخل کشورطراحی و توسط 
شرکت های صنعتی داخلی با تامین اعتبارات الزم تولید 
کرد.پاپلی با اشاره به افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
و ایجاد امنیت غذایی به  عنوان تکالیف وزارت کشــاورزی 
و حفاظت از منابع آبی به عنوان تکلیف وزارت نیرو گفت: 
مهمترین و اساسی ترین اقدام هماهنگی و تعامل سازنده 
بین وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی است تا بتوانندقوانین 
و تفاهــم نامه های موجود را به مرحلــه اجرا درآورند.وی 
گفت: بسیار ضروری است که شرایط فعلی و ظرفیت های 
آبی موجود کشــور به صورت دقیق و شفاف برای مردم و 
کشاورزان توضیح وبه آنها اطمینان داده شود که با کاهش 
مصرف،  از درآمدشان کاسته نمی شود،  همچنین ترویج 

شود که با کاهش مصارف آب،  سطح کشترا توسعه مجدد 
نداده و اقدام به تولید در مقیاس و هکتار بیشتر نکنند.وی 
یکی از موانع جدی در این مســیر را شرکت های تعاونی  
روستایی عنوان کرد و گفت: این بخش بدون دانش کافی 
از بازار فروش، کشاورزان را وادار به تولید بیشتر می کنند،  
اقدامی که بعضا به ایجاد تولیدات مازاد و اتالف منابع آبی 
می انجامد.پاپلی فقدان زنجیــره تامین،  تولید،  بازاریابی 
و ارزش افــزوده مواد کشــاورزی را ضعف جدی دیگر در 
مصرف آب بخش کشاورزی دانست و گفت: رویکرد خام 
فروشی در بازار محصوالت کشاورزی دنیا تغییر کرده است 
و کشورها با استفاده از دانش و تکنولوژی روز محصوالت 
فرآوری شده با ارزش و صرفه اقتصادی بیشتر را به بازارها 
عرضــه می کنند،  به عنوان مثال بــه جای فروش گوجه 
فرنگی به صورت خام باتولید پروتئین هسته گوجه فرنگی،  
بازارهــای بین المللی را در اختیار می گیرند و آب و خاک 
را ارزان نمی فروشــند.پاپلی در پاسخ به این سوال که آیا 
قنات ها به عنوان یک ساز و کار کهن در این کشور امروزه 
می توانند مشکل آب در بخش کشــاورزی راحل کنند؟ 
گفت: قنات ها به عنوان فرهنگ و تمدن ۱۷۰۰ ساله دیگر 
نمی توانند پاســخگو و تامین کننده آب مصرفی جمعیت 
کنونی کشور باشند،  اما می توان از الگوی مدیریتی که در 
استفاده از آب قنات ها به کار گرفته می شد استفاده بهینه 
کرد.وی ادامه داد: بهره بــرداری از آب قنات ها به گونه ای 

بوده که توانسته است.

ناکامی بخش کشاورزی در مدیریت منابع آیی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد نفری قلعه ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول 
سمت سمت شمالی قطعه اول تفکیکی بمساحت 121/38 متر مربع بشماره پالک 
23129 فرعی از 161 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1963 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج بنام متقاضی ثبت و سند بشماره 
چاپی 017943 و دفتر الکترونیکی بشــماره 139620331009003742 صادر و 
تسلیم شد که سند مالکیت بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کســی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از 
تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
مسلم مرزآرا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

از طرف عاطفه شریفی تبار
شناسه میم الف   508/ف 
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عوارض صادراتی مرغ صفر شد
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات 
مرغ با عوارض صفر خبر داد.به گزارش ایســنا، محسن شیراوند با 
اعالم این خبر گفت: با عنایت به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ 
در کشــور به دلیل استمرار و سیاستگذاری  منظم در حوزه تولید 
این کاال و همچنین در راســتای حمایت از بخش تولید، صادرات 
برای گوشــت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف 
عوارض صادراتی فراهم شده است.بنابر اعالم وزارت جهادکشاورزی 
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: نظر به 
هماهنگی های صورت گرفته با ســازمان دامپزشکی کشور جهت 
تسریع در انجام فرآیند کار، الزم است در این خصوص به واحدهای 

ذی ربط اطالع رسانی صورت گیرد.

با ادامه رکود فروش خودرو
خودروهای روسی روی دست فروشندگان ماند

انجمن کسب وکارهای اروپایی )AEB( اعالم کرد که رکود بازار خودرو روسیه تا ماه نوامبر ادامه دارد و فروش 
خودروهای جدید نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۶۱.۶ درصد کاهش یافته است زیرا بخش درگیر فشار 
تحریم ها و کاهش تقاضا را احساس می کند.به گزارش ایسنا، فروش خودرو از زمان درگیری اوکراین و روسیه 
کاهش یافت زیرا تحریم ها دسترســی به قطعات را با مشــکل مواجه کردند و چندین تولیدکننده خارجی 
فعالیت های خود را در این کشــور به حالت تعلیق درآوردند.انجمن کسب وکارهای اروپایی اعالم کرد که ۴۶ 
هزار و ۴۰۳ وسیله نقلیه در ماه نوامبر در مقایسه با بیش از ۱۲۰ هزار خودرو در ماه مشابه سال ۲۰۲۱فروخته 
شده است. تاکنون، فروش خودرو در سال جاری ۶۰.۹ درصد کاهش یافته است.از آنجایی که تحریم ها توانایی 
روســیه را برای ادامه فعالیت صنایع حیاتی کاهش می دهد، مسکو فهرستی از بیش از ۵۰۰ محصول را برای 
هند ارسال کرده است.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند که تقاضای محدود در سراسر اقتصاد، در 

بحبوحه کاهش استانداردهای زندگی و افزایش تورم، ضربه ای به این بخش وارد کرده است.

گزیده خبر

آشفتگی در بازار زعفران
 کشاورزان مستعمره مافیای زعفران شده اند

مشــاور عالی اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشــت: زعفران در ایران و خارج از 
کشــور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود هستند و تایید می کنم مافیای 
زعفران باعث شــده برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران 
را با ضرر از کشــاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت  هنگفت عرضه 
کننــد. زعفران در ایران کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری اما در 
بازارهای جهانی کیلویی باالی ۲۵۰ میلیون تومان می فروشــند.به گزارش ایلنا، 
اخیرأ نمایندگان شهرهای زعفران خیز نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و از وی 
خواســته اند که به جوالن مافیای زعفران برای خرید این محصول پایان بدهد. 
این گمانه  مطرح شــده اســت که شــورای ملی زعفران طی نامه نگاری با وزیر 
کشــاورزی از وی خواسته اند که تعاون مرکزی روستایی شرایط خرید تضمینی 
زعفران را تغییر بدهد و زعفران را پایین تر از نرخ مصوب شورای قیمت گذاری از 
کشاورزان خریداری کند ؛ و این موضوع در نهایت سود را به جیب صادرکنندگان 
سرازیر و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان ختم می شود، در ادامه تالش می شود 
دیدگاه نمایندگان تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی کنیم.محمد بازرگان 
مشــاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
با اشاره به نامه نگاری نمایندگان استان های زعفران خیز به رئیس جمهور درباره 
عملکرد تعاونی روســتایی، گفت: قیمت زعفران در شورای عالی قیمت گذاری 
تعیین می شــود و ۱۲ مهر سال جاری این شورا قیمت یک کیلو زعفران نگین 
صادراتــی را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعییــن کرد؛ مطابق با این مصوبه 
مجری یعنی تعاونی روستایی مجاز است متناسب با نرخ بازار برای افزایش قیمت 
خرید تضمینی اقدام کند همچنین بانک مرکزی مکلف شــده است نسبت به 
تامین مبلغ ۱۰ همت برای خرید این محصول اقدام کند.وی با بیان اینکه در نامه 
وزیر کشاورزی بندی دال بر کاهش قیمت خرید زعفران درجه دوم نیامده است، 
خاطر نشــان کرد: بعد از این نامه چارت جدید تنظیم شــد و برای زعفران های 
تولیدی درجه بندی در نظر گرفتند و برای زعفران نگین، شــبه نگین صادراتی، 
پوشــال مرغوب، پوشــال معمولی قیمت تعیین کردند که از نظر اتاق اصناف 
کشاورزی )نظام صنفی کشاورزی(، سازمان مرکزی تعاونی روستایی مجاز به این 
کار نیستند.بازرگان ادامه داد: اگر زعفران تولید شده از سوی یک کشاورز درجه  
کیفی مرغوبی ندارد؛ باید بنا به توافق قیمت فروش تعیین شود و سازمان تعاونی 
روســتایی مجاز به تعیین قیمت برای خرید تضمینی زعفران نیســت؛ شواری 
قیمت گذاری به عنوان متولی این مهــم قیمت پایه را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان در نظر گرفته و دستورالعمل تعیین قیمت خرید حمایتی درجات مختلف 
زعفران را به معاونت امور باغبانی ســپرده اســت که به نظر می رسد این تعیین 
قیمت از ســوی معاونت امور باغبانی انجام نشده است. مشاور عالی اتاق اصناف 
کشــاورزی ایران با اشاره به دغدغه کشاورزان، گفت: کشاورزان بر این باورند که 
چارت خرید به ابزاری در دســت خریدار حمایتی تبدیل شده است که هرگونه 
که تمایل دارد برای خرید زعفران اقدام می کند؛ و این یعنی ایجاد آشفتگی در 
بازار. بخش خصوصی نیز در این شــرایط زعفــران را به قیمت اصلی خریداری 
نخواهد کرد؛ دولت و شورای قیمت گذاری برای حمایت از کشاورز قیمت گذاری 
اصولی انجام می دهد؛ اما بعد از آن سایر نهاده ها سلیقه ای رفتار می کنند و این 
به کشاورز لطمه وارد می کند.به گفته وی؛ مجری خرید حمایتی مجوز افزایش 
یا کاهش قیمت ها را ندارد اینگونه برخوردها در نهایت به کام دالل ها، واسطه و 
صادرکنندگان می شــود و در عمل حقوق کشاورزان پایمال می شود.بازرگان در 
پاسخ به این پرسش که آیا مافیای زعفران در این میان نقشی بازی کرده است؟ 
گفت: زعفران در ایران و خارج از کشور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود 
هستند و تایید می کنم مافیای زعفران باعث شده است برندی از زعفران ایران در 
جهان نباشد تا به راحتی زعفران را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای 
دیگر و با قیمت  هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ 
هــزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی کیلویی باالی ۲۵۰ میلیون تومان 
می فروشند.مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد: کشاورز 
مستعمره مافیای زعفران است و کشــاورزان به این نوع قیمت گذاری معترض 
هستند چراکه این نحوه قیمت گذاری به تعاونی روستایی این امکان را می دهد 

که به هر شکلی که بخواهد زغفران را از کشاورزان خریداری کند.

