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چرخش معادالت گاز جهان از خلیج 
فارس به سمت خزر

تهران- ایرنا- نزدیکی منطقه خزر به بازارهای بزرگ مصرف گاز در آســیا 
و اروپا و ذخایر گاز کشــورهای همسایه بزرگترین دریاچه جهان می تواند 
معــادالت گازی در جهان را از خلیج فارس به ســمت خزر تغییر دهد. در 
این میان ایران با تکیه بر ظرفیت تولید و اســتفاده از زیرساخت های خود 
می تواند نقش فعالی در بازار گاز بــازی کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایرنــا، گاز عمری به مراتب کمتر از نفت در مناســبات انرژی دنیا دارد. در 
ابتدای کشف نفت، گاز به عنوان یک عامل مزاحم شناخته می شد که مانع 
از برداشت سریع و کم هزینه نفت بود.در آن زمان راهکار مقابله با این ماده 
مزاحم سوزاندن در مشــعل هایی بود که هنوز هم به عنوان قدیمی ترین 
سمبل مناطق نفتی شناخته می شود.اما با گذشت زمان، کم کم گاز جای 
خود را در سبد ســوخت جهان باز کرد تا آنجا که بر اساس آمارهای اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، تا ســال ۲۰۵۰ میالدی اگرچه سهم نفت در سبد 
ســوخت دنیا از ۳۲ درصد فعلی به ۲۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما 
ســهم گاز طبیعی ثابت می ماند و تقاضا برای آن بیشتر خواهد شد. با این 
حال بیشترین رشد تقاضا مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است که از ۱۵ 
درصد فعلی به ۲۸ درصد افزایش پیدا می کند.اما سهم گاز در بخش صنعت 
جهان به مراتب بیشــتر خواهد بود. ۵۰ درصد از مصرف انرژی دنیا مربوط 
به مصارف صنعتی است و از همین رو افزایش تقاضا برای گاز در این بخش 
نیز مهم خواهد بود.بررســی ها نشان می دهد سهم گاز در مصارف صنعتی 
آمریکا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲ برابر سهم نفت خواهد بود و رشد انرژی های 
تجدیدپذیر بیشتر به رفع نیازهای بخش خانگی معطوف می شود.بنابراین 
اقتصادهای جهان بــرای ایجاد درآمد و ثروت حداقل تا ۳۰ ســال آینده 

نیازمند گاز هستند و این نیاز برعکس نفت روز به روز بیشتر خواهد شد.

4 مصرف کننده عمده گاز جهان
رشــد تقاضا برای گاز البته منحصر بــه آمریکا نخواهد بود. نگاهی به روند 
تقاضای گاز بزرگترین مصرف کنندگان دنیا نشان می دهد، این رشد کم و 
بیش در همه جای جهان محسوس است.در حال حاضر چهار مصرف کننده 
عمده گاز در دنیا وجود دارد که شــامل اروپا، چین، آمریکا و هند می شود.

در ســال ۲۰۲۰ میالدی اروپا ۳۹۴ میلیــارد متر مکعب گاز مصرف کرده 
اســت. اگرچه مصرف گاز اروپا طی ۲۰ سال گذشته ثابت بوده اما این کار 
با کنترل مصرف اتفاق افتاده است.در چین اما شرایط بسیار متفاوت است. 
چین که حاال دومین اقتصاد بزرگ دنیا به شــمار می رود مصرف گاز خود 
را از ۲۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۰ میالدی به باالی ۳۳۰ میلیارد 
متر مکعب در سال ۲۰۲۰ رسانده است و مصرف گاز در این کشور بیش از 
۱۳ برابر شــده است.هند هم اگرچه نه به این میزان اما با رشد تقاضا برای 
گاز طبیعی در ۲۰ ســال گذشته همراه بوده است. مصرف گاز هند از ۲۰ 
میلیارد متر مکعب به ۶۲ میلیارد متر مکعب افزایش داشته است.بنابراین 
روند تقاضا برای گاز روندی صعودی پیش بینی می شــود و از همین رو از 
ســال ۲۰۱۰میالدی چرخش از نفت به گاز در جهان اتفاق افتاده است و 
حاال اقتصادهای بزرگ به جای آنکه به دنبال نفت باشــند، گاز بیشتری را 
طلب می کنند.اهمیت گاز آنچنان است که در پاییز امسال، با وجود افزایش 
چند برابری قیمت گاز در بازار اروپا باز هم تقاضا برای گاز کاهش پیدا نکرد 
و روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز جهان بدون احتساب خط لوله 
گاز نورد استریم، ساالنه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر می کند.

بنابراین توســعه زیرساخت های تولید و انتقال گاز از سوی تولیدکنندگان 
بزرگ گاز در دنیا در آینده نزدیک می تواند مناســبات و دیپلماسی انرژی 

در جهان را بر هم زند.

سهم 50 درصدی کشورهای حاشیه خزر از ذخایر گاز دنیا
نگاهی بــه بزرگترین دارندگان گاز جهان نشــان می دهد که بیش از ۵۰ 
درصد از ذخایر گازی جهان در اختیار کشــورهای حاشیه خزر است. این 
موضــوع در نفت مربوط به خلیج فارس بود. بنابراین در هر دو مورد ایران 
ذینفع ماجرا است.روسیه با ۳۵ تریلیون متر مکعب گاز بیش از ۱۸ درصد 
از ذخایــر گازی دنیا را در اختیار دارد. ذخایری که حدود ۶۵ درصد از آن 
در منطقه سیبری واقع شده است.بعد از روسیه ایران با ۳۳ تریلیون ذخایر 
گازی کشــف شده و سهمی ۱۷.۲ درصدی در رتبه دوم جای گرفته است.

رتبه سوم مربوط به قطر با ۲۴.۹ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی است که 
سهمی ۱۲.۹ درصدی از منابع گازی دنیا را در اختیار این کشور قرار داده 
اســت.چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر گازی ترکمنستان با ذخیره 
گاز ۱۹.۵ تریلیون متر مکعب و ســهمی ۱۰.۱ درصدی است.بنابراین تنها 
سه کشور روسیه، ایران و ترکمنستان در مجموع ۴۵.۵ درصد از ذخایر گاز 
همه دنیا را به خود اختصاص داده اند. همین کافی اســت تا مشخص شود، 

آینده بازار گاز در اختیار کشورهای حاشیه خزر خواهد بود.

ایران؛ سومین تولید کننده گاز جهان
در تولید اما اگرچه آمریکا جزو چهار کشــور بزرگ دارنده ذخایر گاز جهان 
نیست اما بیشترین تولید گاز را دارد تا آنجا که این کشور در سال ۷۳۴.۵ 
میلیــارد متر مکعب گاز تولید می کند که معــادل ۲۰ درصد گاز تولیدی 
جهان است.با این حال رتبه های بعدی تولید گاز برای روسیه و ایران است.

تولید ســاالنه گاز روسیه ۶۳۵.۶ میلیارد متر مکعب است که معادل ۱۷.۳ 
درصد از تولید گاز دنیا است. ایران نیز با تولید ۲۲۳.۹ میلیارد متر مکعب 
تولید گاز و ســهمی ۶.۱ درصدی در این زمینه، در رتبه ســوم قرار دارد. 
ایران نیز به عنوان یکی از همسایگان خزر و با توجه به توان باالی تولید و 
وجود زیرساخت های گسترده، می تواند در کنار ایجاد امکان بهره برداری از 
ذخائــر گازی حوضه خزر با رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف داخلی، 
به عنوان یکی از تامین کنندگان گاز در اروپا و آسیا مطرح شود که همین 
موضوع می تواند جذابیت خاص برای سرمایه گذاران بزرگ بین المللی برای 
ســرمایه گذاری در گاز ایران در پی داشــته باشــد.مانع اصلی در این بین 
عالوه بر تحریم های گســترده علیه اقتصاد کشــور البته مصرف باالی گاز 
اســت. مصرف گاز ایران معادل ۷۰ درصد مصرف گاز چین است.اگرچه در 
سال های اخیر با توســعه فازهای پارس جنوبی، تولید کشور افزایش پیدا 
کرده اما شتاب رشــد مصرف نیز همچنان باال است تا آنجا که در شرایط 
فعلی مصرف گاز در کشور به ۸۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش داشته 
اســت.کنترل شــدت مصرف انرژی می تواند به ایران برای کسب بازارهای 
بزرگتر گازی در جهان کمک کند.نکته مهمتر آن اســت که غیر از حوضه 
خزر ایران، ۲۴ میدان گازی دست نخورده دارد که سرمایه گذاری موردنیاز 
برای توســعه آنها ۳۶.۴ میلیارد دالر برآورد می شود که در صورت توسعه، 
میزان تولید گاز کشــور ۵۷۰ میلیون متر مکعــب در روز افزایش می یابد.

بنابراین ایران می تواند با کنترل مصرف، بازاریابی فعال در اروپا و آســیا و 
البته اکتشاف و توسعه میادین جدید گازی، به عنوان تامین کننده پایدار 

گاز در جهان طی دهه های آینده شناخته شود.

نگـــاه

معاونت مســکن و ســاختمان در گزارشــی جزئیات دو روش بازپرداخت 
تسهیالت ســاخت طرح نهضت ملی مســکن را برای اقشارکم و متوسط 
درآمــدی با اقســاط ماهانه برای هریک از مناطق شــهری و روســتایی 
تشــریح کرد.به گزارش خبرگزاری فارس به نقــل از پایگاه خبری وزارت 
راه وشهرســازی، معاونت مســکن و ســاختمان در گزارشــی به تشریح 
ویژگی های مثبــت طرح نهضت ملی مســکن برای خانوارهــا پرداخت.

بر اساس این گزارش،اطالعات ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
نشان می دهد که در پایان آذرماه سال جاری اجاره بها هر مترمربع در شهر 
تهران معادل ۸۴ هزار تومان اســت و بدین ترتیب اجاره ماهانه یک واحد 
آپارتمان ۱۰۰ متری در شــهر تهران حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
خواهد بود. از این رو پرداخت اقساط تسهیالتی برای ساخت مسکن کمتر 
از هزینه اجاره یک واحد مسکونی برای زندگی خواهد بود با این تفاوت که 
پرداخت اقساط منجر به خانه دار شدن خانوار خواهد شد.با وجود اجاره بها 
فوق الذکر همچنین تأمین هزینه های زندگی، امکان پس انداز برای خانوار 
وجود نخواهد داشــت. با فرض اینکه خانــوار بتواند پس انداز کند، با وجود 
تورم دو رقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و افزایش 
قیمت مسکن، امکان خرید واحد مســکونی توسط خانوار کاهش خواهد 
یافت. در صورتیکه خرید اقساطی مسکن در واقع اتکا به پس انداز آتی است 
و خیلی زودتر خانوار را به هدف خود می رساند. همچنین با مکانیزیم خانه 
دارشدن با استفاده از تسهیالت ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی 
دولت )نهضت ملی مسکن( که اراضی دولتی را مورد استفاده قرار می دهد 
و هزینه زمین تقریبا صفر می شــود، طــول دوره انتظار خانوار برای خرید 
مســکن به شدت کاهش خواهد یافت.همچنین، دریافت تسهیالت مذکور 
توسط خانوار چه به صورت شخصی و چه در طرح حمایتی دولت منجر به 
ایجاد مالکیت واحد مسکونی می شود که عالوه بر تامین نیاز اساسی خانوار 
برای مکان زندگی، یک کاالی ســرمایه ای و با دوام نیز محسوب می شود و 
همرا با رشــد قیمت های عمومی، قیمت مســکن به عنوان سرمایه خانوار 
نیز افزایش می یابد، درحالیکه مبلغ اقســاط در طی سال های بازپرداخت 
تســهیالت )حداکثر ۱۸ سال( ثابت خواهد بود.با توجه به اینکه طول دوره 
ساخت حداقل ۲ تا ۳ سال به طول می انجامد و متقاضی باید پس از تکمیل 
واحد مســکونی و تحویل واحد شــروع به پرداخت اقساط کند عمال رقم 
اقساط محاسبه در فوق از دو تا سه سال آینده آغاز خواهد شد. بدیهی است 
تا آن زمان درآمد ماهانه خانوار نیز تقریباً معادل با تورم افزایش خواهد یافت 
و پرداخت اقساط برای خانوار توان پذیر شده و فشار پرداخت اقساط کاهش 
می یابد.پس از آغاز دوران فروش اقســاطی و شروع بازپرداخت تسهیالت، 
مبلغ تسهیالت ثابت باقی می ماند، در حالیکه درآمد خانوار متناسب با تورم 
ســاالنه افزایش خواهد یافت. از این رو در دو الی ســه سال ابتدایی دوران 
فروش اقساطی، بازپرداخت تسهیالت ممکن است در برخی موارد با فشار 
مالی برای خانوار همراه باشد اما پس از گذشت دو تا سه سال ابتدایی فروش 
اقســاطی و با افزایش درآمد خانوار، پرداخت اقساط تحمل پذیرمی شود و 
خانوار تحت فشار نخواهد بود.دولت برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد 
و حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیالت را در نظر گرفته است 
که وزارت راه و شهرســازی در حال حاضر مجدانه پیگیر تأمین منابع الزم 
برای پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد جامعه است. در صورت تأمین این 
منابع اقســاط تسهیالت در نرخ های سود متفاوت برای دهک های متفاوت 

درآمدی به شرح زیر خواهد بود.
در تهران برای تســهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای 
دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های 
اول تا ســوم نیز بدون ســود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
برآورد شده اســت.در شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلون نفر برای 
تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ 
و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم 
نیز بدون سود دوران مشــارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده 
اســت.در مراکزاستان برای تسهیالت ۳۵۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ 
درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقســاط بدون ســود دوران مشارکت ۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد 
برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان برآورد شــده است.در سایر مناطق شهری برای تسهیالت ۳۰۰ 
میلیون تومانی با با نرخ ســود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط 
بدون ســود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همچنین 
رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود 

دوران مشارکت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در مناطق روســتایی برای تسهیالت ۲۵۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ 
درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقســاط بدون ســود دوران مشارکت ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد 
برای دهک های اول تا ســوم نیز بدون ســود دوران مشارکت ۱ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به 
گروههای کم درآمد رقم اقســاط را به شدت کاهش داده و پرداخت آن را 
برای خانوار توان پذیر می کند.تسهیالت  ساخت و نوسازی مسکن براساس 
قانون جهش تولید مسکن و اقساط ماهانه )بدون پرداخت یارانه سود اقشار 
کم درآمد( نیز به شــرح زیر اســت:در تهران برای تسهیالت ۴۵۰ میلیون 
تومانی، مبلغ اقســاط ماهانه بدون ســود دوران مشارکت ۷میلیون تومان 
است. در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیالت ۴۰۰ 
میلیون تومانی مبلغ اقســاط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۶ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان اســت. در مراکز استان ها برای تسهیالت ۳۵۰ میلیون 
تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است. همچنین، در سایر شهرها برای تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی 
مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
است. در مناطق روستایی برای تسهیالت ۲۵۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط 
ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.تصریح 
می شــود، متقاضی می تواند در صورت تمایل سود دوران مشارکت مدنی 
را نیز به صورت اقســاطی در طول دوره فروش اقساطی پرداخت کند.این 
گزارش می افزاید، تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن 
به صورت انفرادی و زوجین قابل پرداخت اســت. نرخ سود این تسهیالت 
۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ســاله خواهد بود. جزئیات این بخش نیز 
شامل موارد زیر است:اقساط ماهانه تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی زوجین 
در تهران ماهانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و اقســاط ماهانه تســهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی انفــرادی در تهران، ماهانه ۳ میلیون و ۳۰۰ میلیون 
تومان است.اقساط ماهانه تسهیالت ۳۲۰ میلیون تومانی زوجین در مراکز 
استان ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیالت ۱۶۰ 
میلیون تومانی انفرادی در مراکز اســتان، ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ میلیون 
تومان است.اقساط ماهانه تسهیالت ۲۴۰ میلیون تومانی زوجین در سایر 
شــهرها ماهانه ۴ میلیون تومان و اقســاط ماهانه تسهیالت ۱۲۰ میلیون 

تومانی انفرادی در سایر شهرها، ماهانه ۲ میلیون تومان است.

جزئیات بازپرداخت تسهیالت ساخت طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد 

واردات کاالهای مجاز، بدون محدودیت از سوی صادرکنندگان مجاز شد

تصویب بکارگیری رمزارز در تجارت خارجی
وزیر اقتصاد:

تورمی که دولت قبل باقی گذاشت، 
در ۷0 سال گذشته بی سابقه است

شرایط جدید فروش ارز مسافرتی

تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد از کاهش تورم در آذر ماه امسال پس از چهار ماه تالش شبانه روزی مسئوالن خبر 
داد و گفت: چالش های بزرگ از جمله تورم بی سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث برخی کوتاهی ها 
دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت سیزدهم 
منتقل شد.به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، »سید احسان خاندوزی«  در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا 
)ع( منطقه ۱۱ تهران اظهار داشــت: دولت سیزدهم در شهریور ماه در شرایطی شروع بکار کرد که ما در 
حال تجربه تورم بســیار باال برای چهارمین سال پیاپی بودیم، امری که در ۷۰ سال اخیر، بی سابقه بود. 
وی گفت: ما پیش از این و مثاًل در دوران جنگ تحمیلی یا دوران سازندگی تجربه تورم باال را داشتیم اما 
هر کدام بالفاصله کنترل شده بودند ولی اینکه چهار سال مداوم شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم 

باشیم، کاماًل بی سابقه بود. ....

موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری 
پول های بلوکه شده ایران

وزارت امــور خارجه کره جنوبی پس از دیدار معاون وزیــر خارجه آن با همتای ایرانی اش در وین، 
در بیانیه ای با اشــاره به محورهای گفت وگوی آن هــا از موافقت طرف کره ای با انجام گرفتن فوری 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در بانک های کره ای خبر داد.به گزارش ایسنا، وبگاه وزارت امور 
خارجه کره جنوبی در بیانیه ای درباره سفر چوی جونگ کان معاون وزیر امور خارجه این کشور به 
وین و دیدارش با علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد ایران در 
وین، نوشت، این اولین دیدار آن دو بوده است و مذاکرات صریح و سازنده ای درباره روابط ایران - کره، 
از جمله مسئله دارایی های بلوکه شده ایران در کره داشته اند.این بیانیه می افزاید: معاون وزیر خارجه 
چوی، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی به نتیجه برسند و دو طرف موافق بودند 
آزادسازی پول های  بلوکه  شده ایران ]در بانک های کره  جنوبی[ باید فورا انجام شود.در ادامه بیانیه 
وزارت امور خارجه کره آمده است: دو طرف توافق کردند کارشناسان دو کشور برای بحث پیرامون 
مسائل مرتبط با انتقال پول های بلوکه  شده رایزنی های کاری انجام دهند.وزارت خارجه کره همچنین 
بیان کرد: معاون وزیر خارجه چوی گفت، دیدار امروز باید به عنوان تسریع کننده روابط دوجانبه مان 
عمل کند. معاون وزیر امور خارجه باقری هم گفت، سفر چوی به وین برای بحث پیرامون پول های 
بلوکه شــده نشانه مثبتی برای تقویت روابط است.به گزارش ایســنا، بیانیه وزارت امور خارجه کره 
جنوبی در پی این مطرح می شود که جلسه باقری و چوی به درخواست طرف کره ای، ظهر پنج شنبه 
در محل نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در وین برگزار شد.معاون وزیر خارجه کره جنوبی با اشاره 
به اهمیت روابط سئول - تهران، توضیحاتی در خصوص پول های بلوکه  شده ایران نزد کره جنوبی 
ارائه و عنوان کرد که این کشــور برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تالش می کند.معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در این دیدار تاکید کرد که فارغ از نتایج گفت وگوها در 
وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادســازی پول های بلوکه  شده ایران است و تحریم های یکجانبه 
آمریکا نمی تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی ها به ایران باشد.در این جلسه همچنین تصریح 
شــد که خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهی های خود به ایران، 
نقطه ای تیره در تاریخ روابط دو کشــور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع تر نسبت به آزادسازی 
منابع ایران اقدام نماید.بر اســاس این گزارش  این دیدار ارتباط مستقیمی با مذاکرات جاری میان 
ایران و گروه ۱+۴ نداشته و در چارچوب رایزنی های دوجانبه معمول میان دو کشور و به درخواست 

طرف کره ای انجام گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:

اعطای وام ۹۰ میلیون دالری بانک جهانی به ایران
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دالری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری 
کرونا با وجود مخالفت آمریکا و البی رژیم صیهونیستی خبر داد. فکری اظهار کرد: بانک جهانی با نادیده گرفتن تالش آمریکا و البی صهیونیستی با 
اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد. وی با اشاره به اینکه این وام از پایین ترین نرخ سود در 
مقایســه با سایر فاینانس های بین المللی برخوردار است، اظهار کرد: تمامی نیازهای دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا 
توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به کشورمان تحویل می شود و به این ترتیب مشکالت نقل و انتقال بانکی و تحریم ها در این خصوص بی 

اثر خواهد بود.شایان ذکر است دریافت این وام در آخرین جلسه هیئت دولت نیز به تصویب رسید.
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سازمان جهانی بهداشت: 
سویه »آی اچ یو« تهدیدکننده نیست

هر هفته ســویه های تازه ویروس کرونا شناسایی می شوند و بســیاری از آن ها پدیدار و سپس به سرعت 
ناپدید می شوند. برخی دیگر هم می مانند اما هرگز به طور گسترده شیوع پیدا نمی کنند.به گزارش ایسنا، 
در این میان، تنها شــمار اندکی به مرحله ای می رســند که سازمان جهانی بهداشت )WHO( آن ها را در 
گروه »سویه  نگران کننده« دسته بندی کند. به همین دلیل عجیب بود که سویه ای موسوم به »آی اچ یو« 
)IHU( که بیش از یک ماه پیش در فرانسه شناسایی شد و چندان پخش نشد، این هفته ناگهان خبرساز 
شــد.در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت نگرانی ها در مورد این سویه را بی مورد خوانده است.»عبدی 
محمود«، مدیر حوادث این سازمان نیز در نشست رسانه ای روز سه شنبه در ژنو یادآور شد که »این سویه 
در رادار ما زیرنظر اســت« و تاکید کرد که »آی اچ یو« یک تهدید به حســاب نمی آید.شاید علت خبرساز 
شدن سویه مزبور این باشد که دانشمندان هفته گذشته تصمیم گرفتند نام آن  را »آی آچ یو« بگذارند. این 
نام برگرفته از مرکز بیمارستانی-پژوهشی بود که این ویروس در آن شناسایی شد اما کاربران رسانه های 
اجتماعی با بازیگوشی زبانی، آن را »از تو بیزارم« )I HATE YOU( نامیدند و این سویه که با نام تخصصی 
»ب.۱.۶۴۰.۲« ثبت شده بود، ناگهان سر زبان ها افتاد.این سویه نخستین بار در ماه نوامبر در فردی ساکن 
منطقه مارســی فرانســه که به تازگی از کامرون در آفریقای مرکزی بازگشته بود، شناسایی شد. ۱۱ فرد 
دیگر که همگی با مبتالی نخســت در ارتباط بودند نیز به این سویه آلوده شدند و آی اچ یو به عنوان یک 
سویه جدید در تاریخ ۹ دسامبر ثبت شد.نخستین مورد ابتال به سویه امیکرون در فرانسه نیز در همان هفته 
شناسایی شده بود. اکنون سویه امیکرون عامل نیمی از کل موارد ابتال به کووید-۱۹ در فرانسه است اما از 
ســویه آی اچ یو به جز همان ۱۲ مورد نخست، اثری وجود ندارد.به گزارش سی بی اس نیوز، دانشمندانی که 
این سویه را آی اچ یو نامیدند در مقاله ای پژوهشی در روز ۲۹ دسامبر، اعالم کردند: این سویه مثال دیگری 
از پیش بینی ناپذیری پیدایش سویه های سارس-کوو-« و انتقال آن به یک منطقه معین جغرافیایی از خارج 
کشور است. با این حال، این دانشمندان می گویند که برای گمانه زنی درباره ویژگی های ویروسی، همه گیری 

یا بالینی این سویه هنوز خیلی زود است.

