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خبر اقتصادی
دستور جدید بانک مرکزی: 

بدهی مشتری را از اموال وی 
یا ضامن بگیرید

قراردادهای تسهیالت 
بانکی به صورتی تنظیم شود 
که به بانک ها این اختیار داده 
شود تا در صورت سررسید 
و عــدم پرداخت مطالبات 

مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب های بدهکار یا 
ضامن برداشته شود. بانک مرکزی در بخشنامه ای که دوم 
آبان ماه به بانک ها ابالغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای 
تسهیالت بانکی به صورتی تنظیم شود که به بانک ها این 
اختیار داده شــود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت 
مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب های 
انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. 
تغییر جدید در قراردادهای تسهیالت بانکی به دادنامه 
قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آئین نامه وصول 
مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری )ریالی و ارزی( 

مربوط می شود.
    

چرا الکامپ دوباره به تعویق افتاد؟
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دلیل تعویق 
زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۶ را انصراف تعدادی از 
شرکت ها طی هفته های اخیر و شرایط موجود اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا در جهان و ورود آن به ایران 
از اسفندماه سال ۱۳۹۸، بسیاری از نمایشگاه ها به تعویق 
افتاده و برخی لغو شــدند. بیست وششمین نمایشگاه 
الکترونیک، کامپیوتر و تجــارت الکترونیک )الکامپ(  
نیز ابتدا مقرر بود سال ۱۳۹۹ برگزار شود اما چندین بار 
به دلیل کرونا به تعویق افتاد و البته الکام استارز )بخشی 
از الکامپ با حضور اســتارت آپ ها(  در بهمن ماه ۱۳۹۹ 
به صورت آنالین برگزار شد. پس از آن نیز مقرر بود الکامپ 
۲۶ در تیرماه و پس از آن در بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شود 

که باز هم به دلیل وضعیت کرونایی لغو شد.
    

اجرای کاالبرگ منتفی نشده است
خبرآنالیــن- علیرضا 
شاه میرزایی، معاون وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت 
ضمــن تاکید بــر اینکه 
کاالبرگ منتفی نشــده 

درباره شبکه های اجتماعی و اینکه سه درصد فروش در 
این شبکه ها صورت می گیرد و ۸۰ درصد کسب و کارها 
از این شبکه ها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده 
می کنند گفت که خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت 
به طور دقیق قابل محاسبه نیســت و یکی از راهکارها 
حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است. معاون 
تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت  در پاسخ 
به نقدی در رابطه با قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: 
قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید 
دولت، هر بخش بایــد کاالی مربوط به خود را مدیریت 
کند؛ مثال تولید و تنظیم بازار کاالی کشاورزی به عهده 
وزارت جهاد است. همچنین در سال های اخیر تعدادی 
کاال بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.

محاســبات کســانی کــه تصور 
می کردند زمســتان ســخت اروپا را 
از پا درمــی آورد غلــط از آب درآمد. 
حاال قیمت گاز در اروپــا به جای آنکه 
تحت تاثیر فشارهای روسیه دستخوش 
افزایش شــود، با ریزش مواجه شده و 
دلیل این اتفاق پیش بینی های مهمی 
اســت که در این دوره زمانی صورت 
گرفت، پیش بینی هایــی که با اجرای 

طرح های متعدد عملی شد.
هر چند هنوز برخی بر این اعتقادند 
که فرضیه زمســتان سخت همچنان 
موضوعیت دارد امــا عبداهلل باباخانی، 
کارشناس اقتصادی در صفحه شخصی 
خود در یکی از شــبکه های اجتماعی 
نوشت: »امروز قیمت گاز در اسپانیا به 
دلیل عرضه فراوان برای ساعتی حتی 
منفی شد، چون مخازن گاز اروپا پر شده 
است و جریان گاز طبیعی برقرار است. 
در این ۱۰ ماه اینقدر دروغ شنیدیم که 
به دانش خودمان هم گا ه شک کردیم. 
کارشناسان زمستان ســرد به مردم 

خیانت کردند.« 
از اوایل سال ۲۰۲۱ و با قوت گرفتن 
پیوستن اوکراین به ناتو؛ روسیه خواستار 
ممنوعیت قانونی پیوستن اوکراین به 

