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فرمانده هوانیروز ارتش از آغاز مراحل طراحی و ساخت بالگرد ملی خبر داد و گفت: این کار در هوانیروز ارتش آغاز شده و به زودی اخبار خوبی در این زمینه اعالم 
خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در برنامه »صف اول« که با محوریت دستاوردهای این نیرو از شبکه خبر 
سیما پخش شد، گفت: ما امروز به این توانایی دست پیداکرده ایم که عالوه بر بالگردهای رزمی، توان رزمی خود را بر روی سایر بالگردها نیز ایجاد کنیم.وی با بیان 
اینکه توان رزمی بالگردهای خود را افزایش دادیم، افزود: امروز توانستیم بالگردهای پشتیبانی و ترابری خود را هم مسلح کرده تا بتوانیم از آن ها نیز در مأموریت های 

خود استفاده کنیم.امیر قربانی بیان کرد: بالگردهای ترابری ما مانند بالگرد ۲۱۴ قادر هستند.....
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امیر قربانی خبر داد؛

آغاز طراحی و ساخت بالگرد ملی از سوی هوانیروز ارتش
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۳ موج ساالنه آنفلوآنزا
لزوم آمادگی برای موج دوم در بهمن ماه

یکی از سه موج سالیانه آنفلوآنزا در کشور که از اوایل مهر ماه تاخت و 
تازش را آغاز کرده بود،   فروکش کرده، اما به گفته وزارت بهداشــتی ها 
باید برای دو موج دیگر که در بهمن ماه امســال و اردیبهشــت سال 
آینده رخ خواهند داد، از هم اکنون آماده بود.به گزارش ایسنا، به گفته 
کارشناسان سالمت کشور، امسال آنفلوآنزا شیوعش را در ایران خیلی 
زود آغــاز کرد؛ به همین دلیل هم با فروکش کردن موارد ابتال و مرگ 
ناشی از کووید ۱۹ در کشور و همچنین با آغاز فصل سرما و بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها، شــاهد بروز و افزایش مــوارد آنفلوآنزا از اواخر 
شهریور ماه و ابتدای مهر ۱۴۰۱ در کشور بودیم.بنابراین موج اول ابتال 
به آنفلوآنزا در حالی در کشور آغاز شد که رعایت پروتکل های بهداشتی 
بــه دلیل کاهش موارد کرونا کاهش یافته و در عین حال بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه ها نیز روند شیوع این بیماری را سرعت بخشیده بود. 
بر همین اساس هم بود که دکتر طلعت مختاری آزاد- مدیر آزمایشگاه 
ملی آنفلوآنزا و اســتاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
آبان ماه امسال در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد که ویروس غالب ما در 
کشــور، آنفلوآنزا است و سوش های در گردش آن عمدتا H۳N۲ و بعد 

هم H۱N۱ بوده و آنفلوآنزای نوع B شیوع خیلی کمتری دارد.

تاخت و تاز آنفلوآنزا در کشور
همچنین به گفته کارشناســان سالمت کشور،  از آنجایی که به دلیل 
شیوع کرونا و همچنین رعایت باالی پروتکل های ضدکرونایی، دو سال 
شیوع بیماری آنفلوآنزا را نداشتیم، همین موضوع باعث شد که در سال 
جاری با فروکش کردن موارد ابتال به کرونا و کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، به نوعی افزایش موارد آنفلوآنزا را شــاهد باشیم. بر همین 
اساس هم عمده مراجعات ســرپایی و بستری بیمارستان ها در مهر و 
آبــان ۱۴۰۱ به مبتالیان به آنفلوآنزا اختصاص یافته بود؛ به طوری که 
دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، در آبان ماه ۱۴۰۱، 
در گفت وگو با ایســنا اعالم کرد که روزانه ۳۰ هزار بیمار تنفســی به 
صورت سرپایی به بیمارســتان های کشور مراجعه می کنند که شامل 
تمام بیماران تنفسی است. نمونه گیری ها نشان می دهد که باالی ۵۰ 
درصــد از این افراد به آنفلوآنزا مبتال هســتند. همچنین روزانه حدود 
۱۲۰۰ نفر بستری بیماران تنفسی را داریم که در بستری ها هم باالی 
۵۰ درصدشــان به آنفلوآنزا و کمتر از ۱۰ درصدشــان به کرونا مبتال 

هستند و بقیه هم به سایر بیماری های تنفسی مبتال هستند.

موج اول آنفلوآنزا در حال فروکش
در عین حال از اواخر آبان ماه سال جاری بود که به تدریج متخصصان 
عفونی کشور و مسئوالن ســالمت، از کاهش موارد آنفلوآنزا در کشور 
خبر داده و اعالم کردند که به طور کلی تعداد موارد آنفلوآنزا در کشور 
رو به کاهش است و از آنجایی که روند سالیانه بیماری های حاد تنفسی 
در کشور امسال زودتر آغاز شد، طبعا زودتر هم رو به کاهش می گذارد. 
بر همین اســاس هم دکتر حسین فرشیدی - معاون بهداشت وزارت 
بهداشت در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه موارد آنفلوآنزا در کشور 
ظرف دو هفته گذشــته کاهش خوبی در ســطح بیمارستان ها داشته 
است، اعالم کرد که در حال حاضر موج آنفلوآنزا در حال فروکش کردن 
اســت و وضعیت بیمارســتان های ما این موضوع را نشان می دهد. به 
طوری که آمارهای بیمارســتانی ما کاهش شیوع را نشان می دهد. دو 
هفته قبل آمار آنفلوآنزا افزایش بســیار شدیدی را داشت،  اما ظرف دو 
هفته کاهش خوبی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در ســطح بیمارســتان ها 

می بینیم.

۳ موج ساالنه آنفلوآنزا
البته باید توجه کرد که طبق اعالم متخصصان و مســئوالن بهداشتی 
حوزه سالمت، بروز سالیانه آنفلوانزا به طور معمول دارای سه موج است؛ 
مــوج اول بروز بیماری معموال در ابتدای فصل پاییز رخ می دهد. موج 
دوم معموال با شــدت کمتر از اولی، در ماه های بهمن و اسفند بوده و 
موج ســوم، در اردیبهشت ماه ســال بعد رخ می دهد. بر همین اساس 
هم طبق اعالم وزارت بهداشت،   دکتر شهنام عرشی- سرپرست مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت بر ضرورت آمادگی برای 
بروز موج دوم آنفلوآنزا در کشــور تاکید و اعالم کرده اســت که بروز 
بیماری آنفلوانزا از اواخر مهرماه سال جاری آغاز شد و در اواسط آبان ماه 
به اوج خود در موج اول رسید و هم اکنون در سیر نزولی پیک بروز اولیه 
این بیماری قرار داریم.وی همچنین بر لزوم آمادگی برای بروز موج دوم 
این بیماری در بهمن ماه امسال تاکید کرد و گفت: در این راستا آموزش 
بهداشت فردی و اجتماعی با تاکید بر استفاده از ماسک، به خصوص در 
اماکن بسته و بدون تهویه، شست وشوی مرتب دست ها، تهویه مناسب، 
به ویژه در اماکن تجمعی، انجام واکسیناســیون آنفلوانزا در گروه های 
هدف و اولویت دار، بسیار ضروری است.به گفته عرشی، به  دلیل احتمال 
ابتال به بیماری در تمام فصول ســال، انجام واکسیناسیون آنفلوانزای 
ســالیانه منوط به انجام آن تنها در اوایل مهر ماه نبوده و در هر زمانی 
از ســال و برای گروه های اولویت دار، با توجه به دسترســی به واکسن 
آنفلوانزا، الزامی و ضروری اســت.وی همچنین از مردم خواست که در 
صورت عالمت دار بودن به پزشــک مراجعه و از مصرف خودسرانه دارو 
و خوددرمانی پرهیز کنند. مبتالیان به آنفلوآنزا نیز تا رفع عالمت های 