کاسبی به عنوان خرید و فروش وام
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گزیده خبر
وزیر امور خارجه؛

از هیات آمریکایی، صحبت های خوبی می 
شنویم 

وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران تأکید کــرد که اگر طرفهای غربی، 
نیت و اراده داشــته باشــند، می تواند در وین به یک توافق خوب دست یافت.به 
گزارش فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
تأکید کرد که دور هشتم مذاکرات وین مذاکره را در مسیر صحیح قرار داد.امیر 
عبداللهیان به شــبکه خبری الجزیره گفت که اگر طرفهای غربی، نیت و اراده 
داشته باشــند، می توان در وین به یک توافق خوب دست یافت.وی تأکید کرد، 
نمونه عملی تضمین این است  که »ما نفت صادر کنیم و بتوانیم به درآمدهای 
]حاصل از[ آن دسترســی داشته باشــیم«.وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ادامه داد: »خواســتار رفع تحریمهایی هســتیم که ترامپ اعمال کرد؛ به ویژه 
]تحریمهایی[ که با برجام مغایر است...خواســتار تضمینهای جدید هستیم که 
شامل عدم اعمال تحریم جدید یا اعمال مجدد تحریم پس از لغو آن می شود«.

امیــر عبداللهیان با بیان اینکه با هدف تســهیل مذاکرات، تبادل غیر رســمی 
پیــام بین ایران و آمریکا در جریان اســت، تصریح کرد: »ما از هیأت آمریکایی، 
صحبتهای خوبی می شــنویم، ولی مشاهده اقدامات جدی، اهمیت دارد«.وی با 
تأکید بر اینکه تهدیدهای رژیم صهیونیســتی جدید نیست و در وضعیتی قرار 
ندارد که بتواند این تهدیدها را عملی کند، درباره ریاض نیز گفت: »گفت وگوی 
ما با عربســتان، مثبت و سازنده اســت و در هر زمانی آماده از سرگیری روابط 
هستیم«.وزیر امور خارجه جمهوری اسامی همچنین خبر داد که طی چند روز 
آینده، نمایندگان ایران به سازمان همکاری اسامی در جده بازخواهند گشت و 

این اقدام مثبتی است.

سردار سالمی:

شهید سلیمانی حاصل عمر و مکتب رهبری است
کرمان – فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه شهید سلیمانی 
حاصل عمر مقام معظم رهبری و مکتب ایشــان اســت، 
گفت: به یمن و فلســطین جان داد و سنگ را به موشک 
تغییر داد و باورهای آن ها را قوی کرد.به گزارش خبرنگار 
مهر، سرلشکر حسین سامی صبح پنجشنبه در اجاسیه 
نهایی دومین ســالگرد شهید سلیمانی در کرمان با اشاره 
به اینکه دشــمن را منکوب و راه سردار سلیمانی را ادامه 
می دهیم اظهار داشت: افتخار این را دارم که حامل سام 
و دعای خیر و ارادت قلبی امام خامنه ای به شــما باشــم.

وی در خصوص شــهید ســلیمانی گفت: عظمت شهید 
ســلیمانی فراتر از وســعت ذهن ما اســت او اکنون یک 
شــهید اســت و همانطور که خودش گفت شهید به دنیا 
آمد، شهید ســلیمانی در طول این ۴۰ سال شخصیتش 
تکامل یافت معرفتش اســتحکام پیدا کرد در هر عملیات 
قلبش مطمئن تر و افق دیدش وســیع تر و میدان نفوذش 
بر قلب ها گسترش می یافت.وی ادامه داد: حاکم بر قلب ها 
بود و لشــکرش که ثاراهلل که خون خدا نام داشــت همه 
جا جاری بود همواره در ســخت ترین نقــاط نبرد حاضر 
بود نقطه امید و اتــکا و مظهر اعتماد به نفس بود، مظهر 

توکل و صبر و تمثال زنده اســتقامت و در عین حال اهل 
فضیلت با اوج خضوع بود.ســردار سامی افزود: در مقابل 
مردم خاضع و در مقابل دشــمن قاطع بود، طراح مدیر و 
متفکر و اندیشمند بود، نمی توان همه جهات شخصیت او 
را توصیف کرد و شــخصیتی کامل داشت، یک شخصیت 
معیار که می توان اندازه لبخندها را با او ســنجید و اندازه 
غضب را با او اندازه گرفت.فرمانده کل ســپاه افزود: انفاق 
و ایثــار و صبر و توکل را می توان با او ســنجید، از میدان 
جنــگ برای آزادی و کرامت و شــرف و اعتبار و امنیت و 
آرامش مردم استفاده کرد و قله های رفیعی را برای اسام 
در ذهن داشــت.وی بیان کرد: نگاهش به انســان الهی و 
احیاگر واقعی جایگاه انســان بود نــه قومیت و نه مذهب 
نــگاه او را به انســان محدود نمی کرد و همه را دوســت 
داشــت به جز دشمنان انسانیت و دشمنان وطن را. برای 
همین مســاله همه او را دوست دارند ایرانی و غیر ایرانی 
و مســلمان و غیر مســلمان همه او را از خود می دانند و 
این خیلی عجیب و شــگفت انگیز است که یک شخصیت 
در میدان جنگ محبوب قلوب عالم شود.سرلشکر سامی 
ادامــه داد: او حاصل عمر رهبر انقاب اســت او محصول 

مناجات ها و دعاهای شب ولی امر مسلمین است و در این 
مکتب تعلیم یافته اســت، روح جهاد و استقامت محصول 
عمل صالحی است که در مکتب امام و رهبر معظم انقاب 
آموخته اســت.وی بیان کرد: قاسم محصول ایمان و عمل 
صالح بود، او محصول عمل بود. از آنچه دوســت داشــت 
انفاق می کرد، قاسم را می توان به زیبایی با قرآن توصیف 
کرد. جهاد می کرد و مقتدر بود و از ســرزنش نمی ترسید.

وی گفت: اینکه می بینید این داغ ســرد نمی شــود و این 
جریان می ماند؛ به دلیل مکتب اوســت، قاســم جاری و 
تکثیر شده است، رهبر انقاب او را مصداق اخاص و عمل 
صالح می دانند.وی بیان کرد: ایرانی ترین و اســامی ترین 
شخصیت ما که به همه تعلق داشت هم به ملت ایران، هم 
کرمان و هم جهان شهید سلیمانی بود و این نعمت بزرگی 
اســت برای مردم کرمان که می توانید هر روز به زیارتش 
بروید.سرلشــکر ســامی گفت: آثار وجودی شــخصیت 
او فراوان اســت، بیرق های جهاد برافراشــته است و هیچ 
منافق و کافری امروز نمی تواند به باد مســلمانان حمله 
کند و جان ســالم به در ببرد چــون او ارتش های بزرگی 
تشــکیل داده است.وی ادامه داد: او برای مظلومان قدرت 

ســاخته است، یمنی ها نزدیک به پیروزی هستند، در اوج 
تحریم در حال پیروزی اســت به فلسطین محاصره شده 
جان می دهد و ســنگ را به موشــک تبدیل می کند. در 
لبنان به کمک مردم شریف آن دیار و حزب اهلل می شتابد 
و شکست افسانه ای به اســرائیل می دهد و برای همیشه 
اعتماد مسلمانان را به خدا بیشتر می کند و باورها را قوی 
می کند.وی افزود: او همین انسانی است که در نزدیکتان 
می بینید آیا کسی باور می کند کسی که اینچنین شمشیر 
می زند اینقدر متواضع باشــد، این میراثی از حضرت علی 
)ع( اســت که یتیمان را محبت می کــرد که یک لبخند 
بزنند و به دشــمنان امان نمی داد.فرمانده کل سپاه گفت: 
در عــراق عزیــز و آنجا که قلب های ما در آنجا ســت در 
کنــار برادران عزیزمــان در عراق ایســتاد و از حیثیت و 
اعتبار مســلمانان دفاع کرد. در سوریه برای او آواره شدن 
مسلمانان سخت بود و هتک حرمت ناموس مسلمان قابل 
تحمل نبود هــم غصه می خورد و هــم می جنگید.وی با 
اشاره به اینکه حاج قاسم، عباس انقاب ما بود و با دستان 
قطع شده جاودان ماند گفت: رمز موفقیت این شخصیت 

در یک کام است و آن اطاعت از ولی فقیه است.

فرمانده نیــروی قدس گفت: فرهنگ جهــاد در میان 
رزمنــدگان مقاومت با فرهنگ مبارزه و سیاســت های 
صهیونیســتی و وهابــی تفاوت اساســی دارد و جبهه 
مقاومت هر روز در حال توســعه اســت و مظهر صراط 
مستقیم است.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ 
پاسدار حاج اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاســداران انقاب اسامی شــامگاه پنجشنبه ۱۶ دی 
۱۴۰۰ در پنجمین کنگره بین المللی شــهدای مهاجر 
مدافع حــرم جبهه مقاومت در مشــهد مقدس گفت: 
شــهدای مقاومت، غم و اندوه ناشــی از سیاســت های 
صهیونیســتی - آمریکایــی را از چهره مــردم منطقه 
زدودند.ســردار قاآنی افزود: با وجود تحریم ها در چهار 
دهه گذشته توانسته ایم کشــور را با عزت اداره کنیم و 
جمهوری اســامی الگوی همه انســان هایی است که 
می خواهنــد راه مقاومت را طــی کنند.فرمانده نیروی 
قدس تاکیــد کرد: فرهنگ جهــاد در میان رزمندگان 
مقاومت با فرهنگ مبارزه و سیاســت های صهیونیستی 

و وهابی تفاوت اساسی دارد و جبهه مقاومت هر روز در 
حال توسعه اســت و مظهر صراط مستقیم است.سردار 
قاآنی یادآور شــد که فرماندهان ارتش جنایتکار آمریکا 
به ترامپ نســبت به هرگونه رویارویی با ایران هشــدار 
داده بودند.فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب 
اســامی گفت: همه جا الزم نیست ما به صورت مباشر 
حضور داشته باشیم هر جا که الزم باشد زمینه انتقام از 
آمریکایی ها را از درون خانه های خودشــان و با افرادی 
از کنار دست خودشــان فراهم می کنیم بدون اینکه ما 
حضور داشــته باشیم.سردار ســرتیپ پاسدار اسماعیل 
قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، شامگاه پنجشنبه ۱۶ 

دی ۱۴۰۰ در کنگره بین المللی شــهدای مهاجر مدافع 
حرم »جبهه مقاومت« همزمان با ســالگرد شــهادت 
سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، شــهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای 
همراه، که در مشهدمقدس برگزار شد افزود: ما با تدبیر 
خودمان با دشــمنان و جنایت ترور ســردار سلیمانی 
برخورد می کنیم، رفتار و ســبک و سیاق برخورد ما با 
سبک و سیاق و رفتار دشــمن متفاوت است.وی ادامه 
داد: آنها به مسیر حق و وجدان های بیدار انسان ها حمله 
کردند و حتماً مورد تهاجم وجدان های بیدار انسان ها در 
سراسر دنیا قرار می گیرند.فرمانده نیروی قدس گفت: اگر 
عاقانی در آمریکا پیدا شــدند که با کسانی که جنایت 
ترور سردار ســلیمانی را مرتکب شدند برخورد بکنند، 
این کار برای آمریکا بســیار کم هزینه تر است از اینکه 
فرزندان جبهه مقاومت که هیچ مرزی را نمی شناســند 

خودشــان بروند و این انتقام را بگیرند.ســردار قاآنی با 
بیان اینکه این انتقام شــروع شــده است افزود: ما بچه 
شیعه ها بلدیم چگونه انتقام بگیریم، دیده اید نسل های 
قدیم ما چگونه از خاندان بنی امیه انتقام گرفته اند، عمل 
مختار ســر جای خودش اما نسل های گذشته ما ریشه 
ایــن خاندان را از خاک بیــرون آورده و از بین بردند ما 
دارای یک چنین فرهنگی هســتیم.وی اضافه کرد: آنها 
فکر می کنند که شهید ســلیمانی را زده اند و کار تمام 
است اما خون شهید سلیمانی وجود بچه های مقاومت را 
به جوشش آورده است.فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: 
ریشه آمریکا به حول و قوه الهی از منطقه کنده خواهد 
شد البته بخش قابل توجهی از آنها از منطقه ریشه کن 
شــده اند و بقیه نیز ریشه کن خواهند شد.سردار قاآنی 
افزود: آمریکایی ها اگر عقل داشــته باشند از عراق باید 
بیــرون بروند و اگر نه جبهه مقاومــت در عراق آنها را 

بیچاره خواهد کرد و باید مفتضحانه تر از افغانســتان، 
عراق را ترک کنند.وی ادامه داد: هر انســان مسلمان و 
آزاده ای که نام شــهید سلیمانی را شنیده از او تجلیل 
کرده است و از سوی دیگر هر که رفتار مرتکبان جنایت 
شــهادت شهید سلیمانی را شــنیده او را لعن و نفرین 
می کند.فرمانده نیروی قــدس گفت: مقاومت یک واژه 
پذیرفته شده و محترم در فطرت همه انسان هاست در 
همه عالم، همه کسانی که برای ارزش هایشان مقاومت 
می کنند مورد احترام و تکریم هستند از طرف دیگر در 
مکتب اسام نیز مقاومت در فرهنگ دینی ما عمق دارد.

وی افزود: حرکت ما مســلمانان در صراط مســتقیم با 
اتکا به مقاومت شکل گرفته اســت لذا جبهه مقاومت 
هم فطری، هم دینی و هم اســامی است و ما به عنوان 
شیعه مفتخریم که تمام رهبران ما بااستثنا به شهادت 

رسیده اند و هیچ مکتبی در دنیا این گونه نبوده است.

سردار قاآنی:

جبهه مقاومت مظهر صراط مستقیم است
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گزیده خبر
رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

پیش بینی تخصیص ٢٠٠ هزار میلیارد تومان 
کمک به صندوق های بازنشستگی

رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: برای حمایت از بازنشستگان در 
الیحه بودجه، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشــکری دیده شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرکاظمی رییس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در توییتی نوشت: برای حمایت از بازنشستگان در 
الیحه بودجه، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشکری دیده شده؛ ناترازی صندوق ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در 

جهت حل آن قدم بر خواهد داشت.

مدارک گم شده تان را جست وجو کنید
گم کردن مدارک هویتی مانند کارت ملی و گواهینامه از مشــکالت بزرگ است و 
دریافت دوباره این مدارک هم دردســرهای خود را دارد، اما اگر مدارک گم شده به 
پست تحویل داده شود، می توان آنها را در سامانه پست یافته به راحتی پیدا کرد.به 
گزارش ایسنا، یکی از مشکالتی که افراد ممکن است با آن مواجه شوند، گم کردن 
مدارک هویتی از جمله شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و کارت های بانکی است. 
با وجود این حتی اگر فردی مدرک خود را گم کرده باشد، می توان امیدوار بود فرد 
دیگری که این مدرک را پیدا کرده، آن را به پست تحویل دهد و بدین ترتیب می توان 
مدرک  گم شــده را از شرکت پست رهگیری کرد.شرکت پست چند سالی است با 
طراحی سامانه ای به نام »پست یافته« شرایطی ایجاد کرده تا افراد بتوانند با مراجعه 
به سایت این شرکت به پیگیری وضعیت مدارک مفقود شده خود بپردازند. براین 
اساس فرد با ورود به سایت شرکت پست و قسمت پست یافته با وارد کردن نام، نام 
خانوادگی و نام پدر خود می تواند مطلع شــود آیا مدارکش به دفاتر پستی تحویل 
داده شده یا خیر.شناسنامه، کارت ملی و مدارک بانکی )مانند دسته چک، عابربانک( 
و مدارک خودرو )مثل کارت ماشین( از جمله اسنادی است که توسط مردم به پست 
تحویل داده می شود و پستچی ها، مدارک مورد نظر را به واحد پست یافته شرکت 
تحویل می دهند. در صورتی که در میان مدارک شما مدرکی مفقود شده باشد با 
یک جست وجوی ساده در صورتی که مدرک مربوطه به دفاتر پستی تحویل داده 
شده باشد به شما اعالم شده و حتی تاریخ تحویل آن هم اعالم می شود.مدارکی که 
می توان از طریق این سایت جست وجو کرد، شامل شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، 
کارت های نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، وصیت نامه، دفترچه بیمه، 
مدارک بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت 
بیمه وســایط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانه ها و گواهی ها، 
لوازم خانگی، انواع چک، طال، جواهر و اشیا قیمتی، انواع کیف، انواع کارت شناسایی، 
اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت می شود.دریافت مدارک یافت شده از دو طریق 
امکان پذیر است. متقاضی می تواند از طریق مراجعه مستقیم به واحد پستی محل 
نگهداری مدارک، در قبال مدرک شناسایی معتبر اسناد خود را تحویل بگیرد. نوع 
دوم آن این اســت که  افراد از طریق مراجعه به نزدیک ترین واحد پســتی )برای 
دریافت مدارک(، فرم درخواستی را تکمیل کنند تا پست مدارک را از طریق سرویس 
پست پیشتاز )که هزینه ارسال آن را از شخص متقاضی دریافت کرده(، به نشانی 
مورد نظر ارســال کند.چنانچه مدرک مورد نظر شما پس از جستجو یافت نشد، 
می توانید با پرداخت مبلغ ۵٠٠٠ تومان به ازای هر مدرک، درخواست جست وجوی 
الکترونیک یک ساله کنید. درصورت ثبت درخواست جستجوی الکترونیک در طول 
یک سال آتی، هر زمان مدارک شما یافت شد، شرکت پست با شما تماس خواهد 
گرفت و محل نگهداری آنها را به شما اطالع خواهد داد و دیگر نیازی به مراجعات 

مکرر به سایر اماکن و یا ادارات پست نیست.