شورای ملی زعفران در قیمت گذاری نقشی ندارد
همچنین در این رابطه علی حســینی عضو هیات مدیــره انجمن ملی زعفران 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرسش که این دیدگاه 
مطرح شــده است که دخالت هایی باعث شده که ســازمان تعاونی روستایی از 
کشــاورزان زعفران را پایین تر از نرخ شورای قیمت گذاری خریداری می کند تا 
چه میزان انجمن ملی زعفران در تعیین قیمت خرید تضمینی زعفران تاثیرگذار 
بوده است؟ گفت: نمی دانم چرا یک عده تالش دارند تمام مشکالت را به گردن 
شــورای ملی زعفران بیاندازند این شورای از گذشته  تا به امروز هیچ نقشی در 
تعیین قیمت  خرید تضمینی نداشــته است.وی ادامه داد: قیمت توسط تعاونی 
روســتایی با رایزی نماینده تربت حیدریه و وزارت کشاورزی تعیین شده است 
و حتی در جلســات آنها نیز نماینده شورای عالی زعفران حضور نداشت و فقط 
از مســئوالن تقاضا کردیم که در خریدها به کیفیت محصول توجه کنند و اگر 
کیفیت محصول باالتر بود پول بیشتری برای آن پرداخت کنند؛ خرید محصول 
باکیفیت با قیمت باال کشاورزان را ترغیب می کند که سال آینده در تولید دقت 
بیشتری داشته باشند.حســینی با بیان اینکه دولت زعفران نامرغوب را حداقل 
کیلویی 8 تا ۱۰ میلیون تومــان گران تر از بازار خریداری می کند، تصریح کرد: 
زعفرانی که ۳۰ میلیون تومان است دولت ۳۶ میلیون تومان خریداری می کند 
و این به نوعی هدر رفت بیت المال است.به گفته عضو هیات مدیره انجمن ملی 
زعفران؛ صادرکنندگان برای زعفران مرغوب پول بیشــتری پرداخت می کنند و 
این حقی اســت که منطق بازار حکم می کند.وی در پاسخ به این پرسش که به 
شما این انتقاد را وارد کردند که شورای ملی زعفران نتوانسته است یک برند ملی 
برای زعفران ثبت کند و سود این شورا در شیوه فروش خام است؟ گفت: شورای 
ملی زعفران برند ملی دارد و برای ثبت بین المللی آن در تالش است و کسی از 

این برند حمایت نمی کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی پاسخ داد
علت افزایش قیمت برخی 

محصوالت کشاورزی چیست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران علت 
افزایش قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از جمله 
پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خیار را سردی هوا 
عنوان کرد و گفت : در فصل ســرد قیمت محصوالت 
کشاورزی کمی بیشتر می شود زیرا هزینه ها افزایش 
می یابد و محصوالت دیرتر عمل می آیند.اسداهلل کارگر 
در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه قیمت محصوالت 
کشاورزی بســته به کیفیت آنها متفاوت است، گفت: 
به اعضای صنف خود اعالم کردیم که به هنگام خرید 
عمده میوه و صیفی از میــدان مرکزی میوه و تره بار 
حتما  فاکتور دریافت کنند تا دقیقا مشــخص شود با 
چه قیمتی این محصوالت را خریداری و با چه قیمتی 
می فروشند.وی ادامه داد: بر اساس کشف قیمت عمده 
فروشی در میدان مرکزی میوه و تره بار قیمت هر کیلو 
پیاز زرد 8۰۰۰ تا ۱۳هزار تومان، پیاز شیری 8۰۰۰ تا 
۱۴هزار تومان، پیاز قرمز ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، سیب 
زمینی۱۰ تا ۱۴ هزار تومان، خیار اصفهان 8۰۰۰ تا ۱۵ 
هزار تومــان، خیار بوته رس 8۰۰۰ تا ۱۲ هزار تومان، 
گلخانه ۱۲ تا ۱۷ هــزار تومان، گوجه فرنگی ۵۰۰۰تا 
8۰۰۰ هزار تومان اســت که این اقالم باید با احتساب 
۳۵ درصد سود به دست مصرف کنندگان برسد.رییس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اضافه 
کرد: افزایش قیمت محصوالت را تایید نمی کنیم ولی 
معتقدیم باید بین فصل گرم و سرد تفاوتی باشد. زیرا 
در فصل ســرد معموال هزینه ها از جمله کرایه حمل، 
دســتمزد کارگر و...بیشتر می شــود و از طرفی چون 
روز کوتاه اســت محصوالت دیرتر به عمل می آیند.به 
گزارش ایسنا، چند هفته ای می شود که قیمت برخی 
محصوالت کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، خیار 

و گوجه فرنگی افزایش یافته است.

چرخ کامیون های وارداتی برای رانندگان ناوگان فرسوده نچرخید

 افزایش مهاجرت رانندگان ایرانی به اروپا
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیوندارانگفت: در حال 
حاضر در اروپا تعداد کامیون شــرکت های حمل و نقل افزایش 
یافته امــا با کمبود راننده مواجه شــده اند و به همین دلیل از 
رانندگان ایرانی استقبال شده و مهاجرت رانندگان ایرانی افزایش 
یافته است، گفته می شود در حال حاضر تعداد رانندگان ایرانی 
و پاکستانی در شــرکت های حمل و نقل اروپایی زیاد است.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، قرار بود با اجرای طرح نوسازی 
ناوگان فرسوده در بخش حمل و نقل بار، دارندگان کامیون های 
فرســوده، خودروهای خود را از رده خارج کنند و به ازای اقساط 
آن، با حمایت دولت، مالک کامیون اروپایی شوند اما در اجرا هر 
چند کامیون های ســه ســال کرده اروپایی وارد شدند اما چرخ 
آنها به جاده نرســید و در گمرک انباشــت شــدند.طبق اعالم 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیمی از حدود ۴۰۰ 
هزار کامیون موجود و فعال در شبکه جاده ای، فرسوده هستند 
که تردد با این ناوگان پیر میزان هزینه ســوخت، اســتهالک و 
آالیندگــی را تا چنــد برابر افزایش می دهنــد، از این رو طرح 
نوسازی از سال ۹۷ کلید خورد و از سال ۹۹ به اجرا رسید.اما در 
اجرا موانعی ایجاد شد که نتیجه این بود در حالیکه دیگر برای 
دارندگان کامیون های فرسوده، اسقاط و خرید کامیون نو صرفه 
اقتصادی نــدارد، کامیون های وارداتی دســت دارندگان کارت 
بازرگانی، دالالن و واسطه ها افتاد، حواله فروشی و گران فروشی 
شــد و در نهایت با افزایش قیمت ها دست رانندگان کامیون به 
کامیون های نو داخلی و اروپایی نرسید.بر زمین ماندن تعهدات 
دولت در اجرای نوسازی ناوگان باری تنها نمونه ای از مشکالت 
زنجیره ای رانندگان کامیون است که دولت با رسوب کامیون های 
وارداتی و افزایش تعداد کامیون های فرســوده تصمیماتی برای 
تسهیل ترخیص کامیون های وارداتی گرفت که این تصمیمات از 
جمله تغییراتی در شرط گواهی اسقاط هفته گذشته در مجلس 
تصویب شد و در حال حاضر هر متقاضی که امکان ارائه گواهی 
اســقاط را نداشته باشد می تواند، به جای ارائه گواهی اسقاط ۵ 
درصد ارزش کامیون وارداتی و ۱.۵ درصد کامیون ساخت داخل 
را بپردازد.هرچند که این تصمیم مخالفانی دارد که معتقدند با 
عدم ارائه گواهی اسقاط به تعداد کامیون های کشور که همین 
االن هم بیشــتر از نیاز هســتند اضافه می شود و از سوی دیگر 
اساســا طرح نوسازی و از رده خارج کردن کامیون های فرسوده 
محقق نمی شــود و از ســوی دیگر با افزایش قیمت ها در طول 
نزدیک به ۳ ســال اجرای این طرح دیگر رانندگان قدرت خرید 
ندارند که بخواهند گواهی اســقاط را ارائه دهند یا از این امتیاز 
حذف این شرط اســتفاده کنند و کامیون های نو هم به دست 
مخاطب هدف نمی رسد.  سید جالل موسوی، نایب رییس کانون 

انجمن های صنفی کامیونداران کشــور در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره روند اجرای نامناسب طرح نوسازی ناوگان 
کامیون و شــرایطی که باعث شــد برخی از رانندگان اعطای 
نوســازی را به لقایش ببخشند و قید کامیون نو را بزنند، اظهار 
داشت: مشکالتی باعث شد که این طرح به درستی به اجرا نرسد 
و یکی از دالیلی که منجر به عدم ترخیص کامیون های وارداتی 
شد بحث عدم ارائه گواهی اسقاط بود. طبق قانون برای واردات 
هر دســتگاه کامیون نو و سه سال کارکرده و کمتر اروپایی باید 
یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط می شد اما رانندگان امکان 

اسقاط را به دلیل افزایش قیمت کامیون از دست دادند.  
وی ادامه داد: البته هفته گذشته با موافقت مجلس مشکل عدم 
گواهی اســقاط در بحث نوسازی ناوگان برای رانندگان کامیون 
حل شــد و هر متقاضی می تواند در صورت عدم گواهی اسقاط 
۵ درصــد ارزش کامیون وارداتی را بپــردازد و این ۵ درصد در 
کامیون هایی بــا ارزش ۳ میلیارد تومان تقریبا به چیزی حدود 
۱۵۰ میلیون تومان می رسد. پرداخت ۵ درصد از ارزش کامیون 
به جای ارائه گواهی اسقاط تنها مشمول کامیون هایی می شود 
که قبل از تاریخ آبان ماه ســال جاری ثبت ســفارش شده اند و 
ثبت سفارش ها و خرید کامیون ها پس ازاین تاریخ مشمول ارائه 
گواهی اسقاط خواهد شد.نایب رییس کانون انجمن های صنفی 

کامیونداران با بیان اینکه شخصا مخالف این رویه هستم، گفت: 
ارائه گواهی اســقاط حذف نشده اســت و نباید هم حذف شود 
چراکه انجام واردات بدون اســقاط کامیون های فرسوده نه تنها 
به نوســازی ناوگان منجر نمی شــود بلکه ترافیک کامیون های 
باری دیوانه کننده خواهد شــد و کامیون های فرســوده باید از 
ترافیک خارج شــوند.وی تاکید کرد: اما  در همین مدت زمان 
قیمت های کامیون های مشمول اسقاط افزایش یافت به طوریکه 
قیمت ها از ۲۵۰ میلیــون تومان به بیش از یک میلیارد تومان 
رســید و دیگر اســقاط برای متقاضیان کامیون های نو صرفه 
اقتصادی ندارد.موسوی افزود: معتقدم نوسازی ناوگان و واردات 
کامیون اساســا بدون برنامه بود، مشــکل این بود که تمرکز بر 
واردات کشــنده اســت این در حالی است که در بحث بار خرد 
بــا کمبود ناوگان مرتبط با آن )کامیونت( مواجه هســتیم و به 
طور قطع در جابه جایی بارهای خرد با خودروهای ســنگین به 
مشــکالتی بر می خوریم. از سوی دیگر بازار از خاور اشباع شده 
و بــه حدی خاور در ناوگان وجود دارد که با مازاد این ناوگان و 
ســرگردانی آن مواجه ایم.نایب رییس کانون انجمن های صنفی 
کامیونداران گفت: واردکننــدگان  کامیون ها در ایران به دلیل 
نداشتن گواهی اسقاط چند ماه سرگردان بودند و امکان استفاده 
از این کامیون ها را نداشــتند. در این مدت به طور کلی تورم در 

