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وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد
 ورود زبانهای  آلمانی و چینی به 

مدارس از ۱۴۰۳
به گزارش ایســنا، یوسف نوری شب گذشته با حضور در برنامه صف 
اول شبکه خبر ســیما، در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی آموزش 
حضوری در مدارس به علت آلودگی هوا و تاثیری که بر جریان کلی 
آموزش دارد اظهار کرد: بی تعارف بگویم این مشکل، مشکل مزمنی 
اســت و بنده هم در هیئت دولت به رئیــس جمهور عرض کردم و 
ایشان هم دستور داد که ســریعاً کمیته ای با مسئولیت وزیر کشور 
تشــکیل شود و برای این امر سریع چاره اندیشی کنند.وزیر آموزش 
و پرورش از تعیین رتبه قطعی معلمان در قانون رتبه بندی تا پایان 
ســال جاری خبر داد و گفت: هر زمان که رتبه قطعی صادر شــود، 
مزایای درنظر گرفته شده برابر سقف ۳۸ هزار میلیارد تومانی که در 
بودجه برای این امر دیده شده، از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ برای آنها 
محاســبه و مابه التفاوت ها پرداخت خواهد شد. وی افزود: این چاره 
اندیشی و زمان به کار بستن آنها، بستگی به طرح هایی دارد که ارائه 

و اجرا می شود.

آغاز تغییرات اصلی کتب درسی از سال 1403
نوری افزود: مورد بعدی روش یادگیری اســت که معلم باید توانمند 
باشد و نهایتاً، ارزشیابی است که ارزشیابی ما به جای اینکه مرحله ای 
از یادگیری باشــد گویی مرحله  مچ گیری شــده اســت. همکارانم 
طرحواره ای دارند که اگر به این اهداف برسیم که همان جان تحول 
است. البته تعدادی از کتاب ها تغییر کردند، اما تغییرات اصلی مربوط 
به سال ۱۴۰۳ و بعد از آن است. این طرحواره ۸ وجه دارد و سپس 

به سمت سند تحول مدرسه ای می رویم.

ورود زبانهای خارجی جدید به مدارس از سال 1403 ـ 1404
وی  در خاتمــه پیرامون آموزش زبان های خارجی در مدارس گفت: 
امروزه دانش آموزان به دلیل کار کردن با وســایل نوین، انگلیسی را 
می دانند. البته در بســیاری از جاها همکاران با استفاده از روش های 
مهارت محوری، دانش آموزان را به میدان آوردند. همچنین در کانون 
پرورش فکری نیز زبان هــای مختلف را داریم. ولی در مدارس چند 
زبان از زبان آلمانی تا زبان چینی را به عنوان اختیاری از سال ۱۴۰۴ 

و ۱۴۰۳ اضافه می کنیم.

طی چند سال اخیر، همزمان با برگزاری کنکور موضوع لو رفتن یا 
خرید و فروش سؤاالت و دفترچه ها در فضای مجازی، به یکی از 
حاشیه های اصلی کنکور تبدیل شده است. حاشیه هایی که پس 
از تکذیب  از ســوی متولیان برگزاری این آزمون در نهایت رنگ 
واقعیت به خود گرفت. اکنون و در آستانه برگزاری اولین مرحله از 
کنکور با شمایل جدید؛ اظهار نظر معاون سازمان سنجش در یک 
برنامه زنده تلویزیونی نه تنها دوباره بحث کنکور و تقلب را بر سر 
زبان ها انداخت بلکه همگان را از برنامه قطع اینترنت کل کشور 
به خاطر برگزاری یک کنکور سراسری در بُهت و حیرت فرو برده 
اســت!به گزارش ایسنا، بروز حواشی »تقلب و لو رفتن سؤاالت« 
آزمون وروردی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی چند سالی 
است که نگرانی ها و ابهامات زیادی را در اذهان عمومی جامعه به 
خصوص داوطلبان این رشته های پرطرفدار دانشگاهی ایجاد کرده 
اســت و اکنون نیز در حالی که فضای علمی کشور خود را آماده 
برگــزاری اولین نوبت برگزاری کنکور ۱۴۰۲ در پایان ماه جاری 
می کند، صبح امروز دکتر حسن مروتی معاون امور آزمون های 
سازمان ســنجش در برنامه تلویزیونی »صبح بخیر ایران« اعالم 
کرد که قصد داریم با همکاری وزارت ارتباطات در زمان برگزاری 
کنکور در کل کشور اینترنت را قطع کنیم!وی در پاسخ به سوال 
مجری برنامه در خصوص امکان قطع نقطه ای اینترنت در زمان 
برگزاری کنکور برای کاهش احتمال تقلب گفت: ما سال گذشته 
به صورت نقطه ای اینترنت را قطع کردیم اما برخی توانسته بودند 
از آنتن های دیگر کمک بگیرند و به اینترنت وصل شوند. بنابراین 
قصد داریم در زمان برگزاری آزمون، ان شــاءاهلل اینترنت را کال 
قطع کنیم!وی اظهار کرد: براســاس مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، مرحله اول کنکــور ۱۴۰۲ در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دی ماه 
و مرحله دوم ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.معاون امور 
آزمون های سازمان ســنجش آموزش کشور افزود: داوطلبان در 
هر کدام آزمون ها نمره بیشــتری کسب کرده باشند، نمرات آن 
آزمون مالک قرار می گیــرد، مگر اینکه فرد در ۲ گروه مختلف 
شرکت کرده باشــد که خود فرد در این شرایط انتخاب خواهد 
کرد. اختیار با خود داوطلبان است و می توانند در هر دو مرحله 

کنکور شرکت نکنند.

سازمان سنجش و سرمایه ای به نام »اعتماد اجتماعی«
بررسی ها در سال های ۹۰ تا ۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور 
را جزو ســازمان های مورد اعتماد مردم معرفی کرد که از پایگاه 
اجتماعی خوبی بین عموم برخوردار بود. این ســازمان در حالی 
همواره شعار »عدالت محوری« را در دوره های مختلف مدیریتی 
سرلوحه فعالیت های خود قرار داده که سال های اخیر با حواشی 
زیادی در مهم ترین و حساس ترین آزمون های خود مواجه شده 
است. علی رغم این پشــتوانه ارزشمند، اخبار مرتبط با موضوع 
تقلب و اظهارنظر و واکنش مســئوالن این سازمان در سال های 
اخیر حاکی از ظهور پدیده ای به نام »تقلب« در فرایند برگزاری 
مهمترین آزمون این سازمان یعنی کنکور است.به گونه ای که طی 
چند سال اخیر موضوع لو رفتن سؤاالت و دفترچه های کنکور در 
فضای مجازی هر ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور، 
مطرح می شود و ما شاهد رشد قارچ گونه انواع شبکه ها، سایت ها 
و کانال های فروش ســؤاالت کنکور و یا ادعای لو رفتن سؤاالت 

این آزمون سرنوشت ساز هستیم.

تقلب های سریالی در کنکور
 اولین بار در کنکور ســال ۹۹ بود که واژه »تقلب« و »داد و ستد 
سؤاالت« در فضای مجازی به طور صریح مطرح شد؛ سال گذشته 
نیز روز اول برگزاری کنکور و در حالیکه تازه بخش عمومی کنکور 
هنر به پایان رسیده بود ناگهان تصاویری در فضای مجازی منتشر 
شــد که حاوی همان سؤال های دفترچه آزمون در حال برگزاری 

بود.
این تصاویر چنان با ســرعت در فضای مجازی منتشر شد که در 
کمتر از یک ســاعت به موجی نگران کننده برای والدین نگران و 
کنکوری های مضطرب بدل شد و اینکه نکند سؤاالت کنکور  ۹۹ 
واقعا لو رفته باشــد؟! این نگرانی و تماس های بیش از حد والدین 
با سازمان ســنجش آنچنان زیاد بود که سخنگوی این سازمان را 

وادار به واکنش کرد.

لو رفتن سئواالت کنکور 99
فاطمه زرین آمیزی ســخنگوی وقت ســازمان سنجش آموزش 
کشــور با تایید این موضوع در آن مقطع به ایســنا گفت: یکی از 
داوطلبان گروه آزمایشی هنر موفق به بردن گوشی همراه خود به 
جلســه آزمون شد و بخشی از سؤاالت این آزمون را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کرده است. این داوطلب در بیمارستان طالقانی 
آزمون می داد که با سوءاستفاده از عوامل اجرایی و شرایط کرونایی 
خود توانســته بود بعد از پایان آزمون دروس عمومی از ســؤاالت 
عکس بگیرد و منتشر کند.سخنگوی وقت سازمان سنجش آموزش 
کشــور با اشاره به دستگیری فرد متخلف و منتشر کننده سؤاالت 
کنکور هنر، تاکید کرد: اگر چه این داوطلب اظهار کرده است قصد 
تقلب نداشــته، اما در حال حاضر به محاکم قضایی معرفی شده و 
مجازات پیش بینی شده در قانون شامل جزای نقدی از ۱۰ میلیون 
ریال تــا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج ســال یا هر دو 
مجازات در خصوص او اجرا خواهد شــد و این ســازمان برای این 
گونه افراد تقاضای اجرای باالترین حد مجازات را دارد.اما ماجرا به 
همین جا ختم نشــد و در روز دوم کنکور سراسری نیز در حالیکه 
هنوز ساعتی از شروع کنکور سراسری داوطلبان گروه علوم انسانی و 
گروه علوم ریاضی نگذشته بود که در فضای مجازی تصویر صفحات 
دفترچه های کنکور منتشر شد و برخی کانال ها مدعی شدند که 

سؤاالت کنکور لو رفته است.

انتشــار این تصاویر باعث شد تا بار دیگر سازمان سنجش 
واکنش نشان دهد.

 زرین آمیزی، ســخنگوی وقت سازمان ســنجش آموزش کشور 
درباره تصاویری که برای بار دوم در فضای مجازی منتشر شده بود 
به ایسنا گفته بود: در حال حاضر صحت یا عدم صحت این عکس 
ها توسط حفاظت سازمان سنجش آموزش کشور در دست بررسی 

است و نتیجه آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.وی در اظهار نظری 
دیگر تاکید کرد: حفاظت آزمون سازمان سنجش آموزش کشور با 
همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی در استان های فارس و یکی 
از استان های غربی دو تیم را دستگیر کردند که برای ارسال عکس 
از حوزه هــای امتحانی برنامه ریزی کرده بودند که در تهران نیز دو 
نفر شناســایی شده اند که به زودی دستگیر خواهند شد. براساس 
بررســی های به عمل آمده اصوالً هدف این افراد از ارسال عکس، 

تقلب نیست بلکه القای شبهه در آزمون است.

حواشی کنکور 1400
این حواشــی قبل از برگزاری پنجــاه و یکمین کنکور ۱۴۰۰ نیز 
مطرح شــد و تعدادی از کانال ها در فضای مجازی اقدام به خرید 
و فروش ســؤاالت جعلی کنکور کردند به طوری که سقف و کف 
قیمت های اعالمی این کانال ها تا چندین میلیون نیز اعالم شــد. 
اما در نهایت عده ای داوطلب از خرید این ســؤاالت متضرر شدند 
و تعدادی از باندهای فروش ســؤاالت توسط نیروهای انتظامی و با 
همکاری دستگاه های نظارتی و اطالعاتی کشور دستگیر شدند.در 
این رابطه ســردار وحید مجید رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات ناجا به ایسنا گفته بود: در رصد پیش دستانه فضای سایبر 
در بیش از ۱۰۰ کارگروه اســتانی و شهرســتانی طی ایام منتهی 
به برگزاری کنکور سراســری ســال ۱۴۰۰، تعداد زیادی سایت و 
تارنما که اقدام به فعالیت مجرمانه در این خصوص می کردند، مورد 
شناسایی قرار گرفتند.وی در ادامه از شناسایی و دستگیری بیش از 
۲۰ نفر از مجرمان در کشور که با تبلیغات دروغین و کاذب مدعی 
فروش ســؤاالت کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ پیش از برگزاری آن 
بودند، خبر داد و اظهار کرد: اقدام قضائی علیه تعدادی از مجرمان 
دیگر نیز در این حوزه در جریان اســت.بحث فروش ســئواالت و 
تقلــب در کنکور ۱۴۰۰ تا جایی پیش رفــت که وزارت اطالعات 
نیز با صدور اطالعیه ای تاکید کرد؛ در راســتای حفظ ســالمت و 
آرامــش روانی خانواده هــای داوطلبان آزمون سراســری ورود به 
دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان، تحرکات چند شبکه کالهبرداری که در زمینه عرضه و 
فروش سؤاالت غیر واقعی آزمون سراسری ۱۴۰۰ فعالیت داشتند، 
با هماهنگی دســتگاه قضایی شناسایی و مورد برخورد قرار گرفته 
و تعدادی از ســودجویان شبکه ای دستگیر شدند.در همین رابطه 
دکتر ابراهیم خدایی رییس وقت ســازمان سنجش آموزش کشور 
ضمن تاکید جــدی در برخورد با کالهبــردارن در زمینه فروش 
ســؤاالت کنکور، گفت: برای جلوگیری از تخلف و رعایت حفاظت 
از آزمون، کمیته ای با حضور مجموعه دادســتانی، تشکیل شد و 
با هماهنگی های صورت گرفتــه در این کمیته با موضوع برخورد 
جدی با کالهبرداری در زمینه فروش سؤاالت کنکور تصمیم گیری 
شد.وی در ادامه تصریح کرد: تمام موارد مربوط به فروش سؤاالت 

کنکور کالهبرداری اســت و شگرد کالهبرداران این است که ابتدا 
۵۰ درصــد پول را از داوطلب دریافت کرده و اعالم می کنند که ما 
به ســؤاالت دسترسی داریم و پس از انتشــار سؤاالت، ۵۰ درصد 
باقی پول را دریافت می کنیــم؛ در صورتی که پس از دریافت ۵۰ 
درصــد پول اولیه، تماس ها قطع می شــود و آنها حتی نمی توانند 
جلد دفترچه کنکور ما را به داوطلبان برسانند.خدایی با بیان اینکه 
یکســری از عوامل کالهبرداری فروش ســؤاالت کنکور شناسایی 
شده اند، افزود: با آنها برخورد شده و طبیعتا برخوردهای بیشتری 
با توجه به گزارش های رســیده با این افراد می شود. به داوطلبان 
اطمینان می دهم که تحت هیچ شرایطی سؤال کنکور قبل از جلسه 
به بیرون نیامده و داوطلبان مطمئن باشــند کالهبردار نمی تواند 
سئوالی بدهد چرا که حتی نمی تواند روی دفترچه را هم کپی کند.

پرونده های بی سرانجام
پدیده فروش ســؤاالت و بروز تقلب در کنکور ســال گذشــته در 
حالی از ســوی مسئوالن وقت سازمان سنجش تکذیب شد که در 
برخی موارد ادعا می شــود هنوز پرونده های شبهه دار تعداد زیادی 
از پذیرفته شــدگان رشته های پرطرفدار علوم تجربی بدون تعیین 
تکلیف و با وســاطت تعدادی از مســئوالن و نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی مختومه اعالم شــده و این داوطلبان اکنون در 
پرطرفدارترین صندلی های دانشــگاه تحصیل می کنند.در حالی 
که انتظار می رفت کنکور ۱۴۰۱ به دلیل تغییراتی که در دفترچه 
سؤاالت و پاسخنامه ها صورت گرفته بود، با کمترین حاشیه برگزار 
شــود در عین ناباوری و تعجب، این آزمون به یکی از تاریک ترین 
آزمون های سراسری تبدیل شد و این موضوع عالوه بر انعکاس در 
شبکه های اجتماعی، با واکنش برخی مطبوعات نیز مواجه شد؛ به 
طوریکه برخی روزنامه ها خواستار برخورد جدی با ُمسببان این امر 
و استعفای مسئوالن سازمان سنجش آموزش کشور شدند.ماجرای 
کنکور ۱۴۰۱ از این قرار بود که در آزمون رشته های تحصیلی هنر، 
ریاضی و انسانی، سئواالت برخالف سال های گذشته پس از پایان 
آزمون و به صورت رسمی دراختیار عموم داوطلبان قرار نگرفت، اما 
درمورد آزمون تجربی برخی مدعی شدند کل سئواالت عمومی و 
اختصاصی کنکور تجربی در ساعت ۹:۴۹، یعنی چند دقیقه پس از 
توزیع دفترچه اختصاصی شماره ۲، روی یکی از کانال های تلگرامی 
قرار داده شــد. در این فایل دفترچه اختصاصی شماره ۳ که هنوز 
در آن زمان توزیع نشده بود نیز وجود داشته است. در همین حال 
برخی منابع در فضای مجازی ادعای تقلب گسترده ۲۵ هزار نفر از 
داوطلبان تجربی را مطرح کردند که البته رییس سازمان سنجش با 
حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن رد ادعای مطرح شده درباره 
تقلب گســترده در کنکور تجربی، اذعان کرد که با تعداد ۴۸۰ نفر 
از متخلفان این آزمون برخورد شــده و برای آنها پرونده تشــکیل 
شده است.عبدالرســول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش 

کشور نیز در این زمینه گفت: با تمهیدات اندیشیده شده با استفاده 
از دستگاه آشکارســاز موبایل بسیاری از داوطلبان متخلف در این 
آزمون که ابزار الکترونیک به همراه داشتند شناسایی شدند و برای 
آنها پرونده تشکیل شده است.رییس سازمان سنجش پیش از این 
و در جریان بازدید وزیر علوم از سازمان سنجش آموزش کشور در 
کرج نیز گفته بود: همکاری خوب وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، 
سپاه و تمامی ارگان های امنیتی و حفاظتی باعث شد تاکنون ۱۰ 
گروه فعال در زمینه فروش سؤال های جعلی کنکور دستگیر شوند.

کنکور 1402 نیامده حاشیه ساز شد
امســال نیز دکتر پورعباس معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در هفته دولت با تقدیر از فعالیت های کارکنان  ســازمان سنجش 
در برگزاری آزمون های سراســری، کارشناســی ارشد و دکتری 
نیمه متمرکز ۱۴۰۱ و اقدامات تحولی نظیر افزایش ســه برابری 
تعداد دفترچه ها و پاسخنامه ها و نیز به کارگیری ابزارهای سیگنال 
یاب برای ارتقای امنیت آزمون ها، افزود: خوشبختانه با تمهیدات 
اندیشــیده شــده در ســال جاری هیچ فردی قبل از اعالم نتایج 
اولیه آزمون سراســری در هیچ سطحی به نتایج آزمون دسترسی 
نداشت و دسترسی به نتایج در زمان مشخص برای همه داوطلبان 
و مســئوالن همزمان فراهم شــد که این اقدام در افزایش اعتماد 
داوطلبان به سازمان سنجش و جلوگیری از سوءاستفاده مؤسسات 
کنکوری مؤثر بود.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین 
با تأکید بر ضرورت پویایی و نوآوری در برنامه ها و اقدامات اجرایی، 
از همه کارکنان و مدیران این سازمان خواست برای تالش مضاعف 
در برگــزاری آزمون سراســری ۱۴۰۲ در دو نوبت مختلف آماده 
شوند.به گزارش ایسنا، تاکید معاون وزیر علوم بر نوآوری و پویایی 
در برگــزاری کنکور ۱۴۰۲ و ســخنان دیروز صبح معاون وی در 
سازمان سنجش مبنی بر قطع سراسری اینترنت کشور در روزهای 
برگزاری کنکور نشان از تناقض در گفته های مسئوالن این سازمان 
دارد!البته از منابع غیر رســمی در وزارت علوم و سازمان سنجش 
شنیده شده که بحث قطع اینترنت کل کشور برای برگزاری کنکور 
فقط در حد یک پیشــنهاد بوده و نه راهکار اصلی برای جلوگیری 
از بــروز تخلف در کنکور ۱۴۰۲؛ موضوعی که وزارت اتباطات نیز 
زیر بار آن نرفته و این مســئله را تکذیب کرده است.بر اساس آمار 
تخمینی ارائه شده ســاالنه بیش از هزاران میلیارد تومان هزینه 
کالس های کنکــور و همچنین خرید و فروش ســؤاالت کنکور 
می شــود. قطعا وقتی پای چنین تجارت پر سودی در میان باشد 
شاهد تخلفات و کالهبرداری های گسترده در این عرصه خواهیم 
بود. اگر چه طی ســال های اخیر پدیده لو رفتن سؤاالت و رواج 
تقلب در بین داوطلبان کنکور همپای رشــد شبکه های مجازی و 
وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند افزایش یافته است اما به 
نظر می رسد ســازمان سنجش آموزش کشور باید با پیش بینی 
چنین اتفاقاتی تمهیداتی ویژه برای جلوگیری از ســوء استفاده از 
این تکنولوژی انجام دهد چرا کــه بروز چنین تخلفاتی عالوه بر 
اینکه اجحاف در حق دانش آموزانی شود که سال ها تالش کرده 
اند تا بتوانند بر صندلی دلخواه خود در دانشگاه تکیه بزنند، اعتماد 
اجتماعی به سازمان سنجش را نیز کاهش می دهد. البته باید توجه 
داشت که راهکار این موضوع، پاک کردن صورت مساله یعنی قطع 
سراســری اینترنت کشــور در روزهای برگزاری کنکور )که امری 

ناشدنی و محال به نظر می رسد( نیست.

کنکور 1402 نیامده حاشیه ساز شد؛

قطع سراسری اینترنت؛ تضمین سالمت کنکور یا پاک کردن 
صورت مساله؟

آشنایی با معافیت های یک مالیات پر سروصدا

مالیاتبرعایدیسرمایهشاملیکدرصدافرادمیشود
فروشندگان فیلترشکن و وی پی ان 

مجازات می شوند!
طبق تصمیمات اخذ شــده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتی و 
ســایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکن ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را 
مجازات کند.به گزارش ایسنا، طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان  وی 
پی ان ها و فیلتر شکن های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسالمی گردیده و در 
مورد اشــخاص حقوقی عالوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳،  نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو 
امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات مکلف است به طور مستمر 
نرم افزارهای موضوع این مســئله را شناســایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی 
نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شــده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسالمی برخورد 

خواهد کرد.در ماده ۷۵۳ قانون مجازات....

مرکز اطالعات مالی:

عضویتدرFATFبههیچوجهدرمحوریتفعالیت
اینمرکزقرارندارد

یومیوری شیمبون: 

وزیر خارجه کره شمالی احتماال سال 
گذشته اعدام شده است

کوردشکنی در تولید و صادرات ادامه می یابد؟

فصلی نو برای نفت ایران در سال ۲۰۲۳
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گزیده خبر
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه؛

رییسی طی هفته های آتی به ترکیه می رود
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، گفت: رییس جمهور ایران، طی هفته های آتی 
به ترکیه ســفر می کند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، ابراهیم کالین 
 ،» NTV« ســخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی
در مورد زمان سفر ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران به ترکیه، گفت: تاریخ 
آن هنوز مشــخص نیست اما ظرف مدت هفته های آتی این سفر صورت خواهد 

گرفت.
در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

وحیدی:دستگاه های اطالعاتی باید ترور عضو 
سپاه را پیگیری کنند

وزیر کشــور گفت: ترور شهید فتح اللهی تروریســتی به نظر می رسد.احمدی 
وحیدی در گفت وگو با ایسنا، درباره حادثه ترور شهید »قاسم فتح اللهی« پاسدار 
ســپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ که شب گذشــته در یکی از محالت 
جنوبی شهر تهران اتفاق افتاد ، اظهار کرد: جزییات درباره این حادثه را دستگاه 

های اطالعاتی باید کار کنند، اما ظاهر کار که تروریستی به نظر می رسد.

 مهلت زمانی بررسی بودجه در مجلس 
تغییر کرد

نمایندگان مجلس در جلســه علنی مقرر کردند که دولت موظف اســت الیحه 
بودجه را در اول آبان ماه هر ســال به مجلــس ارائه کند و مهلت مجلس برای 
رســیدگی به بخش جــداول از زمان وصول حداکثر به مدت ۴۰ روز باشــد.به 
گزارش تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیســیون آیین نامه داخلی درباره طرح 
اصالح مواد )۱۸۰( و )۱۸۲( قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی 
در دستورکار نمایندگان در جلســه علنی امروز قرار داشت.نمایندگان مجلس 
در این جلسه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصالحات طرح مذکور با ۱۴۴ 
رأی موافــق، ۳۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در 

جلسه موافقت کردند.