وزیر اقتصاد:

تورمی که دولت قبل باقی گذاشت، در ۷۰ سال گذشته بی سابقه است
تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد از کاهش تورم در آذر ماه امسال پس از 
چهار ماه تالش شبانه روزی مسئوالن خبر داد و گفت: چالش های 
بزرگ از جمله تورم بی سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث 
برخی کوتاهی ها دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده 
از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت سیزدهم منتقل 
شد.به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، »سید احسان خاندوزی«  در 
جمع نمازگزاران مســجد امام رضــا )ع( منطقه ۱۱ تهران اظهار 
داشت: دولت سیزدهم در شهریور ماه در شرایطی شروع بکار کرد 
که ما در حال تجربه تورم بســیار باال برای چهارمین سال پیاپی 
بودیم، امری که در ۷٠ ســال اخیر، بی ســابقه بود. وی گفت: ما 
پیش از این و مثاًل در دوران جنگ تحمیلی یا دوران ســازندگی 
تجربه تورم باال را داشتیم اما هر کدام بالفاصله کنترل شده بودند 
ولی اینکه چهار ســال مداوم شاهد کاهش مستمر قدرت خرید 
مردم باشیم، کاماًل بی سابقه بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت 
ســیزدهم در این شرایط و در حالی شــروع بکار کرد که دولت 
پیشین در چند ماهه ابتدای سال، ۵٠ هزار میلیارد تومان از بانک 
مرکزی برای تأمین هزینه های جاری گرفته بود و عالوه بر افزایش 
بی ســابقه نرخ ها، شاهد کمبود برخی کاالها در سطح شهرهای 
بزرگ و تشــکیل صف های طوالنی برای تهیه اقالمی مثل مرغ 
بودیم. خانــدوزی تصریح کرد: عمده این چالــش ها، به عنوان 
میراث برخی کوتاهی ها و اشتباهات دولت پیشین و نیز فشارهای 

ناجوانمردانه وارده از ســوی دشــمنان خارجی، به طور کامل به 
دولت جدید منتقل شد بنحوی که بخش بزرگی از جلسات ستاد 
اقتصــادی دولت را به پیدا کردن راه حلی برای گذر از آنها بدون 
اســتقراض از بانک مرکزی اختصاص دادیم. وزیر اقتصاد با بیان 
این که خلق بی ضابطه پول توســط نظام بانکی و اضافه خرجی 
های دولت، دو منشاء اصلی تورم هستند، اظهار داشت: در چهار 
ماه نخست فعالیت دولت، وقت و توان بسیار زیادی در درجه اول 
صرف کنترل نرخ ارز در شرایطی شد که عده ای می کوشیدند در 
آستانه مذاکرات وین، با افزایش مصنوعی قیمت آن، تیم مذاکره 
کننده کشورمان را تحت فشــار قرار دهند. وی “کنترل مخارج 
دولت و ایجاد منابع جدید برای تأمین هزینه ها” و “کنترل خلق 
بی ضابطه پول بانکی” را به عنوان دو هدف اصلی جلسات دولت 
طی چهار ماه اخیر مورد اشاره قرار داد و گفت: ثمره این تالش ها، 
کشیده شدن ترمِز تورم و دیگر موتور های بی ثبات کننده اقتصاد 
کشور بود که اولین بروز ظاهری آن، همین کاهش تورم نقطه به 
نقطه در آذر ماه است. خاندوزی تصریح کرد: از جمله نتایج تالش 
های بی وقفه و شــبانه روزی همکاران ما در وزارت اقتصاد و تیم 
اقتصادی دولت این بود که ســرانجام حدود یک ماه قبل، موفق 
شــدیم در شــرایط محرومیت از درآمد های نفتی، پاداش پایان 
خدمت معلمان بازنشسته سال ۱۳۹۹ را پرداخت کنیم. وی تأکید 
کرد: همه این تالش ها در شرایطی صورت گرفته و به نتایج اولیه 

رسیده است که دشمن همه تالش خود را بکار بسته تا ثابت کند، 
حتی از دولت انقالبی هم کاری برای رفع مشکالت بر نمی آید و 
با این وسیله مردم را دچار ناامیدی کند. وزیر اقتصاد وجود فراریان 

بزرگ مالیاتی و فســاد و کم کاری شرکت های زیان ده دولتی را 
از جمله دیگر مسایل و مشکالت مورد توجه دولت جدید عنوان 
کرد و گفــت از اولین دغدغه های من بعد از رأی اعتماد مجلس 

و ورود به وزارت اقتصاد، روشن شدن نهانخانه شرکت های زیان 
ده دولتی و شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بود. خاندوزی یادآور 
شد: ما به آسانی می توانیم یقه کارمندان دولت، تولید کنندگان و 
حتی کسبه خرد را بگیریم اما افرادی “فاقد نشانی” روشن هستند 
که از محل افزایش قیمت ها، درآمد های زیادی کسب می کنند 
و متأســفانه در تور مالیاتی هم گرفتار نمی شوند. وی با اشاره به 
شناســایی حدود هزاران مؤدی دارای فرار مالیاتی در چند ماهه 
اخیر تأکید کرد: ما همه تالش خود را به کار بسته ایم تا افراد به 
مراتب بیشتری را شناسایی و مالیات را همراه جریمه های ناشی از 
گریز مالیاتی از آنها دریافت کنیم. وزیر اقتصاد در ادامه اقدام اخیر 
و دســتور این وزارتخانه به بانک ها برای استرداد اضافه دریافتی 
از تسهیالت گیرندگان و انجام اصالحات در مدیریت شرکت های 
دولتــی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که منجر به اصالح رفتار 
مدیران بانکی و شرکت  های دولتی خواهد شد. وی تصریح کرد: 
مدیران شرکت های دولتی باید متوجه شوند که امسال دیگر مثل 
ســال های قبل نمی توانند خاصه خرجی کنند و شرکت خود را 
زیان ده نشــان دهند و کسی هم کاری به آنها نداشته باشد. این 
گزارش حاکی است  وزیر اقتصاد در خاتمه سخنان خود در دیدار 
چهره به چهره مردمی که تا ســاعت ٢۳ به طول انجامید ، ضمن 
گوش دادن به سخنان و درددل های مردم، دستورات قانونی الزم 

برای رسیدگی و حل مشکالت آنان را صادر کرد.

بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی، درگاه های پرداختی که در نظام بانکی و پنجره واحد سازمان 
امور مالیاتی ثبت نشده باشند، به صورت خودکار غیر فعال می شوند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
معاون فناوری مالیاتی ســازمان امور مالیاتی گفت: ســازمان امور مالیاتی ساماندهی دستگاه های 
کارتخوان را در دستور کار خود قرار داده تا مشخص شود هر یک از این دستگاه ها در چه فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند.

خانی می گوید تا به االن حدود ۱۳ میلیون دستگاه و یا درگاه پرداخت الکترونیک در نظام بانکی کشور ثبت شده که اطالعات آن ها از 
بانک مرکزی دریافت و در درگاه ملی خدمات الکترونیک بارگذاری می شود. در حال حاضر بالغ بر ۹ میلیون و ۴٠٠ هزار پذیرنده یعنی 
افراد حقیقی و حقوقی که تا به امروز این دســتگاه ها را دریافت و مجوز گرفتند در این پنجره واحد ثبت شــده اند.این موارد در پنجره 
واحد خدمات الکترونیک پیش بینی شــده اند تا جلوی این تخلفات گرفته شود. اگر این ثبتی ها در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی 
صورت نگیرد، سامانه های پیش بینی شده این دستگاه ها به صورت خودکار غیر فعال می شوند که این اتفاق حاصل توافق سازمان امور 

مالیاتی با بانک مرکزی است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص در پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل )پاییز ۱۳۹۹(، ٠.۵ درصد 
کاهش یافته اســت.به گزارش اقتصادآنالین، بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که 8،۹ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار 

بوده اند.بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ۱۳۹۹( ٠.۵ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱۴٠٠، به میزان ۴٠،۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ۱۳۹۹( ٠.۵ درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغلین ۱۵ ساله 

و بیشتر در این فصل ٢۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱٢٢ هزار نفر افزایش داشته است.بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 
۱۴٠٠، بخش خدمات با ۴۹،۹ درصد بیش ترین ســهم اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۴،۷ درصد و کشاورزی با ۱۵.۴ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری 
جوانان ۱۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢۳،6 درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز ۱۴٠٠ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل )پاییز ۱۳۹۹( ٠.۱ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱8 تا ۳۵ ساله نیز نشان می دهد که در پاییز ۱۴٠٠، ۱6،۱ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی 
بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۳۹۹، به میزان ٠.۴ درصد کاهش یافته است.بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که در پاییز ۱۴٠٠، ۱٠،6 درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته 

کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ۳۷.۴درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند.

 اگر کارتخوان خود را ثبت نکنید،
 غیر فعال می شود

کاهش ۰.۵درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال

کل درآمد دولت از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، 
کفاف بیمه ها را نمی دهد

مالیات،  رییس کمیسیون  نایب 
اتاق  اجتماعــی  تامیــن  و  کار 
بازرگانــی ایران اظهار داشــت: 
بهتر اســت که دولت حذف ارز 
۴٢٠٠ بــرای دارو را نگه دارد و 
یا پلکانی افزایــش دهد. اینکه 
دفعه ای  به صورت یک  بخواهد 
این کار را انجام شــود آســیب 
سنگینی به بیمه ها خواهد زد و 

بیمه ها هم توانایی اینکه تعهدات خود نسبت به بیمه شدگان را انجام دهند، نخواهند 
داشــت.جلیل کاربخش راوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد نقش 
و وضعیــت بیمه ها در صورت حذف ارز ۴٢٠٠ تومانــی اظهار کرد: از اول نباید نرخ 
۴٢٠٠ تومانی اعمال می شد چراکه قیمت غیرواقعی بود، بعد از آن هم باید به صورت 
پلکانی و به تدریج حذف می شــد نه امروز کــه فاصله بین نرخ ترجیحی با نرخ بازار 
حدود ٢۴ هزار تومان اســت. اگر قرار باشــد در این شرایط ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف 
شــود آسیب سنگینی وارد می شود.وی افزود: بیمه های خصوصی، تامین اجتماعی و 
بیمه خدمات کشــوری وضعیت به شــدت نامطلوبی دارند. از آنجه که دولت بدهی  
خود به این بیمه ها را پرداخت نکرد، وضعیت جاری آنها مناســب نیســت. افزایش 
دســتمزدها هم به اندازه ای که تورم پیش بینی می شود توسط دولت افزایش نخواهد 
یافت. عمال فشــار به بیمه ها افزایش می کند و نمی توانند به تعهدات خود نسبت به 
بیمه شدگان عمل کند پس قطعا آســیب خواهد زد.نایب رییس کمیسیون مالیات، 
کار و تامیــن اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بدهی دولت به صندوق بیمه 
تامیــن اجتماعی حدود ۳٠٠ هزار میلیارد تومان اســت. بخش بزرگی از هزینه های 
درمان مربوط به دارو اســت، اگر قرار باشــد که حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی و تورم در 
مورد دارو اعمال شــود و از طرف دیگر با افزایش تنها ۱٠ درصد دســتمزدها و نرخ 
ارزی که با آن دارو وارد می شود ۵ برابر شود؛ طبیعتا بیمه ها نمی توانند آن را پوشش 
دهند.وی در ادامه اضافه کرد: مجموع پرداختی حق بیمه کارگر، ٢۷ درصد از حقوق 
اســت؛ ۹ بیست و هفتم آن را ســازمان تامین اجتماعی می تواند هزینه درمان کند. 
اگر بیشــتر از آن هزینه شود باید از محل بازنشســتگی و مستمری آینده بردارد و 
هزینــه جاری کند. پس عمال نمی تواند به تعهدات خود عمل کند.کاربخش با تاکید 
بر لزوم تقویت بیمه ها برای این شــرایط گفت: دولت قطعا باید از ما به التفاوتی که 
از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی به دســت می آورد به صندوق های بیمه ای کمک کند اما 
نه به اندازه ای که در الیحه بودجه دیده شده چراکه این میزان کافی نیست. میزانی 
که نیاز اســت حدود یک سوم بودجه سازمان تامین اجتماعی تنها برای این سازمان 
اســت.وی افزود: یعنی مطابق سال گذشته که بودجه این سازمان ۳٠٠ هزار میلیارد 
تومــان بود باید ۱٠٠ هزار میلیارد تومان فقط به ســازمان داده شــود. در حالی که 
درآمد دولت از محل حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی حدود ۱٠٠ هزار میلیارد تومان اســت 
که از محل آن می خواهد به اقشار محروم هم کمک کند. بنابراین اگر دولت همه ما 
به التفاوت به دســت آمده را هم به بیمه اختصاص دهد باز هم کفایت نخواهد کرد.

کاربخش همچنین خاطرنشان ساخت: اثرات تورمی که در دارو ایجاد می شود بسیار 
بیشــتر از رقمی اســت که ما فکر می کنیم؛ بهتر است که دولت حذف ارز ۴٢٠٠ را 
بــرای دارو نگه دارد و پلکانی افزایش دهد. اینکه بخواهد به صورت یک دفعه ای این 
کار را انجام دهد آســیب ســنگینی به بیمه ها خواهد زد و بیمه ها هم توانایی اینکه 
تعهدات خود نسبت به بیمه شدگان انجام دهند را نخواهند داشت و عمال آسیب آن 
را بیمه شــوندگان و اقشــار کم درآمد جامعه که عمدتا کارگران و کارمندان هستند 
خواهند دید. امیدوارم دولت با سیاســت هایی که اعمال می کند، طوری برنامه ریزی 

شود که کمترین آسیب را به مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه وارد کند.
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گزیده خبر

انرژی های تجدیدپذیر تا کجا پیش رفته اند؟
توســعه انرژی های تجدیدپذیر روی ریل توسعه قرار گرفته و دولت فعلی برنامه 
های افزایش ظرفیت این انرژی را در حد وســیعی در دستور کار دارد.به گزارش 
ایسنا، باتوجه به مشــکالتی که در حوزه تأمین گاز وجود دارد این انتظار وجود 
دارد که حرکت به سمت توسعه تجدیدپذیرها تندتر شود، البته سیاست و روند 
کار دولت نیز بر این مساله مهر تایید می گذارد؛ در بودجه امسال مواردی دیده 
شــده که به نفع تجدیدپذیرها بود. یک بحث ماده ۱۲ رفع موانع بوده که جدول 
مجزایی برای تجدیدپذیرها در آن لحاظ شده، همچنین یک بحث تهاتر با نفت نیز 
دیده شده است.هرچند که بحث احداث انرژی های تجدیدپذیر در ایران یک دهه 
اســت که مورد توجه قرار گرفته و اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات 
رســیده اما این میزان یک درصد ظرفیت کل کشــور است و طبق قانون باید به 
پنج درصد می رسیدیم. در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم، اول 
بخش میزان ظرفیت و دوم در معلوم نبودن نقشــه راه این عقب ماندگی به طور 
محســوس نمایان است که مورد دوم نسبت به اولی برتری دارد.موضوعی که در 
گذشــته مجموعه ساتبا به عنوان متولی انرژی های تجدیدپذیر دنبال می کرد، 
بحث خرید تضمینی برق بود اما به دلیل اینکه قوانین و مقررات مشخص وجود 
نداشت، سرمایه گذاران با مشکالتی روبرو شدند و گله هایی را در این حوزه دارند 
که به حق است. به گفته کمانی- معاون وزیر نیرو آنچه به عنوان منابع در اختیار 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر قرار داشت، موضوع عوارض برق بود که آن هم 
به دو بخش برق رســانی روســتایی و تجدیدپذیرها تقسیم می شد.وی با اشاره 
به اقداماتی که اخیرا برای توســعه تجدیدپذیرها انجام شده است، گفت: مجلس 
در ســال گذشــته برای بودجه ۱۴۰۰ یک ماده را مشخص کرد که تحت عنوان 
بند ی تبصره ۱۵ بود که تاکنون محقق نشــده اســت و همین موضوعات نشان 
می دهد که روند مشــخصی برای تجدیدپذیرها وجود نداشته و همین موضوع 
موجب عقب ماندگی این بخش شده است.معاون وزیر نیرو با بیان اینکه قوانینی 
را در این حوزه داریم اما مسیر راه کامل دیده نشده است، گفت: اگر می خواهیم 
کاری انجام دهیم باید تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روی این مســئله 
نظارت داشته باشد. اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی کامال مشخص است اما 
باید اعتبارات را تقســیم کنیم. نقشه راه باید به گونه ای باشد که منجر به جابه 
جایی اعتبارات شود.کمانی با بیان اینکه قیمت خرید برق سیکل ترکیبی کیلووات 
ساعتی ۸۰۰ تومان با گاز مجانی است، گفت: چرا مجلس جلوی این کار را نمی 
گیرد. عزم باالی سیاست گذاری در احکام دیده شده اما برای اجرا چنین عزمی 
وجود ندارد. باید انرژی را با یکدیگر مقایســه کنیم و در شرایط فعلی باید گفت 
که انرژی های تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ 
کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می دهیم. موضوعی که 
در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژی شب است که اگر 
ترکیب بادی و خورشیدی را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود.وی با بیان اینکه 
دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده 
ایم، گفت: الزم اســت تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ 
کنند. شاید این بحث موضوع ۱۰ سال آینده ایران باشد اما از االن باید سیاست 
گذاریهای آن انجام شود.به نظر می رسد که دولت فعلی عزم جدی برای توسعه 
تجدیدپذیرها داشته باشد، آنطور که علی اکبر محرابیان -وزیر نیرو گفته برنامه 
ریزی شده است که امسال ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر کشور 
اضافه شــود. در بحث برق حرارتی با ســه مشکل سوخت، آب و آلودگی محیط 
زیست روبرو هستیم، برای حل این سه مشکل باید از انرژی تجدید پذیر استفاده 
کرد که کوچکترین آالیندگی برای محیط زیست ندارد و بین روش های مختلف 
نیز بهترین روش در ایران انرژی خورشیدی است چراکه پتانسیل باالیی در این 
حوزه در اختیار داریم.وی با بیان اینکه ایران ســاالنه به صورت متوسط ۳۰۰ روز 
آفتابی دارد، افزود: در کشورهایی که نصف این تعداد روز آفتابی را در اختیار دارند، 
راه انــدازی این صنعت کامال اقتصادی اســت و قطعا در ایران نیز می توان بهره 
برداری باالیی در این عرصه داشــت. حدودا بیش از ۱۵ هزار مگاوات کسری تراز 
تولید انرژی در کشور وجود دارد و ۲۲ درصد تقاضای مصرف در تابستان امسال 
با خاموشی یا ایجاد محدودیت برای صنایع تحت مدیریت قرار گرفت و مسلما در 
این شرایط تولید با چالش روبرو شد.وزیر نیرو با اشاره به برنامه جهشی در حوزه 
انرژی های حرارتی، تجدیدپذیر و مدیریت مصرف که در دســتور کار قرار دارد، 
گفت: در تابستان امسال مقرر شد که ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر 
و بیش از ۶۰۰۰ مگاوات در حوزه انرژی حرارتی به ظرفیت کشور اضافه شود، تا 
امروز طبق برنامه پیش رفته ایم و برای ارتقای این صنعت باید گام های بلندتری 
برداشــت و از این مهم حمایت خواهیم کرد، حتما با روش های مختلف حمایت 
می کنیم که این صنعت در کشــور رشد بیشتری داشته باشد.به گفته محرابیان 
دولت کنونی ایران برنامه ای چهار ساله برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی انرژی های 
تجدیدپذیر دارد، خاطرنشان کرد: بازار توسعه انرژی های تجدیدپذیر ایران، با اتکا 
به پتانسیل باالی منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست توده 
و زمین گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ های تشویقی، بازار 
بسیار جذابی برای سرمایه گذاران است.بر اساس آخرین آمار توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر، میزان برق تولید شــده از منابع پاک تا پایان آذرماه سال جاری به 
۷۲۷۳ میلیون کیلووات  ســاعت رسیده که موجب شده از انتشار ۶۱ هزار تن گاز 
گلخانه ای و همچنین ۰.۴ هزار تن آالینده های محلی تا پایان مهرماه جلوگیری 
شود.عالوه بر این تولید این میزان انرژی تجدیدپذیر باعث صرفه جویی ۲۱ میلیون 
لیتری آب در ماه مذکور شده و عالوه بر این، صرفه جویی در مصرف سوخت های 
فســیلی به میزان ۲۷میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است.

در حال حاضر تعداد مولدهای تجدیدپذیر مختص مشترکین )محدود به ظرفیت 
انشعاب( تا پایان آذرماه به ۶۲۵۹ واحد با مجموع ظرفیت ۷۳هزار و ۵۴۶ کیلووات 
رسیده است. مجموع ظرفیت انرژی خورشــیدی کشور تا پایان آذرماه با تولید 
۴۵۵.۴۸ مگاوات به ۵۰.۳۸ درصد رسیده و مجموع ظرفیت انرژی بادی کشور با 

تولید ۳۱۰.۲ مگاوات بالغ بر ۳۴.۳۱ درصد است.

تشدید بحران جهانی گاز با افزایش تقاضا در 
جنوب آسیا

کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای جلوگیری از خاموشی های گسترده 
و ادامه فعالیت صنایع خود، خرید گاز طبیعی مایع را علیرغم قیمت باالی آن 
افزایش داده اند.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقــل از اویل پرایس، افزایش 
تقاضا برای گاز طبیعی در اقتصادهای درحال توسعه جنوب و جنوب شرق آسیا 
در روزهای اخیر علی رغم قیمت باالی این محموله ها، باعث باال رفتن شــدید 
تقاضا در این بازار در بحبوحه کاهش عرضه آن شده اســت. بحران کمبود گاز 
طبیعی قیمت آن را طی هفته های اخیر در اروپا به باالترین رقم رسانده است.

بنگالدش، پاکســتان و هند علی رغم حساسیت خود به قیمت های باال، خرید 
نقدی محموله های گاز طبیعی مایع را افزایش داده اند. این کشــورها و ســایر 
کشورهای جنوب آســیا مجبورند برای جلوگیری از خاموشی های گسترده و 

ادامه فعالیت صنایع خود، این گاز گران قیمت را خریداری کنند.

رکوردشکنی رشد هفتگی قیمت نفت
قیمت نفت در معامــالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیهای عرضه 
در بحبوجه افزایش ناآرامیها در قزاقستان و اختالالت در لیبی، افزایش یافت و 
به سوی بزرگترین رشد هفتگی از اواسط ماه دسامبر پیش می رود.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۵۷ ســنت معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت 
و به ۸۲ دالر و ۵۶ ســنت در هر بشــکه رســید. نفت برنت روز گذشته ۱.۵ 
درصد صعود کرده بود.بهای معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت آمریکا ۶۷ 
ســنت معــادل ۰.۸۴ درصد افزایش یافت و به ۸۰ دالر و ۱۳ ســنت افزایش 
یافت. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۲.۱ درصد صعود کرده بود.در شرایطی 
که نگرانیها نســبت به مختل شــدن عرضه از نگرانیها نسبت به تاثیر شیوع 
اُمیکرون بر تقاضا ســبقت گرفته است، نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
در مســیر ثبت بیش از شش درصد رشد در نخستین هفته سال نوی میالدی 
قرار دارند و قیمتهای آنها به باالترین حد از اواخر نوامبر رســیده است.لوییس 
دیکســون، تحلیلگر شرکت »ریستاد انرژی« در اظهاراتی گفت: روند صعودی 
قیمتهای نفت عمدتا منعکس کننده التهاب بازار در مواجهه با تشدید ناآرامیها 
در قزاقســتان و ادامه وخامت وضعیت سیاســی در لیبی و کاهش تولید نفت 
اســت.پس از روزها ناآرامی در قزاقســتان که طی آن دولت حالت فوق العاده 
اعالم کرد، روســیه روز پنج شنبه نیروهایش را برای مهار ناآرامیها اعزام کرد. 
اعتراضات در مناطق غربی نفت خیز قزاقســتان پس از حذف ســقف قیمت 
دولتی بوتان و پروپان در روز سال نو آغاز شد.در این بین، افزایش تولید از سوی 
تولیدکنندگان اوپک پالس با رشد تقاضا همگام نبوده است. تولید نفت اوپک 
در دســامبر به میزان ۷۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه پیش افزایش یافت 
در حالی که تحت توافق اوپک پالس اجازه داشت تولیدش را ۲۵۳ هزار بشکه 
در روز افزایش دهد.تولید در لیبی به ۷۲۹ هزار بشکه در روز در مقایسه با اوج 
۱.۳ میلیون بشکه در روز در سال گذشته، کاهش پیدا کرده که بخشی از علت 
این کاهش، تعمیرات خط لوله بوده است.اگرچه واریانت اُمیکرون به سرعت در 
حال شــیوع است اما نگرانیهای بخش تقاضا با شواهدی از شدت بیماری زایی 
کمتر این واریانت در مقایسه با واریانتهای قبلی و تدابیر دولتها برای مهار شیوع 

گسترده، تخفیف پیدا کرده است.