ناتو شد و از این مساله به عنوان عامل 
تهدیدی برای امنیت کشــورش یاد 
کرد. بحران روسیه و اوکراین که از سال 
۲۰۱۴ آغاز شده بود سرانجام در تاریخ 
۲۴ فوریــه ۲۰۲۲ )5 اســفند ۱۴۰۰ 
خورشــیدی( به اوج خود رسید و دنیا 
شاهد حمله گسترده نظامی روسیه به 

اوکراین شد. 
تهاجمی کــه ســبب ناپایداری 
در تامیــن مواد غذایــی و به مخاطره 
افتادن امنیت غذایی در سطح جهان 
شد. این اقدام روســیه با محکومیت 
گسترده بین المللی مواجه و سبب شد 
تا تحریم های جدید علیه این کشــور 
اعمال شــود. البته روســیه به عنوان 
بزرگترین صادرکننــده منابع انرژی 
به ویژه تامین کننده گاز اروپا ســاکت 
ننشست و جهانیان را به کاهش و حتی 

قطع صادرات گاز به اروپا تهدید کرد. 

شادمانی برخی تحلیلگران داخلی 
از تهدید قطع صادرات گاز به اروپا 

با واکنش روسیه؛ برخی تحلیلگران 
داخلی بر طبل شادمانی کوبیدند که 
اروپا در زمستان ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دچار 
مشکل خواهد شد و نخواهد توانست نیاز 
کشورهای عضو این اتحادیه را در زمینه 
گاز تامین کند در نتیجه این کشورها 

دچار انجماد خواهند شد و با توجه به 
شرایط اضطراری می توان از اروپاییان 
به عنوان طرف مهم مذاکرات برجامی 

امتیازات فراوانی گرفت. 
آفتاب نیوز در نیمه های شــهریور 
ماه نوشت: »کارشناســان نزدیک به 
تیم مذاکره کننده هســته ای نیز در 
اظهارنظر های مختلف از انرژی و منابع 
گاز ایران به عنوان اهرمی در مذاکرات 
یاد کرده اند. روزنامه کیهان، خبرگزاری 
فارس و مهر، هر سه در مطالبی مشابه با 
»سرد و تاریک« توصیف کردن زمستان 
اروپا، اینگونــه بیان کردنــد که اروپا 
نیازمنــد منابع ایران اســت و اگر این 
کشور به اصطالح گاز می خواهد، باید 
به آمریکا فشار بیاورد که در مذاکرات 

نرمش نشان دهد.« 
البته ماجرا به اینجا ختم نشــد و 
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت؛ 
»پس از گذشت حدود ۲۰۰ روز از جنگ 
اوکراین و کاهش عرضه گاز روسیه به 
اروپا، بسیاری از کشــورهای اروپایی 
مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، 
نروژ، بلژیک و... بــه دلیل بحران هایی 
مانند مشــکالت اقتصادی برآمده از 
اپیدمی کرونا، خشکســالی و از همه 
مهم تر بحــران انرژی با تــورم و رکود 
اقتصادی کم سابقه ای رو به رو شده اند.« 

بر اساس گزارش این خبرگزاری؛ 
یک روزنامه انگلیســی همین اوایل 
ماه جاری با اشــاره به فاجعه انرژی در 
اروپا نوشــته بود: »انسان های زیادی 
خواهند ُمرد و اوضــاع از این هم بدتر 
خواهد شــد.« در آلمان و فرانسه هم 
پیش بینی شده قیمت برق و گاز ۱۰ 
برابر خواهد شــد. یا رویترز که به نقل 
از یک شــهروند اروپایی نوشته بود: 
»نمی دانم هزینه دیالیــز را پرداخت 
کنم یا قبض های انــرژی را. مجبورم 
کمتر دوش بگیرم، مدت زیادی است 
تلویزیون تماشــا نکرده ام و فقط یک 
چراغ روشــن می کنم. همچنین بر 
اســاس گزارش اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، ذخایر استراتژیک این کشور 
به دلیل طرح دولت مبنی بر آزاد سازی 
روزانه یک میلیون بشکه به کمترین 
مقدار طی ۳۷ ســال گذشته رسیده 
است. این گزارش خاطرنشان می کند 
زمستان پیش رو، فصل سخت و سردی 

برای اروپا و شاید آمریکا خواهد بود.« 
در بحبوحه مذاکرات هســته ای، 
نخست وزیر بلژیک گفته بود »زمستان 
آتی برای تمام بخش های اروپا بسیار 
ســخت خواهد بود. با افزایش قیمت 
انرژی، برخی از بخش ها با سختی های 

