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آخرین تحوالت مذاکرات وین؛
دست انداز غربی در مقابل کاتالیزور 

ایرانی در مذاکرات وین
 شنیده های خبرنگار سیاست خارجی ایرنا حکایت از این دارد که 
تیم ایرانی با هدف تسریع در روند، کماکان ابتکارها و پیشنهادهای 
ســازنده را در مذاکرات ارائه می کند، اما طرف های غربی با وجود 
بهبود نســبی و اندک، همچنان منفعالنه عمل می کنند.به گزارش 
خبرنگار سیاســت خارجی  ایرنا، مقامات و رسانه های کشورهای 
غربــی مدام از کوتاه بودن زمان و پیشــرفت انــدک در مذاکرات 
ســخن گفته اند، اما در عین حال بر رونــد رو به جلوی گفتگوها 
تاکید کرده اند. یکی از نمونه های آن اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانســه بود که گفت متقاعد شــده است که می توان 
به توافق دســت یافت.تناقض در روایت غربی بیانگر این است که 
طرف مقابل از عنصر زمان برای جنگ روانی و رســانه ای استفاده 
می کنــد. ضمن اینکه، هر گونه پیشــرفت در مذاکــرات نه فقط 
محصول عملکرد تیم ایرانی، بلکــه تابعی از رویکرد و ایفای نقش 
همه طرف های از جمله تیم های مذاکره کننده اروپایی و آمریکایی 
اســت. از طرفی، تیم ایرانی از آغاز گفت وگوها به صورت فشرده در 
جلسات متعدد در ســطوح مختلف شرکت کرده است. کما اینکه 
طرف ایرانی برای صرفه جویی در زمان و شــتاب بخشیدن به روند 
با متون و پیشــنهادهای مکتوب در مذاکرات حاضر شــد. اما این 
تمارض طرف های اروپایی و آمریکایی بود که با گذشــت چند روز 
در دور اول گفتگوهــا با تیم جدید ایرانی، خواســتار ایجاد وقفه و 
بازگشــت به پایتخت ها شدند.همچنین، در موارد زیادی جلساتی 
به صورت همزمان برگزار شــده تا بتوان موضوعات باقی مانده را به 
موازات هم و در سریع ترین زمان پیش برده و حل و فصل کرد. در 
ایــن دور از مذاکرات همزمان بر روی چهار موضوع رفع تحریم ها، 
راســتی آزمایی، دریافــت تضامین و موضوعات هســته ای گفتگو 
صورت می گیرد.شــنیده های خبرنگار ایرنا حکایت از این دارد که 
روز چهارشنبه عالوه بر نشست های رؤسای هیأت ها و کارشناسان، 
کارگروه سوم نیز با هدف ارزیابی و بررسی پیشرفت های حاصل شده 
در موضوع ترتیبات اجرایی تشکیل جلسه خواهد داد.هیأت ایرانی 
در تمامی موضوعات باقی مانده، راهکارهای ابتکاری، ساز و کارهای 
عملیاتی و پیش نویس ارائه کرده است. اما در نقطه مقابل، خصوصا 
سه هیأت  اروپایی، عمدتا نقشی منفعل ایفا کرده و به جز اعالم نظر 
در مورد طرح های پیشــنهادی ایران، هیچ ایده یا ساز و کار تازه ای 
برای کاهــش و حل و فصل موضوعات باقی مانــده ارائه نکرده اند.

عالوه بر این، برخی تالش های طرف های غربی برای تجدید نظر در 
موضوعات تفاهم شده یا طرح خواسته های جدید در مذاکرات نیز به 
کاهش سرعت پیشرفت مذاکرات دامن زده است. تعطیالت پایان 
ســال طرف های غربی، تغییر مذاکره کنندگان کشورهای اروپایی، 
محدودیت های کرونایی و بعضا غیبت های مذاکره کنندگان ارشــد 
تروییکا نیز مزید بر علت شــده است.اما با این وجود، گفتگو درباره 
موضوعات اختالفی و جدی در وین همچنان ادامه دارد. علی باقری، 
رئیس تیم مذاکره کننده ایران، روز گذشته با انریکه مورا، هماهنگ 
کننده کمیســیون مشترک دیدار کرد. او سپس دیدار مشترکی را 
با روسای تیم های سه کشور اروپایی برگزار کرد که به جلسه ای دو 
ساعته تبدیل شد.شنیده های خبرنگار ایرنا حاکی است که رئیس 
تیم ایرانی با مذاکره کنندگان ارشد اروپایی به صورت روزانه گفتگو 
می کنــد و non-paperها به صورت روزانه و غیرمســتقیم بین تیم 
ایرانی و آمریکایی توسط مورا تبادل می شود.در نهایت تیم ایرانی، 
به دنبال توافقی پایدار است که قابل راستی آزمایی باشد، اما رسیدن 
به این هدف نیازمند تعامل طرف های مقابل در این دور که عمدتا 

مربوط به رفع تحریم هاست، می شود.

نگـــاه

رییس سازمان بورس خبر داد؛
واریز سود ۳۰۰ شرکت از طریق سجام تا پایان سال

رئیس ســازمان بورس گفت: تاکنون ۲۳۰ شرکت سود خود را از طریق این سامانه پرداخت کردند و 
۷۰ شــرکت دیگر نیز تا پایان سال از طریق این سامانه سود خود را پرداخت خواهند کرد.به گزارش 
ایِبنا، شــب گذشته نشستی تحت عنوان رفع مشکالت بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و جمعی از فعاالن و کارشناســان این حوزه برگزار شــد. در این گردهمایی، فعاالن بازار 
سرمایه ضمن بیان مشکالت خود در جریان آخرین پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 
بورس برای رفع مشکالت این بازار قرار گرفتند.مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
تا کنون بحث پرداخت ســود شــرکت ها از طریق سامانه سجام با مشکالت زیادی از نظر زیرساختی 
مواجه بود، اما با پیگیری هایی که صورت گرفت این مســئله رفع شد، به طوری که تاکنون نیز ۲۳۰ 
شرکت سود خود را از طریق این سامانه پرداخت کردند.وی ادامه داد: بحث واریزی معوقات نیز نیاز 
به زیر ساخت های رجیستری در شرکت سپرده گذاری مرکزی دارد که اکنون این مسئله فعال فراهم 
نشــده، اما ما تمام سعی خود را برای اجرای این موضوع نیز انجام خواهیم داد.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار اظهار داشــت: بازار ســرمایه نیازمند حمایت مالی از سوی دولت نیست به سبب آنکه 
اکنون عمق مالی بازار سهام به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده، در حال حاضر خواسته اصلی ما 
از دولت ایجاد ثبات اقتصادی به منظور پیش بینی پذیر شدن سود شرکت ها است.وی بیان کرد: پس 
از تصویــب بودجه ۱۴۰۱ به طور حتم اقداماتی را انجام خواهیم داد تا اعداد و ارقام مندرج در لوایح 
بودجه که روی شرکت های تولیدی اثر می گذارند تا حد امکان به یک انسجام و ثبات برسند به طوری 
که هرساله شاهد تغییر بسیاری در آن ها نباشیم.رئیس سازمان بورس گفت: از تمام فعاالن، مدیران 
بنگاه ها و شرکت های تولیدی می خواهم در راستای اصالح مولفه های واقعی اقتصاد ما را یاری کنند، 
زیرا سازمان به تنهایی موفق نخواهد شد.عشقی بیان کرد: البته بخشی از مشکالت نیز به ارکان خود 
بازار ســرمایه باز می گردد، زیرا اکنون اگر شرکتی بخواهد افزایش سرمایه دهد به سبب مواد مندرج 
در قانون تجارت و فرآیندهای درون سازمانی با مشکالت متعددی مواجه می شود.وی گفت: اگر قرار 
است تصمیمی اخد شود به طور قطع نباید بازه اجرایی آن فقط یک مدت محدود را در برگیرد، زیرا 
بازار سهام نیازمند مسکن برای التیام درد خود نیست بلکه باید برای آن درمان قطعی در نظر گرفت.

رئیس سازمان بورس در ادامه گفت: از حدود ۱۷ سال پیش تا کنون علی رغم گسترش عمق معامالت 
و افزایش جمعیت ســهامداران، این بازار از لحاظ ساختاری تغییر چندانی نکرده است.وی بیان کرد: 
اکنون در تالش هســتیم تا برخی ساختارها را تغییر دهیم به طور مثال در این خصوص می توان به 
اصالح عملکرد ناظرها اشاره کرد، در حال حاضر به طور هفتگی جلسه ای با تمام ناظرها برگزار می شود 
و از آن ها در خصوص اقدامات صورت گرفته گزارش هایی دریافت می شود.رئیس سازمان بورس بیان 
کرد: بحث های نظارتی بسیار جای کار دارد، به خصوص در چند سال اخیر که سازمان درگیر حواشی 
شده است، اما بنده سعی دارم با همکاری فعاالن و کارشناسان بازار این مسائل را سامان دهم.عشقی 
در خصوص عرضه های اولیه، گفت: اکنون بحث عرضه اولیه یکی از مســائل اصلی ماست، زیرا برخی 
معتقدند که عرضه اولیه باید باشد، اما عده دیگر می گویند چنین امری اکنون سبب خروج نقدینگی 
می شــود، این مســائل در حالی مطرح می شود که در شــرایط فعلی شرکتی هایی هستند که حتی 
حاضرند زیر قیمت عرضه اولیه خود را انجام دهند، ما برای ســامان دادن به چنین مسائلی به شدت 
نیازمند هم فکری با فعاالن بازار هستیم.رئیس سازمان بورس گفت: در حوزه ناشران و نهادهای مالی 
نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است ما در تالش هستیم که اقدامات افزایش سرمایه نیز به منظور 

صرفه جویی در زمان به صورت الکترونیک انجام شود.

 وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
درخصوص سیاســت دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال آینده در بخش دارویی، گفت: این 
یارانه و حمایــت از طریق بیمه ها در اختیار مردم 
قرار خواهــد گرفت و این وزارتخانه به حداقل ۷۰ 
هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال 
۱۴۰۱ نیاز دارد.به گزارش ایرنا از خانه ملت، بهرام 
عین اللهی با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در 
ســال آینده گفت: هدف از اصالح روند تخصیص 
ارز ترجیحی به کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
پزشکی رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست 
مصرف کننده واقعی و مردم به صورت مســتقیم 
است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
منظور از مردم، افرادی هســتند که با استفاده از 
بیمه هــا کارهای درمانی خــود را انجام می دهند 

و یارانه ها در ســال آینده با استفاده از بیمه ها در 
اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه ها باید ساز 
و کار تخصیص یارانــه  را طراحی کنند.عین اللهی 
با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی حوزه صادرات 
و خرید مواد اولیه را دچار مشــکل کرده اســت، 
گفت: این ارز در زمان و موعد مقرر تخصیص داده 
نمی شــود و نمی توان برنامه ریزی الزم را برای آن 
انجــام داد، در صورت آزادســازی نرخ ارز براحتی 
می توان برای تامیــن دارو برنامه ریزی کرد.وی در 

پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این وزارتخانه ساز 
و کار و سیاست الزم را برای کنترل قیمت دارو بعد 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است، اظهار 
کرد: ما عنــوان حذف ارز را به کار نمی بریم، بلکه 
اعالم می کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شــود و به 
شــکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد 
و در این میان بیمه ها تعهد دهند که ســاز و کار 
الزم را طراحی کنند تا نحوه تخصیص یارانه نسبت 
به دارو مشــخص شــود.  وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به بودجه ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی وزارت بهداشــت و درمان برای تامین دارو 
و تجهیزات پزشــکی در الیحه بودجه سال آینده 
گفت: این مبلغ بســیار کم است و حداقل به ۷۰ 
هزار میلیارد تومــان برای حمایت از بخش دارو و 
تجهیزات پزشــکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر 

بیمه ها نیز قرار دارد.

وزیر بهداشت، مطرح کرد؛ 

نیاز ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای کنترل قیمت دارو

معاون درمان ســتاد کرونا اســتان تهران ضمن 
تشریح وضعیت کرونا در اســتان و با بیان اینکه 
فعــال روند بیمارســتان ها ثابت اســت، گفت: بر 
اســاس پیش بینی های صورت گرفتــه می دانیم 
ســویه امیکرون اغلب درگیری به شکل سرپایی 
ایجاد می کند؛ مگر اینکه وســعت ابتال انقدر زیاد 
شــود که تعدادی هم بستری شــوند.دکتر نادر 
توکلی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا 
در پایتخت، گفت: روند نســبت به هفته گذشته 
ثابت اســت و مــرگ و میرها تک رقمی شــده 

اســت. در حال حاضر ۷۶۰ بیمــار کووید۱۹ در 
بیمارستان ها بستری هستند که حدود ۳۰۰ نفر 
آنها در بخش های مراقبت ویژه بســتری هستند. 
همچنین روزی حدود ۲۰۰ نفر بستری جدید هم 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند.وی در خصوص 
پیش بینی شرایط در روزهای آتی، بیان کرد: بحث 
اساسی این است که اگر اتفاقی در روزهای پیش 
رو افتد، به علت شیوع امیکرون و غالب شدن این 
سویه نسبت به ســویه های قبلی است. بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته می دانیم این سویه 
بیشتر درگیری به شکل سرپایی ایجاد می کند و 
ما درگیری شــدیدی نخواهیم داشت، مگر اینکه 
وســعت ابتال آنقدر زیاد شــود کــه تعدادی هم 
بستری شوند. در هر شکل روند بیمارستان ها ثابت 
است و بیشــترین آمادگی که برای بیمارستان ها 
در نظر گرفتیم تقویت حوزه های پذیرش بیماران 
سرپایی است.او با اشاره به اینکه بد حالی عمومی 
در بیمارانی که اکنون مراجعه می کنند نســبت 

به گذشــته کاهش یافته است،  تصریح کرد: علت 
این موضوع این اســت که پوشش واکسیناسیون 
توانسته به طور قابل قبولی جلوی بیماری شدید 
و مرگ و میر را بگیرد. در شرایط فعلی بیشترین 
اثر را تجویز دز بوســتر یا یادآور واکســن خواهد 
داشت.توکلی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، به شیوع آنفلوآنزا نیز اشاره کرد و گفت: 
مــا آمار دقیقی از امیکــرون در تهران نداریم؛ اما 
چون شــدت عالئم در ابتال به این ســویه مانند 
آنفلوآنزا اســت، افتراق آن از آنفلوآنزا فقط با یک 
تســت امکان پذیر اســت. اکنون در فصل شیوع 
آنفلوآنزای فصلی هم هستیم و درصد قابل توجهی 
از بیماران ما مبتال به آنفلوآنزای فصلی هســتند. 
سال گذشته به علت شرایط سخت کرونا و شیوع 
سویه بتا اعالم کرده بودیم همه موارد بیماری های 
تنفسی، کرونا اســت؛ مگر اینکه خالف آن ثابت 
شود؛ اما امسال شرایط فرق کرده است و در حال 

حاضر به وضعیت نسبتا پایداری رسیده ایم. 

پیش بینی بانک جهانی

 کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲
رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

 فروش سهم دولت در هلدینگ 
خلیج فارس تا پایان سال

مشوق های جذاب در انتظار مشترکان کم مصرف

 رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را تا پایان سال به 
فروش می رسانیم، گفت: عرضه اولیه ۲ شرکت آلومینای ایران و نیز پاالیشگاه امام خمینی شازند را در دستور کار 
داریم که ورود سهام آنها به بورس به دلیل روند فعلی بازار سرمایه اجرایی نشده است.»حسین قربانزاده« در گفت 
و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا به میزان واگذاری های دولتی اشاره کرد و افزود: بر اساس تکلیف قانون بودجه 
۱۴۰۰ در زمینه واگذاری ها، عددی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به صورت انتقال سهام به صندوق ها 
و سازمان ها انجام شد که بخشی از آن به عنوان رد دیون تلقی می شود.وی اظهار داشت: ۸۹ هزار میلیارد تومان 
از آن برای سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و بخش دیگر آن در 
بند »و« تبصره دو قانون بودجه به صورت جزیی آمده است و مربوط به صندوق عشایر می شود.قربان زاده با اعالم 

اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان هم فروش....

یارانه چه کسانی حذف می شود؟

آمار بانک مرکزی نشان داد

خروج ۶ میلیارد دالری سرمایه از کشور
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون 
دالر رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد.به گزارش 
ایسنا، در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دالر رسیده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دالر بوده 
است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می دهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه 
مدت و بلندمدت در شــش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دالر و منفی 
۱۹۰ میلیون دالر اعالم شده است.همچنین، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز معادل 
منفی ۴۷ میلیون دالر است.عالوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ 
میلیارد و ۱۷۴ میلیون دالر اعالم شده بود.گفتنی است، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی 

بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

آیت اهلل رئیسی در جلسه هیات دولت:

قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کاالها شوید
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با تصمیم ستاد تنظیم بازار؛
واحدهای تولیدی مکلف به درج »قیمت 

تولید« روی کاالها شدند
 ســتاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی را مکلف کرد به جای 
قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شــامل همه هزینه ها و 
سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کاالها درج 
کنند.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهور، 
شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر معاون 
اول رییس جمهور و با حضور وزیران کشور، صمت، جهاد کشاورزی، 
دادگســتری و جمعی از مسئوالن دستگاههای مرتبط برگزار شد.در 
این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقالم 
مصرفی از جمله گوشــت، برنج و... ارائه داد. در این زمینه مقرر شد 
کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقالم کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار 
در وزارت جهاد کشــاورزی تشکیل شود.همچنین در این جلسه به 
منظور شفاف سازی هزینه های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در 
حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سوء استفاده های احتمالی، 
تمامی واحدهای تولید کننده و وارد کننده مکلف شدند به تدریج و 
با ابالغ ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بجای 
قیمــت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شــامل همه هزینه ها 
و ســودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کاالها 

درج کنند.

نحوه حذف جرائم کرونایی اعالم شد
رییس پلیس راهور ناجا نحوه حذف جرائم کرونایی را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در حاشیه ششمین رزمایش ارتقاء توان و تحریک عملیاتی پلیس راهور که صبح دیروز در شهرک آزمایش برگزار شد با حضور در جمع 
خبرنگاران درباره حذف جرائم کرونایی گفت: در این خصوص ابالغ کردم که طی شرایطی بتوان جرائم کرونایی را حذف کرد.وی درباره این شرایط افزود: ممکن است افرادی احکامی را از فرمانداری ها گرفته باشند، اما این احکام از سوی استانداری 
یا فرمانداری به ما ابالغ نشده باشد. یا در مواردی پرستاران و کادر درمان، افرادی دارای احکام قضایی، خبرنگاران، بیماران و افراد دارای وقت عمل جراحی، افرادی که محل کار و ماموریتشان در طرح باشد و ... می توانند مشمول حذف این جرائم 
شوند.هادیانفر اظهار کرد: این افراد به سه طریق می توانند نسبت به حذف این جرائم اقدام کنند. اول مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰، دوم مراجعه به هیات های رسیدگی ماده ۵ و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی استان ها در سراسر کشور.

وی اضافه کرد: الزم است این افراد مدارک و مستندات خود را نیز همراه داشته و در آنجا ارائه کنند تا پس از انجام بررسی های الزم نسبت به حذف این جرائم اقدام شود.

فوتی های کرونا در تهران؛ تک  رقمی 

 کاهش بیماران 
بدحال به علت 
پوشش واکسیناسیون
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گزیده خبر
با تخصیص اعتبارات ویژه برای جبران خسارات سیل از سوی دولت

دو هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود 
۴ درصد به کشاورزان مناطق سیل زده 

پرداخت می شود
دولــت، بــه ترتیب مبلــغ ۶۰۸۱  

میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون ریــال، 
ریال، مبلغ  میلیــارد  مبلغ ۷۱۲۳ 
۵۶۳۹ میلیارد ریال و مبلغ ۹۱۵۱ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار 
به  وارده  به منظور جبران خسارات 
تأسیسات  و  مســکونی  بخش های 
زیربنایی ناشــی از ســیل اخیر در چهار استان کشــور اختصاص داد.به 
گزارش ایرنا، در جلسه صبح دیروز هیأت وزیران به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی، اعضای دولت با اختصاص اعتبار و تسهیالت بانکی الزم 
برای جبران خسارات ناشی از ســیل به بخش های مسکونی، کشاورزی 
و تأسیسات زیربنایی در برخی استان های جنوبی کشور موافقت کردند.