جزییات چالش آبی میان ایران و عراق

قربانی تغییر اقلیم در منطقه هستیم
رییس کمیســیون توسعه پایدار، محیط زیســت و آب اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشــت: تنش آبی ما با کشورهای دیگر 
از جمله عراق و دیگر کشورها افزایش پیدا می کند. علی رغم 
اینکه ما مشکالت اقلیم را نفی می کنیم یا سعی می کنیم وارد 
موضوع تغییر اقلیم نشــویم، قربانیان تغییر اقلیم در منطقه 
هستیم.فرشید شکرخدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا در مورد اظهارات مقامات عراقــی مبنی بر اینکه ایران 
حقابه این کشــور را پرداخت نمی کند اظهار کرد: اروند تنها 
رودخانه ای اســت که از ایران به عراق می ریزد، آب سدهایی 
کــه در کارون زده شــده حتی به مردم خوزســتان هم داده 
نمی شود یعنی مسئله خشکسالی اروند است. مشکل عراقی ها 
دجله و فرات اســت که از ترکیه سرچشمه می گیرد و ترکیه 
ســدهایی روی آن تاسیس کرده اســت. در پی این اقدام  و 
کم شــدن حقابه عراق از دجله و فرات باعث شده که کم آبی 
اروند هم خود را نشــان دهد؛ از سمت ایران هور هم درحال 
خشک شدن اســت.وی افزود: موضوع مالکیت اروند موضوع 
قدیمی اســت که ما هشت سال به خاطر آن جنگیده ایم و به 
پیمان الجزایر منتج شــد. در نظام های بین المللی ۵۰ درصد 
حقابه برای پایین دست است یعنی ترکیه هم باید ۵۰ درصد 
از آب دجلــه و فرات را به عراق بدهــد. در مورد هیرمند هم 
افغانســتانی ها باید ۵۰ درصد آب را به ایران بدهند؛ این یک 
قانون بین المللی در مورد حقابه پایین دســت نسبت به منشا 
آب است.شــکرخدایی تصریح کرد: کل خاورمیانه دچار تنش 
آبی اســت و همه کشــورها همین چالــش را دارند، موضوع 
کاهش آب در دریای خزر هم جدی بوده و ورودی های آن کم 
شده است. به نظر می رسد موضوع تغییر اقلیم است نه اینکه 

آب باشــد و ندهند. یکی از تبعات گرم شدن زمین تنش های 
آبی بین کشورها، منطقه ها و استان ها است. ما همین چالش 
را در مورد اصفهان داریم که در ســطح اســتان است، یعنی 
همین چالش در سطح کشوری هم وجود دارد.وی اضافه کرد: 
بهتر اســت که عراقی ها به جای آنکه به ایرانی ها این موضوع 
را بگویند، مشــکل را با ترکیه حل کنند چراکه مشکل اصلی 

مربوط به ترکیه و دجله و فرات اســت. ایران هم از ریزگردها 
و مشــکالتی که ایجاد می کنند آسیب می بیند، چراکه منشا 
ریزگردها عراق بوده و دلیل آن هم کم آبی دجله و فرات است 
که به دلیل ایجاد سد توسط ترکیه اتفاق افتاده است. بنابراین 
چالش اصلی عراق با ترکیه است اما برای اینکه تنها با ترکیه 
ایــن چالش را مطرح نکنند علیه ایرانی ها هم مطرح کرده اند.

رییس کمیســیون توسعه پایدار، محیط زیســت و آب اتاق 
بازرگانی ایــران بیان کرد: عراقی ها ادعا می کنند که با ترکیه 
به نتیجه رســیدند و در مورد ایران نتیجه ای حاصل نشــده، 
درحالی که حجم مشکل دو کشور در زمینه آب شبیه به هم 
نیست، ما حقابه ای را به سرزمین عراق نمی دهیم بلکه به اروند 
رود می دهیم که هور مشترک بین دو کشور است. قبول داریم 
که آنها حق دارند اما ما در سرزمین اصلی خود در خوزستان 
هم همین مشکل را داریم. عراقی ها تهدید به شکایت کرده اند، 
ولی از طرف ایران یعنی وزارت نیرو یا دیگر نهاد های ذی ربط 
هنوز به طور رسمی واکنشی را ندیده ایم.وی با پیش بینی سیر 
افزایشــی اینگونه مشکالت بین کشورها گفت: در طول زمان 
این مشکالت بیشتر خواهد شد و پیش بینی من این است که 
تنش آبی ما با کشورهای دیگر از جمله عراق و دیگر کشورها 
افزایش پیدا می کند. علی رغم اینکه ما مشکالت اقلیم را نفی 
می کنیم یا ســعی می کنیم وارد موضوع تغییر اقلیم نشویم و 
بگوییــم به ما ارتباط ندارد، ما قربانیان تغییر اقلیم در منطقه 
هستیم.شکرخدایی همچنین با اشاره به عدم پرداخت حقابه 
ایران توسط افغانستان خاطرنشــان ساخت: به نظر می رسد 
که ماهم مثل عراقی هــا باید موضوع حقابه هیرمند را جدی 
بگیریم و اگر الزم اســت شکایت هم کنیم. قسمت زیادی از 
خشکسالی حوزه آبریز هیرمند ما ناشی عدم پرداخت حقابه 
توسط افغانستان است، زمانی که دولت داشتند این حقابه را 
نمی دادند، االن هم باز هم نمی دهند. به نظر می رسد که ماهم 
باید این روال را جدی گرفته و بتوانیم حق خود را از هیرمند 
بگیرند، ما در این زمینه کاهلی می کنیم و این رفتار عراقی ها 

نشان می دهد که ماهم باید نسبت به هیرمند جدی باشیم.

مصوبــه جدیــد هیــات دولــت در 
ارتباط بــا تعرفه گذاری برق می تواند 
انرژی را همراه داشته  بهینه ســازی 
بخــش  در  را  کشــور  وضعیــت  و 
شــاخص های شــدت انرژی و سرانه 
مصرف برق خانگی بهبود بخشــد.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
انرژی  فارس، شاخص شدت مصرف 
تنها شــاخصی اســت کــه می تواند 
شرایط نابه ســامان اسراف انرژی در 
کشور را به وضوح مشخص کند. این 
شاخص بیان می کند، برای تولید یک 
باید چه  واحد تولید ناخالص داخلی 
میــزان انرژی مصرف کرد. در همین 
رابطــه توجه به آمار جهانی شــدت 
انرژی مشــخص می کند کــه ایران 
وضعیــت بســیار نامطلوبی در حوزه 
شاخص شدت انرژی دارد.برای مثال 
به استناد به روزترین اطالعات آژانس 
بین المللی انرژی، شــاخص شــدت 
انرژی در ایــران معادل ۸ مگاژول بر 
دالر برآورد می شود، این شاخص در 
آلمان  نظیر  یافته ای  توســعه  کشور 
کمتر از نصف شــاخص شدت انرژی 
در ایران است. به عبارت دیگر تولید 
هــر دالر کاال و خدمــات در ایران با 
۲ برابــر انرژی تولید همان ارزش در 
آلمــان انرژی مصــرف می کند.البته 
مقایسه سرانه مصرف برق کل میان 
کشورهای متفاوت با توجه به تفاوت 
موقعیت جغرافیایی نمی تواند تصویر 
دقیقی از این مسئله ایجاد نماید. به 
عنوان مثــال قرارگیری ۱۰۰ درصد 
جمعیت کشــور قطر در موقعیت آب 
و هوایی حاشیه خلیج فارس، زمینه 
افزایــش مصرف برق در حوزه تامین 
ســرمایش را ایجاد می کنــد. بر این 
اساس مقایسه میزان مصرف برق کل 
در این کشور با مصرف برق کل ایران 
با موقعیت های آب و هوایی گوناگون 
صحیحی  مقایسه  نمی  تواند  اساســا 
تلقی شــود.از ســوی دیگر برق تنها 
حامل انرژی تامیــن برق خانگی در 
بســیاری از کشــورهای جهان تلقی 
شــده و حامل های دیگر انرژی نظیر 

گاز در خانه هــا مورد اســتفاده قرار 
نمی گیرد.بر همین اســاس، طبیعی 
است که میزان ســرانه مصرف برق 
در این کشورها از سرانه مصرف برق 
در ایــران فراتر باشــد، زیرا در ایران 
عالوه بــر مصرف بــرق، گاز نیز در 
جهت تامین انرژی گرمایش و پخت 
و پز مورد اســتفاده قرار می گیرد.از 
همین رو ســرانه مصرف برق خانگی 
با احتساب تامین سرمایش، روشنایی 
و تامین بــرق لوازم خانگی می تواند، 
تصویــر دقیق تــری از میزان مصرف 
برق توســط هر ایرانی و مقایســه با 
سایر کشــورهای جهان ارائه دهد تا 
بدین وسیله میزان اسراف برق توسط 
به  ثروتمند  عمدتــا  پرمصرف هــای 
وضوح بیشتری مشخص شد.بر همین 
اساس، مطابق آخرین آمار ارائه شده 
انرژی، ســرانه  تحت عنوان ترازنامه 
مصرف بــرق خانگی در ایران معادل 
۱۰۵۸ کیلووات ســاعت برای هر نفر 
برآورد می شود. این در حالی ست که 
متوسط جهانی این آمار معادل ۱۸۲ 
کیلووات ساعت است.به عبارت دیگر 
میزان ســرانه مصرف برق خانگی در 
ایران ۶ برابر متوسط جهانی و ۷ برابر 
سرانه مصرف برق هر نفر در کشوری 

نظیر ترکیه است.

توجه به ۲ شاخص شــدت انرژی و 
ســرانه مصرف برق خانگــی بیانگر 
آن اســت کــه انرژی در کشــور ما 
هیچ  بــدون  پرمصرف هــا  توســط 
دقتی مصرف شــده و همین مسئله 
زمینه ایجاد خســارات گســترده ای 
را به وجود بیاورد. در همین راســتا 
مهمتریــن دلیــل مصــرف بی رویه 
انرژی توســط قشــر عمدتا پردرآمد 
اســت که  تعرفه گذاری غلطی  نظام 
زمینه بی اهمیتــی انرژی را به وجود 
می آورد.با توجه به اینکه قیمت تمام 
شده برق کشور با قیمت فروش این 
کاال تفاوت قابل توجهی دارد و رقمی 
بســیار کمتری اســت، لــذا مصرف 
بیشــتر این کاال به منزله اســتفاده 
بیشتر از یارانه انرژی است، در همین 
راستا اقلیت پرمصرف عمدتا ثروتمند 
کشور با استفاده بدون توجه از برق از 
یارانه انرژی بسیاری بیشتری نسبت 
به سایر مشــترکان کم مصرف بهره 
برده و عالوه بر جلوگیری از توســعه 
صنعت بــرق زمینه بــی عدالتی در 
توزیع ثروت متعلق به همه مردم را به 
وجود می آوردند.در این راستا، استناد 
اظهارات سخنگوی صنعت برق، ۸۰۰ 
هزار مشــترک خانگی صنعت برق با 
مصرف حداقل ۲ برابر الگوی منطقه، 

ساالنه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات 
ســاعت برق مصرف می کنند.بر این 
اساس با توجه به اینکه هزینه تبدیل 
انــرژی و توزیع برق معــادل ۴۰۰ 
تومان برای هر کیلووات ســاعت در 
نظر گرفته می شود، لذا ساالنه معادل 
۵.۲ هزار میلیارد تومان به جیب تنها 
۸۰۰ هزار مشــترک بسیار پرمصرف 
ثروتمند می رود.بدون شک  و عمدتا 
بهبود شاخص های  به سمت  حرکت 
انرژی در کشــور بدون اصالح نظام 
تعرفه گــذاری و ارزش دهی با کاالی 
برق میسر نیست و تداوم روند کنونی 
می تواند دستاوردهای به دست آمده 
تا این مقطــع را با ســرعت زیادی 
تخریب نماید.در همین رابطه، سیما 
غفاری کارشــناس انــرژی در بیان 
راهکارهــای موجود به منظور اصالح 
الگوی مصرف گفت:» سیاســت های 
قالــب  در  صحیــح  تعرفه گــذاری 
مدل هایــی نظیر IBT می تواند زمینه 
اصالح الگوی مصرف را فراهم کرده و 
مشترکان پرمصرف را به بهینه سازی 
انرژی تشــویق کند.«بر این اساس، 
اخیر هیئت دولــت به دنبال تکلیف 
مجلس شــورای اســالمی در بند ی 
تبصره ۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، 
تعرفه گذاری  نظام  تغییر  به  نســبت 
برق اقدام کرد. در همین راستا، مقرر 
شد با هدف بهبود شاخص های انرژی 
در کشور و صرفه جویی در این حوزه 
نظام تعرفه گذاری بر اساس مدل های 
تعییر کند.مدیر عامل  شرکت  کارآمد 
مدیریت شــبکه برق ایــران در بیان 
هدف مصوبــه جدید برقــی دولت، 
گفت:» حقیقت این اســت که مبانی 
تعیین شــده در گام اول بر اســاس 
کارهای کارشناســی با هدف تشویق 
مشــترکان به مصرف کمتر طراحی 
شده اســت.«با توجه به بهینه سازی 
مصــرف انرژی در کشــور بــه نظر 
می رســد، مصوبه جدیــد دولت در 
حوزه برق گامی بلند به سوی بهبود 
شــاخص هایی نظیر شــدت انرِژی و 
سرانه مصرف برق خانگی تلقی شود.

سرانه مصرف برق خانگی ایران 
6 برابر میانگین جهانی

عربستان قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب به بازار آسیا را در ماه فوریه ۱.۱۰ دالر در هر بشکه پایین آورده و به پایین ترین 
رقم طی ســه ماهه گذشته رسانده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، عربستان در بحبوحه گسترش سریع 
کرونای اومیکرون و افزایش عرضه نفت اوپک پالس به بازار، قیمت رسمی فروش نفت خام خود را به آسیا در ماه آینده میالدی تا 
پایین ترین رقم طی سه ماهه گذشته کاهش می دهد.بزرگ ترین صادرکننده نفت دنیا قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب به 
بازار آسیا را در ماه فوریه ۱.۱۰ دالر در هر بشکه پایین آورده و ۲.۲۰ دالر باالتر از شاخص عمان دوبی به فروش می رساند. صادرات 
نفت خاورمیانه به آسیا براساس این شاخص تعیین می شود. این کمترین قیمت فروش نفت سبک عربستان طی ۳ ماه گذشته است.  تمام درجات نفتی عربستان که 
در ماه آینده میالدی در بازار آسیا به فروش می رسند بین ۱ تا ۱.۳۰ دالر کاهش قیمت خواهند داشت.عربستان در آخرین ماه ۲۰۲۱ قیمت رسمی فروش نفت خام 
سبک عرب به آسیا را ۰.۶۰ دالر در هر بشکه برای ماه ژانویه افزایش داد و به ۳.۳۰ دالر باالتر از شاخص عمان/دوبی رساند.افزایش قیمت نفت عربستان در ماه دسامبر 
حاکی از آن بود که این کشور نگران تاثیر گسترش کرونای اومیکرون بر بازار نفت نیست. این نوع جدید کرونا باعث کاهش ۱۰ دالری قیمت نفت در اواخر نوامبر شد 
و قیمت نفت خام برنت را تا کمتر از ۷۰ دالر در هر بشکه پایین آورد.و حاال کاهش قیمت نفت عربستان برای ماه فوریه نشان می دهد این کشور انتظار کاهش تقاضا 
در آســیا تحت تاثیر گســترش این ویروس و افزایش محدودیت های کرونایی چین را دارد.عربستان قیمت رسمی فروش نفت خام برای مشتریان آمریکایی و منطقه 

مدیترانه را تغییری نداده اما قیمت نفت برای شمال غرب اروپا را کمی پایین آورده است.

تولید نفت اوپک ماه میالدی گذشته به دلیل اختالالت پیش آمده در تولید دو عضو آفریقایی این گروه به میزانی کمتر از سطح 
مصوب، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، نظرسنجی بلومبرگ نشان داد تولید نفت اوپک در دسامبر تنها ۹۰ هزار بشکه در روز رشد 
کرد و افزایش تولید عربســتان ســعودی با افت تولید در لیبی و نیجریه جبران شد.وزیران اوپک پالس که گروهی شامل اعضای 
اوپک، روسیه و چند تولیدکننده دیگر غیرعضو اوپک است، روز سه شنبه افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز را برای 
فوریه تصویب کردند اما فرآیند افزایش تولید به دلیل ناتوانی بعضی از اعضای گروه برای باال بردن سطح تولیدشان، با مانع روبرو 

شده است.تالشهای این گروه در کنترل عرضه به تقویت قیمتها حتی در شرایطی که بازار به مازاد عرضه برگشته است، کمک کرده است. بهای معامالت نفت برنت 
روز چهارشنبه در بازار لندن نزدیک به ۸۰ دالر در هر بشکه بود.تولید نفت لیبی پس از یک سال بهبود و ثبات، دوباره مختل شده است. تولید نفت پس از این که 
شــبه نظامیان میدان نفتی شــراره – بزرگترین میدان نفتی این کشور- را تعطیل کردند ماه گذشته ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱.۰۶ میلیون بشکه در 
روز رسید. با ادامه اختالالت و آسیب دیدن خط لوله ای که به بزرگترین پایانه صادرات متصل است، تولید لیبی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا می کند.در 
نیجریه شــرکت رویال داچ شــل نسبت به دشواری صادرات نفت خام از پایانه فورکادوس -یکی از بزرگترین پایانه های نفتی نیجریه- در ۱۰ روز آخر ماه هشدار داد. 
پایانه بانی هم که توســط شــل اداره می شود، برای بارگیری محموله ها مشکالتی دارد. تولید این کشور ۱۱۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۱.۴۲ میلیون 

بشکه در روز رسیده است.

آفریقایی ها مانع افزایش تولید مصوب اوپک شدندعربستان قیمت فروش نفت به آسیا را کاهش داد
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گزیده خبر
وعده وزیر صمت

با درج قیمت تولیدکننده، قیمت ها کاهش 
می یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمــت( درباره درج قیمت تولیدکننده به جای 
مصرف کننــده روی کاالها گفت که در نظام توزیــع ناهماهنگی و هزینه های 
زیادی بر مصرف کننده تحمیل می شــود و کاالها با بیش از قیمتی که بر اساس 
ضوابط تعیین می شود به دست مصرف کننده می رسد، اما انتظار داریم با اجرای 
طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاالها که به طور آزمایشی شروع شده، شاهد 
کاهش قیمت ها باشیم.به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه 
کمیســیون های مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از دســتور جلسه های 
امروز کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تنظیم بازار بود. وظایف تنظیم بازار بین 
وزارتخانه ها تقسیم شده، به طوری که تنظیم بازار مواد غذایی مانند مرغ و تخم 
مرغ به عهده وزارت جهاد کشاورزی و برخی کاالها مثل فوالد و سیمان به عهده 
وزارت صمت اســت.وی وضعیت بازار فوالد و سیمان را پایدار و با ثبات توصیف 
کــرد و گفت: برای مثال طی ماه های اخیر قیمت میلگــرد از بیش از ۱۸ هزار 
تومان به کمتر از ۱۴ هزار تومان و قیمت هر پاکت سیمان که به دلیل شایعات 
قطع گاز به ۲۶ هزار تومان رسیده بود، دوباره به همان ۲۵ هزار تومان بازگشته 
است. وضعیت مشابهی هم در بازار ورق های فوالدی حاکم است.این مقام مسئول 
همچنین وضعیت بازار کاالهای پایه که شامل مواد اولیه واحدهای صنعتی است 
را همراه با کاهش قیمت و ثبات توصیف کرد و گفت: خبر خوب دیگر این است 
که طی چهار ماه گذشته تورم تولید کننده ۲۶ درصد و تورم مصرف کننده ۱۶ 
درصد کمتر شده اســت. البته تورم همچنان وجود دارد، اما در حال حرکت از 
تورم های باال به تورم های پایین تر هستیم.وی در ادامه از آغاز اقداماتی در زمینه 

کاالهای واسطه ای و نهایی خبر داد .

با درج قیمت تولیدکننده، قیمت ها کاهش می یابد
فاطمی امین در ادامه درباره درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی 
کاالها اظهار کرد: در نظام توزیع ناهماهنگی و هزینه های زیادی بر مصرف کننده 
تحمیل می شــود و کاالها با بیش از قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می شود 
به دســت مصرف کننده می رســد. به همین دلیل طراحــی برای درج قیمت 
تولیدکننده روی ۱۵ کاال از هفته گذشــته به طور آزمایشــی شروع شده است.

وی افزود: در همین مدت قیمت نوشیدنی های مشمول این طرح دو تا سه هزار 
تومان کاهش یافته اســت. این طرح برای دســتمال کاغذی، پوشاک و قطعات 
خودرو در حال اجراست و انتظار داریم نه تنها قیمت ها افزایش نیابد، بلکه شاهد 

کاهش قیمت ها هم باشیم.