حاد بیماری، در محل کار و مدرسه حاضر نشوند.

پیش بینی احتمال افزایش موارد کرونا در زمستان
در عین حال عالوه بر خطر دو موج دیگر آنفلوآنزا، کارشناســان حوزه 
ســالمت از احتمال افزایش موارد کرونا در زمســتان خبر می دهند؛ 
موضوعی که البته وزارت بهداشــتی ها نیز نســبت به آن نگرانی هایی 
دارند. به طوری که وزارت بهداشتی ها اعالم می کنند که آمار کاهشی 
کرونا در کشور، ممکن است شرایط را اینطور تداعی کند که کرونا دیگر 
تمام شده است، اما این در حالی است که وضعیت ابتال و مرگ ومیر در 
برخی کشورها هم در سطح آسیا و هم در سطح اروپا، مجددا افزایشی 
بوده است. به طوری که دکتر حسین فرشیدی- معاون بهداشت وزارت 
بهداشت به ایسنا، گفت: در کشورهایی مانند ژاپن، چین و ... آمارهای 
بسیار باالیی گزارش شده است. در یک هفته گذشته ژاپن باالی ۶۰۰ 

هزار مورد مثبت کرونا داشت. 

 داروهای غیر قابل استفاده را به داروخانه ها 
تحویل دهید

در همه خانه ها حجم زیادی داروی غیرقابل اســتفاده اعم از داروهای مازاد و تاریخ گذشــته وجود 
دارد، اما باید پرسید چگونه می توان به طور صحیحی این داروها را دور ریخت، به گونه ای که طبیعت 
مســموم نشود؟.به گزارش ایسنا، می توان به طور صحیح داروهای غیرقابل استفاده اعم از داروهای 
مازاد و تاریخ مصرف گذشته را دور ریخت. آن هم به صورتی که طبیعت آسیب نبیند و این داروها 
وارد چرخه طبیعت نشوند.بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی سازمان غذا و دارو، برای داروهای غیر 
قابل استفاده خود،  ابتدا داروهایی که دارای بطری شیشه ای هستند را از سایر داروها جدا کنید. در 
مرحله بعدی داروها را درون کیسه های پالستیکی قرار داده و در آن ها را ببندید. سپس داروهای غیر 
قابل استفاده خود را به داروخانه های منتخبی که از سوی معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم 
پزشــکی اعالم شده است، تحویل دهید.باید توجه کرد که دارویی که از داروخانه و نظارت داروساز 
خارج می شــود، دیگر قابل برگرداندن به داروخانه نیست. بنابراین هیچ دارو خریداری شده ای، قابل 

برگشت به داروخانه یا هیچ مرکز دیگری نیست، مگر به منظور  امحاء آن.

میانگین حقوق کارمندان ۱۰ میلیون است 
 نحوه پرداخت حقوق در ادارات دولتی تغییر می کند؟

رئیس سازمان اداری - استخدامی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، 
دولت در ســال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نمی دهد، گفت: اکنون میانگین حقوق کارکنان 
دولت ۱۰ میلیون است اما پرداخت ها باید براساس شایستگی باشد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
از ایسنا، میثم لطیفی در مراسم روز دانشجو در سالن اجتماعات دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه 
طباطبایی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره نابرابری در پرداخت ها گفت: نابرابری در حقوق ها 
مشکلی است که مبنای نظری وسیعی دارد اما باید به دنبال این باشیم که نظام عادالنه پرداخت 
چگونه و از چه طریقی محقق می شود. آیا عدالت این است که متناسب با شایستگی ها پرداخت ها 
صــورت بگیرد یا آنکه عدالت به معنی برابری اســت.وی ادامه داد: به عنوان مثال میانگین حقوق 
کارکنان دولت حدود ۱۰ میلیون تومان است. آیا عدالت به این معنی است که به همه ۱۰ میلیون 
تومان به صورت مســاوی پرداخت کنیم یا آنکه براساس شایستگی این پرداخت ها صورت بگیرد؛ 
البته در این زمینه مسائلی هم وجود دارد. به این معنی که دستگاه ها برای خودشان قانون خاص 
تعریــف کرده اند؛ به عنوان مثال وزارت نفــت، وزارت علوم و غیره قانون خاص دارند و این قوانین 
پرداخت ها را متفاوت کرده اســت که در این راســتا به دنبال اجرای طرح یکسان سازی هستیم و 
درصددیم همه کسانی که از این طریق از قانون خارج شده یا برای خود استثناهایی قائل شده اند را 
در یک مسیر قرار دهیم. البته باید در این میان تفاوت ها را هم نگاه کنیم.وی در ادامه گفت: عدالت 
به معنی برابری نیســت اما به معنی ولنگاری هم نخواهد بود؛ به همین دلیل دولت در پرداخت ها 
کف و ســقفی تعیین کرده است. یعنی این که هیچ کارمند دولتی نباید پایین تر از پنج میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی داشــته باشد و حداکثر آن نیز تا هفت برابر این مبلغ مجاز است. 
البته به دنبال آن هســتیم تا با اجرای طرح های مختلف این فاصله را در بخش های دولتی کاهش 
دهیم و به چهار تا پنج برابر برســانیم که در بســیاری از کشورهای دنیا نیز این اتفاق افتاده است.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چه اقدامی در راستای حل مشکل 
فقر، بیکاری و معضالت اجتماعی مانند کودکان کار و غیره انجام داده اســت؟ گفت: برخی تصور 
می کنند که کشــور شبیه یک پراید است که اگر روشن نشد یا مشکل داشت می توان آن را هول 
داد تا راه بیفتد اما ایران مانند یک قطار با ۸۵ میلیون مسافر است که نمی توان آن را با هول دادن 
راه انداخت و همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکالت را حل کنیم که البته در گذشته کم 
کاری های جدی  صورت گرفته اســت و دولت در شرایطی کار را تحویل گرفت که مشکالت جدی 
وجود داشت. به عنوان مثال ما در حوزه قطارهای باری میانگین سرعت حدود پنج کیلومتری داریم 
که بعضا ســرعت این قطارها از چهارپا کمتر است، در صورتیکه در حال حاضر به ۹۰۰ لوکوموتیو 
نیاز داریم و باید کریدور شمال به جنوب را راه اندازی کنیم.وی اضافه کرد: دولت درصدد است با 
توجه به مشــکالت اقتصادی که در کشــور وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند در 
سال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نشود، حتی اگر آن فعالیت یا اقدام توسعه ای بود اما اگر تورم زا 
باشــد آن را انجام نخواهیم داد. این در حالی است که در پنج سال گذشته به صورت پشت سرهم 

تورم ۲۰ درصدی داشتیم.