دریادار سیاری: 
افزایش روزافزون قدرت دفاعی کشور 

مرهون ایثار شهیدان است
معــاون هماهنگ کننده ارتش بــا بیان اینکه هر کجا که راه ما از شــهدا و 
آرمان هایشان جدا شود، آسیب جدی می بینیم، گفت: به برکت خون شهدا 
قدرت دفاعی کشــور همواره افزایش یافته است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ دوم 
محمدرضا فوالدی رئیس ســازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
ارتش و ناخدایکم هوشنگ صمدی فرمانده تکاوران دریایی ارتش در مقاومت 
۳۴ روزه خرمشهر با حضور در منزل ناوسروان تکاور شهید محمدرضا مرادی 
ترشیزی، با خانواده معظم آن شــهید واالمقام دیدار و گفت وگو کردند.امیر 
سیاری در این دیدار اظهار داشت: به برکت خون شهدا ضمن حفظ تمامیت 
ارضی کشور، توان بازدارندگی و قدرت دفاعی مان همواره افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هر کجا که راه ما از شهدا و آرمان هایشان جدا شود، آسیب 
جدی می بینیم، خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که ادامه دهنده راه شهدا 
هســتیم و تنها با ادامه این راه می توانیم از دســتاوردهای انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس محافظت کنیم.معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه با اشــاره 
به لزوم زنده نگه داشــتن یاد و خاطراه شهدا افزود: کمترین کاری که امروز 
ما در مقابل مقام شــامخ شــهدا می توانیم انجام دهیم، دیدار با خانواده های 
معظم شــهیدان و تجلیل از مقام شامخ آن هاست.دریادار سیاری در ادامه با 
اشــاره به دالورمردی های تکاوران نیروی دریایی ارتش در مقاومت ۳۴ روزه 
خرمشهر و عملیات بزرگ بیت المقدس گفت: شهید مرادی و دیگر شهدای 
واالمقام حماســه مقاومت ۳۴ روزه، از افتخارات ما هستند و ما هرچه داریم 
مدیون ایثار و جانفشــانی آن هاست و اگر حماسه آفرینی این شهدای عزیز و 
دالورمردی تکاوران دریایی در حفظ پل نادری و دیگر مواضع حساس دفاعی 
روزهای اول جنگ نبود، سرنوشــت جنگ طور دیگری رقم می خورد.ناخدا 
صمــدی نیز در این دیدار به بیان خاطراتــی از مقاومت یادماندنی مقاومت 
۳۴ روزه خرمشهر، تکاوران دریایی، ۱۰۳ نفر تکاوران شهید دریایی از جمله 

شهید مرادی پرداخت.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور

بکارگیری زنان فرهیخته در مراکز تصمیم سازی مسئله مهمی است
رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال 
کشور تاکید کردند: کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران 
خود ما هستند؛ نباید آنها را متهم کرد.به گزارش ایسنا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای  رهبر معظم انقالب اسالمی صبح )چهارشنبه( 
در دیــدار صدها تــن از زنان فرهیخته و فعــال در عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی و علمی، با تبیین نگاه مترقی و عادالنه اسالم 
به »زن« در عرصه های »جنسیتی و انسانی – حقوقی و تکالیف 
– مســئولیت پذیری فــردی و خانوادگی- و نقــش و تکالیف 
اجتماعــی« ضربات غــرب متجدد به زن را اساســی و خائنانه 
خواندند و تأکید کردند: زن در نقش همسر، مظهر عشق و آرامش 
بخشــی و در نقش مادر، مانند حق حیات است البته باید توجه 
کرد که خانه داری به معنای خانه نشینی نیست بلکه به معنای 
اصالــت دادن به خانه، در عین فعالیــت در عرصه های مختلف 
جامعه است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی فراوان از 
مفاهیم عالی و برجسته در سخنان شماری از میهمانان، افزودند: 
پیشنهاد استفاده از زنان فرهیخته، دانشمند، فرزانه و مجّرب در 
رده های گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، موضوع 
مهمی اســت که ذهن من را نیز مدتها اســت مشغول کرده و 
ان شــاءاهلل برای آن راه حلی خواهیم یافت.رهبر انقالب اسالمی 
قبل از تبیین نگاه اســالم بــه زن در عرصه های مختلف تأکید 
کردند: موضع جمهوری اسالمی در قبال مدعیان ریاکار غربی در 
مقوله زن، مطالبه گری و هجوم است زیرا غرب متجدد و فرهنگ 
منحط غربی در این زمینه واقعاً مقصر است و در حق حیثیت و 
کرامت زن، جنایت کرده است که امیدواریم دیدگاههای اسالم با 
تبیین و تکرار مناســب از زبــان و قلم نخبگان و فرهنگیان زن، 
حتی در افکار عمومی غرب اثر بگذارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با استناد به آیات قرآن مجید، تساوی زن و مرد در نگاه انسانی و 
جنســیتی را جزو مســلمات اســالم برشــمردند و گفتند: در 
ارزش گذاری اسالمی و انسانی،  هیچ تفاوتی میان جنس زن و مرد 
نیست.ایشــان حقوق و تکالیف زن و مرد در اسالم را متفاوت اما 
متعادل خواندند و افزودند: تفاوت هایی در طبیعت زنانه و مردانه 
وجود دارد که در مســئولیت پذیری فــردی در خانه و اجتماع 
اثرگذار است و طبعاً زن یا مرد نباید برخالف این طبیعت رفتار 
کند.رهبر انقالب تکالیف زن و مرد در جامعه و مسائل اجتماعی 
را »وظایفی یکســان اما در نقش ها و شــکل هــای متفاوت« 
برشــمردند و افزودند: به عنوان مثال در دفــاع مقدس، زنان و 
مردان هر دو، البته در نقش های متفاوت مکلف به دفاع بودند که 
زنان اگر نه بهتر از مردان، حداقل مثل آنان به این وظیفه دشوار 
عمل کردند.رهبر انقــالب در نوعی جمع بندی گفتند: برخالف 
نظام عمیقاً مردساالر سرمایه داری غربی، در اسالم هم زن و هم 
مرد در مسائلی، برجسته و برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، 
نظری و عملی هستند اما غربی ها به دروغ، مردساالری ذاتی خود 
را به اسالم نسبت می دهند.ایشان با اشاره به مبنای اصلی نظام 
سرمایه داری یعنی برتری سرمایه بر انسان گفتند: در این دیدگاه 
هر کسی بتواند بیشتر ثروت اندوزی کند، ارزش ماهوی بیشتری 
دارد و طبعاً با توجه به خصوصیات مردان در ســرمایه اندوزی، 
نظام سرمایه داری، نظامی مردساالرانه می شود.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای »عرصــه کار« و »نــگاه لذت جویانه بــه زن« را دو 
سوءاســتفاده اساسی غرب از زن دانستند و گفتند: هدف اصلی 
مطرح شدن مسئله آزادی زنان در غرب، کشاندن آنها از خانه به 
کارخانه بود تا از زنان به عنوان نیروی کار ارزان اســتفاده شود.

ایشان جنجال آزادی بردگان سیاهپوست در جنگ های خونین 
داخلی امریکا در قرن ۱۹ را نمونه دیگری از تقلب و سوءاستفاده 
نظام سرمایه ای از مضامین ارزشمند دانستند و افزودند: در آن 
ماجرا نیز سرمایه داران شمال امریکا، سیاهپوستان مزارع جنوب 
را به اســم آزادی به شمال کشیدند و با دستمزدهای کم آنان را 
به کار گرفتند.رهبر انقالب نگاه لذت جویانه را دیگر ضربه اساسی 
غرب به زن خواندند و گفتند: در این ماجرای واقعاً غم انگیز، نظام 
سرمایه داری با اســتفاده از انواع روش ها، زن را قانع می کند که 
منفعت و ارزش او در رفتاری است که جذابیت های جنسی اش را 
برای مردان کوچه و خیابان، برجســته تر و بیشــتر کند و این، 
بزرگترین ضربه به حیثیت و جایگاه زن اســت.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تالش زنان غربی برای الگو قرار دادن و اصالت دادن به 
خواسته های مردان را، نتیجه نگاه مردساالرانه نظام سرمایه داری 
دانســتند و تأکید کردند: برخالف این نگاه منحط، پروردگار در 
قــرآن کریم زن را الگوی مردان می نامد و می فرماید زن نوح و 
زن لوط الگوی مردان و زنان کافرند و زن فرعون و حضرت مریم 
الگوی همه زنان و مردان مؤمن.ایشان با اشاره به آمار و واقعیاتی 
که حتی مراکز رســمی کشورهای غربی اعالم می کنند، ادعای 
غرب درباره دفــاع از حقوق زنان را، نهایــت وقاحت نامیدند و 
گفتند: آزادی ادعایی نظام سرمایه داری عین »اسارت و اهانت« 
به زن است و انسان شرم می کند از برخی ماجراها در غرب حتی 
نام ببرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــتباه خواندن نگاهی که 
آزادی ارتباط زن و مرد در غرب را موجب سیر شدن چشم و دل 
مردان و کاهش مشکالت زنان می داند، افزودند: همین ارتباطات 
آزاد، باعث صد برابر شدن حرص و هوس مردان غربی شده است 
به گونه ای که خودشــان هم می گویند تعرض به زنان و دختران 
عالوه بر خیابان و محیط کار و محیط درس، به تشکیالت منظم 
و آهنین ارتش هم کشــیده و روز افزون شده است.رهبر انقالب 
گفتند: تجارت و برده داری جنسی، شکسته شدن همه حد و مرز 
های اخالقی و عرفی و قانونی کردن مسائلی مانند همجنس بازی 
که در همه ادیان الهی حرام است و افتضاحات دیگر، نتایج نگاه 
و فرهنگ غرب به زن است بنابراین اجتناب شدید از نگاه غربی 
در مقوله زن، از واجبات عملی است.رهبر انقالب با ابراز خرسندی 
از حضور متکثر زنان دانشمند، فرزانه و مؤمن در کشور، تبیین و 
افشــای نگاه فاجعه آمیز غرب به مسئله جنسیت و زن را کاری 
ضروری خواندند و گفتند: با اســتفاده از ارتباطات مجازی، نگاه 

اســالم به مســئله زن و مرد را در قالب گزاره های کوتاه و گویا و 
ابتکارهایی مانند هشتگ سازی ، تنظیم و به تشنگان این حقایق 
بخصوص در کشــورهای اســالمی عرضه کنید.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، مسئله خانواده و نقش 
زن در آن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: تشــکیل خانواده بر 
اساس یک قانون عام در آفرینش یعنی قانون زوجیت است، این 
نگاه در نقطه مقابل تضاد هگلی و مارکسیستی است که می گوید 
حرکت ناشی از تضاد اســت چرا که در منطق اسالم، حرکت از 
جمله ادامه نســل برخاســته از زوجیت و همراهی است که این 
نظریه نیاز به کار جدی و اساسی دارد.ایشان علت تعیین ضابطه و 
قانون برای زوجیت و تشکیل خانواده در اسالم و سایر ادیان الهی 
را جلوگیری از اغتشاش و بی قاعدگی دانستند و افزودند: رعایت 
این ضوابط موجب ســالمت خانواده و جامعه می شــود چرا که 
خانواده ســلول تشکیل جامعه است.رهبر انقالب در تبیین نقش 
زن در خانواده، زن را به گلی و عطر خوشــبو و هوای تنفس در 
فضای خانه تشبیه کردند و گفتند: چنانچه زن در خانه داوطلبانه 
مایل به انجام کار باشد، اشکالی ندارد اما به تصریح روایات، زن در 
خانه همچون یک کارگر نیســت که دیگران بتوانند او را به انجام 
کار وادار کنند.ایشان دو نقش اصلی زن در خانه را نقش مادری و 
نقش همسری برشمردند و افزودند: زن در نقش همسری مظهر 
عشق و آرامش برای مرد اســت که نمونه هایی از درخشش این 
نقش در کتابهای شرح حال همسران شهدا برجسته است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در برشــمردن خصوصیات نقــش مادرِی زن، 
گفتنــد: در نقش مادری، زن صاحب حق حیات اســت چرا که 
فرزندان خود را متولد می کند و با عشقی بی بدیل آنها را پرورش 
می دهــد، ضمن اینکه مادران بیــش از همه عامل انتقال عناصر 
هویت ملی و افشاننده بذرهای ایمان و اخالق در فرزندان هستند.

رهبر انقالب، مهمترین و اصلی ترین وظیفه زن را دو نقش مادری 
و همسری، یعنی نقش خانه داری خواندند اما تأکید کردند: البته 
خانه داری به معنی خانه نشــینی و پرهیز از تدریس، مجاهدت و 
فعالیتهای سیاســی و اجتماعی نیســت بلکه یعنی زن هر کار 
دیگری که ذیل اصالت خانه داری امکان و به آن عالقه داشــت، 
بتواند انجــام دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکه 
خانواده بدون حضور و احساس تکلیف زن قابل اداره شدن نیست 
و برخی گره ها جز با سرانگشت ظریف زن باز نمی شود، افزودند: 
همچنانکــه هیچ زنی در تقدم حفظ جــان فرزندش با فالن کار 

اداری، تردید ندارد در اهمیت تربیت اخالقی و ایمانی فرزند نیز 
تردیدی نیست و چنانچه زن ناگزیر از انتخاب یکی از دو عرصه 
باشد، خانواده مهمتر است.ایشان البته برخی کارهای اجتماعی را 
فریضه هایی برتــر از هر کار دیگری دانســتند و گفتند: گاهی 
اهمیت یک فریضه حتی از حفظ جان فرزند، همسر و پدر و مادر 
هم باالتر است.رهبر انقالب وضعیت خانواده در غرب را متالشی 
خواندند و افزودند: این خطر، صدای اعتراض متفکران خیرخواه و 
مصلح غربی را نیز بلند کرده است اما سرازیری فروپاشی تدریجی 
خانواده در غرب به قدری تند است که امکان توقف یا اصالح آن 
وجود ندارد.رهبرانقالب در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله 
حجاب پرداختند و گفتند: حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی 
و خدشــه ناپذیر است اما این ضرورت خدشه ناپذیر نباید موجب 
شود کســانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند به 
بی دینی یــا ضدانقالبی متهم شــوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: چند ســال قبل در یکی از سفرهای استانی و در جمع 
علمای آن منطقه گفتم که چــرا خانمی را که قدری موهایش 
بیرون و به تعبیر رایج بدحجاب و در واقع، ضعیف الحجاب است، 
متهم می کنید در حالی که در استقبال مردمی شماری از خانم 
ها چنین حجابی داشتند. اینها زنان و دختران خودمان هستند 
که در مراســم دینی و انقالبی هم شــرکت می کنند.ایشــان با 
یادآوری تجلیل های سابق خود از حضور زنانی با ظواهر مختلف 
در مراســم های مناجات و راز و نیاز با پروردگار در شبهای قدر، 
خاطرنشان کردند: من به آن اشکها حسرت می خوردم و می گویم 
ای کاش می توانستم مانند آن دختر و زن جوان اشک بریزم.رهبر 
انقالب اســالمی افزودند: ضعف حجاب، کار درستی نیست اما 
موجب نمی شــود آن فرد را از دایره دین و انقالب خارج بدانیم 
همه ما هم نقص هایی داریم که باید تا حد امکان آنها را برطرف 
کنیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای خدمات جمهوری اسالمی به زنان 
را مقوله ای مهم و فراموش نشدنی دانستند و خاطرنشان کردند: 
پیش از انقالب، زنان فرزانه، دانشمند و اهل تحقیق انگشت شمار 
بودند اما انقالب موجب رویش انبوه زنان فرهیخته شد به نحوی 
که دانشجویان دختر از پسر در برخی سالها پیشی گرفته و تعداد 
بسیار زیادی از زنان در شاخه های مختلف علم و فناوری مشغول 
کار هستند.ایشان درخشــش دختران ایران در میادین جهانی 
ورزش را عرصه دیگری از پیشــرفت های پــس از انقالب زنان 
برشــمردند و افزودند: بهترین تبلیغ برای حجاب این است که 
دختر ورزشکار ما قهرمان می شود و پرچم کشورش را در مقابل 
دوربین های بین المللی باال می برد آن هم در حالی که با حجاب 
بر روی سکوی قهرمانی ایستاده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشــاره بــه تالش های فــراوان در قضایای اخیــر علیه حجاب، 
خاطرنشان کردند: چه کســی در مقابل این تالشها و فراخوانها 
ایستادگی کرد؟ خود زنها بودند که ایستادند، آن هم در حالی که 
بدخواهان امیدشان به همین زن های اصطالحاً بدحجاب بود تا 
کشــف حجاب کنند اما زنان ایــن کار را نکردنــد و در دهان 
تبلیغ کننده ها وفرستندگان فراخوان زدند.ایشان در بیان آخرین 
نکته با ابراز تأسف از ظلم به زنان در بعضی از خانواده ها گفتند: 
گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به زنان ظلم می کنند 
که در این موارد برای حفظ خانواده قوانین مربوط به خانواده باید 
آنچنان محکم و قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به 
ظلم کردن به زن نباشد، البته مواردی نیز وجود دارد که زن ظلم 

می کند که اندک و محدود است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در اجرای مفاد پرونده اجرایی ۰۰۰۰۱۱۸ شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری 
شهرســتان دیواندره در نظر دارد ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب ســاختمان 
مسکونی تجاری واقع در دیواندره خیابان آزادگان پشت ترمینال سنندج به صورت 
قولنامه بنام مرحوم عبداهلل علی بیگی مطابق نظریه کارشناســی که شامل عرصه 
۸3/59 متر مربع و طبقه تحتانی به مساحت 69/2۱ متر مربع و طبقه فوقانی به 
مســاحت ۷5 متر مربع و خرپشته به مساحت 9/22 متر مربع و اشتراکات آب و 
برق و گاز و تلفن با قیمت پایه ای ۱4/49۰/۰۸۰/۰۰۰ ریال را از طریق مزایده در 
مورخه ۱4۰۱/۱۰/26 روز دوشــنبه ساعت ۱۰ صبح در دفتر شعبه اجرای احکام 
حقوقی به فروش برســاند کسانی که تمایل به خرید دارند میتوانند از ملک مزبور 
قبل از جلســه بازدید و نسبت به اعالم قیمت پیشــنهادی به این اجرا اقدام و در 
جلســه مزایده شــرکت نمایند برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی المجلس به 
عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 
مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. 
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

دیواندره )م الف ۲۴۰(

دیدار و رایزنی اخیر«حســین امیرعبداللهیــان« وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران با«عبدالفتاح السیســی« 
رییس جمهور مصر در حاشیه برگزاری اجالس »بغداد ۲ »در 
اردن و همچنین پبشنهاد نخست وزیر عراق مبنی بر برگزاری 
گفت وگوهای تهران و قاهره با میانجیگری بغداد، باعث شده 
کــه این روزها بار دیگر موضــوع روابط تهران و قاهره مورد 
توجه تحلیل گران و فضای رســانه ای کشــور قرار گیرد.به 
گزارش ایسنا، روز دوشــنبه  ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، در نشســت 
هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد  روابط 
ایران و مصر گفت : همانطور که می دانید در حاشیه اجالس 
اخیر بغداد ۲ در کشور اردن و در چارچوب گفت وگوهایی که 
در حاشیه این اجالس بین مقامات شرکت کننده انجام شد، 
آقای امیرعبداللهیان گفت وگوی کوتاهی با آقای عبدالفتاح 
السیسی رئیس جمهوری مصر انجام دادند. گفت وگوی انجام 
شده، گفت وگوی مثبتی بود.ناصر کنعانی همچنین  در این 
ارتباط خبر داد: اخیرا نیز گفت وگوهایی در سطوح دو جانبه 
در مورد موضوعات کنسولی مورد توجه دو کشور برگزار شده 
اســت و در این گفت وگوها این توافق صورت گرفت که این 
گفت وگوها در مورد موضوعات کنســولی مشترک و مورد 
توجه دو کشور ادامه پیدا کند.وی در این ارتباط تاکید کرد : 
دفاتر حافظ منافع دو کشور در تهران و قاهره فعال هستند و 
دو طرف مشکلی برای گفت وگو و دیدار ندارند.بر اساس این 
گزارش، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران نیز در حاشــیه اجالس بغداد ۲ در اردن  در 
گفت وگویی اعالم کرد »در گفت وگویی که با آقای السودانی، 
نخست وزیر عراق، در حاشــیه برگزاری اجالس بغداد ۲ در 
اردن داشــتیم، وی ایده هایی را مطرح کرد که عراق بتواند 
نقش منطقه ای خود را برای تقویت همکاری های منطقه ای 
ایفا کند.وزیر امور خارجه  جمهوری اســالمی ایران با بیان 
اینکه نخست وزیر عراق در این نشست تمایل و پیشنهادی 
مبنی بر اینکه گفت وگوهای ایران و مصر در سطوح امنیتی 
و سیاســی آغاز شود و منجر به تقویت روابط تهران و قاهره 
شــود، مطرح کرد، گفت: من از این ایده نخست وزیر عراق 
اســتقبال کردم.امیرعبداللهیان افزود: آقای الســودانی قرار 
است که در این رابطه در هفته های آینده اقداماتی را انجام 
دهد.«ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم  
در روز دوشنبه  در این ارتباط گفت : دولت عراق و مشخصا 
آقای السودانی نخست وزیر این کشور اخیرا اعالم کرده است 

که بغداد جهت کمک به شکل گیری گفت وگو بین مقامات 
ایران و قاهره آمادگی دارد که مســاعدت کند. ما از چنین 
ابتکارات مثبتی که به تقریب دیدگاه های مشــترک میان 
ایران و کشــورهای دیگر از جمله مصر می انجامد استقبال 
می کنیــم. ایــران از هر نوع تحول و تحــرک مثبتی که به 
شکل گیری فضای مثبت در روابط ایران و مصر منجر شود 
استقبال می کند و به ابتکارات سازنده در این زمینه واکنش 

مثبت نشان می دهد.

روابط بین ایران و مصر، عادی نیست
 بر اســاس گزارش چند روز پیــش نیز در واکنش به اخبار 
منتشــر شــده در مورد اعالم آمادگی بغداد جهت تسهیل 
در برگزاری گفــت وگوهای ایران و مصر همانند مکانیزمی 
که برای برگزاری ۵ دور گفت وگو های  ایران و عربســتان 
از ســوی عراق به کار گرفته شد، عزت سعد رئیس اجرایی 
شــورای امور خارجــی مصر، در گفت و گو بــا خبرگزاری 
»اسپوتنیک« روسیه گفت : روابط بین ایران و مصر، عادی 
نیســت زیرا تعدادی از پرونده های اختالفی در مســیر آن 
است؛ اما میانجیگری عراقی که در کنفرانس بغداد۲ در اردن 
از آن سخن به میان آمد، می تواند درهای آغاز رایزنی ها را 
بگشاید. بر اساس آنچه که رسانه های خبری منتشر کرده اند 
این مقام مصری در ادامه می گوید : عراق نقشی محوری در 
گشایش درها بین ایران و مصر خواهد داشت به ویژه اینکه 

قاهره همواره رویکردی باز با همه کشورها دارد.
وی درباره این ســوال که اگر بغــداد بخواهد نقش نزدیک 
کردن دیــدگاه ها را نظیر گفت و گوهــای تهران و ریاض 
داشــته باشــد، مصر چه تعاملی در این باره خواهد داشت؛ 
می گوید: عــراق می تواند نقش نزدیک کننده رویکردها را 
مانند مذاکرات ایران و عربســتان داشته باشد؛ می توان از 
تجربه عراقی ها استفاده کرد؛ عراق به خاطر روابط ویژه خود 
با ایران این جایــگاه را دارد و می تواند نقش میانجی را در 

نزدیک کردن رویکردهای قاهره با تهران ایفا کند.
عزت سعد تصریح کرد : با توجه به سازوکارهایی که سیاست 
خارجی مصر بر آن اســتوار است، مصر پذیرفته که با وجود 

تنش در روابط طی ســال های گذشــته، درباره پرونده های 
مناقشــه آمیز با ترکیه مذاکره شود و همین اتفاق می تواند 

در پرونده روابط با ایران نیز بیفتد.
 به گزارش ایســنا، درزمینه انجام  برخی از تالش ها برای 
گشــایش هر چه بیشــتر روبط ایران و مصردر طول چند 
ماه گذشــته اخبار متفاوتی در مورد برگــزاری دیدارهایی 
بین مقامات ایران و مصر در کشــورهای ثالت منتشر شده 
اســت چنان که در تیرماه ســال جاری منابع خبری عربی 
اعالم کردند در جریان سفر اخیر عبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهوری مصر به مســقط، دیداری میان دو هیات بلندپایه 
ایرانی و مصری صورت گرفته است و دو طرف در این دیدار 
بر سر گســترش روابط بین دو کشور توافق کرده اند.پایگاه 
خبری »العربی الجدیــد« به نقل از منابع دیپلماتیک مصر 
گــزارش داد که در »این دیدار یــک مقام بلندپایه مصری 
با هماهنگی طرف عمانی حضور داشت«.منابع دیپلماتیک 
تأکید کردند کــه »این دیدار به طور کلــی جنبه امنیتی 
داشــت و در آن به وضعیت نوار غزه و ســوریه نیز پرداخته 
شده اســت«همچنین در جریان سفر علی سالجقه، معاون 
رئیس جمهــور ایــران  به مصر برای شــرکت در کنفرانس 
تغییرات آب و هوایی شــرم الشــیخ )کوپ ۲۷( در ابان ماه 
ســال جاری، این مقام ایرانی با سامح شکری، وزیر خارجه 
مصر دیدار و گفت وگو کرد.در همان ایام اخباری منتشر شد 
که ســالجقه در این سفر با رییس سرویس اطالعاتی مصر 

در مورد روابط دو کشــور دیدار و رایزنی کرده است، خبری 
که  با واکنش رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های 
ســازمان حفاظت محیط زیست روبرو شــد و او اعالم کرد 
در جریان سفر به مصر چنین دیداری صورت نگرفته است.