آغاز فاز دوم طرح درج قیمت 
تولیدکننده از ۱۹ دی

در فــاز دوم طرح درج قیمت تولید کننــده )به جای قیمت مصرف 
کننده( روی کاالها، از ۱۹ دی ماه، واحدهای تولیدکننده و واردکننده 
انــواع لنت ترمــز، فیلتر روغن، روغــن موتور، محصوالت شــوینده، 
محصوالت ســلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشــیجات و ماکارونی 
نیز مکلف شــدند قیمت تولیدکننده/ واردکننده، را روی کاالها درج 
کنند.به گزارش ایســنا، کلیه واحدهای تولیــدی و واردکننده انواع 
پودر لباسشــویی، دستمال کاغذی، پوشــک بچه، یخچال و فریزر، 
تلویزیون و ماشین لباسشــویی از چهارم دی ماه باید به درج قیمت 
تولیدکننــده و واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینه ها و ســود 
قانونــی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیــات بر ارزش افزوده 
است، اقدام می کردند. انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، 
نوشیدنی ســاز، چرخ گوشــت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به 
درج قیمت تولیدکننده بوده اند. این طرح در آینده شامل سایر کاالها 
هــم خواهد بود. البته فروشــنده هم مکلف بــه درج قیمت مصرف 
کننده روی شــلف یا خود کاالها اســت.در همین راستا اخیرا عباس 
تابش، رئیس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
طی نامه ای به روســای ۹ انجمن تولیــدی، از اجرای فاز دوم »پروژه 
شفاف ســازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده »، که بر اساس 
آن مقرر شده کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، 
فیلتر روغن، روغن موتور، محصوالت شــوینده، محصوالت سلولزی، 
سس، رب، کنسروها، ترشــیجات و ماکارونی »در راستای جلوگیری 
از سوءاســتفاده های احتمالی و اجحاف در حــق مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان« از ۱۹ دری ماه باید قیمت تولیدکننده/ واردکننده، 
یعنی مجموع هزینه ها و ســود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با 
احتساب مالیات ارزش افزوده را درج کنند.همچنین در این نامه تاکید 
شده که قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده روی کاال باید عینا 
منطبق با قیمت فروش براساس صورتحساب های صادره )فاکتورهای 
فروش( باشد.برای بهره مندی مصرف کنندگان از تخفیف های اعطایی 
احتمالــی نیز، هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد باید با کاهش قیمت 
فروش تولیدکننده درج شــده بر روی کاال اعمال شود. تخفیف بیش 
از ۳ درصد )در موارد اســتثنا( خارج از قیمت درج شده بر روی کاال 
از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت گــذاری بوده و باید از این گونه 
اقدامات خودداری شــود. در مواردی از قبیل )مناســبت های ویژه، 
پایان ســال، اعیــاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصــول و...( و لزوم 
اعطای تخفیف های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند دو این 
بخشنامه، واحدهای مربوطه باید برای رصد نظارت بر اعطای تخفیف 
واقعی به مصرف کنندگان، از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

محل تولید مجوز دریافت کنند.

واردات کاالهای مجاز، بدون محدودیت از سوی صادرکنندگان مجاز شد

تصویب بکارگیری رمزارز در تجارت خارجی
رییس کل سازمان توســعه تجارت ایران از تصویب بکارگیری 
رمزارزهــا در حــوزه تجــارت خارجــی خبــر داد و گفــت: 
صادرکنندگانــی که در تولید کاالی صادراتی خود از مواد اولیه 
وارداتی استفاده نمی کنند، مجاز شدند تا در ازای صادرات خود 
هر نوع کاالی مجــاز وارداتی را وارد نمایند.علیرضا پیمان پاک 
در گفتگــو با خبرنگار اقتصاد آنالین با تشــریح اولین مصوبات 
کارگروه مشــترک ارزی میان بانک مرکــزی و وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت گفت: از حــدود یک ماه قبل و به منظور حل 
مشــکالت پیش روی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، 
کارگروهی میان وزارت صمت و بانک مرکزی تشــکیل شــده 
کــه هدف اصلی آن، تنوع بخشــی به راهکارهای برگشــت ارز 
صادراتی و تســهیل فرآیند برگشت ارز صادراتی است تا بتوان 
با کمک زیرســاختهای جدید بانکــی، زمینه را برای رفع تعهد 
ارزی تجار فراهم کرد. رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: در این راستا مجموعه اقداماتی انجام شده و برنامه ریزی 
هایی صورت گرفته؛ به نحوی که با توجه به اینکه یکی از موارد 
مورد درخواست گروههای کاالیی از جمله میوه و تره بار، آبزیان، 
خشکبار و گیاهان دارویی این بود که اجازه واردات همه کاالها 
را در مقابل ارز صادراتی خود داشــته باشند؛ چراکه مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید کاالهای این دســته از صادرکنندگان، از 
نیما تامین نمی شــود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در 
واقع این صادرکنندگان علیرغــم اینکه هیچگونه ارزبری برای 
تولید کاالهای صادراتی خود ندارند، اما برگشــت ارز صادراتی 
آنها تحــت تاثیر نرخ های ارز صادراتی در ســامانه نیما بود؛ به 
خصوص اینکه اختالف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد ظرف چند 
ماه اخیر، مشــهود بوده و این امر باعث شد که صادرکنندگان 
با ســختی های بســیاری در فروش ارز خود مواجه بوده و عمال 
صادرات آنها، توجیه پذیر نباشد؛ بنابراین ممکن بود که صادرات 
این گروههای کاالیی دچار آســیب شــود.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، 

این گروههای کاالیی را از ســامانه استخراج کرده و در جلسه 
اخیر مصوب شد تا تمامی این گروههای کاالیی بتوانند تمامی 
مواد و اقالم مجاز بــرای واردات را در مقابل صادرات خود وارد 
کنند؛ بنابراین به نظر می رســد که این روش عالوه بر کمک به 
رفع تعهد ارزی آنها، به تسهیل تجارت اعم از صادرات و واردات 
خواهد انجامید. وی ادامه داد: از ســوی دیگر، با توجه به اینکه 
واردکنندگان کاالهای اساســی و آن دسته از اقالمی که برای 
واردات خود از ارز ۴۲00 تومانی استفاده می کردند، می توانستند 
واردات اعتبــاری صورت داده و کاال را به کشــور بیاورند و در 
نوبت تخصیص ارز از ســوی دولت بایستند؛ در سامانه نیما این 
امکان به وجود آید که اگر واردکننده ای کاالها را وارد کرد، به او 
مهلت داده شود که ظرف سه ماه ارز را از نیما بخرد.پیمان پاک 
گفت: برخی از مجموعه های وارداتی و تجار این امکان را دارند 

که به واســطه اعتباری که خارج از کشــور دارند، کاال را زودتر 
دریافت کنند و در واقع، فروشــنده خارجی، کاال را اعتباری در 
اختیــار آنها قرار می دهد و آنها می توانند فرآیند خرید ارز را در 
زمان مشــخصی طی کنند و ظرف سه ماه ارز را تامین کرده و 
به طرف خارجــی بپردازند. وی افزود: در عین حال، با توجه به 
اینکه ظرف سه ســال اخیر، یکسری از مشکالت در حوزه رفع 
تعهد ارزی برای صادرکنندگانی بوجود آمده بود، بررسی هایی از 
سوی کارگروه اقدام ارزی صورت گرفت و دسته بندی هایی انجام 
و موضوع را برای طرح در کارگروه ماده دو که متشکل از وزرای 
اقتصاد، نفت، صمت، روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه اســت، آماده کرده ایم که در واقع، بر مبنای مصوبات 
کمیته اقدام ارزی، دسته بندی شده اند. افزایش مهلت برای رفع 
تعهدات باقیمانده، تعیین تکلیف بخشی از صادرات ریالی سال 

۹۷و برخی محورهای دیگر از جمله مواردی بود که در این پیش 
نویس آماده و ارائه گردید.

 این پیش نویس مورد تایید وزیر شما و رئیس کل بانک مرکزی 
آن را تائید کرده اند و ســه عضو دیگر هم ان شــاهلل آن را تائید 
خواهند کرد تا بخشــی از مواردی کــه به عنوان چالش، پیش 
روی برخی از صادرکنندگان سالهای گذشته قرار داشت، در این 
دولت حل شــود.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار 
داشــت: به بیشتر صادرکنندگان تا اخر سال ۱۴00 مهلت داده 
شده تا نسبت به بازگشت ارز و استفاده از روش واردات در مقابل 
صــادرات اقدام کرده و رفع تعهد ارزی کنند.وی افزود: مســاله 
دیگر، زمینه سازی برای اســتفاده از رمزارزها در عرصه تجارت 
خارجی است که بر این اساس، سامانه های مبتنی بر بالکچین 
مورد تائید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته تا در فضای 
بین المللی و در جایی که بتوان از این ابزار برای مدیریت تجارت 
بین المللی و مدیریت تحریم ها اســتفاده کرد، آنها را به کار برد. 
پیمان پاک گفت: در این مورد هم به جمع بندی الزم رسیده ایم 
و به زودی ساز و کارهای مرتبط با آن را در سامانه جامع تجارت 
پیاده خواهیم کرد؛ به نحوی که امیدواریم تا دو الی ســه هفته 
آینده جمع بندی الزم در این موضوع صورت گرفته و ابالغ شود. 
وی افــزود: در این رویکرد از ابزار رمــزارز برای انتقال اعتبار از 
صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای واردات 
کاال استفاده خواهد شد که تمامی ابعاد آن ظرف هفته های آتی 
ابالغ خواهد شد. پیمان پاک گفت: کارگروه مشترک ارزی بین 
وزارت صمت و بانک مرکزی هر دو هفته یک بار شکل می گیرد 
و تیم های کارشناســی، جلسات مختلفی دارند و تمام تالش را 
صورت خواهیم داد تا به بهترین شکل، روش های بازگشت ارز را 
تسهیل و تصویب کنیم تا صادرکنندگان، ارز را با ارزش مناسب 
و در اسرع وقت به کشور برگردانند؛ به نحوی که هم کشور و هم 
صادرکننده منتفع شود و در عین حال، رشد چشمگیر صادرات 

را هم شاهد باشیم.

شاخص قیمت غذای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( که قیمت عمده کاالهای غذایی مبادله شده در سطح جهانی را دنبال 
می کند، در سال ۲0۲۱ به ۱۲۵.۷ واحد رسید که باالترین سطح از زمان ثبت رکورد ۱۳۱.۹ واحد در سال ۲0۱۱ بود.به گزارش ایسنا، 
این شــاخص ماهانه در ماه دسامبر اندکی کاهش پیدا کرد اما در چهار ماه پیش از آن رشد متوالی داشت که منعکس کننده مشکالت 
برداشــت محصوالت کشاورزی و تقاضای مصرفی باال طی سال میالدی گذشته بود.قیمتهای باالتر مواد غذایی به رشد تورم همزمان با 
احیای اقتصادهای جهانی از رکود ناشی از بحران ویروس کرونا دامن زده است. فائو هشدار داده است که هزینه های باالتر جمعیت فقیر را در کشورهای وابسته به واردات، در 
معرض خطر قرار می دهد.فائو در جدیدترین گزارش خود درباره این که آیا فشارهای قیمت ممکن است امسال فروکش کند، محتاط بود. عبدالرضا عباسیان - اقتصاددان ارشد 
فائو در بیانیه ای اعالم کرد: اگرچه انتظار می رود قیمتهای باال با افزایش تولید ریزش کنند اما هزینه باالی تولید، ادامه پاندمی جهانی و شرایط اقلیمی نامعلوم، فضای اندکی 
برای خوش بینی نسبت به بازگشت به شرایط بازار باثبات تر در سال ۲0۲۲ باقی می گذارند.افزایش قیمت کود که به نوبه خود ناشی از افزایش قیمتهای انرژی است، هزینه 
تولید را برای کشاورزان باال برده و تردیدهایی را نسبت به چشم انداز محصول برای برداشت سال آینده ایجاد کرده است.در ماه دسامبر قیمت همه شاخه ها در شاخص قیمت 
غذای فائو به جز محصوالت لبنی کاهش پیدا کرد و کاهش قیمت روغنهای گیاهی و شــکر قابل توجه بود. فائو این کاهش قیمت را به کاهش تقاضا در ماه دســامبر به دلیل 

نگرانیها نسبت به تاثیر شیوع واریانت اُمیکرون و عرضه گندم برداشت شده در نیمکره جنوبی نسبت داد.

بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در هشــت ماهه امسال ۲۵ درصد متقاضیان 
تســهیالت رونق تولید و ۴۴.۶ درصد متقاضیان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در  
هشت ماهه امسال بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب ۳0۳۹ فقره تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط 
و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی ۶0 درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲0۱۵ میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید 

و اشــتغال )تبصره ۱۸( در قالب ۲۲۸ فقره به اســتان های مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۱۲ هزار و ۱۲۴ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید انجام 
شده که ۶۳۹۹ مورد برای دریافت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و در نهایت ۳0۳۹ فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان 
پرداخت شده است.  یعنی حدود ۲۵ درصد از کل ثبت نام کنندگان در هشت ماهه امسال موفق به دریافت این تسهیالت شدند.همچنین در هشت ماهه امسال ۵۱۱ مورد ثبت 
نام برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۲۷ مورد برای دریافت تسهیالت ۳۹۴ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۲۲۸ مورد پرداخت 
تسهیالت به ارزش ۲0۱۵ میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۴۴.۶ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که 
تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، 

نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

گزارش فائو از سال 2021

رکورد افزایش قیمت مواد غذایی در جهان
بر اساس جدیدترین آمار

۲۵ درصد متقاضیان، تسهیالت رونق تولید گرفتند

افزایش ۲۳ درصدی تولید شمش آلومینیوم
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوساری معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، از وضعیت تولید آلومینیوم در ۹ ماهه سال جاری، چهار شرکت بزرگ تولیدکننده آلومینیوم 
کشور در مجموع بالغ بر ۴00 هزار تن شمش آلومینیوم تولید کرده اند که نسبت به ۹ ماهه نخست سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، چهار شرکت اصلی تولیدکننده 
داخلی آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان آذر ســال جاری ۴00 هزار و ۴۸۱ تن شــمش تولید کرده اند که نســبت به ۳۲۵ هزار و ۲۲۳ تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ 
درصد افزایش تولید را نشان می دهد؛ از این میزان به ترتیب در مجموع ۹ ماه سال جاری شرکت  ایرالکو ۱۳۳ هزار و ۸۳۲ تن، سالکو ۱۲۷ هزار و ۲۳۲ تن، المهدی ۱۱۱ هزار و ۳۲۵ تن 
و آلومینای ایران ۲۸ هزار و ۹۲ تن شمش آلومینیوم تولید کرده اند.همچنین طی ۹ ماهه سال جاری تولید بوکسیت )ماده اولیه تولید پودر آلومینا( با افزایش ۱۱.۴ درصدی از  ۶0۸ هزار و 
۱۹۵ تن تولیدی در ۹ ماهه سال گذشته به ۶۷۷ هزار و ۶0۴ تن افزایش پیدا کرده است در مقابل اما تولید پودر آلومینا در این مقایسه آماری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 
ثبت شــده اســت. این شــرکت طی ۹ ماهه سال جاری نزدیک به ۱۷۵ هزار و ۲۸۴ پود آلومینا تولید کرده که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته که حدود ۱۷۷ هزار و ۲۳۹ تن 

بوده، یک درصد کاهش تولید داشته است.
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گزیده خبر

اما و اگرهای مالیات ستانی از سود سپرده 
اشخاص حقوقی

بررسی ها نشان می دهد که معافیت های مالیاتی موجود نتوانسته اهداف مورد نظر 
قانون گذاران را تامین کند و این معافیت ها نیاز به اصالحات اساسی دارد اما دولت 
باید زمینه های مورد نیاز و جوانب احتیاط را در خصوص برخی معافیت ها در نظر 
بگیرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از محورهای اصلی 
که در خصوص درآمدهای مالیاتی مطرح می شود، موضوع معافیت های مالیاتی 
است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی فعاالن این حوزه معتقد هستند که 
معافیت هایی که امروز اعمال می شود ناکارآمد بوده و نتوانسته است اهداف دولت 
و قانون گذار را تامین کند.به همین دلیل است که مدام حرف از اصالح و بازنگری 
معافیت ها به گوش می رسد. در بودجه ســال 1401 دولت مجموع درآمدهای 
مالیاتی را  بیش از 60 درصد افزایش داده است که اگر تورم را از آن کم کنیم این 
رقم به 16 درصد می رسد. در عین حال دولت مالیات تولید را پنج درصد کاهش 
داد.نکته دیگر در خصوص مالیات در ســال آینده مربوط به دائمی شدن قانون 
مالیات بر ارزش افزوده اســت. براساس این قانون که از 13 دی ماه سال جاری 
دائمی شــد، بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها خواهد 
رسید. به گفته محمد مســیحی معاون درآمدی سازمان امورمالیاتی کشور در 
صورتی که این رقم را از درآمدهای مالیاتی دولت کم کنیم، رشد رقم پیش بینی 
شده درآمدهای مالیاتی در سال آینده به حدود 80 درصد خواهد رسید.الزم به 
ذکر است که براساس بند »ض« تبصره 6 ماده واحدهالیحه بودجه سال 1401، 
حکم بند )2( ماده 145 قانون مالیات های مستقیم )معافیت مالیاتی سود سپرده( 
در خصوص اشــخاص حقوقی در سال آینده جاری نخواهد بود. در نتیجه سود 
حاصل از ســپرده گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر 
بانکی مشمول مالیات خواهد شد.بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در 
بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده ها 
معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است.همچنین 
بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد 
بررســی، تنها در سه کشور سود سپرده اشــخاص حقوقی و در 14 کشور سود 
ســپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می توان گفت ایران 
در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود 

کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.

معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی ســاالنه سود سپرده های 
بانکی

گفتنی است، معافیت مالیاتی سود کل سپرده های بانکی با ظرفیت چند صد 
هزار میلیارد تومان در سال، یکی از بزرگترین موارد معافیت های مالیاتی است. 
این معافیت مالیاتی موجب کاهش قابل مالحظه ظرفیت مالیات ستانی شده 
است.بر اســاس آخرین داده های بانک مرکزی از ترکیب نقدینگی موجود در 
کشور تا پایان شهریور 1400، نزدیک به 80 درصد از کل نقدینگی شبه پول 
اســت و بیش از 75 درصد از این میزان )شبه پول( نیز سپرده های یکساله و 

زیر یکساله هستند که نشان از حجم عظیم نقدینگی سیال در جامعه دارد.

درآمدهای نجومی و بی عدالتی مالیاتی
یکی از دالیلی که برای اخذ مالیات از ســود سپرده های بانکی بیان می شود، 
بحث عدالت مالیاتی اســت. طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که 
عاید اشخاص می شــود، مالیات وضع شود.درآمد ســاالنه بیش از 300 هزار 
میلیارد تومانی از محل ســود ســپرده های بانکی که به اندازه یک سوم منابع 
بودجه عمومی دولت است، هیچ ســهمی در پرداخت مالیات ندارد. در حالی 
که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود تحمل ریسک های تولید از جمله 
تورم، بی ثباتی قوانین و مقررات، بیمه و … موظف به پرداخت مالیات آن هم 
با نرخ های قابل توجه هستند.از سوی دیگر کارمندان و حقوق بگیران نیز قبل 
از دریافــت حقوق خود مالیات می پردازند و حتی این گروه هم متحمل اثرات 
تورمی می شــوند. بنابراین بر اصل عدالت، درآمد حاصل از ســود سپرده های 
بانکی نیز باید مشمول مالیات شود و توجیه حفظ ارزش پول با سپرده گذاری 
در بانک قابل قبول نیست و دلیلی ندارد که حاکمیت متضمن حفظ ارزش پول 
عده ای خاص گردد در حالی که همه اقشــار جامعه تورم را تحمل می کنند و 
باید مالیات پرداخت کنند.طبق اعالم مرکز پژوهش های مجلس در سال 97، 
حدود 40 درصد سپرده های مدت دار متعلق به اشخاص حقوقی است. در نتیجه 
تنها همین حکم کاهش معافیت در تبصره 6 ماده واحده الیحه بودجه، می تواند 

بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده را پوشش دهد.

تاثیرات تنظیمی و درآمدی مالیات بر سود سپرده های بانکی چیست؟
از دیگر آثار وضع مالیات بر ســود سپرده های بانکی می توان به افزایش تمایل 
فعالین اقتصادی به اســتفاده از منابع داخلی شــرکت یا منابع شخصی برای 
تامین مالی فعالیت ها و کاهش تقاضای تســهیالت از بانک ها، کاهش هزینه 
تمام شــده منابع بانک ها به علت کاهش سهم سپرده های هزینه زا، تغییر در 
سبد دارایی اشخاص و زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده 
برای اوراق مالی دولتی )به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا 
کرده است(، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار 
اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، شفافیت 
در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت اشاره کرد.

در اینجا باید تاکید شود که در صورتی گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی 
و یا کاهش نرخ ســود بانکی می تواند به نتایج مثبتی برســد که پیش از آن و 
یا به صورت هم زمان دولت موانع موجود بر سرراه تولید را برطرف کرده باشد 
و تولید اصالحا جذاب باشــد. در عین حال دولت باید بازارهای موازی تولید از 
جمله مسکن، خودرو، ارز و طال را با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، غیر 

جذاب کند.