در گفت وگوی مطرح شد:

سازوکار جبران خسارت قطعی اینترنت روشن نیست
جزئیات طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان

نان پخته و فروخته شده؛ مبنای 
تخصیص آرد به نانوا

افزایش تعرفه گاز پرمصرف ها از 16 آذر

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به طرح مدیریت هوشــمندانه یارانه آرد و نان، اظهار کرد: فاز دوم 
این طرح به زودی اجرا خواهد شد که طی آن به هر نانوا متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته و همچنین 
تراکنش هایی که در دســتگاه کارتخوان ثبت شده است، به عالوه چند درصد بیشتر، آرد تخصیص داده خواهد 
شد.محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان، اظهار کرد: فاز نخست 
این طرح  در اواخر اردیبهشــت   در اســتان زنجان اجرا و پس از آنکه نتایج آن مشــخص شد، ظرف مدت ۱۰۰ 
روز زیرســاخت های آن در کشور به یک بلوغ قابل قبول رسید تا فرآیند فروش نان با ابزار جدیدی تحت عنوان 

کارت خوان هوشمند انجام شود......

در پی افزایش قیمت لوازم خانگی

مردم به تعمیرات هم روی نیاوردند!
موج دوم بازداشت ها در راه است

ماجرای کودتا در آلمان
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته مطرح کرد؛

جزئیات قرارداد جدیِد بیمه ی تکمیلی بازنشستگان
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شــهرداري صدرا در نظر دارد به استناد مجوز شماره  573 / 6/شورا مورخ 01/ 08/ 1401 شوراي محترم اسالمي 
شهر صدرا، نسبت به ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري، اداري و خدماتي در زميني به متراژ 5/ 2271 واقع در 
بلوار ارتش فاز دو شهر صدرا به صورت مشاركتي از طريق جذب سرمايه گذار به روش با روش BOO )ساخت، بهره 

برداري و انتقال مالكيت( طبق مشخصات قيد شده در اسناد فراخوان اقدام نمايد. 
لذا از سرمايه گذاران واجدالشرايط داراي توان مالي و سوابق اجرايي در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 
درج نوبت دوم آگهي 19 / 09/ 1401 تا تاريخ 30 / 09/ 1401 جهت بازديد محل پروژه و دريافت اسناد فراخوان به 
آدرس: شيراز- شهر صدرا- بلوار پاسداران- ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد قراردادها مراجعه نمايند.

1- مبلغ كل برآورد اوليه ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري اداري خدماتي: 484.636.000.000 ريال مي باشد.
3-  مبلغ تضمين شــركت در فراخوان 24.232.000.000ريال  مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار 
حداقل3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري 

صدرا باشد.
4- واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حســاب  100805891412 نزد بانك شــهر جهت خريد اوراق فراخوان پس از 

دريافت فرم پرداخت از واحد امور قراردادها .
5- به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
7- هزينه درج آگهي، مشاور و كارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد.

8 - شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود.
9 - ساير شرايط و جزئيات در اسناد فراخوان قيد گرديده است.

 10- آخرين مهلت ارائه پيشــنهادات تا ساعت 13:30 بعد از ظهر مورخ  03 / 10 / 1401 مي باشد. ضمنا پاكت ها
 مي بايست تحويل واحد حراست شهرداري گردد.

 11- بازگشــايي پاكت ها ساعت 15:30  روز يكشــنبه مورخ  04 / 10/ 1401 در ســاختمان مركزي شهرداري
 انجام مي پذيرد.

12- شماره تماس جهت دريافت اطالعات بيشتر  36562091-071 واحد سرمايه گذاري
نوبت اول: 12 /  1401/09
نوبت دوم: 19 / 1401/09

آگهی فراخوان سرمایه گذاری

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

 ساخت و راه اندازی مجتمع تجاری اداری خدماتی در بلوار 
ارتش فاز دو شهر صدرا

وم
ت د

نوب



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 19 آذر 1401  15 جمادی االول 1444  10 دسامبر 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5067 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

واکنشسخنگویوزارتخارجهبهحذف»پرستیوی«از»یوتلست«
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به حذف شــبکه »پرس تی وی« از ماهواره »یوتل ست« واکنش نشان داد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه اقدام جدید ضد پرس تی وی، چهره 
واقعی مدعیان دروغین آزادی بیان و چرخش آزاد اطالعات را آشکارتر می کند، نوشت: در حالی که اروپا میزبان شبکه های 
متعدد مروج خشونت و تروریسم علیه ایران است، اما ماهواره یوتل ست، شبکه پرس تی وی را به دلیل تحریم های اتحادیه 
اروپا از فهرســت این ماهواره حذف کرد!گفتنی است، پرس تی وی چهارشنبه شب در خبری اعالم کرد: اتحادیه اروپا در 
تاریخ ۱۴ نوامبر تعدادی از نهادها و افراد ایرانی از جمله شبکه پرس تی وی را به دلیل ادعای نقض حقوق در پی ناآرامی ها 
در ایران تحریم کرد و بر این اساس شرکت ماهواره ای فرانسوی یوتل ست )Uutelsat( هم پخش شبکه انگلیسی زبان پرس 

تی وی را قطع کرده است.

لیست تحریم های آمریکا علیه ایران به روز شد 
۲۶شرکتو۵فردتحریمشدند

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد اســامی افراد و شــرکت های جدیدی را در ارتباط با ایران در فهرســت تحریم ها 
قرار داده است.به گزارش اقتصاد آنالین، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای مدعی شده شبکه ای را که با دور زدن 
تحریم های نفتی اعمال شــده علیه ایران میلیون ها دالر درآمد برای نیروی قدس سپاه تولید می کرده را در فهرست 
سیاه قرار داده است.اسامی ۲۶شرکت و ۵ فرد در فهرستی که روی وب سایت خزانه داری درج شده قرار گرفته است.
این وزارتخانه مدعی شــده شــبکه مذکور تحت رهبری یک تاجر ترکیه ای به نام »ســیتکی آیان« قرار داشته است.

تمامی اشــخاص حقیقی تحریم شده اتباع ترکیه هســتند. همچنین از میان ۲۶شرکت مذکور ۲۳شرکت در ترکیه 
مستقر هستند. 