اهمیت گفت وگوهای تهران و قاهره و معذوریت های 
مصر برای عادی سازی روابط با ایران

انجام گفت وگو بین ایران  و مصــر می تواند نگرانی های دو 
کشور را کاهش دهد و بستر را برای تحقق منافع اقتصادی و 
استراتژیک تهران و قاهره فراهم کند از دیگر سو  در برخی 
از حوزه ها منافع دو کشور ایران و مصر به صورت استراتژیک 
و درازمدت به یکدیگر گره خورده اســت و این گفت وگوها 
می توانــد تقویت کننده و تأمین کننده هر چه بیشــتر این 
منافع باشــد، اما بر اســاس تحلیل برخی از کارشناســان، 
مصر برای عادی ســازی روابط با ایران در سطح بین المللی 
و منطقه ای با مسائل و مشکالتی روبرو است. در عرصه بین 
المللی نوع تعامل مصر با آمریکا  و ارائه کمک های ساالنه  از 
ســوی  واشنگتن به این کشور، در سطح منطقه ای نیز نوع 
تعامالت این کشور با اســراییل و استفاده مصر از موقعیت 
ســوق الجیشــی برای گرفتن امتیازهایی از آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به خاطر همســایگی با سرزمین های اشغالی 
و همچنیــن نوع  روابط ویژه مصر با عربســتان و امارات و 
دریافت های کمک های مالی قابل توجه از این دوکشــور، 

مورد توجه است.

تاثیر گفت وگوهای تهــران و ریاض بر روابط ایران و 
مصر

علیرغم این معذوریت ها و تاکید کارشناســان مبنی بر این 
گســترش روابط ایران با مصر منوط به ترمیم روابط ایران با 
آمریکا و غرب و عربستان سعودی است، امابه نظر می رسد 
عادی شــدن روابط تهران و ریاض می تواند نقش مهمی در 
گشایش روابط ایران با جهان عرب به خصوص مصر داشته 
باشــد و در همین چارچوب ضروری اســت که با توجه به 
برخی از پالس های مثبت ارســال شده از سوی مقامات دو 
کشــور ایران و عربستان در رســانه ها در ارتباط با اهمیت 
روابط دو کشــور، تهران و ریاض با انجــام توافقات صورت 
گرفتــه در دوره پنجم مذاکرات ، هرچه زودتر در راســتای 
برگزاری دور ششم  این گفت وگو در بغداد در سطح سیاسی 

و دیپلماتیک قدم بردارند.

عادی شدن روابط تهران – ریاض؛ پیش شرطی 
برای گشایش در تعامالت ایران و مصر
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گزیده خبر

سخنگوی کانون شرکت های استانی سهام عدالت:
تاخیر »سمات« در اجرای قانون باعث افت 

ارزش سهام عدالت شد
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اظهار داشت: 
ارزش ثبتی شــرکت های ســرمایه اســتانی 380 هزار میلیارد تومان بود اما 
متاســفانه برخی ناهماهنگی ها در اجرای مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر 
اینکه شرکت  سپرده گذاری مرکزی 5 در هزار دارایی شرکت های سرمایه گذاری 
استانی را کسر و به حساب صندوق توسعه بازار منتقل کند و صندوق توسعه 
بازار نسبت به بازارگردانی سهام شرکت  های سرمایه گذاری استانی اقدام کند، 
موجب تاخیر دو ســاله در اجرای این مصوبه شد.اکبر حیدری در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عدم برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی و تعیین هیات مدیره شرکت های سهام عدالت اظهار داشت: موضوع 
ســهام عدالت تنها بحث برگزاری مجامع شــرکت های سرمایه گذاری استانی 
نیســت بلکه زنجیره ای از فعل و انفعاالت و اقدامات در حوزه آزادسازی سهام 
عدالت باید انجام می شــد که در امتداد این زنجیره، بخشــی هم به برگزاری 
مجامع مربوط می شــود. عدم توجه به مســائل ریشه ای مانند لزوم رعایت مر 
قانون در اقدامات و جذابیت موقعیت های حاشیه ای همچون برگزاری مجامع 
و امکان در دســت گرفتن کنترل و اختیار سهام عدالت )که در صورت رعایت 
قانون موضوعیتی نمی یابد(، باعث شــده که همواره مباحث فرعی به مسائل 
اصلی بچربد و حاشــیه از متن پررنگ تر شود.وی ادامه داد: موضوع اصلی این 
است که در حوزه سهام عدالت در امتداد تخلفاتی که از سال 85 آغاز و تا سال 
99 ادامه داشت به جای اینکه به اساس و فلسفه واگذاری سهام عدالت یعنی 
مردمی شدن اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی  برگردیم، عمال دولت ها تالش 
می کردند که اختیار ســهام عدالت را داشته باشند. در سال 99 هم در امتداد 
انحرافات قبلی، متاســفانه به دلیل تعجیل هایی که انجام شد، معامالتی شدن 
سهام، معادل آزادسازی قلمداد و بر پیچیدگی مباحث افزوده شد. در حالیکه 
معامالتی شدن سهام عدالت مبحث جدایی از آزادسازی بود و آزادسازی سهام 
عدالت به مفهوم آزادسازی این دارایی از اختیار دولت تلقی می شد اما متاسفانه 
بر اثر تعجیلی که در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و مصوبات بعدی شورای 
عالی بورس بدون توجه به فصل ششــم قانون اجــرای اصل 44  مواد  34 تا 
38 آن صورت گرفت، ترتیباتی هم در حوزه روش مســتقیم و هم روش غیر 
مستقیم مصوب شد که مغایر با قانون و با اصول حاکم بر قراردادها و مالکیت 
افراد و اشخاص بود.سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت تاکید کرد: همچنین تعجیل در معامالتی شدن سهام و آزادسازی های 
30 درصــدی و 60 درصدی و ایجاد امکان معامله روش مســتقیم مرتبط با 
ســهام 36 شرکت بورسی، از عوامل اصلی ســقوط بازار سرمایه اعالم شدند.

حیدری با بیان اینکه در برگزاری مجامع علی رغم اینکه قانون تجارت و قانون 
بازار ســرمایه و قانون اجرای اصل 44 ترتیبات مشــخصی را تمهید کرده اما 
تالش شده اقداماتی خالف آن به اجرا برسد، گفت: حتی اگر  علیرغم کارآیی 
و شفافیت در قوانین مصوب، برخی قائل به وجود نقص در قانون هستند، باید 
ضمن التزام به قانون  به مرجع اصلی آن که مجلس است رجوع و برای اقناع 
نمایندگان مجلس تالش کنند تا قانون را اصالح کنند. هر چند اثبات شده که 
ادعای وجود بن بست در اجرای قانون اصل 44 برای برگزاری مجامع بهانه ای 
بیش نبوده و بر همین اســاس هم خرداد ماه ســال گذشته با حکم دستگاه 
قضایی و با ورود سازمان بازرسی اقدامات مغایر قانون متوقف و قرار بر این شد 
که آزادسازی سهام عدالت و برگزاری مجامع منطبق با قانون اصل 44 اصالح 
شود.حیدری یادآور شد: اما مساله ای که امروز درگیر آن هستیم این است که 
همچنان در بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی برخی از افراد اصرار در وجود 
بن بست در این قانون داشته و همچنین معتقد هستند شورای عالی بورس به 
حکم ابالغیه سال 99؛ شانیت فراقانونی و اختیار در نقض یا نسخ قانون را دارد.
وی افزود: معتقدم انجام مباحث مبنایی الزم و ضروری است و اگر بخواهیم با 
اصالح فرایندها وارد یک مسیر طوالنی شویم، حتما باید پیش از آن، ابهامات 
در یک تفاهم جمعی و یا حداقل در قالب استفساریه از مرجع عالی صادر کننده 
ابالغیه، برطرف شود. چراکه وجود ابهام باعث می شود در اجرای حق وعدالت 
و ادامه مسیر دچار مشکل شویم. سخنگوی کانون سرمایه گذاری های استانی 
سهام عدالت به تعهد تمام دست اندرکاران در بخش های دولتی و مردمی برای 
حفاظت از دارایی ها اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد تاکید کنم که این مساله و 
وجود اختالف نظر در ترتیبات  انجام امور،نافی  التزام جمعی به اداره متعهدانه 
دارایــی مردم و صیانت از آن در طــول دوران تعلیق و تعیین تکلیف ابهامات 
نبوده است و هم در بحث نظارت و هم در مواضعی همچون افزایش سرمایه ها 
و شناســایی و وصول و توزیع ســود، اقدامات الزم انجام شده است.سخنگوی 
کانون با انتقاد از عده ای که در نحوه اداره حرفه ای شرکت های سرمایه گذاری 
استانی تشکیک می کنندحیدری ادامه داد: از طرفی حقوق مالکانه سهامداران 
روش غیر مستقیم به واسطه کارگروهی که شورای عالی بورس تصویب کرده 
بواســطه کانون اعمال شده و نظارت در امورات شرکت های سرمایه پذیر سبد 
سهام عدالت با استقرار دبیرخانه ای در کانون سهام عدالت در حال انجام است 
و در توزیع عواید و سود سهام عدالت نیز با همکاری مستمر با سازمان بورس 
اقدامات الزم انجام شده اســت. عالوه بر آن  امورات مرتبط با سهامداران روش 
مســتقیم هم در بحث افزایش ســرمایه در حال انجام است و نظارت ها بر اثر 
تامل در بررســی و اصالح آیین نامه هیچ وقت متوقف نشده است.وی با بیان 
اینکه مطابق مصوبه شورای عالی بورس برگزاری مجامع به بعد از تعیین مدل 
نهایی اجرای سهام عدالت بر مبنای قانون و اصالح آیین نامه ازادسازی موکول 
شــده، گفت: امور شرکت های سرمایه گذار استانی و به طور کلی امورات سهام 
عدالت در حوزه صیانت از حقوق ســهامداران، افزایش سرمایه ها، وصول سود، 
تعیین نمایندگان و نظارت بر عملکرد شرکت های سبد سهام عدالت هیچ گاه 
متوقف نشده اما این اقدامات نافی این نیست که هر چه سریع تر باید در اصالح 
آیین نامه به یک جمع بندی برســیم و از ابهامات گذر کنیم.سخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درباره تغییر ارزش سهام عدالت 
اظهار داشت: ارزش ثبتی شرکت های سرمایه استانی 380 هزار میلیارد تومان 
بود اما متاســفانه برخی ناهماهنگی ها در اجرای مصوبه شــورای عالی بورس 
مبنی بر اینکه شــرکت  ســپرده گذاری مرکزی 5 در هزار دارایی شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی را کسر و به حســاب صندوق توسعه بازار منتقل کند 
و صندوق توسعه بازار نسبت به بازارگردانی سهام شرکت  های سرمایه گذاری 
اســتانی اقدام کند، موجب تاخیر دو ساله در اجرای این مصوبه شد. حیدری 
تاکید کرد: طبیعتا ارزش واقعی شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از سبد 
ســهامی است که در اختیار دارند با اختالفی فاحش باالتر از ارزش سهام آنها 
قبل از تعلیق نمادها است و قیمت های قبل از توقف نمادهای اکثر شرکت های 
سرمایه گذار استانی اختالف فاحش و منفی بسیار زیادی با ارزش واقعی سهام 
شــرکت ها دارد که با اقدام بهنگام ســازمان بورس و توقف نمادها شرایط به 
نسبت کنترل شده است.وی گفت: امیدوارم با تعیین تکلیف اصالح آیین نامه 
و انتقال بازارگردانی به اشــخاص واجد صالحیت و قانونی بتوانیم با بازگشایی 
نمادها و با تدابیری که اندیشیده می شود قیمت سهام را به قیمت واقعی دارایی 

شرکت های سرمایه گذاری استانی برسانیم.

متقاضیان مسکن ملی پرند چشم به گوشی 
دوخته اند!

تعداد ۲۲4 هزار متقاضی برای واحدهای پرند ثبت نام کرده و تاکنون تنها ۲5 هزار نفر تایید 
شده اند. مسئوالن می گویند که طرح ها متقاضی محور هستند و شرایط پنج گانه مثل سبز 
بودن فرم »ج« و پرداخت آورده در شــروع اجرای پروژه ها اثرگذار است اما بررسی ها نشان 
می دهد بسیاری از افراد واجد شرایط ماه هاست در انتظار دریافت پیامک تعیین تکلیف به 
ســر می برند.به گزارش ایســنا، در ابتدای طرح مسکن ملی عنوان می شد که قرار است در 
شــهر جدید پرند ۲0 هزار واحد مسکونی ساخته شــود و حتی وعده تکمیل این تعداد تا 
ســال ۱400 داده شد.اما در فاز اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در سال ۱398 پس از 
پاالیش متقاضیان و در نظر گرفتن موضوعاتی مثل سبز بودن فرم ج، سرپرست خانوار بودن، 
برخورداری از توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه ها، فاقد مسکن بودن و... نزدیک به ۱0 
هزار نفر از متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی در پرند واجد شرایط تشخیص داده 
شــدند.پس از ابالغ قانون جهش تولید و تامین مسکن در مردادماه سال ۱400 پروژه های 
مسکن مهر و مسکن ملی با طرح نهضت ملی مسکن ادغام شدند و به نظر می رسد برنامه 
احداث ۲0 هزار مســکن در شــهر جدید پرند نیز با تغییراتی مواجه شد.بیشــترین تعداد 
متقاضی برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران به شهر جدید پرند مربوط 
می شــود. بر اساس آماری که اواخر آبان امسال توسط علیرضا جعفریـ  مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید ارایه شــد برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید 
پرنــد تعداد ۲۲4 هزار و 84۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲5 هزار و ۲۲5 نفر تایید 
نهایی شدند و برای ۲۷ هزار و ۱64 نفر واحد تعریف شده است.آن طور که مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید گفته تاکنون حدود 3۷6 هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن 
در شــهرهای جدید پرند و هشــتگرد ثبت نام کرده اند و حدود 4۷ هزار نفر تایید شده اند. 
حدود 55 هزار واحد نیز برای دو شــهر مذکور تعریف شــده است. ظرفیت زمین و واحد 
اختصاص داده شده حدود 8000 واحد بیش از تعداد ثبت نامی ها است که در مراحل بعد به 
متقاضیان واجد شرایط تعلق می گیرد.از جمله پروژه های مسکن مهر که تکمیل آن سال ها 
به درازا کشیده، مسکن مهر فاز 6 شهر جدید پرند است که حاال خبر می رسد در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن  3۲00 واحد آن تحویل داده شده، ۱۲80 واحد تا ۲0 روز آینده تحویل 
داده می شود و ۱500 واحد تا آخر سال و ظرف سه ماه آینده تکمیل و تحویل داده خواهد 
شد. به گفته پیمانکار پروژه، کارهای اولیه و تأسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و در مرحله 
تکمیل نهایی پروژه هســتیم.در حال حاضر مسئوالن عنوان می کنند که طرح نهضت ملی 
مسکن، متقاضی محور است و اگر متقاضی وجود نداشته باشد پروژه ها کلنگ زنی نمی شود. 

در حاشیه جلسه دولت
خاندوزی: صورت های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی 

منتشر می شود
وزیر اقتصاد گفت: روز شــنبه صورت های مالی ۲0۷ شــرکت دولتی -عمدتاً شرکت های 
وابســته به بانک های کشور - را برای اولین بار منتشر خواهیم کرد.به گزارش ایسنا، احسان 
خاندوزی در حاشــیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه سیاست 
شــفافیت اقتصادی و صورت های مالی بخش های دولتی روز شنبه صورت های مالی ۲0۷ 
شــرکت دولتی -عمدتاً شرکت های وابسته به بانک های کشــور - را برای اولین بار منتشر 
خواهیم کرد که در ادامه 400 عنوان شــفافیت شرکت های پیشین به بیش از 600 مورد 
انتشــار می رسیم و امیدوارم تا فروردین رکورد شــفافیت هزار شرکت دولتی را پشت سر 
بگذاریم .وی افزود: درباره درخواستی که ما دیروز از رییس قوه قضاییه داشتیم و با حمایت 
ایشان هم مواجه شد این بود که حدود یک میلیون پرونده از معوقات مالیاتی با ارزش حدود 
4۷0 هزار میلیارد تومان که از جمله به دلیل وقتی که قضات باید می گذاشــتند کمتر بود 
و در هیئت های بررسی مالیاتی مدت ها معطل مانده بود.خاندوزی یادآور شد: درخواست ما 
این بود که از قضات بازنشسته و سایر حقوقدانان هم استفاده کنیم که همانطور که در حوزه 

اموال تملیکی هم حضور قضات و نقشی که آرای جدید ایفا کرد.

آشنایی با معافیت های یک مالیات پر سروصدا

مالیاتبرعایدیسرمایهشاملیکدرصدافرادمیشود
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور بر 
این نکته تاکید کرد که مالیات بر عایدی ســرمایه شامل یک 
درصد افراد جامعه خواهد شــد.مهدی موحد در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل چهارگروه 
از دارایی ها می شــود، توضیح داد: این دارایی ها شامل ملک و 
سرقفلی، انواع خودروهایی که امکان شماره گذاری دارند، طال 
و  فلزات گرانبها و همچنین انواع ارز است. از انجایی که مالیات 
بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی مابه تفاوت قیمت فروش و 
قیمت خرید است، این مالیات شامل حال همه افرادی می شود 
که میخواهند دارایی خود را به فروش برسانند. برای مثال اگر 
فرد خانه ای بــه مبلغ پنج میلیارد تومان خریداری کرد و آن 
خانه را 6 میلیارد تومان فروخت، یک میلیارد مابه تفاوت خرید 
و فروش آن خانه مشــمول مالیات خواهد شد.وی ادامه داد: 
البته برخی معافیت هایی شامل این افراد می شود. برای مثال  
فردی که به تعداد اعضای خانواده آن یعنی فرزندان باالی ۱8 
سال و همسر فرد چهار نفر باشد، تا سقف حداکثر چهار ملک 
یا خودرو معاف از پرداخت مالیات بر عایدی ســرمایه است. 
برای مثال اگر یک فردی دو فرزند باالی ۱8 سال داشته باشد، 
به اضافه همسر و خودش، یعنی یک خانواده چهار نفره باشند 
تا ســقف چهار ملک یا خودرو معاف از مالیات هستند و فقط 

برای فروش ملک پنجم مشمول مالیات می شوند.رییس مرکز 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه 
بخش قابل توجهی از مردم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه 
می شوند، گفت: زیرا بسیاری از مردم شاید حتی یک مسکن 
هم نداشته باشند. مالیات بر عایدی سرمایه شامل یک درصد 
افراد جامعه خواهد شد. زیرا یک درصد از افراد جامعه هستند 
که ممکن اســت چهار خودرو یا ملک داشته باشند.موحد در 
ادامه به این سوال که اشخاص حقیقی که اقدام به خرید دالر 
می کنند، چگونه شناسایی خواهند شد، پاسخ داد: طبق طرح 
امــکان ثبت دالر در یک صرافی مجاز بــرای فرد وجود دارد. 
یعنی زمانی که فرد دالر میخرد باید صورت حساب الکترونیک 
ثبت شــود که چه میزان دالر را با چه نرخی و در چه زمانی 
خریداری کرده است، زمان فروش نیز  این اطالعات باید ثبت 
شود تا بررسی شود مشــمول مالیات خواهد شد یا خیر. اگر 
صورت حســاب الکترونیکی صادر نشــود، و منابع حاصل از 
فروش دالر به حساب فرد واریز شود، پولی که به حساب واریز 
شــده است مشمول مالیات بر درامد اتفاقی می شود.بر اساس 
این گزارش،   نمایندگان مجلس یازدهم دی ماه وارد بررسی 
طرح ۲۷ ماده ای مالیات بر عایدی ســرمایه شدند و موادی از 

این طرح را تصویب کردند.

تورم ماهیانه بازار مسکن شهر تهران طبق اعالم 
دو مرکز ارایه آمار در آذرماه امسال کاهش یافته 
و کارشناسان معتقدند در صورت کنترل تورم و 
نقدینگی می توان به ثبات نســبی قیمت خانه 
امیدوار بود.به گزارش ایســنا، تابلوی دوم از بازار مســکن شهر تهران، کاهش سرعت 
رشــد ماهیانه قیمت در نهمین ماه سال جاری را تایید کرد. بر اساس اعالم مرکز آمار 
در آذرماه ۱40۱ متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران به 50 میلیون و 44۷ 
هزار تومان در هر متر مربع رســیده اســت. این در حالی است که چند روز قبل بانک 
مرکزی بر اســاس روش میانگین حسابی، متوســط قیمت هر متر مسکن در آذرماه 
امســال در شــهر تهران را 48 میلیون تومان اعالم کرد.طبق شاخص مرکز آمار تورم 
ماهیانه آپارتمان در پایتخت به 4.۱ درصد رسیده که کاهش 0.9 درصدی را در مقایسه 

با ماه قبل نشان می دهد. بانک مرکزی هم رشد ماهیانه قیمت را ۲.9 درصد اعالم کرد 
که از کاهش 3.9 درصدی تورم مسکن نسبت به آبان ماه حکایت داشت.اگرچه هر دو 
آمار مذکور، کاهش شتاب رشد ماهیانه قیمت در آذرماه ۱40۱ را تایید می کند، تورم 
نقطه به نقطه و سالیانه دچار افزایش شده است. تورم نقطه به نقطه آپارتمان در تهران 
به 5۲.۱ درصد رسیده که نشان دهنده رشد ۲.۱ درصدی در مقایسه با آبان ماه است. 
تورم ســالیانه هم رشــد 3۷.۱ درصد را به تصویر می کشد؛ در حالی که تورم سالیانه 
آبان ماه 35 درصد بود.آمار فوق گویای آن اســت که در صورت ادامه کاهش ســرعت 
رشــد ماهیانه قیمت ها تورم سالیانه و نقطه به نقطه نیز می تواند دچار افت شود. تورم 
عمومی، رشــد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن 
است که در صورت کنترل شاخصهای مذکور، بازار مسکن نیز آرام خواهد شد.از طرف 
دیگر تورم عمومی و رشــد قیمت نهاده های ساختمانی، هزینه های ساخت مسکن را 

افزایش داده اســت. آخرین آمار مربوط به بهار امســال که از سوی بانک مرکزی ارایه 
شده از رشد 5۱ درصدی هزینه ساخت مسکن در مقایسه با سال ۱400 حکایت دارد. 
بر این اساس برخی برآوردها نشان می دهد متوسط قیمت ساخت هر متر خانه )بدون 
احتساب قیمت زمین( به 8.3 میلیون تومان رسیده است. به همین دلیل کارشناسان 
معتقدند در مناطق متوسط و میانی، حباب قیمت مسکن وجود ندارد و آنچه در بازار 
دیده می شــود متاثر از رشد هزینه های ساخت است.حسن محتشمـ  کارشناس بازار 
مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا می گوید: مساله ی مهم در شرایط فعلی 
ثبات اقتصادی است. این که بازار ارز نرخ های باالتر را هم به خود ببیند و روی یک عدد 
تثبیت شود بهتر از این است که در یک فرآیند نوسانی نامشخص قرار بگیرد زیرا این 
ابهامات به تولید و سرمایه گذاری لطمه می زند.فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره 
کانون انبوه ســازان نیز بیان می کند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و رشد قیمت ها، 
نمی توان انتظار داشــت بازار مســکن که عمده فعالیت و تولید در آن توســط بخش 
خصوصی انجام می شود دچار تورم و افزایش قیمت ها نشود.وی تاکید کرد: بازیگر اصلی 
بازار مسکن و یکی از مولفه های مهم در این خصوص، عرضه و تقاضایی است که باهم 
همخوانی ندارد. ما کماکان در کشور با کمبود حدود 5 میلیون مسکن مواجه هستیم.

امیدواری به ثبات قیمت خانه

افت هیجان موقت در بازار مسکن
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گزیده خبر

جلسه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان

جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت 
آب منطقه ای کردستان با حضور مدیر عامل، معاونین، 
جمعی از مدیران و اعضــای کمیته مدیریت بحران و 
پدافند در ســالن جلسات این شــرکت، برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
در این نشست مهندس آرش آریانژاد با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی 
مبنی بر احتمال شدت گرفتن بارندگی ها در دو ما پیش رو، اظهار داشت: برگزاری 
و اجرای مصوبات جلسات مدیریت بحران و پدافندغیرعامل بسیار ضروری است 
و می طلبد بصورت مستمر و مرتب برگزار گردد.وی افزود: با توجه به اینکه در 
فصل بارندگی قرار داریم، وضعیت منابع و مصارف و پایش مســتمر سدها باید 
در اولویــت قرار بگیرد و اعضای این کمیته بنــا به وظایف مرتبط، در خصوص 
تأمین آب شــرب شهرهای استان، نهایت جدیت را بکار گیرند.مهندس آریانژاد 
تصریح کرد: استان کردستان مستعد وقوع سیالب و بروز خسارات مالی و جانی 
در بارش های کم نیز هســت و لذا حساسیت شرکت در وصول و اقدام فوری بر 
اساس اخطاریه های داده شده بسیار باالست. توجه و اقدام در سه مقطع قبل از 
صدور پیش آگاهی، پس از صدور اخطار و در نهایت تا پایان رخداد سیل و پس 

از فروکش سیالب، مستندسازی وارائه گزارش ها همواره مدنظر است.