خطرناکی مواجه خواهند بود.«

 پیش بینی وضعیت روسیه  
در بازار انرژی جهان

محمد علی صادقی، کارشناس ارشد 
انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا 
نقش روسیه در بازارهای انرژی جهانی 
در حال کاهش است یا خیر، بیان کرد: 
ژئوپلتیک انرژی در حال تغییر است 
اما باید توجه داشت هنوز زود است در 
این مورد صحبت کنیم. روسیه هنوز 
بزرگترین قدرت گازی دنیاست؛ هم 
تولیدکننده بزرگی است و هم مدیریت 
هماهنگی در این عرصه را برعهده دارد 
و تمام شرکت های دارای گاز که در اروپا 
و خاورمیانه وجود دارند، زیر چتر این 

کشور هستند. 
وی افزود: روسیه در رأس اتحادیه 
کشورهای صادرکننده گاز در قطر قرار 
داشته و دو مقوله تولید و مدیریت را در 
اختیار دارد و این کشــور دارای شبکه 
اســت و در مقابل ایران، قطر و ... فاقد 
شبکه این چنینی هستند و این موارد 
جزو امتیازات روسیه محسوب می شود. 
وی گفت: با این حال اروپا درصدد یافتن 
راه هایی برای کاهش این قدرت و سلطه 
است و می بینیم که استراتژی خاصی را 

در این بخش تدوین کرده است. 

کاهش چشمگیر قیمت 
عمده فروشی گاز طبیعی در اروپا

این پیش بینی هــا درحالی رخ داد 
که اینک فصل سرد در اروپا آغاز شده 
و با توجه به ذخایر فــراوان گاز در اروپا 
عده ای مدعی پایان فرضیه »زمستان 
سخِت ۲۰۲۲« شده اند زیرا دوشنبه 
هفته قبل، قیمت عمده فروشــی گاز 
طبیعی در اروپا منفــی و برای حدود 
یک ساعت قیمت این محصول به زیر 

صفر رسید. 
این مورد را  باید چرخش قابل توجه 
در بازاری به شمار آورد که تا پایان ماه 
اوت؛ رکوردهای قیمتی بیش از ۳۰۰ 
یورو برای هر مگاوات ساعت گاز در آن 
ثبت می شــد. همزمان با تصمیمات 
والدیمیر پوتین، مبنی بر متوقف کردن 
عرضه گاز به بازار اروپا از طریق خط لوله 
نورداستریم۱ و برخالف انتظارها قیمت 
گاز در اروپا روندی نزولی به خود گرفته 
و شرایط به گونه ای رقم خورده که در 
روزهای اخیر هر مگاوات ســاعت گاز 
به ۱۰۰ یورو بازگشته که نشان دهنده 
وضعیت قیمتــی برابر با قبــل از آغاز 
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. 

البته ماجرا به اینجا ختم نشــده و 
علیرغم پیش بینی ها؛ قیمت آتی گاز 
برای نوامبر ســال ۲۰۲۳ نیز از رکورد 
۳۰۰ یورویی فاصله گرفته و تا ۱۴۰ یورو 

پایین آمده است.هرچند تحلیلگران 
داخلی بر این باور بودند که از »زمستان 
سخت و ســرد اروپا« می توانند بهره 
ببرند اما اتحادیه اروپا تمام معادالت را 
بر هم زد و سبب شد تا محاسبات درباره 
زمستان سخت اروپا غلط از آب درآید. 

برخی کارشناســان بین المللی بر 
این باورند که »گسترش تولید انرژی 
 ،LNG هسته ای، افزایش واردات گاز
کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری 
در استفاده صنایع از گاز و در نهایت روی 
آوردن به تولید و استفاده از هیدروژن 
سبز؛ راهکار های کشور های اروپایی 
برای عبــور از دوران گذار بــه کربن و 
خنثی شدن و کاهش وابستگی به گاز 

روسیه است. 