گزیده خبر
یک کارشناس مسائل قفقاز جنوبی مطرح کرد:

شیفتدشمنیعلیافازارمنستانبهایران
یک کارشــناس مسائل قفقاز جنوبی با تاکید بر این که دو سال لفاظی علی اف 
کافی اســت گفت: با برگزاری رزمایش باکو و ترکیه مشــخص شد که علی اف 
دشمنی با ارمنستان را به ستیز با ایران تبدیل کرده است.ساالر سیف الدینی در 
گفت وگو با ایسنا در تحلیلی از برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و 
ترکیه گفت: جمهوری باکو در مرز با ایران)منطقه تالش( مانور مشترکی با ترکیه 
با نظارت »ناتو« انجام داد، البته پس از هشدار نظامی ایران در سپتامبر که پیامی 
درباره هرگونه ماجراجویی در سیونیک ارمنستان بود، علی اف برای دومین سال 
عقب نشست و در مقابل دست به لفاظی های ضدایرانی و نمایش تجزیه طلب 
های فراری زد.وی تصریح کرد :  ورود نظامی ایران به سیونیک در صورت تالش 
برای اجرای داالن تورانی ناتو مصوبه شعام)شــورای عالی امنیت ملی( و حتمی 
اســت.اما باکو چرا از این احساس خطر می کند؟ایران که قصد ندارد به مرزهای 
باکو نیرو بفرســتد یا بمباران کند. هدف نیروهای ایران، سیونیک است که اگر 
سرباز باکو در آنجا دیده نشــود به مشکلی برنخواهد خورد.این پژوهشگر ارشد 
مســائل قفقاز اظهار کرد: باید در نظر داشت تعهدات ترکیه برای دفاع از کشور 
تحت قیمومیتش )جمهوری باکو( شامل خاک ارمنستان نمی شود، بنابراین اینکه 
الهام علی اف قیم خود را برای این مانور دعوت کرده، بالموضوع اســت. حضور 
ناتو هم نشان دهنده تشخیص درست ما از همان ابتدا در خصوص ماهیت داالن 
تورانی بوده است.سیف الدینی در ادامه بیان کرد:  اگر علی اف، فکر می کند قادر 
به اشغال سیونیک است به جای لفاظی عمل کند. دو سال لفاظی کافیست، بهتر 
است بجای حرافی و فحاشی از دور، مثل مرد وسط میدان بیایید. در هفته اول 
جنگ فقط با بسته شدن مرز بیله سوار-نخجوان قیمت تمام شده اجناس اولیه 
در این منطقه چند برابر خواهد شد.وی همچنین ابراز کرد: تمام این مشکالت 
در تهران )اجالس آستانه( به اردوغان گوشزد شد، او هم پاسخ خاصی نداد. گمان 
می کنم نام بردن از ارمنستان با عنوان مرز/کشور »چندهزارساله« ازسوی شخص 
اول مملکــت به اندازه  کافی برای جمهوری باکو، معنادار بود. بقیه امور شــوآف 
هایی است که علی اف برای میلیتاریزه کردن فضای کشور می کند.این کارشناس 
مسائل قفقاز جنوبی افزود:  علی اف برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی و  نبود 
شفافیت الزم تالش می کند فضای کشورش را میلیتاریزه نگه دارد. به این ترتیب 
کسی از رعایا نمی تواند بپرسد که چرا نفت این کشور ملی نیست؟چرا استخراج 
معادن طال در انحصار انگلیس است و چرا شرکت های مرتبط با دو خاندان حاکم 
قراردادهای بزرگ را می بلعند.سیف الدینی همچنین گفت:  مردم باکو سی سال 
با مساله قره باغ سرکار بودند، چند سال هم با سیونیک و ایران مشغول خواهند 
شد تا غارت ادامه پیدا کند و آنکارا و تل آویو هم از نظر فروش سالح راضی باشند، 
اما به جای آن در مرز ایران ایستاده است.این پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز اظهار 
کرد: علی اف قرار بود این روزها در ســیونیک باشد وبا ارمنستان بجنگد اما به 
جای آن در مرز ایران دیده شده، اگر این را فقط یک چشم و هم چشمی ندانیم، 
به این معناست که او دشمنی با ارمنستان را به ستیز با ایران تبدیل کرده است.  
این هم نشانه دیگر براصل همیشگی؛ باکو)فعال(دشمنی ذاتی و ارمنستان متحد 
طبیعی است.وی در پایان یادآور شد:  انتظار این بود که علی اف دست کم گامی 

برای عملی کردن حرافی ها بردارد. 

امیر قربانی خبر داد؛

آغاز طراحی و ساخت بالگرد ملی از سوی هوانیروز ارتش
فرمانده هوانیروز ارتش از آغاز مراحل طراحی و ســاخت بالگرد 
ملی خبر داد و گفت: این کار در هوانیروز ارتش آغاز شــده و به 
زودی اخبار خوبــی در این زمینه اعالم خواهیم کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، امیر ســرتیپ یوســف قربانی فرمانده هوانیروز 
ارتــش در برنامه »صف اول« که با محوریت دســتاوردهای این 
نیرو از شبکه خبر سیما پخش شد، گفت: ما امروز به این توانایی 
دست پیداکرده ایم که عالوه بر بالگردهای رزمی، توان رزمی خود 
را بر روی ســایر بالگردها نیز ایجاد کنیم.وی با بیان اینکه توان 
رزمی بالگردهای خود را افزایش دادیم، افزود: امروز توانســتیم 
بالگردهای پشتیبانی و ترابری خود را هم مسلح کرده تا بتوانیم 
از آن ها نیز در مأموریت های خود استفاده کنیم.امیر قربانی بیان 
کرد: بالگردهای ترابری ما مانند بالگرد ۲۱۴ قادر هســتند تا به 
صورت ۲۴ ساعته در سراسر شبانه روز عملیات خود را انجام دهند. 
این بالگردها در رزمایش های مختلف امتحان خود را پس داده اند 
و می توانند به عنوان یــک پرنده راهبردی در میدان نبرد نقش 
ایفا کنند.وی ادامــه داد: باز آماد بالگردهای ما امروزه به صورت 
صددرصد در داخل انجام می شــود و هیچ نیازی به کشورهای 
خارجی نداریم. البته کشورهای خارجی هیچ گاه تجهیزات مورد 
نیاز را در اختیار ما قرار نمی دادند اما توانستیم پس از پایان دفاع 
مقدس همه تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز خود را با پشتیبانی 
وزارت دفاع و همچنین شرکت های دانش بنیان به خوبی تأمین 
کنیــم و این جریان ادامه دارد.فرمانده هوانیروز ارتش با اشــاره 
به نهضت قطعه ســازی در این یگان تصریح کرد: هوانیروز ارتش 
صفــر تا صد قطعات مورد نیاز خود را با همکاری شــرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه ها طراحی و تولید می کند. امروز به فناوری 
نهضت قطعه سازی دست پیدا کرده ایم که از صفر تا صد قطعات 