شرایط جدید فروش ارز مسافرتی
پس از اعمال تغییرات بانک 
تخصیص  رونــد  بر  مرکزی 
ســهمیه ارز مســافرتی در 
گزارش هــای  صرافی هــا، 
که  می دهد  نشــان  میدانی 
برای  ارز  فــروش  صرافی ها 
کشــورهای بــا ویــزا را در 
اولویت قــرار می دهند و در 

پی محدودیت در عرضه لیــر در برخی از صرافی ها، متقاضیان نیاز ارزی 
خود به لیر ترکیه را از دالالن تامین می کنند.به گزارش ایســنا، به تازگی 
بانک مرکــزی در روند تخصیص ارز مســافرتی تغییراتی اعمال کرد که 
براســاس آن، سقف مقرر این سهمیه برای کشــورهای با ویزا به صورت 
هوایــی معادل 2000 یورو، برای کشــورهای بدون ویزا به صورت هوایی 
300 یورو و مســافرتی به صورت زمینی، ریلــی و دریایی نیز 300 یورو 
یا معادل آن به ســایر ارزهاســت.بانک مرکزی هدف خود از این اقدام را 
ساماندهی وضعیت فروش ارز مســافرتی اعالم کرده است.در این راستا، 
گزارش های میدانی از صرافی ها حاکی از آن اســت که تغییرات در روند 
تخصیص ارز مسافرتی بر شیشــه صرافی ها برای اطالع متقاضیان همراه 
مــدارک مورد نیاز به منظور دریافت هر یک از ســرفصل های فروش ارز 
بابت مصارف ارز خدماتی نصب شــده است.نکته حائز اهمیت در مشاهده 
وضعیت فروش ارز مسافرتی در صرافی ها این است که صراف ها بر اطالع 
از کشــور مقصد مسافر تاکید می کنند و بر نیاز ارزی فرد مبتنی بر کشور 
مقصد پاســخ می دهند که تخصیص ارز برای کشورهای با ویزا در اولویت 
قــرار دارد.همچنین، در مواردی دیده شــد که صرافی ها به درخواســت 
متقاضیــان برای دریافت لیر ترکیه جــواب رد می دهند و این افراد برای 
رفع نیــاز ارزی خود بــه دالالن مراجعه می کنند.از ســوی دیگر، اغلب 
صرافی ها خرید و فروش ارز انجــام نمی دادند و صرافی ها خلوت و صفی 
مقابل آن ها تشکیل نشده بود.عالوه براین، روند کاهشی قیمت ها در بازار 
ارز، قیمــت ارز در صرافی هــا را پس از 6 ماه به 26 هزار تومان رســاند.

البته، مدارک مورد نیاز برای خرید ارز مســافرتی با بخشنامه جدید بانک 
مرکزی تغییری نکرده و بدین منظور مدارکی چون پاسپورت، ویزا ) برای 
کشورهای شامل دریافت ویزا(، عوارض خروج، اصل بلیت مهر شده توسط 
آژانس، کارت ملی جدید هوشــمند، خط موبایل به نام شخص متقاضی، 
کارت بانکی به نام شــخص خریدار، نشــانی کامل کد پستی 10 رقمی 
متقاضی الزم اســت.در صورت اینترنتی بودن کــد رهگیری و اطالعات 
شرکت صادرکننده بلیت، روند اخذ ارز مسافرتی هفت روز مانده به تاریخ 

پرواز تا روز پرواز قابل انجام است.

کاسبی به عنوان خرید و فروش وام
 خرید و فروش یا واســطه گری و داللی تســهیالت بانکی پدیده 
مذمومی اســت که در ســال های اخیر رواج یافته و موجب شده 

برخی به این کار روی آورند و کاسبی برای خود راه بیندازند.
به گــزارش ایرنا، از دیرباز یکی از راه های تامین منابع مالی افراد 
جامعه برای خرید خانه، خودرو، ایجاد کسب و کار کوچک، ازدواج 
و موارد دیگر که افران توان مالی را نداشــته باشــند، گرفتن وام 
است. اما گرفتن وام در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است و 
باید هفت خان رستم را بگذرانی و حتی در بسیاری مواقع به دلیل 
مشــکالت متعدد افراد قید گرفتن وام را می زنند.اما در این بین 
برخی از این شرایط به نفع خود بهره می برند و با خرید و فروش 
وام کاســبی راه  انداختند. این افراد با نفوذ در بخش های مختلف 
تامین ضامن و دیگر شــرایط تعیین شده برای اخذ وام، اقدام به 
خرید و فروش می کنند.وام یابی رایگان، وامیران، آسان وام، ایران 
وام، دیجی وام، وام یابی، وام فوری، وام چی و غیره شرکت ها، وب 
سایت ها اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

در این ســایت ها انواع وام های بانکی همچــون ازدواج، جانبازی، 
کارمندی، خودرو و مســکن با مبالغ مختلف موجود است. البته 
در این ســایت ها ضامن کارمند رســمی، ضامن با جواز کسب و 
غیره نیز وجود دارد.همانطور که ذکر شــد در این سایت ها، انواع 
وام  با مبالغ مختلف خرید و فروش می شــود؛ از وام های کمتر از 
یکصــد میلیون تا وام های میلیاردی بــرای انجام امور کوچک یا 

سرمایه گذاری های بزرگ.

مظنه خرید و فروش وام چقدر است؟
طی تماس خبرنگار ایرنا با برخی فروشــندگان وام مشخص شد، 
قیمت های فروش وام های مختلف متفاوت است. در این معامالت، 
وام هــای ازدواج 70 میلیون تومانــی به نرخ 25 میلیون تومان و 
وام های 100 میلیونی ازدواج هم با نرخ 30 میلیون تومان فروخته 

می شود.

در برخی دیگر از موارد، افرادی که در بانک ها گردش مالی خوبی 
دارند امتیاز وام خود را به متقاضیان می فروشند. در این مورد 20 
تا 25 درصد وام توســط خریدار به فردی که امتیاز وام را واگذار 

می کند، پرداخت می شود.همچنین وام های قرض الحسنه بانک ها 
نیز به طور معمول با قیمت های توافقی فروخته می شود.

خرید و فروش وام قانونی است؟
خرید و فـــروش یـا واسـطه گـــری و داللـی تسهیالت بانکی، 
پدیده مذمومی است که در سال های اخیـر رواج یافتـه است. در 
سال های گذشته بانک مرکزی بارها نسبت به پدیده مذموم خرید 
و فروش وام بانکی هشــدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته 
است.بخشــنامه 24 شــهریورماه 1389، اعالم کــرده این اقدام 
ضـــمن آنکـه آفـــات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم 
آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی 
کشور و کارکنان آن شده است.براساس این بخشنامه برای ایجاد 
محدودیت در این گونه فعالیت ها، بانک ها و موسســات اعتباری، 

موظفند جهت اعطای هر نوع تـــسهیالت بـانکی، تعهدات الزم 
و کافی را از مشــتریان خود به هر شــکل، اعم از اعطای وکالت 
یا غیر آن اخذ کنند.همچنین بانک ها و موسســات اعتباری باید 
به مشــتری یادآوری کنند در صورت اطــالع از خرید و فروش 
تسهیالت بانکی یا انتشار آگهی های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک 
و مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت کننده را 
ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج 
از قرارداد تا زمان تســویه خواهد کــرد.دو ماه بعد بانک مرکزی 
آئین نامه ای در حوزه پولی و بانکی کشــور ابالغ کرد که براساس 
آن انجام هرگونه تبلیغات درخصوص خرید و فروش تســهیالت 
بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای 
تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.بانک مرکزی 
در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی توصیه کرد، نسبت به تقویت 

کنترل های داخلی و تشــدید بازرسی ها اقدام مناسب انجام دهد 
و در صورت مشــاهده هرگونه تخلفی که در این زمینه احیاناً از 
سوی برخی کارکنان خطاکار انجام می شود با قاطعیت و جدیت 
برخورد کند.براساس ماده 13 آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و 
بانکی کشور، هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد تخلف از آیین 
نامه تبلیغات برعهده کمیسیونی به ریاست بانک مرکزی است.در 
بند )ت( ماده 14 قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه، عالوه بر 
اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری به 
عنوان سفارش دهنده تبلیغات اعمال می شود، چنانچه رسانه ها به 
عنوان سفارش گیرنده و ناشر تبلیغات از قوانین و مقررات تخطی 
کنند مستوجب جریمه نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ است 

که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

خریداران و فروشندگان وام متضرر اصلی
همان طور که ذکر شــد دالالن و واســطه گران، عامالن اصلی در 
خرید و فروش وام هستند که در این معامالت کمترین ضرری به 
این افراد وارد نمی شود و به لحاظ قانونی نیز هیچ خطری این افراد 
را تهدیــد نمی کند و این افراد بدون اینکه اثری بر جای بگذارند، 
مبلغ واسطه گری را دریافت می کنند.اصلی ترین مخاطره متوجه 
فرد دریافت کننده وام و اعطای کننده امتیاز به شــخص متقاضی 
است، چرا که هرگونه تبعات ناشی از استفاده تسهیالت متوجه وام 
گیرنده است و وی باید پاسخگوی قانون باشد و حتی این امکان 
وجود دارد که در دام مواردی همچون پولشــویی و سایر اقدامات 

سودجویانه از این قبیل گرفتار شود.

تســهیالت پرداختی بانک ها و موسســات اعتباری در 
شهریور 1400

براساس آخرین آمار اعالمی از سوی بانک مرکزی، در شهریورماه 
امسال بانک ها و موسسات اعتباری 28 هزار و 779 هزار میلیارد 
ریال، بانک هــای تجاری چهار هزار و 369 هــزار میلیارد ریال، 
بانک های تخصصی چهار هزار و 167 هزار میلیار ریال و بانک های 
غیر دولتی و موسسات اعتباری 20 هزار و 242 هزار میلیارد ریال 

پرداخت کردند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان 
امور مالیاتی از اتصال حدود یک میلیون 
و 800 دســتگاه  کارتخــوان بانکی به 

پرونده مالیاتی خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمــد برزگری_ 
رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان 
امور مالیاتی با حضــوز در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: تمام اشــخاص دارای 
ابزار پرداخت های بانکــی می توانند با 
ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست 
تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را 
مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به 
پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل 
اقــدام کنند. پرونــده مالیاتی جدید 

وی بیــان کرد: طبــق اطالعات بانک 
مرکزی، در مجموع 13 میلیون دستگاه  
کارتخوان بانکی و یــا درگاه  پرداخت 

الکترونیکی در کشــور وجود دارد که 
از این تعداد حدود 4 میلیون دســتگاه 
تعیین تکلیف شــده است و 5 میلیون 
کارتخوان همچنان بالتکلیف هســتند 
کــه امکان ثبت نام مؤدیــان از طریق 

درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده 
است.برزگری افزود: حدود یک میلیون 
و 800 دســتگاه  کارتخــوان بانکی را 
بــه پرونده مالیاتی متصــل کرده ایم و 
همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون 

و 200 دستگاه  کارتخوان بانکی پیامک 
فوری ثبت نام ارســال کرده اســت.در 
این برنامه، مهــران محرمیان - معاون 
فناوری های نویــن بانک مرکزی - نیز 
گفت: در حال حاضر بــرای آنکه یک 
دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، 
باید فــرد متقاضی پرونــده  مالیاتی و  
مجوز فعالیت اتاق های اصناف را داشته 
باشد اما برای تسهیل در کسب وکارها 
ســخت گیری زیادی انجام نمی شود و 
از طریق استشــهاد محلی هم به فرد 
متقاضی دستگاه کارتخوان بانکی داده 
می شــود.وی با بیان اینکــه به لحاظ 
گردش مالی  75 درصد شبکه پرداخت 
از نظــر مبلغی پرونــده مالیاتی دارند، 
تصریــح کرد: 6 میلیــون و 800 هزار 
دســتگاه کارتخوان بانکی وجود دارد 
که برای آنها پرونده مالیاتی تشــکیل 

شده است.

چند درصد از کارتخوان ها 
پرونده مالیاتی دارند؟

تحلیلگر گلدمن ساکس پیش بینی کرد بیت کوین با فراگیرتر شدن پذیرش این ارز دیجیتال، در سال 2022 سهم بیشتری از طال را به 
عنوان ذخیره سرمایه تصاحب خواهد کرد.به گزارش ایسنا، زاک پندل، تحلیلگر گلدمن ساکس در یک یادداشت تحقیقاتی برای مشتریان 
این بانک آمریکایی نوشت: ارزش بازار بیت کوین 700 میلیارد دالر در مقایسه با حدود 2.6 تریلیون دالر ارزش طالیی است که به عنوان 
سرمایه گذاری نگهداری می شود و این رمزارز در حال حاضر 20 درصد سهم از بازار ذخیره سرمایه را در اختیار دارد.گلدمن ساکس در 
فهرست پیش بینی های سال 2020 پیش بینی کرده است بیت کوین به مرور سهم بازار بزرگتری را تصرف خواهد کرد.در سناریوی فرضی رشد سهم بازار بیت کوین به 50 
درصد، قیمت این ارز دیجیتالی به بیش از 100 هزار دالر خواهد رسید.بیت کوین روز چهارشنبه حدود 46 هزار و 73 دالر معامله شد و پس از کاهش چشمگیری که اوایل 
دسامبر داشت، برای رشد به سختی تقال می کند. این ارز دیجیتالی در نوامبر به رکورد 69 هزار دالر صعود کرده بود.هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز چهارشنبه 
آخرین بار با 0.5 درصد افزایش، به 1823 دالر و 30 سنت رسید. هر اونس طال در بازار معامالت آتی آمریکا با 0.6 درصد افزایش، در 1825 دالر و 10 سنت بسته شد.تحلیلگر 
گلدمن ساکس نوشت: بیت کوین ممکن است کاربردهایی فراتر از ذخیره سرمایه داشته باشد و بازارهای دارایی دیجیتالی بسیار بزرگتر از بیت کوین هستند اما ما تصور می 
کنیم مقایسه ارزش بازار بیت کوین با طال می تواند به تعیین پارامترهایی درباره نتایج ملموس بازدهی بیت کوین کمک کند.ذخیره سرمایه معموال به داراییهایی مانند فلزات 

ارزشمند یا بعضی از ارزها اطالق می شود که می توانند ارزش خود را با گذشت زمان همچنان حفظ کنند و از ارزش آنها کاسته نشود.

بیت کوین در حالی به پایین تر از 42 هزار دالر ســقوط کرده که قیمت تمام ارزهای دیجیتالی، احتماالً به دلیل اخباری مبنی بر اینکه 
فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را زودتر از حد انتظار افزایش دهد، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، سفر بیت کوین به ماه بار دیگر با چالش 
روبرو شد. این ارز دیجیتالی، صبح جمعه برای اولین بار از اواخر ماه سپتامبر، به زیر 42 هزار دالر سقوط کرد. ارزش این ارز دیجیتالی، 
در هفت روز گذشــته بیش از 12 درصد کاهش یافته اســت و تنها یکی از شمار ارزهای دیجیتالی است که در روزهای اخیر قیمت آنها 
سقوط کرده است؛ اتریوم که در بیشتر روزهای ماه دسامبر در حدود 4000 دالر بود، نیز صبح جمعه برای مدت کوتاهی به زیر 3200 

دالر سقوط کرد.توضیح حرکت قیمت ارزهای دیجیتال با قیمت قطعی دشوار است، اما آنطور که وب سایت سی نت گزارش می دهد، به نظر می رسد روند نزولی بازار به فدرال 
رزرو امریکا مرتبط باشد که ممکن است برای مبارزه با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را زودتر از برنامه ریزی قبلی افزایش دهد. از این رو، چشم انداز افزایش نرخ استقراض بر بیشتر 
بازارها، اعم از ارزهای دیجیتال و غیره تاثیر گذاشت، به خصوص اینکه ارزهای دیجیتالی، به طور مشهودی بی ثبات هستند، بنابراین نوسانات آن ها بزرگ تر است.قیمت بیت کوین 
دو ماه پیش، 61 هزار دالر بود، ماه گذشته به 50 هزار دالر رسید، در هفت روز گذشته قیمت 47 هزار دالری را تجربه کرد و اکنون در محدوده 42 هزار دالر در نوسان است. 
در  حال حاضر شاخص ترس و طمع بیت کوین که برای اندازه گیری احساسات بازار طراحی شده است، در پایین ترین سطح خود از جوالی گذشته قرار دارد.عامل دیگری که 
ممکن است بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد، ناآرامی های مداوم در قزاقستان است. از زمانی که چین در سال 2021 استخراج ارزهای دیجیتال را سرکوب کرد، بسیاری از آنها 

عملیات استخراج خود را به جنوب به قزاقستان منتقل کردند. اما به دنبال اعتراضات گسترده در مورد قیمت سوخت، دولت قزاقستان اینترنت را قطع کرد.

پیش بینی گلدمن ساکس

سقوطقیمتبیتکوینبهزیر۴۲هزاردالربیتکوینسهمبازارطالرامیرباید

درحالــی که کانــون کارگزاران بــورس و اوراق بهادار با 
همکاری کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران طی نامه 
ای به ریاســت کمیسیون اقتصادی مجلس، نظرات خود 
را درباره اصالح الیحه بودجه 1401 و بســته پیشنهادی 
حمایتی دولت از بازار ســرمایه ارائه کرده است، دبیرکل 
کانون نهادهای ســرمایه گذاری بــر این نکته تاکید کرد 
که بهبود بــورس به اراده نیاز دارد و گفتار درمانی کافی 
نیست.به گزارش ایسنا، برخی بندهای الیحه بودجه سال 
آینده که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم به وضعیت 
بازار ســرمایه ارتباط داشــت، باعث برانگیختن واکنش 
های زیادی از ســوی فعاالن و واکنــش منفی این بازار 
شــد. اتفاقی که باعث شــد دولت 10 پیشنهاد بورسی 
را تصویب کند تا در قانون بودجه گنجانده شــود. البته 
درمورد اینکه آیا 10 مورد مذکور در الیحه اعمال شد یا 
خیر، ابهاماتی وجود دارد که همین ابهامات به قرمز شدن 
وضعیت بازار در روزهای گذشــته دامن زد.در  راســتای 

اهمیت 10 پیشــنهاد بورسی و لزوم اعمال آن در بودجه 
ســال آینده، کانــون کارگزاران بــورس و اوراق بهادار با 
همکاری کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران طی نامه 
ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که 
لوایح بودجه به عنوان منشــأ ریسک سیستماتیک برای 
شــرکت های پذیرفته شده در بورس و ســرمایه گذاران 
تلقی نشده و به وســیله ای برای پوشش کسری بودجه 
و بی انضباطی مالی دولت ها از این طریق و دســت اندازی 
به سود شرکت های بورسی با میلیون ها سهامدار مستقیم 
و غیرمستقیم بدل نشود.مواردی که در این نامه بر آن ها 
تاکید شده است شــامل اصالح فرمول نرخ گاز خوراک 
شــرکتهای پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه، تهاتر مطالبات 
شــرکت ها از دولت، خام فروشــی، حذف ارز ترجیحی، 
صندوق تثبیت، اخذ مالیات از ســود ســپرده اشخاص 
حقوقی، انتشار اوراق و مصوبات ده بندی ستاد اقتصادی 

دولت می شــود.بر این اساس ســعید اسالمی بیدگلی، 
دبیرکل کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران در گفت و 
گو با ایســنا، با اشــاره به تصویب 10 بند مذکور پس از 
ارائه الیحه بودجه اظهار کرد: اینکه بودجه تقدیم مجلس 
می شود و بعد از چند روز 10 بند از سوی دولت تصویب 
می شــود، نشان می دهد که نظام برنامه ریزی در دولت 
مخدوش اســت. سوالی که در اینجا مطرح می شود این 
اســت که اگر دولت قصد داشت چنین اصالحاتی انجام 
دهد، چــرا در الیحه نیاورده بود؟وی ادامه داد: قطعا این 
10 بند، اتفاق مهمی برای بازار سرمایه است اما ارائه آن 
بعد از الیحه ســیگنالی مثبتی به بازار نمیدهد. از طرف 
دیگر برخی بندها برای اجرا حتما باید در بودجه آورده و 
به آن عمل شود. بنابراین حتما باید جزو مصوبات بودجه 
در نظر گرفته شــود و پــس از آن اراده ای برای اجرای 
آن وجود داشــته باشد، چراکه گفتار درمانی برای بهبود 

وضعیت بورس کافی نیست.