ایران و در دنیا افزایش یافت و کامیون  هم مانند ســایر کاالها 
گران شــد و به دنبال آن قدرت خرید رانندگان هم کاهش پیدا 
کرد.وی تاکید کرد: البتــه قیمت کامیون های تولید داخل هم 
افزایش یافت به طوری که قیمت یک دستگاه فوتون در تیرماه 
سال گذشته در شــرایط پرداخت نقد ۲ میلیارد و ۲۰۰ تومان 
بــود امروز قیمت این مدل کامیون در بازار به ۳ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان رســیده این در حالی اســت که متقاضیان برای 
خرید این کامیون باید ۹ ماه در نوبت تحویل بمانند.موســوی 
درباره حمایت دولت در قالب پرداخت تسهیالت خرید کامیون 
نو اظهار داشت: هر چند در ابتدای اجرای این طرح دولت تقریبا 
به اندازه نیمی از قیمت کامیون را به متقاضی تسهیالت پرداخت 
می کرد اما وقتی با اســتقبال متقاضیان و استمرار تقاضا بدون 
ارائه تســهیالت هم مواجه شــد، این میزان تسهیالت را حذف 
کرد چراکه در شرایط عرضه محدود، تقاضا افزایش یافت و روند 
این تقاضا در شــرایط بدون وام هم ادامه پیدا کرد. متاســفانه 
افرادی متقاضی خرید کامیون شدند که راننده کامیون و مالک 
کامیون فرسوده نیســتند و به هر فردی دسترسی برای خرید 
کامیون داده شــد و وقتی هم تقاضا باال رفــت، امتیازات برای 
فروش و عرضه کمتر شــد. معتقدم در این بخش تنها نمی توان 
به سمت عرضه و دولت ایراد گرفت و بخشی از مشکل به رفتار 
طرف تقاضا برمی گردد.نایــب رییس کانون انجمن های صنفی 
کامیونداران با اشاره به میزان سفارش حمل بار هر راننده گفت: 
این گونه نیست که برای ۴۰۰ هزار کامیون موجود، در هر فصلی 
ســفارش حمل بار وجود داشته باشد.  حمل و نقل بار مقطعی 
است به این معنا که در فصل پیک تره بار و محصوالت کشاورزی 
درخواســت برای جابه جایی بار افزایــش پیدا می کند و در آن 
بازه زمانــی با کمبود ناوگان به ویــژه کامیون های ۶ چرخ، در 
فصولی مانند حال حاضر که واردات کاالهای فله از جمله گندم 
افزایش یافته با کمبود ناوگان هم مواجه می شــویم.وی با اشاره 
به مهاجرت رانندگان کامیون از کشورمان به کشورهای اروپایی 
گفت: در حال حاضر در اروپا تعداد کامیون شرکت های حمل و 
نقل افزایش یافته اما با کمبود راننده مواجه شده اند و به همین 
دلیل از رانندگان ایرانی استقبال شده و مهاجرت رانندگان ایرانی 
افزایش یافته است، گفته می شود در حال حاضر تعداد رانندگان 
ایرانی و پاکستانی در شرکت های حمل و نقل اروپایی زیاد است. 
البته رانندگان برای پذیرش در این شــرکت های اروپایی و کار 
در این کشــورها آزمون های استاندارد را پشت سر می گذارند تا 
مجوز کار داشته باشند. ارائه امکانات مناسب به رانندگان در این 
کشورها باعث شده رانندگان ایرانی هم به این کشورها برای کار 

مهاجرت کنند.

تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتــی ایران گفت: آمار اخیر فائو نشــان 
می دهد کــه ذخایر گندم کشــور ما ۱٫۵ 
برابر میانگین جهانی اســت.به گزارش روز 
چهارشــنبه ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، »ســید سعید راد« از تأمین بیش از 
۱۱ میلیون تن گنــدم به دو طریق خرید 
داخلی و خارجی در سال جاری خبر داد و 
افزود: با وجود رشد چشمگیر ۶۰ درصدی 
خرید تضمینی گندم از کشــاورزان، برای 
تقویت ذخایر اســتراتژیک و تأمین امنیت 
پایــدار غذایی کشــورمان، ایــن محصول 
پرمصرف را از مبادی مختلف نیز خریداری 
کرده ایم تا انبارها و سیلوهای کشور لبریز 

از گندم باشد.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه کشــور ما با 8۵ میلیون نفر 
جمعیــت، حدود یک درصــد جمعیت 8 

میلیارد نفــری جهان را در خود جای داده 
اســت، اظهار داشت: این در شرایطی است 
که بر اســاس گــزارش فائو، ایــران یک و 

نیم درصد ذخایر گنــدم و غالت جهان را 
در اختیــار دارد و به عبارتی، ذخایر غالت 
و گندم ایــران یک و نیم برابــر میانگین 
جهانی اســت.به گفته وی، سازمان جهانی 
خواربار و کشــاورزی )فائــو( در تازه ترین 
گزارشی که از وضعیت تولیدات کشاورزی 
کشورمان منتشر کرده است، میزان تولید 
غالت ایران در ســال زراعی ۱۴۰۱ را ۲۱ 
میلیون تن، اعالم و از رشــد ۱۷ درصدی 
آن نســبت به سال زراعی ۱۴۰۰ خبر داده 
است.فائو در گزارش خود، ۱۳ میلیون تن 
از این ۲۱ میلیون تن را سهم گندم، اعالم 
و از رشــد خیره کننده ۶۳ درصدی تولید 
گندم کشــورمان نســبت به سال گذشته 
خبر داد و تأکید کرد: ذخایر غالت ایران با 
یک میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل 
به ۱۲ میلیون و 8۰۰ هزار تن رســیده، در 
صورتی که ذخایر غالت جهان 8۵۷ میلیون 

تن است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ذخایر گندم کشور 1.5 برابر میانگین جهانی است

با احیای موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران 
و پاکســتان، واردات برخی از کاالهای ممنوعه 
نیز از این کشــور آزاد شده و ایران نیز می تواند 
با تعرفه کمتر به پاکســتان کاالهایی را صادر 
کند.به گزارش ایسنا، روز گذشته به سخنگوی 
وزارت صمت گفت که در سال ۱۳8۲ ایران و پاکستان یک موافقت نامه تعرفه ترجیحی 
منعقد کردند، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال ممنوع شد و خیلی از 
کاالهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار 

گرفتند، اما حاال واردات تمام کاالهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکســتان که 
در ســال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی 
با پاکســتان احیا شد.در این نظام تعرفه ترجیحی مقرر شد ۳۰۹ قلم کاالی پاکستانی 
و ۳۳8 قلم کاال از ایران به پاکستان با تعرفه پایین تر صادر شود. البته بر اساس کتاب 
تعرفه ۲۰۲۲، تعداد ۳۰۹ قلم )کاالی پاکســتانی( و ۳۳8 قلم )کاال ی ایرانی( تبدیل 
به بیش از ۵۷۰ و ۷۵۰ کاال شــده است. همچنین بر اساس این موافقت نامه میانگین 
تعرفه وضع شده برای کاالهای ایرانی ۲۶ درصد و برای کاالهای پاکستانی ۱۲.۷ درصد 
وضع شــده است. این دو رقم نســبت به تعرفه ای که قبل از توافق نامه وجود داشت 

۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.بررسی کتاب مقررات صادرات و واردات نشان می دهد 
محصوالت کشاورزی، برخی از انواع داروها، لوازم آشپزخانه، پرده، انواع لباس، برخی از 
انواع الستیک، لباس، برخی از انواع نخ و پارچه، کفش، برخی از انواع یخچال و فریزر، 
ماشین رختشویی و تلویزیون، مسواک و بخشی از انواع مداد، مغزی مداد و قلم از جمله 
مهم ترین کاالهای هســتند که مشمول کاهش تعرفه برای ورود از پاکستان به تهران 
شده اند.از جمله مهم ترین این کاالها که در سال های اخیر مشمول ممنوعیت واردات 
بوده و حاال ممنوعیت واردات آن ها از پاکستان برداشته شده باید به پوشاک، کفش و 

برخی از انواع لوازم خانگی اشاره کرد.

صادرات کدام کاالهای ایرانی به پاکستان مشمول تعرفه ترجیحی می شود؟
گفتنی اســت بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات، بخشی از کاالهای کشاورزی 

از جمله میوه، خشکبار، چای، زعفران و غیره، عسل، آدامس، انواع شیرینی و شکالت، 
آب معدنی، برخی از انواع داروها، برخی از انواع پالستیک ها، انواع چرم و پوست، کاغذ 
دیواری، بخشی از انواع نخ، پنبه، پارچه، کفش و پوشاک، شیشه، برخی از انواع ماشین 
آالت، جارو برقی و غیره بخشی از کاالهایی است که صادرات آن ها از ایران به پاکستان 
با تعرفه کمتر انجام خواهد شد.البته روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت گفته که 
پاکستان در بخش صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بتواند بازار ایران را بگیرد. اما 
در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک جریان کاال به پاکستان که یک بازار 
خوب است، وجود دارد. او همچنین وعده داده که با اجرای موافقتانه تجارت ترجیحی 
با پاکستان افزایش چند ۱۰۰ درصدی صادرات به ویژه در حوزه کشاورزی محقق شود.

حال باید دید که تولیدکنندگان چه  واکنشــی به این خبر خواهند داشت و در نهایت 
نتیجه این تصمیم را سال آینده ارزیابی کرد.

واردات کدام کاالها از پاکستان آزاد شد؟
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با تصویب مجلس
موانعپرداختوامازدواجوفرزندآوریبرداشتهمیشود

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی طرحی را تصویب کردند که براســاس آن موانع پرداخت وام ازدواج و 
تسهیالت فرزندآوری برداشته می شود.

به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت صبح )سه شنبه( جزییات طرح 
دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.ماده واحده- یک 
ماده به شرح زیر به عنوان ماده )۷۱ مکرر( به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  ۲۴/  ۰۷/ 

۱۴۰۰ الحاق می شود:
»ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیالت یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص اســتفاده از امتیازات و تســهیالت،  با هدف تشویق فرزندآوری، 
ازدواج و ودیعه مســکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تســهیالت یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شــرایط معینی گردیده و یا مشمول 
ممنوعیت شده باشد، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیالت و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.ب- در صورتی که متقاضیان 
موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک ها و موسسات 
اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیالت موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد )۵۰درصد( بدهی ها و تعهدات مذکور از محل این 
تسهیالت، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و ابالغ 
می شود.ج- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیالت موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در 
خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه با تنها 

یک سفته عمل نمایند.

گزیده خبر

معامالتبازارشرکتهایکوچکومتوسط
فرابورستسهیلشد

بــا تصویب هیئت مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، شــرایط خرید ســهام در بازار 
شــرکت های کوچک و متوســط فرابورس 
ایران تسهیل شد.به گزارش ایسنا، با تصویب 
هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
شــرایط خرید ســهام در بازار شرکت های 
کوچک و متوســط فرابورس ایران تسهیل 
شــد. در حالی که تاکنون تنها اشــخاص حقوقی و ســرمایه گذاران نهادی 
قادر به خرید ســهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط بودند، به منظور 
افزایش رونق این بازار، تسهیل رقابت یا حضور برخی فعاالن دیگر و حمایت 
از این نوع شــرکت ها مقرر شد؛ ســرمایه گذاران حرفه ای که در مقایسه با 
سرمایه گذاران نهادی از شرایط آسان تری برخوردارند، بتوانند اقدام به معامله  
در این بازار کنند.شــرکت های کوچک و متوسط که به اختصار SME نامیده 
می شوند از جمله شرکت هایی هســتند که یکی از بازارهای فرابورس را به 
خود اختصاص داده  و در حال حاضر برخی از شــرکت ها ســهام خود را در 
این بازار عرضه کرده اند.بنا به اعالم مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و 
مقررات بازار سرمایه، با توجه به اینکه تسهیل شرایط مذکور نیازمند بازنگری 
در مقــررات و تدوین مقررات جدید بود، با پیشــنهاد فرابورس و مدیریت 
نظارت بر بورس های سازمان بورس و اواراق بهادار، اصالح مقررات مربوط در 
دستور کار مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه قرار 
گرفت که این مرکز با برگزاری جلســه کمیته تدوین مقررات و اخذ نظرات 
تخصصی و مالحظات ذی نفعان، مقررات جدید را به هیئت مدیره ارائه کرد 
که با تصویب آن، جایگزین ضوابط فعلی در این خصوص خواهد شد.از جمله 
تغییرات این اســت که تاکنون تنها اشخاص حقیقی که بیش از پنج درصد 
یا بیش از پنج میلیارد ریال از ارزش اســمی اوراق بهادار در دســت انتشار 
ناشــر را خریداری می کردند حق معامله  در این بازار را داشتند که با اصالح 
دســتورالعمل و تجویز انجام معامله در این بازار توسط کلیه سرمایه گذاران 
حرفه ای، اشــخاص دیگری از قبیل اشخاص حقیقی که طی ۶ ماه اخیر در 
انتهای هر ماه، مانده حســاب یا ارزش پرتفوی آن ها مساوی یا بیشتر از ۵۰ 
میلیارد ریال باشد یا اینکه در شش ماه اخیر مجموع ارزش معامالت وی در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ماهانه به میزان حداقل ۲۰ میلیارد 
ریال باشــد، مجاز به انجام معامله در این بازار خواهند بود.همچنین، طبق 
اصالحات اخیر، دامنه نوســان معامالت این بازار پنج درصد در نظر گرفته 
شد، این درحالی است که در گذشته معامالت در این بازار فاقد دامنه نوسان 
بود. عالوه بر این، در بازار شرکت های کوچک و متوسط، عملیات بازارگردانی 
طبق »دســتورالعمل فعالیــت بازارگردانی در بــورس اوراق بهادار تهران و 
فرابــورس ایران« یا طبق قرارداد بازارگردانی که نمونۀ آن به تأیید فرابورس 
رســیده است، انجام می شود.ضمن تأکید بر اینکه این تغییرات در واقع فاز 
نخست ارتقاء مقررات در حوزه شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران 
است و مطالعات تکمیلی جهت تدوین مقررات توسعه ای و حمایتی همچنان 
ادامه خواهد داشــت، هم اکنون اصالحات جدیــد در فرایند ابالغ قرار دارد 
و متعاقب ابالغ اصالحات جدید، تحت عنوان »دســتورالعمل اجرایی نحوۀ 
انجام معامالت ســهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت های کوچک 
و متوســط فرابورس ایران« در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به 
آدرس: https://cmr.seo.ir به روزرســانی شده و ضمن اعمال الزامات تنقیحی 
و انتشــار، در دسترس عموم شــهروندان و فعاالن محترم بازار سرمایه قرار 

خواهد گرفت.