در داخل کشور تولید شده و بر روی بالگردها نصب می شود.امیر 
ســرتیپ قربانی با بیان اینکه از ســامانه های دید در شب در دو 
حوزه تکنیک و تاکتیک بهره برداری می شــود، خاطرنشان کرد: 
امروز فناوری های ســامانه های دید در شب کاماًل بومی شده و 
این سامانه ها به خوبی در رزمایش هایی که انجام دادیم امتحان 
خود را پــس داده اند و در بین کشــورهای دنیا منحصر به فرد 
هستند.وی ادامه داد: ما با اســتفاده از سامانه های دید در شب 
در رزمایش های شــبانه حتــی پرواز بر روی دریــا را هم انجام 
داده ایم، کاری که در روز هم مشــکل اســت و خلبان های ما با 

کمک این سامانه ها تیراندازی کرده اند. پس از حضور و آزمایش 
عملیاتی این سامانه ها به ما اثبات کرد که این تجهیزات کاربرد 
بســیار خوبی دارند.فرمانده هوانیــروز ارتش از رصد تهدیدات و 
جنگ های آینده برای ســاخت تسلیحات و تجهیزات خبر داد و 
گفت: ما در حوزه تسلیحات همه آنچه در دنیا استفاده می شود 
را مطالبــه کرده و در این راســتا، نیازهای خود را مطابق با این 
شــرایط بیان کرده و خواهان تجهیز به آخرین فناوری های روز 
دنیا هستیم.امیر ســرتیپ قربانی با اشاره به ساخت موشک در 
هوانیروز ارتش بیان کرد: با استفاده از افراد باتجربه در هوانیروز 

شــرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها به سوی فناوری ساخت 
موشــک رفتیم که موشک شفق یکی از این آن ها است. چرا که 
باید در جنگ های آینده به صورت »دورایستا« عملیات و اهداف 
خود را به صورت نقطه زن منهدم کنیم.وی ضمن تشریح عملکرد 
موشــک شفق هوانیروز ارتش گفت: موشک شفق در شب و روز 
شلیک می شود. خلبان های ما می توانند اهداف را در فاصله ۱۵ 
کیلومتری شناســایی و رهگیری و سپس از فاصله دور آن ها را 
منهدم کنند.فرمانده هوانیــروز ارتش تصریح کرد: قدرت ما در 
شــکار اهداف متخاصم به حدی رسیده است که دشمن بدون 
اینکه بتواند بالگرد ما را مشاهده کند، هدف موشک های ما قرار 
خواهد گرفت.امیر سرتیپ قربانی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به فعالیت های مردم یاری هوانیروز ارتش بیان کرد: ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، نیروی زمینی ارتش و هوانیروز کمک 
به مردم را در دســتور کار خود قرار داده و نخســتین ارتش در 
جهان اســت که به مردم خود در همه شــرایط یاری می رساند.

وی افــزود: بالگردهای هوانیروز ارتش بــرای کمک به مردم در 
مناطق صعب العبور مانند قله های بســیار بلند و دره های عمیق 
فرود آمده و به مــردم کمک می کنند.فرمانده هوانیروز ارتش با 
بیــان اینکه ما در حوزه انتقال اعضای پیوندی انســان نیز فعال 
هستیم، تصریح کرد: این کار در دنیا منحصر به فرد است و فقط 
توسط ما انجام می شود. ما در این راه شهید هم دادیم تا بتوانیم 
به مردم خدمت رسانی کنیم و انسان ها را از مرگ حتمی نجات 
دهیــم که برای این کار نزدیک به ۸ هزار ســاعت پرواز در این 
باره انجام شده است.امیر قربانی از آغاز مراحل طراحی و ساخت 
بالگرد ملی خبر داد و گفت: این کار در هوانیروز ارتش آغاز شده 

و به زودی اخبار خوبی در این زمینه اعالم خواهیم کرد.
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گزیده خبر

جزئیات طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان
نان پخته و فروخته شده؛ مبنای تخصیص آرد 

به نانوا
مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طرح مدیریت هوشمندانه یارانه 
آرد و نان، اظهار کرد: فاز دوم این طرح به زودی اجرا خواهد شد که طی آن به 
هر نانوا متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته و همچنین تراکنش هایی که 
در دستگاه کارتخوان ثبت شده است، به عالوه چند درصد بیشتر، آرد تخصیص 
داده خواهد شــد.محمد جالل در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان، اظهار کرد: فاز نخست این طرح  در اواخر اردیبهشت   
در استان زنجان اجرا و پس از آنکه نتایج آن مشخص شد، ظرف مدت ۱۰۰ روز 
زیرســاخت های آن در کشور به یک بلوغ قابل قبول رسید تا فرآیند فروش نان 
با ابزار جدیدی تحت عنوان کارت خوان هوشــمند انجام شود.وی با بیان این که 
کارت خوان هوشمند اصلی ترین ابزار فروش نان است، عنوان کرد: در حال حاضر 
بیش از ۷۶ هزار نانوایی به این کارت خوان مجهز هســتند که از این تعداد ۱۸ 
هزار کارت خوان )نانوایی( در روستاهای مختلف کشور موجود است. بر این اساس 
روزانه ۹.۵ میلیون تراکنش خرید نان از طرف مصرف کنندگان ثبت می شــود. 
درواقع هدف از فاز یک طرح، مشاهده پذیر کردن زنجیره گندم، آرد و نان بوده 
اســت.جالل در ادامه در مورد میزان رشد مصرف آرد یارانه ای توضیح داد: آرد 
یارانه ای توزیع شده بین نانوایان به صورت طبیعی ساالنه ۲.۵ درصد رشد دارد. 
امســال به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت در بازارهای موازی، انتظار 
می رفت مصرف نان در بین مردم افزایش یابد اما آمارها نشان می دهد که میزان 
مصرف آرد در هشــت ماهه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
نداشــته و مصرف معادل سال گذشته بوده است. دلیل آن هم ایجاد شفافیت و 
مشــاهده پذیری زنجیره افرادی بود که انگیزه سوء استفاده داشتند.مشاور وزیر 
اقتصاد به این ســوال که میزان انحراف مصرف آرد چقدر بوده است؟ پاسخ داد: 
علی رغم افزایش قیمت در ســایر اقالم غذایی، در سال جاری افزایشی در حوزه 
قیمت نان نداشتیم. البته هنوز انحراف مصارف آرد وجود دارد که قرار است در 
فازهای آتی طرح به آن پرداخته شــود. میزان انحراف نیز حدودا ۵۰۰۰ تن آرد 
در روز است.جالل همچنین به این سوال که طی اجرای طرح مذکور آیا گزارشی 
از تخلف نانوایان دریافت شده است یا خیر؟ تصریح کرد: ممکن است در برخی 
از نانوایی ها تخلف صورت گیرد، زیرا بعضا از الگویی مانند تراکنش های غیرواقعی 
استفاده می شود. البته تشخیص این تخلفات کار پیچیده ای نیست و در فاز بعدی 

طرح، رفتار متقلبانه به شدت کاهش خواهد یافت.