جریمۀ 60 میلیون تومانی برای دفع غیر 
اصولی پسماند در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-با پایش مستمر و پیگیری حفاظت محیط زیست استان، یک شهرداری، 
به دلیل عدم مدیریت صحیح پســماندهای شــهری، از سوی مرجع قضایی به 
پرداخت 600 میلیون ریال جریمه محکوم شــد.به گزارش اداره روابط عمومی و 
امور رسانه حفاظت محیط زیست استان چهارمحال وبختیاری، سعید یوسف پور 
گفت: یک شهردار متخلف به جرم دفع غیربهداشتی پسماندهای شهری و عدم 
توجه به اخطارهای حفاظت محیط زیســت مبنی بر رفع آلودگی ناشی از دفع 
غیراصولی پسماند شــهری، به پرداخت 600 میلیون ریال )60 میلیون تومان( 

جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان افزود: مدیریت پسماند و دفن اصولی 
زباله یکی از چالش های محیط زیســتی استان است و برنامه ریزی برای استفاده 
از فناوری های نو در بازیافت و کاهش زباله تولیدی می تواند تاحد زیادی کمک 

کننده باشد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛
رشد ۵۹ درصدی و ترابری ایمن

  مدیر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان از رشد ۵۹ درصدی و ترابری 
ایمن نزدیک به ۴6۹هزار مسافر و گردشگر در مسیرهای داخلی و ترابری بیش از 
16 هزار مسافر در مسیرهای بین المللی طی ۹ ماهه سال 1۴01 در بنادر غرب 
اســتان هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، مرتضی ساالری ضمن اعالم این خبر گفت: 
در حوزه سفرهای داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی 
و سایر جزایر خلیج فارس و بالعکس توانستیم در ۹ ماهه سال 1۴01، جابجایی 
۴6۹ هزار و ۴۸1 نفر سفر را در مسیرهای مذکور با رشدی ۵۹ درصدی به ثبت 
برســانیم و در این زمینه جایگاه پنجم در بین بنادر کشور را به خود اختصاص 
دهیم.وی افزود: بنادر غرب استان در ۹ ماهه سال جاری در بخش مسافرت های 
دریایی بین المللی)به مقصد بنادر کشورامارات متحده عربی(، با ترابری 16 هزار 
و ۹۸۲ نفر مسافر، رشــد ۳10 درصدی را در کارنامه عملیاتی به ثبت رساند و 

دراین زمینه حائز جایگاه نخست در بین بنادر کشور شد.

۲ سالن ورزشی فوتبال پارک خانواده و ابن 
سینا به زودی به بهره برداری می رسد

سرپرســت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به 
اینکه شهر کرج در حوزه تفریحی وگردشگری کمبودها و نیازهای فراوانی دارد 
افزود: اجرای پروژه پارکرود و تحقق بیش از ۴0 پارک محله محور و تکمیل آن تا 
پایان سال می تواند تغییر ملموسی در چهره و تلطیف فضای عمومی شهر داشته 
باشد.علیرضا عاقلی از بهره برداری سالن سرپوشیده فوتبال پارک خانواده خبرداد 
گفت: این زمین فوتبال به متراژ هزار متر مربع با چمن مصنوعی و برخوردار از 
امکانات سالن فوتسال، سالن بدنسازی و ورزش های همگانی، رختکن، رستوران، 
کافی شاپ است.این مسئول با بیان اینکه امکان سنجی احداث دو سالن ورزشی 
پارک خانواده، ابن ســینا و شــهر بازی نبوت از طریق برگزاری فراخوان صورت 
گرفته و سازمان سرمایه گذاری نیز همکاری خوبی در پیشبرد این پروژه ها داشته 
اظهار داشت: سالن ورزشی فوتبال ابن سینا در محله حیدر آباد و شهر بازی نبوت 
 با بیش از ۹0 درصد پیشرفت فیزیکی درآینده ای نزدیک به بهره برداری می رسند.

وی توضیح داد:  امیدوارم با توســعه و افزایش سالن های ورزشی و نصب وسایل 
تندرستی در پارک ها و بوستان ها شاهد باال رفتن سرانه ورزشی و نشاط شادابی 

و سالمت شهروندان در شهر کرج باشیم.

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان؛
انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و 

پرورشی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
 تبریز – شــیعه نواز: با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 
»دکتر پناه علی حســین زاده« بعنوان سرپرســت معاونت فرهنگی و پرورشی 
دستگاه تعلیم و تربیت استان معرفی شد.طی حکم حجت االسالم و المسلمین 
علی پوررادی، »دکتر پناه علی حسین زاده« بعنوان سرپرست معاونت فرهنگی و 
پرورشــی آموزش و پرورش استان منصوب و از تالش های طاهر علمی در مدت 
تصدی پست قدردانی شد.در بخشی از متن حکم انتصاب دکتر حسین زاده آمده 
است: انشااهلل با اتکال به خداوند متعال و پیروی از وصایای گرانقدر امام راحل )ره( 
و با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیشــبرد اهداف و برنامه های 
وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم و با مساعدت فرهنگیان مومن و متعهد 
و همه شــیفتگان و دلسوختگان به فرهنگ در آن حوزه، به انجام وظایف محوله 
طبق ضوابط و مقررات همت گمارید.همچنین در این راستا رعایت اصول عدالت 
محوری، انقالب گری، مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی و قانون مداری الزامی 
شمرده شده است.در ادامه حکم با تاکید بر اهتمام و جدیّت نسبت به مفاد بیانیه 
گام دوم انقالب و سیاســت های سند تحول بنیادین، اسناد باالدستی و قوانین 
و مقررات آموزشی و پرورشــی، تقسیم کار، نظارت، تزکیه و الگوسازی خویش، 

پژوهش و برنامه ریزی در خصوص اوقات فراغت دانش آموزان بیان شده است.

راهکاری برای جبران کمبود منابع آب شرب؟
نمی توان صد درصد روی آب های 

ژرف حساب کرد
معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع 
آب ایران گفت: برداشت از آب های ژرف اکنون در مرحله 
تحقیق و مطاله قرار دارد، ممکن است در برخی مناطق 
به صورت شــرب بتوانیم از این آب برداشت کنیم و در 
برخی مناطق نیز امکان برداشــت وجود نداشــته باشد 
یعنی پتانســیل کافی در آن منطقه خاص نباشــد، لذا 
در شــرایط فعلی نمی توان به طور صد درصد روی آن 
حساب کرد.علیرضا الماس وندی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به آخرین وضعیت برداشت آب های ژرف در کشور، 
اظهار کرد: در حال حاضر پروژه تحقیقاتی روی آب های 
ژرف انجام می شود، در این راستا چند چاه در استان های 
سیستان و بلوچستان حفر شد  که عمده آن در سیستان 
بوده است.وی ادامه داد: در برخی از استان ها نیز استفاده 
از آب های ژرف پیشنهاد شده است، منابع آب های ژرف 
نیازمند یک استمرار از نظر زمانی هستند به طوری که 
اگر یک چاه حفاری و تجهیز می شود، تداوم آبدهی باید 
چک و بر اســاس آن برنامه ریزی شود و بسط پیدا کند.

معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع 
آب ایران بــا بیان اینکه با حفر یک چاه نمی توان گفت 
که به نتیجه رسیده ایم، اظهار کرد: در فضایی که مطالعه 
صورت می گیرد باید تمامی پارامترها و شرایط بسط پیدا 

کند.

کوردشکنی در تولید و صادرات ادامه می یابد؟

فصلی نو برای نفت ایران در سال ۲۰۲۳
هرچند که بازار نفت در ۲0۲۲ سالی پرفراز و نشیب و با تحوالتی 
عمیق را پشــت سر گذاشــت اما مجموع عملکرد ایران در این 
بخش رضایت بخش بود تا جایی که طبق اعالم سخنگوی دولت، 
ماه گذشته شاهد رکوردزنی صادرات از آغاز دور جدید تحریم ها 
یعنی از ســال ۹۷ تاکنون بودیم.به گزارش ایسنا، تحوالت بازار 
نفت در ســال ۲0۲۲ دو روند متفاوت را در نیمه نخست و نیمه 
دوم ســال تجربه کرد. در حالی که روند بهبود اقتصاد جهانی با 
روندی متفاوت بین مناطق مختلف در بیشتر سال ۲0۲۲ تداوم 
داشــت، با کاهش قابل توجهی در ســه ماهه پایانی سال روبه رو 
شد. قیمت نفت در ســه ماه نخست و دوم سال ۲0۲۲ با توجه 
به روند بهبــود اقتصاد جهانی و در ادامه با تشــدید تنش های 
ژئوپولیتیکی در اروپا با روندی افزایشی همراه بود. سیاست های 
انقباضــی پولی از ســوی بانک های مرکــزی و نگرانی در مورد 
بحــران احتمالی انرژی در منطقه یــورو باعث افزایش قیمت ها 
شد.سیاســت های اتحادیه اروپا در پر کردن ذخیره ســازی های 
راهبردی گاز از یکسو سبب افزایش قیمت گاز و باال رفتن تقاضا 
نفت خام به منظور جایگزینی در نیروگاه ها شــد، از سوی دیگر 
به تســریع در افزایش ظرفیت تولید برق از منابع غیر فسیلی با 
توجه به افزایش قیمت های سوخت های فسیلی در نیمه نخست 
ســال انجامید، اما در نیمه دوم ســال ۲0۲۲، با توجه به شیوع 
مجدد ویروس کووید-1۹ در چین و سیاست سخت گیرانه کووید 
صفر از ســوی این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 
در نیمه دوم ســال ۲0۲۲ تحت تأثیر قــرار گرفت و با توجه به 
کاهش فعالیت های اقتصادی در کشورهای عضو سازمان توسعه 
و همکاری های اقتصادی )اوئی سی دی(، تقاضای نفت در بازار نیز 
رشد کمتری داشت.با توجه به تکمیل ذخیره سازی گازی مطابق 
برنامه های ازپیش تدوین شده در اروپا و کاهش نگرانی ها در رابطه 
بــا بحران انرژی در فصل زمســتان اروپا، همچنین آزادســازی 
مرحله ای ذخایر راهبردی نفت خام از ســوی کشــورهای عضو 
اوئی ســی دی، قیمت نفت خام در نیمه دوم ســال با روند نزولی 
همراه بود.از سوی دیگر تصمیم های سازنده اعضای اوپک پالس 
مشــارکت کننده در بیانیه همکاری مشترک )DoC( با توجه به 
شرایط بازار سبب ایجاد ثبات و تعادل بیشتر در بازار جهانی نفت 
در سال ۲0۲۲ شد. در مقایسه با سال گذشته، قیمت سبد نفتی 
اوپک ۳1.0 دالر یا ۴۴.6 درصد افزایش را نشان می دهد، به نحوی 
که از میانگین 6۹ دالر و ۴۵ ســنت برای هر بشــکه در ســال 
گذشــته میالدی به میانگین 100 دالر و ۴۵ سنت به ازای هر 
بشکه در سال ۲0۲۲ رسیده است.هم زمان با تأثیر سیاست های 
پولــی بانک های مرکزی بر اقتصــاد جهانی و تقاضای نفت خام، 
قرنطینه مجدد در چین به شدت بر تقاضای نفت تأثیر گذاشت و 
این کشــور در سال ۲0۲۲ تقاضای نفت را کاهش داد، به طوری 
که رشد ساالنه تقاضای نفت خام در کشورهای غیر اوئی سی دی، 
به 1.۲ میلیون بشــکه در روز رسید. بر این اساس رشد تقاضای 
جهانی نفت خام نیز در سال ۲0۲۲ ساالنه ۲ میلیون و ۵00 هزار 

بشکه در روز بوده است.

نفت ایران چه مسیری را طی کرد؟
در این بین اما وضعیت ایران چندان نامطلوب نیود، چراکه شاهد 
تحوالتی در حوزه صادرات و تولید نفت بودیم، درحالی که تولید 

نفت که در سال 1۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز هم رسیده 
بود، اکنون به رقم ۳ میلیون بشکه در روز رسیده همچنین فروش 
نفت و گاز و وصول درآمدهای آنها هم بیشتر شده است. اگرچه 
صادرات نفت ایران هیچ گاه به صفر نرسید اما کاهش چشمگیری 
را تجربــه کرد. با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، اســتفاده از 
راهکارهای مختلف برای افزایش فروش و صادرات نفت با وجود 
تحریم ها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که طبق اعالم مسووالن 
اکنون شــرایط صادرات نفت بهتر است. همچنین دسترسی به 
منابع مالی ایران در خارج از کشور نیز بهبود داشته است.آنطور 
که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم 
کرده یکی از دستوردهای ما در شش ماهه نخست فعالیت دولت، 
افزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت تولید و رسیدن به ظرفیت 
تولید قبــل از تحریم ها بود که هزینه ۵00 میلیون دالری را در 
بر داشت. این سرمایه گذاری رشد 60 درصدی متراژ حفاری در 
این دوره را در پی داشت و موفق به افزایش ۸0 درصدی سرعت 
حفاری شــدیم و سرعت حفاری ما از 10.۵ متر در روز به 1۸.۲ 
متر در روز رســیده است و از 1۴۷ هزار متر حفاری در سال ۹۹ 
به ۲۳۵ هزار متر در سال 1۴00 رسیدیم.وی درباره ذخایر نفت 
و گاز صنعت نفت ایران توضیح داد: شــرکت ملی نفت ایران در 
بخش نفت 1۵۸ میلیارد بشکه معادل نفت خام و 1۸۲ میلیارد 
بشکه معادل نفت خام، ذخایر گاز در اختیار دارد که در مجموع 
۳۴0 میلیارد بشــکه معادل نفت خام می شود و مقام نخست در 
جهان به حساب می آید. در تولید نفت و گاز در بین شرکت های 
نفتی ملی و بین المللی رتبه سوم جهان را در اختیار داریم و ۴10 

مخزن نفت و گاز را مدیریت می کنیم.

افزایش درآمدها و سرمایه گذاری ها
وی بــه تحقق درآمدهای شــرکت ملی نفت ایــران مربوط به 
تبصره های یک تا 1۴ قانون بودجه در سال گذشته اشاره کرد و 

گفت: پس از 1۲ سال برای نخستین بار سوآپ فرآورده های نفتی 
محقق شد، در این مدت صادرات نفت و میعانات گازی افزایش 
یافت و موفق شــدیم ناوگان صادرات نفــت و میعانات گازی را 
افزایش دهیم و در همین حال وصول درآمدها رشــد چشمگیر 

داشت و به ۲ برابر رسید.

نفت سبک ایران مشتریان خوبی دارد/رکوردزنی صادرات 
نفت

جواد اوجی وزیر نفت نیز به تازگی اعالم کرد که هم اکنون نفت 
سبک ایران مشتریان خوبی دارد، و اکنون در کانال تولید روزانه 
۳ میلیون بشــکه نفت قرار گرفته ایم، ضمن آنکه ظرفیت تولید 
نفت سبک کشور با ابتکار همکارانم در شرکت ملی نفت ایران و 
پژوهشگاه صنعت نفت روزانه ۲00 هزار بشکه افزایش یافته است. 
روز گذشته نیز  علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از افزایش 
مداوم و مســتمر صادرات نفت خام و میعانات گازی خبر داد و 
گفت: ماه گذشته شــاهد رکوردزنی صادرات از آغاز دور جدید 

تحریم ها یعنی از سال ۹۷ تاکنون بودیم.

بازار نفت منتظر رشد اقتصادی
آنطور که پیداســت بازار نفت ایران وضعیت مثبتی را در ســال 
گذشته ســپری کرد اما در مجموع به دلیل کاهش رشد تقاضا 
وضعیــت جهانی بازار نفت چندان مطلوب نبود، آنطور که پیش 
بینی شده مقدار عرضه نفت در سال ۲0۲۲ به میزان ۴10 هزار 
بشــکه در روز بیشــتر از تقاضای آن خواهد بود، انتظار می رود 
مازاد عرضه در سال ۲0۲۳ با شدت کمتری تداوم یابد و در سه 
ماهه پایانی سال معکوس شود و تقاضای نفت به میزان ۳00 هزار 
بشکه در روز بیشتر از عرضه نفت باشد.نرسی قربان، کارشناس 
حوزه انرژی ضمن تحلیلی از وضعیت بازار نفت در ســال ۲0۲۲ 
و پیش بینی این باز در ســال پیش رو به ایسنا گفت:  رشد بازار 

نفت بستگی به میزان عرضه و تقاضا و به دنبال آن رشد اقتصادی 
دارد، در شرایط فعلی پیش بینی ها از سال جدید میالدی کاهش 
رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا است، همچنین  و باتوجه 
به اوج گیری مجدد کرونا برآورد می شــود که بازار نفت اوضاع 
مطلوبی را تجربه نکند.وی ادامه داد: مجموع شــرایط بیانگر این 
مطلب است که اگر شرایط فعلی را حفظ کنیم یعنی قیمت نفت 
در همین نقطه باقی بماند شــرایط مطلوبی خواهد بود، شرایط 
چندان مناســبی برای افزایش قیمت نفت وجود ندارد اما با این 
وجود این پیش بینی نیز وجود دارد که با اتفاقاتی شرایط کامال 
تغییر کند.این کارشناس انرژی با بیان اینکه با مهار کامل مساله 
کرونا و حرکت مجدد موتور رشد اقتصادی امکان تغییر شرایط 
وجود دارد اما باید درنظر داشــت که تحقق این موضوع زمان بر 
خواهد بود، گفت: از سوی دیگر جنگ اوکران و روسیه نیز در بازار 
تاثیر گذاشــته است، اگر صلح برقرار شود به گونه ای که روسیه 
مجدد وارد بازار شود و ورق برگردد، قطعا شاهد اتفاقات جدیدی 
در بــازار نفت خواهیم بود.به گفته قربــان به طور کلی در حال 
حاضر شــرایط چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و حفظ شرایط 
فعلی می تواند اتفاق خوبی در بازار جهانی نفت باشد، انتظار نمی 

رود که رشد قیمت چندانی در ۲0۲۳ رقم بخورد.

فعال جایی برای تجدیدپذیرها نیست/ نفت با قدرت ادامه 
می دهد

وی با اشاره به نفوذ انرژی های تجدیدپذیر در دنیا و جایگزینی 
آن ها با سوخت های فسیلی، گفت: رشد تجدیدپذیر هابسیار باال 
بوده اما به دلیل اینکه میزان وســعت آن ها از ابتدای آغاز زیاد 
نبود با وجود اینکه رشــد زیادی دارند اما تاثیر آن به این میزان 
نبوده اســت در نتیجه احتماال تا ۲0 ســال آینده نیاز به انرژی 
های تجدیدپذیر خواهیم داشــت اما در این میان تجدیدپذیرها 
نیز رشد بیشتری می کنند.این کارشناس با اشاره به محدودیت 
های موجود برای اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گفت: با 
وجود محدودیت ها، علی رغم اینکه این انرژی در ســال ۲0۲۳ 
رشد زیادی خواهد داشــت اما اینکه بتواند در این سال و حتی 
دو تا سه سال آینده جایگزین انرژی های فسیلی شوند، محقق 

نخواهد شد.
قربان با اشاره به وضعیت بازار نفت ایران در سال ۲0۲۲ و آنچه 
در آینده برای آن اتفاق خواهد افتاد، گفت: در سالی که گذشت 
برجام به سرانجام نرســید و تحریم ها علیه ایران ادامه داشت، 
اگر نتوانیم به بازارهــای جهانی بازگردیم و صادرات بدون وقفه 
و تحریم ادامه داشــته باشد مشکالت از نظر ارزی اضافه خواهد 
شد.وی با بیان اینکه اگر تحریم ها برداشته شود در زمانی کوتاه 
میزان صادرات نیز افزایش می یابد، گفت: افزایش ظرفیت تولید 
در کشور بســتگی به میزان سرمایه گذاری در این بخش است، 
موضــوع افزایش تولید زمان بر خواهد بــود، اینکه از چه زمانی 
استارت برنامه های افزایش تولید نیز رقم خورده در این موضوع 
اهمیت دارد.این کارشــناس با اشــاره به چالش ها و مشکالت 
موجود، گفت: ایران توانایی باالیی برای توسعه ظرفیت های خود 
دارد که باید به آن ها توجه شــود، در صورت افزایش ســرمایه 
گــذاری و رفع چالش ها می توانیم وضعیــت امیدوارکننده ای 

را متصور باشیم.

مدیر اســبق بین الملــل وزارت نفت گفت: 
هرچند نباید بازار پاکستان را از دست بدهیم 
امــا اقتصادی تریــن تجــارت گازی برای ما 
صادرات به اروپا است. شاید هزینه و مسافت 
بیشــتری پرداخت کنیم اما راحت تر و بازار 
باثبات تری است و بازگشت پول صادراتی نیز 
مطمئن تر اســت.علی ماجدی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره صادرات گاز به 
پاکستان و برنامه ای که روسیه برای ورود به 
این بازار از مسیر ایران دارد، اظهار داشت: ابتدا 
اینکه برنامه صادرات گاز ایران به پاکستان به 
جایی نمی رسد زیرا اصل ماجرا این است که 
ما به صــورت بالفعــل گازی نداریم و تولید 
بیشــتر نیاز بــه ســرمایه گذاری کالن دارد. 
پاکســتان هم در این قضیه با ما بازی کرد ما 
تمامی اقدامات الزم را اجرا کرده بودیم و تنها 
100 کیلومتر خط باقی مانده بود اما آنها خط 
لوله را در کشور خود احداث نکردند، در حالی 
که ما خط لولــه را با اینچ باال احداث کردیم 
که اکنون گاز ارسالی تنها به مصرف شهرهای 
سیستان و بلوچستان می رسد.وی تاکید کرد: 
اکنون باید روسیه موضع خود را مشخص کند 
که چگونه قرار است از مسیر ایران به پاکستان 
گاز ارسال کند، این برنامه ها نه کوتاه مدت و 
نه میان مدت قابل تحقق اســت، دلیلی ندارد 
بپذیریم روسیه گاز خود را از مسیر کشور ما 

صادر کند در حالی که خودمان به طور بالقوه 
ایــن امکان را داریم که صادرات گاز داشــته 
باشیم.مدیر اســبق بین الملل وزارت نفت با 
بیان اینکه پاکســتان برای دریافت گاز ایران 
کم کاری کرده اســت، خاطرنشان کرد: البته 
در این قضیه بازی های سیاســی هم دخیل 
است، یعنی اسالم آباد تحت تاثیر کشورهای 
رقیب قرار می گیــرد، ضمن اینکه ما هم اگر 
بلندمدت فکر کنیم و از مشاجره با دنیا پرهیز 
کنیم همه امکانات احیا خواهد شد.وی یادآور 
شــد: در هر حال ما نباید بپذیریم در جایی 
که خودمان هزینه کردیم و می توانیم صادرات 

داشــته باشــیم بازارمان را به روسیه واگذار 
کنیم، این برنامه هیچ توجیهی ندارد.ماجدی 
درباره به صرفه بودن مســیر ایران، روسیه و 
یا قطر برای دریافت گاز در پاکســتان گفت: 
صادرات از مسیر ال ان جی مناسب و همیشه 
در دسترس اســت ترکمنستان هم مشخص 
نیســت که چه میزان گاز اضافی دارد و چه 
میزان این قدرت را دارد که از مسیر افغانستان 
به پاکستان برســد، اما مسیر ایران نزدیک تر 
است ، ضمن اینکه قاعدتا خط لوله نسبت به 
ال ان جی ثبات بیشــتری داشته، بلندمدت تر 
بوده و همچنین استراتژیک است. بنابراین ما 

به هیچ عنوان نباید از سرمایه گذاری که برای 
رساندن گاز به پاکستان داشته ایم به راحتی 
صرفنظر کنیم، با یک سرمایه گذاری محدود 
می توانیم گاز را به این کشــور برســانیم.وی 
گفت: از نظر صرفه اقتصادی بهتر اســت که 
پاکســتان از ایران گاز دریافت کند، و از دیگر 
سو اگر قرار باشد سیاست خارجی ما نه تعادل 
بلکه  جنگ و جدل باشــد بایــد کال پرونده 
صادرات گاز را ببندیم.مدیر اســبق بین الملل 
وزارت نفــت با بیــان اینکه مــا می توانیم از 
آلترناتیوهای مختلفی برای صادرات استفاده 
کنیم اما همواره فرصت ها را از دست داده ایم، 
تاکید کرد: کشــورها باید ایــن اطمینان را 
داشته باشند که بابت تجارت با ایران هزینه ای 
را متحمل نمی شوند، زیرا همواره نگرانند که 
در صورت معامله با ایران تحت تحریم امریکا 
قرار می گیرند و باید هزینه اضافی بپردازند.وی 
بیان داشت: به عقیده بنده هرچند نباید بازار 
پاکستان را از دست بدهیم اما اقتصادی ترین 
تجارت گازی برای ما صادرات به اروپا اســت 
ممکن اســت هزینه و مســافت بیشــتری 
پرداخت کنیم اما راحت تر و بازار باثبات تری 
است و بازگشت پول صادراتی نیز مطمئن تر 
است یعنی اگر قرار باشد بین پاکستان و اروپا 
انتخاب کنیم اروپا گزینه و مقصد بهتری است 

چون دستیابی به پول راحت تر است.