کاهشبیشاز۶۰۰۰واحدیشاخصبورس
شــاخص کل بورس طی معامالت بیــش از ۶۰۰۰ واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، 
شاخص کل بورس امروز با ۶۵۷۹ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۴۰۲ هزار واحد نزول 
کرد. این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن با افزایشی ۸۹۳ واحدی به رقم ۴۱۷ 
هزار و ۸۴ واحد رسید.در این بازار ۴۸۷ هزار معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۶۸۶ میلیارد ریال 
انجام شد.توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، بانک پاسارگاد، ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز ۴۷ 
واحد کاهش یافت و در رقم ۱۸ هزار و ۵۶۳ واحد ایستاد.در این بازار ۲۱۸ هزار معامله انجام 
شــد که ۴۹ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال ارزش داشت.پلیمرآریاساسول، پتروشیمی زاگرس، 
بیمه پاسارگاد، پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت الوان و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

بازارسهاماروپامتفاوتشد
شــاخص های عمده سهام در اروپا تحت تاثیر پیش بینی ســرمایه گذاران از گزارش تولید 
ناخالص داخلــی )GDP( منطقه یورو، پیش از آغاز به کار بازار متفاوت معامله شــدند.به 
گزارش ایســنا به نقل از مارکتینگ، معامله گران همچنین محصوالت صنعتی آلمان را در 
کنار قیمت مســکن در بریتانیا که قبل از باز شــدن بازار عرضه می شود، زیر نظر خواهند 
گرفــت.در همین حال، بحث های مربوط به نرخ بهره ادامه یافت زیرا معامله گران به دنبال 
نکاتی در مورد حرکت بعدی سیاســت پولی بانک مرکزی اروپا بودند.دکس در ساعت ۶ و 
۳۶ دقیقه صبح به وقت اروپا  ۰.۱۰ درصد کاهش یافت. کک۴۰ در همان زمان ۰.۳۲درصد 

و شاخص FTSE ۱۰۰  نیز به میزان  ۰.۶۱ درصد افزایش یافت.

کدامتعاونیهاوامقرضالحسنهمیگیرند؟
مدیرکل توســعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به تعاونی ها اعالم کرد: تعاونی های دانش بنیان، زنان، فراگیر 
ملی و تعاونی های مشــمول طرح روستا تعاون که ۷۰ درصد 
اعضایشــان را افراد تحت پوشش سه دهک درآمدی تشکیل 
دهند، می توانند با مراجعه به ســامانه جامع بخش تعاون از 
وام و تسهیالت قرض الحسنه بهره مند شوند.به گزارش ایسنا، 
تعاونی ها بنگاه های اقتصادی مردم نهاد هســتند که عالوه بر 
مزایای اقتصادی و اجتماعی، در توزیع عادالنه ثروت و درآمد، 
اشــتغالزایی، رشــد اقتصادی و کاهش فقر و شکاف طبقاتی 
اثرگذارند اما تشــکل های تعاونی علیرغم گره گشایی از نبود 
نقدینگی و مســایل و مشــکالت مالی رنج می برند.به اعتقاد 
کارشناســان و فعاالن بخش تعاون، از مهمترین مشــکالت 
اتحادیه ها و تعاونی ها وجود قوانین و محدودیت های دســت 
و پاگیــر بانک ها در تأمین اعتبارات و تســهیالت اســت و با 
توجه به بروکراسی های اداری و بانکی، تشکل های تعاونی در 
تامین نقدینگی و دریافت تسهیالت ارزان قیمت و کمک بهره 
دچار مشــکل هستند.یکی از موارد تقویت و توسعه تعاونی ها 
حمایت های مالی و تســهیالتی برای رونق و ایجاد اشــتغال 
در بخش تعاون اســت و اگر نقدینگی با روش های ساده تری 
در اختیار بنگاه های تعاونی قرار گیرد بســیاری از مشکالت 
تعاونی ها برطرف می شود. بر همین اساس وزارت تعاون فرایند 
ثبت نام تعاونی ها برای دریافت وام و تسهیالت قرض الحسنه 
را در دستور کار قرار داده است.آنطور که سیدمعین هاشمیـ  

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته 
فرایند ثبت نام پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به تعاونی ها از 
دهم آبان ماه آغاز شده و بر این اساس تعاونی های دانش بنیان، 
زنان، فراگیر ملی و تعاونی های مشمول طرح روستا تعاون که 

حداقل ۷۰ درصد اعضای آن از افراد تحت پوشش سه دهک 
درآمدی تشــکیل شده باشــد، می توانند با مراجعه به بخش 
https:// مشوق ها و حمایت های سامانه جامع تعاون به نشانی

taavoni.mcls.gov.ir درخواست خود را به منظور بهره مندی از 

این تســهیالت ثبت کنند.وی یکی از بندهای حمایتی برای 
تقویت و توســعه تعاونی ها در کشــور را پرداخت تسهیالت 
کم بهره و قرض الحســنه به تعاونگران عنوان کرده و می گوید: 
یکی از اهداف تعیین  شده در قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی، اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای حاصل 
از واگذاری به بخش تعاون کشــور است که در صورت محقق 
شدن این امر تحولی عظیم در بخش تعاون رقم خواهد خورد.

کلیه افرادی که قصد استفاده از خدمات مختلف سامانه جامع 
و هوشمند تعاونی را دارند، باید ابتدا مراحل ورود به سامانه را 
طی کنند. برای استفاده از خدمات سامانه، افراد می توانند به 
صورت عضو و یا به صورت مهمان به سامانه وارد شوند اما به 
طور کلی برای اســتفاده از خدمات غیر حضوری سامانه بهتر 
است که افراد عضویت خود را در این سامانه به ثبت برسانند. 
از این رو متقاضیان باید به ســامانه جامع و هوشمند بخش 
تعاون به نشانی taavoni.mcls.gov.ir مراجعه کرده و وارد گزینه 
درخواســت/ اعالن عضویت در تعاونی شوند و فرایند تکمیل 

فرم ثبت نام را دنبال کنند.
به گزارش ایسنا، مطابق بند »ب« سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساســی، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از 
طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی و ارائه تســهیالت 
اعتباری حمایتی به  وســیله کلیه مؤسســات مالی کشور و 
همچنین اعطای تســهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت 
تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با 

اولویت بنگاه های واگذار شده پیش  بینی شده است.

رشــد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ 
به ۴.۱ درصد خواهد رسید.به گزارش 
ایسنا به نقل از اکونومیک، رتبه بندی 
موسسه فیچ در جدیدترین پیش بینی 
خود تخمین زد که رشــد اقتصادی 
چین در ســال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۱ 
منتشرشــده  بود.رقم  خواهد  درصد 
توســط این موسسه نســبت به ۲.۸ 
درصد در ســال ۲۰۲۲ افزایش یافته 
اما هــر دو رقم بســیار کمتر از رقم 
ثبت شــده قبل از شروع همه گیری 
کووید-۱۹ است.فیچ پیش بینی کرد 
که این رشد تحت تاثیر اقدامات این 
کشــور در برابر گسترش کووید-۱۹ 
همچنین رکــود در ایاالت متحده و 
منطقه یــورو قــرار دارد. عامل دوم 
ذکر شــده بــه ویژه بر رشــد هنگ 
کنگ، ماکائو و تایوان تأثیر می گذارد. 
همچنیــن فیچ پیش بینــی کرد که 
اقتصاد هنگ کنگ در ســال ۲۰۲۳ 
پــس از انقبــاض ۲.۸ درصــدی در 
ســال ۲۰۲۲ به ۲.۲ درصد برســد و 
پیش بینی شد که اقتصاد ماکائو ۴۶ 
درصد پس از کاهــش ۱۷ درصدی 
در ســال ۲۰۲۲، و تایوان ۲.۱ درصد 
رشد خواهد کرد.شورای دولتی چین 

)چهارشــنبه( اعالم کرد، دولت این 
کشور بســته جدیدی متشکل از ۱۰ 
اقدام را جهت کاهش سیاست »کووید 
صفر« که باعث اعتراضات گسترده در 
سراسر چین شــده، ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، این شورای دولتی گفت: 
دولت چین در حال حاضر دســتور 
داده است تا مناطق پرخطر را تعیین 
و تاکید کنند که در کدام ساختمان و 
کدام طبقه موارد ابتال به کرونا وجود 
دارد. عالوه بر آن، صرفا افرادی که در 
مناطق پرخطر کار و یا به طور موقت 

زندگی می کنند باید تست پی سی آر 
انجام دهند. همچنین، برای بازدید از 
مکان های عمومی بجز مراکز پزشکی، 
خانه های سالمندان، مراکز نگهداری 
از کودکان، مدارس ابتدایی و متوسطه 
دیگر نیازی به نتیجه منفی تســت 
کرونا نیست و برای سفر از منطقه ای 
در چین به منطقه ای دیگر نیازی به 
تست  پی سی آر نخواهد بود.یک اقدام 
دیگر مربوط به قرنطینه های اجباری 
اســت. برای مثال، اگر کســی عالئم 
خفیفی دارد به جــای قرنطینه های 
اجباری، در منزل می ماند. اگر طرف 

پنج روز آینده، موارد جدید کرونایی 
ثبت نشــود، دولت چین قرنطینه را 
در مناطق پرخطر لغــو خواهد کرد.

مقامات چینی همچنین دستور دادند: 
داروخانه های سراســر کشور به طور 
عادی به فعالیت خود ادامه دهند و به 
اراده خود داروخانه ها را تعطیل نکنند. 
همچنین نباید هیچ محدودیتی برای 
خریــد داروهای ضد تــب، داروهای 
ســرفه، داروهــای ضد ویروســی و 
داروهای سرماخوردگی وجود داشته 
باشد. قبل از این قانون جدید، فروش 
این داروها یا ممنــوع یا محدود بود 
و تنها با ارائه پاســپورت امکان پذیر 
بــود.در فصل پاییز به دلیل شــیوع 
گسترده کووید-۱۹ در چین، مقامات 
این کشــور قرنطینه های نسبی را در 
برخی مناطق اعمال و شــهروندان را 
به انجام روزانه تست پی سی آر مجبور 
کردند. به خصوص از تاریخ ۲۴ نوامبر، 
پکن،  در  محدودکننــده ای  اقدامات 
شانگهای و چندین شهر بزرگ چین 
اتخاذ شد. از طرفی مردم به خیابان ها 
آمدند تا نســبت به این محدودیت ها 
اعتراض کنند و در عین حال خواستار 
پایان دادن به این محدودیت ها شدند.