واریز کمک هزینه به حساب نانوایان
وی در ادامــه با تاکید بر این که در فاز یک طرح مذکور دولت تصمیم گرفت در 
ســال جاری هزینه قیمت نان برای مردم طبق روال هر ساله افزایش پیدا نکند، 
اظهار کرد: از آنجا که در سال جاری پرداخت ارز ترجیحی هدفمند شد و قیمت 
برخی کاالهای اساسی افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت قیمت نان که هر 
سال چند درصدی متناسب با تورم افزایش می یافت، امسال افزایش پیدا نکند، 
اما افزایش هزینه های نانوایان باید به نحوی جبران می شد؛ به همین دلیل دولت 
تصمیم گرفت امســال که قیمت نان را ثابت نگه داشته است، به نانوایان کمک 
هزینه پرداخت کند؛ به این شکل که در فاز اول طرح، در پایان هر روز به هر نانوا 
معــادل ۱۵ درصد از فروش نان، کمک هزینه پرداخت می کند و این ۱۵ درصد 
در فاز دوم، به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.مشاور وزیر اقتصاد به این 
سوال که کمک هزینه دولت به نانوایان از کدام محل تامین می شود؟ گفت: این 
کمک هزینه که بابت افزایش اجاره و دستمزدها پرداخت می شود، از ردیفی که 

سازمان برنامه و بودجه به آرد و نان اختصاص داده است جبران خواهد شد.

جزییات فاز دوم طرح
جالل در ادامه از فاز دوم به عنوان متناسب سازی خرید آرد نانوا با عملکرد مردم 
یاد کرد و گفت: فاز بعد کاهش انحراف مصارف آرد یارانه ای اســت.  البته دولت 
دو مالحظه مهم دارد؛ اول اینکه در هیچ یک از فازهای این طرح قیمت نان آزاد 
نخواهد شد و دوم اینکه دولت هیچ برنامه ای برای سهمیه بندی نان ندارد؛ یعنی 
در واقع در اجرای این طرح قرار نیست برای مردم تغییری ایجاد شود.  در واقع 
قرار اســت به جای اختصاص سهمیه به نانوا، از ظرفیت داده ای استفاده شود و 
هر نانوا بر مبنای عملکرد فروش خود از آرد یارانه ای بهره مند شود.وی افزود: در 
واقع هر میزان فروشــی که در تراکنش یک نانوایی ثبت شود، مبنای خرید آرد 
نانوا در آینده می شود؛ بنابراین هیچ شخص ثالثی آرد را بین نانوایان سهمیه بندی 
نمی کنــد و فقط تالش نانوا در عرضه نان، میزان دسترســی به آرد یارانه ای را 
تعیین خواهد کرد؛ بنابراین میزان رضایت مردم، بهره مندی نانوا از آرد یارانه ای 
و کمک هزینه دولت تاثیر دارد. البته میزان کمک هزینه نیز برای جبران افزایش 
هزینه های اجاره و دســتمزد ترمیم خواهد شد.مشــاور وزیر اقتصاد با تاکید بر 
این که رضایت مردم در فاز دوم طرح در سرنوشت اقتصادی نانوا تاثیرگذار است، 
در مورد زمان اجرای فاز دوم توضیح داد: مقدماتی فراهم شده و این فاز به زودی 
به صورت آزمایشی در یک استان اجرا خواهد شد تا نتایج آن مشخص و به سایر 

استان ها نیز منتقل شود.

محدودیت نانوایان در دسترسی به آرد برای پخت بیشتر نان برداشته 
می شود

جــالل در ادامه گفت: گالیه برخی از نانواها این بود که ســهمیه آرد محدودی 
دارند و نمی توانند ساعت کار خود را افزایش دهند. رویکرد در فاز دوم این است 
که ســهمیه آرد برای نانوا برداشته شــود و میزان عملکرد کارت  خوان مبنای 
امــکان خرید آرد نانوا قرار گیرد. این رفتار در بازه های ۱۰ روزه، ۱۵ روزه یا یک 
ماهه بررســی می شود و فردی که قصد عرضه خارج از شبکه آرد را داشته باشد 
از ســهمیه آرد برخوردار نخواهد بود. فقط فروش نان به مردم و تحقق تراکنش 

خرید معیار عملکرد نانوا خواهد بود.

امکان استفاده از کارت نانوا فراهم می شود
وی همچنین در مورد امکان اســتفاده کارت بانکی نانوا بــرای اتباع یا افرادی 
که کارت بانکی برای خرید نان ندارند، توضیح داد: قرار اســت استفاده از کارت 
بانکی نانوا طی فرآیندی به نانوایان آموزش داده شود. براین اساس نانوایان یکی 
از کارت های بانکی خود را در کارت خوان ثبت می کنند و چنانچه مشــتری به 
هر دلیلی کارت بانکی نداشته باشد، می تواند پول نقد خود را به نانوا دهد و نانوا 
تراکنش را با کارت خودش ثبت کند.مشــاور وزیر اقتصاد ادامه داد: البته ممکن 
است در این فرآیند وسوسه سوءاستفاده وجود داشته باشد، اما از آنجایی که این 
فرآیند داده محور اســت، نانوایان باید متوجه باشند که رفتار آنها مدام تحلیل 
می شــود و یک رفتار غیرعادی به راحتی قابل مشــاهده است.جالل با تاکید بر 
این که دولت با ایده اولیه ســهمیه بندی نان مخالفت کرد، گفت: در ابتدا برخی 
تحلیلگران براین باور بودند که کشور با کمبود آرد مواجه خواهد شد اما اجرای 
فاز اول طرح نشان داد علی رغم این که قیمت نان تغییر نیافت و محدودیت خرید 
اعمال نشــد، میزان نانی که در کارت خوان هوشــمند ثبت و آردی که توزیع 
می شود، نســبت به میزان آرد معادل نان مصرفی مردم ۱۵ درصد کمتر از آرد 

توزیع شده بین نانوایان است.