بــا تصویب هیأت دولت، به ترتیب مبلــغ ۶۰۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال، مبلــغ ۷۱۲۳ میلیارد ریــال، مبلغ ۵۶۳۹ میلیــارد ریال و مبلغ 
۹۱۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تأسیسات 
زیربنایی ناشــی از وقوع ســیل دی ماه ســال جاری در شهرستان های 
اســتان های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص 
یافت.همچنین به منظور جبران خســارات ناشــی از سیل و آب گرفتگی 
مناطق مســکونی شهرستان های استان های یاد شــده، به ترتیب مبلغ 
۱۵۴۵ میلیــارد ریال، ۱۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، ۸۲۵ میلیارد 
ریال و ۳۹۳۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی )با سود ۴ درصد روستایی و 
۵ درصد شهری( و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیالت بازسازی )۳ سال 
دوران مشــارکت مدنی و ۱۲ ســال دوران فروش اقساطی(، بازپرداخت 
۵ ســاله برای تســهیالت تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیالت 
معیشتی توســط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های 
مربوطــه موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازســازی، 
گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی ســه ماهه به سازمان 
برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.هیأت وزیران همچنین به منظور جبران 
خسارات به کشاورزان خســارت دیده ناشی از وقوع سیل و آب گرفتگی در 
برخی استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، 
فارس، بوشــهر و خراسان جنوبی، با امهال تســهیالت دریافتی کشاورزان 
آســیب دیده از سیل به مدت سه ســال و به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و 
پرداخت تسهیالت بانکی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال با سود ۴ درصد و 

بازپرداخت ۱۵ ساله با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.

ایران به دنبال توافق دایمی
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه سیاســت و دســتورالعمل تیم اعزامی به وین در وهله اول، توافقی دائم و 
حداکثری برای منافع جمهوری اسالمی است، گفت: پیشنهادات ۱+۴ برای توافق 
موقت ایده آل ما نیست اما در دست بررسی بوده و پذیرفته یا رد نشده است.به 
گزارش ایرنا؛ وحید جالل زاده دیروز چهارشنبه با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
خروج یک طرفه طرفین از توافق بدون پرداخت خسارت سیاسی و اقتصادی را 
تجربه کرده، اظهار داشت: هرگونه توافق نیازمند یک اعتماد سازی برای تامین 
منافع جمهوری اسالمی است.وی با تاکید بر اینکه هرگونه توافق نیازمند انجام 
تعهدات است، بیان کرد: غرب در عدم پایبندی به تعهدات توافق گذشته، سبب 
یک بی اعتمادی شــده اســت که باید در صدد رفع آن قدم های موثری بردارد.

نماینــده مردم ارومیه در خانه ملت با بیان اینکه ایــن دوره از مذاکرات در امر 
تنبیه امریکا برای بازگشــت به برجام است، گفت: امریکا عمال پشت درب های 
مذاکرات ۴+۱ ایســتاده است؛ اگر این دوره از مذاکرات در راستای تامین منافع 
جمهوری اسالمی باشد، می توان در رابطه با ورود آنان به مذاکرات فکر کرد.وی 
با بیان اینکه برای ورود امریکا به مذاکرات خوش بین نیستیم، اظهار داشت: در 
سال گذشته قطعنامه های این کشور برای اولین بار در شورای امنیت رای نیاورد 
که شکست بزرگی برای آنان محسوب می شد؛ تجربه گذشته ما از کارشکنی های 
دولت امریکا، ما را به این باور می رســاند که آنان با بازگشت به برجام در تالش 
خواهند بود تا از این امتیازات برجامی برای محدودســازی استفاده کنند.جالل 
زاده با بیان اینکه بازگشت آمریکا در جریان توافق موقت مد نظر نیست، عنوان 
کرد: طرف های غربی به توانمندی های ایران واقف و از طوالنی شدن و بی نتیجه 
ماندن مذاکرات نگران هســتند که پیشــنهاد توافق موقت برای دست یابی به 
یک توافق دائم در همین راســتا ارائه شده است.رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تعهد دولت در قانون اقدام 
راهبردی، گفت: هرچند اولویت و هدف ما رســیدن به یک توافق دائمی اســت 
ولــی باید اذعان کنیم که توافق موقت لطمه ای به قانون اقدام راهبردی مجلس 
وارد نمی کند؛ توافق موقت در قالب یک پیشنهاد ارائه شده که نه رد و نه تایید 

شده است.

امیر دادرس:

رژیم صهیونیستی قدرت »هماوردی« با ما را ندارد
جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: امروز عربده کشی هایی که 
رژیم صهیونیســتی می کند و ناله هایی که می زند به خاطر این 
است که قدرت هماوردی با ما را ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، 
امیر محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش در آئین 
اختتامیه دانش آموختگان رزم مقدماتی دانشــگاه های افسری 
ارتش که صبح دیروز )چهارشنبه( در پادگان جواداالئمه لواسان 
برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: اگر می خواهیم منطبق با 
آموزه های امیرالمومنین )ع( زندگیمان را تنظیم کنیم و عزت 
دین و زینت کشور باشیم باید از امیرالمومنین )ع( پیروی کنیم.

وی ادامه داد: زمانی می توانیم با حجم سختی ها مقابله کنیم که 
بتوانیم خودمان را در تمام ابعادی که آموزه های امیرالمومنین 
)ع( اســت در مرتبه قابل قبول قرار دهیــم؛ مطیع خدا بودن 
یعنی در تمامی مراحل زندگی بــه یاد خداوند و تحت والیت 
ائمه اطهار باشیم و خوشبختانه ما امروز در ارتش این ویژگی ها 
را شــاهد هستیم.جانشــین فرمانده کل ارتش با تاکید بر این 
موضوع که بایــد همواره به یاد خداوند باشــیم، گفت: دانش 
آموختگان عزیز، شما که می خواهید از امروز کار خدمت خود 
را در ارتش آغاز کنید، اگــر مراقبت کنید و بتوانید رفتارهای 
احتمالی که نامناســب اســت را کنار بگذارید، قطعاً در مرتبه 
سربازی امیرالمومنین و امام زمان )عج اهلل( قرار خواهید گرفت.

امیر دادرس خردمندی و بردبار بودن و شــانه خالی نکردن از 
مســئولیت را از دیگر خصایص یک رزمنده کارآمد دانســت و 
گفــت: آن چیزی که می تواند در میدان عمل به شــما کمک 
کند، صبر و استقامت و خردمندی است، یعنی شما باید بتوانید 
با مسائل یک برخورد منطقی داشته باشید تا بتوانید آن صحنه 
را مدیریت کنید.وی خدمت در نیروهای مسلح را شغلی نسبتاً 
ســخت دانست و گفت: در عین اینکه ســربازی در ارتش کار 

سختی است اما باید خدا را شکر کنیم که توفیق دفاع از کشور 
و حریم والیت را به ما سپرده است.

جانشین فرمانده کل ارتش وجود فضای مجازی را یک تهدید 
و در عین حال یک فرصت دانســت و گفت اگرچه می توان از 
فضای مجازی و اینترنت، مطالب بســیار خوبی آموخت اما در 
کنار این، در فضای مجازی ظهور طاغوت را بیشتر و بهتر از همه 
چیز می توان دید. چیزی که روز و شب با ما همراه است تا رنگ 

فرهنگ و ارزش های ما را تغییر دهد و نگاهمان را به پدیده های 
بیرونی دگرگون کند.امیر دادرس با اشاره به آسیب های ناشی 
از فضای مجازی، تصریح کرد: باید مراقب باشــیم چراکه امروز 
یک دشــمن همواره در کنار ماســت که تک تک ما را تهدید 
می کند در هر موضوعی می تواند تأثیرگذار باشد این تهدیدات 
در ۱۰ ســال گذشته وجود نداشــت، اگر توانستیم از شر این 
دشــمن خالصی پیدا کنیم می توانیم موفق تر به کارمان ادامه 

دهیم.وی یکی دیگر از ویژگی های نیروهای مســلح را داشتن 
شجاعت دانست و گفت: غیرت دینی باید نشان دهنده شجاعت 
شما در میدان رزم باشد و این غیرت دینی و شجاعت است که 
تفاوت ها را در میدان رزم رقم می زند.جانشین فرمانده کل ارتش 
شجاعت را یکی از ویژگی های بارز جوانان ایران اسالمی دانست 
و گفــت جوانان ما در دفاع مقدس با شــجاعت و غیرت دینی 
توانســتند به خوبی مقاومت کننــد و صحنه های زیبایی را در 
دوران دفاع مقدس رقم بزنند و این عزیزان پاداش مجاهدت ها 
یعنی شهادت را دریافت کردند.امیر دادرس تصریح کرد: میدان، 
مرد با شجاعت و گذشت می خواهد که بتواند با صبر و شکیبایی 
سختی ها را تحمل کند و از ارزش ها دفاع و پاسداری کند.وی با 
اشاره به ناامنی ها و مشکالتی که سال های اخیر در منطقه وجود 
داشت، گفت: شما دیدید که با وجود همه ناآرامی ها و اتفاقاتی 
که در کشورهای همسایه ما رخداد ایران در امنیت کامل بود.

جانشین فرمانده کل ارتش تصریح کرد: امروز وضعیت ما بسیار 
خوب اســت؛ خدا را شکر در وضعیتی هستیم که هر تهدیدی 
را می توانیــم پاســخ دهیم. امروز در حوزه تســلیحاتی نیز به 
خودکفایی رسیده و دیگر از بیرون سالح نمی خریم و خودمان 
بهترینش را می سازیم.امیر دادرس افزود: امروز عربده کشی هایی 
که رژیم صهیونیســتی می کند و ناله هایی که می زند به خاطر 
این اســت که قدرت هماوردی با ما را ندارد. برای این اســت 
که می بیند اگر زمانی از ما خشم دریافت کند دیگر از جا بلند 
نخواهد شــد این آن عزتی اســت که خدا به ما داده است.وی 
گفت: گاهی می خواهند با ما صحبت کنند کشــورهای بزرگ 
دنیا می آیند پشــت میز با ما صحبت می کنند. این عزتی است 
که خداوند به برکت استقامت، ایستادگی، وفاق ملی، باهم بودن 

و رهبری فرهیخته به ما داده است.

وزیر خارجه کشورمان پس از سفر دو 
روزه به عمان و قطر، ساعتی پیش وارد 
تهران شد.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از صدا و سیما، امیرعبداللهیان که 
در رأس یک هیأت سیاسی، به عمان و 
قطر سفر کرده بود، وارد کشور شد.امیر 
عبداللهیان در ســفر به عمان با معاون 
پادشاه و وزیر خارجه این کشور دیدار 
کرد و در ســفر به قطر نیز با امیر قطر 
و وزیر خارجه این کشور دیدار داشت.

امیرعبداللهیان در خصوص دســتاورد 
دومین مقصد ســفر منطقــه ای خود 
به دوحه گفــت: گفتگوهای دو جانبه 
در خصــوص موضوعات مختلف روابط 
ایران و قطر یکی از محورهای گفتگو با 
مسئوالن سیاسی قطر بود.به گفته امیر 
عبداللهیان، بر مبنای دعوت دولت قطر، 
قرار است طی روزهای آینده گروهی از 
وزرای جمهوری اسالمی ایران، به دوحه 
سفر کنند. موضوعات تجاری، اقتصادی 
و همــکاری در حوزه هــای فناوری و 
حوزه های متنوع مورد عالقه دو طرف 
از جمله بهداشت و مهار کرونا در قطر، 
با توجه به تجارب ایران و کشــور قطر 
از مهمترین محورهای این سفر است.

وزیر خارجه کشــورمان افزود: با توجه 
به شــکل گرفتن یک موج قوی کرونا 

در قطــر، طــی روزهای اخیــر، ایران 
آمادگی خود را برای مساعدت در این 
زمینه اعالم کرده است.وزیر امورخارجه 
تصریح کــرد: گفتگو و همــکاری در 
زمینه مســائل مهم منطقــه ای یکی 
دیگر از محورهای گفتگو در این ســفر 
بود و جمهوری اســالمی ایــران بارها 
ایده هایی را برای تقویت روند همکاری 
و گفتگوهــای منجر بــه همکاری در 
منطقه خلیج فارس ارائه کرده اســت 
و امیــر قطر از جمله رؤســای منطقه 
اســت که همــواره از ایده های مطرح 
شده از سوی ایران استقبال کرده است.

امیرعبداللهیان افزود: ایران معتقد است 
که راه حل برخی از بحران ها در منطقه، 
صرفاً تمرکز بر راه حل سیاســی است 
و ما نباید از مســیر زور، نظامی گری و 

هژمونیک، مشــکالت منطقه را حل و 
فصل کنیم و تجربه سال های اخیر نشان 
داده این به نفع منطقه نیســت.رئیس 
دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: ایران 
به عنوان یک کشــور بزرگ در منطقه 
همواره در هرگونه راه حل، نقشی مهم 
و اساسی دارد و چه در موضوع مبارزه با 
داعش و چه در هر گفتگوی منطقه ای 
در طرف خوب تحــوالت بوده و نقش 
ســازنده ایفــا می کند.امیرعبداللهیان 
با اشــاره به حمایت ایران از هر ابتکار 
عملی کــه به ثبات، امنیت و توســعه 
منطقه کمک کند، اظهار داشت: امروز 
صحبت هــای خوبی از امیر قطر در این 
رابطه شنیدیم و ایشان نیز دیدگاه های 
خوبی برای توسعه همکاری همه جانبه 
منطقه ای دارند و مــا نیز از این ایده ها 

ابراز  حمایــت می کنیم.وزیر خارجــه 
امیدواری کرد: منطقه بیش از گذشته 
در مســیر رشد و توســعه و همکاری 
قــرار بگیرد.امیر عبداللهیــان در ادامه 
در خصــوص طرح موضوعات مرتبط با 
مذاکرات وین در پایتخت های دو کشور 
عمان و قطر گفت: ایران دوستان خود 
را در منطقــه در جریان مذاکرات وین 
قرار می دهد و آن ها به عنوان همسایه 
ما از این حق برخوردار هســتند که در 
جریان آنچه بیــن ایران و ۴+۱ در وین 
در حال انجام است قرار بگیرند.وزیر امور 
خارجه تصریح کرد: ما معتقد هســتیم 
دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه توسعه دانش صلح آمیز هسته ای، 
می توانــد در اختیار همه کشــورهای 
منطقــه، همســایگان و کشــورهای 
مســلمان قرار گیرد.وی گفت: برخی از 
طرف های مــا در مذاکرات وین تالش 
دارند با انتقال نادرست مطالب به برخی 
از همسایگان، موجبات نگرانی آن ها را 
فراهم کنند، اما یکی از اهداف ما در این 
گفتگوها و سفرها این است که آن ها را 
در جریان روایــت خودمان از مذاکرات 
وین قرار دهیم و دوستان ما در منطقه 
نیز مشورت هایی را به ما می دهند که در 

روند مذاکرات کمک کننده است.

امیرعبداللهیان در بدو ورود به تهران:

برخی طرف های مذاکره کننده برای همسایگان مان نگرانی ایجاد می کنند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی با بیان این که بنا براظهارات صریح 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، دولت به دلیل محدودیت های 
ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی اســت گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی 
حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده، این 
درحالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و 
کمیسیون های مجلس انجام شده بود،  دولت برای تدوین بسته های حمایت معیشتی 
از مردم، اختیارات الزم را داشــته است. به گزارش ایسنا، سید نظام الدین موسوی در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که دولت معتقد است که براساس قانون، 
مکلف به حذف ارز ترجیحی اســت گفت: در جلســه علنی مجلس، آقای میرکاظمی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعالم کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی 
که از محل درآمدهای ارزی کســب می کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی 

را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط 
را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف 
ارز ترجیحی، کمبود منابع اســت نه مصوبه مجلس.وی افزود: واقعیت این اســت که 
دولت براســاس گزارش علنی آقای میرکاظمی بــه دلیل محدودیت درآمدهای ارزی 
قادر به تامین ارز ترجیحی نیســت و مــی خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان 
مجلس هم البته با کلیت آن موافق هســتند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی 
برای عملیاتی شــدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده اســت. ما منتظریم دولت 
برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت 
مردم اســت.  ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاســخ به این سوال که  الیحه دو 
فوریتی برای افزایش ســقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود گفت: این 
حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با 

سازمان برنامه بعنوان نماینده دولت توافق کرده 
بودند و همچنین  ارز مورد نیاز دولت سیزدهم 
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 
به تصویب رســیده و تامین شده است.موسوی 

درپاســخ به این ســوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی 
پیش بینی نشــده است تاکید کرد: در جزء ۲ بند »ب« تبصره یک قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات الزم برای تدوین سیاست های حمایتی 
معیشــتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مســتقیم به دولت داده شده است.

ویی در پاسخ به این سوال که  الیحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت 
رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرایند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی 

الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است.

موسوی : 

مجلس هنوز برنامه مشخصی برای اجرای حذف ارز ترجیحی دریافت نکرده است

جانشین فرمانده پدافند هوایی ارتش:
برای دفاع از مرزهایمان با کسی تعارف نداریم

تهران- ایرنا- جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه برای دفاع از مرزهایمان با کسی تعارف نداریم، گفت: هرگونه تعرض به حریم هوایی 
کشور با پاسخی قاطع و منهدم کننده مواجه خواهد شد.به گزارش ایرنا از دفاع پرس، سرتیپ علیرضا الهامی با اشاره به آمادگی این نیرو برای پاسخگویی به هر سطحی از تهدیدات، گفت: ما 
بارها در عمل ثابت کرده ایم که برای دفاع از مرزهای هوایی و حریم هوایی کشورمان با هیچ احدی در دنیا تعارف نداریم و هرگونه تعرض به مرزهای ایران اسالمی با پاسخی منهدم کننده 
مواجه خواهد شد.جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: پدافند هوایی هر نگاه ناپاکی به مرزها، منافع ملی و زیرساخت های کشور را به شکلی قاطع و 
کوبنده پاسخ خواهد داد.الهامی عنوان کرد: این نیرو امروز در آماده ترین شرایط خود قرار دارد و با بهره گیری از نفرات مجرب و کارآمد، استفاده از سالح ها و تجهیزات به روز و با توکل بر 
خدا و بهره گیری از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( و سلسله مراتب فرماندهی آماده است تا با اقتدار کامل از مرزهای ایران اسالمی دفاع کند.وی درخصوص برخی ادعاها 
در ارتباط با نفوذ دشمن به آسمان کشور و فضای مراکز حساس خاطرنشان کرد: به هیچ وجه مشکلی تاکنون برای مراکز حساس و حیاتی ما به وجود نیامده و اینها همه ادعاهای پوچ از 

سوی دشمنان است؛ دنیا هم جنس این ادعاهای پوشالی را می شناسد و ما در میدان عمل ثابت کرده ایم که تاکنون مطلقاً خدشه ای بر آسمان کشورمان وارد نشده است.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 23 دی 1400  10 جمادی الثانی 1443  13 ژانویه 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4821  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

 فروش سهم دولت در هلدینگ خلیج فارس 
تا پایان سال

 رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس را تا پایان ســال به فروش می رسانیم، گفت: عرضه اولیه ۲ شرکت 
آلومینای ایران و نیز پاالیشــگاه امام خمینی شــازند را در دســتور کار داریم 
که ورود ســهام آنها به بورس به دلیل روند فعلی بازار ســرمایه اجرایی نشــده 
است.»حسین قربانزاده« در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا به میزان 
واگذاری های دولتی اشاره کرد و افزود: بر اساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ در 
زمینه واگذاری ها، عددی معــادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به صورت 
انتقال ســهام به صندوق ها و سازمان ها انجام شد که بخشی از آن به عنوان رد 
دیون تلقی می شود.وی اظهار داشت: ۸۹ هزار میلیارد تومان از آن برای سازمان 
تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و بخش 
دیگــر آن در بند »و« تبصــره دو قانون بودجه به صورت جزیی آمده اســت و 
مربوط به صندوق عشایر می شود.قربان زاده با اعالم اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان 
هم فروش ســهام برای انتفاع خزانه است، گفت: این رقم در کنار آن ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان، عددی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می شود که تاکنون حتی 
یک ریال آن محقق نشــده اســت و در بازار سرمایه هم چیزی به فروش نرفته 
است.رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: به تازگی به سمت فروش بلوکی 
هلدینگ خلیج فارس پیش رفته ایم که عاقبت فروش آن مشــخص نیست؛ زیرا 
بلوک یک و ۲ درصدی آن را اخیراً عرضه کردیم اما با استقبال مواجه نشد و به 
فروش نرفت.به گفته وی، در وضعیت فعلی بازار سرمایه، عرضه سهام هلدینگ 
خلیج فارس به صورت تدریجی امکان پذیر نیســت.قربان زاده خاطرنشان کرد: 
بلوک ۱۵ درصدی هلدینگ خلیج فارس به دلیل نقص تضامین شرکت کنندگان 
در اولین عرضه موفق نبود و عرضه دوباره آن بر اســاس جلسه هیات واگذاری 
که روز دوشــنبه برگزار شد برای ۱۰ روز آینده مورد تصویب قرار گرفت.وی به 
عرضه های اولیه پیش رو اشاره و تاکید کرد: عرضه اولیه ۲ شرکت آلومینای ایران 
و نیز پاالیشگاه امام خمینی شازند را در دستور کار داریم که ورود سهام آنها به 
بورس به دلیل روند فعلی بازار ســرمایه اجرایی نشده است.قربان زاده اعالم کرد: 
اکنون درج نماد این ۲ شرکت با مشکل مواجه است اما در روزهای آینده مساله 
مربوط به درج نماد آنها برطرف خواهد شد.رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار 
داشت: اعضای شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد و دارایی و نیز مسئوالن حاضر 
در ســازمان بورس باید نسبت به زمان ورود سهام این شرکت ها در بازار سرمایه 
تصمیم گیری کنند.وی به وظیفه ســازمان خصوصی سازی در واگذاری ها اشاره 
کرد و افزود: وظیفه سازمان خصوصی سازی، آماده سازی این شرکت ها برای ارائه 
به هیات پذیرش اســت و باید فقط شرایط الزم را برای عرضه اولیه مهیا کنیم.