 وقتی محاسبات
 غلط از آب درآمد

به اعتقاد موافقان فرضیه زمستان 
ســخت اروپا؛  ایران می توانست از این 
موضوع به نفع خود بهره برداری کند و 
جریان مذاکرات برجامی را به سود خود 
به اتمام برساند اما وضعیت فعلی نشان 
می دهد؛ پیش بینی این عده درســت 
نبوده و نه تنها جایگزین روسیه برای 
تامین گاز اتحادیه اروپا نشده ایم بلکه 
به گواه اظهارات دولتمردان سیزدهم 
در حوزه انرژی و ... ممکن است زمستان 
همانند هر سال برای ما و به ویژه صنایع 
ســخت بگذرد زیرا زیرســاخت های 
تولید نفت و گاز کشور در اثر تحریم ها، 
مســتهلک شــده اند و برای رفع این 
معضل به بودجه ای چند صد میلیارد 
دالری نیاز اســت که به حتم با توجه 
به فرسایشی شــدن روند مذاکرات و 
پابرجا بودن تحریم ها امکان این مهم 

وجود ندارد. 

مهرنوش حیدری

برخی کارشناسان 
بین المللی بر این باورند 

که »گسترش تولید انرژی 
هسته ای، افزایش واردات 
گاز LNG، کاهش مصرف 
انرژی و افزایش بهره وری 
در استفاده صنایع از گاز 

و در نهایت روی آوردن به 
تولید و استفاده از هیدروژن 
سبز؛ راهکار های کشور های 

اروپایی برای عبور از 
دوران گذار به کربن خنثی 

شدن و کاهش وابستگی به 
گاز روسیه است
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قریه نوده بخش 29 گیالن خریداری از مالک رسمی اداره اموال و امالک استان گیالن محرز 

گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود . در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد – 
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 1401/0۷/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  یکشنبه 1401/08/08
علی نصرتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

 

آگهی
آقای: محمد مراد حشمتی نام پدر:محبعلی تاریخ تولد: 1340/06/30 شماره ملی: 3358810933 
مجهول المکان در دادنامه شماره 140191390005921892 مورخه 1401/05/09 صادره از 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهریار به اطالع می رساند همسر شما خانم زینب حشمتی با ارائه 
دادنامه مذکور و قطعیت رای و مدارک الزم تقاضای ثبت طالق نموده است لذا الزم است 
ظرف مدت یک هفته دراین دفترحاضر و اسناد را امضا بفرمائید درغیراینصورت طبق مقررات 

اقدام و طالق ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نمی باشد.
دفتررسمی ازدواج 6 و طالق 11 شهریار-سردفتر علی عسگری دئفه

آگهی مفقودی کارت هوشمند 
ماشین

کارت هوشمند ماشین به شماره کارت 21۷4005 و شماره پرونده 3123295۷3 یکدستگاه 
کامیون کشنده سیستم ولوو تیپ FM9 مدل 1388 به شماره پالک ایران 51- 515 ع 
49 مفقود گشته لذا هرگونه سوء استفاده یا جعل از آن را خود عهده دارم و پایانه هیچ گونه 

مسئولیتی ندارد.
دیواندره

راهکارهای چهارگانه قاره  سبزبرای عبور از گاز روسیه به کاهش قیمت انجامید؛

بطالن فرضیه »زمستان سخت« اروپا!

رئیس اتاق مشترک ایران و چین ایران را بازاری مناسب 
برای خودروهای چینی معرفی کرد و گفت: آزادسازی روند 
واردات خودرو در ایران زمینه ها را برای واردات خودروی 
چینی فراهم می کند. اما ازآنجایی کــه وزارت صمت در 
آیین نامه واردات خودرو سقف قیمتی تعیین کرده است 
این مسئله باعث شد قدرت انتخاب زیادی نداشته باشیم 

و نتوانیم به برندهای اروپایی، ژاپنی و کره ای فکر کنیم.

مجیدرضا حریری در گفت وگو بــا ایلنا، با بیان اینکه 
بیشــتر خودروهای موجود چینی در رنج قیمت ۱۰ تا 
۲۰ هزار یورو هستند، گفت: به نظر می رسد با این سقف 
قیمت بخش بزرگی از بازار را خودروهای چینی تصاحب 
کند و این مســئله را نمی توان برای بازار مثبت یا منفی 

ارزیابی کرد.
رئیس اتاق مشــترک ایران و چین ابراز کرد: قدرت 

خرید مردم مشخص است و بر اساس مناسبات اقتصادی 
دهه اخیر، توان خرید مردم به شــدت کاهش پیدا کرد 
و خرید خــودرو ۲۰ هزار یورویی با احتســاب عوارض و 
مالیات  اقتصادی نخواهد شــد. اینجا این پرسش مطرح 
اســت که چند درصد مردم می توانند خودرو با این نرخ 