بازار گاز پاکستان به ایران می رسد 
یا روسیه؟ 

نظرسنجی جدید بلومبرگ نشان داد تولید نفت اوپک در دسامبر افزایش پیدا کرده اما 
این ســازمان همچنان موفق نشده است به اهداف تولید برای این ماه دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، طبق نتایج نظرسنجی بلومبرگ، تولید نفت اوپک با افزایش تصاعدی 
تولید نیجریه در دســامبر، به میزان 1۵0 هزار بشکه در روز افزایش یافت. نیجریه که 
به مدت چندین دهه با مشــکل سرقت نفت دست و پنجه نرم کرده است، اعالم کرد 
به شــکل موثر موفق شده است با این اقدامات مجرمانه مقابله کند و در نتیجه، تولید 
نفت واقعی این کشــور افزایش پیدا کرده است.مقامات نیجریه ای در اکتبر یک اتصال 
۲.۵ مایلی غیرقانونی در زیر آب را در پایانه صادرات فورکادو شناسایی کردند. شرکت 

نفتی دولتی NNPC نیجریه اعالم کرد این اتصال به مدت حدود ۹ ســال بدون اینکه 
شناسایی شود، فعال بوده است.نیجریه برای سرقت نفت از خطوط لوله زمینی معروف 
بوده است اما کشف سرقت زیر آبی نفت، نخستین مورد در نوع خود محسوب می شود. 
این تولیدکننده آفریقایی برآورد کرده که به دلیل این سرقت، حدود 600 هزار بشکه 
در روز نفت از دست داده است. اما نظرسنجی بلومبرگ برای دسامبر نشان داد تولید 
نفت نیجریه به 1.۳۵ میلیون بشــکه در روز رســیده که باالترین میزان در هشت ماه 
گذشته اســت.تولید نفت اوپک همچنان پایین تر از سهمیه تعیین شده تحت توافق 
اوپک پالس مانده اســت. طبق آخرین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت این گروه در 

نوامبر به میزان ۷۴۴ هزار بشکه در روز کاهش 
یافت. تولید نفت عربستان سعودی در نوامبر به 
میزان ۴0۴ هزار بشــکه در روز کاهش یافت و 
به 10.۴۷۴ میلیون بشکه در روز رسید. تولید 
نفت امارات متحده عربی، کویت و عراق هم در 
نوامبر کاهش داشت و مجموع تولید این گروه 
به ۲۸.۸۲6  میلیون بشــکه در روز رســید که 
پایین ترین میزان از ژوئن و ۸00 هزار بشکه در 

روز پایینتر از سقف تعیین شده بود.گروه اوپک پالس هدف تولید خود در نوامبر را به 
میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش داد که سهم اعضای اوپک از این کاهش تولید، 
حدود 1.۲۷ میلیون بشــکه در روز بود. بر اســاس گزارش اویل پرایس، افزایش تولید 

اوپک در دسامبر برای رسیدن به سطح تولید هدف گذاری شده کافی نبود.

نظرسنجی بلومبرگ نشان داد

تولید باالتر اما ناکافی نفت اوپک
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آمار عجیب واردات رسمی محصوالت بهداشتی و آرایشی
طبق اعالم گمرک، در هشت ماهه امسال کمتر از ۶۰۰ تن محصوالت آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده که در نهایت بسیار کمتر از چیزی 
است که در بازار عرضه می شود و این در حالی است که واردات تعداد زیادی از این اقالم از قبیل کرم و صابون ممنوع است که به گفته مسئوالن مربوطه، مبدأ ورود 
آنها مناطق آزاد یا قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی بسته بندی و در بازار عرضه می شوند.به گزارش ایسنا، علیرغم 
اینکه طبق آمار گمرک میزان واردات رسمی محصوالت بهداشتی و آرایشی چندان چشمگیر نیست و واردات بسیاری از این اقالم به صفر رسیده و طبق اعالم انجمن 
واردکنندگان محصوالت آرایشی و بهداشتی، واردات بیش از ۸۰ درصد کاالهای این بخش ممنوع است، در سطح عرضه اثری از کاهش محصوالت خارجی نیست و 
این محصوالت به میزان فراوانی در بازار عرضه می شوند که مبدأ ورود آنها زیر سوال است.به عنوان نمونه، واردات انواع کرم و صابون و بسیاری از محصوالت آرایشی 
ممنوع و صفر بوده است اما در بازار مصرف شاهد عرضه بسیاری از این محصوالت با برندهای خارجی هستیم که به گفته مسئوالن مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد 
یا قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی بسته بندی و در بازار عرضه می شوند.همچنین باوجود عرضه فراوان و متنوع شامپو 
با برندهای خارجی در بازار مصرف، فقط ۸۰ تن از این محصول به صورت رسمی وارد شده است.از سوی دیگر باوجود ممنوعیت واردات فرآورده های آرایش چشم، لب 
و الک ناخن، این محصوالت با برندهای خارجی در بازار مصرف فراوان عرضه می شوند.طبق آمار گمرک، در هشت ماهه امسال کمتر از ۶۰۰ تن محصوالت آرایشی و 
بهداشتی مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده که در نهایت بسیار کمتر از چیزی است که در بازار، عرضه و مصرف می شود.بر اساس اعالم گمرک، واردات انواع صابون 
حمام و دستشویی، صابون گلسیرینه، صابون طبی و پودر صابون صفر و ممنوع بوده است. واردات محصوالت و فرآورده های آلی تانسیو اکتیف به منظور شست و شوی 
بدن به شکل مایع یا کرم نیز صفر و ممنوع بوده است.همچنین واردات فرآورده های مراقبت و نگهداری از پوست از جمله انواع کرم ها و ضد آفتاب ها نیز ممنوع است.

در میان دیگر اقالم آرایشی و بهداشتی، در هشت ماهه امسال واردات ژل قابل تزریق و سایر فرآورده های زیبایی و آرایشی ۲۷۸ تن و به ارزش ۲۲ میلیون دالر انجام 
شده است.بر اساس آمار گمرک، میزان واردات رژلب، برق لب، مداد لب و سایر فرآورده های آرایش لب، الک ناخن و فرآورده های آرایش ناخن و همچنین پن کیک و 
فوندانسیون های آرایشی صفر و ممنوع بوده است.همچنین در هشت ماهه سال گذشته ۶۳۴۱ کیلوگرم شامپو از کشورهای ایتالیا و سریالنکا وارد کشور شده که این 

میزان در هشت ماهه امسال با افزایش ۷۴ هزار و ۲۵۵ کیلوگرمی به ۸۰ هزار و ۵۹۶ کیلوگرم رسیده که ارزش واردات آن معادل ۲۶۰ هزار و ۳۷۴ دالر بوده است.
گفتنی است؛ در این مدت واردات انواع فرآورده های مربوط به مو از قبیل اسپری مو، ژل موی سر، فیکساتورهای موی سر، فر کننده ها و صاف کننده های شیمیایی نیز 
صفر و ممنوع بوده است.در بین اقالم آرایشی، واردات عطریات و ادکلن ها رشد داشته و از ۴۶ تن در سال گذشته به ۱۴۴ تن در هشت ماهه ابتدای سال جاری رسیده 

که ارزش آن نیز چهار میلیون و ۶۹۶ هزار دالر ثبت شده است.

گزیده خبر

نگاه ویژه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد به توسعه سرمایه گذاری 

با حضور دکتر موسوی نماینده المرد و مهر در مجلس 
شورای اســالمی و مهندس فتاحی مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی المرد،جلسات متعددی با چندین گروه 
ســرمایه گذاری در دفتر ســتاد منطقه ویژه اقتصادی 
المرد برگزار گردید.به گــزارش روابط عمومی منطقه 

ویــژه اقتصادی المرد، با توجه به نــگاه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در بسط و توسعه ســرمایه گذاری ها در این کانون صنعتی و معدنی، توسعه و 
گسترش سرمایه گذاری ها در اولویت برنامه های اجرایی این سازمان قرار گرفت. 
با رایزنی های مختلف با سرمایه گذاران و استقبال آنان از ظرفیت های منطقه 
ویژه اقتصادی المرد، جلســات متعددی با گروه های مختلف سرمایه گذاری در 
حوزه های فوالدی، پتروشــیمی و نیروگاهی برگزار گردید.الزم به ذکر است در 
حاشــیه این نشست ها، قرارداد سرمایه گذاری حوزه پتروشیمی به ایشان ابالغ 

گردید.

گردهمایی صنعت گران معدن، راهسازی و 
سیمان در اصفهان
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آالت 
معدنی و راهســازی، سیمان، خدمات و صنایع وابسته 
پس از چهار ســال وقفه در اصفهــان برگزار می گردد.

دوازدهمین نمایشگاه ماشین آالت معدنی و راهسازی 
و ســیمان از تاریــخ ۱۸ تا ۲۱ دی ماه در نمایشــگاه 

بین المللی اصفهان و با حضور ۷۵ مشارکت کننده از استان های تهران، اصفهان، 
یزد، کرمان، البرز، خراســان شمالی، آذربایجان شــرقی، خوزستان، سمنان و 
کردســتان برگزار خواهد شد.این نمایشــگاه در متراژ ۱۴ هزار متر مربع فضای 
نمایشگاهی برگزار خواهد شد و شش نماینده از کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، 
ژاپن، کره جنوبی و چین نیز در این رویداد تخصصی و نمایشــگاهی با رویکرد 
معرفی آخرین محصوالت و کاالهای تولید شــد و همچنین خدمات ارایه شده 
به سایر صنعت گران حضور خواهند داشت.در این نمایشگاه کارخانه های تولید 
ســیمان، تجهیز گنندگان زنجیره تامین سیمان، فرآورده های نسوز، تجهیزات 
انتقال مواد، نمایندگان ماشین آالت معدنی و راهسازی، تامین کنندگان قطعات 
یدکی ماشــین آالت معدنی و راهسازی، معادن سنگ آهن، گندله و کنسانتره، 
معادن ذغال ســنگ، شــرکت های حفاری و اکتشافی، ماشــین آالت حفاری 

اکتشافی، تولید کنندگان پلی یورتان و تجهیزات آزمایشگاهی حضور دارند.

جزئیات فروش فورس، امپاور و مینی بوس 
پگاسوس اعالم شد

بهمن دیزل فورس; ۶ تن خوابدار، کشــنده امپاور و مینی بوس پگاســوس را 
در قالب طرح جایگزینی خودروهای فرســوده به فروش می رســاند. فروش این 
محصوالت به صورت نقدی به صورت نقدی، با موعد تحویل فوری )۳۰ روزکاری 
پس از طی مراحل اســقاط خودروی فرسوده و واریز وجه و تکمیل پرونده( و به 
صورت آنالین خواهد بود.اقدام نمایند.گفتنی است، خودروهای مجاز به اسقاط 
جهت پیش ثبت نام مینی بوس صرفاً مینی بوس، جهت محصول کشنده صرفاً 
کشــنده و جهت کامیونت; ۶ تن خوابدار صرفاً کامیونــت; ۶ تن خواهد بود و 
متقاضیان می توانند فقط در یک بخشــنامه و فقط در یک خودرو پیش ثبت نام 
نمایند و به هر کدملی تنها یک  دستگاه خودرو تعلق می گیرد.کامیون فورس ۶ 
تن کابین خوابدار، خودرویی به راحتی سواری و با کاربری حمل بار است که به 
یک پیشرانه ۳۷۶۰ سی سی توربو شارژ با استاندارد آالیندگی یورو۵ مجهز است.

 در دیدار رئیس هیات عامل ایمیدرو و نماینده ولی فقیه در استان فارس 
مطرح شد:

جعفری: شناسایی 22 محدوده امیدبخش در 
شمال و شمال شرق فارس توسط ایمیدرو

رئیس هیات عامل ایمیدرو از شناســایی ۲۲ محدوده 
امیدبخش به مساحت ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از ۱۷ هزار 
کیلومتر مربع پهنه)در شــمال و شــمال شرق استان 
فارس( توسط ایمیدرو خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در نشســت با نماینده ولی 

فقیه در استان فارس طی سخنانی افزود: در راستای اجرای سیاست های توسعه 
ایمیدرو مبنی بر گسترش اکتشافات در نقاط مختلف کشور؛ پهنه ای به وسعت 
۱۷ هزار کیلومتر مربع در شمال و شمال شرق فارس اکتشاف شد که این اقدام 
منجر به شناســایی ۲۲ محدوده امیدبخش در ۱۰۰۰ کیلومتر مربع شده است.
وی گفت: همچنین با اکتشافات صورت گرفته محدوده دیگری شناسایی شده 
که دارای ذخایر فسفات و بوکسیت است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه توســعه اکتشافات و زیرساخت ها در این استان ادامه خواهد داشت، 
عنوان کرد: با توجه به پتانسیل فلزی شمال استان فارس، پیش بینی می کنیم 
این منطقه دارای ذخایر آهن و مس باشد که باید زیرساخت های استفاده از این 

ظرفیت را فراهم کرد.

با حضور جمعی از مدیران صنعتی استان آذربایجان شرقی و مدیران خودرویی 
کشور انجام شد:

افتتاح و آغاز به کار نمایشگاه خودرو تبریز
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات وابسته تبریز با 
حضور رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، اعضای 
هیات مدیره گروه خودروســازی سایپا، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز و 
جمعی از مدیران صنعتی و خودرویی کشور آغاز به کار کرد.به گزارش سایپانیوز، 
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، علی مردان عظیمی، رئیس هیأت مدیره گروه 
خودروســازی ســایپا با بیان اینکه صنعت خودرو بعد از صنعت نفت به عنوان 
دومین صنعت مهم کشور است گفت: این صنعت از نظر ایجاد اشتغال در کشور 
رکن اساســی دارد و اگر دولتها از این صنعت حمایت می کنند به دلیل ایجاد 
اشتغال در کشور است.او افزود: اگر صنعت خودروسازی و قطعه سازی در کشور 
فعال نباشــد بقیه صنایع هم پیشرفت نخواهند کرد و امیدواریم صنعت گران و 
قطعه ســازان بتوانند از ظرفیت هایی که در کشــور وجود دارد استفاده بهینه 
داشــته باشند.رئیس هیأت مدیره گروه خودروســازی سایپا تأکید کرد: استان 
آذربایجان شــرقی پتانسیل خوبی در صنعت خودرو و قطعه دارد و امیدوارم در 
این نمایشگاه تعامالت خوبی بین قطعه سازان و خودروسازان شکل بگیرد و در 

راستای تعامالت فی مابین قراردادهای ارزشمندی منعقد شود .

در گفت وگوی مطرح شد:
 ۶۰ درصد بازار دست دالالن است

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
بازار خودرو را تعدادی دالل که عموما زیر ۳۰ ســال ســن دارند اداره می کنند 
این شــغل برای آنها زحمت چندانی به همــراه ندارد و خودرو خرید و فروش و 
سود قابل توجهی عاید آنها می شــود؛ در حال حاضر ۶۰ درصد بازار خودرو در 
انحصار این افراد است.اسد کرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، نرخ دالر 
را عامل افزایش قیمت خودرو دانســت و افــزود: اگر قیمت دالر هزار تومان باال 
برود قیمت خودرو افزایش و به همان نسبت با کاهش قیمت دالر قیمت خودرو 
نیــز ریزش می کند.وی با بیان اینکه نمی دانیم نبض بازار خودرو در انحصار چه 
کسانی است، افزود: قیمت خودرو داخلی ۱۰ روز پیش با افزایش نرخ دالر، ۱۰ تا 
۸۰ میلیون تومان گران شد اما بعد از کاهش نرخ دالر قیمت خودروهای کاهش 
پیــدا کردند و حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افت قیمتی داشــتند.نائب رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به حذف مصرف کننده واقعی از بازار 
خــودرو، تصریح کرد: در حال حاضر بازار خودرو را تعدادی دالل  که عموما زیر 
۳۰ ســال سن دارند اداره می کنند این شغل برای آنها زحمت چندانی به همراه 
ندارد و خودرو خرید و فروش و ســود قابل توجهی عاید آنها می شــود؛ در حال 
حاضر ۶۰ درصد بازار خودرو در انحصار این افراد اســت.این فعال صنفی با بیان 
اینکه کاسبی نمایشگاه دارانی که در این حرفه صاحب سابقه هستند کساد شده 
است، تاکید کرد: خرید و فروش افت قابل توجهی پیدا کرده است چراکه دیگر 
خودرو یک کاالی مصرفی محسوب نمی شود.وی با انتقاد از سیاست اخذ مالیات 
از خودروهای لوکس، تصریح کرد: وزارت صمت به جای تمرکز بر تولید و افزایش 
کیفیت خودرو بر مسائل حاشیه ای تاکید می کند.کرمی عرضه خودرو در بورس 
را راهکار تنظیم این بازار ندانســت و خاطر نشان کرد: تولید خودرو باید افزایش 
پیدا کند از سوی دیگر باید روند واردات خودرو نیز تسهیل شود اینگونه می توان 
بازار را به ســمت تعادل رساند.نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران 
با اشاره به آخرین نرخ انواع خودرو داخلی در بازار، گفت: پراید صندوق دار ۲۷۰ 
میلیون تومان، پراید ۱۱۱، ۲۸۵ میلیون تومان، وانت پراید ۲۳۰ میلیون تومان، 
پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ که نرخ آن به ۵۱۰ میلیون تومان رســیده بود با کاهش نرخ 
ارز ۴۸۰ میلیون تومان معامله شد.این فعال صنفی ادامع داد: پژو ۲۰۷ دنده ای 
۶۱۰ میلیــون تومان، پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۶۸۰ میلیون تومان، تیبا ۲ ۲۹۵ 
میلیون تومان، تیبــا ۱ ۳۰۰ میلیون تومان، تارا ۶۲۰ میلیون تومان و تارا دنده 
اتوماتیک ۷۳۰ میلیون تومان و پرشــیا ۴۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شده 
است.وی در پایان با بیان اینکه بازار خودرو قفل شده است، تصریح کرد: در این 
بازار خریدار و فروشنده وجود ندارد خریدار توان مالی ندارد که با قیمت های که 
روزانه تغییر می کند نیاز خود را تامین کند و فروشنده نیز به طمع سود بیشتر 
از فروش امتناع می کند. قصه پولدارهای که می توانند خودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیارد 
تومانی خرید کنند جداســت بازار اصلی، خودرو داخلی است که باید مردم توان 

خرید داشته باشند که در حال حاضر ندارند.

احتمال کاهش سود بازرگانی به نصف با 
مصوبه دولت

شــنیده ها حاکی از آن است که مقرر شده ســود بازرگانی کاالهای وارداتی با 
مصوبه دولت به نصف کاهش یابد.به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش نرخ 
ارز و تأثیر مستقیم آن بر واردات کاالها به ویژه کاالهای اساسی، شنیده ها حاکی 
از آن است که مقرر شده سود بازرگانی با مصوبه دولت به نصف کاهش یابد.بر این 
اساس، در صورت کاهش سود بازرگانی، کاالهای وارداتی با قیمت های پایین تری 
به بازار تزریق خواهند شــد.گفتنی است، سود بازرگانی یک نوع دریافتی توسط 
گمرک است که میزان آن توسط دولت تعیین می شود و گمرک مأمور اخذ آن از 
کاالهای ورود به ایران است.سود بازرگانی می تواند بر اساس وزن، حجم یا تعداد 
دریافت شــود، که عمدتاً سنجش بر اساس وزن در گمرک مرسوم تر است. این 
سود، درآمد ارگان های مختلف دولت از جمله حق ثبت کاال، حق انحصار کاال یا 
خدمات، عوارض ساالنه شهرداری، عوارض تعاون، هالل احمر، آسفالت، خدمات 
شــهری، راهســازی، عوارض هوایی، دریایی، بهداری، راهداری و غیره را تأمین 
می کند. سود بازرگانی در وضعیت های مختلف کشور، کمبود یا فراوانی کاالیی 
خاص، شــرایط سیاسی و اقتصادی، کم و یا زیاد می شود که در واقع می توان به 
این شــکل بیان کرد که یکی از اهرم های دولت، برای برقراری تعادل در واردات 

کاال و شرایط اقتصادی جامعه، سود بازرگانی است.

بر اساس جدیدترین اعالم مرکز آمار؛

تورم ۲۱۳.۷ درصدی کاالهای وارداتی!
مرکز آمار تورم نقطه به نقطه کاالهای وارداتی در تابســتان 
۱۴۰۱ را ۲۱۳.۷ درصــد اعالم کرد.به گزارش اقتصاد آنالین، 
بر اساس جدیدترین اعالم مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۱، تورم 
ریالی فصلــی کاالهای وارداتی ۹۳.۶ درصــد، تورم نقطه به 
نقطه ۲۱۳.۷ درصد و تورم ســاالنه ۱۷۳.۱ درصد بوده است.

همچنین تورم دالری فصلی ۲.۶ درصد، نقطه به نقطه ۱۵.۹ 
درصد و تورم ساالنه ۱۶.۶ درصد بوده است.تورم ریالی فصلی 
۹۳,۶ درصد در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل )۲۳.۹ 
درصد(، ۶۹.۷ واحد درصد افزایش داشته است. بیشترین تورم 
فصلی با ۱۳۰.۶ درصد مربوط به گروه »ماشین آالت و وسایل 
مکانیکــی، ادوات برقی و ....« و کمتریــن تورم فصلی با ۰.۰ 
درصد مربوط به گروه »پوست خام و چرم و ...«می باشد.تورم 
دالری فصلی برابر با ۲,۶ درصد است که در مقایسه با همین 
اطــالع در فصل قبل )۵.۸ درصــد(، ۳.۲ واحد درصد کاهش 
داشته اســت.تورم ریالی نقطه به نقطه ۲۱۳,۷ درصد هم در 
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۸۳.۱ درصد(، ۱۳۰.۶۷ 

واحد درصد افزایش داشته است.در این فصل بیش ترین تورم 
نقطه به نقطه با ۴۱۰,۲ درصد مربوط به گروه »ماشین آالت 
و وســایل مکانیکی، ادوات برقی و ....« و کم ترین تورم نقطه 
بــه نقطه با ۰.۵ درصد مربوط به گروه »پوســت خام و چرم 
و ...« می باشــد. گروه »مروارید طبیعی یا پرورده، ســنگهای 
گرانبهــا و ...« نیز تورم ۰.۲- درصدی را تجربه کرده اســت.
تورم دالری نقطه به نقطه برابر با ۱۵,۹ درصد اســت که در 
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۱۹.۰ درصد(، ۳.۱ واحد 
درصد کاهش داشته اســت.تورم ریالی ساالنه ۱۷۳,۱ درصد 
در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۱۷۰.۶ درصد( ۲.۵ 
واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم 
ساالنه با ۳۰۲.۷ درصد مربوط به گروه » ماشین آالت و وسایل 
مکانیکــی، ادوات برقی و ....« و کمترین تورم ســاالنه با ۰.۴ 
درصد مربوط به گروه »پوست خام و چرم و ...« می باشد. گروه 
»مروارید طبیعی یا پرورده، ســنگهای گرانبها و ...« نیز تورم 

۰.۰۴- درصدی را تجربه کرده است.

طبق تصمیمات اخذ شــده در کشور، 
قوه قضائیه موظف شــده بــا همکاری 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعاتی و 
سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان 
فیلتر شکن ها و وی پی ان های غیرمجاز 
برخورد قانونــی و متخلفین را مجازات 
کند.به گــزارش ایســنا، طبق تصمیم 
جدید قــرار اســت تولیــد کنندگان، 
فروشــندگان و توزیع کننــدگان  وی 
پی ان ها و فیلتر شــکن های غیر مجاز 
از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ 
قانــون مجازات اســالمی گردیده و در 
مورد اشخاص حقوقی عالوه بر مجازات 
مندرج در ماده ۷۵۳،  نسبت به شرکت 
تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و 

تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

همچنیــن وزارت ارتباطات و فن آوری 
اطالعات مکلف است به طور مستمر نرم 
افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی 
و از دسترس خارج کرده و متخلفین را 
به دســتگاه قضائی معرفی نماید و قوه 
قضائیه نیز بــا متخلفین طبق مجازات 
پیش بینی شــده در مــاده ۷۵۳ قانون 
مجازات اسالمی برخورد خواهد کرد.در 
ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسالمی آمده 
است که هر شخصی که مرتکب تولید یا 
انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن 
یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود 
به حبس از نود و یک روز تا یک ســال 
یا جزای نقــدی از پنج میلیون ریال تا 
بیســت میلیون ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.

فروشندگان فیلترشکن و 
وی پی ان مجازات می شوند!