طفره شرکت های هواپیمایی و ریلی از فروش بلیت 
نیم بهای معلوالن

به گفته رییس سازمان بهزیستی کشور، در قانون حمایت از حقوق معلولین، موضوع حمل 
و نقل افراد دارای معلولیت تاکید شده است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی 
و حمل و نقل ریلی و مسافری بلیت نیم بها و یا خدمات دیگر را به بهانه واگذاری به بخش 
خصوصی اجرا نمی کنند.به گزارش ایسنا، علی محمد قادری در جلسه بررسی نحوه اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوالن که با حضور معاون نظارت و بازرســی سیاسی و قضایی و 
بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســازمان بازرســی کل کشور و نمایندگان دستگاه 
های اجرایی برگزار شــد، با بیان اینکه بیش از سه سال از تصویب قانون حمایت از حقوق 
معلولین می گذرد، گفت: بر اساس این قانون ۱۱ وزارتخانه و ۱۵ دستگاه اجرایی در احکام 
اختصاصی و عمومی مکلف به انجام وظایفشان هستند.وی با اشاره به اینکه ۳۴ ماده و ۲۹ 
تبصره بر عهده دستگاه ها در اجرای این قانون قرار گرفته است، تشریح کرد: ریاست کمیته 
پیگیری این قانون در ماده ۳۱، معاون اول رئیس جمهور تعیین شــده است که در دولت 
مردمی ســیزدهم دو جلســه با حضور معاون اول رئیس جمهور و با حضور حداکثری وزرا 
برگزار و موضوعات بودجه ای و هماهنگی پیگیری شد و نهایتا صورت جلسه ۲۲ بندی که 
به شــکل گیری ۶ کارگروه و انعقاد تفاهمنامه و پاسخگویی دستگاه ها انجام گرفته است.

وی یکــی از مهمترین موانع اجرای قانون را بودجه عنــوان کرد و افزود: در قانون موضوع 
حمل و نقل افراد دارای معلولیت تاکید شــده است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و 
خصوصی و حمل و نقل ریلی و مسافری بلیت نیم بها و یا خدمات دیگر را به بهانه واگذاری 
به بخش خصوصی اجرا نمی کنند.رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: مناسب سازی یکی 
از موضوعات مهم در کشور است و دستگاه ها موظف به انجام کار هستند، ولی بودجه ای 

در نظام سنواتی کشور برای این کار وجود ندارد.

بذرپاش در نخستین نشست شورای معاونان:
پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در قانون 

بودجه و برنامه هفتم توسعه در بخش بودجه ای 
لحاظ شود

وزیر جدید راه و شهرســازی در نخستین نشست شورای معاونان با تأکید کرد همه با 
جدیت به کار خود ادامه داده و به وی گزارش عملکرد هفتگی دهند.به گزارش ایلنا، ۱۶ 
آذر و بعد از جلسه رأی اعتماد مجلس به وی، نخستین جلسه شورای معاونان وزارت راه 
و شهرسازی به ریاست مهرداد بذرپاش وزیر منتخب با حضور تمامی معاونان ستادی، 
حمل و نقلی و مسکن و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد.وزیر راه و شهرسازی 
در این نشســت ضمن استماع گزارشی از روند فعالیت های مختلف حوزه های حمل و 
نقل و مســکن و شهرسازی از تالش های رســتم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی 
و همچنین تالش های شــهریار افندی زاده در زمان تصدی سرپرستی وزارتخانه تقدیر 
و تشــکر کرد.بذرپاش در بیان بخشــی از انتظارات و برنامه های خود گفت: از تمامی 
معاونت ها می خواهم که با جدیت به کار خود ادامه دهند و همچنین گزارشی هفتگی از 
روند فعالیت های خود و پروژه های در دست اجرا همراه با پیشرفت پروژه ها ارائه کنند.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه جلسات شورای معاونان هر دو هفته یکبار 
تشــکیل خواهد شــد، روزهای آتی را فرصتی مغتنم برای وزارتخانه راه و شهرسازی 
برای لحاظ شــدن پیشــنهادات بودجه ای وزارتخانه در قانون بودجه ۱۴۰۲ دانست و 
گفت: باید تالش شــود تا در قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توســعه پیشنهادهای 
وزارت راه و شهرســازی در بخش بودجه ای لحاظ شود.وی با تأکید بر لزوم ابتکار عمل 
در تمامی معاونت های زیرمجموعه و توجه به امور ارتباطی اطالع رســانی تصریح کرد: 
مدیران روابط عمومی دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی را به اطالع همگان برسانند 
و ارائه اطالعات واقعی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی کار مهمی است که در برنامه و 
اولویت های این دوره قرار دارد.بذرپاش همچنین از تشکیل شورای اطالع رسانی وزارت 

راه و شهرسازی خبر داد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته مطرح کرد؛

جزئیات قرارداد جدیِد بیمه ی تکمیلی بازنشستگان
محمد اســدی گفت: در مذاکراتی که با آتیه سازان حافظ انجام 
دادیم، فرایندها تا حدودی به نفع بیمه شــده ها اصالح شــد و 
این اصالحات را در قرارداد جدید گنجاندیم.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، قرارداد قبلِی بیمه ی تکمیلی بازنشســتگان، آخر آبان ماه 
امسال منقضی شد و قرارداد جدیدی با همان بیمه گذار سابق –

آتیه ســازان حافظ- منعقد گردید. در قرارداد جدید، مبلغ حق 
بیمه از ۹۰ هزار تومان به ۲۰۵ هزار تومان افزایش یافته است و 
در روزهای گذشته سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد پرداخت 
پنجاه درصد حق بیمه ی تکمیلی را برعهده می گیرد.در ماه های 
پایانی قرارداد قبلی، بازنشستگان از سقف پایین تعهدات و تاخیر 
در انجــام این تعهدات انتقاد داشــتند؛ ضمن اینکه به گفته ی 
بازنشســتگان، آتیه سازان حافظ با بســیاری از مراکز درمانی و 
پزشکی مثاًل چشم پزشکی های استان البرز اساساً قرارداد نداشت 
و این بی قراردادی، ماه ها معطلِی دردسرساز برای بازنشستگان 
به همراه می آورد، بازنشستگان فاکتورها را ارائه می دادند اما باید 
خیلی بیشتر از یک ماه منتظر می ماندند تا بیمه گذار بخشی از 
هزینه های هر فاکتور را بپردازد. از ســوی دیگر، سقف تعهدات 
بیمه ی تکمیلی، همپای رشــد تعرفه های بهداشــت و درمان 
افزایش نیافته بــود؛ در حالیکه هزینه ها به طور تصاعدی، یک 
تورم چند صد درصدی را تجربه می کردند، ســقف تعرفه های 
بیمه گذارِ تکمیلی به شیوه ای الک پشتی و بسیار آرام پیشروی 
می کرد.و به همه ی اینها بیفزاییم نارضایتی ذاتی و ســاختاری 
بازنشســتگان از پدیده ای به نام »بیمــه ی تکمیلی« که بدون 
تردید اگر بیمه ی پایه  ی ســازمان تامین اجتماعی، خدماتی در 
خور تعهدات قانونی را پوشــش می داد، اوضاع به گونه ای پیش 
نمی رفت که امروز همه ی بازنشستگان و مستمری بگیران بدون 
اســتثنا، محتاج ثبت نام برای بیمه ی تکمیلی باشند.حال که 
قرارداد جدید بیمه ی تکمیلی با همان شرکت آتیه سازان حافظ، 
از ابتدای آذر کلید خورده اســت؛ به سراغ محمد اسدی )رئیس 
کانون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی( رفتیم تا در ارتباط 
با تغییرات به وجود آمده در قرارداد بیمه ی تکمیلی امســال و 
جزئیات آن بیشتر بدانیم.اسدی در ابتدا به موضوع انعقاد قرارداد 
با آتیه سازان حافظ پرداخت و در این رابطه گفت: مراحل قانونی 
تنظیم قرارداد پیش رفت و در نتیجه با شرکت آتیه سازان حافظ 
قرارداد بســتیم؛ روند قانونی کار مشخص است و این روند طی 
شــده است. اما در قرارداد جدید، سقف تعهدات افزایش یافته و 

مدل های ارائه رسانی خدمات نیز تغییر کرده است.