قربان زاده اعالم کرد: سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که رقمی 
معادل ۱۸ درصد اســت را تا پایان ســال به فروش می رســانیم.به گفته رئیس 
ســازمان خصوصی سازی، در الیحه بودجه ســال آینده، درآمد دولت از طریق 
واگذاری ها رقمی معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت. وی به 
تفاوت درآمد دولت از طریق سهام و مالیات اشاره کرد و افزود: مالیات مانند یک 
رود رونده هرســال ادامه دار است اما دارایی دولت از طریق فروش سهام محدود 
اســت و باالخره روزی تمام می شــود؛ بنابراین بهتر است دولت فقط در مواقع 
خاص برای تامین کسری بودجه به آن نگاه کند.قربان زاده نگاه درآمدی را آفت 
خصوصی ســازی دانست و گفت: برخی به دنبال این هستند تا هر چه زودتر به 
منظور تحقق تکلیف ارائه شده اقدام به واگذاری شرکت کنند، نتیجه این اقدام 

ایجاد آسیب به اقتصاد ملی و نیز شرکت مدنظر خواهد بود.

سفر زمینی همسایگان به ایران آزاد شد؟
بر اســاس اعالم وزیر کشــور محدودیت سفر کشورهای همســایه به ایران حذف شد 
اما برخی کشــورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانســه همچنان با این محدودیت ها 
مواجه هستند. البته به گفته مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری 
هنوز این پروتکل ها به صورت رســمی ابالغ نشــده است.به گزارش ایسنا، روز گذشته 
احمد وحیدی - وزیر کشــور- در پایان جلســه قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در تشــریح مصوبات این جلسه گفت: محدودیتهای موجود با کشورهای مختلف 
در جلسه امروز مورد بررســی قرار گرفت و محدودیت با کشورهای همسایه به حالت 
قبل برگشــت، به شــکلی که با داشتن تست های پی ســی آر منفی، افراد می توانند 
وارد کشــور شوند. به این ترتیب محدودیت با کشورهای همسایه حذف شد.وی افزود: 
برخی کشورها که مسافران از آنها از طریق مرز هوایی وارد کشور می شدند و بیماری 
در آنجا کنترل شــده نیز محدودیتهایشان برداشته شده، اما محدودیت های کشورهای 
اروپایی، فرانسه و انگلیس همچنان برقرار است و سایر کشورها نیز محدودیتهایشان در 
حال بررســی است. البته کشورهایی که رشد سویه امیکرون در آنها روی بدهد ممکن 
است محدودیت هایشان اضافه شــود.در این راستا جواد هدایتی - مدیرکل ترانزیت و 
حمل ونقل بین المللی ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای – به ایسنا اعالم کرد که 
به نظر می رسد محدودیت های بســیاری در این جلسه برداشته شده و تغییر کرده اند 
از جمله اینکه ممنوعیت ســفر اتباع کشورهای همســایه به ایران برداشته شد و تنها 
محدودیت برای آن ها داشــتن کارت واکسن و تست منفی PCR است.وی افزود: البته 
هنوز این ابالغیه به دست ما نرسیده است اما به محض ابالغ آن را اجرایی خواهیم کرد. 
اما تا قبل از ابالغ این مصوبه جدید، اتباع ایرانی هم از کشورهای همسایه یا از کشورهای 
ممنوعه اروپایی و آفریقایی قصد ورود به ایران را داشتند باید تست منفی  PCR و کارت 
واکسن ارائه می کردند و اگر به هنگام ورود در غربالگری دارای عالئم مشکوک تشخیص 
داده می شــدند نیز به مدت دو هفته قرنطینه می شدند.مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل 
بین المللی ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: ممنوعیت ورود کشــورهای 
اروپایی مانند انگلســتان و فرانسه همچنان برقرار اســت اما این ممنوعیت ها مختص 
سفرهای هوایی است و به ما ارتباطی ندارد چرا که مسافر اروپایی نداریم که از مرزهای 

زمینی به کشور وارد شود.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم:
۱۹۸۲ درخواست مردم به رئیس جمهور در میز 
ارتباطات مردمی کمیته امداد استان قم ثبت و 

درحال بررسی است
معــاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امداد اســتان قــم از ۲۲۹۲ مراجعه 
حضــوری به میــز ارتباطات مردمی ســفر رئیس جمهور خبــر داد و گفت: ۱۹۸۲ 
درخواســت هم اکنون ثبت شــده و درحال بررسی اســت.به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی کمیته امــداد، محمدابراهیم نعیمی، معــاون حمایت و ســالمت خانواده 
کمیته امداد اســتان قم با اشــاره به ســیزدهمین سفر اســتانی رئیس جمهور به 
اســتان قم گفــت: میز ارتباطات مردمی ایــن نهاد، پیش از ســفر دو روزه آیت اهلل 
 رئیســی به اســتان قم در مجتمع فرهنگی تربیتی والیت تشــکیل و مســتقر شد.

وی با بیان اینکه مراجعات مصاحبه و بررسی شده توسط مددکاران این نهاد دو هزار و ۲۹۲ 
 فقره بوده است افزود: تاکنون دو هزار و ۸۱ فقره درخواست در سامانه سامد ثبت شده است.

نعیمی با بیان اینکه ۹۸ فقره از این مراجعات تکراری بوده اند ادامه داد: هزار و ۹۸۲ 
 درخواست رسیده غیر تکراری در این سامانه ثبت و درحال پیگیری و رسیدگی هستند.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان قم اضافه کرد: بیش از ۵۰ نفر از مددکاران 
و امدادگران این نهاد از روزهای نخست سفر ریاست محترم جمهوری مأموریت یافتند 
در این میز نســبت به پذیرش تقاضاها، مصاحبه مددکاری، بررسی میدانی برخی از 

درخواست ها، ثبت سامد و پیگیری نامه ها فعالیت کنند.

تفاوت ایرانی ها و اروپایی ها

اجاره نشینی و صاحب خانه بودن
در حالی که برخی تصور اشــتباه تمایل شدید ایرانی ها به صاحب 
خانه شــدن را تقبیح می کنند، اما یک کارشناس اقتصاد مسکن 
معتقد اســت اتفاقا بخش زیادی از اروپایی ها در مســکن ملکی 
زندگی می کنند.به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل نبود آمار دقیق 
از وضعیت ملکی-سکونتی خانوارها، گزارش های دقیقی از وضعیت 
مالکیت یا مســتأجر بودن خانوارهای شهری و روستایی در دست 
نیست.به خصوص که به دلیل نبود زیرساخت قانونی الزام به ثبت 
قراردادهای اجاره مسکن در ســامانه امالک و مستغالت )سامانه 
کد رهگیری اتحادیه مشــاوران امالک( و ثبت نشــدن بسیاری از 
قراردادهای اجاره مسکن، نمی توان آمار دقیقی از قراردادهای اجاره 
مسکن در ســال تخمین زد.اگرچه سامانه امالک و اسکان کشور 
که حدود یک ســال از راه اندازی آن و الزامی شدن درج اطالعات 
ملکی-ســکونتی خانوارها در این سامانه ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم )قانون مالیات بر خانه های خالی( می گذرد 
که طی این قانون، وزارت راه و شهرســازی ملزم به راه اندازی این 
ســامانه و اخذ اطالعات خانوارها به صورت خود اظهاری شده، اما 
بر اساس اعالم برخی مسئوالن معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی تعداد حداکثر ۲ میلیون خانوار اطالعات ملکی-

سکونتی را درآن درج کرده اند.

معاون وزیر راه )تیر 13۹۹(: 30 درصد خانوارهای کشــور 
مستأجرند

محمــود محمــودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی تیر ماه سال گذشــته گفته بود: بر اساس آخرین آمار 
نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور 
وجــود دارد که از این تعداد حــدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، 

معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند.

مرکز آمار )اردیبهشت 1400(: ۶۷ درصد جمعیت شهری در 
واحدهای ملکی زندگی می کنند

همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان شــاخص های 
عدالت اجتماعی که اردیبهشــت ماه امسال منتشر شد، ۶۷ درصد 
از جمعیت شهری کشور در واحدهایی سکونت داشته که مالک آن 
بوده اند؛ این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد 
می رســد.روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان می دهد که در 
ســال ۹۸ درصد جمعیت اجاره نشین در مناطق شهری نسبت به 

ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است.

وزیر راه و شهرســازی )دی 1400(: تعداد زیادی از مردم 
مستأجرند

رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۱۴ دی ماه امسال در مراسم 
تکریم و معارفه مدیران عامل پیشــین و جدید سازمان ملی زمین 
و مســکن گفت: امروز مسکن در ســبد خانوار نقش بسیار تعیین 
کننده ای دارد. حدود ۹ میلیون جوان ازدواج نکرده اند، فرض بر این 
است که حداقل ۵۰ درصد از این جوانان به علت شرایط اقتصادی 
موفق به ازدواج نشــده اند. همچنین تعداد بسیاری زیادی از مردم 
اجاره نشین هستند.یک تصور اشتباه: اکثر شهرنشینان کشورهای 

پیشرفته، مستأجرند پس ما هم دنبال خرید مسکن نباشیم!
یکی از تصورات رایج میان عامه مردم که به نظر می رســد اشتباه 
باشــد، این است که فکر می کنند بخش مهمی از مردم کشورهای 
توســعه یافته اروپایی و آمریکایی در واحدهای مسکونی اجاره ای 
زندگی می کنند و دنبال خرید ملک برای سکونت نیستند.اتفاقی 
که از آن به اجاره نشــینی و خوش نشینی یاد می شود و معتقدند 
نباید ایرانی ها هم دنبال خرید مســکن ملکی بوده و باید موضوع 

اجاره داری حرفه ای را رواج داد.

معاون مسکن وزیر راه: اجاره داری حرفه ای ترویج می شود
محمود محمــودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی اخیراً تدوین 
آئین نامــه اجــاره داری حرفــه ای را از برنامه هــای وزارتخانه در 
بخش ســاماندهی بازار اجاره اعالم کرده و گفته است: واحدهای 
مسکونی اجاره ای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می شوند 
و شــامل اراضی با اجاره ۹۹ ســاله، تسهیالت ارزان قیمت و سایر 
مشــوق ها هستند، واحدهایی محسوب می شوند که کاماًل قابلیت 
قیمت گذاری دارند.وی گفته اســت: در نظر اســت تا بازار فعلی 
اجاره با تأســیس شــرکت های اجاره داری ساماندهی شود که به 
این شرکت ها، مشــوق های مالیاتی ارائه می دهند.معاون وزیر راه 
می گوید: بر اســاس تدبیر دولت، کار این شرکت ها به نفع مالکان 

است و در عین حال، دولت مانع اجاره داری سنتی نمی شود؛ ولی 
مشــوق های مالیاتی که در حوزه اجاره داری حرفه ای دیده شده 
است حتماً در دوره زمانی مشخص می تواند ساماندهی بازار اجاره 

را در پی داشته باشد.

وزیر رفاه: سهم مسکن از سبد هزینه خانواده ها، 30 تا ۶0 
درصد /   وزیر راه: باالی ۶0 درصد

حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است 
با شــرایط کنونی، هزینه های مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه های 
خانواده هــا را می بلعد تا جایــی که حتی از توان افــراد عادی و 
قشر کارمند نیز خارج اســت اما با تهیه مسکن می توان نیمی از 
هزینه های اقتصادی خانواده ها را رفع کرد.برخی برآوردها در پاییز 
امسال نشــان می دهد، سهم هزینه مســکن در سبد خانوارهای 
شهری ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده. میانگین این شاخص در 
جهان ۱۸ درصد با دامنه نوسان ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد می شود.

وزیر راه و شهرســازی در تأیید این آمار گفته: هزینه مســکن در 
ســبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای 
کوچک به میزان کمتر برآورد شــده؛ همچنین عضو کمیسیون 
عمران مجلس از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ 

درصد خبر داده است.

کارشناس مسکن: ۷0 درصد اروپاییان مالکند
بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: یکی از تصورات ناصحیحی که در کشور ما رواج دارد این 
است که بسیاری فکر می کنند بیشتر مردم اروپا مستأجر هستند. 
در حالــی که طی ســال ۲۰۲۰ میالدی ۷۰ درصــد از جمعیت 
اتحادیــه اروپا در خانه ای زندگی می کردنــد که مالک آن بودند و 
۳۰ درصــد بقیه در خانه های اجاره ای زندگی می کردند.وی افزود: 
این میزان تصرف ملکی و اجاره ای تقریباً با ایران برابر است و اینکه 
برخی از میزان باالی تصرف ِملکی در کشــور ما می گویند انگاره 
ناصوابی است.کارشــناس اقتصادی ادامه داد: اداره آمار کمیسیون 
اتحادیه اروپا )یورواســتات( با انتشار گزارشــی در مورد وضعیت 
مالکیت و اجاره منازل مســکونی در کشورهای عضو این اتحادیه 
طی ســال ۲۰۲۰ اعالم کرد که بیشترین سهم مالکیت در رومانی 
ثبت شــده، کشــوری که ۹۶ درصد از جمعیت آن در خانه هایی 
زندگــی می کرده اند که مالک آن بــوده اند.ملکی تصریح کرد: در 
تمام کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به جــز آلمان، مالکیت منزل 
مسکونی به طور محسوســی بیش از اجاره نشینی رواج دارد. تنها 
در آلمان، تقریباً نیمی از جمعیت اجاره نشین و نیمی دیگر صاحب 

خانه هستند.

سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای اروپایی: 2۶ درصد
وی خاطرنشــان کرد: در خصوص سهم »مسکن، آب، برق، گاز و 
ســایر سوخت ها« از هزینه خانوار موضوع میان خانواده های ایرانی 
و اروپایی متفاوت اســت؛ به عنوان مثــال ۲۶ درصد از هزینه های 
یک خانوار ساکن اتحادیه اروپا را هزینه های گروه مسکن تشکیل 
می دهد که با سهم این شاخص )هزینه مسکن( در میان خانوارهای 

ساکن ایرانی بسیار متفاوت است.

رییس جمهور گفت: دستگاه های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت 
شوند.به گزارش ایِبنا، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح  دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین رهبر معظم انقالب، از خصیصه و شعار مردمی بودن 
دولت سیزدهم در دیدار ۱۹ دی مردم قم، گفت: همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند.رئیس جمهور 
از اعضای دولت خواست که عالوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه ها مراجعه می کنند نیز ارتباط 
و دیدار داشته باشند.رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود 
به آن ترتیب اثر دهید.رئیس جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند 
و تصریح کرد: نباید هیچ کدام از دستگاه های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفتگو و مشورت با صاحب نظران عرصه کاری خود داشته 
باشــند.آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید 
نظام پرداخت حقوق را عادالنه کنیم. آنچه امروز اجرا می شــود غلبه چانه زنی در نظام پرداخت حقوق اســت که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح شود.رئیسی اظهار داشت: الزم است 
کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادالنه ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و 

مزایا در دستگاه های مختلف را ملغی اعالم کند.رئیس جمهور خطاب به مسئوالن ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی افزایش پیدا کند.

براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، وزارت کار و ســازمان هدفمندی یارانه ها را موظف کرده تا 
بخشــی از یارانه بگیران پردرآمد را تا خردادماه سال آینده از فهرست دریافت یارانه حذف کنند.به 
گزارش مهر بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که دولت، وزارت رفاه و سازمان هدفمندی 
یارانه ها را موظف کرده تا بخشــی از یارانه بگیران پردرآمد را تا خرداد ماه ســال آینده از فهرست 
دریافــت یارانه حــذف کنند.دولت پیش بینی می کند که این حذفی ها اغلب از ســه دهک باالی 

درآمدی باشند.در متن الیحه بودجه آمده است؛ بر اساس بند ب تبصره ۱۴ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید با همکاری ســازمان هدفمندی یارانه ها و با اســتفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ قانون بودجه 
ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی 
خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشــار آســیب پذیر با اولویت 
خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه می توانند در سامانه الکترونیکی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس اطالعات و داده های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی 

)ره( بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجدداً برقرار شود.

آیت اهلل رئیسی در جلسه هیات دولت:

یارانه چه کسانی حذف می شود؟قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کاالها شوید
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گزیده خبر

تعرفه برق برای مشترکان رعایت کننده 
الگوی مصرف افزایش نمی یابد

معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
از اجرای آیین نامه نحوه محاســبه تعرفه بــرق از بهمن ماه  1400 خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، عبداله نثار با 
اعالم این که قیمت تعرفه برق تغییری نخواهد داشــت و فقط نحوه محاسبه 
پلکانی مصرف مشترکان تغییر کرده است گفت: با اجرای این آیین نامه هزینه 
برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند هیچ تغییری نخواهد داشت و 
فقط در صورت اســتفاده بیش از الگوی مصرف به صورت پلکانی میزان بهای 
برق آن ها تغییر و افزایش خواهد یافت.نثار افزود: در فصول غیرگرم سال الگوی 
مصرف مشــترکان بدون تغییر 200 کیلــووات خواهد بود و با توجه به اینکه 
72درصد از مشترکان اســتان زنجان پایین تر از الگوی مصرف استفاده دارند 
میزان هزینه این مشترکان تغییری نخواهد داشت ولی در صورت عدم رعایت 
الگوی مصرف تعرفه ی برق این مشترکان تا 2 برابر و یا باالتر افزایش می یابد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
قیمت ارائه انرژی را در ایران بسیار پایین تر از میانگین جهانی دانست و اضافه 
کرد: قیمت انرژی و به خصوص برق در ایران بســیار نازل است و همین نرخ 
اندک موجب می شــود برخی از مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکنند و با 
توجه به اینکه بیش از 90درصد از برق مصرفی کشــور با منابع طبیعی تولید 
می شود، عدم اســتفاده صحیح از برق، عالوه بر اتالف منابع کشور بر آلودگی 

زیست محیطی نیز موثر است.