چین به رشد اقتصادی باز 
می گردد؟

از آنجایی که ارزش بیت کوین )BTC( حدود ۱۷هزار دالر شــده اســت، حدس و گمان برای قیمت آینده آن پایین اســت.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، 
کارشناســان معتقدند که اگر ســقوط صرافی اف تی ایکس رخ نداده بود، ارزش بیت کوین می توانست بسیار بیشتر از محدوده فعلی باشد. سقوط امپراتوری 
رمزنگاری اف تی ایکس به این معنی بود که برترین ارز دیجیتال به کمترین میزان در سال ۲۰۲۲ یعنی ۱۵ هزار و ۷۰۰ دالر سقوط کرد. در همین حال، با 
نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳، جامعه کریپتو در مورد محدوده قیمت پایین احتمالی حدس و گمان ارائه کرده است.سقوط اخیر اف تی ایکس، به طور بالقوه 
برای چند ماه بهبود قیمت بیت کوین، در سناریوی نزولی فعلی، هزینه در بر داشت و از آنجایی که شرکت های بیشتری با اثر مسری ناشی از اف تی ایکس 
مواجه می شوند، ممکن است عدم اطمینان در بازار ارزهای دیجیتال حاکم شود.تنها پس از فروکش کردن تاثیر منفی سقوط اف تی ایکس، قیمت واقعی بیت کوین می تواند حرکت اساسی ناشی از 
پویایی تقاضا و عرضه را نشان دهد. گزارش های اخیر همچنین حاکی از آن است که قیمت بیت کوین ممکن است تا ۵۰۰۰ دالر در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و می تواند یک وضعیت غافلگیرکننده 
ایجاد کند.با توجه به پلتفرم ردیابی کوین مارکت کپ، قیمت بیت کوین در زمان نوشتن این مطلب، به ۱۶هزار و ۹۶۵ دالر رسیده که در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۸۲ درصد کاهش یافته است. پیتر 
شیف، اقتصاددان مشهور، اشاره کرد که پایین بیت کوین )BTC( می توانست در سطح ۱۷ هزار دالر باشد. وی به سرمایه گذاران هشدار داد که به تله سقوط قیمت پایین تر بیت کوین فکر نکنند.شیف 
در آخرین توییت خود گفت: این اشتباه را مرتکب نشوید که فکر  کنید بیت کوین در حال تشکیل کف ۱۷ هزار دالری است بلکه بیت کوین سقف بعدی را تشکیل می دهد. در طول این بازار نزولی، 
هر بار که بیت کوین یک مرحله دیگر سقوط می کند، ضررهای خود را قبل از سقوط بعدی تثبیت می کند. این فرودها تله هستند، باید دید که آیا سرمایه گذاران خرد با نزدیک شدن به کریسمس 

به دنبال انباشت بیت کوین هستند یا خیر. به طور سنتی، ماه دسامبر عمدتا برای بازار ارزهای دیجیتال پربار بوده است.

قیمت طال در معامالت اولیه )چهارشــنبه( در تالش برای رشــد است، در حالی که سرمایه گذاران به دنبال 
ســرنخ هایی در مورد سرعت افزایش نرخ بهره جلسه سیاست گذاری هفته آینده فدرال رزرو ایاالت متحده در 
نشســت هفته آینده بودند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح به وقت شرقی 
با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۷۷۲ دالر رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۵ درصد افزایش به 
۱۷۷۳ دالر رسید.نرخ های بهره باال بر وضعیت سنتی طال به عنوان پوششی در برابر تورم و سایر عدم قطعیت ها 

در سال جاری تأثیر گذاشته است زیرا به هزینه فرصت باالتر برای نگهداری این فلز غیر بازده تبدیل می شود.اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین 
صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن در روز سه شنبه ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۰۶.۰۶ تن رسید.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد OANDA گفت: طال هنوز زیر سطح ۱۸۰۰ دالر است و به نظر می رسد احتماالً در نزدیک منطقه ۱۷۶۰ دالر تثبیت 
خواهد شــد.بر اساس گزارش رویترز، کسری تجاری ایاالت متحده در ماه اکتبر به شــدت افزایش یافت زیرا کاهش تقاضای جهانی و دالر قوی، 
صادرات کاالها را به پایین ترین حد در هفت ماه گذشته رساند که نشان می دهد در صورت تداوم این روند، تجارت می تواند رشد اقتصادی این سه 
ماهه را با مشــکل مواجه کند.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۲.۲۱ دالر رسید، پالتین با ۰.۱ درصد 

افزایش به ۹۹۰ دالر و پاالدیوم ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۸۵۵ دالر و ۱۵ سنت رسید.

بازار طالی جهانی به صعود ادامه خواهد داد؟پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳
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گزیده خبر

با تداوم جنگ روسیه-اوکراین؛
ارتش آمریکا ذخایر تسلیحاتی خود را بررسی 

می کند
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت، ارتش این کشور در حال بررسی میزان 
مهمات استفاده شده طی جنگ روســیه در اوکراین است تا اطمینان حاصل 
کند که پنتاگون به چه مقدار تســلیحات برای درگیری ها و عملیات احتمالی 
آینده نیاز خواهد داشت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال 
مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا طی رویدادی اظهار کرد: »ما 
درخصوص برنامه های احتمالی که داریم، در حال انجام بررسی ها و تحلیل هایی 
هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که آیا محاسبات درست و دقیقی انجام داده ایم. 
ما با تحلیل و بررســی برنامه ها و صنعت خودمان، مطمئن می شــویم که آیا 
برای درگیری های احتمالی ذخایر تسلیحاتی کافی داریم.«مقامات غربی مدعی 
شــده اند که روسیه »مقدار قابل توجهی« از تســلیحات هدایت شونده خود را 
طی حمله به اوکراین اســتفاده کرده اســت و از طرفی صنعت روسیه به دلیل 
تحریم هایی که غرب اعمال کرده، »قادر به تولید انواع سیستم های تسلیحاتی 
و مهمات نیســت.« اوکراین هم که تسلیحاتش توسط کشورهای غربی تامین 
می شــود، مهمات خود را با »سرعت باال« اســتفاده می کند.ارتش آمریکا هم 
برنامه های احتمالی برای »درگیری های بالقوه« در سراسر جهان دارد؛ از جمله 
این برنامه ها می توان به تعداد سربازها، تجهیزات و مهماتی که می تواند استفاده 

شود، اشاره کرد.

آمریکا: 
مخالف هرگونه حمله ترکیه به شمال سوریه 

هستیم
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ضرب االجل ترکیه به واشنگتن و مسکو درباره 
عملیات زمینی آنکارا در مناطق شــمالی سوریه، نماینده آمریکا در شمال شرق 
سوریه اعالم کرد که کشورش با هرگونه حمله ترکیه به این منطقه مخالف است.
به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، نیکوالس گرنگر، نماینده 
آمریکا در شــمال شرق سوریه در سخنانی در این باره نسبت به عواقب هرگونه 
حمله نظامی ترکیه به مناطق شــمالی سوریه هشدار داد.گرنگر اظهار کرد: ما با 
فعالیت های نظامی ترکیه مخالفیم و بی ثباتی در غرب کردســتان )مناطق ُکرد 
نشین ســوریه( را رد می کنیم.وی افزود: هرگونه حمله نظامی ترکیه به منطقه 
مذکــور، آن را بی ثبات می کند و بر تالش ها بــرای مبارزه با داعش تأثیر منفی 
می گذارد.این مقام آمریکایی همچنین گفت: مردم شــمال شــرق سوریه باید 
خودشان درباره سرنوشت شــان تصمیم بگیرند.وی خاطرنشان کرد: آمریکا به 
ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در ســوریه چراغ ســبز نشان نداده و واشنگتن 
به دنبال فراهم کردن بســتر انجام یک گفت وگوی »ُکردی – ُکردی« اســت.
این اظهارات نماینده آمریکا در شــمال شرق سوریه درحالی بیان شده است که 
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه سه شنبه گفته بود، کشورش 
برای آغاز عملیات زمینی در مناطق مذکور منتظر چراغ سبز آمریکا و یا روسیه 
نیست.به دنبال جدی شــدن تهدیدهای ترکیه مبنی بر انجام عملیات نظامی 
زمینی در مناطق شمالی سوریه، همچنین یک منبع رسمی ترکیه ای روز گذشته 
در گفت وگو با شــبکه الجزیره اعالم کرد: به واشــنگتن و مسکو مهلت دادیم تا 
نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( را از شهرهای »منبج«، »تل رفعت« و »عین 
العرب« )کوبانی( خارج کنند.وی افزود: به روســیه و آمریکا اعالم شد که مهلِت 
داده شده، تمدید نخواهد شد و جایگزین خروج نیروهای سوریه دموکراتیک از 
شهرهای مذکور، عملیات نظامی اســت.به دنبال انفجار تروریستی ماه گذشته 
میالدی در مرکز اســتانبول که به کشته شدن شش تن و زخمی شدن ۸۱ تن 
دیگر منجر شــد، ترکیه گروه های مسلح ُکرد مستقر در مناطق شمالی عراق و 
ســوریه را مسئول این اقدام دانست و به همین منظور عملیات نظامی هوایی را 
علیه حزب کارگران کردســتان ترکیه )پ.ک.ک( و یگان های مدافع خلق کرد 
)ی.پ.گ( در شمال سوریه و عراق آغاز کرده است.مقامات بلند پایه ترکیه و در 
رأس آنها رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشــور همزمان با حمالت 

هوایی به انجام یک عملیات زمینی در این مناطق تهدید کرده اند.

آمریکا ائتالف ضد چین را تقویت می کند
ارتش آمریکا قرار اســت حضور خود را در اســترالیا گسترش دهد و وزیر دفاع 
ایاالت متحده هم از اســتقرار نیروها و وســایل نقلیه جدید خبر داد و در عین 
حــال چین را به تضعیف »صلح و ثبــات« در این منطقه متهم کرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری راشــا تودی، این اقدام بالفاصله پس از آن صورت 
گرفت که پکن، واشــنگتن را به دلیل ترویج »اشاعه سالح های هسته ای« تحت 
توافقی که ســال گذشته با کانبرا به دست آمد، محکوم کرد.در بیانیه مشترکی 
که پس از دیدارهای لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا و همتای اســترالیایی اش 
در روز سه شنبه منتشر شــد، دو کشور با استقرار نیروهای آمریکایی بیشتر در 
این قاره موافقت کردند و گفتند واشــنگتن نیروهــای زمینی، دریایی و هوایی 
خود را برای مقابله با پکن تقویت خواهد کرد.آســتین پس از این نشســت به 
خبرنگاران گفت: ایاالت متحده و اســترالیا دیدگاه مشترکی از منطقه ای دارند 
که در آن کشــورها می توانند آینده خود را تعیین کنند. متأسفانه، این دیدگاه 
امروز به چالش کشــیده شده است. اقدامات خطرناک و قهری چین در سراسر 
هند - اقیانوس آرام، از جمله در اطراف تایوان و به ســمت کشورهای جزیره ای 
اقیانوس آرام و در دریای چین جنوبی و شــرقی، صلح و ثبات منطقه را تهدید 
می کند.رئیس پنتاگون جزئیات اندکی در مورد استقرارهای جدید ارائه کرد، اما 
گفت که پنتاگون »مکان های« حضور نیروهای ارتش آمریکا و تفنگداران دریایی 
آمریکا در استرالیا را برای »تقویت حضور زمینی ایاالت متحده« گسترش خواهد 
داد. او همچنین خواستار »چرخش های واکنش پذیرتر و انعطاف پذیرتر استقرار 
هواپیماهای آمریکایی« از جمله بمب افکن ها و جت های جنگنده شــد.در حالی 
که لوید آستین نوع هواپیماهای ارسالی را مشخص نکرد، اظهارات او چند هفته 
پس از آن بیان می شــود که منابع مدعی شــدند واشنگتن در حال آماده شدن 
برای ارســال شش بمب افکن بی-۵۲ با قابلیت حمل سالح هسته ای به منطقه 
شمالی استرالیا است که اغلب میزبان هزاران سرباز آمریکایی برای رزمایش های 
مشترک است.این مقامات همچنین متعهد به همکاری نظامی بیشتر با »ژاپن، 
هند و شرکای منطقه ای« شدند و از توکیو خواستند تا جایگاه نیروهای خود در 
اســترالیا را تقویت کند. آنها گفتند که این خواسته در آخرین نشست سه جانبه 
وزرای دفاع  اســترالیا، ژاپن و ایاالت متحده که در اوایل سال جاری برگزار شد، 
مورد توافق قرار گرفت.پکن هنــوز در مورد این تحوالت اظهارنظری نکرده، اما 
بارها گســترش نظامی ایاالت متحده به ســمت هند-آرام، از جمله قدرتنمایی 
گاه و بیگاه کشــتی های جنگی آمریکایی در تنگه مورد مناقشه تایوان و دیگر 
مناطق در دریاهای چین جنوبی و شــرقی را محکوم کرده است.در جریان یک 
کنفرانس مطبوعاتی در اوایل روز سه شنبه، »تان کفای« سخنگوی وزارت دفاع 
چین با اشاره به برنامه های واشنگتن برای تامین زیردریایی های هسته ای برای 
کانبرا طبق پیمان آکوس که سال گذشته حاصل شد، گفت: سیاست های ایاالت 

متحده تنها خطر درگیری هسته ای را افزایش می دهد.