خریداری کنند؟
وی در پاســخ به این پرســش که آیا واردات خودرو 

می تواند بازار داخلی را به تعادل برســاند؟ گفت: به نظر 
می رسد خودروهایی اروپایی پیشتازی خود را از نظر قیمتی 
در بازار حفظ کنند؛ و بخشی از طبقه متوسط می توانند با 

یک میلیارد تومان خودروهای چینی خریداری کنند.
حریری با بیان اینکه بازار تمایلی به خرید خودرو باالتر از 
یک میلیارد تومان ندارد، گفت: در دوره تحریم شرکت های 
چینی در ایران سرمایه گذاری کردند و توانستند بخشی 
از بازار ایران را تصاحب کنند؛ همچنیــن امکان واردات 
خودرو چینی نسبت به دیگر کشورها هموارتر است چراکه 
زیرساخت های خدمات پس فروش خودروهایی چینی 
در ایران وجود دارد و آنها چاالک تــر می توانند وارد بازار 

ایران شوند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین:

خودروهای چینی سهم زیادی از بازار ایران را تصاحب می کنند

خبر

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: حتی 
دولت های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت 
اجرای پروژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  را نداشتند. اما این 
دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقالم 
چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم های خاص 

برای قیمت برخی کاالها گرفته شد.
به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی، ضمن تاکید بر 
اینکه کاالبرگ منتفی نشده درباره شبکه های اجتماعی و 
اینکه سه درصد فروش در این شبکه ها صورت می گیرد و 
۸۰ درصد کسب و کارها از این شبکه ها به عنوان مکمل و 
برای تبلیغ هم استفاده می کنند گفت که خسارت کسب 
و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست 
و یکــی از راهکارها حمایت از کســب و کارهای بزرگ و 

کوچک است.
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت گذاری 
دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. 
در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کاالی مربوط به خود 
را مدیریت کند؛ مثال تولید و تنظیم بازار کاالی کشاورزی 
به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال های اخیر 
تعدادی کاال بورســی شــده و قیمت گذاری دستوری 

نداشته است.

۳ درصد فروش در شبکه های اجتماعی است
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه با بیان 
اینکه ۳ درصد فروش در شــبکه های اجتماعی صورت 
می گیرد، گفت: کل فروش دیجیتال ساالنه حدود ۱۳۰۰ 
همت است. همانطور که بانک ها شبکه خاص خود را دارند 
و از اینترنت آزاد استفاده نمی کنند، در حوزه تجاری هم 
باید شبکه هایی برای زمان قطعی اینترنت در نظر گرفته 

شود. البته در شبکه هایی بانکی گاهی اختالل وجود دارد 
که باید برطرف شود.

به گفته این مقام مســئول ۸۰ درصد کسب و کارها 
در شــبکه های اجتماعی حضور دارند و به عنوان مکمل 
یا تبلیغات از آن ها اســتفاده می کنند. در حال حاضر در 

تجارت الکترونیک پلتفرم های قوی وجود دارد که باید در 
حوزه رسانه ای هم پلتفرم های مشابهی طراحی شود. البته 
شبکه های خارجی هم باید حضور داشته باشند تا رقابت 

ایجاد شود و انحصاری نباشد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره خســارت کسب و 
کارها از قطعی اینترنت نیز گفت:  در این مدت کســب و 
کارها خسارت هایی دیدند، اما برای محاسبه دقیق این 
خسارت ها اول باید مشخص شود ناشی از چه عواملی بوده 
است. مثال ممکن است یک روز به دلیل کندی اینترنت و 
روز دیگر بخاطر اختالل در درگاه پرداخت باشد. در حال 
حاضر کسب و کارهای فیزیکی هم برای فروش مشکل 
دارند، اما محاســبه دقیق میزان خسارت ها امکان پذیر 
نیست. مسئله اآلن این است که برای این خسارت ها چه 
کاری انجام دهیم. دولت یک بسته حمایت تدوین کرده، 

اما وزارت صمت هم حمایت هایی در نظر دارد.

معاون وزیر صمت:

جرات کردیم ارز دولتی را برداشتیم و قیمت برخی اقالم چهار تا پنج برابر شد

گزارش