راهکارهای کمی و کیفی برای کاهش مصرف 
گاز فوالدسازان

  ســهم صنعت فوالد از مصرف گاز کشــور حدود ۵ درصد اســت، ولی با بروز 
کوچک ترین مشــکلی در این زمینه، نخســتین گزینه برای قطع برق از سوی 
دولت به شــمار می روند. هم اکنون مصرف گاز در بخــش خانگی و تجاری به 
آستانه ۶00میلیون مترمکعب رسیده و همین مساله سبب توقف گازرسانی به 
صنایع از جمله فوالد شده است.سهم صنعت فوالد از مصرف گاز کشور حدود 
۵ درصد است، ولی با بروز کوچک ترین مشکلی در این زمینه، نخستین گزینه 
برای قطع برق از ســوی دولت به شمار می روند. هم اکنون مصرف گاز در بخش 
خانگی و تجاری به آستانه ۶00میلیون مترمکعب رسیده و همین مساله سبب 
توقف گازرســانی به صنایع از جمله فوالد شده اســت.در همین راستا فعاالن 
صنعت فوالد معتقد هستند که مشکل تامین گاز فوالدسازان، مشکلی است که 
سال های آینده نمود آن برای فوالدسازان بیشتر از روزهای کنونی خواهد بود، 
چراکه میدان های گازی جدیدی در راه نیست؛ از این رو می طلبد که فوالدسازان 
بیش از پیش در پی راهکارهایی برای تامین گاز مصرفی خود باشند.به گزارش 
»دنیای اقتصاد«، مدیرعامل فوالد خراســان درباره چالش گاز در صنعت فوالد 
عنوان کرد: قطعی گاز چالشی است که برای فوالدسازان از تمام مشکالت مهم تر 
به نظر می رســد. با توجه به این موضوع که شرکت فوالد خراسان تمام زنجیره 
تولید را به صورت کامل در اختیار دارد، هر جای این زنجیره دچار مشکل شود، 
کل زنجیره را دچار مشکل خواهد کرد. کسری غفوری در ادامه خاطرنشان کرد: 
ما انتظار داریم که وزارت نفت و شرکت ملی نفت در کنار ما فوالدسازان باشند. 
امروز مصرف خانگی گاز به ۵00 کیلومترمکعب رســیده و این میزان مصرف 
نســبت به مشابه سال گذشته، با افزایش ۸0میلیون مترمعکب افزایش خانگی 
همراه بوده که معادل 1۸درصد افزایش است.وی در ادامه تصریح کرد: از سوی 
دیگر، از آنجا که در میادین گازی فشــارافزایی صورت نمی گیرد با کسری گاز 
روبه رو شده ایم. با توجه به این شرایط، برخی برای صنعت فوالد تصمیم گیری 
کرده و به ســرعت گاز فوالد را قطع می کنند، درحالی که فوالدســازان امکان 
استفاده از سوخت دوم را ندارند یا بخواهند از سوخت های فسیلی استفاده کنند. 
فوالدسازان تنها می توانند از گاز استفاده کنند و در حقیقت گاز جزو ماده اولیه 

تولید آهن اسفنجی به شمار می رود.

برای نخستین بار در کشور؛
بومی سازی 78 قطعه و تعمیرات توربین 

تاسیسات تقویت فشار گاز
سرپرســت منطقه 9 عملیات انتقال گاز از بومی سازی 7۸ قطعه و تعمیر و راه 
اندازی توربین تاسیســات قلعه جیق برای نخستین بار در کشور پس از 2 سال 
مطالعه و تالش شبانه روزی به دست توانمند متخصصان جوان ایرانی خبر داد.

محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: اقدام ارزشمند تعمیرات اساسی 
توربین Bتاسیســات قلعه جیق در استان گلستان با توجه به عدم امکان تامین 
اقالم توربین MAN و انتقال این توربین به خارج از کشــور به واسطه شرایط 
خاص حاکم، توســط متخصصان جوان شــرکت انتقال گاز ایران در منطقه 9 
عملیات برای نخستین بار در کشــور انجام شد.مفخمی با اعالم اینکه در سال 
های گذشته توربین تاسیسات قلعه جیق به صورت پکیج کامل به کشور سازنده 
)آلمان( ارسال و بعد از مونتاژ قطعات و باالنس توسط کارشناسان آلمانی نصب و 
راه اندازی می شد، افزود: مذاکراتی در خصوص انجام تعمیرات اساسی با شرکت 
سازنده در چندین مرحله صورت گرفت که این درخواست بدلیل شرایط خاص 
بین المللی قابل اجرا نبود.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به امکان از ســرگیری 
واردات گاز از کشــور ترکمنســتان، تعمیرات این توربین توســط کارشناسان 
مجموعه معاونت عملیات تاسیســات تقویت فشار گاز منطقه 9 پس از 2 سال 
مطالعه و تالش مستمر شبانه روزی و ابتکارات ارائه شده و بومی سازی 7۸ قطعه 

و بازسازی برخی اقالم انجام شد.

بیش از 7 هزار متر از شبکه جمع آوری فاضالب شهر 
کرمانشاه شستشو و الیروبی شد

کرمانشــاه -  مدیر امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه خبر داد: طی یک ماه گذشته 7 هزار و 
400 متر از شــبکه جمع آوری فاضالب شهر توسط اکیپ حوادث و اتفاقات این امور شستشو 
و الیروبی شد.  فرشاد حیاتی مدیر امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه با اعالم این خبر گفت: 
اکیپ حوادث و اتفاقات فاضالب منطقه یک به منظور جلوگیری از پس زدگی فاضالب به منازل 
و معابر شهروندان با هدف حفظ سالمت آنها و  پیشگیری از چالش های زیست محیطی اقدام 
به شستشــو 7 هزار و 400 متر از شــبکه جمع آوری فاضالب، ۳۶۵ مورد الیروبی منهول، 19 
مورد همسطح سازی و مرئی سازی منهول، 11 مورد تعویض دریچه فاضالب، 109 مورد رفع 
حادثه شــبکه فرعی و 77 مورد حادثه انشعاب نمود.حیاتی به 1۳0 متر لوله گذاری به منظور 
مرتفع نمودن حادثه گرفتگی شبکه جمع آوری فاضالب اشاره کرد و افزود: این امور با تعویض 
1۳0 متر از خط لوله اصلی و شبکه جمع آوری فاضالب به سایزهای 700، ۵00، 2۵0 و 200 
میلیمتری توانســت 9 حادثه فاضالب در محالت شهر را مرتفع نماید.مدیر امور آب وفاضالب 
منطقه یک شــهر کرمانشاه در پایان از مشــترکین  گرامی درخواست نمود تا از ورود زباله به 
منهول های فاضالب جلوگیری نموده و در صورت مشــاهده مفقــودی یا جابه جایی دریچه 
منهول موضوع را با سامانه 122 حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضالب استان درمیان بگذارند.

اولین همایش صیانت از شبکه های توزیع برق استان 
کرمانشاه برگزار شد

  کرمانشــاه -اولین همایش صیانت از شبکه های توزیع برق در شهرستان کرمانشاه با حضور 
سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق، نماینده دستگاه قضایی، نماینده نیروی انتظامی، دبیر 
کمیســیون پیشگیری از سرقت استانداری، بخشدار مرکزی کرمانشاه و بخشداران و دهیاران 
شهرستان کرمانشاه برگزار شد.مرادی سرپرست این شرکت، گفت: مهم ترین شریان های اصلی 
حیات امروزی و اجتماعی و از جمله اقتصاد، بهداشت  و درمان، صنعت، حمل ونقل، کسب و 
کار تجارت و... مستقیم و غیر مستقیم به صنعت برق گره خورده است.رادی ادامه داد: شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در قالب 19 مدیریت از طریق 12 هزار کیلومتر خطوط 
فشــار متوســط و 7هزار کیلومتر فشار ضعیف به ۸0۶ هزار مشــترک خدمات ارائه می دهد.

سرپرســت شرکت نیروی برق استان کرمانشــاه ادامه داد: خدماتی که توسط اینشرکت ارائه 
میشود، غیرحضوری و مبتنی بر IT است، برای مثال قبض مشترکین به صورت پیامک ارسال 
می شود و همچنین عموما مشــترکان می توانند مشکالت خود را از طریق سامانه 121 به ما 
اعــالم کنند.وی ادامه داد: وظیفه ما توزیع برق مطمئن و پایدار با رویکرد اقتصادی اســت و 
اختالل و قطع برق می تواند برای عموم مردم در شهر و روستا، مراکز صنعتی، درمانی، ادارای 

و... مشکل ساز شود.

 اصالح وبهینه سازی شبکه های برق رسانی 
در ۳ روستای شهرستان خانمیرزا

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری مهندس علی 
انتظامی مدیر امور برق شهرستان خانمیرزا گفت : در راستای اجرای طرح "بهارستان" ،  شبکه 
های برق رسانی  ۳ روستای ارمند علیا ، ارمند سفلی و مسن از توابع بخش ارمند این شهرستان 
با جمعیتی بالغ بر ۵000 نفر و 12۸۸ مشترک برق  بطور کامل اصالح وبهینه سازی شد.وی 
در توضیح این پروژه ها گفت : آزاد سازی حریم شبکه های برق رسانی ، جابجایی ونصب پست 
های هوایی ،تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار و تقویت شبکه های تکفاز به سه فاز از 
جمله اقداماتی است که در بهینه سازی شبکه های برق این روستاها انجام شد.علی انتظامی با 
اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ها ۳0 میلیارد ریال هزینه شده است ،گفت : کاهش تلفات 
انرژی ، کاهش خاموشــی ها ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، رفع افت ولتاژ احتمالی ، ایمن 

سازی تاسیسات برق رسانی و... از مزایای اجرای پروژه های فوق می باشد.

تالش اوپک برای جلوگیری از صعود نفت به ۱۰۰ دالر
وزیر نفت عمان اظهار کــرد اوپک و متحدانش نمی خواهند 
نفت به 100 دالر در هر بشــکه صعود کند و در احیای سریع 
تولیــد برای جلوگیری از داغ شــدن بیش از حد بازار جهانی 
هســتند.به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش که در راس آنها 
عربستان سعودی و روسیه قرار دارند در حال احیای تولیدی 
هســتند که در اوج بحران شــیوع پاندمی کووید 19 محدود 
کرده بودند و از اوت ســال 2021 هر ماه 400 هزار بشکه در 
روز به تولیدشــان اضافه کردند. با این حال افزایش تولید به 
دلیل موانعی ماننــد ناآرامیهای داخلی و بودجه های محدود، 
عمال با مانع روبرو شــده است. قیمتهای نفت از ابتدای سال 
میالدی جاری روند صعودی پیدا کرده اند و در بازار لندن به 
بیش از ۸0 دالر در هر بشــکه صعود کرده اند. بانکهای بزرگ 
قیمت های باالتر برای نفت را پیش بینی می کنند و قراردادها 
به چشم انداز صعود نفت به باالی 100 دالر در هر بشکه اشاره 
دارند که تهدیدی برای تشدید فشارهای تورمی در اقتصادهای 
مصرف کننده بزرگ نفت خواهد بود.نفت برنت سال 2021 را 
با ۵0.۵ درصد افزایش به پایان برد که بزرگترین رشد قیمت 
از سال 201۶ بود، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت ۵۵.۵ 
درصد رشــد داشت که قویترین عملکرد این شاخص از سال 
2009 بود که طی آن ســال بیش از 70 درصد صعود کرده 
بشکه رسیده بود که باالترین رکورد از سال 201۸ بود و وست صعود کرده بودند و نفت برنت به ۸۶ دالر و 70 ســنت در هر بود. هر دو شاخص در ماه اکتبر به باالترین قیمت سال 2021 

تگزاس اینترمدیت به ۸۵ دالر و 41 سنت در هر بشکه افزایش 
یافته بود که باالترین حد از سال 2014 بود.محمد الرومهی، 
وزیر نفت عمــان در مصاحبه ای در ریاض گفت: ما در اوپک 
پالس بسیار محتاط هســتیم و اوضاع بازار را هر ماه بررسی 
می کنیم. اما تصور می کنیم افزایش تولید 400 هزار بشــکه 
در روزی که هر ماه تصویب شده، خوب بوده زیرا تقاضا رو به 
رشد است و ما می خواهیم مطمئن شویم که بازار بیش از حد 
داغ نمی شود.به گفته رومهی، صعود قیمتهای نفت بسیاری از 
کشورهای مصرف کننده را به دلیل تاثیر آن بر فشار تورمی و 
به خطر افتادن روند احیای اقتصادی جهان نگران کرده است. 
بخشی از این مشــکل کمبود ظرفیت تولید جهانی به دنبال 
کاهش هزینه بوده است. طی پنج سال گذشته سرمایه گذاری 
در صنعت محدود شده و ما اکنون بهای آن را می پردازیم. این 
مسئله ای است که روی خود اوپک پالس تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اوپک به دلیل اختالالت تولید در 
نیجریه و لیبی، ماه میالدی گذشته موفق شد تنها بخشی از 
افزایش تولیدی که مقرر شــده بود را اجرایی کند. بســیاری 
از اعضای گروه اوپک پالس مانند آنگوال و مالزی هم شــاهد 
کاهش تولید به دلیل افت ســرمایه گــذاری بوده اند. حتی 
روســیه هم برای افزایش تولید در ماه میالدی گذشــته به 

مشکل برخورد کرد.

قیمت نفت پس از رشد چشمگیری که روز گذشته داشت، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی ثابت بود.به گزارش ایسنا، نفت برنت 
و نفت آمریکا در باالترین سطح خود از زمان شناسایی واریانت اُمیکرون در اواخر ماه نوامبر معامله می شوند زیرا این واریانت به شدت 
مســری، برخالف نگرانیهای قبلی، روی تقاضا برای سوخت تاثیر چندانی نگذاشته است.بهای معامالت نفت برنت با شش سنت معادل 
0.07 درصد افزایش، به ۸۳ دالر و 7۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۳.۵ درصد صعود کرده بود.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 20 سنت معادل 0.۳ درصد افزایش، به ۸1 دالر و 42 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز سه 
شنبه ۳.۸ درصد افزایش یافته بود.جروم پاول، رییس فدرال رزرو، روز سه شنبه گفت: اقتصاد افزایش اخیر موارد ابتال به کووید 19 را که تاثیرهای موقتی خواهد داشت، تحمل 
خواهد کرد و بانک مرکزی آماده شروع تحکیم سیاست پولی است.لئونا لیو، تحلیلگر شرکت دیلی فارکس در سنگاپور گفت: در حالی که پاول اطمینان داد بانک مرکزی آمریکا 
تورم رو به رشد را کنترل خواهد کرد؛ بانک مرکزی قادر است مانع آسیب دیدن رشد اقتصادی شود. این امر می تواند تقاضا برای نفت را افزایش دهد.با این حال آمار موسسه 
امریکن پترولیوم که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد ذخایر نفت افت کمتر از حد انتظاری داشته و ذخایر بنزین و سوختهای دیگر بیشتر از حد انتظار افزایش پیدا کرده است.

طبق آمار این موسسه، ذخایر نفت در هفته منتهی به هفتم ماه ژانویه به میزان 1.1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر 
به میزان 1.9 میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر بنزین به میزان 10.9 میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار باالتر از پیش بینی تحلیلگران برای رشد ذخایر به میزان 

2.4 میلیون بشکه بود. ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و نفت کوره به میزان سه میلیون بشکه رشد کرد که باالتر از نرخ رشد 1.۸ میلیون بشکه بود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: با توجه به اینکه بیش از 7۵ درصد از مشترکان خانگی زیر الگو برق مصرف می کنند، طبق مصوبه 
دولت، مشترکان می توانند با دقت در مصرف برق از مشوق های جذاب استفاده کنند در حالی که به هیچ عنوان از رفاه آنها کاسته نمی شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، »همایون حایری« افزود: به طور مثال، آن دسته از مشترکان خانگی که در ماه های گرم سال نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته کمتر برق مصرف کنند و میزان استفاده برق آنها زیر الگوی تعریف شده باشد، مشمول تشویق های مصوبه هیئت دولت 
خواهند شد.وی ادامه داد: مهمترین هدف مصوبه هیئت دولت، بهینه سازی مصرف برق است، بنابراین در مناطق عادی که بیشتر مشترکان 

در این بخش ها سکونت دارند، الگوی تعیین شده 200 کیلووات ساعت در ماه های غیرگرم و ۳00 کیلووات ساعت در ماه های گرم است که نیازهای مصرف برق یک خانوار را به 
صورت کامل پوشش می دهد.حایری با اشاره به اینکه بخش کمی از مشترکان مصرف باالتر از الگو دارند، تصریح کرد: این گروه تاکنون از یارانه بیشتری بهره مند می شدند که 
بر اساس مصوبه جدید، از این پس یارانه یکسانی که برای کل مشترکان لحاظ شده است نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر از الگو، هزینه 
بیشتری باید پرداخت کنند.وی اضافه کرد: این اقدام به منظور برقراری عدالت در توزیع یارانه های انرژی صورت گرفته و از آنجا که بیشترین برق مورد نیاز کشور توسط بخش 
خصوصی تولید می شود، دولت می بایست برق را با قیمت واقعی خریداری و با نرخ یارانه ای به مشترکان تحویل دهد که در این شرایط، مشترکانی که از برق بیشتری استفاده 
می کردند، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شدند.معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه سرمایه گذاری در صنعت برق هزینه بر و زمان بر است، تاکید کرد: همه سرمایه گذاری ها 

برای پوشش نیاز مصرف در مدت زمان محدودی از سال یعنی در حدود ۳00 ساعت در سال است، در حالی که اگر مشترکان پرمصرف بتوانند مصارف خود را کاهش دهند.

مشوق های جذاب در انتظار مشترکان کم مصرفآهنگ رشد قیمت نفت آهسته شد

فراخوان )آگهی( مناقصه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه )به عنوان مناقصه گزار و کارفرما(، در نظر دارد پروژه تعمیر و 
بازسازی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان کرمانشاه به شماره مناقصه 113/11623 را 
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به پیمانکاران واجد شرایط در رشته ساختمان و ابنیه 
)دارای گواهینامه صالحیت و ظرفیت کاری مجاز آزاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی( و به شرح زیر واگذار 
نماید. عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ســاعت 14 مورخ 1400/10/25 اسناد مناقصه 
را دریافت نمایند. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( باید به مبلغ 1.228.346.333 
ریال با رعایت آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب با 
 IR050100004056013207595339 شناسه 908108500201940560132075953390 و شبای
به نام تمرکز ســپرده ثبت اســناد و امالک نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران تهیه و تسلیم گردد. 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 1400/11/05 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 مورخ 
1400/11/06 می باشد برآورد اولیه برمبنای فهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی1400 
محاسبه شده که معادل 24.566.926.659 ریال است. نوع، کمیت و کیفیت خدمات مناقصه عبارت است 
 ،UPVC از: انجام تعمیرات اساسی ساختمان شامل تعویض کلیه پنجره های فوالدی و جایگزینی با پنجره های
اجرای کاشی و ســرامیک تعویض کلیه لوله های فرسوده و رادیاتورهای قدیمی، تعویض سیستم برق کشی 
شــبکه و اعالم حریق و اطفا حریق، تخریب و برچیدن تیغه های مزاحم و احداث دیوارهای جدید، برداشتن 
کلیه کانال های کولر و لوله کشی جدید برای نصب کولر گازی، محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل اسناد و 
پیشنهادها و هرگونه اطالع رسانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد و محل تحویل نسخه 
فیزیکی اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و همچنین محل گشایش پیشنهادها، اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمانشاه به نشانی، کرمانشاه، فرهنگیان فاز یک، بلوار شهید مطاعی، اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمانشاه با کد پستی 6714715752 است بارگذاری تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در 
سامانه ستاد و تحویل نسخه اصلی به صورت فیزیکی الزامی است. بارگذاری هرگونه مدرک و مکاتبه توسط 
مناقصه گزار در سامانه ستاد به منزله اطالع رسانی و تحویل به مناقصه گر محسوب می شود مناقصه گر باید 
کلیه اسناد مناقصه )پاکت های ب و ج( را با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر 
الکترونیکی خود، امضا و مهر کرده و در ســامانه ستاد بارگذاری نماید. پاکت های بارگذاری شده ب و ج که 
فاقد امضا و مهر الکترونیکی هستند پذیرفته نشده و مردود اعالم می گردند نام و نشانی مدیر طرح: متعاقبا 
اعالم می گردد مدت اعتبار پیشنهادها 3ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است. ارایه تصویر تاییدیه 

صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هنگام عقد قرارداد الزامی است.