بهبودشرایطبورسبهارادهنیازدارد،گفتاردرمانیکافینیست!
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گزیده خبر

جدیدترین تحوالت در قزاقستان
بازداشت بیش از ۲هزارنفر در اعتراضات 

قزاقستان
در حالی که بر اســاس جدیدترین گزارش ها، کشــورهای عضو سازمان پیمان 
امنیت مشترک شامل روسیه، ارمنستان،  تاجیکستان، بالروس و قرقیزستان برای 
اعزام هزاران نیروی صلحبان به قزاقســتان برنامه ریزی کرده اند، رئیس جمهور 
این کشــور امروز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که نظم قانون اساســی در این 
کشــور مجددا به طور عمده حکمفرما شده است.به گزارش ایسنا، این در حالی 
اســت که بر اساس آخرین گزارش های رسیده از شهر آلماتی، پایتخت پیشین 
قزاقستان، مسئوالن و نیروهای امنیتی این کشور معترضان را از میدان اصلی این 
شهر پراکنده کرده و بیرون رانده اند.وزارت کشور قزاقستان در بیانیه ای جداگانه 
اعــالم کرده که به دنبال ناآرامی های چند روز اخیر در این کشــور ۲۶ »مجرم 
مســلح« کشته شدند و همچنین ۱۸ تن از نیروهای پلیس و امنیتی این کشور 
نیز از ابتدای این اعتراضات تا کنون کشــته شــده اند.طبق اعالم وزارت کشور 
قزاقســتان همچنین بیش از ۳۰۰۰ نفر نیز در جریان این ناآرامی ها دســتگیر 
شدند.همزمان قاسم جومارت توکایف،  رئیس جمهور قزاقستان امروز در بیانیه ای 
اظهار کرد: یک عملیات »ضدتروریسم« در کشور به اجرا در آمده است. نیروهای 
نظم و قانون به سختی در حال کار کردن هستند. نظم قانون اساسی عمدتا در 
همه مناطق کشور بازیابی شده است.او اضافه کرد: مقامات محلی وضعیت را در 
کنترل دارند. اما »تروریســتها« همچنان از تسلیحات استفاده کرده و به اموال 
شهروندان آسیب وارد می کنند. بنابراین اقدامات »ضدتروریستی« باید تا زمان 
نابودی کامل شبه نظامیان ادامه یابند.قرار است توکایف یک سخنرانی سراسری 
نیز طی امروز جمعه خطاب به مردم این کشور ایراد کند.به گزارش گاردین، در 
حالی که ناآرامی های همراه با آشوب و خشونت تا روز پنجشنبه نیز در قزاقستان 
ادامه یافت،  اولین بخش از نیروهای صلحبان سازمان پیمان امنیت مشترک که 
عمدتا متشکل از نیروهای روسیه هستند وارد قزاقستان شدند. این نیروها در پی 
درخواست رئیس جمهور قزاقستان به این کشور اعزام شدند.به نوشته گاردین، 
اواخر روز پنجشنبه که نیروهای امنیتی قزاقستان برای پاکسازی یک میدان مهم 
شهر آلماتی، محل وقوع چند درگیری میان تظاهرکننده ها و نیروهای دولتی، 
تالش کردند، همچنان صدای شــلیک گلوله و انفجارهایی شنیده شد. طی این 
اعتراضات معترضان چند ساختمان دولتی را در قزاقستان مورد حمله قرار دادند 
و در عین حال گزارش شــد که برای مدت کوتاهی نیز کنترل فرودگاه آلماتی 
را به دســت گرفتند.وزارت کشور قزاقســتان امروز اعالم داشت که مقامات این 
کشور هم اکنون کنترل همه ساختمانهای متعلق به دولت و نیروهای امنیتی را 
در دست دارند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد که دست کم جسد یک 
افسر پلیس در حال سر بریده شده، پیدا شده است.وزارت دفاع روسیه تصاویر و 
ویدئوهایی از سربازان صلحبان این کشور در حین تدارک برای ورود به این کشور 
حوزه آسیای مرکزی که ششمین روز ناآرامی ها را تجربه کرده، منتشر ساخت؛ 
ناآرامــی هایی که از بابت نارضایتی عمومی در قبال باال رفتن قیمت ســوخت 
شروع شدند.دبیرکل ســازمان پیمان امنیت مشترک به خبرگزاری ریانووستی 
روسیه گفت، این سازمان بعد از دریافت درخواست قاسم جومارت توکایف رئیس 
جمهور قزاقستان در روز چهارشنبه، حدود ۲۵۰۰ سرباز صلحبان را برای اعزام 
به این کشــور در نظر گرفت و نیروهای روسیه و بالروس از اواخر روز پنجشنبه 
وارد قزاقستان شــدند.به گزارش خبرگزاری های »تاس« و »نووستی« روسیه، 
عصر پنجشــنبه هیچ معترضی در میدان جمهوری، یکــی از محل های اصلی 
درگیری ها در شهر آلماتی، حضور نداشته است.به گزارش همین خبرگزاری ها، 
کنترل شــهرداری و اقامتگاه رئیس جمهوری در آلماتی که یک روز قبل از آن 
به آتش کشــیده شــد، به تصرف نیروهای دولتی درآمده است.همزمان آمریکا 
ادعا کرد، »احتمال تســلط روســیه بر نهادهای قزاقستان و نیز نقض احتمالی 
حقوق بشــر« را زیر نظر دارد.واشنگتن می گوید در حال رصِد اوضاع قزاقستان 
و »نظارت« بر نقض احتمالی حقوق بشــر توسط سربازان روسیه در این کشور 
است.آمریکا روز پنجشــنبه به نیروهای روسیه ای مستقر در قزاقستان هشدار 
داد تا از هرگونه اقدام در جهت نقض حقوق بشر یا تالش برای به دست گرفتن 
کنترل نهادهای این کشور بپرهیزند.ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
هم مدعی شد: آمریکا و صراحتاً تمام جهان، هرگونه نقض احتمالی حقوق بشر 
را زیر نظر دارند. ما همچنین هر اقدامی را که ممکن است زمینه را برای تسلط 
بر نهادهای قزاقستان فراهم کند، زیر نظر داریم.جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ 
سفید هم در اظهارنظری مشــابه گفت: آمریکا استقرار نیروهای تحت رهبری 
مسکو در قزاقستان را رصد می کند و چشم به گزارش ها در خصوص نقض بالقوه 
حقوق بشر در این کشــور دارد.او اظهار کرد: ما پرسش هایی درباره ماهیت این 
درخواست و اینکه آیا دعوتی مشروع است یا خیر داریم. ما در مقطع فعلی از آن 
مطلع نیستیم.ساکی به خبرنگاران گفت: ناآرامی ها در قزاقستان بر برنامه های 
مربوط به مذاکرات ناتو با روسیه در چند روز آینده درباره اوکراین تاثیر نخواهد 
گذاشت.جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپه هم در توئیتی نوشت: 
این کمک های نظامی خارجی )به قزاقستان( خاطرات وضعیت هایی که باید از 
آنها اجتناب شــود را یادآوری می کند. باید حقوق و امنیت شهروندان تضمین 
شود.توکایف روز چهارشنبه یک وضعیت اضطراری ملی دو هفته ای را همراه با 
ممنوعیت تردد شــبانه و برپایی تجمعات بزرگ اعالم کرد. این محدودیت ها در 
حالی اعمال شدند که جمعیت قابل توجه مسیحیان ارتودکس قزاقستان امروز 
جمعه عید کریسمسشان را جشن می گیرند.توکایف همچنین در بیانیه ای دیگر 
برای تبریک به این مســیحیان گفت:  امروز بیش از هر زمان مهم اســت که ما 
برای تضمین صلح و ثبات کشــور همبستگی نشــان دهیم.او ضمن تبریک به 
این مســیحیان ارتودکس تصریح کرد:  من مطمئن هستم که با یکدیگر بر همه 
مشــکالت و آزمونها غلبه کرده و دارایی اصلــی خود یعنی وحدت مردممان را 
حفظ خواهیم کرد.همچنین آلکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس به طرح 
جزئیات مذاکراتش درباره وضعیت قزاقســتان و تصمیم کشورش برای استقرار 

نیروهای صلحبان خود در آن کشور پرداخت.

جریمه هنگفت فرانسه علیه گوگل و فیسبوک
مقام های فرانســوی مســئول در حوزه حریم خصوصی شهروندان این کشور در 
فضای مجازی، دو شرکت بزرگ گوگل و فیسبوک را مجموعا ۲۱۰ میلیون دالر 
از بابت اســتفاده آنها از داده های مشــهور به “کوکی” که به ردیابی کاربران در 
فضای مجازی می پردازند جریمه کردند.به گزارش ایســنا، به نقل از فرانس ۲۴، 
شــرکت های بزرگ فن آوری آمریکایی نظیر اپل و آمازون، از بابت فعالیت های 
تجاری خود در سراســر اروپا تحت فشاری فزاینده قرار گرفته اند. آنها در اروپا با 
جریمه های هنگفتی مواجه شده اند و قرار است قوانینی فراگیر در اتحادیه اروپا در 
قبال نحوه عملکرد آنها اعمال شوند.یک نهاد ناظر بر حریم خصوصی شهروندان 
در فرانســه موسوم به کمیســیون ملی فناوری اطالعات و آزادی ها، شرکت های 
آمریکایی گوگل و متا )فیس بوک سابق( را به دلیل پیچیده ساختن فرآیند عبور 
از کوکی ها برای کاربران اینترنتی جریمه کرد.جریم های سنگین نهاد مذکور علیه 
این دو غول بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات شــامل ۱۵۰ و ۶۰ میلیون یورو 
بــه ترتیب برای گوگل و فیس بوک بوده اســت.این نهاد ناظر بر حریم  خصوصی 
مربوط به داده ها در فرانسه در واقع این جریمه را علیه موانع ایجاد شده از سوی 
دو شــرکت یاد شده با هدف ســخت تر کردن انصراف کاربران از دریافت کوکی 
های مخصوص ردیابی آنالین اطالعات و عالئق شخصی، وضع کرده اند.در بیانیه 
کمیسیون ملی فناوری اطالعات و آزادی های فرانسه)CNIL( با استناد به شواهد 
و مدارک آمده است، فیس بوک، موتور جستجوگر گوگل و شبکه اشتراک ویدیوی 
این شــرکت موســوم به یوتیوب، کاربران را مجبور می کنند به هنگام امتناع از 
پذیرش کوکی ها، دســت به انتخاب در میان گزینه های پیشــنهادی بسیار زیاد 
بزنند.کوکی ها فایل های متنی بسیار کم حجم هستند که از جانب وبسایت های 
مورد بازدید کابران ارسال و در مرورگر رایانه یا گوشی ها ذخیره می شوند.سایت 
بازدید شده بواسطه اطالعاتی نظیر مشخصات ورود به سایت و تنظیمات سفارش 
شده ی کاربر که از طریق کوکی ها در مرورگرهای کاربران ذخیره می شود اقدام 
به شناسایی و ارائه خدمات اختصاصی بویژه در زمینه تبلیغات به کابران می کند.

داده های کوچک جمع آوری شده از طریق کوکی ها که به صورت فایل های متنی 
ذخیره می شوند به شرکت ها اجازه می دهد که تبلیغات را شخصی سازی کنند.

گوگل پیشتر هم در ژوئیه ســال ۲۰۲۱ به دلیل کوتاهی در پرداخت غرامت به 
ســازمان های تولید محتوای رسانه ای پس از اســتفاده از تولیدات آنها در نتایج 
جســتجوهای آنالین، از سوی فرانســه به میزان ۵۰۰ میلیون یورو جریمه شده 
بود.گوگل و فیس بوک بر اســاس حکم اخیرا صادر شده از سوی مقامات فرانسه، 
ســه ماه فرصت دارند تا از توصیه کمیسیون ملی فناوری اطالعات و آزادی های 
فرانسه برای ساده تر کردن فرآیند امتناع کاربران از دریافت کوکی ها پیروی کنند، 
در غیر این صورت جریمه  دیگری معادل ۱۰۰ هزار یورو در روز علیه آنها اعمال 

خواهد شد.

   مذاکرات رفع تحریم ها روی ریل پیشرفت
وین – ایرنا – هشــتمین روز از دور هشــتم مذاکــرات وین در 
حالی سپری شد که قریب به اتفاق هیات های مذاکره کننده در 
گفت وگوهایی که با محور رفع تحریم ها در پایتخت اتریش جریان 
دارد نســبت به پیشرفت های حاصل شده در راستای دست یابی 
به توافق نهایی اتفاق نظر دارند.به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به 
وین، عالوه بر چین و روســیه، طرف  اروپایی هم اخیرا به گونه ای 
محتاطانه ارزیابی مثبتی را در اظهارنظرهای عمومی نســبت به 
روند مذاکرات ارائه می کند. یک مقام اروپایی که خواست نامش 
فاش نشود دیشب )پنجشنبه( به خبرنگاران مستقر در مقابل هتل 
کوبورگ، محلی که گفت وگوهای رفع تحریم ها جریان دارد بیان 
داشــت که مذاکرات به صورت گام به گام و به سمت جلو جریان 
دارد. وی اظهار داشت که پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات 
رخ نداده، اما فضای گفت وگوها مثبت اســت و هیات ها ســخت 
سرگرم تالش برای رسیدن به توافق نهایی هستند.دقایقی قبل تر، 
مذاکره کنندگان ارشــد چین و روسیه هم ارزیابی مشابهی را از 
روند گفت وگوها ارائه دادند. »وانگ کوان« مذاکره کننده ارشــد 
چین پس از پایان مذاکــرات در هتل کوبورگ به ایرنا گفت که 
مذاکرات رو به جلو و در حال پیگیری اســت. میخائیل اولیانوف 
مذاکره کننده ارشــد روسیه هم که دقایقی بعد از هتل کوبورگ 
خارج شــد بیان داشت که بر اساس ارزیابی مسکو دست یابی به 
توافق نهایی برای احیای توافقات سال ۹۴ تا ماه فوریه امکان پذیر 
اســت. وی اضافه کرد که نه تنها روســیه بلکه سایر طرف ها هم 
اذعان دارند که گفت وگوها در حال پیشرفت است.این درحالیست 
که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران هم چهارشنبه شب 
در ادبیات مشابهی اظهار داشت که روند مذاکرات مثبت و رو به 

جلو است. او در پاسخ به سووال خبرنگاری که از او درباره نتیجه 
مذاکرات چند روز اخیر پرســید بیان داشــت که تالش ها برای 
دست یابی به نتیجه و توافق نهایی جریان دارد.باقری می گوید که 
رمز موفقیت مذاکرات وین دستیابی به توافق در زمینه لغو موثر 
تحریم های ظالمانه علیه ایران است. وی تصریح کرد که هرچقدر 

طرف مقابل ما آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها داشته باشد 
و برای پذیرش ســازوکارهای مد نظر جمهوری اسالمی ایران در 
لغو تحریم ها اراده داشــته باشــد  به ویژه در دو موضوع راستی 
آزمایــی و تضمین در مدت زمان کوتاه تــری می توانیم به توافق 
دســت پیدا کنیم.با گذشــت بیش از یک ماه از آغاز دور جدید 

گفت وگوها می توان ادعا کرد که مذاکرات روی ریل پیشرفت قرار 
گرفته و شمارش معکوس تا دست یابی به توافق نهایی آغاز شده 
است. رفت و آمد هیات ها در روزهای اخیر به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته و طرف ها هیچ مانعی را  ســد راه ادامه گفت وگوها 
تا رسیدن به نتیجه مطلوب نمی بینند.اعضای گروه ۱+۴ دیشب 
پس از انجام دیدارهای جداگانه با مذاکره کننده ارشد ایران، راهی 
هتل ماریوت شــده تا با هیات آمریکایی درباره آخرین وضعیت 
گفت وگوهای جــاری دیدار و گفت وگو کنند. اولیانوف در توئیتر 
خود نوشــت که شــرکت کنندگان، در مورد یکی از دشوارترین 
موضوعات در دستور کار گفت وگوهای جاری بحث و تبادل نظر 
کردند. او درباره محتوای مذاکرات توضیح بیشــتری ارائه نداد اما 
از برآیند اظهارنظرهای او می توان دریافت که نامبرده نســبت به 
حصول توافق ظرف چند هفته آینده خوش بین است.دور هشتم 
مذاکرات وین از دوشــنبه هفته گذشته )۶ آذر( آغاز و به مراحل 
حساسی رســیده است. پیشــتر گمانه زنی هایی درباره برگزاری 
نشست کمیسیون مشــترک برجام و پایان دور هشتم مذاکرات 
مطرح بود اما پیگیری های به عمل آمده حاکیست که گفت وگوها 
جریــان دارد و این موضوع فعال در دســتور کار اتحادیه اروپا به 
عنوان هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک قرار ندارد.حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیشــب در گفت وگویی تصریح 
کرد که جمهوری اسالمی ایران خواستار ضمانت هایی است که » 
عدم اعمال تحریم های جدید و عدم بازگشت تحریم های کنونی 
پس از لغو شــدن آن ها را شامل شود.« وی خاطر نشان کرد که 
اگر طرف های غربی قصد و اراده جدی داشته باشند، دستیابی به 

یک توافق خوب امکان پذیر است.

قــوه قضاییه اوکراین بــا صدور حکمی 
مجوز توقیف امــوال و دارایی های پترو 
پروشــنکو، رئیس جمهوری سابق این 
کشــور را صادر کرد.به گزارش ایســنا، 
دفتر دادســتانی عمومــی اوکراین در 
بیانیه ای اعالم کرد که بر اســاس حکم 
دادگاه، دارایی های پترو پروشــنکو در 
چارچوب تحقیقات پرونده ای قضایی به  
اتهام »خیانت بزرگ« توقیف می شــود.

پروشــنکو که اکنون ۵۶ ســال دارد، از 
ســال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میــالدی زمام 
دستگاه اجرایی در اوکراین را در دست 
داشــت و در آخرین انتخابات ریاســت 
جمهوری از ولودیمیر زلنسکی شکست 
خورد.به گزارش یــورو نیوز، وی متهم 
است که تسهیالتی را در زمینه فروش 
زغال سنگ برای شرکت هایی در شرق 
اوکراین که تحت کنترل جدایی طلباِن 
تحت حمایت روسیه هســتند، فراهم 
بیانیه دادستانی عمومی  کرده است.در 
اوکراین آمده است: »دادگاه تصمیم به 

توقیف دارایی هــای فرد مظنون در این 
پرونده گرفته که اموال غیرمنقول و سهام 
وی در شرکت ها را شامل می شود.«پترو 
پروشــنکو که در حــال حاضر خارج از 
کشور به ســر می برد هنوز در خصوص 
این حکم اظهار نظر نکرده اســت؛ وی 

اما وعــده داده که روز هفدهم ژانویه به 
اوکراین بازگردد.رئیس جمهوری سابق 
اوکراین بارها دســت داشتن در هرگونه 
»خیانت« را رد کرده و جانشــین خود، 
ولودیمیر زلنسکی را به دسیسه چینی 
قانونــی و رقم زدن مشــکالت قضایی 

برای وی متهم کرده اســت.وی پیش از 
رسانه ای شــدن حکم دادگاه در صفحه 
فیس بوک خود نوشته بود که به زودی 
به کی یف باز خواهد گشت تا »نه برای 
دفــاع از خود بلکه برای دفاع از اوکراین 
در برابر دولتی ناالیــق«  مقابل قاضی 
حاضــر شــود.پترو پروشــنکو به طور 
مشخص طبق این پرونده متهم است که 
دونتسک  به جمهوری های خودخوانده 
و لوهانســک در شــرق اوکراین کمک 
کرده تا طی ســال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ 
محموله های زغال ســنگ به ارزش ۴۸ 
میلیون یورو را به کی یف بفروشد.رهبر 
سابق اوکراین که اکنون نماینده مجلس 
اســت ماه گذشته میالدی در چارچوب 
تحقیقات همین پرونده حاضر به شرکت 
در جلسه بازجویی نشده بود.اوکراین از 
ســال ۲۰۱۴ صحنه جنگ داخلی بین 
نیروهــای نظامی تحت امــر کی یف و 
جدایی طلبان طرفدار روســیه در شرق 

این کشور است.

دارایی های رئیس جمهوری 
سابق اوکراین توقیف شد

کره شــمالی در نامه ای به چین، »نیروهای متخاصم« و 
همه گیری کرونا را دلیل شــرکت نکردن پیونگ یانگ در 
المپیک زمستانی پکن دانسته و آمریکا را به تالش برای 
جلوگیــری از موفقیت این رقابت ها متهم کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هنوز مشخص نیست 
که آیا نامه وزارت ورزش و کمیته المپیک کره شــمالی، 
تنها به ورزشکاران این کشــور اشاره دارد یا خیر.پس از 
آنکه کره شمالی در سال گذشته تیمی به المپیک توکیو 
ارسال نکرد و کرونا را دلیل آن دانست، کمیته بین المللی 
المپیک عضویت این کشــور را تا پایان ســال ۲۰۲۲ به 
حالت تعلیق درآورد و در نتیجه، ورزشــکاران این کشور 
حق حضور در این رقابــت را ندارند.در چکیده ای از این 
نامه که توسط یکی از خبرگزاری های دولتی پیونگ یانگ 

منتشر شده، اشــاره ای به یک هیئت دیپلماتیک نشده 
اســت.این کشــور از آغاز همه گیری کرونا قوانین سفت 
و ســختی را در مرزهای خود به اجــرا در آورده و حتی 
از ورود دیپلمات هــای خــودی نیــز جلوگیری می کند 
و تمامــی تبادالت تجــاری اش را متوقف کرده اســت.

این نامه بدون اشــاره به جزئیات، برخی اقدامات آمریکا 
را که در ماه دســامبر ســال گذشــته و به اتهام سابقه 
حقوق بشــر چین، این رقابت هــا را تحریم دیپلماتیک 
کــرد، مورد انتقاد قرار داد؛ با این حال، واشــنگتن اجازه 
شرکت کردن ورزشــکارانش در این رقابت ها را می دهد.

چندین کشور دیگر از جمله انگلیس، استرالیا و کانادا نیز 
به شکل مشابه، المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن را تحریم 
دیپلماتیک کردند.در نامه کره  شمالی آمده است: آمریکا 
و نیروهای دست نشانده اش در تحرکات خود علیه چین 
با هدف جلوگیری از افتتاح موفقیت آمیز المپیک، بیش 
از هر زمان دیگــری مخفیانه عمل می کنند. این توهین 
به روح منشور بین المللی المپیک و اقدامی اساسی برای 

بدنام کردن چین در صحنه بین المللی است.

کاندیدای ریاســت جمهوری حــزب حاکم کره جنوبی با ارائه پیشــنهاد اجازه به بیمه 
مراقبت های بهداشــتی عمومی برای پوشش درمان ریزش مو، باعث جنجال شده است. 
این ماجرا موجب تشــویق برخی رای دهندگان و انتقاد برخی دیگر درمورد پوپولیستی 
بودن این طرح شد.کاندیدای ریاست جمهوری حزب حاکم کره جنوبی با ارائه پیشنهاد 
اجازه به بیمه مراقبت های بهداشتی عمومی برای پوشش درمان ریزش مو، باعث جنجال 

شده اســت. این ماجرا موجب تشویق برخی رای دهندگان و انتقاد برخی دیگر درمورد 
پوپولیســتی بودن این طرح شــد.به گزارش رویترز، لی جائــه میونگ، پرچمدار حزب 
دموکرات، این قول را داد و گفت که تقریباً ۱۰ میلیون نفر از ریزش مو رنج می برند، اما 
بســیاری از آن ها به دلیل هزینه های باالی درمان، دارو هایی را از خارج از کشور سفارش 
می دهند یا به دارو های پروستات به عنوان جایگزین متوسل می شوند.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از انتخاب، پیشــنهاد او واکنش های شــدید زیادی را از سوی برخی افراد 
برانگیخت. این کاندیدا اخیرا یک کلیپ ویدیویی ۱۵ ثانیه ای منتشر کرد که در آن یک 
تبلیغ ریزش مو را تقلید کرد، اما گفت که او بهترین نامزد برای »مو های شــما« اســت.