در راســتای تفکر توسعه ای گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر نوسازی ناوگان، قرارداد ساخت 
یک فروند کشــتی به ســفارش بندر ایرانی- روســی 
سالیانکا، با روســیه به امضا رسید.به گزارش خبرنگار 
مانا، مهدی آکوچکیان، سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران در آستراخان روســیه در مراسم امضای قرارداد 
ساخت یک فروند کشتی توسط روسیه که به سفارش 
بندر ایرانی - روسی سالیانکا انجام شد، ضمن قدردانی 
از نگاه توسعه ای گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و مســئوالن بندر ســالیانکا در خصوص تقویت 
شــبکه حمل و نقل دریای خزر، اظهار داشــت: طی 
ماه های گذشته، شاهد تالش روزانه نهاد های ذی ربط 
ایرانی و روس برای ارتقای ســطح فعالیت های تجاری 
و افزایش همکاری های اقتصادی هســتیم. سرکنسول 
ایران در ادامه بر اهمیت وجود زنجیرۀ ارزش کامل در 
جهان کنونی تأکید کرد و افزود: بندر سالیانکا همزمان 

با نگاه توسعه ای به روابط میان ایران و روسیه، با خرید 
کشــتی به این مهم پرداخته و با تکمیل چرخه حمل 
بنــدری، تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت نهایی کاال های 
صادراتی ایران و روسیه و متعاقباً افزایش سطح کیفی 
زندگی مردم دو کشور خواهد داشت.سرکنسول ایران 
در آســتاراخان از امضای قرارداد ساخت کشتی میان 
ایران و روسیه به عنوان گام بزرگی در راستای توسعه 
مناســبات تجــاری و بازرگانی یاد کرد و با اشــاره به 
قابلیت های حمل انواع بار توســط این نوع کشتی ها، 

ابراز امیدواری کرد با عقد قرارداد و خرید کشــتی های 
بیشتر نیاز کشتیرانی در خزر تأمین گردد.آکوچکیان 
همچنین به اجرایی شــدن ارســال کاال در چارچوب 
کریدور شــمال-جنوب توسط بندر ســالیانکا اشاره و 
اظهار داشــت: در راستای توســعه این کریدور بسیار 
مهم و حیاتی به تأمین کشــتی های بیشــتر و تقویت 
زیرساخت های خدمات بندری نیاز است.وی از آمادگی 
سرکنســولگری جمهوری اسالمی ایران در آستراخان 
بــرای حمایت از فعالیت های توســعه ای کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد: 
با همکاری مقامات استان آستراخان کار انتقال مالکیت 
زمین های اطراف بندر سالیانکا برای توسعه پسکرانه آن 
هر چه ســریع تر انجام پذیرد.در این مراسم محمدرضا 
مدرس خیابانی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که به صورت برخط 

در این مراسم حضور داشت.

سرکنسول ایران در روسیه:

قرارداد ساخت یک فروند کشتی میان ایران و روسیه امضا شد

بر اساس اعالم مرکز آمار تورم نقطه به نقطه 
ریالی صادرات ۴۳.۷ درصــد و تورم دالری 
فصلی در تابستان ۴.۹- درصد شد.به گزارش 
اقتصاد آنالین، بر اســاس جدیدترین اعالم 
مرکــز آمار در تابســتان ۱۴۰۱، تورم ریالی 
فصلی صادرات ۶.۷ درصد، نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصد و ساالنه ۶۶.۱ درصد بوده 
است.تورم دالری فصلی ۴.۹- درصد، تورم نقطه به نقطه ۴.۸ درصد و تورم ساالنه 

۱۱.۴ درصد بوده اســت.تورم ریالی فصلی ۶,۷ درصد در مقایسه با همین اطالع 
در فصل قبل )۱۰.۲ درصد(، ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. بیشترین تورم 
فصلی با ۲۵.۳ درصد مربوط به گروه »کفش، کاله و ....« و کمترین تورم فصلی با 
۰.۰ درصد مربوط به گروه »مروارید طبیعی یا پرورده و ...« می باشد.تورم دالری 
فصلی برابر با ۴,۹- درصد است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۴.۸ 
درصد(، ۹.۷ واحد درصد کاهش داشته است.تورم ریالی نقطه به نقطه ۴۳,۷ درصد 
در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل )۴۵.۷ درصد(، ۲.۰ واحد درصد کاهش 

داشته است. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۳۹.۷ درصد مربوط به 
گروه »کاالها و مصنوعات گوناگون« و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۵.۳ درصد 
مربوط به گروه »فلزات معمولی و مصنوعات آن ها« می  باشــد.تورم نقطه به نقطه 
دالری ۴,۸ درصد در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل )۱۳.۸  درصد(، ۹.۰ 
واحد درصد کاهش داشته است.تورم ریالی ساالنه ۶۶,۱ درصد در مقایسه با همین 
اطالع در فصل قبل )۸۹.۸ درصد(، ۲۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است. در این 
فصل بیشترین تورم ساالنه با ۱۵۸.۴ درصد مربوط به گروه » کاالها و مصنوعات 
گوناگون« و کمترین تورم ساالنه با ۱۱.۲ درصد مربوط به گروه » مروارید طبیعی 
یا پرورده و ....« می باشد.تورم ساالنه دالری ۱۱,۴درصد  در مقایسه با همین اطالع 

در فصل قبل )۱۳.۷  درصد(، ۲.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

بر اساس اعالم مرکز آمار؛

تورم دالری صادرات کم شد؛ تورم ریالی ۴۳.۷ درصد
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تمدید رتبه اعتباری داخلی -BBB بیمه تعاون از سوی موسسه اعتبارسنجی برهان
شرکت بیمه تعاون با توجه به مأموریت سازمان مبنی بر تعالی سازمانی و بهبود مستمر فعالیت های شرکت با شرکت در اعتبارسنجی موسسه برهان موفق به کسب رتبه اعتباری 
-BBB شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شــرکت در اعتبارسنجی موسسه برهان مجدداً شرکت کرده و موفق به تمدید رتبه اعتباری -BBB خود شد؛ ارزیابی این 
موسسه در محورهایی نظیر »جایگاه رقابتی؛ مدیریت ریسک؛ عوامل تعدیل گر« با زیرشاخه های متعدد صورت پذیرفته است که در ادامه بخشی از گزارش 65 صفحه ای این 
موسسه خواهد آمد:بررسی ساختار ترکیب درآمدی بیمه تعاون از لحاظ حق بیمه تولیدی در سال 1400، حاکی از آن است که تمرکز شرکت بر رشته های شخص ثالث و مازاد 
)35 درصد(، درمان )23 درصد( و زندگی )13 درصد( بوده و این رشــته ها 71 درصد از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند.گفتنی اســت که با توجه به آخرین 
سالنامه منتشر شده بیمه مرکزی مربوط به سال 1400، بیمه تعاون 537 هزار و 875 عدد بیمه نامه صادر کرده است.بیمه تعاون برای ارزیابی رضایت مشتریان خود از استانداردها 
و فرآیند مشخصی استفاده کرده و برای رضایت سنجی مشتریان طبق استاندارد ایزو 10004 و برای رسیدگی به شکایات طبق استاندارد ایزو 10002 عمل می کند.بر اساس 
فرآیند تعریف شده در بیمه تعاون، رضایت سنجی از مشتریان 2 روز پس از صدور بیمه نامه از طریق تماس تلفنی انجام می شود و با طرح سواالت از پیش تعیین شده، میزان 

رضایت مشتریان از ارائه خدمات شرکت، دریافت و ثبت خواهد شد.

گزیده خبر

به مبلغ 38 هزار میلیارد ریال را عهده دار شد
بانک گردشگری عاملیت تامین منابع 70 طرح 

سفرهای استانی 
بانک گردشگری عاملیت تامین منابع بیش از 70 طرح مصوب سفرهای استانی 
دولت با مبلغی بیش از 38 هزار میلیارد ریال را عهده دار شــده است.به گزارش 
روابــط عمومی بانک گردشــگری، این بانک به عنوان یــک بانک خصوصی در 
کنار ســایر بانک های دولتی و نیمه خصوصی، حضور پررنگی در بحث پذیرش 
طرح های مصوب سفرهای استانی ریاست جمهوری داشته و در راستای  عمران 
و آبادانی کشور گام برمی دارد.سفرهای استانی ریاست جمهوری تاکنون شامل 
همه 31 اســتان کشور شده و بانک گردشگری در نیمی از این سفرها به عنوان 
بانک عامل در تامین منابع مالی فعال بوده و تکالیفی که در این خصوص بر عهده 
بانک گذاشته شده را تحقق بخشیده است.بانک گردشگری همچنین در راستای 
پذیرش مسئولیت تامین منابع مالی طرح های ملی از محل ماده 56 قانون الحاق 
نیز با پذیرش عاملیت یک طرح در اســتان سمنان به مبلغ 1600 میلیارد ریال 

مشارکتی فعال دارد.روز 30 دی ماه، سالگرد تاسیس بانک گردشگری است.

تاکید مدیرعامل بانک صادرات ایران بر 
حمایت راهبردی از صنعت پتروشیمی

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از دو شــرکت پتروشــیمی در استان 
بوشهر بر استفاده از ظرفیت ها و امکانات شعب داخلی و خارجی و ابزارهای تامین 
زنجیره مالی برای حمایت از تولید و اشــتغال در صنعت پتروشیمی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی در سفر به بوشهر 
ضمن بازدید از چهار شــعبه بانک در این استان، در دیدار با مدیران دو شرکت 
پتروشیمی »پارس« و »کیمیای پارس خاورمیانه« گفت: همکاری بانک صادرات 
ایران با صنعت پتروشیمی عامل مهمی در کمک به تامین مالی زنجیره ای در این 
صنعت شده تا جایی که بسته های اعتباری ویژه ای همچون »پتروصاد« برای این 
منظور به کار گرفته شده و با استقبال نیز روبرو شده است.وی افزود: بهره گیری 
از امکانات و قابلیت های شــعب داخلی و خارجی بانک صادرات ایران برای ارائه 
انواع خدمات مالی و پشــتیبانی از صنایع داخلی به ویژه صنعت پتروشــیمی با 
جدیت دنبال خواهد شد و عالوه  بر این، تمامی ظرفیت های شرکت های ابزاری 
بانک از جمله، صرافی سپهر، بیمه سرمد، تامین سرمایه سپهر، لیزینگ، پرداخت 
الکترونیک و ســایر امکانات خود برای خدمت رسانی به این مجموعه ها استفاده 
خواهد کرد.ایمانی حمایت بانک صادرات ایران از صنعت پتروشیمی را راهبردی 

و دارای جایگاه ارزشمند ملی عنوان کرد.

فرصت ویژه سرمایه گذاری با گواهی سپرده 
مدت دار 23 درصدی بانک ایران زمین

اوراق گواهی ســپرده مدت دار بانک ایران زمین با سود علی الحساب 23 درصد 
ساالنه، ویژه سرمایه گذاری )عام( منتشر شد.به گزارش روابط عمومی؛ پرداخت 
ســود علی الحســاب اوراق مذکور به صورت ماهانه، معاف از مالیات و با امکان 
بازخرید قبل از سررســید است.الزم به ذکر است، مشتریان برای بهره مندی از 
این سرمایه گذاری و سایر مزایا، می توانند به شعب بانک ایران زمین در سراسر 

کشور مراجعه کنند.

اهدا جوایز قرعه کشی سپرده )سبا( باشگاه 
مشتریان بانک پارسیان

آیین اهدای جایزه ویژه 500 میلیون ریالی قرعه کشــی مرحله دوم سپرده سبا 
برگزار شد.این مراسم با حضور بهرام هنرپرور، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان 
در محل شعب هفده شهریور و جهانشهر کرج برگزار و جایزه ویژه 500 میلیون 
ریالی ســپرده سبای باشگاه مشــتریان به مجتبی نباتی و معصومه پوروصال ، 
برندگان خوش شــانس این قرعه کشی اهدا شــد.گفتنی است؛ دومین مرحله 
قرعه کشــی سپرده بانکی ارزشمند )سبا( روز چهارشنبه 4 آبان ماه سال جاری 
برگزار و 12 برنده آن معرفی شدند. در این قرعه کشی به پاس قدردانی از همراهی 
ســپرده گذاران سبا، 2 میلیارد ریال جایزه به برندگان تعلق گرفت که شامل دو 

جایزه 500 میلیون ریالی و 10 جایزه 100 میلیون ریالی بوده است.

برای اولین بار در شبکه بانکی کشور
بانک تجارت، محصول خرید اعتباری ماهانه 

تجارت )BNPL( را رونمایی کرد
بانک تجارت برای اولین بار در شــبکه بانکی کشــور، محصول خرید اعتباری 
ماهانه تجــارت )BNPL( را رونمایی کرد که از طریق آن امکان خرید حضوری 
و آنالین از فروشــگاه های طرف قرارداد و پرداخت مبلغ خرید در پایان ماه برای 
مشتریان فراهم شده است.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، محصول خرید 
اعتباری کوتاه مدت ماهانه »BNPL« بانک تجارت با هدف افزایش قدرت خرید 
اشخاص حقیقی و کارکنان سازمان ها با حضور مدیرعامل بانک تجارت و مدیران 
شــرکت های گلرنگ )پلتفرم تــارا( و ماموت )ازکی وام( کار خــود را آغاز کرد.

مدیرعامل بانک تجارت در این مراســم ضمن تقدیر از مجموعه ماموت، گلرنگ 
و همکارانــی که در این پروژه همکاری داشــتند گفت: بانک تجارت حمایت از 
مشتریان خرد، کسب وکارهای کوچک و اشخاص را جزو استراتژی های خود قرار 
داده و به همین منظور معاونت بانکداری شخصی ایجاد شد تا به صورت تخصصی 

به این هدف مهم بپردازد.

گسترش حمایت های بانک شهر از جامعه 
پزشکی کشور

مدیرعامل بانک شــهر با بیان اینکه کمک به جامعه پزشکی با هدف ارتقای 
نظام سالمت کشور همواره در دستور کار این بانک بوده است، گفت: حمایت 
های بانک شهر از پزشکان گســترش خواهد یافت.به گزارش روابط عمومی 
بانک شهر، دکترسیدمحمدمهدی احمدی در مراسم امضای تفاهمنامه میان 
بانک شهر و سازمان نظام پزشکی کشور که با حضور جمعی از مدیران ارشد 
دو سازمان و رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، عنوان 
کرد: کمک به جامعه پزشکی و مدافعان سالمت را وظیفه خود می دانیم.دکتر 
احمدی با بیان اینکه امروز یک رابطه پایدار میان بانک شهر و جامعه پزشکی 
شــکل گرفته است، تصریح کرد: با اجرایی شدن تمامی ابعاد این تفاهمنامه، 
پزشــکان می تواند ضمن برخورداری از برترین خدمات بانکی در حوزه های 
مختلف دغدغه ای برای خرید، نوسازی و تجهیز مطب و ... نداشته باشد.وی 
در ادامه با تاکید بر اینکه وجود پزشکان توانمند، متعهد و خوشنام از بزرگترین 

ثروت های ایران اسالمی است،.

رئیس کل بیمه مرکزی در سومین هفته از پویش سه شنبه های نوآورانه:
نوآوری نیازمند برقراری فضای امن برای 

ایده پردازان است
نوآوری نیازمند برقراری فضای امن و رعایت حقوق مالکیت معنوی برای صاحبان 
ایده های خالقانه و جذاب اســت و وظیفه بیمه مرکزی فراهم آوردن شــرایط 
الزم برای بهره مندی ایده پردازان بیمه ای از همه منافع مادی و معنوی آنهاست.

بــه گزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل 
بیمه مرکزی در ســومین هفته از پویش فناورانه سه شنبه های نوآورانه صنعت 
بیمــه با بیان مطلب باال، از افزایش رضایت بیمه گــذاران از خدمات بیمه ای به 
عنوان هدف نهایی بیمه گران یاد و اضافه کرد: دستیابی به این هدف در شرایط 
کنونی مســتلزم بهره گیری از بســترهای تکنولوژیک، نوآورانه و فناورانه است.

مهندس مجید بهزادپور با اشاره به »تسهیل نظارت« به عنوان یکی از مهم ترین 
مزایای استفاده از بسترهای فناورانه در بیمه مرکزی گفت: عالوه بر این موضوع 
بهره گیری مناسب از بســترهای تکنولوژیک، زمینه های الزم را برای »افزایش 
دقت در نظارت« فراهم خواهد کرد.رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از 
سخنان خود »تسهیل عملیات بیمه گری«، »تسریع در فرایندهای خدمات رسانی 
بیمه ای«، »کاهش هزینه ها«، »افزایش بهره وری«، »ارایه خدمات گســترده« و 
»کاهــش تقلبات« به عنوان مهم ترین اهــداف برنامه های فناورانه صنعت بیمه 

نام برد.

پرداخت بیش از 4.450 میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه فرزندآوری از سوی بانک آینده

به گــزارش روابط عمومی بانک آینده، وام قرض الحســنه فرزنــدآوری از جمله 
تسهیالت تکلیفی دولت در بودجه سال 1401 توسط بانک آینده در 11 هزار و 
769 فقره به ارزش 4 هزار و 456 میلیارد ریال در نه ماهه امسال پرداخت شده 
است.گفتنی است: بر اساس قانون مصوب وام قرض الحسنه فرزندآوری به  فرزند 
اول 200 میلیون ریال، فرزند دوم 400 میلیون ریال ، فرزند ســوم 600 میلیون 
ریــال، فرزند چهارم 800 میلیون ریــال و فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال 

پرداخت می شود.

معاون صندوق توسعه ملی خبر داد

ورود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه به بورس
معاون ســرمایه گذاری داخلی صندوق توســعه ملی از ورود این 
صندوق به بازار ســرمایه و خرید حــدود 2000 میلیارد تومان 
سهام شرکت های مختلف خبر داد.به گزارش ایسنا، محمدجواد 
دانش در نشست خبری دیروز )چهارشنبه( اعضای هیئت عامل 
و معاونان صندوق توســعه ملی به مناسبت سالگرد تاسیس این 
مجموعه اظهار کرد: بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس 
قرارداد امضا شده با صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد بورس شده 
است که البته صاحب سهامی که در صندوق تثبیت نیستیم البته 
اشکاالت شکلی در این قرارداد بود که تصحیح شد.وی در پاسخ 
به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه آیا صندوق توسعه ملی را 
به بازار ســرمایه ورود پیدا کرده است یا خیر و چه میزان سهام 
خریداری شده است؟ گفت: صندوق توسعه ملی ایران مانند دیگر 
صندوق های ثروت در دنیا وارد بازار بورس شده است. دانش افزود: 
تاکنــون کمتر از 2000 میلیارد تومــان از منابع صندوق را وارد 
بازار سرمایه کردیم که عمدتاً سهام هایی که تولیداتشان بر پایه 
کامودیتی است خریداری کرده ایم. گرچه به عنوان نمونه صندوق 
نروژ یک درصد از سهم های خوب بازار سرمایه اش را خریداری 
کرده اســت اما ما نمی خواهیم مدیریت شرکت های بورسی را 
از طریق خرید سهام به دســت بگیریم و تاکنون سهام کمتر از 
10 شــرکت را خریدیم.معاون ســرمایه گذاری داخلی صندوق 
توسعه ملی ادامه داد: آی پی اس سرمایه گذاری داخلی صندوق 
بیش از 90 درصد در حوزه انرژی اســت و این صندوق فقط در 
حوزه انرژی و معدن ســرمایه گذاری کرده است، چراکه هر قدر 
در صنایع باالدســتی نفت و گاز سرمایه گذاری کنیم حدود 42 
درصد درآمد اش به صندوق توســعه ملی می رســد و بر همین 
اســاس در فرآیندی 10 ســاله عالقه مند هستیم تا 80 میلیارد 
دالر در میادین نفت و گاز ســرمایه گذاری کنیم و این حوزه را 

توسعه دهیم.

جزییات پرداخت تسهیالت از سوی صندوق توسعه ملی
علیرضا صالح، عضو هیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق 
توسعه ملی نیز در این نشست خبری، گفت: صندوق توسعه ملی 
از ابتدای تشکیل در سال 89 تاکنون با 147 میلیارد دالر منابع 
ورودی همراه شــده و تاکنون 121 میلیارد دالر از آن به صورت 
تســهیالت به بخش دولتی، عمومی و خصوصی پرداخت شــده 
اســت.وی افزود:  از ابتدا قرار بود 50 درصد مانده حساب ذخیره 
ارزی به صندوق توســعه ملی وارد شــود که در پایان محاسبات 
فقط 20 میلیون دالر مانده حســاب ذخیــره ارزی وارد صندوق 
شــد. امســال 40 درصد از منابع حاصل از صــادرات نفت خام، 

میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین صادرات تهاتری 
وارد صندوق توســعه ملی می شود و طبق قانون برنامه ششم 42 
درصد از این منابع وارد صندوق توســعه ملی خواهد شــد.صالح 
ادامه داد: همه تسهیالتی که دولت از صندوق توسعه ملی گرفته 
به صورت ارزی است و اقساط آن هم طبق جداول سازمان برنامه 
و بودجه به شکل ارزی بازپرداخت می شود.معاون منابع و مصارف 
صندوق توسعه ملی گفت: اگر شرکت هایی از ابتدا اعالم کرده اند 
صادرات محور هستند و بعد نتوانند منابع ارزی به دست بیاورند، 
این مشــکل خودشان است و ما موظف هستیم اقساط سررسید 
 شــده در بخش ارزی را به شکل ارزی دریافت کنیم. در غیر این 
صورت اگر دالر بدهیم و بخواهیم ریال بازپس بگیریم،  با نوسانات 

ارزی، منابع ما صفر می شود.

آخرین وضعیت تسهیالت ریالی صندوق توسعه 
وی اضافه کرد: با مصوبه مجلس در سال های قبل 9 میلیارد دالر 
از منابع صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کردیم و به صورت 
ریالی تســهیالت پرداخت کردیم. االن ارزش آن 9 میلیارد به دو 
میلیارد دالر کاهش پیدا کرده، در حالی که اساســنامه صندوق 
آمده است منابع آن متعلق به نسل های مختلف است که به امانت 

در اختیار ما گذاشته شــده و باید این منابع را به صورت زاینده 
تبدیل کنیم.صالح این را هم گفت که البته منابعی که به صورت 
ریالی گرفته شــده صرف مهار آب های مرزی به میزان 10 تا 11 
میلیارد دالر شده، همچنین در میادین مشترک پارس جنوبی به 
میزان 20 میلیارد دالر ســرمایه گذاری شده که تبدیل به ثروت 
ملی شده است. اگر تسهیالتی پرداخت کنیم که باید ظرف چهار 
سال بازگردانده شود، و به هر دلیلی گیرنده نتواند آن را در مهلت 
مقرر بدهد، این کار باعث می شود سایر سرمایه گذاران را از منابع 
صندوق محروم کنیم.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: 
برای کســانی که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند، 
12 درصــد منابع برای حضور در مناقصه های بین الملل پرداخت 
می کنیم تا بتوانند خدمات مهندســی به کشورهای دیگر صادر 
کننــد. یا در پروژه هایی که ما 12 درصد منابع می دهیم، بانک ها 
هم پنج برابر آن را سرمایه گذاری می کنند، چون کشور ما تشنه 
ســرمایه گذاری اســت.وی اظهار کرد: همه حساب های صندوق 
توسعه ملی در داخل کشور هستند و ما هیچ حسابی در خارج از 
کشور نداریم. بنابراین چیزی به عنوان پول های بلوکه شده مربوط 
به صندوق توسعه ملی نداریم و منابع بلوکه شده مربوط به بانک 
مرکزی اســت. البته ما 11 حساب در نزد بانک مرکزی داریم که 

ارزهای مختلف مانند دالر، یورو، روبل روســیه، درهم، و حتی به 
تازگــی دینار عراق در آن وجود دارد و برای منابع ما دو متقاضی 
وجود دارد؛ یکی بانک عامل و دیگری سرمایه گذار است و ما االن 

محدودیتی نداریم.

طرح های صندوق توسعه ملی 501 بار تمدید شدند
علیرضــا میرمحمد صادقی، عضو هیات عامــل و معاون بانکی و 
اعتباری صندوق توسعه ملی نیز اعالم کرد: در 9 ماه سال جاری 
350 میلیون دالر به 31 پروژه پرداخت ارزی داشتیم، همچنین 
275 میلیون دالر پروژه جدید وصول کرده ایم. 361 میلیون دالر 
هم برای سایر پروژه ها پرداخت کرده ایم. در یک طرح 33 میلیون 
دالر و در یک طرح تســهیالت مانایی هفــت میلیون دالر و در 
مجموع امسال 650 میلیون دالر تسهیالت به طرح های مختلف 
پرداخت کرده ایم.وی گفت: پرداخت تســهیالت صندوق توسعه 
ملی یا به شکل ارزی و یا ریالی با عاملیت سپرده گذاری صندوق 
نزد بانک ها اســت کــه در 316 طرح به صــورت عاملیت ارزی 
پرداخت شــده و 31 میلیارد دالر مجموع پرداخت های صندوق 
تاکنون بوده که از این رقــم مصوب 24.3 میلیارد دالر در عمل 
پرداخت شده و این طی 11 سال عمر صندوق توسعه ملی اتفاق 
افتاده اســت. همچنین برای طرح های جدید اعالم وصول شده 
سپرده گذاری ارزی انجام شده که 46 طرح به مبلغ هفت میلیارد 
دالر ســپرده گذاری ارزی نزد بانک ها داشته ایم.عضو هیات عامل 
صندوق توســعه ملی در مورد اقســاط سررسید شده تسهیالت 
صندوق توســعه ملی گفت: 9.8 میلیارد دالر اقســاط سررسید 
شــده اســت.  از تعداد 248 طرحی که از منابع صندوق استفاده 
کرده اند،  316 طرح با عاملیت بانک ها انجام شده، پرداخت اقساط 
تسهیالت از سال 99 شروع شــده و سال آینده به اوج می رسد. 
تاکنون 3.5 میلیارد دالر اقساط تسهیالت صندوق وصول شده، 
از این اقساط پنج میلیارد دالر مربوط به صنعت نفت بوده، مانده 
مطالبات صندوق 1.5 میلیارد دالر اســت که با احتساب نفت به 
شش میلیارد دالر می رسد و بدون نفت 1.4 میلیارد دالر می شود.