کرمانشاه، فرهنگیان فاز یک، بلوار شهید مطاعی، اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
کد پستی 6714715752

تلفن های تماس: 083-38226546-38226547-38226553-38226557-38226544
فاکس: 083-38226560

http://ksssaa.ir :آدرس اینترنتی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
Kermanshah-sabt@ssaa.ir :پست الکترونیکی
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گزیده خبر
در مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد صورت گرفت: 

 قابلیت اتصال به شبکه اکتشافی ایمپاسکو
طرح ســاماندهی مغزه های حفاری اکتشــافی برای اولین بار در شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران توســط مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد آغاز شد و می 
تواند کمک بسیار شایانی به هوشمند سازی انبارش فعالیت اکتشافی در مجموعه 
شــرکت کند.به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
در راســتای طرح ساماندهی جعبه مغزه های حفاری اکتشافی موجود در مرکز 
تحقیقات مــواد معدنی یزد، طی ۹ ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰، تعداد ۱۱،۳۰۰ 
جعبه مغزه پالک کوبی و بارکدســازی شد و به سوله محل نگهداری جعبه مغزه 
ها انتقال یافت.بر اساس این گزارش تعداد جعبه مغزه پالک کوبی و بارکدسازی 
شــده در سال جاری نسبت به دو سال گذشته رشــد بیش از ۵۰۰ درصدی را 

تجربه کرده است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین سایپا و 
تراکتورسازی تبریز

با امضای تفاهم نامه همکاری بین گروه خودروسازی سایپا و شرکت تراکتورسازی 
تبریز، بخشــی از توان فنی و مهندسی سایپا در کشور سوریه به تولید و مونتاژ 
ماشین آالت کشاورزی اختصاص خواهد یافت.به گزارش سایپانیوز، این اقدام در 
راستای توسعه حجم صادرات غیرنفتی کشور به بازارهای منطقه صورت می گیرد 
و با اجرای آن شــرکت تراکتورســازی تبریز این امکان را به دســت می آورد تا 
محصوالت خود را با اســتفاده از توان فنی مهندسی شرکت سیویکو در سوریه 
تولید و عرضه کند.انتقال تکنولوژی، تولید و فروش محصوالت تراکتورسازی ایران 
به صورت انحصاری در کشور سوریه با استفاده از امکانات و زیرساخت های شرکت 
سیویکو از جمله مفاد این تفاهم نامه است. همچنین انتقال بخشی از سهام سایپا 

در شرکت سیویکو به تراکتورسازی تبریز در حال بررسی و مذاکره است.

پیشنهاد الیحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری رشت
محمدپور-گیالن؛ مدیر برنامه و بودجه شهرداری رشت از ارائه الیحه پیشنهادی 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری رشت به شورای اسالمی تا پایان دی ماه امسال خبر داد و 
گفت: افزایش درآمدهای پایدار و بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری از مهمترین 
رویکردهای بودجه سال آتی است. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت - اســماعیل چراغی مدیر برنامه و بودجه شهرداری 
رشت اظهار داشت: الیحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری رشت تا پایان 
دی ماه ســال جاری به شورای اسالمی شــهر رشت ارائه می گردد.مدیر برنامه و 
بودجه شهرداری رشت با بیان اینکه بودجه سال آتی شهرداری از حیث منابع با 
تغییرات بنیادین و ساختار شکنانه در بخش تامین منابع مالی و اصالح ساختار 
همراه است، افزود: شهرداری رشت در تالش است تا پیش زمینه های استفاده از 
ظرفیتهای تامین مالی جدید اعم از انتشار اوراق مشارکت، اوراق قرضه ، فاینانس 

و سایر منابع جدید تامین مالی را در سال آینده لحاظ نماید.

راهکار رشد صادرات از زبان عضو 
اتاق بازرگانی ایران

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تمامی 
طرح ها و برنامه هایی که در سطح خرد برای بهبود سطح تجارت 
کشور انجام می شــود، مثبت خواهند بود، ادعا کرد که راهکار 
نهایی آشتی با اقتصاد جهان است.علی شریعتی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: هرچند آمارهای صادراتی نشان می دهد که 
ما در سال جاری رشد ۴۰ درصدی داشته ایم اما باید توجه کرد 
که از ســویی این آمار در مقایسه با آمار سال قبل و درگیری 
با کرونا به دســت آمده و از سوی دیگر در کاالهایی که ارزش 
افزوده باالتری دارند و برای کشور ارزآوری می کنند ما پیشرفت 
قابل توجهی نداشــته ایم.وی با بیان اینکه هــدف گذاری در 
تجارت خارجی کشور باید مشخص شود، بیان کرد: اگر ما این 
طور برنامه ریزی کنیم که صرفا آمار صادراتی فعلی مان کاهش 
پیدا نکند، باید یک مســیر را طی کنیم و اگر بنا باشد خود را 
به صادراتی بیش از ۲۳۰ میلیارد دالری کشوری مانند ترکیه 
برســانیم، باید در بخش های دیگــر فعالیت کنیم، در مجموع 
اینکه ما چه نگاهی به آینده داشته باشیم، تا حد زیادی راهی 
که باید طی کنیم را نیز مشــخص می کند.عضو اتاق بازرگانی 
ایران با اشــاره به برخی برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی 
سازمان توسعه تجارت برای بهبود آمارهای صادراتی و بازگشت 
ارز، تشریح کرد: اقداماتی مانند تهاتر کاال یا استفاده از ظرفیت 
رمزارزها یا طرح های دیگری که در هفته های گذشــته مطرح 
شده قطعا اثرات مثبتی خواهند داشت اما بسیاری از این طرح ها 
در ســطحی محدود و کوچک عمل می کنند و برای آنکه آمار 
صادراتی کشور در سطح کالن افزایش یابد قطعا باید مسیرهای 
دیگری را دنبال کرد.شریعتی مدعی شد: اقتصاد ما در سال های 
گذشــته ارتباط کاملی با اقتصاد جهانی نداشته است. ما برای 
آنکه بتوانیم به آمارهای صادراتی قابل توجه دست پیدا کنیم، 
باید با جهان آشــتی کنیم و از این جهت سرنوشت مذاکرات 
وین برای بخش خصوصی و صادرکنندگان اهمیت زیادی دارد.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا می توان به تهاتر کاالیی به 
جای دریافت ارز بلوکه شده در کشورهای مختلف اتکا کرد نیز 
گفت: تا کنون این طرح ها به بخش خصوصی نرسیده و بیشتر 
در کشورهایی خاص و به در رابطه با ارزهای دولتی اختصاص 
یافته اســت. در این حوزه ظرفیت بزرگی وجود ندارد و شاید 
بتوان در مواردی مانند چای یا کاالهایی مشابه به جمع بندی 
رسید ولی در کل بعید است که بتوان بخش قابل توجهی از ارز 

صادراتی را به این شکل به کشور بازگرداند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

خط فقر ۴ میلیون تومانی شبیه طنز و مزاح است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: فعالین 
اقتصادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات کار می کنند، دیگر 
به آمارهایی که در چند سال اخیر داده می شود اعتماد نمی کنند. 
اگر بخواهند از این آمار اســتفاده کنند باید ضریب خطای بسیار 
زیادی را در نظر بگیرند که مســلما چندان کمکی هم نمی کند.

مهراد عباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اظهارات 
معاون وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره 
۴ میلیون تومان است، اظهار کرد: این اظهارنظر با آمارهای قبلی 
که ارائه می شــد، اختالف زیادی دارد. ما در ایران آمار دقیقی در 
مورد هیچ موضوعی نداریم. هــر آماری که وجود دارد با خطای 
باالیی است که شامل خط فقر هم می شود. با وضعیت هزینه های 
مسکن، مواد غذایی و... به نظر می رسد که میزان خط فقر بسیار 
بیشتر از این ارقام باشد. اگر خانواده ای بخواهد در طول ماه فقط 
چند بار گوشــت بخورد چند برابر ایــن ۴ میلیون تومان را باید 
صرف کند. هزینه های اجاره خانه به خصوص در شهرهای بزرگ 
بسیار زیاد اســت.وی در ادامه اضافه کرد: ۴ میلیون تومان برای 
یک خانواده ۴ نفره خط فقر نیســت بلکه خط مرگ است اگر در 
شهرهای بزرگ خانه نداشته باشند، فقط باید نان خشک بخورند.

عباد تصریح کرد: در چند وقت اخیر بسیار شاهد اظهارات متناقض 
بودیم. در بدنه دولت، سازمان های مختلف اظهارنظرهای متفاوتی 
می کنند. گاهی این اظهارنظرها مانند همین موضوع خط فقر ۴ 
میلیون تومانی بسیار رادیکال و گاهی هم بسیار پوپولیستی است. 
در مجموع آمار درستی در اقتصاد ما وجود ندارد. یکی از آمارهای 
بســیار مهمی که یک بازرگان نیاز دارد آمــار واردات و صادرات 
کشور است که در چند ســال گذشته چنین آماری را نداشتیم. 
البته به تازگی این اطالعات منتشــر شده اما دقیق نیست.وی با 
انتقاد از آمارهای اشتباه منتشــر شده گفت: مرجع رسمی آمار 
ما دو نهاد مختلف هســتند که آمارهای منتشره آنها در بسیاری 
موارد مغایرت دارد. برای یک بازرگان مهم ترین موضوع ثبات است 
تا بتواند برنامه دقیق داشــته باشد. برای این برنامه ریزی نیاز به 

آمار دقیق و درســت دارد. یــک صادرکننده برای انجام صادرات 
به ســختی می تواند اطالعات و آمار به دست بیاورد.عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: فعالین اقتصادی که در 
حوزه تولید، واردات یا صادرات کار می کنند، دیگر به آمارهایی که 
در چند ســال اخیر داده می شود اعتماد نمی کنند. اگر بخواهند 
از این آمار اســتفاده کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در 
نظر بگیرند که مسلما چندان کمکی هم نمی کند. در حوزه های 
بسیار کمی آمار به نسبت دقیق تری داریم برای مثال می توان به 
بازاریابی اشــاره کرد که می توان به آمار اداره ثبت احوال استناد 
کنند چراکه به نســبت دقیق است. اما آمارهایی از این دست که 

در حوزه های مختلف به فعالین اقتصادی کمک کند به قدر کافی 
وجود ندارد.وی اضافه کرد: برای مثال اگر کسی بخواهد اکسیژن 
و نیتروژن تولید کند، نمی تواند آمار دقیقی پیدا کند که واقعا چه 
تعداد تولیدکننده در این زمینه وجود دارند. می تواند این آمار را 
پیدا کند که چه میــزان پروانه با چه میزان ظرفیت تولید صادر 
شــده اما می دانیم که در ایران بسیاری از این پروانه ها عمال کار 
نمی کنند، بسیاری هم با ظرفیت بسیار کمتری کار می کنند. به 
خاطر نبود این اطالعات شــاهد هســتیم که بسیاری به صورت 
هیجانی وارد اصنافی می شــوند در حالی که واقعا بازاری نیست. 
کســانی که در کرونا وارد تولید اکســیژن شدند االن نمی توانند 

کاالی خود را بفروشــند چون به آماری استناد کردند که دقیق 
نبوده اســت. مثال های زیادی از این دست وجود دارد و کسانی 
که هوشمندانه تر رفتار می کنند به این اطالعات اعتماد نمی کنند.

آرگون: خط فقر 4 میلیون تومانی شبیه طنز و مزاح است
عباس آرگون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد ارائه 
آمار خط فقر ۴ میلیــون تومانی اظهار کرد: این موضوع اصال با 
واقعیت های اقتصادی تطابق ندارد، طبق این گفته سرانه هر فرد 
۱ میلیون در نظر گرفته شده اســت. نرخ مسکن، مواد غذایی، 
حمل و نقل و ... نشــان می دهد کــه هیچ تطابقی بین این رقم 
با واقعیت وجود ندارد. با تورمی که ما در این ســال ها داشــتیم 
مطــرح کردن خط فقر ۴ میلیون تومانی بــرای خانواده ۴ نفره 
بیشتر به طنز شبیه اســت.  یک نان خالی امروز ۵ هزار تومان 
است، هزینه های دیگر مانند حمل و نقل و انرژی و اجاره مسکن 
هم مطرح اســت. مجموع اینها نشان می دهد که چنین خبری 
اصال همخوان با واقعیت نیســت و بیشــتر به مزاح شبیه است.

وی افزود: نرخ بانک مرکزی برای خط فقر باید مالک باشــد، یا 
اینکه نرخ اعالمی مرکز آمار لحاظ شــود. مرجع رسمی انتشار 
آمار در کشــور مرکز آمار ایران اســت.  قطعا بین این دو مورد 
هم اختالفاتی وجود دارد. موضوع آمار نیازمند یک ســاماندهی 
در کشــور است که یک مرجع مشخص آماری آن را اعالم کند. 
امیدواریم که سبدی که در نظر گرفته می شود برای تعیین این 
موضوع سبد مناسبی باشد.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با انتقاد از اعالم اطالعات و آمار نادرست گفت: یک تصمیم 
خوب تصمیمی است که مبتنی بر اطالعات آمار دقیق و درست و 
به موقع باشد. اطالعات غیردقیق و غیرمستدل می تواند منجر به 
تصمیم گیری های نادرستی هم شود بنابراین باید اطالعات دقیق 
داشته باشیم که بتوانیم مبتنی بر آن تصمیمات درستی بگیریم. 
بنابراین داشتن اطالعات و آمار درست و دقیق مهم ترین بخش 

در تصمیم گیری است.

در جریان عرضه گســترده لوازم خانگی 
خارجی در ســطح فروشگاه ها آن هم در 
زمــان ممنوعیت، دالیــل متفاوتی برای 
آن مطرح می شود که تقاضای مشتریان، 
کیفیت باالتر، فروش آسانتر و البته سود 
بیشتر از جمله آن است.به گزارش ایسنا،   
اگرچه از ســال ۱۳۹۷ تاکنــون واردات 
کاالهای گروه چهار به دلیل شرایط ارزی 
ممنوع شــده و لوازم خانگی هم جزئی از 
این ممنوعیت است ولی همواره با حاشیه 
پیــش رفته اســت؛ از واردکنندگانی که 
کاالی وارداتی آنها در گمرک دپو شــده 
و به دنبال رایزنــی برای خروج از مبادی 
رسمی هســتند گرفته تا کاالهایی که از 
طرق مختلف دیگر از جمله سهمیه های 
مرزنشــینی، کولبری و حتی قاچاق وارد 
ایران می شــود و به وفور انواع برندها در 
فروشگاه های سطح شهر قابل رویت است.

اما ادامه روند ورود لوازم خانگی و عرضه 

آن در ســطح کشور در 
حالــی ادامــه دارد که 
بررسی گزارشی از مرکز 
آمار ایــران، ابعاد آن را 
مشــخص  حدودی  تا 

می کند.

ســهم باالتر تقاضای مشتری برای 
فروش لوازم خانگی خارجی

ایــن آمــار که بــه اســتناد اظهــارات 
فروشندگان تهیه شده است نشان می دهد 
که شــش دلیل اصلی برای عرضه لوازم 
خانگی وجود دارد که در آن سهم تقاضا 
از طــرف مشــتریان ۳۴ درصد، کیفیت 
بهتر کاال ۲۲ درصد، فروش آســانتر ۲۰ 

درصد، ســود بیشــتر ۱۰ 
درصــد و رقابت با ســایر 
پنج درصد اســت و حدود 
چهار درصد هم به ســایر 
دارد.همچنین  اختصــاص 
دالیلــی برای بــا کیفیت 
بودن لوازم خانگی خارجی 
از نــگاه فروشــندگان مطرح شــده که 
بیشترین ســهم به تکنولوژی پیشرفته تر 
با ۲۶ درصــد اختصاص دارد.خالقیت در 
طراحی مناسب تر ۱۹.۹ درصد، دوام باال 
۱۷.۹ درصد، اطمینان از کیفیت قطعات 
بکار رفتــه در کاال ۱۷.۸ درصد، مصرف 
پایین انرژی ۷.۳ درصد،  سیاست حمایتی 
کشــورهای خارجی ۵.۱ درصد، توجه به 

نیازهای کشــور مقصد ۲.۹ درصد، بازار 
رقابتی در کشــور صادرکننده ۲.۶ درصد 
و پنج درصد سایر، جزو دالیلی هستند که 
از نگاه فروشندگان موجب کیفیت باالی 

لوازم خانگی خارجی شده است.

نقاط ضعف لوازم خانگی ایرانی
در بخش دیگری از آمار مرکز آمار ایران، 
چرایی ضعف کیفیت لوازم خانگی داخلی 
از نگاه فروشندگان مطرح شده است. در 
این بخش دو دلیل ســهم برابر دارند که 
شامل عدم بکارگیری تکنولوژی و نوآوری 
و همچنیــن باال بودن هزینه های تولید و 
کاهش کیفیت هر یک با ۲۶ درصد است.

عدم اطمینان از کیفیت قطعات بکاررفته 
در کاال بــا ۲۳ درصــد،  عدم خالقیت در 
طراحی ۱۸ درصد، بازار غیررقابتی داخلی 
هفت درصد سایر نقاط ضعف لوازم خانگی 

ایرانی عنوان شده  است.

دلیل فروش لوازم خانگی خارجی در ایران چیست؟

نقاط ضعف لوازم خانگی ایرانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بازگشــت ظرفیت قطع شده از پهنای باند بین الملل شرکت 
ارتباطات زیرســاخت به ظرفیت اینترنت سراسری کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، چندی پیش 
شرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرده بود که به علت قطع سگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت GBI در محدوده دریایی بین 
قطر و امارات، ۴۳۰ گیگابیت از ظرفیت پهنای باند بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت از دسترس خارج شده است که با توجه به 
قطع این مســیر دریایی و زمان بر بودن بازیابی مجدد آن اقدامات فوری برای تامین ظرفیت جایگزین از ســایر مسیرها در دستور کار 
قرار گرفته و به زودی ظرفیت های جدید برای تامین این بخش از ترافیک آماده بهره برداری می شود.در این راستا عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در پستی اینستاگرامی از بازگشت ظرفیت قطع شده از پهنای باند بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به 
ظرفیت اینترنت سراسری کشور خبر داد و گفت: حدود دو ماه پیش یکی از کابل های فیبرنوری دریایی به سمت قطر قطع شد و ۴۳۰ 

گیگ از پهنای اینترنت کشور از دسترس خارج شد و این اختالل پهنای باند مصرفی کشور را هفت درصد کاهش داد. 