شکست کودتای »شاهزاده هاینریش سیزدهم« در آلمان
بنا بر گزارش رسانه های آلمان گروهی ۲۵ نفره متشکل از عناصر راست افراطی و نظامیان سابق با تشکیل سازمانی قصد حمله به ساختمان پارلمان آلمان و سرنگونی دولت را 
داشتند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، حدود ۳۰۰۰ نیروی پلیس آلمان به صورت همزمان در چندین ایالت این کشور در این عملیات مشارکت داشتند که 
تا کنون به بازداشت ۲۵ عضو یا حامی یک گروه تروریست راست گرا منجر شده است، گروهی که با جنبش »شهروندان رایش« مرتبط است.جنبش رایش بورگر یا »شهروندان 
رایش«  تحت رهبری فردی ۷۱ ساله با نام »شاهزاده هاینریش سیزدهم«، یک جنبش افراطی کوچک است که وجاهت قانونی آلمان مدرن پس از جنگ جهانی دوم را باور 
ندارد.هاینریش سیزدهم شاهزاده رویس )زاده ۴ دسامبر ۱۹۵۱ در بودینگن( یک نجیب زاده آلمانی و از اعضای خاندان شاهزاده رویس است. او به عنوان یک کارآفرین امالک و 
مستغالت در فرانکفورت آم ماین زندگی می کند.بیش از ۱۳۰ محل سکونت، محل کار و دیگر اماکن مشکوک در این عملیات در دست بازرسی است.به گزارش روزنامه اشپیگل 
آلمان، افراطگرایان باور داشتند که برخی از نیروهای امنیتی با آن ها اعالم همبستگی کرده و کودتا خواهند کرد.دادستان فدرال آلمان اعالم کرد: این گروه قصد داشتند یک 
دولت نظامی موقت تشکیل داده و با مذاکره با قدرت های پیروز در جنگ جهانی دوم، یک نظم جدید در آلمان پدید آورند.همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده، اعضای 
این گروه قصد داشتند با کمک یک گروه مسلح کوچک، به ساختمان بوندستاگ )پارلمان آلمان( حمله کنند. بسیاری از بازداشت شدگان کارکنان ارتش آلمان هستند.در میان 
۲۲ عضو و سه حامی بازداشت شده این گروه تروریستی، یک شهروند زن روسیه هم وجود دارد. همچنین دو شهروند دیگر نیز در اتریش و ایتالیا بازداشت شدند.دفتر دادستان 

فدرال آلمان اعالم کرد.

خبرنگار ارشد وال استریت ژورنال مدعی شد؛
احتمال تشدید تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه ایران
خبرنگار ارشد نشریه وال استریت ژورنال از احتمال تشدید تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه ایران به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعای پهپادی خبر داد.به گزارش 
ایرنا، الرنس نورمن سه شنبه شب در توئیتی ادعا کرد که بسته تحریمی جدیدی 
برای بررسی در نشست آتی شورای وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی آماده 
شــده است. در این بســته طبق ادعای وی ۱۰شخصیت و نهاد ایرانی به بهانه 
ارســال پهپاد به روسیه برای اســتفاده در جنگ اوکراین در فهرست تحریم ها 
قرار دارند.دور آتی نشســت شورای وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
هفته آینده برگزار خواهد شد.دیپلمات های ارشد کشورهای اروپایی ۲۳ آبان ماه 
گذشــته نیز در تداوم رویکرد مداخله جویانه در امور داخلی ایران و تالش برای 
تنفس مصنوعی به اغتشاشگران، مسائل حقوق بشری را بهانه و ۲۹ شخصیت 
و ۳ نهاد ایرانی را به فهرســت تحریم های اتحادیه اضافه کردند. به این ترتیب 
فهرست تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به ۱۲۶ شخصیت و ۱۱ نهاد رسید.
این اتحادیه و ســه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه اخیرا به بهانه مسائل حقوق 
بشری و ادعای بی اساس مشارکت ایران در جنگ اوکراین تحریم های جدیدی 

را وضع کرده اند.

واشنگتن: 
 کی یف هر آنچه نیاز داشته باشد می گیرد

وزیــر امور خارجه آمریکا هرگونه ارتباطی با حمله هواپیمای بدون سرنشــین 
اوکراینــی به دو فرودگاه در عمق خاک روســیه را رد کرد، اما قول داد آمریکا 
به تامین هر چیزی که کی یف نیاز دارد، ادامه دهد.به گزارش ایســنا به نقل از 
راشا تودی، در همین حال، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، گزارش های رسانه ها 
درباره کم کردن قدرت موشــک های هیمارس ارسالی برای اوکراین را رد کرد 
و گفت که پنتاگون مانع توســعه قابلیت های دوربرد اوکراین نمی شود.آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفت: ما اوکراینی ها را تشــویق 
نکرده ایــم و اجازه نداده ایم که به داخل خاک روســیه حمله کنند، آنچه واقعاً 
مهم است این است که چگونه اوکراین با »تجاوزات مداوم روسیه« کنار می آید.

بلینکن افزود: ایاالت متحده مصمم است به اوکراینی ها »تجهیزاتی را که برای 
دفاع از خود، دفاع از قلمرو و آزادی خود نیاز دارند، بدهد. لوید آســتین، وزیر 
دفاع آمریکا در پاســخ به سوالی درباره گزارشی ها مبنی بر اینکه ایاالت متحده 
پرتابگرهای هیمارس ارسال شــده به اوکراین را برای سازگاری با موشک های 
دوربردتر تغییر داده اســت، تالش ایاالت متحده برای مهار کی یف را رد کرد و 
گفت: »ما برای جلوگیری از توســعه توانمندی های اوکراین کار نمی کنیم. ما 
مطلقاً این کار را انجام نمی دهیم.پیش از این، ند پرایس، سخنگوی بلینکن، از 
اظهار نظــر در مورد حمالت پهپادها یا تغییرات در هیمارس ها خودداری کرد 
و تنهــا گفت که ایاالت متحده »آنچه را کــه اوکراین برای مقابله با متجاوزان 
روسی نیاز دارد در قلمرو مستقل خود - در خاک اوکراین - به اوکراین ارائه می 
دهد.«در ماه ژوئن، زمانی که ایاالت متحده برای اولین بار موشــک هیمارس را 
به اوکراین فرستاد، بلینکن به خبرنگاران گفت که از کی یف »تضمین« دریافت 
کرده اســت که از آنها »علیه اهداف در خاک روسیه« استفاده نخواهد شد، با 
این حال، بریجت برینک، سفیر ایاالت متحده در کی یف، در آن زمان گفت که 
تصمیم گیری در مورد برد حمالت موشــکی »به عهده طرف اوکراینی خواهد 
بود«.به گفته مقامات ناشــناس آمریکایی که با وال اســتریت ژورنال صحبت 
کردند، با این حال، تمام ۲۰ واحد هیمارس که به اوکراین فرســتاده شده اند، 
تحت تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری قرار گرفته اند. مسکو بارها به واشنگتن 

هشدار داده است.

طالبان به این روش از شیخ های قطری پول هنگفت می گیرد

توزیع زمین  و مهیا کردن شکارگاه برای بازرگانان و شیخ های قطری
ایسنا نوشــت: شــماری از اعضای کابینه و چهره های بانفوذ 
طالبان که بر مســندهای مهم دولتی تکیــه زده اند، از توزیع 
زمین  و مهیا کردن شکارگاه برای بازرگانان و شیخ های قطری، 
پــول هنگفتی به جیب می زنند. مال خیــراهلل خیرخواه، وزیر 
اطالعات و فرهنگ طالبان، مال نوراهلل نوری، وزیر ســرحدات 
و قبایــل طالبان، مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، 
و مولوی محمد نعیم وردک، سرپرســت ســفارت افغانستان 
در قطــر، ازجمله این افرادند که در ۱۶ ماه ســلطه طالبان بر 
افغانستان، با واگذار کردن زمین ها و دشت هایی در استان های 
نیمــروز، فراه، قندهــار و هلمند به بازرگانــان قطری، مبالغ 
هنگفتــی دریافت کرده اند.یک منبع آگاه، با شــرط محفوظ 
ماندن نامش، به ایندیپندنت گفت، بازرگانان و شیخ های قطری 
مناطق مشــخصی را به عنوان شــکارگاه انتخاب می کنند و با 
پرداخت مبلغی به یکی از مقام های طالبان، منطقه مورد نظر 
خود را بــرای طوالنی مدت تصاحب می کنند.این منبع گفت، 
هر یک از شهرستان ها و محالتی که در آن امکان شکار نوعی 
پرنده کمیاب به نــام میش مرغ یا هوبره وجود دارد، به یکی از 
بازرگانــان و مقام های قطری اختصاص یافته است.براســاس 
اطالعات این منبع، اســتان نیمروز به شیخ عبداهلل بن محمد 
آل ثانی، شهرســتان خانشین در هلمند به شــیخ احمد ابن 
عبداهلل دوم، اســتان فراه به شیخ علی بن عبداهلل دوم، استان 
هلمند به خالد بن شاهین الغنائم، شهرستان غوریان در هرات 
به خلیفه حمد العطیه، شهرســتان کهسان در هرات به شیخ 

عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی و شهرستان شیندند هرات به شیخ 
خالد بن خلیفه دوم واگذار شــده اســت.به گفته او، این افراد 
که از مقام ها و بازرگانان قطرند، این مناطق را به هدف شــکار 

انتخاب کرده اند و در فصل شکار که معموال میان ماه های ژانویه 
و فوریه اســت، با ده ها خدمه و محافظ و بدون اخذ ویزا، وارد 
افغانستان می شــوند.در روزهای اخیر، مال خیرااهلل خیرخواه، 

وزیر اطالعات و فرهنگ طالبان، و حاجی محمد یوســف وفا، 
اســتاندار طالبان برای قندهــار، از کمپ هایی که در محالت 
مربوط بــه بازرگانان و مقام های قطری در اســتان های فراه، 
هلمند، قندهار، نیمروز و هرات ایجاد شده اند، بازدید کردند.این 
منبع خبری اضافه کرد که خدمه  و محافظان بازرگانان قطری، 
از چند روز قبل وارد شــکارگاه ها در هلمند، قندهار، نیمروز و 
فراه شــده اند و برای پذیرایی از مالکان این شــکارگاه ها آماده 
می شوند. بیشــتر خدمه  بازرگانان و شیخ های قطری که برای 
پذیرایی از آنان وارد افغانستان شده اند، شهروندان پاکستان اند.