میرمحمد صادقی همچنین گفت: طرح هایی که از صندوق توسعه 
ملی وام می گیرند یک زمان مشــارکت و ســاخت، زمان تنفس، 
و موقع بازپرداخت اقســاط دارند. تاکنون 501 مرتبه طرح های 
صندوق را به تعداد 201 طــرح تمدید کرده ایم؛ یعنی هر طرح 
2.5 مرتبه تمدید شــده است.به گفته عضو هیات عامل صندوق 
توسعه ملی؛ سال جاری حدود 4.5 میلیارد دالر قرارداد عاملیت 
ارزی با 11 بانک بسته شد و 10 درصد از این قراردادها به صورت 

تسهیالت مانایی پرداخت می شود.

مرکــز اطالعات مالی اعالم کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در 
دولت مردمی قرار ندارد.به گزارش ایســنا، روابط عمومی مرکز اطالعات مالی اعالم کرد: وزارت امور 

اقتصادی و دارایی و مرکز اطالعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز 
دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه 
از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعالم کرد: مرکز اطالعات مالی رخداد های بین المللی در 
خصوص کشور را مستمرا رصد می کند و در تعامالت بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم، آن هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.به گزارش ایسنا، مرکز اطالعات مالی، 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطالعات مربوط 

به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصالح را بر عهده دارد.

قیمت بیت کوین دیروز در حالی افزایش یافت که بزرگترین و محبوب ترین توکن 
دیجیتال جهان تقریبا ثابت و با سوگیری مثبت 16هزار و 728 دالر معامله شد.به 
گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بیت کوین در حال تالش برای شکستن صعودی به 
باالی سطح 16هزار و 800 دالر است. اگر بیت کوین بتواند سطوح 16هزار و 800 
و 17هزار دالری را پاک کند، می تواند اعتماد به نفس را در میان گاوها برای انجام حرکات بیشتر ایجاد کند.دارایی های 
دیجیتال در سال گذشته به شدت آسیب دیدند زیرا فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی بزرگ در سراسر جهان نرخ های 
بهره را برای مبارزه با تورم تاریخی افزایش دادند که تحت تاثیر همه چیز از سخت گیری سیاست فدرال رزرو تا انفجار 
اکوسیســتم ترا/لونا صندوق های تامینی و صرافی اف تی ایکس قرار گرفتند.سام بنکمن-فرید روز سه شنبه به اتهامات 
جنایی مبنی بر فریب دادن سرمایه گذاران در صرافی ارزهای دیجیتال اف تی ایکس که اکنون ورشکسته شده و میلیاردها 
دالر ضرر وارد کرده است، اعتراف کرد.این غول سابق 30 ساله متهم به غارت سپرده های مشتریان اف تی ایکس برای 

حمایت از صندوق سرمایه گذاری آالمدا ریسرچ، خرید امالک و اهدای میلیون ها دالر برای اهداف سیاسی است.

مرکز اطالعات مالی:

عضویت در FATF به هیچ وجه در 
محوریت فعالیت این مرکز قرار ندارد

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین به کدام سو می رود؟

تحلیلگــران اظهار کردنــد که قیمت 
طالی جهانی در بیشــتر سال 2023 
حــدود 1800 دالر در هــر اونــس 
معامله خواهد شــد.به گزارش ایســنا، 
قیمت طال امروز چهارشنبه با حمایت 
از کاهــش ارزش دالر افزایــش یافت، 
اگرچه ســرمایه گذاران محتاط منتظر 
جلسه سیاســت گذاری فدرال رزرو در 
دســامبر بودند که می توانــد نکاتی را 
در مورد مســیر انقباض بانک مرکزی 
ایاالت متحده ارائه دهد.بهای هر اونس 
طال تا ســاعت 6 و 55 دقیقه صبح به 
وقت شــرقی با 6.5 درصــد افزایش به 
1846 دالر و 20 سنت رسید و قیمت 
طال در بــازار معامالت آمریــکا نیز با 
0.35 درصد افزایــش به 1847 دالر و 
20 سنت رســید. شاخص دالر پس از 
رســیدن به باالترین سطح دو هفته ای 

در روز سه شــنبه، 0.2 درصد کاهش 
یافــت. دالر ضعیف، شــمش را برای 
ســایر دارنــدگان ارز ارزان تر می کند.
بر اســاس گزارش رویترز، معامله گران 

در آســتانه اعالم فــدرال رزرو محتاط 
هســتند. هاریش وی، رئیس تحقیقات 
کاال در خدمــات مالــی Geojit گفت: 
این صورتجلســه احتماالً بر دالر و طال 

تأثیر می گذارد.نگرانی های جاری رکود 
اقتصــادی و تنش هــای ژئوپلیتیکی 
احتماالً جذابیت پناهــگاه امن طال را 
در سال 2023 افزایش می دهد. مایکل 
لنگفورد، مدیر شرکت مشاوره شرکت 
AirGuide گفــت: انتظــار کوتاه مدت 
این اســت که طال بــه 1880 دالر در 
هر اونس صعود کند و در بیشــتر سال 
حدود 1800 دالر معامله شود.در بازار 
سایرفلزات ارزشمند، بهای نقره با 0.4 
درصد افزایش به 24.08 دالر رســید. 
لنگفورد گفت اگر شرایط اقتصادی در 
چین طی شــش ماه آینده بهبود یابد، 
برای خرید خودرو و فلزات گرانبها مانند 
پالتین و پاالدیوم مثبــت خواهد بود. 
پالتین ثابت در 1084 دالر و 25 سنت 
بــود و پاالدیوم با 1.3 درصد افزایش به 

1731 دالر و 70 سنت رسید.

 طالی جهانی در سال 2023 
چه می کند؟



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 15 دی 1401  12 جمادی الثانی1444  5 ژانویه 2023بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5089 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

کاخ سفید؛
بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ نامزد می شود

ســخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه رییس جمهور آمریکا تمایل دارد برای دوره 
دوم هم نامزد انتخابات شود، اما گفت که فعال این مسئله را رسمی اعالم نکرده 
اســت.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، علی رغم انتقادات گســترده از 
کهولت ســن »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا و عالئمــی که مبنی بر عدم 
سالمت جسمانی و ذهنی از خود نشان می دهد، گفته می شود که او قصد دارد 
برای دوره دوم هم نامزد شود.»کارین ژاپن-پی یر« سخنگوی کاخ سفید شامگاه 
سه شــنبه گفت که بایدن قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، 
حضور پیدا کرده و به رقابت با دیگر نامزدها بپردازد.ژان-پی یر طی نشست خبری 
در کاخ ســفید گفت که بایدن هنوز هم قصد دارد انتخابات ریاســت جمهوری 
آتی شــرکت کند اما نامزدی خود را فعال به صورت رسمی اعالم نکرده است.وی 
در این باره توضیح داد: »او تمایل دارد در رقابت شــرکت کند و البته من قطعا 
رئیس جمهور را ازپیش قضاوت نمی کنم. طبق تجربه کاری، دولت پیشــاپیش 
چیزی را در این زمینه اعالم نمی کند«.روز یکشــنبه بود که روزنامه »پالتیکو« 
به نقــل از منابع مطلع گزارش داد که بایدن هنوز تصمیمی برای شــرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نگرفته و فعال در حال گفتگو با خانواده و حلقه 
سیاسیون نزدیک خود در این زمینه است.این در حالی است که بر اساس نتایج 
نظرسنجی جدید، بیش از ۷۰ درصد آمریکایی ها مخالف نامزدی بایدن برای دور 

دوم ریاست جمهوری و حضور در انتخابات هستند.

بعد از نزدیکی روابط آنکارا-دمشق
واشنگتن خواهان عدم عادی سازی روابط با 

سوریه شد
وزارت خارجه آمریکا از کشــورهای جهان خواست با نظام سوریه سازش نکنند.
به گزارش ایســنا، به نقل از سایت النشره، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در واکنش به دیدار اخیر وزرای دفاع سوریه و ترکیه در مسکو گفت: ما از 
کشورهای جهان می خواهیم با نظام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و »دیکتاتور 
وحشی« ســازش نکنند.وی مدعی شد: »ما از این کشورها می خواهیم کارنامه 
هولناک حقوق بشــر نظام بشار اسد در طول ۱۲ سال گذشته را در نظر داشته 
باشند. نظام ســوریه همچنان به ارتکاب جنایت ها علیه ملت خود ادامه داده و 
مانع رسیدن کمک های انسانی به افراد نیازمند در مناطق خارج از سیطره خود 
می شود.«اخیرا برای اولین بار از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ نشستی 

میان وزرای دفاع روسیه، ترکیه و سوریه در مسکو برگزار شد.

خشم واشنگتن از یورش بن گویر
اقــدام تحریک آمیــز وزیر تندرو کابینــه جدید رژیم 
صهیونیســتی و هتک حرمت مســجد االقصی توسط 
وی، نگرانی مقامات آمریکا را به همراه داشــته است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کارین 
ژان پی یر، ســخنگوی کاخ ســفید در واکنش به اقدام 

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت »ملی« کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی اظهار کرد: آمریکا برای حفظ وضعیت موجود در خصوص اماکن 
مقدس در قدس، ثابت قدم است.وی افزود: هرگونه اقدام یکجانبه ای که وضعیت 
فعلی را تغییر دهد، غیر قابل قبول اســت.ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز در واکنش به این اقدام گفت که واشــنگتن بسیار نگران است.پرایس 
هشدار داد، این اقدام ایتامار بن گویر که در خاورمیانه و فراتر از آن محکوم شد، 
می تواند تنش ها را تشــدید کند و منجر به شکل گیری خشونت شود.در همین 
حال، ســایت عبری زبان »واینت« نیز اعالم کرد که مقامات کاخ سفید از اقدام 
بن گویر خشمگین هستند.طبق این گزارش، این مقامات اقدام بن گویر را کامال 
غیرمنطقی خوانده و گفتند که هدف او جلب توجه بیشــتر به خود بوده است.
این مقامات افزودند: بن گویر مســائل مهمی دارد، پس به آنها رســیدگی کند، 
چراکه اگر به خاطر او موشک هایی از غزه شلیک شود، بسیار آزار دهنده خواهد 
بود.این اظهارات پس از آن بیان شــد که ایتامار بــن گویر، وزیر »امنیت ملی« 
رژیم صهیونیستی صبح سه شنبه به مسجد االقصی یورش برد.طبق این گزارش، 
نیروهای پلیس رژیم اشــغالگر و نیروهای گارد مرزی وی را در مســجد االقصی 

همراهی کردند. 
ماکرون:

 امیدوارم فنالند و سوئد به زودی به ناتو 
بپیوندند!

رئیس جمهور فرانسه ابراز امیدواری کرد که دو کشور 
فنالند و ســوئد به زودی به ناتــو بپیوندند.به گزارش 
ایسنا، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، سه شنبه 
در دیدار با اولف کریسترســون نخست وزیر سوئد، در 
پاریس، گفت: ناتو درباره موضوع پیوســتن فنالند و 

سوئد به این ائتالف گفت وگو خواهد کرد.وی ضمن ابراز امیدواری از پیوستن 
قریب الوقوع فنالند و ســوئد به ناتو، تصریح کرد: فرانسه حمایت های الزم را 
از ســوئد برای پیوســتن به ناتو انجام خواهد داد.فنالند و سوئد در تاریخ ۱۸ 
می ۲۰۲۲ برای پیوســتن به ناتو درخواســت دادند و همه ۳۰ کشــور عضو 
ناتو به جزء ترکیه و مجارســتان با این درخواست موافقت کردند.در ۲۸ ژوئن 
۲۰۲۲، ترکیه، سوئد و فنالند یادداشت تفاهم سه جانبه ای را در مورد عضویت 
خود در ناتو در حاشــیه اجالس سران ائتالف ناتو در مادرید امضا کردند، زیرا 
آن ها متعهد شدند به خواسته های آنکارا پاسخ دهند و نگرانی های امنیتی آن 

را برطرف کنند.

سفیر فرانسه از بورکینافاسو اخراج شد
بورکینافاسو به سفیر فرانسه دستور داد تا این کشور را ترک 
کند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این 
اقدام پس از آن صورت گرفت که در نوامبر ۲۰۲۲ یکســری 
ناآرامی ها این کشــور آفریقایــی را در بر گرفت و در جریان 
آن معترضان تالش کردند تا به ســفارت فرانسه حمله کنند 
چون این کشور را مقصر مشکالت امنیتی می دانند.سخنگوی 
دولت بورکینافاسو در گفت وگویی با آژانس خبری آسوشیتدپرس بدون ذکر جزئیات گفت، 
»لوک آالد«، سفیر  فرانسه اخراج شد.بر اساس منابع روزنامه لوموند فرانسه، وزارت خارجه 
بورکینافاســو در نامه ای به پاریس به تاریخ اواخر دســامبر ۲۰۲۲ خواستار جابجایی سفیر 
فرانســه شــده بود.منابع لوموند همچنین مدعی شدند که بخشی از دلیل این اقدام به نامه 
فاش شده ارسال شده توسط سخنگوی دولت بورکینافاسو به اتباع فرانسوی ساکن در شهر 
»کودوگو« در اوایل دســامبر مربوط می شود.در آن تاریخ، گزارش شده بود که سفیر فرانسه 
تاکید دارد که اتباع فرانسوی ساکن در این شهر باید به »واگادوگو« یا »بوبو-دیوالسو« منتقل 
شــوند و علتش را هم تهدید فزاینده شبه نظامیان در منطقه عنوان کرده بود. بورکینافاسو 
از ژانویه ۲۰۲۲ دو مورد کودتا را تجربه کرده بود.احساسات ضد فرانسوی چندین ماه است 
که در سراسر این کشور آفریقایی ریشه دوانده و در نوامبر ۲۰۲۲ معترضان بورکینافاسویی 
سفارت فرانسه را در واگادوگو، پایتخت محاصره کردند و خواستار اخراج سفیر شدند.برخی 
از فعاالن دولت پاریس را به شکست بورکینافاسو در مقابله با تروریسم مقصر می دانند. آنها 
می خواهند روابط امنیتی قدیمی با فرانســه را به نفع روابط نزدیکتر با روســیه قطع کنند.

فرانسه در ۲۰۱۳ و یکسال پس از آغاز عملیات موسوم به »برخان« نیروهای خود را در غرب 
منطقه ساحل آفریقا مستقر کرد. این کارزار که شکست خورده نیز است رسما توسط امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در نوامبر ۲۰۲۲ متوقف شد و وی دستور داد تا یک بازبینی 
شش ماهه درباره استراتژی نظامی فرانسه در منطقه صورت بگیرد.درحالیکه فرانسه نیروهای 
خود را از منطقه ساحل بیرون کشید، مجموع تعداد نیروهای نظامی مستقر در این منطقه 
از ۵۵۰۰ به ۳۰۰۰ تن کاهش یافت. تا نوامبر گذشته میالدی، واگادوگو میزبان ۴۰۰ تن از 

نیروهای ویژه فرانسه بود. 

آلمان آماده استفاده از دارایی های مسدود شده 
روسیه است

بلومبرگ نوشــت، آلمان آماده اســت تا از دارایی های بانک 
مرکزی روســیه که از ســال گذشــته میالدی و در نتیجه 
تحریم ها مسدود شده، برای بازسازی اوکراین استفاده کند.به 
گزارش ایسنا، این پایگاه خبری همچنین نوشت، گزارش 
شده که دولت برلین می خواهد از این دارایی های مسدود 
شــده در اوکراین اســتفاده کند اما هیچ موضع رسمی از 
ســوی آلمان هنوز در این باره اتخاذ نشــده چون اعضای 
کابینه آلمان در این باره دچار دودستگی هستند.اتحادیه اروپا و کشورهای گروه ۷ حدود 
۳۰۰ میلیارد یورو )۳۱۱ میلیارد دالر( از دارایی های متعلق به بانک مرکزی روســیه به 
همراه میلیاردها دالر دارایی متعلق به تجار روســی را مسدود کرده اند.در این میان آنالنا 
بربوک، وزیر خارجه آلمان اصرار دارد که حداقل برخی از دارایی های مســدود شده باید 
توقیف شود، در حالیکه کریستین لیندنر، وزیر دارایی نگران است که این اقدام می تواند 
ســابقه خطرناکی ایجاد کند و کشورهای اروپایی و متحدانشــان را به باتالق بی قانونی 
بکشــاند.خبرنامه بلومبرگ همچنین نوشت، برلین از مصادره اموال به شرط حل مسائل 
قانونی و تبعیت متحــدان از این روند حمایت می کند.در این میان، اورزوال فون درالین، 
رئیس کمیسیون اروپایی نیز پیشتر گفته بود اتحادیه اروپا راه های قانونی را برای توقیف 
دارایی های روســیه به منظور استفاده در اوکراین پیدا می کند.ایاالت متحده تا کنون به 
دلیل نگرانی از اینکه مصادره به شــهرت این کشــور به عنوان پناهگاه امن دارایی های 
خارجی لطمه می زند، محتاط تر عمل کرده است.بانک روسیه نیز گفته با اینکه دارایی های 
مذکور از نظر قانونی مصادره نشــده اند اما شانس بازگشت این دارایی های مسدود شده 

توسط کشورهای غربی به دلیل تحریم ها را بسیار کم می داند.

تازه ترین آمار از تلفات سنگین روسیه در دونتسک

 مسکو سربازان خودش را مقصر دانست
وزارت دفاع روسیه )چهارشنبه( اعالم کرد، نزدیک به ۹۰ سرباز 
بر اثر حمله موشــکی اوکراین به منطقه اســکان موقت مورد 
اســتفاده نیروهای روسی در شهر ماکیفکا در دونتسک درست 
بعد از نیمه شــب اول ژانویه کشته شدند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری راشا تودی، طبق اعالم این وزارتخانه، اجساد 
بیشــتری از زیر آوار یک مدرسه که در شب سال نو نیروها در 
آن مستقر بودند، بیرون کشیده شدند و تعداد کشته شدگان به 
۸۹ تن افزایش یافته است و از جمله شامل معاون فرمانده این 
یگان می شــود.وزارت دفاع روسیه گفت که این مرکز با شش 
موشک از یک موشک انداز چندگانه هیمارس که ۴ فروند از آنها 
پدافند هوایی را دور زدند، هدف قرار گرفت و دقیقاً در ســاعت 
یک بامداد اول ژانویه به ساختمان اصابت کردند. این وزارتخانه 
مدعی شد که پرتابگر مذکور بعداً در یک حمله تالفی جویانه در 
این منطقه منهدم شد.ژنرال »سرگئی سوریوکوف« از اداره اصلی 
نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه به خبرنگاران گفت، در 
حالی که تیم حقیقت یاب همچنان در حال بررسی این حادثه 
اســت، »کامال واضح است که دلیل اصلی آنچه رخ داده روشن 

کردن و اســتفاده بیشمار از تلفن های همراه توسط پرسنل در 
محدوده تسلیحات دشمن و بر خالف ممنوعیت استفاده از آنها 
بوده است و همین به نیروهای اوکراینی اجازه داد تا مختصات 
آنها را ردیابی کنند.«به دنبال وقوع این حمالت، موجی از خشم 
تحلیلگران روس در شبکه های اجتماعی به راه افتاده است که 
عمدتا فرماندهان نظامی را هدف گرفته است تا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه را.همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهوری اوکراین که معموال در مورد حمالت نظامی ارتشش 
اظهارنظری نمی کند، سه شنبه در پیامی ویدیویی بدون اشاره به 
این حمله گفت که روسیه قصد دارد »عملیات تهاجمی مهمی 
را برای ارتقای جایگاه خود انجام دهد.«زلنسکی گفت: ما شکی 
نداریم که اربابان فعلی روسیه هر آنچه دارند، رو می کنند و هر 
کســی را که می توانند جمع آوری می کنند تا جریان جنگ را 
تغییر دهند و حداقل، شکست خود را به تاخیر بیندازند. ما باید 
این ســناریوی روس ها را مختل کنیم. برای این کار آماده ایم. 
تروریســت ها باید بازنده شــوند. هرگونه تالش آنها در تهاجم 

جدید باید ناکام بماند.

»اتحادیه اروپــا طی بیش از هفت 
دهه طوالنــی به اهداف اساســی 
اولیه خــود خدمت کــرد اما حاال 
ایــن قــاره ممکن اســت مجبور 
شــود با پیامدهایی بلندمدت، اثر 
سرایتی جنگ روســیه و اوکراین 
و تنــش در بالکان غربی دســت و 
پنجه نرم کند.«به گزارش ایســنا، 
خبرگــزاری آناتولی در گزارشــی 
درباره دورنمای ناخوشــایند پیش 
روی اروپــا بعد از تحوالت ســال 
اروپا  می نویســد:»اتحادیه   ۲۰۲۲
زیر چتر هسته ای ناتو، رفاه، ثبات و 
صلح را برای صدها میلیون اروپایی 
از سال ۱۹۴۹ فراهم کرد. همچنین 
به نظر می رسید که این اتحادیه از 
دورنمای اعطای عضویت به عنوان 
یک ابزار سیاسی کارآمد برای ایجاد 
ثبات در بالکان غربی استفاده کرده 
اســت؛ منطقه ای که با جنگ های 
یوگســالوی در ســالهای ۱۹۹۱-

۲۰۰۱ متحمل مصایب انســانی و 
تخریب شــد.حتی جنگ روسیه-
اوکراین، جنگی که از سال ۲۰۱۴، 
مدت هــا قبل از تالش روســیه در 
۲۴ فوریه گذشته برای حمله تمام 
عیــار به اوکرایــن، در جریان بوده 
ظاهــرا »پاکس اروپا« )دوران صلح 
آمیز اروپــا Pax-Europa( را مختل 
نکرد. پاســخ اروپا به الحاق کریمه 
به روســیه و ظهور جمهوری های 
جداشــده تحت حمایت و کنترل 
مســکو در شــرق اوکراین، صرفاً 
محکوم کردن های شفاهی و بعضا 
که  اقتصادی  تحریم های ضعیــف 
هیچ تأثیر عمده ای بر اقتصاد روسیه 
نداشتند، بود.برعکس، بعد از وقایع 
ســال ۲۰۱۴ روابط بین روسیه و 
قدرت های اصلــی اتحادیه اروپا به 
 رغم مخالفت ها و هشــدارهایی که 
عمدتاً از ســوی کشــورهای حوزه 
بالتیک و لهستان مطرح می شدند، 
عمیق تر شــد. آلمان که بخشی از 
رشــد صنعتش را مدیون دریافت 
انرژی ارزان از ســوی روسیه است، 
پروژه خــط لوله انتقــال گاز نورد 
استریم ۲ را که اتکایش به روسیه را 
افزایش می دهد، به پیش برد.فرانسه 
نیز اعالم کرد، روســیه باید بخشی 
از ساختار امنیتی جدید اروپا باشد. 
عــالوه بر این، حجــم تجارت بین 
روسیه و کشــورهای اتحادیه اروپا 
همچنــان در حال افزایش اســت. 

در نتیجه این روند روسیه پنجمین 
شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا 
در سال ۲۰۲۰ شد. به شکل مشابه، 
اتحادیــه اروپا هم تا ســال ۲۰۲۰ 
مسکو  تجاری  شــریک  بزرگترین 
بوده است.بنابراین، اتحادیه اروپا، به 
ویژه آلمان و فرانسه، بیش از همه 
مشــتاق بودند تا از جنگ اوکراین 
که در ژانویه ســال قبــل به نظر 
قریب الوقوع به نظر می رسید، حتی 
به صورت نیمه آشکار یا با تالش در 
پشت صحنه، جلوگیری و اوکراین 
را مجبور به دادن امتیاز به روســیه 

کنند.