تهران - ایرنا - وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد که خزانه داری آمریکا یک مجوز خاص برای انتقال پول غرامت به یک سرمایه گذار ایرانی را صادر کرده است 
و این مساله می تواند به بهبود روابط سئول با تهران کمک کند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه اعالم 
کرد: آمریکا دولت کره جنوبی را مجاز ساخته است تا غرامت های گذشته را به »گروه دیانی« ایران پرداخت نماید. کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ محکوم شده بود 
که در چارچوب یک پرونده دعوای حقوق دولت کره با این گروه سرمایه گذار به طرف ایرانی غرامت پرداخت نماید.دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه داری 

آمریکا )OFAC( روز ششم ژانویه یک »مجوز خاص« صادر کرد تا مطابق آن دولت سئول بتواند به سرمایه گذار ایرانی در ارتباط با در اختیار گرفتن )خریداری( ناموفق شرکت »دوو الکترونیکس« 
مربوط به سال ۲۰۱۰ غرامت پرداخت نماید.پیشتر در ماه جاری »چوی جونگ – کان« معاون وزیر خارجه کره جنوبی در حاشیه مذاکرات وین با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار 
کرده بود.در سال ۲۰۱۸ »مرکز بین المللی برای حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری« ICSID به دولت کره جنوبی دستور داده بود که در حدود ۷۳ میلیارد »وون« )۶۳ میلیون دالر( به خانواده دیانی 
پرداخت نماید اما پرداخت این غرامت به علت تحریم های آمریکا انجام نشد.وزارت امور خارجه کره اعالم کرد که این مجوز خاص و موردی به دولت سئول اجازه می دهد تا با استفاده از سامانه مالی 
آمریکا پول را برای خانواده »دیانی« ارسال نماید. مبلغ دقیق این پول از طریق رایزنی های بعدی مشخص خواهد شد.در بیانیه وزارت خارجه کره آمده است: انتظار می رود که این مجوز به نهایی  و 
مختومه شدن این مناقشه حقوقی با خانواده دیانی منجر شود که یکی از موضوعات بین کره جنوبی و ایران بوده و امید است که این مساله به بهبود روابط دوجانبه کمک کند.مقامات سئول در عین 

حال گفتند که با این حال هنوز سرنوشت ۷ میلیارد دالر دارایی راکد مانده ایران در بانک های کره جنوبی عمدتا به سرنوشت مذاکرات بین ایران و قدرتهای جهانی بستگی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

۴۳۰ گیگابایت پهنای باند بین الملل به 
اینترنت ایران بازگشت

وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد

مجوز خاص برای انتقال پول غرامت به سرمایه گذار ایرانی
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گزیده خبر

گردهمایی ماهانه روسای شعب استان های 
خراسان رضوی و شمالی

گردهمایی ماهانه روسای شعب استان های خراسان رضوی و شمالی با موضوع 
بررســی عملکرد شــعب در آذرماه و تشریح طرح تســهیالت انتخاب و وصول 
مطالبات با حضور مدیر و معاونان منطقه برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ایران زمین؛ در این جلســه میثم شــمس آبادی مدیر امور شعب منطقه 
گزارشی از عملکرد شعب در جذب منابع، میزان افزایش سهم از بازار، تسهیالت، 
تعهدات و وصول مطالبات و خدمات بانکداری مدرن از ابتدای سال ارائه داده و 
به مقایسه جایگاه استان خراسان در بین رقبا در استان و کشور پرداخت.شمس 
آبادی ضمن تشریح کلی مفاد طرح انتخاب، طرح های مصوب بانک را فرصتی 
مناســب جهت بازاریابی و جذب منابع جدید دانست که در صورت برنامه ریزی 

صحیح و اقدامات به موقع نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.

فصلی نو در همکاری بانک تجارت و بیمه 
تجارت نو

بانک تجارت و بیمه تجارت نو در ادامه همکاری های دوجانبه تفاهمنامه همکاری 
جدیدی منعقد کردند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، تفاهمنامه همکاری 
بانک تجارت و بیمه تجارت نو با هدف توســعه همکاری های دومجموعه منعقد 
شد.بر اســاس این تفاهمنامه قرار است خدمات بیمه ای متنوع بیمه تجارت نو 
به عنوان یکی از محصوالت ســوپرمارکت مالی بانک تجارت به مشتریان سطوح 
مختلف بانک ارائه شود. همچنین بخشی از ظرفیت های بانک تجارت در شعب 
و شــرکت های زیرمجموعه این بانک نیز همکاری جدیدی را با بیمه تجارت نو 
خواهند داشت.باجه های بیمه تجارت نو در شعب منتخب بانک تجارت در کنار 
شعب این شرکت بیمه ای در سراسر کشور خدمات بیمه ای را به مشتریان بانک 

و سایر مراجعه کنندگان ارائه می کنند.

نسبت به سال گذشته 
 پرداخت دو برابر تسهیالت

 قرض الحسنه ازدواج
بانک دی از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از 774 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، میزان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده این بانک از ابتدای 
ســال  ۱4۰۰ تا 22 دی ماه نشان می دهد رشد تسهیالت پرداخت شده در این 
مدت نسبت به مدت مشابه قبل به بیش از دوبرابر افزایش یافته است.از ابتدای 
سال ۱4۰۰ مبلغ تســهیالت ازدواج برای هر یک از زوجین 7۰۰ میلیون ریال 
تعیین شده است که مبلغ این تسهیالت در صورتی که سن زوج زیر 25 سال و 
ســن زوجه زیر 23 سال باشد، می تواند به ۱۰۰۰ میلیون ریال نیز افزایش یابد 

و برای فرزندان شاهد و ایثارگر تا سقف 2۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

تحقق اهداف بانک مستلزم حفظ ارتباط 
مستمر و موثر با مشتری است

مدیرعامل بانک ســینا در بازدید از شــعب زابل و زاهدان بر شناسایی، جذب و 
ارتباط موثر با مشتریان تاکید کرد و یادآور شد تحقق اهداف بانک بدون برقراری 
ارتباط مستمر با مشــتری و درک متقابل نیازهای دو طرف، امکانپذیر نخواهد 
بود.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی هدف از انجام این سفر را 
بررســی وضعیت عملکردی شعب و میزان تحقق برنامه ها واقدامات به ویژه در 
پروژه های اشــتغالزایی در مناطق کمتر برخوردار و سرعت بخشیدن به اشتغال 
فراگیر منطقه عنوان کرد و گفت: بازدید از شعب استان و شهرستان های کمتر 
برخوردار منتج به برنامه ریزی صحیح تر و بهره وری بیشــتر کارکنان می شود.

وی اظهار داشــت: بانک سینا در ســال های اخیر علیرغم مشکالت همه گیر 
اقتصادی ناشــی از کرونا، با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های موجود، تا حد 
مطلوبی توانسته وظایف خود را در امور مسئولیت های اجتماعی در قبال مردم 

و کشور انجام دهد.

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در 
بین 10 صندوق برتر کشور

صندوق ســرمایه گذاری بانک گردشــگری در تاریخ ۱39۰/۰3/۰3 با دریافت 
مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار )ســبا( فعالیت خود را در ۱۰۰ شــعبه 
بانک گردشگری آغاز و در حال حاضر با خالص ارزش دارایی معادل ۱23،595 
میلیارد ریال رتبه هشــتم را در بین ۱۰ صندوق برتر با درآمد ثابت در کشــور 
دارد.این صندوق به پشتوانه اعتماد سرمایه گذاران به بانک گردشگری، از ابتدای 
ســال ۱4۰۰ تاکنون 65 درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، با توجه به اینکه سود صندوق سرمایه گذاری بانک به صورت ماهانه 
و با نرخ علی الحساب 2۰ درصد ساالنه است، سود دوره آذرماه سال جاری با نرخ 
2۱ درصد به حساب سرمایه گذاران واریز شد. میانگین بازدهی یک ساله صندوق 
ســرمایه گذاری بانک گردشــگری 2۱/۱۱ درصد و میانگین بازدهی شش ماهه 
صندوق 2۰/32 درصد بوده است.بر اساس مصوبه مجمع صندوق سرمایه گذاری 
بانک گردشــگری که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، تعداد واحدهای سرمایه 
گــذاری از ۱۰۰ میلیون به 2۰۰ میلیون واحد معــادل ارزش 2۰،۰۰۰ میلیارد 

تومان افزایش یافت.

شایان خبر داد:
امکان احراز هویت اینترنتی 

مشتریان
مدیرعامل بانک مســکن گفت: بر اســاس دو ابزاری که از سوی 
شرکت ناواکو رونمایی شد، امکان احراز هویت اینترنتی مشتریان 
بانک مســکن و افتتاح حســاب به صورت آنالین فراهم شــد.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، روز سه شنبه 
2۱ دی ماه، محصوالت جدید شــرکت فنــاوری اطالعات ناواکو 
با حضور محمود شــایان، مدیرعامل بانک مســکن در نمایشگاه 
تراکنش ایران رونمایی شد.محمود شایان در حاشیه این مراسم در 
گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: در وهله اول باید به این نکته اشاره 
کنم که امروز هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران درباره محصوالت 
نوآوری و استارتاپی برگزار شد و تاکنون استقبال بی نظیری از این 
نمایشــگاه به عمل آمده است.وی بیان کرد: شرکت ناواکو یکی از 
شــرکت های برند و مطرح در بخش سیستم مالی کشور است و 
امروز 2 ابزار جدید تحت عنوان »ناپ« و »ٱبانک« از این شــرکت 
رونمایی شد.مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: بر اساس این دو 
ابزاری که رونمایی شد، می توان خدمات مضاعفی را به مشتریان 
بــه صورت اینترنتی ارایه داد و نیازی به مراجعه حضوری آنان به 
شعب بانک مسکن نیست.شایان تاکید کرد: یکی از اقدامات ویژه 
و بسیار خوبی که از طریق این دو ابزار جدید انجام می شود، بحث 
احراز هویت است و از این به بعد امکان احراز هویت مشتریان بانک 

مسکن به صورت اینترنتی وجود دارد. 

انتخاب مدیرعامل بیمه تعاون 
به عنوان عضو شورای پژوهشی 

پژوهشکده بیمه
با حکمی از سوی رئیس پژوهشکده بیمه، مدیرعامل شرکت بیمه 
تعاون به عنوان عضو شــورای پژوهشی پژوهشکده بیمه منصوب 
شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از پژوهشــکده 
بیمه، حمیــد کردبچه، رئیــس پژوهشــکده در حکمی، یونس 
مظلومی، مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون را به عنوان عضو جدید 
شورای پژوهشی این پژوهشــکده منصوب کرد.شورای پژوهشی 
پژوهشــکده بیمه نهاد تصمیم گیرنــده در خصوص فعالیت های 
علمی و پژوهشــی پژوهشکده اســت که اعضای آن متشکل از 
نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اساتید، پژوهشگران 
و متخصصین برتر دانشــگاه و صنعت در حوزه بیمه و رشته های 
مرتبط هستند.شایان ذکر است که مدیرعامل بیمه تعاون همواره 
بر تعامل مستمر بین پژوهشکده و شرکت های بیمه تأکید داشته 
و شــرکت بیمه تعاون نیز در راستای حمایت از دانش و پژوهش 
صنعت در بیســت و هشــتمین همایش ملی بیمه و توسعه که 
همزمان با روز بیمه برگزار شد به عنوان حامی انتخاب کتاب سال 

بیمه حضور فعاالنه داشت.

پیش بینی بانک جهانی

 کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲
 بانــک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد 
که رشــد اقتصــاد جهانی در ســال های 2۰22 و 2۰23 
شــاهد »کاهش شــدید« خواهد بود و از 5.5 درصد در 
ســال 2۰2۱ به 4.۱ درصد در سال جاری میالدی و 3.2 
درصد در سال آینده خواهد رسید.به گزارش ایرنا به نقل 
از خبرگزاری افه اسپانیا، بانک جهانی در پیش بینی خود 
پیرامون تحول اقتصاد جهانی در دو سال آینده که دیروز 
سه شنبه منتشر شــد، تاکید کرد تقاضای مصرف کننده 
در طــول همه گیری کووید-۱9 به موازات حمایت مالی و 
پولی که برخی اقتصادها در ســال های 2۰2۰ و2۰2۱ به 
کار بســته اند، از بین خواهد رفت و این مسئله به کاهش 
نرخ رشــد اقتصادی منجر خواهد شد.این نهاد اقتصادی 
بین المللــی در بیانیــه ای اعالم کرد: به دنبــال بهبودی 
اقتصادی قوی در ســال 2۰2۱، اقتصــاد جهانی در حال 
ورود به روند کندی شدیدی است که در میانه تهدیدهایی 
از جملــه گونه های کووید-۱9 و افزایــش تورم، بدهی و 
نابرابری هــای درآمد قــرار دارد که می تواننــد بهبودی 
در اقتصادهای در حال توســعه را بــه خطر بیندازد.طبق 
اعالم این نهاد، بیماری همه گیر در آینده نزدیک عنصری 
خواهد بود که فعالیت اقتصادی را همانطور که گســترش 
ســریع گونه اومیکرون نشان داده است، مختل کند.عالوه 
بر این، کندی »قابل توجه« رشد اقتصادی در اقتصادهای 
بزرگی همچون چین و آمریکا تاثیر چشمگیری بر تقاضای 
کاال و خدمات از ســوی کشورهای در حال توسعه خواهد 
داشــت.به این ترتیب بانک جهانــی پیرامون خطر »فرود 

سخت« اقتصادی ناشی از دوره های جدید شیوع ویروس 
کرونا، مشــکالت و تنگناهای مــداوم در زنجیره تامین و 
فشــارهای تورمی در بســیاری از نقاط جهان هشدار داد.  
»دیویــد مالپاس« رئیس بانک جهانی با تاکید بر ضرورت 
»اقدامات هماهنگ بین المللی و مجموعه سیاســت های 

جامع ملی« گفــت: افزایش نابرابری و خطرات امنیتی به 
ویژه برای کشورهای در حال توسعه آسیب زا خواهد بود.

بانک جهانی پیش بینی می کند که منطقه آمریکای التین 
پس از بهبودی چشــمگیر 6.7 درصدی در سال گذشته 
میالدی )2۰2۱(، 2.6 درصد در سال 2۰22 و 2.7 درصد 

در ســال 2۰23 رشد خواهد کرد.رشد اقتصادی آمریکای 
التین در حالی روند کاهشی خواهد داشت که این منطقه 
با خطرات قابل توجهی از جمله افزایش شدید موارد ابتال 
به کووید-۱9، فشارهای مالی و نگرانی از بدهی ها مواجه 
اســت.این نهاد بین المللی در این گزارش شش ماهه خود 
خاطر نشــان کرد با تشدید سیاســت های پولی و مالی، 
بهبودی شــرایط بــازار کار با تاخیر طوالنــی مدت و در 
نتیجه رشــد اقتصادی در منطقه آمریکای التین با کندی 
مواجــه خواهد شــد.طبق پیش بینی هــای بانک جهانی، 
میزان درآمد ســرانه آمریکای التیــن و کارائیب نه فقط 
نســبت به اقتصادهای پیشرفته، بلکه نسبت به کشورهای 
آسیای شرقی و اقیانوســیه، اروپا و آسیای مرکزی شاهد 
کاهش شدیدتری خواهد بود. به این ترتیب روند بهبودی 
به سمت سطوح تولید ناخالص داخلی قبل از همه گیری، 
در کشورهای مختلف این منطقه ناهموار خواهد بود و در 
برخی از آن ها این فرآیند بازگشــت، زمان بیشتری طول 
خواهد کشــید.  به این ترتیب اقتصاد برزیل تا ۱.4 درصد 
در ســال 2۰22 کاهش خواهد یافت و در سال 2۰23 به 
رشــد 2.7 درصدی خواهد رسید.همچنین رشد اقتصادی 
مکزیک تا 3 درصد در سال 2۰22 و 2.2 درصد در 2۰23 
کاهــش خواهد یافت.در آرژانتین نیز رشــد اقتصادی در 
ســال 2۰22 شــاهد کاهش 2.6 درصــدی و در 2۰23، 
شاهد کاهش 2.۱ درصدی خواهد بود. اقتصادهای شیلی، 
کلمبیا و پرو نیز در سال 2۰22 و 2۰23 تضعیف خواهند 

شد.

پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت سالروز 
تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی

خدمتگذاری در عرصه صنعت بیمه و بر دوش کشیدن َعلَم اطمینان بخشی و آرامش 
آفرینی بسیار ارزشمند اســت و حالوت آن وقتی بیشتر می شود که طعم خدمت 
بی منت در کام مردم شــریف این سرزمین احســاس شود.صندوق تامین خسارت 
های بدنی از جمله مراکز حســاس و سنگرهای مهمی است که باید از آن به عنوان 
مکمل خدمت شایسته صنعت بیمه یاد کرد و بر خادمان راستین آن درود فرستاد.

خوشبختانه در چند ماه اخیر که رویکرد الکترونیکی سازی صندوق تامین خسارت 
های بدنی به اولویت اصلی مدیریتی و بدنه این مجموعه تبدیل شــد روند خدمات 
رسانی، شتاب بیشتری به خود گرفت و ضریب رضایت ذینفعان را به شکل محسوسی 
افزایش داد.ارائه خدمت با کیفیت، پرهیز از بروکراســی های رایج اداری و صیانت از 
منابع باارزش صندوق، سه دستاورد چشمگیر است که نتیجه آن رفاه نسبی بخش 
مهمی از زیاندیدگان دردمند خواهد بود.همانگونه که مقام معظم رهبری بارها اشاره 
فرمودند تحمل رنج بیماری و آســیب های بدنی به اندازه کافی طاقت ســوز است 
و بایــد کاری کرد که مصیبتی بر مصائب قربانیان حوادث رانندگی تحمیل نشــود.

سیاستگذاران، مدیران و کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی با درک این 
پیام والیی، تمام توان فنی، علمی و عملی خود را به کار بسته اند تا در تسکین آالم 
قربانیان حوادث اینچنینی، نقش تاریخی خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.در 
آســتانه سالروز تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی بر خود فرض می دانم از 
تالش های خستگی ناپذیر مدیران دانش محور، کارشناسان دلسوز و تمامی پرسنل 
شریف این مجموعه قدردانی نمایم.انشاهلل در پناه پروردگاه یگانه و در ظل توجهات 
ولی عصر )عج( در ایفای ماموریت ها و مســئولیت های انسانی و قانونی خود موفق 

و سرافراز باشید.

پیام تبریک علی شمس مدیرعامل ستاد دیه کشور 
 به مناسبت سالروز تأسیس صندوق تأمین

 خسارتهاي بدني
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی ؛علی شمس مدیرعامل ستاد دیه 
کشور در پیامی سالروز تأسیس صندوق تأمین خسارتهاي بدني را تبریک گفت.متن پیام به 
شــرح زیر می باشد:بدینوسیله پنجاه و سومین سالروز تأسیس »صندوق تأمین خسارتهاي 
بدنــي« را به تمامی کارکنان شــریف ایــن نهاد حمایتی تبریک عرض می کنم.برحســب 
مشاهدات خود در ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و همچنین 
حضوردرهیأت نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی و جمع کارکنان آن صندوق درشعب 
اســتانی، عرض می کنم اگر تالش و فعالیت های این صندوق که به واقع مجموعه  مستقلی 
درراستای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگي و خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث 
که به علت فقدان یا انقضاء بیمـــه نامه و دیگرموارد ،خارج ازشرایط پرداخت بیمـه نامه می 
باشند نبود ، خیل افرادی که طبق ضوابط قانونی نه امکان دریافت خدمات و مساعدت های 
مالی ســتاددیه را داشــتند و نه حائذ شرایط دریافت تسهیالت مرتبط با شرکتهای بیمه گر 
بودند، می بایست با ارقام سنگین بدهی در گوشه زندانها بسر می بردند .عالوه بر پیشگیری 
از ورود ناخواســته افراد به زندان دراین قبیل جرائم که آثار و آسیب های بعضاً جبران ناپذیر 
روحی ،روانی و اجتماعی را به خانواده های این افراد متحمل می کند ،حمایت از خانواده های 
آسیب دیده در حوادث رانندگی که سرپرست یا عضوی از خانواده خود را از دست داده و یا 
دچار نقص عضو شــده اند ، از جمله اقدامات ارزشمند و ماندگار آن صندوق می باشد .مایه 
خرسندی است که به همت دفاتر صندوق تأمین خسارت های بدنی در سراسر کشور پرونده 
بدهکاران دیه ناشــی از تصادفات و حمایت از خانواده های آسیب دیده ، در کمترین زمان 
مورد رســیدگی قرار گرفته و چترحمایتی آن مجموعه ، موجبات کاهش آالم این قبیل از 

هموطنان عزیزمان را فراهم می آورد .