ویدیوها و عکس های منتشرشــده ازسوی چند تن از اعضای 
طالبان در توییتر نیز حضور حاجی محمد یوسف وفا، استاندار 
طالبــان در قندهار را هنگام بازدیــد از کمپ های پذیرایی از 
بازرگانان قطری نشــان می دهد.در یکی از ویدیوها، مردی که 
به نمایندگی از یکی از شــیخ های قطری به قندهار سفر کرده 
است، پاکت سربسته ای را به حاجی محمد یوسف وفا تحویل 
می دهد.فردی که با ایندیپندنت گفت وگو کرده اســت، اشاره 
کرد که هریک از بازرگانان و شیخ های قطری که منطقه ای را 
در استان های جنوب افغانستان به شکارگاه اختصاص داده اند، 
در هربار سفرشــان به افغانستان، به مقام های طالبان تا ۵۰۰ 
هزار دالر آمریکایــی هدیه می دهند. این منبع اضافه کرد که 
همین روش در زمان حاکمیت دولت جمهوریت در افغانستان 
نیز جریان داشــت، اما تفــاوت در این بود که مقام های دولت 

جمهوریت، چند برابر طالبان پول می گرفتند.

به دنبال پیروزی نامزد دموکرات ها از 
ایالت جورجیــا در دور دوم انتخابات 
ســنای آمریکا، اکثریــت این مجلس 
کنگره آمریــکا اینبار به صورت مطلق 
در اختیــار دموکرات ها قــرار گرفت. 
مجلــس نماینــدگان هم به دســت 
جمهوری خواهــان افتــاده اســت.به 
گزارش ایســنا، به نقل از وب ســایت 
یورو نیوز، به دنبال برگزاری انتخابات 
میان دوره ای آمریکا در هشــتم نوامبر، 
مشخص شد که اکثریت سنا در اختیار 
انتخابات  نتیجه  اما  دموکرات هاســت 
در یــک ایالت – جورجیا – مشــخص 
نشــد و رای گیری به دور دوم در شش 
دســامبر کشیده شد.براســاس نتایج 
دور دوم انتخابــات در روز سه شــنبه، 
سناتور »رافائل وارناک« که این کرسی 
را در دســت داشــت، توانست رقیب 
را  واکر«  جمهوری خواهش »هرشــل 

که بازیکن سابق فوتبال آمریکایی است 
و دونالد ترامپ هم از او حمایت کرده 
بود، شکست دهد و واکر هم به شکست 
خود اذعان دارد.این بدان معناست که 
دموکرات هــا در مابقی دوره ریاســت 

جمهوری جو بایدن، اکثریت مطلق را 
در ســنا دارند و در آخرین رای گیری 
مهم امسال، چرخه انتخاباتی نه چندان 
موفقیت آمیز را برای جمهوری خواهان 
رقــم زدند.با پیــروزی وارنــاک ۵۳ 

ســاله، دموکرات هــا اکثریت ســنا را 
بــا ۵۱ کرســی مقابل ۴۹ کرســی 
جمهوری خواهــان خواهند داشــت و 
توانســتند تقســیم ۵۰ - ۵۰ مجلس 
فعلی را شکســته و یک کرسی بیشتر 
بگیرند. از مجموع ۱۰۰ کرســی سنا، 
۳۶ کرســی در انتخابات میان  دوره ای 
هشتم نوامبر به رای گذاشته شد.با این 
حال، کار دولت ایاالت متحده ســخت 
زیــرا جمهوری خواهان  خواهد شــد 
کنتــرل مجلــس نماینــدگان را به 
سختی از چنگ دموکرات ها درآوردند. 
دموکرات هــای این مجلــس به ۲۱۳ 
کرســی و جمهوری خواهــان به ۲۲۱ 
کرسی رسیده اند. یک کرسی بالتکلیف 
هم احتماال به جمهوری خواهان برسد. 
سیاستمداران برای کسب اکثریت این 
مجلس به ۲۱۸ کرسی از مجموع ۴۳۵ 

کرسی نیاز داشتند.

سلطه دموکرات های آمریکا بر 
سنا قطعی شد

دادگاه فدرال بوئنــوس آیرس، معاون رئیس جمهوری 
آرژانتین را به اتهام »فســاد مالی« به ۶ ســال حبس 
و محرومیــت مادام العمر از تصدی پســت دولتی به 
دلیل اختالس یک میلیارد دالری از طریق پروژه های 
عمومی در دوران ریاست جمهوری خود، محکوم کرد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، هیئتی متشکل 
از ســه قاضی کریستینا فرناندز دی کرچنر، این رهبر 
پرونیســت را به تقلب متهم کرد، امــا اتهام اداره یک 
سازمان جنایی را رد کرد که ممکن بود برای آن حکم 
۱۲ سال زندان باشد. این اولین باری بود که یک معاون 
رئیس جمهور آرژانتین در زمان ریاســت جمهوری به 
جرمی محکوم می شد.فرناندز با انتقاد از این حکم، خود 
را قربانی »مافیای قضایی« توصیف کرد. اما او همچنین 
بعداً اعالم کرد که ســال آینده برای ریاست جمهوری 

نامزد نخواهد شد، پستی که قباًل در سال های ۲۰۰۷-
۲۰۱۵ داشت.این حکم تا زمانی که در مورد درخواست 
تجدیدنظر تصمیم گیری نشود، قطعی نیست، روندی 
که ممکن است ســال ها طول بکشد. او در عین حال 

از دســتگیری مصون خواهد ماند.حامیان فرناندز قول 
دادند که کشور را با یک اعتصاب سراسری فلج کنند. 
آنها مرکز شــهر بوئنوس آیرس را مسدود کردند و به 
سمت ســاختمان دادگاه فدرال راهپیمایی کردند، در 
حالی که بر موانع پلیس فشــار می آوردند بر طبل ها 
می زدند و فریــاد می زدند.فرناندز تمام اتهامات را رد 
کرد. او متهم به اعطای نادرســت قراردادهای عمومی 
به یک غول بزرگ ســاختمانی نزدیک به خانواده اش 
بود. این حکم قطعا شــکاف ها را در کشــور آمریکای 
جنوبی عمیق تــر می کند،رئیس جمهور آلبرتو فرناندز، 
که با معاون خود ارتباطی ندارد، در توییتر گفت که او 
بی گناه است و محکومیت او »نتیجه محاکمه ای است 
که در آن به حداقل اشکال رسیدگی عادالنه رسیدگی 

نشده است«.

معاون رئیس جمهور آرژانتین به ۶ سال حبس محکوم شد

وزیــر خارجــه ترکیه گفــت، فنالند باید 
بــه صورت علنــی اعالم کند کــه تحریم 
تســلیحاتی علیه آنکارا را کنار می گذارد تا 
بتواند تاییدیه ترکیه را برای عضویت در ناتو 
به دست بیاورد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، »مولود 
چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه پیش از ســفر وزر دفاع فنالند به ترکیه این 
اظهارات را مطرح کرد. وی قرار است روز پنجشنبه برای بررسی تالش کشورش 
برای پیوســتن به ائتالف نظامی ناتو با خلوصــی آکار، وزیر دفاع ترکیه دیدار 
کند.وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت: ســفر وزیر دفاع فنالند به ترکیه 

از این جهت مهم اســت که ما هنوز بیانیه ای از ســوی هلسینکی نداریم که 
بگوید تحریم های تســلیحاتی علیه ما را برداشته است. ما انتظار داریم چنین 
بیانیه ای از سوی دولت فنالند داشته باشیم.سوئد و فنالند سیاست های دیرینه 
خود را درباره بی طرفی نظامی کنار گذاشته و پس از حمله روسیه به اوکراین 
در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ درخواست هایشــان را بــرای عضویت در ناتو ارائه کردند 
اما ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو جلوی درخواســت های این دو کشــور 
را برای پیوســتن به این ائتالف نظامی گرفته و آنهــا را متهم می کند که به 
تهدیدها علیه ترکیه از سوی شبه نظامیان ُکرد و سایر گروه های »تروریستی« 
بی اعتنایی می کنند و این دو کشور را به اعمال سرکوب چنین گروه هایی تحت 

فشــار قرار می دهد.آنکارا همچنین به این دو کشور تاکید کرده تا ممنوعیت 
دوفاکتوی فروش ســالح به ترکیه را لغو کنند.سوئد در سپتامبر ۲۰۲۲ اعالم 
کرد که ممنوعیت سالح را علیه ترکیه که در ۲۰۱۹ و در پی عملیات نظامی 
این کشور علیه شبه نظامیان ُکرد در سوریه وضع کرده بود، برمی دارد.آنکارا که 
این دو کشــور را به بی اعتنایی نسبت به تهدیدهای شبه نظامیان ُکرد و سایر 
گروه های »تروریســتی« متهم کرده، فعال از الحاق آنها به ناتو حمایت نکرده 
است. پارلمان های ترکیه و مجارستان هنوز این درخواست ها را تایید نکرده اند. 
۲۸ کشــور عضو ناتو اما تصمیم خود را درباره الحاق ســوئد و فنالند گرفته و 

درخواست آنها را تایید کرده اند.

ترکیه: 

فنالند برای ورود به ناتو باید به تحریم تسلیحاتی علیه ما پایان دهد
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گروهی از محققان یک حســگر نوری را برای تشــخیص فوری نشت 
هیدروژن توســعه داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، محققان 
دانشگاه فناوری آیندهوون و دانشگاه چالمرز یک حسگر نوری ساخته 
اند کــه می تواند خطرات هیدروژن را به میــزان قابل توجهی کاهش 
دهــد. این خطرات وجود دارد زیرا این گاز در صورت مخلوط شــدن با 
هوا قابل انفجار اســت. بنابراین نشت هیدروژن باید فورا قابل تشخیص 
باشد. این همان چیزی است که این حسگر جدید را متفاوت می سازد. 
بنابراین این حسگر به صف حساس ترین حسگرهای جهان می پیوندد.

حسگر توسعه یافته توسط محققان بر اساس پالسمون ایجاد می شود و 
نانوذرات فلزی نور را جذب می کنند و به ذرات رنگ مشخصی می دهند. 
در فیزیک به نوسانات الکترون های آزاد یک محیط پالسمایی، پالسمون 
می گویند.اگر نانوذرات از پاالدیوم یا آلیاژ پاالدیوم ســاخته شده باشند، 
زمانــی که مقدار هیدروژن در محیط تغییــر می کند، رنگ آنها تغییر 
می کند و حســگر می تواند در زمانی که سطوح بحرانی می شود، زنگ 
هشدار را به صدا درآورد. محققان از یک الگوریتم هوش مصنوعی برای 
دســتیابی به باالترین حساسیت ممکن در برابر قرار گرفتن در معرض 
هیدروژن اســتفاده کردند و دریافتند که قرار دادن ذرات در یک الگوی 
منظم و کاماًل دقیق راه حل است.هیدروژن همچنین در صنایع سنگین، 
به عنوان مثال برای تولید فوالد بدون فسیل، بسیار مهم است. خطرات 
ذخیره یا اســتفاده از هیدروژن به خوبی شناخته شده است. تنها چهار 
درصد هیدروژن موجود در هوا برای تشکیل یک مخلوط انفجاری الزم 

است که با کوچکترین جرقه ای مشتعل شود.

یافته های اخیر پژوهشــگران دانشگاه وسترن نیو انگلند نشان داده 
اســت که خوردن انگور می تواند به پیشگیری از آفتاب سوختگی و 
سرطان پوست کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، طبق 
گزارش انجمن ســرطان آمریکا، ساالنه حدود ۵.۴ میلیون سرطان 
پوست سلول پایه و ســلول سنگفرشی در ایاالت متحده تشخیص 
داده می شود. پزشکان همچنین در آینده، نزدیک به ۱۰۰.۰۰۰ مورد 
مالنوما که نسخه بسیار نادرتر و کشنده تر از سرطان پوست است را 
شناسایی خواهند کرد. بســیاری از موارد ابتال به سرطان پوست با 
اشعه فرابنفش خورشــید ارتباط دارند و حدود ۹۰ درصد از پیری 
پوســت در نتیجه قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید 
است.دانشــمندان دریافتند افرادی که به مدت دو هفته هر روز دو 
و یک چهــارم فنجان انگور می خورند، مقاومت بیشــتری در برابر 
آســیب های ناشی از اشعه فرا بنفش به پوست خود نشان می دهند. 
نتایج این مطالعه نشــان داد که اجزای طبیعی به نام پلی فنول ها 
ممکن اســت مسئول این اثرات مفید باشــند.برای مطالعه جدید، 
پژوهشــگران ۲۹ نفر را انتخاب کردند و به مدت دو هفته به آنها دو 
و یک چهارم فنجان پودر انگور دادند. پژوهشگران، پاسخ پوست آنها 
به اشــعه فرابنفش را قبل و بعد از خوردن انگور به مدت دو هفته با 
بررسی میزان اشعه فرابنفش که باعث قرمزی قابل مشاهده پس از 
۲۴ ساعت می شد، اندازه گیری کردند. این تیم همچنین نمونه های 
روده، نمونه های خون و ادرار شرکت کنندگان را آنالیز کردند.حدود 
یک ســوم از شــرکت کنندگان در مطالعه، پس از خوردن انگور تا 

حدودی در برابر اشعه فرابنفش مقاومت داشتند. 