جئونگ دائون، مادر دو فرزند، در نشست انتخاباتی که حزب لی برای رای دهندگانی که 

از ریــزش مو رنج می برند، ترتیــب داده بود، گفت که او درمان ریزش مو را به دلیل نیاز 
به ۴ میلیون وون )۳۳۲۵ دالر( در شــش ماه کنار گذاشــت و به جایش شامپو و غذای 
مناسب تهیه کرد.اما این قول انتخاباتی انتقاد های زیادی را نیز برانگیخت و مخالفان آن 
را جدیدترین طرح پوپولیستی »لی« خواندند. Ahn Cheol-soo، یک نامزد اپوزیسیون که 
قباًل یک پزشک و سرمایه دار نرم افزار بود، پیشنهاد لی را غیرمسئوالنه توصیف کرد و قول 
داد در صورت انتخاب شدن، قیمت دارو های عمومی را کاهش دهد و بودجه تولید دارو 
برای درمان ریزش مو را تأمین کند.لی، که زمانی می گفت آرزو دارد یک »برنی سندرز« 
موفق شود، به دلیل تالش هایش برای ارائه یارانه و واکنش های تهاجمی به کووید-۱۹ در 

دوران فرمانداری استان گیونگگی به شهرت رسیده است.

کرهشمالیدرالمپیکزمستانیپکنشرکتنمیکند

تهران- ایرنا - ژان ایو لودریان امروز جمعه در مصاحبه مشترک با رادیو آر ام سی و تلویزیون بی اف ام گفت 
که در مذاکرات برجام پیشــرفت حاصل شده ولی زمان رو به پایان است.به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز 
نوشت که لودریان در گفت و گو با این رسانه های فرانسوی افزود: من هنوز معتقدم که می توان به یک توافق 
دست یافت ولی زمان رو به پایان است.دیپلمات ارشد فرانسه اضافه کرد: در چند روز اخیر در مسیر مثبتی 
حرکت کرده ایم اما مهمترین موضوع، زمان اســت چرا که اگر به ســرعت به توافقی دست نیابیم، چیزی برای مذاکره وجود نخواهد داشت.دور 
هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته )۶ آذر( آغاز شده و گفت وگوها در سطوح و قالب های مختلف جریان دارد.دیروز و هشتمین روز از 
دور هشتم مذاکرات وین در حالی سپری شد که قریب به اتفاق هیات های مذاکره کننده در گفت وگوهایی که با محور رفع تحریم ها در پایتخت 
اتریش جریان دارد، نسبت به پیشرفت های حاصل شده در راستای دست یابی به توافق نهایی اتفاق نظر دارند.از سوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه دیشب )۱۶ دی( در گفت وگویی تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران خواستار ضمانت هایی است که »عدم اعمال تحریم های 
جدید و عدم بازگشت تحریم های کنونی پس از لغو شدن آن ها را شامل شود.«وی خاطر نشان کرد که اگر طرف های غربی قصد و اراده جدی 

داشته باشند، دستیابی به یک توافق خوب امکان پذیر است.

رئیس جمهور پیشین آمریکا به شدت نسبت به اظهارات اخیر جو بایدن واکنش نشان داد و گفت: ایاالت متحده تحت ریاست جمهوری بایدن در مسیر نابودی 
حرکت می کند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با انتشار بیانیه 
ای شدیداللحن بار دیگر ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را تکرار کرد و گفت: رئیس جمهور فعلی که نتیجه چنین انتخاباتی بوده است، دست 
به هر کاری می زند، با شکست روبرو می شود.بر اساس این گزارش ترامپ با محکوم کردن اظهارات جو بایدن به مناسبت نخستین سالگرد حمله مرگبار به 

ساختمان کنگره، افزود: ایاالت متحده رو به نابودی است. بایدن که از طریق سیاست های دیوانه بار مرزهای باز، انتخابات فاسد، سیاست های فاجعه آمیز در زمینه انرژی، اقدامات مغایر با قانون 
اساسی، تعطیلی زیان بار مدارس، در حال نابود کردن کشور و ملت ماست، امروز از اسم من استفاده کرد تا تالش کند کشور را بیش از پیش دچار تفرقه نماید.ترامپ در ادامه افزود: این نمایش 
سیاسی تنها با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از این واقعیت بود که بایدن به طور کامل شکست خورده است. کشور ما امروز دیگر مرز مشخصی ندارد. به طور کامل کنترل ویروس کرونا را از 
دست داده است )آمار مبتالیان به این ویروس مرتبا رکورد می زند(، کشور ما دیگر از نظر انرژی مستقل نیست، تورم به شدت افزایش یافته است، ارتش ما در هرج و مرج به سر می برد و خروج یا 
عقب نشینی و تسلیم ما در افغانستان شاید یکی از شرم آورترین روزهای تاریخ آمریکا بود.بایدن روز پنجشنبه در سخنرانی به مناسبت سالگرد حمله به کنگره آمریکا، به طور عمدی اسمی از ترامپ 
نبرد و فقط او را رئیس جمهور سابق شکست خورده آمریکا توصیف کرد.رئیس جمهور آمریکا گفت: برای نخستین بار در طول تاریخ ما، رئیس جمهوری که نه فقط شکست خورده بود بلکه قصد 
داشت مانع از انتقال مسالمت آمیز قدرت شود و گروه های اغتشاش  طلب به کنگره حمله کردند اما شکست خوردند. در چنین روزی باید اطمینان حاصل کنیم چنین چیزی هرگز تکرار نمی شود.

وزیر امور خارجه فرانسه: 

میتوانبهتوافقدستیافت
ترامپ:

آمریکادرمسیرنابودیگامبرمیدارد

وعده انتخاباتی نامزد ریاست 
جمهوری کره جنوبی جنجال آفرید
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گروهی از محققان در مطالعه اخیرشــان توانستند به چند ماهی قرمز 
آمــوزش دهند که چگونه با حرکت در یک مســیر خاص یک آکواریوم 
رباتیــک را روی زمیــن حرکت دهند.به گــزارش ایســنا، در یکی از 
عجیب ترین آزمایش های علمی که تاکنون انجام شــده است، محققان 
به چند ماهــی  قرمز آموزش دادند تا یک مخــزن رباتیک را در اطراف 
یک اتاق حرکت دهند.دانشــمندان طی این مطالعه آزمایش مذکور را 
بــا کمک یک مخزن پر از آب، یک دوربین و یک کامپیوتر که در باالی 
مجموعه ای از چرخ ها تعبیه شده بود، انجام دادند.در آزمایشات، محققان 
با کمک دوربین و کامپیوتر تعبیه شــده توانستند موقعیت ماهی را در 
زمان حال تشــخیص دهند و موتورهای وســیله مذکور را برای حرکت 
وسیله در همان جهت فعال کنند.۶ ماهی قرمز با موفقیت برای استفاده 
از این وسیله عجیب آموزش دیدند و توانستند راه خود را در اتاق کوچک 
به ســمت جایزه  که غذایشان بود، بیابند.به گفته محققان، نتایج نشان 
می دهــد که ماهی ها می توانند مهارت های ناوبری خود را با یک محیط 
زمینی کامال متفاوت نیز تنظیم کنند.محققان این مطالعه قصد داشتند 
دریابند اگر یک موجود را از محیط اصلی خود جدا کنند و آن را در یک 
محیط متفاوتی قــرار دهند و برخی وظایف را نیز برای او تعیین کنند، 
چه اتفاقی رخ خواهد داد.آنها در آزمایشات خود از ۶ ماهی قرمز استفاده 
کردند و آنها را در یک مخزن آب و در وســط میدان آزمایش قرار دادند. 
محققان ادعا کردند که ماهی می تواند بر  چالش »دستکاری محیطی« 
غلبه کند. یافته ها نشان می دهد که اگر آنها به نحوی شرایط خود را برای 
زندگی خارج از آب وفق دهند، می توانند راه خود را به سمت غذا بیابند 
تا شرایط بقای خود را فراهم کنند. البته ناگفته نماند که ماهی ها به طور 
کلی و به طور طبیعی برای کاوش در محیط های خشکی تکامل نیافته اند.

یک استارتاپ سوئیسی یک دستگاه پوشیدنی جالب اختراع کرده است 
که از فناوری برخــورد افراد نابینا با خودروهای خودران جلوگیری می 
کند و همچنین با سیستم GPS قابلیت مسیریابی را برای این افراد فراهم 
می نماید.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، خودروهای خودران در 
حال حاضر از دوربین برای جلوگیری از برخورد با ســایر وسایل نقلیه 
یا عابران پیاده اســتفاده می کنند. اکنون یک دســتگاه پوشیدنی با در 
نظر گرفتن همین موضوع برای راهنمایی نابینایان هنگام راه رفتن در 
 »biped« خیابان های شــهر طراحی شده است.این دســتگاه موسوم به
توسط یک استارتاپ سوئیسی به همین نام ساخته شده است و شکل آن 
به گونه ای طراحی شده است که روی شانه ها قرار می گیرد و به صورت 
بی سیم با یک هدفون جفت می شود و همچنین با هدفون های سیمی 
سازگار است تا گوش های فرد نابینا را به طور کامل اشغال نکند و به او 
اجازه دهد تا صدای محیط را بشــنود.این شرکت اکیداً توصیه می کند 
که افراد نابینا از هدفون هایی که به دور گوش می پیچند و درون گوش 
را اشغال نمی کنند، استفاده کنند تا گوش هایشان باز بماند و همچنان 
بتوانند صداهای محیط را بشنوند.مجموعه ای از دوربین های سه بعدی 
فروســرخ در جلوی این دســتگاه، نمای ۱۷۰ درجه ای از خیابان را در 
مقابل کاربر پوشش می دهد و یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی که 
بر روی یک ریزپردازنده یکپارچه اجرا می شود، ۱۰ نوع مختلف از اجسام 
ثابت و متحرک را در این منظره ویدیویی شناسایی می کند.این سیستم 
با ردیابی مســیر اشیا و انسان ها تعیین می کند که آیا احتمال برخورد، 
قریب الوقوع است یا خیر. اگر یک برخورد پیش بینی شود، از طریق یک 

سیگنال صوتی در هدفون به کاربر هشدار داده می شود. 

آموزش رانندگی به ماهی قرمز !

ابداع دستگاهی برای عدم 
برخورد نابینایان با خودرو

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سرشماری ساالنه باغ وحش لندن/ رویترز

طرح مفهومی کادیالک اینراسپیس با فناوری خودران
در نمایشــگاه CES2۰22، یک مدل مفهومی از کادیالک با طرح بدنه ی کوپه به نمایش درآمد. جنرال موتورز در روز قبل هم، 
مدل های برقی از شورولت ایکوئینوکس و پیکاپ سیلورادو را معرفی کرده بود.برند کادیالک با فناوری سوپر کروز، تالش می کند 
تا سیستم های خودران را توسعه دهد. به همین دلیل مدل مفهومی اینراسپیس، طرحی آینده نگر از یک خودروی لوکس و کامال 
خودران را نمایش دهد. هدف از ساخت اینراسپیس، بهبود فضای داخلی خودرو برای افزایش راحتی یک یا چند سرنشین است.

زمانی که مدل های کامال خودران و بی نیاز از راننده ســاخته شوند، امکانات لوکس اهمیت بیشتری خواهند داشت. صندلی های 
راحت و فناوری های دیجیتال، احتماال طراحی کابین خودروهای آینده را به اتاق های هتل شــبیه خواهند کرد. با این رویکرد، 
فضای داخلی اینراسپیس دارای نمایشگر منحنی با ابعاد بسیار بزرگ و حالت پانورامیک است تا سیستم سرگرمی فراتر از سینمای 
خانگی ارائه شــود.چنین خودرویی، مناسب تماشــای فیلم یا کنسول بازی  خواهد بود. در طرفین کابین، تا حد امکان از شیشه 
استفاده شده است تا بهترین دید به بیرون برای سرنشینان فراهم باشد. صندلی اصلی می تواند تغییر زاویه دهد و شبیه به تخت 

خواب راحت عمل کند.

AFC با اعالم رسمی

استقالل و پرسپولیس رسما از لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند
کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطالعیه ای از ابطال قطعی پروانه حرفه ای سه تیم استقالل، پرسپولیس و گل گهر سیرجان و غیبت این 
سه تیم در لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.به گزارش ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در اطالعیه ای از حذف استقالل ، پرسپولیس 
و گل گهر از فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.این اتفاق بعد از آن رخ داد که AFC قبل از اتمام سال 2۰2۱ در نامه به فدراسیون 
فوتبال از وجود نقایص در پرونده حرفه ای این سه تیم خبر داده و خواستار ابطال مجوز حرفه ای آن ها و غیبت در لیگ قهرمانان آسیا 
شــده بود اما پنج روز برای ارائه اســناد و مدارک مهلت داده بود.با ارســال مدارک و بررسی های انجام شده که تا ششم ژانویه به طول 
انجامید، این کنفدراســیون از حذف قطعی سه تیم ایرانی خبر داده است.کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: نهاد مستقل کنترل ورودی 
کنفدراســیون فوتبال آسیا )ECB( در تصمیمی مجوز  باشــگاه های پرسپولیس، استقالل و باشگاه گل گهر سیرجان )هر سه باشگاه  از 
جمهوری اســالمی ایران( را برای حضور در مســابقات لغو کرد. این تصمیم بر اســاس مواد ۱4.4 و ۱4.5 آیین نامه مجوز باشگاه های 
AFC صادر شده است.ECB تشخیص داد که این سه باشگاه تمام معیارهای اجباری )طبق ماده 3.۱ و a( 3.2( مقررات مجوز باشگاه های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا( را برآورده نکرده اند و بر این اساس، نباید مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2۰22 به آنها داده شود. بنابراین 
باشــگاه های پرسپولیس، استقالل و گل گهر سیرجان صالحیت حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2۰22 را ندارند. عالوه بر این، این نهاد 

کنترلی مستقل، درخواست فوق العاده ارائه شده توسط باشگاه گل گهر سیرجان را رد کرد.

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم

عشق من با خط مشکین تو ارموزی نیست
دریگاه است زک این جام هاللی مستم

از ثبات خودم این نکته خوش آدم هک هب جور
رد رس کوی تو از اپی طلب ننشستم

عافیت چشم دمار از من میخاهن نشین
هک دم از خدمت رندان زده ام ات هستم

رد ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
ات نگویی هک چو عمرم هب رس آدم رستم

بعد از اینم هچ غم از تیر کج انداز حسود
چون هب محبوب امکن اربوی خود پیوستم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب بی قراری
کتاب بی قراری موضوعات مختلفی را شــامل می شود 
اما می تــوان گفت موضوع اصلی آن داســتان عشــق 
حسین، مسلمانی ترک، به ملک ناز یک پناهجوی ایزدی 
سوری است که داستان این عشــق را، ابراهیم، دوست 
روزنامه نگار حسین برای خواننده روایت می کند. از جمله 
دیگر موضوعاتی که کتاب بی قــراری به آن می پردازد 
می توان به جنگ، عشــق، باور و یقین اشــاره دارد. این 
کتاب همچنین به حوادث خاورمیانه در چند سال اخیر و 
ظهور گروه های قشری و تکفیری و پیامدهای مصیبت بار 
آن می پــردازد. زلفی لیوانلی نویســنده ی ترک و متولد 
قونیه اســت که تحصیالت خود را در کالج معارف آنکارا 
آغاز کرد و بعدها در استکهلم به تحصیل در باب فلسفه و 
موسیقی پرداخت. معموال او را به خاطر موسیقی اش می شناسند اما کتاب بی قراری او در سال 2۰۱۷ به 
پرفروش ترین کتاب ترکیه تبدیل شد. زلفی چند فیلم بلند نیز ساخته است که از جمله ی آن ها می توان 
به زمین آهنین، آسمان مسین اشاره کرد که در فستیوال فیلم والنسیا برنده جایزه نخل طالیی شد.در 
واقع می توان گفت دو روایت در این کتاب همزمان با هم پیش می روند؛ اولی ماجرای حسین و ملک ناز 
و روایت دوم، شــرح درونیات ابراهیم اســت. بخش هایی از کتاب که در مورد حسین، ملک ناز، خانواده 
حسین و زنان ایزدی و پناهجویان سوری بود؛ واقعا تکان دهنده و هولناک بود. روایت ظلم ها و دردهایی 
که در خاورمیانه اتفاق می افتند. اما وقتی نوبت به روایت ابراهیم می رسد، ناگهان داستان افت می کند و 
نویسنده شروع می کند به موعظه در مورد شرقیان غرب زده و مسائلی از این قبیل.همان طور که اشاره 
شــد راوی اصلی این رمان، شخصی به نام ابراهیم است که در استانبول زندگی می کند. او به واسطه ی 

شغل خبرنگاری به طور اتفاقی متوجه کشته شدن دوست دوران کودکی اش حسین...

بردلی کوپر
بردلی چارلز کوپر )انگلیســی: Bradley Charles Cooper؛ 
زادهٔ 5 ژانویه ۱۹۷5( بازیگر و فیلم ســاز آمریکایی است. 
او نامزد دریافت جوایز مختلفی از جمله هشــت جایزهٔ 
اســکار و یک جایزه تونی بوده و برندهٔ دو جایزه گرمی و 
یک جایزه بفتا شده است. نام کوپر سه بار در ۱۰۰ ستاره 
ثروتمند مجلهٔ فوربز و یک بار در ۱۰۰ شخص تاثیرگزار 
جهان مجلهٔ تایم قرار گرفته اســت. فیلم هایش بیش ۱۱ 
میلیارد دالر در سراسر جهان فروش داشته و نامش هم 
چهار بار در میان رتبه بندی ساالنه پردرآمدترین بازیگران 
جهان قرار گرفته اســت.کوپر پس از شروع کار خود در 
ســال ۱۹۹۹ با ایفای نقش مهمان در سریال تلویزیونی 
سکس و سیتی، در سال 2۰۰۰ در برنامه MFA در اکتورز 
اســتودیو ثبت نام کرد. او با ایفای نقش در کمدی تابستان داغ و مرطوب آمریکایی )2۰۰۱( نخستین 
نقش آفرینی خود در فیلم را تجربه کرد. او برای نخستین بار در نقش ویل تیپین در نمایش تلویزیونی 
جاسوسی-اکشن آلیاس )2۰۰۱–2۰۰۶( شناخته شد و با بازی در فیلم کمدی مهمانان ناخوانده عروسی 
)2۰۰5( به موفقیت دست یافت. نقش برجستهٔ او در سال 2۰۰۹ با فیلم خماری بود—یک کمدی موفق 
از نظر تجاری و انتقادی که باعث ایجاد دو دنباله در سال های 2۰۱۱ و 2۰۱3 شد. ایفای نقش کوپر از 
یک نویسنده مبارز در فیلم ترسناک نامحدود )2۰۱۱( و یک افسر پلیس تازه کار در درام جنایی مکانی 
آن سوی کاج ها )2۰۱2( مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.کوپر با کمدی رمانتیک دفترچه امیدبخش 
)2۰۱2(، کمدی سیاه حقه بازی آمریکایی )2۰۱3( و بیوگرافی جنگی تک تیرانداز آمریکایی )2۰۱4( که 
همچنین تهیه اش کرد، موفقیت بیشتری را کسب کرد. او برای کار در این فیلم ها چهار بار نامزد دریافت 

اسکار شد و دهمین بازیگری شد که در سه سال متوالی نامزد اسکار می شد.

سینما

»پیتر باگدانوویــچ« کارگردان، فیلمنامه نویس، منتقد،  
مورخ ســینما و از مهمترین چهره های سینمای آمریکا 
در سن ۸2 ســالگی درگذشت. به گزارش ایسنا به نقل 
از گاردین، این فیلمســاز که ســاخت فیلم هایی چون 
»آخرین نمایش فیلــم« )۱۹۷۱(، »تازه چه خبر دکتر 
جون؟« )۱۹۷2( و »ماه کاغذی« )۱۹۷3( را در کارنامه 
حرفه ای خود داشت، بنابر اعالم دخترش به مرگ طبیعی 
درگذشــته است. »باگدانوویچ« کار خود را هم به عنوان 
برنامه نویس فیلم و منتقد با نوشــتن مقاله برای مجله 
اسکوایر آغاز کرد و پس رفتن به لس آنجلس و آشنایی 
»راجر کورمن« فیلمساز آمریکایی، اولین  کارگردانی های 
خود را انجام داد و فیلم علمی-تخیلی سفر به سیاره زنان 
ماقبل تاریخ را ســاخت که نام خود را از آن حذف کرد، و در ســال ۱۹۶۸ فیلم جنایی و هیجان انگیز 
»اهداف« را ساخت و همین برهه زمانی بود که با »اورسن ولز« نیز دوست شد.فیلم بعدی او »آخرین 
نمایش فیلم« در ســال ۱۹۷۱ با بازی »جف بریجز«، »ســیبل شفرد« و »کلوریس لیچمن« بود که با 
اســتقبال بسیار زیادی روبرو شد و هشت نامزدی اسکار را به دست آورد و دو جایزه را از آن خود کرد. 
این فیلم همچنین یک موفقیت تجاری بزرگ بود و با بودجه ۱.3 میلیون دالری توانســت 2۹ میلیون 
دالر در گیشه بفروشد. کمدی »تازه چه خبر دکتر جون؟« با بازی »باربارا استرایسند« و »رایان اونیل« 
پروژه بعدی سینمایی »باگدانوویچ« بود، فیلمی موفق که سومین فیلم پرفروش سال ۱۹۷2 شد و بعدها 
در فهرســت ۱۰۰ کمدی برتر تمام دوران موسسه فیلم آمریکا قرار گرفت.دهه ۷۰ میالدی با پیوستن 
دوباره او با »اونیل« در فیلم »ماه کاغذی« همراه بود، کمدی که باعث شد دختر این بازیگر با نام »تیتوم 

اونیل« برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شود.

»پیتر باگدانوویچ« درگذشت
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