قیمت اونس طال پس از افزایش 2۰ دالری در شب گذشته، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی از صعود بازماند.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.2 درصد کاهش، به ۱۸۱۸ دالر و ۱9 سنت رسید و از باالترین رکورد یک هفته گذشته که روز سه 
شنبه به آن صعود کرده بود، عقب نشینی کرد.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت بود و در ۱۸۱۸ دالر و 5۰ سنت ایستاد. 
بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با ۱9 دالر و 7۰ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، در ۱۸۱۸ دالر و 5۰ سنت بسته شد.ایلیا اسپیواک، 
استراتژیست ارزی دیلی فارکس گفت: جلسه تایید انتصاب جروم پاول، رییس فدرال رزرو صحبت جدیدتری درباره تحکیم سیاست پولی 
فراتر از انتظار بازار نداشت. طال پس از افزایش بیش از یک درصدی در روز سه شنبه، در فاز تحکیم قرار دارد.پاول گفت: بانک مرکزی مصمم است با تورم مبارزه کند و بدون 
ضربه زدن به رشد اشتغال، به سیاست افزایش نرخهای بهره و تعدیل داراییهایش روی بیاورد تا روند توسعه اقتصادی را حفظ کند.در پی اظهارات پاول، بازده اوراق خزانه ۱۰ 
ساله عقب نشینی کرد و دالر به پایین ترین حد از نوامبر نزول کرد.طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم باال شناخته می شود اما نسبت به افزایش نرخهای بهره آمریکا بسیار 
حساس است زیرا هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می دهد.بر اساس گزارش رویترز، آمار تورم آمریکا قرار است روز جاری منتشر شود و انتظار می رود شاخص 
قیمت مصرف کننده در دسامبر بر مبنای ساالنه 5.4 درصد و بر مبنای ماهانه 4.9 درصد رشد کرده باشد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ 
درصد کاهش، به 22 دالر و 74 سنت رسید. بهای معامالت هر اونس پالتین برای تحویل فوری ۰.4 درصد کاهش پیدا کرد و در 966 دالر و 75 سنت ایستاد. بهای هر اونس 

پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، ۱9۱۸ دالر و 97 سنت معامله شد.

رســیدن بیت کوین به کانال 43 هزار دالر یعنی افزایش حدود سه درصدی همچنین رشد چندین ارز دیگر به میزان حدود ۱4 
درصد در مدت مشــابه بیانگر این موضوع اســت که سرمایه گذاران تمایل زیادی به ریسک کردن دارند.به گزارش ایسنا به نقل از 
بیت کوین نیوز، به نظر می رسد که انتظارات صعود کوتاه مدت دوباره به بازارهای ارز دیجیتال و سهام بازگشته است. شاخص های 
تحلیل تکنیکال نشان می دهند که بیت کوین در باالترین سطح فروش خود از دسامبر قرار دارد و می تواند برخی از معامله گران را 
تشویق به خرید در زمان نزول ارزش کند، اگرچه قیمت صعودی ممکن است به 45 هزار دالر محدود شود.میزان فروش در چند 

ماه گذشــته تاثیر منفی بر ســهام استخراج رمزارزها داشته است با این حال برخی از ماینرها از افت قیمت نگران نیستند حتی برخی از معامله گران زیان  بیشتری را 
تجربه می کنند و برخی از تحلیلگران نیز نگران هستند که خطرات کالن اقتصادی پیش روی سهام بر قیمت رمزارزها در سال جاری تاثیر بگذارد.الکس کوپتسیکویچ 
گفت: ارزهای رمزپایه با سهام در حال رشد همتراز  و به پویایی نرخ بهره حساس هستند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در نیویورک گفت: »در سال جاری 
همبستگی بیت کوین با سهام ادامه نخواهد داشت زیرا سهام تنها چند درصد از باالترین رکورد فاصله دارد در حالی که بیت کوین حدود 4۰ درصد کاهش یافته است«.

وی گفت: تمرکز در چند ماه آینده بر چرخه افزایش نرخ تهاجمی فدرال رزرو و سرعت کاهش ترازنامه آن خواهد بود که می تواند برای سهام بسیار منفی تر از بیت کوین 
باشد.مویا انتظار دارد که بهبود اقتصادی در کشورهای دیگر در اواخر سال جاری منجر به کاهش ارزش دالر شود و به نوبه خود کاهش دالر، فشارهای تورمی را کاهش 

می دهد و از دارایی هایی مانند ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار که خطرناک تلقی می شوند، پشتیبانی می کند.

قیمت بیت کوین تثبیت می شود؟توقف صعود طال پس از افزایش ۲۰ دالری
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گزیده خبر

آیا کووید-۱۹ از مرحله همه گیری جهانی 
خارج می شود؟

 آژانس دارویی اروپا پیش بینی کرد 
که با ظهور سویه اُمیکرون، ممکن 
اســت بیماری کووید۱۹ از مرحله 
همه گیــری خارج و به یک بیماری 
بوم گیر تبدیل شــود کــه می توان 
زندگی بــا آن را آموخت.به گزارش 
ایرنا از خبرگزاری فرانســه، آژانس 

دارویی اروپا دیروز ۱۱ ژانویه )۲۱ دی ماه( اعالم کرد: هرچند که کووید۱۹ 
هنوز در مرحله همه گیری جهانی )پاندمی( اســت اما ظهور سویه اُمیکرون 
این احتمال را تقویت کرد که بیماری وارد مرحله بوم گیر مســری )اندمی( 
شــود که بشــر می تواند زندگی با آن را بیاموزد.این نهــاد اتحادیه اروپا که 
مســئولیت تنظیم مقررات، ارزیابی و نظارت بر داروی های شــیمیایی را به 
عهده دارد همچنین طرح احتمالی تزریق دز چهارم را مورد تردید قرار داد 
و اعالم کرد: تزریق دزهای مکرر یک راهبرد »پایدار« نیست.مارکو کاوالری 
مســئول بخش راهبر واکســن آژانس دارویی اروپا در آمستردام اعالم کرد: 
هیچکس دقیقا نمی داند چه زمانی به انتهای تونل می رســیم اما سرانجام 
خواهیم رسید.وی در نشستی خبری افزود: با افازیش ایمنی جمعیتی و نیز با 
ظهور سویه اُمیکرون، ایمنی طبیعی بیشتری نسبت به واکسن به وجود می 
آید و ما با سرعت بیشتری به سمت مرحله بوم گیری این بیماری می رویم.

وی تاکیــد کرد: فراموش نکنیم که هنوز در مرحله همه گیری جهانی قرار 
داریم.

لزوم کند کردن آهنگ تزریق دز یادآور
آژانس دارویی اروپا که شــعبه اروپایی سازمان جهانی بهداشت است، تاکید 
کرد که هنوز نمی توان ویروس کرونا را ویروس بوم گیر مانند سرماخوردگی 
تلقی کرد.کاترین اســمال وود مسئول وضعیت اورژانسی این آژانس عنوان 
کرد: ما هنوز با ویروســی مواجه هســتیم که به ســرعت تحول می یابد و 
چالش های جدیدی ایجاد می کند. بنابراین ما مطمئناً در نقطه ای نیستیم 
که بتوانیم آن را بوم گیر توصیف کنیم.مسئول بخش اروپای سازمان جهانی 
بهداشــت دیروز پیش بینی کرد که بیش از نیمــی از مردم اروپا ظرف ۶ تا 
هشــت هفته آتی به سویه اومیکرون ویروس کرونا آلوده شوند.این نهاد نیز 
تاکید کرد که مبــارزه با کووید-۱۹ با تزریق دزهای یــادآور مکرر راهبرد 
معتبری نیســت.کاوالری در این باره گفت: نخســت آنکه راهبرد تزریق دز 
یادآور هر چهار ماه یکبار می تواند ما را با مشــکل پاسخ ایمنی مواجه کند. 
هم ممکن است مردم نیز از این وضعیت خسته شوند.وی با اشاره به برنامه 
تزریق واکسن آنفوالنزا پیش از آغاز فصل زمستان، افزود: کشورها باید مشابه 
این برنامه به فکر افزایش فاصله میان دزهای یادآور باشند.ســازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرده است: سرعت انتقال در سویه اُمیکرون بیش از سایر انواع 
دیگر ویرس کروناســت اما مطالعات نشان می دهند که خطر بستری شدن 
در بیمارستان در این نوع یک سوم تا نصف خطر بستری در سویه دلتاست.

تدابیر امنیتی جدید در سودان؛ خارطوم 
در آستانه تظاهراتی دیگر

تهــران - ایرنا - تظاهرات دیگری دیروز )چهارشــنبه( در خارطوم پایتخت 
ســودان مورد انتظار است؛ دولت نظامی ســودان که به دنبال کودتای ۲۵ 
اکتبر بویژه در روزهای اخیر با چالش جدی اعتراض ها در این کشور مواجه 
شــده، تدابیر امنیتی ویژه ای در آستانه تظاهرات امروز اتخاذ کرده است.به 
گزارش ایرنا، اســکای نیوز عربی از خارطوم گزارش کرد که دولت ســودان 
در آســتانه تظاهراتی که امروز مورد انتظار است، تمامی پل های منتهی به 
مرکز پایتخت را مسدود کرد.بر اساس تازه ترین آمار، شمار کشته شدگان در 
تظاهرات اعتراضی اخیر سودان که با درخواست دولت غیرنظامی آغاز شده 

به ۶۳ نفر افزایش یافته است.

اذعان فرمانده پیشین ارتش انگلیس:
گزینه نظامی در قبال ایران 

محکوم به شکست است
تهران – ایرنا - فرمانده پیشــین 
انگلیس در  نیروهــای مســلح 
مصاحبه با یک نشــریه اماراتی 
با تاکید بــر ضرورت ادامه گفت 
گوهای وین گفت که استفاده از 
هرگونه گزینه نظامی در قبال ایران به مفهوم شکســت 
تالش های دیپلماتیک خواهد بود.به گزارش ایرنا، روزنامه 
نشنال امروز با انتشــار مصاحبه اختصاصی با نیک کارتر 
به نقل از وی نوشت که برافروختن جنگ به بهانه برنامه 
هسته ای ایران، شکست سیاســت ورزی خواهد بود.این 
ژنرال، دو ماه پس از بازنشســتگی از ۴۴ ســال خدمت 
در ارتش انگلیس به نشــنال گفت که باید از گزینه های 
نامتعارف در قبال ایران اجتناب کرد. وی افزود: دیپلمات ها 
بایــد دور میز مذاکرات نشســته و به توافق برســند. ما 
نمی خواهیم شــاهد استفاده از ابزار نظامی باشیم چرا که 
شکست )دیپلماســی( خواهد بود.وی در پاسخ به سؤالی 
مبنــی بر برخس اداعاها در مورد احتمال آنکه ایران برای 
ساخت سالح هسته ای مذاکرات وین را طوالنی می کند، 
گفت که حرکت به ســوی رویارویی نظامی به سود هیچ 
کشوری نیست.هشــتمین دور از مذاکرات وین در حالی 

پیگیری می شود .

تشدید تنش در مرز جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان

 وزارت دفاع جمهوری آذربایجان دیروز )چهارشنبه( در 
باره تشدید تنش در محور شهرستان آزاد شده »کلبجر« 
این کشــور در مرز با ارمنســتان خبــر داد .به گزارش 
ایرنا به نقل از وزارت دفــاع جمهوری آذربایجان، بر اثر 
خرابکاری های نیروهای نظامی ارمنســتان از سه شنبه 
گذشته، اوضاع در محور شهرستان کلبجر تشدید شده 
اســت .بر اثر بروز تنش و درگیــری های نظامی در این 
مســیر در مرز مشترک دو کشور، یک نظامی جمهوری 
آذربایجان کشته شده است .این در حالی است که منابع 
خبری ارمنســتان از کشته شدن دو نظامی این کشور و 
نیز زخمی شــدن سه نفر دیگر در این درگیری ها خبر 
داده اند .منابع خبری ارمنستان همچنین مدعی شدند، 
نیروهای نظامی جمهوری آذبایجان در این درگیری ها 
از پهپادهای ضربه ای و توپخانه ها استفاده کردند، ولی 
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گزارشهای در این زمینه 
را تکذیب کرد .بروز تنش و درگیری های نظامی در مرز 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان در گفت و گوی تلفنی 
دیروز )سه شنبه( »جیحود بایرام اف« وزیر امور خارجه 
این کشــور با »کارن دونفرید« دستیار وزیر امور خارجه 

آمریکا بررسی شد .

 در سال 2021

مرگ روزانه ۵ مهاجر در آب های مدیترانه
تهران-ایرنا- گزارش ســازمان ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه 
نشان می دهد که در سال گذشــته میالدی )۲۰۲۱( به طور 
متوسط روزانه پنج مهاجر در مســیر دریای مدیترانه به اروپا 
جان خود را از دست داده اند.به گزارش ایرنا از تارنمای »سازمان 
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه« در گزارش این سازمان آمده 
است که حوادث سال گذشته غرق شدن مهاجران در راه اروپا 
»افزایش قابل توجهی« داشته اســت. این میانگین روزانه بر 
اســاس یک هزار و ۸۳۸ مهاجری که در دریای مدیترانه جان 
خود را از دست داده یا مفقود شده اند به دست آمده است. این 
رقم مشابه با آمار سازمان ملل مبنی بر کشته یا مفقود شدن ۲ 
هزار و ۲۶ مهاجر در دریای مدیترانه است. ماه گذشته میالدی 
دو قایق مهاجران در آب های لیبی واژگون شد که بر دلیل آن 
۱۶۳ نفر جان خود را از دســت دادند. این دو سانحه بدترین 
حــوادث برای مهاجران متقاضی ســفر به اروپا بود. شــورای 
پناهجویــان و تبعیدی های اروپا اعــالم کرد که مخالفت های 
کشــورهایی چون یونان با پذیرش مهاجران سبب شده است 
آن ها مجبور شوند مسیرهای خطرناک تری در دریای مدیترانه 
و اقیانوس اطلس انتخاب کنند. ســال گذشته بیش از ۴ هزار 
نفر در تالش برای رسیدن به اسپانیا جان خود را از دست دادند 
که بسیاری از آن ها در مســیر جزایر قناری در سواحل غربی 
آفریقا قرار داشــتند.  مقامــات در مرزهای اتحادیه اروپا اعالم 
کرده اند که در سال گذشته شاهد افزایش سفرهای مهاجران از 

مسیرهای طوالنی تر از ترکیه به سمت ایتالیا بوده اند. بازرسان 
سازمان ملل سال گذشته پس از حمالت و بازداشت مهاجران 

و کشــته شــدن چندین نفر، از رفتار بد مقامــات در لیبی با 
پناهنــدگان و مهاجران انتقاد کردند. اتحادیه اروپا در ســال 

۲۰۲۱ شــاهد نگرانی های جدیدی در ارتباط با مهاجران بود. 
در ســال گذشته هزاران مهاجر ســعی کردند از بالروس وارد 
لهستان شده و از طریق این کشور به سایر کشورهای اروپایی 
بروند. حضور مهاجران در مرزهای بالروس و لهستان، به مدت 
چند ماه تنش ها میان این دو کشــور را افزایش داد. همچنین 
خروج فاجعه بار آمریکا از افغانســتان و سلطه طالبان بر این 
کشور، موج جدیدی از مهاجران افغان به سمت اروپا را رقم زد. 
امدادگران بین المللی اعالم کردند که قاچاقچیان انسان بدون 
توجه به  بدی آب و هوا در فصل پاییز در حال انتقال صدها نفر 
از طریق دریا هستند که خطرات جدی به دنبال خواهد داشت. 
این امدادگران می گویند، بیشتر این انتقال  ها به فاجعه ختم 
می شــود.»فالویو دی جیاکومو« سخنگوی دولت ایتالیا برای 
ســازمان بین المللی مهاجرت در این زمینه گفت: نوامبر سال 
جاری به رغم بدی آب و هوا، شــاهد افزایش شمار مهاجرانی 
بودیم که از لیبی به دنبال رســیدن به خاک اروپا بودند. حتی 
اگر شــرایط دریا نیز آرام باشــد، این نوع انتقال ها خطرناک 
هستند.وی افزود: به همین دلیل باید اقدامات فوری انجام شود. 
تاخیر در عملیات نجات حتی تا پنج دقیقه می تواند شرایطی 
میان مرگ و زندگی را برای مهاجران رقم می زند.لیبی به یک 
مرکز انتقال مهم برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شــده است 
که تالش می کنند برای فرار از فقر و جنگ در کشورهایشان، 

خود را به اروپا برسانند.

با تشــدید تنش اتحادیه اروپا و لهســتان، 
نهــاد اجرایی ایــن اتحادیــه از احتمال 
جریمه حدود ۷۰ میلیون یورویی ورشــو 
در هفته هایی آتی به دلیل تســلیم نشدن 
در برابر خواســت های بروکسل در زمینه 
برخی تغییــرات در نظام قضایی خبر داد.  
به گزارش ایرنا از رویترز، بروکســل، دولت 
ملی گرای ورشــو را به ناتوانــی در اجرای 
درســت معیارهای دولــت دموکراتیک از 
جمله مســتقل بودن نهــاد قضاوت متهم 
کرده اســت، ورشــو این اتهامــات را رد 
می کند.  این مناقشــه یکی از چند عرصه 
رویارویی لهســتان و اتحادیه اروپاست.ورا 
یورووا،  معاون کمیســیون و کمیســیونر 
شــفافیت و ارزش ها اتحادیه اروپا از بابت 
تحت فشار بودن قضات در لهستان اظهار 
تاسف و بیان کرد: ما به انجام وظیفه خود 
برای دفاع از حاکمیت قانون و اســتقالل 
نهاد قضاوت ادامه می دهیم.یک سخنگوی 
کمیسیون نیز به خبرنگاران گفت که این 
کمیســیون آخرین توضیحات لهستان را 
در مورد مناقشــه یادشده دریافت کرده و 
اتحادیه اروپا از قدرت کافی برای اطمینان 
از دریافت جریمه مزبور برخوردار اســت.

آخرین مهلت ورشــو برای اطالع دهی به 
کمیســیون در مورد چگونگی انحالل نهاد 
تنبیــه قضــات در دادگاه عالی لهســتان 

۱۱ ژانویــه )۲۱ دی( بود که دادگاه عالی 
اتحادیه اروپا دستور انحالل آن یا پرداخت 
جریمه روزانه یک میلیون یورویی را داده 
بود.  یکی از مقامات کمیســیون نیز گفت: 
در صورتی که ورشــو به درخواســت های 
کمیســیون عمل نکند، ایــن نهاد اجرایی 
طی ۴۵ روز صورت حســاب الزم را برای 
دولت لهســتان می فرســتد و تا آن زمان 

جریمه ورشــو به این دلیل به ۷۰ میلیون 
یورو خواهد رسید.  در همین حال معاون 
وزیر دادگســتری لهســتان هفته گذشته 
اتحادیــه اروپا را به ارائه درخواســت های 
غیرقانونــی متهم کرد و گفت که ورشــو 
تســلیم باج گیری بروکســل نخواهد شد.  
اگر لهســتان تســلیم درخواســت دیوان 
دادگستری اروپا مســتقر در لوکزامبورگ 

نشود، کمیســیون در نهایت جریمه را از 
منابع اتحادیه مختص ورشــو کسر خواهد 
کرد. هر چند زمان دقیــق این امر معلوم 
نیســت، در حالیکه برخی دیگر از اعضای 
اتحادیــه اروپا نیز یا تســلیم دســتورات 
دیوان دادگســتری اروپا شده اند یا جریمه 
را خود آنهــا پرداخت کرده اند.حکم دیوان 
قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون 
اساســی این کشــور بر معاهدات اتحادیه 
اروپا که ماه اکتبر )مهر/آبان( صادر شــد، 
بر اختالفات بین ورشــو و بروکسل افزود. 
اروپا و دولت محافظه کار لهستان  اتحادیه 
تا پیش از آن نیز بر ســر اصالحات قضایی 
در این کشور و اســتقالل دستگاه قضایی 
لهســتان اختــالف نظر داشــتند.  دولت 
لهســتان دو مــاه بــرای پاســخگویی به 
کمیسیون اتحادیه اروپا مهلت داشته،  اما 
تخلف لهســتان می تواند منجــر به ارجاع 
موضوع به دیوان دادگســتری اروپا و وضع 
مجازات هــای مالی شــد.  دیــوان قانون 
معاهدات  مفاد  برخی  لهســتان  اساســی 
اتحادیه اروپا را با قانون اساسی این کشور 
»ناســازگار« تشــخیص داده است.دیوان 
دادگســتری اتحادیه اروپــا، یکی از هفت 
نهاد اتحادیه اروپا است. این مرجع قضایی، 
اعمال قانون اتحادیه و یکسان بودن تفسیر 

آن را در قلمرو اتحادیه تضمین می کند.