همه چیــز در 24 فوریه 2022 
خراب شد

روســیه در ۲۴ فوریه ســال قبل 
حمله تمام عیــار را علیه اوکراین 
آغاز کــرد. اتحادیه اروپــا، به رغم 
ســردرگمی و تردیــد کوتاه مدت 
اولیه، پاســخی قــوی و متحد به 
روسیه را تدوین کرد. این اتحادیه 
بنابرایــن، تحریم هایــی قــوی و 
جامــع را برای آنکه بــه آرامی اما 
با اطمینان بخش انرژی روســیه، 
رکن اصلی اقتصادش، و همچنین 
بخش بانکداری و فناوری این کشور 
را تضعیــف کنند اعالم کرد. عالوه 
بر این، این اتحادیه یک خط ثابت 
ارائه های کمک مالی و تسلیحاتی 
به کی یف در هماهنگــی با ناتو و 
آمریکا را تامین کرده است.متعاقبا، 
اتحادیــه اروپا نه تنها نقش مهمی 
در توانمنــد کــردن اوکراین برای 
مقاومت در برابر روســیه ایفا کرد، 
بلکــه از دوری لهســتان، فنالند 
و کشــورهای بالتیک کــه خود را 
بیشــتر از همه در معرض تهدید 

روســیه می دانند، جلوگیری کرد.
با ایــن حال، نتیجه جنگ اوکراین 
هنوز نامشخص است. این احتمال 
وجود دارد که امنیت در اروپا صرف 
نظر از این کــه کدام طرف در این 
جنگ پیروز شود، بدتر از زمان قبل 
از جنگ بشود. پیروزی روسیه در 
این جنگ می توانــد قاطعیت این 
کشور را بیشتر کند و خطر تشدید 
تنش بین لهســتان و روسیه و یا 
میان کشــورهای حوزه بالتیک و 
روســیه را در بر دارد. عالوه بر آن، 
روسیه جسورانه ناتو را تحت فشار 
قرار خواهــد داد تا نیروهایش را از 
جناح شرقی خود عقب ببرد؛ اتفاقی 
که عمال به ســاختار امنیتی یورو 
آتالنتیک پایان خواهد داد. از سوی 
می تواند  اوکرایــن  پیروزی  دیگر، 
منجر به تســخیر روســیه توسط 
پیش بینی  غیرقابــل  تندروهــای 
و بی ثباتی کشــوری کــه یکی از 
تسلیحات  زرادخانه های  بزرگترین 
هســته ای و متعارف جهــان را در 
اختیار دارد، شــود.در هر صورت، 
هیچ چیــز در اروپا دیگر مثل قبل 
نخواهد بود؛ اروپایی که بدون توجه 
بــه اینکه چه کســی برنده جنگ 
شــود، با مجموعه ای از پیامدهای 
کوتاه مدت و بلندمدت این جنگ 

روبرو خواهد شد.

از ســرگیری درگیری هــای 
منجمد در بالکان غربی

در سال ۲۰۲۲، صرب های بوسنی 
بار دیگر تالشــی جدایــی طلبانه 
به نمایش گذاشــتند در حالی که 
دو بخــش اصلی دیگر تشــکیل 
دهنده این کشــور، بوسنیایی ها و 
شــدید  نظری  اختالف  کروات ها، 

در مــورد انتخابات کــه در نهایت 
در اواخر سپتامبر برگزار شد، پیدا 
کردند. ایــن اتفاقــات باعث وارد 
آمدن آســیب بیشــتر به اعتماد 
شــکننده موجود و مسموم شدن 
روابط بین این ســه گروه شد و به 
حاکمیت در ســطح نهادی و ملی 
لطمــه زد و در نتیجه آن را به یک 
ناکارآمد تبدیل  حاکمیت تقریبــاً 
کرد.عالوه بر این، قدرت های غربی، 
و همچنین کروات ها و بوسنیایی ها، 
نگران هســتند که جنگ روسیه 
و اوکرایــن با توجه بــه نفوذ قوی 
مسکو بر صرب های بوسنی، دارای 
تاثیر ســرایت به بوســنی باشــد.
در کوزوو، صرب تبارهای ســاکن 
شــمال، نماینــدگان خــود را از 
نهادهای دولتی این کشور، از جمله 
نیروهای پلیس و نهادهای قضایی 
در اعتراض به تصمیم دولت مبنی 
بر ممنوعیت استفاده از پالک های 
صربســتانی برای خودروها، خارج 
کردند. اگرچه ایــن ممنوعیت در 
نهایت توسط دولت کوزوو برداشته 
شد، اما بر شدت تنش ها که از قبل 
باال بود، افزود.در ۱۰ دســامبر به 
دنبال دستگیر شدن دجان پانتیچ، 
یک افسر پلیس سابق صربستانی به 
ظن حمله به مقامات انتخابات در 
کوزوو، تنشــها برای مدت کوتاهی 
مجددا باال گرفتند.صرب های کوزوو 
در اعتراض به دســتگیری پانتیچ، 
از ۱۰ دســامبر نزد موانعی که در 
کرده اند،  ایجاد  مرزی  گذرگاه های 
نگهبانــی می دهند.پــس از آنکه 
مقامات کوزوو از ورود پورفیریجه، 
اســقف اعظم صربها، در آســتانه 
جشن های کریسمس ارتدوکس ها 
به این کشــور جلوگیــری کردند، 
صربها نیز متعاقبــا دو مانع جدید 
برپا کردند.همچنان که دولت ها و 
نهادهای غربی به طرف ها هشــدار 
می دهنــد کــه تنــش  را بکاهند، 
وضعیت متشنج و در بردارنده خطر 
آغاز جنگی منطقه ای با شــرکت 
آلبانی - صربســتان و صرب های 
بوسنی عالوه بر کوزوو است.در این 
پیش زمینه، چشــم انداز عضویت 
کشــورهای حوزه بالکان غربی در 
اتحادیه اروپا، که برای آینده نزدیک 
محتمل به نظر نمی رسد، قوی ترین 
ابزار برای جلوگیری از جنگی جدید 

در منطقه به نظر می رسد.«

2022؛ سال بازگشت 
درگیری ها به اروپا

یک روزنامه ژاپنی روز چهارشنبه گزارش داد که به نظر می رسد »ری یونگ هو« وزیر خارجه سابق کره شمالی 
سال گذشته اعدام شده است. به گزارش ایسنا، یومیوری شیمبون به نقل از منابع متعدد ناشناس گزارش داد 
که به نظر می رسد »ری« بین تابستان و پاییز سال گذشته اعدام شده است.بر اساس این گزارش، به نظر می رسد چهار یا پنج مقام وزارت خارجه 
کره شمالی در زمان مرگ ری به طور متوالی اعدام شده اند.در ادامه این بیانیه آمده است که برخی مسائل نامشخص مربوط به سفارت کره شمالی 
در بریتانیا ممکن است دالیل اعدام آنها بوده باشد و گفته است که همه آنها از جمله ری در این ماموریت دیپلماتیک کار می کردند.وزارت اتحاد 
کره جنوبی که به امور بین دو کره  رسیدگی می کند، گفت که از گزارش خبری و بررسی اطالعات مربوطه آگاه است. ری که در سال ۲۰۱۶ به 
عنوان دیپلمات ارشد کره شمالی منصوب شد، نقش کلیدی در مذاکرات با ایاالت متحده برای اجالس سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بین کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده داشت. نشست هانوی در اوایل سال ۲۰۱۹ بدون توافق پایان یافت. ری 

در سال ۲۰۲۰ پستش را ترک کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا با مائورو ویرا، همتای جدید برزیلی خود درباره ونزوئال گفتگو کرد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در زمانی که دولت 
بایدن در حال کاهش برخی تحریم ها علیه ونزوئال است، دولت جدید برزیل به دلیل روابط خوب لوال با رهبران ونزوئال می تواند به پلی با کاراکاس تبدیل شود.

بلینکن برای یک گپ ۴۰ دقیقه ای با ویرا تماس گرفت که در میان سایر موضوعات همکاری در زمینه محیط زیست و تجارت را هم پوشش می داد.بلینکن 
روز یکشــنبه در توییتر با تبریک پیروزی لوال داســیلوا، رئیس جمهور برزیل در انتخابات گفت: ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری قوی بین ایاالت متحده و 
برزیل در تجارت، امنیت، توسعه پایدار، نوآوری و دیگر زمینه ها هستیم. او در پیام خود نوشت: آینده ای روشن برای روابط کشورهای ما و جهان وجود دارد.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که دو دولت در حال کار بر روی تاریخی برای سفر لوال به واشنگتن هستند. وزارت خارجه برزیل بالفاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. یک منبع گفت 
این سفر ممکن است در ماه فوریه انجام شود.لوال، که سلف راست افراطی خود، ژایر بولسونارو را در انتخابات اکتبر به سختی شکست داد، اولین سفر خارجی خود را در ۲۳ تا ۲۵ ژانویه به کشور 
همسایه آرژانتین انجام خواهد داد، سفر دیگری به پرتغال در ماه آوریل برنامه ریزی شده است.تماس با دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، حتی قبل از مراسم تحلیف لوال در روز یکشنبه 
با او مورد بحث قرار گرفته است. در اوایل ماه دسامبر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده و خوان گونزالس، مشاور رئیس جمهور جو بایدن در آمریکای التین، با لوال دیدار کردند. به 
گفته سلسو آموریم، وزیر خارجه سابق برزیل که در این نشست حضور داشت، سالیوان به لوال گفت که باید انتخاباتی در ونزوئال برگزار شود که واشنگتن بتواند آن را »عادالنه« بداند تا برنده را به 
رسمیت بشناسد.ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که علیرغم اقدام اخیر مخالفان ونزوئال برای انحالل »دولت موقت«، هنوز نیکوالس مادورو را »رهبر قانونی ونزوئال« 

نمی داند و آمریکا مجلس ملی ۲۰۱۵ را به رسمیت می شناسد.

یومیوری شیمبون: 

وزیر خارجه کره شمالی احتماال سال گذشته 
اعدام شده است

آمریکا هنوز مادورو را »رهبر قانونی ونزوئال« نمی داند
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به نظر می رسد برای اولین بار یک گجت کوچک برای گوشی هوشمند 
به منظور درمان گزش و نیش حشرات ساخته شده است و تنها با کمی 
گرما از درگاه شارژ گوشی هوشمند شما می تواند این کار را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، دفعه بعد که مورچه ای روی قوزک پایتان آمد یا پشه ای 
روی گردنتان نشست، دست خود را به سمت گوشی هوشمند خود دراز 
کنید.دستگاه جدیدی وجود دارد که به نام »heat it« به معنی گرم کن 
شناخته می شود که همانطور که از نامش پیداست، از گرما برای درمان 
انواع نیش حشرات استفاده می کند.این دستگاه که به اندازه یک درگاه 
OTG یا یک فلش مموری کوچک اســت، می تواند به اکثر گوشی های 

هوشمند وصل شــود و یک کابل الیتنینگ برای گوشی های آیفون و 
یک کابل USB-C برای گوشــی های اندروید در جعبه آن وجود دارد و 
وزن آن تنها ســه گرم است.این دستگاه با استفاده از گرما از مشکالت 
دســتگاه های مشــابهی که از فناوری خنک کننده استفاده می کنند، 
جلوگیری می کند.ســازنده این دستگاه قبل از معرفی آن در نمایشگاه 
CES گفت: برخالف سایر دستگاه های مبتنی بر هیپوترمی)سرمازدگی( 
که نیاز به اســتفاده از باتری دارند، heat it به اندازه کافی کوچک است 
تا به جاکلیدی شــما متصل شود و به هر کجا که می روید آن را با خود 
ببرید.نکته مهم این اســت که شما هیچ پولی را برای خرید باتری برای 
heat it هدر نخواهید داد و مســائل زیســت محیطی در مورد آن وجود 
ندارد و همچنین هیچ گونه مواد شیمیایی بدی را روی پوست شما قرار 
نمی دهد.عدم نیاز به باتری، این دســتگاه را قادر می ســازد تا در ابعاد 

کوچک ساخته شود. 

یک استارتاپ فنالندی با استفاده از برق حاصل از انرژی خورشیدی 
از هــوای رقیــق پروتئین می ســازد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
نیوساینتیست، استارتاپ Solar Foods یک شرکت فنالندی در حوزه 
فناوری مواد غذایی اســت که به رویکرد خود به ســاخت پروتئین 
جایگزین ســاخته شده از میکروب های کشت شــده با برق و هوا 
معروف است و آماده است تا در سال ۲۰۲۳ گام های بزرگی بردارد.

این شــرکت در حال ساخت اولین کارخانه تجاری خود در نزدیکی 
هلسینکی فنالند است.گزارش شده است که این شرکت می تواند به 
طور مستقیم از کربن دی اکسید، غذا تولید کند.پاسی واینیکا مدیر 
عامل شرکت سوالر فودز می گوید: ما کمی از برنامه عقب هستیم، اما 
تولید ممکن است در سال ۲۰۲۳ آغاز شود.وی افزود که این کارخانه 
قادر خواهد بود ۱۰۰ تن غذا در ســال تولید کند که برای چهار یا 
پنج میلیون وعده غذایی کافی اســت.پروتئین جایگزین موسوم به 
سولین)Solein( و اســتفاده از آن در غذاهای مختلف قباًل به مدت 
دو ســال در یک کارخانه آزمایشی آزمایش شده است. این شرکت 
به تازگی یک کمک مالی ۳۴ میلیون یورویی دریافت کرده اســت 
که آن را به بزرگترین کمک مالی عمومی برای کشــاورزی سلولی 
در جهان تبدیل کرد. شرکت سوالر فودز در سپتامبر ۲۰۲۲ نیز به 
عنوان بخشی از هسته استراتژیک اقتصاد هیدروژنی کمیسیون اروپا 
انتخاب شد.ســوالر فودز قصد دارد روشی سازگار با محیط زیست 
برای تغذیه ایجاد کند. واینیکا می گوید: ما اینجا هستیم تا جایگزینی 
برای تغذیه مبتنی بر حیوانات تهیه کنیم. می توانم بگویم این برای 

همه شرکت های گیاهی و مشابه آن ماموریت بزرگی است. 

ابداع یک دستگاه موبایلی برای 
درمان گزش حشرات!

ساخت پروتئین با استفاده از 
هوا و انرژی خورشید!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گشت زنی مامور طالبان در شهر کابل افغانستان/ آسوشیتدپرس

معرفی نسل جدید گک GS3، کراس اوور کامپکت جذاب
شرکت چینی گک در نمایشگاه خودروی گوانگژو نسل جدید کراس اوور GS۳ را با طراحی جذابی برای جلب نظر جوانان رونمایی کرده 
است.هرچند در غرفهٔ شرکت گک در نمایشگاه گوانگژو سدان تمام الکتریکی آیون هایپر GT توجهات زیادی را جلب کرد اما در اینجا 
خودروی جذاب دیگری هم وجود دارد. این ماشین نسل جدید کراس اوور کامپکت ترامپچی GS۳ است. این خودرو نسبت به نسل قبلی 
خود که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد بسیار مدرن تر به نظر می رسد و به لطف پلت فرم ماژوالر جدید GPMA کمی بزرگ تر هم شده است. 
نسل جدید این کراس اوور چینی ۴,۴۱۰ میلی متر طول، ۱,۸۵۰ میلی متر عرض و ۱,۶۰۰ ارتفاع دارد و فاصلهٔ محوری آن با ۹۰ میلی متر 
افزایش به ۲,۶۵۰ میلی متر رسیده که کابین جادارتری را ایجاد کرده است.GS۳ جدید با این ابعاد بسیار نزدیک به کراس اوورهایی مثل 
پژو ۳۰۰۸ و نیسان قشقایی خواهد بود. ظاهر این ماشین که برای جلب توجه جوانان طراحی شده است، خطوط تیز و عناصر اسپرتی 
دارد. ازجمله ویژگی های بیرونی کراس اوور کامپکت جدید گک می توان به جلوپنجرهٔ بزرگ که توسط چراغ های LED تهاجمی به سبک 
پژو احاطه شده است، سقف شناور، دستگیره های در مخفی و اسپویلر بزرگ عقب اشاره کرد. گک همچنین این خودرو را در دو مدل 

معمولی و R-Style به نمایش درآورده است.

رم تکلیف مورینیو را مشخص کرد
باشگاه رم به شایعه جدایی ژوزه مورینیو از این تیم و حضور در نیمکت تیم ملی فوتبال پرتغال واکنش نشان داد و اعالم کرد که اجازه 
جدایی را به این مربی باتجربه نخواهد داد.به گزارش ایسنا و به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، تیم ملی فوتبال پرتغال نتوانست در جام جهانی 
۲۰۲۲ عملکرد خوبی از خود نشان دهد.پرتغال در یک چهارم نهایی برابر مراکش با یک گل شکست خورد تا وداعی زودهنگام با جام جهانی 
داشته باشد. فدراسیون فوتبال پرتغال تصمیم گرفت که به همکاری خود با سانتوس پایان دهد و قرارداد این مربی باتجربه را تمدید نکند.
از ژوزه مورینیو به عنوان گزینه اصلی و جدی فدراسیون فوتبال پرتغال برای جایگزینی سانتوس سخن به میان آمد اما باشگاه رم اعالم 
کرد که اجازه جدایی را به آقای خاص نمی دهد.تیاگو پینتو مدیر ورزشی باشگاه رم در واکنش به جدایی مورینیو، گفت: قبل از هر چیزی 
باید بگویم که مورینیو تا پایان فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ با ما قرارداد دارد. وقتی مربی بزرگی مانند مورینیو را دارید طبیعی است که همواره 
شایعات درباره او زیاد باشد. این برای نخستین بار در ۱۸ ماه اخیر است که یک باشگاه و یا فدراسیون به مورینیو پیشنهاد می دهد اما باید 
تاکید کنیم که اجازه جدایی را به این مربی نمی دهیم.او ادامه داد: من یک پرتغالی هستم و هربار که از تغییر سرمربی در تیم ملی فوتبال 
پرتغال سخن به میان می آید از مورینیو به عنوان گزینه اصلی یاد می شود با این حال باید بگویم که باشگاه روی مورینیو حساب کرده است. 

ره زمان آشفته دل انمم کند
با دل آشفته رد دامم کند

کار چون شود راز دل من آش
بعد ازان پوشیده پیغامم کند

رگ هب زبم عشق بنشاند رما
اپسبان خویش رب بامم کند

ات نبیند دیدٔه من روی غیر
بادٔه توحید رد کامم کند

ات نبینم نیز روی او هب خواب
سالها بی خواب و آرامم کند

از ربای وصف روی خویشتن
شهرٔه آافق و ایامم کند

پیشنهاد

چهره روز

اینترنت با مغز ما چه می کند؟
کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند؟ نوشته نیکالس کار 
است که اولین بار در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسید. شواهد 
علمی و تاریخی نشــان می دهند که مغز ما در واکنش 
به تجاربمان تغییر پیدا می کنــد. تکنولوژی هایی که از 
آن ها برای به دســت آوردن، ذخیره کردن و به اشتراک 
گذاشتن اطالعات اســتفاده می کنیم، به معنای واقعی 
کلمه، مسیرهای جدیدی در شبکه گسترده نورون ها به 
وجود می آورند. کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند؟ که 
جلد هجدهم از مجموعه بیست و دو جلدی تجربه و هنز 
زندگی اســت به زبان ساده و با استفاده از مطالب واقعی 
و روانشناسی به ســوالی می پردازد که در عنوان کتاب 
آمده اســت. در واقع این کتاب رفتار انسان هایی که هر 
روز با اینترنت سر و کار دارند بررسی می کند.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب اینترنت با مغز ما چه 
می کند؟ آمده است: »آیا اینترنت ما را احمق می کند؟« پرسشی که نیکالس کار مطرح کرد، تلنگری 
بود برای آغاز یکی از مهمترین بحث های دوران ما: وقتی که داریم از مواهب اینترنت لذت می بریم، آیا در 
واقع توانایی مان را برای خواندن و تفکر عمیق فدا می کنیم؟ نیکالس کار، در این کتاب با تکیه بر دامنه 
وســیعی از مطالعات تاریخی و علمی تالش می کند تاثیرات شناختی اینترنت را بر ذهن انسان بکاود. 
در جهان امروز که فناوری اطالعات با سرعتی خیره کننده به پیش می تازد و در میانه مسابقه شتابان 
همگامی با فناوری های روز، این بحث دعوتی است به توقفی کوتاه و تامل در مسیری که تاکنون طی 
کرده ایم و راهی که پیش رو داریم. در دنیای امروز، آنالین بودن به دغدغه فکری بســیاری از انسان ها 
تبدیل شــده است. اگر نگاهی به اطراف خود در مهمانی ها بندازید احتماالً متوجه این موضوع خواهید 

شد اما در عین حال ممکن است هر فردی اعتیاد به اینترنت را قبول نکند! ...

فتحعلی اویسی
فتحعلی اویســی فردویی )۲۱ دی ۱۳۲۴ – ۱۳ مهر 
۱۴۰۰( بازیگر و کارگردان ایرانی بود. او فارغ التحصیل 
کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس 
در سال ۱۳۵۳ بود و در همان سال به ایران بازگشت 
و عضو تلویزیون ایران شد. فعالیت سینمایی او با بازی 
در فیلــم قدغن از علیرضا داوودنژاد در ســال ۱۳۵۷ 
آغاز شد. اویســی در طول ۴۰ سال فعالیت خود در 
فیلم هــای گوناگونــی نقش آفرینی و چنــد فیلم را 
کارگردانی کرد. او در سال ۱۳۷۱ فیلم مریم و میتیل 
را ساخت و جایزهٔ دیپلم افتخار از جشنواره فیلم فجر 
را دریافت کرد.اویســی در آثار سینمایی مانند ناخدا 
خورشید ساختهٔ ناصر تقوایی در ۱۳۶۵، سرب ساختهٔ 
مسعود کیمیایی، در ۱۳۶۷، هی جو ساختهٔ منوچهر عسگری نسب در ۱۳۶۷، بانو ساختهٔ داریوش 
مهرجویی در ۱۳۷۰، جهان پهلوان تختی ساختهٔ علی حاتمی و بهروز افخمی در ۱۳۷۶ مومیایی 
۳ ساختهٔ محمدرضا هنرمند در ۱۳۷۸ و کالهی برای باران ساختهٔ مسعود نوابی در ۱۳۸۵ ایفای 
نقش کرده اســت. او برای فیلم های سرب و ناخدا خورشید نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش دوم مرد از هفتمین جشنواره فیلم فجر شد. فتحعلی اویسی سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰ 
به دلیل سکته مغزی در بیمارستان الله در شهرک غرب تهران درگذشت و در روز چهارشنبه ۱۴ 
مهر ۱۴۰۰ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در مراسم تشیع جنازه وی جمعی 
از هنرمندان و اصحاب رسانه از جمله امیر جعفری، رضا بنفشه خواه، محمد شیری و علی صالحی 

شاعر و نویسنده ایرانی، و مدیر عامل خانه سینما منوچهر شاهسواری حضور داشتند.

فرهنگ

در فهرســت برترین مقاصد شــهری گردشگری جهان 
در ســال ۲۰۲۲، پاریس برای دومین ســال پیاپی در 
صدر ایســتاد و دوبی نیز از حیث جذب گردشــگر اول 
شــد.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان، گزارش جدید 
یک شــرکت تحقیقات بازار مســتقر در بریتانیا به نام 
یورومانیتور )Euromonitor( حاکی از آن است که اروپا در 
سال ۲۰۲۲ برنده بازی گردشگری بوده است.این شرکت 
تحقیقاتی هر ساله جذابیت ۱۰۰ شهر در سراسر جهان را 
از شش زاویه، از جمله سیاست ها و عملکرد گردشگری، 
پایداری، زیرســاخت ها، ســالمت و ایمنــی و عملکرد 
اقتصادی مقایســه می کند.در دوران پیــش از کووید، 
زمانی که این شــاخص مقاصد پیشرو را بر اساس تعداد 
ورودی های بین المللی رتبه بندی می کرد، شهرهای آسیایی در صدر فهرست قرار داشتند و هنگ کنگ 
و بانکوک جایگاه نخست را به خود اختصاص می دادند، اما اکنون برای دومین سال متوالی، پاریس در 
فهرست ۱۰۰ شهر در سال ۲۰۲۲ مقام نخست را حفظ کرده است، درحالی که هشت شهر از ۱۰ شهر 
برتر، همسایگان اروپایی آن هستند.این گزارش، پایتخت فرانسه را به دلیل عملکرد استثنایی در سیاست 
گردشگری و جذابیت، زیرساخت های گردشگری و عملکرد گردشگری به عنوان »بهترین مقصد جهان« 
در سال ۲۰۲۲ مورد تمجید قرار داده است.  دوبی بار دیگر در این فهرست رتبه دوم را به خود اختصاص 
داد، اما زمانی که صحبت از ورودی واقعی بین المللی به میان می آید، رتبه اول از آِن این شــهر اســت. 
بیش از ۱۲ میلیون سفر ورودی به دبی در سال جاری انجام شد که نسبت به آمار سال گذشته تقریبا با 
رشد دو برابری همراه بوده است، البته برگزاری اکسپوی ۲۰۲۰ دبی که از اکتبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ 
برگزار شد تا حدودی به این امر کمک کرد.در سطح جهانی، ورودی های بین المللی امسال بیش از ۸۰ 
درصد از نظر تعداد سفر افزایش یافته است.یورومانیتور همچنین اعالم کرد: »در حالی که ۲۰۲۲ سال 

مثبتی برای بخش سفر بود، راه بهبود کامل پس از همه گیری طوالنی است.

جذاب ترین شهرهای جهان اعالم شد
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