تشخیص فوری نشت هیدروژن 
با روشی نوین

نقش چشمگیر انگور در 
پیشگیری از سرطان پوست

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره ساالنه میمون ها در تایلند/ رویترز

تبدیل بی ام و M4 به یک پیکاپ اسپرت 500 اسب بخاری!
شرکت دینمان، با الهام از پیکاپ های اسپرت در بازار استرالیا، یک بی ام و M۴ را به شکل جالبی به پیکاپ تبدیل کرده است.

پیکاپ های اسپرت در استرالیا همیشه محبوب بوده اند و تا همین چند سال پیش فورد و هولدن مدل هایی در این کالس را در بازار 
این کشور عرضه می کردند. حال شرکت دینمان )Dinmann( که در زمینهٔ ساخت قطعات فیبر کربنی سفارشی برای محصوالت 
ب ام و فعالیت می کند، به این فکر افتاده که یک M۴ کوپه را به پیکاپ اسپرتی شبیه به چیزی که در استرالیا عرضه می شد تبدیل 
کند. این کار فقط سه هفته طول کشیده و نتیجۀ آن واقعاً چشمگیر و جذاب به نظر می رسد. البته دینمان از این خودرو که با 
رنگ آبی براقی رنگ آمیزی شده برای نمایش قطعات فیبر کربنی خود هم استفاده کرده است.برای ساخت این M۴ پیکاپ بخش 
بزرگی از عقب خودرو حذف و به اتاق بار تبدیل شده است. این کار خیلی خوب صورت گرفته و نتیجهٔ کار به عنوان یک پیکاپ 
هماهنگ و قابل توجه از آب درآمده است. دینمان نام این خودرو را M۴ مالو گذاشته که به HSV مالو اشاره دارد. مالو یک سری 
 V8 از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷ با استفاده از پیشرانه های HSV پیکاپ اســپرت بود که توســط بخش خودروهای ویژهٔ هولدن یعنی

جنرال موتورز در استرالیا تولید می شد.

راموس: رونالدو از من حمایت کرد
ستاره جوان پرتغالی که جایگزین کریستیانو رونالدو در ترکیب اصلی تیم شد از نمایش خود بسیار راضی و خوشحال است. او گفت 
که رونالدو از او حمایت کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از بی تی اسپورت، گونسالو راموس، ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال در 
دیدار برابر سوییس بود.سانتوس، سرمربی  تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار برابر سوییس یک تصمیم غیرمنتظره گرفت به طوری 
که او کریستیانو رونالدو ستاره تیم را نیمکت نشین کرد وبه جای او گونسالو راموس ۲۱ ساله را در ترکیب اصلی قرار داد که این 
تغییر خیلی خوب جواب داد و این بازیکن جوان توانست در این بازی هت تریک کند تا بیش ترین نقش را در پیروزی داشته باشد.

او بعد از بازی گفت: بازی کردن در ترکیب اصلی و در جام جهانی یک رویا بود که من قدر آن را دانستم. لحظات گروهی بسیار 
زیبا و خاصی را تجربه کردم و اکنون باید خود را آماده دیدار با مراکش کرد. بازی کردن من در این بازی به تصمیم سرمربی تیم 
بستگی دارد و نمی توانم در این زمینه صحبت کنم.راموس درباره واکنش رونالدو به قرار گرفتن او در ترکیب اصلی گفت: رونالدو 
کاپیتان تیم است و از من حمایت کرد. او با من و با دیگر بازیکنان همواره صحبت می کند. بسیار خوشحالم که بازیکنی تاثیرگذار 

بود و امیدوارم که درخششم در تیم ملی ادامه داشته باشد.

رپسش خسته ای روا باشد
هک ردین ردد بی دوا باشد

بنماید رتا، چنانکه تویی
ارگ آیینه را صفا باشد

بی قفا روی نیست رد خارج
وندر آیینه بی قفا باشد

اندر آیینه چیه ننماید
هک هن آیین شهر ما باشد

رد صفا نیست صورت دوری
دوری از ظلمت هوا باشد

این جدایی ز کندی روشست
روش عارافن جدا باشد

از ختایی خطت ارگ دویی است
این دوبینی ازین خطا باشد

فرهنگ

چهره روز

 جریمه نقدی معترضان محیط زیستی 
دو فعال محیط زیســتی که به نشــانه اعتراض در یکی 
از گالری های هنری لندن به تابلو نقاشــی ارزشــمندی 
حمله کرده بودند، به پرداخت جریمه محکوم شــدند.به 
گزارش ایســنا و به نقــل از گاردین، دو معترض محیط 
زیستی که به تابلو نقاشی »گاری علوفه«  مشهورترین اثر 
هنری »جان کانستبل« در گالری ملی لندن حمله کرده 
بودنــد برای وارد کرد بیش از ۱,۰۰۰ پوند خســارت به 
این نقاشی به پرداخت جریمه محکوم شدند.دو معترض 
۲۲ و ۲۳ ساله از گروه محیط زیستی »استخراج نفت را 
متوقف کنید«  در ماه جوالی سطح این تابلو نقاشی که 
به ســال ۱8۲۱ تعلق دارد را با تصویر بازآفرینی شده از 
آینده ویران شده پوشــاندند و سپس دست هایشان را با 
استفاده از چسب به قاب نقاشــی چسباندند.یکی از این معترضان بالفاصله پس از این اقدام اعتراضی 
بیان کرد که نسخه بازآفرینی شــده از تابلو نقاشی »گاری علوفه«، اعتیاد ما به استفاده از سوخت های 
فسیلی در حومه شهر را به تصویر می کشد. در نسخه بازآفرینی شده توسط این فعاالن، جاده جایگزین 
رودی شــده بود که در نقاشــی »گاری علوفه« وجود دارد و از کارخانه هایی که در افق دوردست دیده 
می شدند، دود به آسمان پراکنده می شد.دادگاهی در انگلستان در روز سه شنبه این دو معترض را برای 
ایجاد خسارات مجرم شناخت. این درحالی است که هر دو این معترضان خود این جرم را نپذیرفته اند 
و معتقدند با توجه به مصوبه ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به حق آزادی بیان اشاره دارد 
آن ها به صورت قانونی اجازه این اعتراض را داشتند.اما قاضی با توجه به آسیب جدی که به تابلو نقاشی 
وارد شــده اســت این اقدام را غیرقانونی عنوان کرد. در نتیجه هر کدام از معترضان موظف به پرداخت 
۵۴۰.۷۴ پوند جریمه به گالری ملی لندن شدند.»گالری علوفه «  تنها تابلو نقاشی نیست که در ماه های 
اخیر هدف حمله معترضان گروه های مختلف حامی محیط زیست قرار گرفته است. این گروه از افراد، 
به نقاشی »مرگ و زندگی« اثر »گوستاو کلیمت«  نقاش برجسته اتریشی حمله کردند و روی آن رنگ 
سیاه روغنی ریختند. دو معترض بر روی یکی از نقاشی های »امیلی کار« نقاش کانادایی که در »گالری 
هنر ونکوور«  نگهداری می شود، شیره درخت افرا ریختند و دست هایشان را با چسب دیوار چسباندند. 
»جیغ« اثر »ادوارد مونک« که در »موزه ملی نروژ« واقع در »اســلو« نگهداری می شــود، چندی پیش 
هدف حمله معترضان نیز قرار گرفته بود. مجموعه تابلوهای مشهور »قوطی های سوپ کمبل« اثر »اندی 
وارهول« هنرمند نامدار آمریکایی که در »گالری ملی استرالیا« نگهداری می شود نیز توسط معترضان 
محیط زیستی خط خطی شده بود. دو فعال حوزه محیط زیست دستانشان را به قاب دو تابلو نقاشی اثر 

»فرانسیس گویا« که در موزه »پرادو« نگهداری می شود، با چسب چسباندند. 

جالل خسروی درگذشت
جالل خسروی_ شــاعر_ در ۶۶ سالگی از دنیا رفت.

ابوالقاســم ایرانی_ شــاعر با اعالم این خبر به ایسنا 
گفت: خسروی از شاعران جنوب، )سه شنبه، پانزدهم 
آذرماه( در شیراز دنیا رفت.به گفته او مراسم تشییع و 
خاکسپاری پیکر خسروی، صبح روز جمعه )هجدهم 
آذرماه( در برازجان خواهد بود. »جالل خســروی«، 
اهل برازجان و متولد ۱۳۳۵ بود و در شــعر سپید و 
پســت مدرن و نیمایی آثار زیادی داشــت که برخی 
در نشریات استان بوشهر به چاپ رسیده است. اولین 
مجموعه ی شعر او با عنوان »با باوری به حجم گلوله« 
در سال ۱۳۵8 به چاپ رسید. اثر دیگرش با نام »کی 
وقت داری به هم برویم؟« در سال ۱۳8۱ منتشر شده 

است و »بمیری بیچاره می شوم، عزرائیل جان!« اثر منتشر نشده این شاعر است.

سینما

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار فهرست 
رسمی فیلم های واجد شرایط در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی، انیمیشن بلند و مستند بلند را منتشر کرد.

به گزارش ایســنا، آکادمی اســکار پس از بررســی 
فیلم های ارسالی در نهایت ۹۲ فیلم در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی، ۱۴۴ مستند بلند و ۲۷ انیمیشن بلند 
را برای رقابت در نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی 
اســکار واجد شرایط دانســت.در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی )فیلم غیرانگلیسی زبان(، »جنگ جهانی 
سوم« ساخته هومن سیدی نماینده رسمی سینمای 
ایران خواهد بــود و فیلم »برنده هــا« به کارگردانی 
حسن ناظر با مجموعه ای از بازیگران و عوامل ایرانی 
که در ایران نیز مقابل دوربین رفته، نماینده سینمای انگلیس خواهد بود.»کورساژ« ساخته »ماری 
کروتزر« به نمایندگی از سینمای اتریش، »آرژانتین ۱۹8۵« ساخته »سانتیاگو میتره« از آرژانتین، 
»نزدیــک« به کارگردانی »لوکاس دونت« از بلژیک، »باردو« جدیدترین فیلم »الخاندرو گونزالس 
ایناریتو« از مکزیک، »سنت عمر« ساخته »آلیس دیوپ« از سینمای فرانسه، »تصمیم برای ترک 
کــردن« به کارگردانی »پارک چون ووک« از کروه جنوبی از مهم ترین رقبای اســکار ۲۰۲۳ در 
شاخه فیلم بین المللی محسوب می شوند.کشور اوگاندا با فیلم »تمبله« برای نخستین بار در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی اسکار رقابت می کند.شانس های اصلی شاخه بهترین مستند بلند نیز شامل 
»گاو«، »اوالنی«، »خانه ای ساخته شده از تراشه ها«، »»بازماندگان«ن، سل، »بلک اند بلوز«، »سه 
دقیقه - طوالنی شــدن« و »خاطرات میانمار« می شود. فهرست کامل فیلم های واجدی شرایط 

شاخه مستند در این لینک قابل مشاهده است.

رقابت 92 فیلم در اسکار بین المللی
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