تشدید رویارویی بروکسل و ورشو؛
صورت حساب 70 میلیون یورویی 

اتحادیه اروپا برای لهستان

تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه فرانسه بدون اشاره به نقش غیرسازنده طرف های غربی در کند بودن روند مذاکرات 
وین ، روند این گفت و گوها »کند و بسیار کند« ارزیابی کرد.به گزارش ایرنا از روزنامه فرانسوی »لوفیگارو«،  »ژان 
ایو لو دریان« در اظهاراتی در مجلس ملی عنوان کرد: مذاکرات در جریان است اما از نظر ما کند و زیادی کند است.

وی ادعا کرد: همین کندی امکان دستیابی به راه حلی که منافع همه رعایت شود را در زمان بندی واقع بینانه، به 
خطر می اندازد.لودریان بدون اشاره به اینکه چه عواملی باعث شده تا مذاکرات وین هنوز به نتیجه مطلوب نرسد، افزود: پیشرفت می توانست در اواخر 
ماه گذشته میالدی )دسامبر( حاصل شود و ما هنوز با مرحله به پایانی و نتیجه گیری  مذاکرات فاصله داریم.این مقام غربی بار دیگر از ضرورت فوریت 
مذاکرات سخن گفت و مدعی شد:  به نتیجه رسیدن مذاکرات، فوریت حیاتی دارد. وضعیت جدی است چرا که ایران نسبت به مراحل گذشته )در زمینه 
فعالیت های هسته ای( پیشرفت بیشتری داشته است.به گزارش ایرنا، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز شب گذشته درباره مذاکرات وین 
میان ایران و گروه ۱+۴ گفت که نیاز داریم به پیشرفتی بیشتری دست پیدا کنیم.مذاکرات وین در حالی پیگیری می شود که جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال گرفتن تضمین  و راستی آزمایی رفع تحریم ها هستند تا غرب تعهدات برزمین مانده خود را اجرایی کند و به طور کامل به سند برجام برگردد؛ 

اما غربی ها همچنان برای برداشتن اولین گام تعلل می کنند.  

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست خبری به اظهار نظر درباره مسائل مختلف از جمله مذاکرات وین، تنش ها با روسیه بر سر اوکراین 
پرداخت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »ند پرایس« ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بامداد چهارشــنبه با حضور در نشست 
خبری، به سواالت خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ داد.پرایس در پاسخ به سوالی درباره روند مذاکرات رفع تحریم های ایران با گروه ۱+۴ در 
وین و اینکه وضعیت در چه شرایطی قرار دارد، گفت: »در مذاکرات وین درباره توافق هسته ای با ایران پیشرفت اندکی وجود دارد«.او در این باره 

توضیح داد: »اطالعات جدید خاصی ندارم. این دور ]از مذاکرات[ ادامه دارد صحبت از پیشرفت اندکی است که در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم. اگر می خواهیم در موقعیتی باشیم که 
بتوانیم برجام را نجات دهیم و از امتیازدهی های غیرحرفه ای اطمینان حاصل کنیم، این پیشرفت باید بیشتر از میزان کنونی باشد«.بامداد سه شنبه بود که »مخائیل اولیانوف« نماینده 
روســیه در مذاکرات وین گفت نمایندگان کشــورهای عضو برجام، بدون حضور ایران، نشستی را با نماینده آمریکا برگزار کردند تا به بررسی متون بپردازند. پرایس سپس به موضوع 
تنش های اخیر کشورهای غربی با روسیه بر سر بحران ساختگی و موهوم مبنی بر حمله احتمالی مسکو به اوکراین پرداخته و ادعاهای قبلی را تکرار کرد: »اگر روسیه به اوکراین حمله 
کند یا این کشور را بی ثبات کند، تحریم های شدیدی علیه آن وضع خواهیم کرد«.به نوشته رسانه های آمریکایی، این دیپلمات آمریکایی توضیح داد: »در صورت تهاجم به اوکراین، 
ممکن است مجبور شویم به موازات تحریم های اروپا، ما هم روسیه را تحریم کنیم«.پرایس در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از تنش زایی بیشتر در این منطقه اجتناب کرد، 

گفت: »کاهش تنش روسیه به معنای خروج نیروها از مرز اوکراین و توقف اقدامات تحریک آمیز است«.

پاریس:

روند مذاکرات وین ُکند است
واشنگتن: 

در مذاکرات با ایران، پیشرفت کمی حاصل شده است
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که عوامل 
محیطی مانند کمبود خواب می توانند به بروز اختالالت روانی مانند 
اسکیزوفرنی منجر شــوند.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس  
نیوز، »گیرنده ۲ سروتونین« به طور گسترده ای در مغز توزیع شده 
است و نقش مهمی در ادراک، شناخت و روان پریشی بر عهده دارد. 
همچنین، این گیرنده مســئول اثرات روانگــردان داروهای توهم زا 
اســت. عملکرد غیرطبیعی این گیرنده، با اختالالت روانی از جمله 
اسکیزوفرنی مرتبط است. داروهای ضد روان پریشی که برای درمان 
اسکیزوفرنی استفاده می شــوند، گیرنده  ۲ سروتونین را هدف قرار 

می دهند تا نشانه های توهم و اختالل در شناخت را کاهش دهند.
پژوهشی که توسط »آملیا گالیتانو«)Amelia Gallitano(، استاد بخش 
 )University of Arizona(»پزشکی و روان پزشکی »دانشــگاه آریزونا
انجام شده است، نشان می دهد که یک عامل استرس زای محیطی 
یعنی محرومیت از خواب می تواند ســطوح این بیماری را به میزان 
قابل توجهی افزایش دهد. یافته های این پژوهش نشــان می دهند 
که استرس های محیطی در افراد مبتال به اسکیزوفرنی ممکن است 
تعادل گیرنده های مغزی را که با داروهای ضد روان پریشــی کنترل 
می شــوند، تغییر دهند.گالیتانو که آزمایشگاه او روی بررسی تعامل 
استرس محیطی و استعداد ژنتیکی در پیشروی بیماری تمرکز دارد، 
گفت: پژوهش ما نشان می دهد که محرک های محیطی ممکن است 
سطوح گیرنده هایی را که نقش مهمی در مغز دارند، در عرض چند 
ساعت تغییر دهند. ما مکانیسمی را شناخته ایم که به واسطه آن این 

اتفاق رخ می دهد. واسطه این اتفاق، ژن »EGR3« است.

محققان »دانشــکده پزشــکی ِکک در دانشــگاه جنوب کالیفرنیا« در 
مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند کاهش آلودگی هوا می تواند خطر ابتال 
بــه زوال عقل را نیز کاهش دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، 
براساس مطالعه جدیدی که توســط »محققان دانشکده پزشکی ِکک 
 Keck School of Medicine of the University(»دانشگاه جنوب کالیفرنیا
of Southern California( انجام شــده اســت، به نظر می رســد بهبود 
کیفیت هوا احتمال ابتال به زوال عقل را نیز کاهش می دهد.در پزشکی 
و روان پزشــکی، اختالل مزمن و گاهی حــاد فرایندهای روانی به علت 
بیماری بخشی از مغز که با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختالل 
در حافظه همراه است را زوال عقل گویند.تحقیقات نشان داده است که 
قرار گرفتن در معــرض آلودگی هوا می تواند افراد را در معرض ابتال به 
زوال عقل قرار دهد و این در حالی اســت که تاکنون مشخص نبود که 
بهبود کیفیت هوا چگونه بر سالمت مغز تاثیر می گذارد.دکتر »شین هوی 
وانگ«)Xinhui Wang( نویسنده ارشد این مطالعه گفت: نتایج مطالعه ما 
مهم است زیرا این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که نشان می دهد 
کاهش آلودگی هوا در طول زمان ممکن اســت به ســالمت مغز زنان 
مســن تر از طریق کاهش احتمال ابتالی آنها به زوال عقل کمک کند. 
کاهش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا مغز را ســالم تر نگه می دارد.

پژوهشــگران با بررسی برخی داده ها، ارتباط بین کاهش آلودگی هوا و 
ابتال به زوال عقل را در بین زنان ۷۴ تا ۹۲ ساله تجزیه و تحلیل کردند. 
زنانــی که در ابتدای مطالعه دچار زوال عقل نبودند، از ســال ۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۸ چندین آزمون عملکرد شناختی را به صورت ساالنه گذراندند تا 

مشخص شود که آیا آنها دچار زوال عقل شده اند یا خیر. 

کمبود خواب می تواند به بروز 
اسکیزوفرنی منجر شود

بررسی ارتباط میان آلودگی هوا 
و زوال عقل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

موج سواری در سواحل پرتغال/ گتی ایمجز

پورشه تایکان کراس رکورد جدیدی را در گینس ثبت کرد
پورشه تایکان کراس توریسمو جزو بهترین محصوالت چند سال اخیر این خودروساز است و حتی برخی جوایز را نیز در مجالت 
و نشــریات معتبر خودرویی دریافت کرده تا بیش از پیش بر محبوبیت خــود بیفزاید. به عنوان یک خودروی تمام الکتریکی و 
همه کاره، تایکان اکثر نویسندگان و خبرنگاران خودرویی را از نظر پرفورمنس و چابکی تحت تأثیر قرار داده و البته این دو فاکتور 
اخیراً به ســطوح جدیدی رسیده اند.این استیشن الکتریکی و قدبلند هم اکنون رکورد جهانی گینس برای بیشترین میزان تغییر 
ارتفاع رانندگی توسط یک خودروی الکتریکی را شکسته است. بله شاید این رکورد در بخش بسیار محدودی از کتاب رکوردهای 
گینس شکسته شده باشد اما تالش ها، زمان صرف شده و موارد پیش از ثبت رکورد ارزش این کار را داشته اند.یک تیم باانگیزه، 
باتجربه و شجاع یک سفر را از پایین ترین نقطه قابل دسترسی در آمریکا شروع کرده و به دنبال رسیدن به باالترین نقطه در این 
کشور بوده اند. این سفر از شش ایالت آمریکا عبور کرده و فاصله عمودی طی شده بیش از ۴۸۴۲ متر بوده است. همچنین طول 
این سفر برابر با ۲۲۵3 کیلومتر بوده است که از ایگل ماین در میشیگان تا پایکس پیک در کلرادو را پوشش می دهد. کل سفر 

33 ساعت و ۴۸ دقیقه طول کشیده و نهایتاً در کتاب گینس به ثبت رسیده است.

جان باختن دونده المپیکی ترینیداد در حادثه رانندگی
کمیته المپیک ترینیداد و توباگو اعالم کرد که دونده سرعتی این کشور دئون لندور در سن ۲۹ سالگی در ایاالت متحده درگذشت.

به گزارش ایســنا و به نقل از خبرگزاری رویترز،  گزارش های رســانه ها حاکی از آن اســت که این ورزشکار المپیکی که سه بار 
کشــورش را به مدال برنز ۴ در ۴۰۰ متر در بازی های المپیک لندن ۲۰۱۲ رســاند و همچنین در بازیهای المپیک ریو و توکیو 
شرکت کرد، در یک تصادف رانندگی در تگزاس کشته شد.کمیته المپیک ترینیداد و توباگو در بیانیه ای اعالم کرد که لندور یک 
ورزشکار الهام بخش برای خیلی ها در این کشور بود و کشته شدن او اتفاقی ناگوار و تلخ برای جامعه ورزش این کشور محسوب 
می شود.  این بیانیه می افزاید: »دئون پرچم ترینیداد و توباگو را با غرور، افتخار، میهن پرستی و اراده ای تسلیم ناپذیر در طول 
دوران حرفه ای خود به اهتزاز درآورده و در عین حال به بسیاری کمک کرده و الهام بخش بوده است.«لندور در مسابقات ۴ در 
۴۰۰ متر در مســابقات جهانی پکن در ســال ۲۰۱۵ مدال نقره گرفت. او در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ در مسابقات داخل سالن 

جهان مدال برنز انفرادی را از آن خود کرد.

اگر هچ خون دل من زهار بار ربزییزار بار بگفتم هک: هب ز جان زعزیی مرا سریست کزان خاک آستاهن رنزیم
شبم هب وعدهٔ فردای خودنشانی و چون مناگر تو رب سرم آن خاک آستاهن ببیزی
رد ااظتنر نشینم، تو روزاه بگرزیی میان ما و تو کاری کجا ز شیپ ربآید؟
مگر تو با من مسکین سری ز لطف ردآریهک من تواضع و خدمت کنم، تو تندی و تیزی
و گرهن پای عتابت هک دارد؟ از تو ستیزی ند طبیب شهر هماان عالج و چاره ندا
مرا، هک مهر جبلی شدست و عشق رغزیی

پیشنهاد

چهره روز

خانم دلوی
دغدغه ی ویرجینیا وولف این بود که با واژه ها هیجان، 
درد، زیبایــی و ترس های دوران مــدرن را به تصویر 
بکشــد. وولف در کتاب خانم دلوی یک روز از زندگی 
زنی اشرافی به نام کالریسا دلوی را در انگلستان پس 
از جنگ جهانی اول روایت می کند. روایتی ســخت و 
دشوار که هر خواننده ای توانایی ارتباط برقرار کردن 
با آن را ندارد. نوشــتن از رمان »خانم َدلُِوی« همان 
اندازه برایم سخت است که خواندش در اولین تالش. 
تقریباً هر خواننده ای که برای اولین بار سراغ این رمان 
می رود، می داند که باید دوباره به سراغ آن بیاید. و به 
این شکل بود که ضمن لذت از خوانش مجدد با دنیای 
عجیب جمالت ویرجینیا وولف بیشــتر اخت گرفتم. 
رمــان خانم دلوی مملو از ارجاعات به آثار ادبی بزرگی چون »کمدی الهِی« دانته، »دل تاریکِی« 
جوزف کنراد، »ادیســه « هومر و چند اثر از شکسپیر اســت. مملو از اشارات و تشبیهاتی که گاه 
درکشــان می کنی و گاه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.کالریسا د َلُِوی زنی میانسال و حدوداً ۵۲ 
ساله است. کل داستان مربوط به یک روز از ماه ژوئِن سال ۱۹۲3 است. صبح  این روز خانم د َلُِوی 
درحالی که خدمتکارانش مشغول تدارک مقدمات مهمانی شب هستند، برای گرفتن گل از خانه 
خارج می شــود. کالریسا به گلفروشــی می رود و برمی گردد، در اتاقش مشغول آماده سازی لباس 
مهمانی اســت که دوســت دوران جوانی اش پیتر که از قضا خواستگار عاشق پیشه و پروپاقرصش 
بوده، به دیدارش می آید. شب، مهمان ها یکی یکی می آیند و مهمانی تا بامداد برقرار است. در این 
۲۴ ساعت، خانم دلوی گذشته و کل زندگی اش را در ذهن خود احیا می کند. )جریان سیال ذهن 

در کتاب حاکم است(....

محمدجواد عزتی
محمدجــواد عزتــی )زادهٔ ۲۰ دی ۱3۶۰( بازیگر ایرانی 
اســت. او در تهــران به دنیا آمد و در دانشــگاه ســوره 
فارغ التحصیل شــد. او فعالیت حرفه ای خود را در سال 
۱3۷۵ در تئاتــر آغاز کرد و ســپس بــا ایفای نقش در 
ســریال قصه های شبانه ساختهٔ سعید آقاخانی بازیگری 
در تلویزیون را تجربه کرد.عزتی در چندین فیلم پرفروش 
نظیــر ماجرای نیمــروز )۱3۹۵(، اکســیدان )۱3۹۵(، 
التاری )۱3۹۶(، آینه بغل )۱3۹۶( و هزارپا )۱3۹۷( که 
تا مدتی رکــورددار پرفروش ترین فیلم ایران بود، ایفای 
نقش کرده است. او در ۱3۹۷ پول سازترین بازیگر ایرانی 
شد.در ۱۴۰۰، او در مجموعه نمایش خانگی زخم کاری 
به کارگردانی محمد حسین مهدویان ظاهر شداو سه بار 
نامزد دریافت جایزهٔ ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم فجر شده است. عزتی در ۱3۸۵ با مه لقا باقری، 
بازیگر ایرانی، ازدواج کرده است. او از سال ۱3۷۵ به صورت حرفه ای وارد دنیای بازیگری شده است. عزتی 
ابتدا در تئاتر فعالیتش را شروع و سپس در سال ۱3۸۱ اولین کار تلویزیونی اش را بازی کرده است.وی 
در مجموعه های مثل هیچ کس، کمربندها را ببندیم، سه دونگ، سه دونگ، مرد هزارچهره، چاردیواری، 
لطفاً دور نزنیم، دســت باالی دست، و دردســرهای عظیمایفای نقش کرده است. او در سریال های باغ 
مظفر، قهوه تلخ و دردسرهای عظیم ۲ و همچنین سینمایی آینه بغل نیز حضور داشت که با همسرش 
مه لقا باقری هم بازی بودند.فیلم آینه بغل به کارگردانی منوچهر هادی محصول ســال ۱3۹۶ که جواد 
عزتی یکی از نقش های اصلی آن را بازی کرده است، در سه روز اول فروش خود توانست به فروش یک 
میلیارد و دویســت میلیون تومانی دست یابد و رکورد فیلم های فروشنده و ساعت ۵ عصر را بشکند و 
این اتفاق در کنار فروش فیلم اکسیدان، عزتی را تبدیل به پرفروش ترین بازیگر سال ۱3۹۶ ایران کرد.

فرهنگ

برای نخســتین بار در چهار ســال اخیر قرار است 
مراســم اعطای جوایز آکامی اســکار با حضور یک 
مجری اصلی برگزار شــود.به گزرش ایسنا، پس از 
چند سال برگزاری مراسم اسکار بدون یک مجری 
اصلی، مســئوالن این جوایز ســینمایی قصد دارند 
مراسم نود و چهارمین دوره این رویداد را با حضور 
یک مجری اصلــی برپا کنند و گفته می شــود به 
»تتام هوالنــد« بازیگر نقش »مرد عنکبوتی« برای 
اجرای مراســم اســکار پیشــنهاد داده شده است. 
هالیوود ریپورتر گزارش داده هنوز به صورت قطعی 
مجری مراسم اسکار ۲۰۲۲ انتخاب نشده است اما 
دست اندرکاران این جوایز با »تام هوالند« ۲۵ ساله 
برای قبول این مســئولیت تماس گرفته اند. »تام هوالند« پیش از این ضمن ابراز عالقه مندی 
به اجرای مراســم اسکار گفته بود: »شاید در آینده، اما به راستی در حال حاضر مشغله زیادی 
دارم، گرچه واقعا دوســت دارم این کار را انجام دهم«. »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیســت« 
جدیدترین فیلم با بازی »تام هوالند« در نقش اصلی اســت که به پرفروش ترین فیلم سینمای 
جهان از زمان آغاز همه گیری کرونا تا به امروز تبدیل شــد. این بازیگر قرار اســت به زودی در 
فیلم »آنچارتد« که اقتباســی از یک بازی ویدئویی است در کنار »مارک والبرگ« بازی کند. 
نامزدهایی نهایی اسکار ۲۰۲۲ روز ۸ فوریه ۲۰۲۲ )۱۹ بهمن( معرفی می شوند و مراسم اسکار 

نیز ۲۷ مارس ۲۰۲۲ )۷ فروردین( برگزار می شود.

 »مرد عنکبوتی« مجری مراسم 
اسکار می شود؟
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