افزایش سقف تعهدات در قرارداد جدید
او در توضیح بیشتر می گوید: سقف تعهدات در قرارداد، حداقل 
هشتاد درصد افزایش یافته است؛ در مواردی هشتاد درصد و در 
مواردی بســیار بیشتر تا نود یا نود و پنج- شش  درصد، سقف 
تعهــدات در قرارداد جدید باال رفته اســت. کف افزایش همان 
هشــتاد درصد اســت. به دلیل افزایش همین سقف تعهدات، 
حق بیمه تکمیلی نیز افزایش داشــته است. حق بیمه هر نفر 
در قرارداد جدید ۲۰۵ هزار تومان شــده اســت. در این قرارداد 
تعهــدات باال رفته، بــرای نمونه، خســارت های تخصصی ۷۵ 
میلیون تومان، جراحی های عمومی ۳۵ میلیون تومان، خدمات 
پاراکلینیکی ۵ میلیون تومان و جراحی چشم برای هر چشم ۴.۵ 
میلیون تومان )در مجموع ۹ میلیون تومان( است.رئیس کانون 
عالی کارگران بازنشســته اضافه می کند: سقف ساالنه خدمات 
آزمایشــگاهی با یک افزایش هشــتاد درصدی، یک میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان شده است. به دلیل همین مساله یعنی ارتقای 
ســقف تعهدات است که حق بیمه  افزایش یافته و به رقم ۲۰۵ 
هزارتومان برای هر نفر رســیده است. از این مبلغ، ۱۰۲ هزار و 
پانصد تومان را سازمان پرداخت می کند و پرداخت ۱۰۲ هزار و 
پانصد تومان باقیمانده برعهده ی خود بیمه شده است. این مبلغ 
برای هر نفر اســت، تعهدات نیز برای هر نفر تعریف شده؛ وقتی 
بازنشسته ای کل خانواده ی خود را تحت پوشش بیمه ی تکمیلی 
قــرار می دهد، به ازای هر نفر از اعضای خانواده، از تعهداتی که 
در قبل گرفتیم، بهره مند خواهد شــد. یعنی این تعهدات برای 
سرپرســت خانوار و برای اعضای تحت پوشش، جداگانه وجود 

دارد و قابل استفاده است.

پرداخت براساس فاکتور
مســاله ی بعدی، تغییر فرایندهای خدمت رسانی ست که ظاهراً 
در قرارداد جدید بیمه گذار اعمال شده است؛ در قرارداد امسال، 
فرایندهــای ارائه ی خدمات بیمه ای تا حدودی تغییر کرده و به 
گفته ی اســدی، اصالح شده است؛ او می گوید: در مذاکراتی که 
انجام دادیم، این فرایندها تا حدودی به نفع بیمه شده ها اصالح 
شــد و این اصالحات را در قرارداد جدیــد گنجاندیم.این فعال 
صنفی بازنشستگان در تشــریح این تغییرات می گوید: امسال 
نسبت به سنوات گذشــته تغییراتی اعمال شده و امیداریم به 
سمتی برویم که رضایت نســبِی بیمه شدگان حاصل شود. در 
سنوات گذشــته، قرارداد برابر تعرفه ی نظام پزشکی در بخش 

خصوصی تعریف شــده بود اما االن این روند تغییر کرده است؛ 
اوالً بیمه گذار اجبار دارد با همه ی مراکز درمانی قرارداد ببندد، 
ایــن یک نکته ی مثبت به نفع بیمه شده هاســت که هم کار را 
تسریع می کند و هم پرداخت از جیب بیمه شده را کم می کند. 
اگر با مرکز درمانی قرارداد بســته باشــد، بیمه گذار هزینه ها را 
تا سقف تعهدات مســتقیم به مرکز درمانی پرداخت می کند و 
دیگر الزم نیست بیمه شــده کاری بکند. اما اگر با جایی احیاناً 
قرارداد نداشــت باید برابر فاکتورِ بیمه شده پرداخت ها صورت 
بگیرد و این نکته ی بســیار مهمی ست.اسدی در توضیح بیشتر 
اضافه می کند: ببینید وقتی بیمه شده به یک مشکل و بیماری 
برمی خورد و به یک مرکز درمانی مراجعه می کند، اگر آن مرکز 
طرف قرارداد آتیه سازان حافظ باشد، بیمه شده پولی نمی پردازد، 
خود بیمه گذار با بیمارستان براساس سقف تعهد، تسویه حساب 
می کند. اما اگر قرارداد نباشــد، اوضاع متفاوت است؛ درگذشته 
بیمه شــده که هزینه را می پرداخت، آتیه سازان برابر تعرفه های 
نظام پزشکی خسارت را پرداخت می کرد و این در حالیست که 
تعرفه با قیمت واقعی ای که بیمارســتان ها از مریض می گیرند، 
خیلی تفاوت دارد؛ هر بیمارستان شرایط خاص خودش را دارد 
و رقم مــورد نظر خودش را از بیمار می گیرد؛ اما ما برای اینکه 
آتیه ســازان را ترغیب کنیم و به نوعی مجبور شــوند با همه ی 
مراکز درمانی قرارداد ببیندند، گفته ایم »تعرفه مالک نیســت، 
یــا باید با مراکز قرارداد ببیندید، یا باید براســاس فاکتور بیمار 
پرداخــت را انجام دهید.« همین شــرط بیمه گــذار را مجاب 
می کند که بــا تمام مراکز قرارداد منعقــد کند.به گفته ی وی، 
آتیه سازان حافظ شــرط پرداخت برابر فاکتور را پذیرفته است 
و این در حالیست که عموماً شرکت های بیمه، آن هایی که زیر 
نظــر بیمه مرکزی فعالیت می کنند، زیر بار پذیرش این بند در 
قرارداد نمی روند چراکه این امر توسط بیمه مرکزی ممنوع شده 
است اما چون آتیه سازان زیر نظر بیمه سالمت و وزارت بهداشت 
فعالیت می کند، تابع شــرایط بیمه ی مرکزی نیست و این بند 

مهم را پذیرفته و در قرارداد آورده است.

نرم افزار و سامانه تغییر می کند
موضوع مهم بعدی به گفته ی رئیس کانون عالی بازنشستگان، 
تغییر نرم افزار بیمه گذار و ارتقای خدمات آن است: »در گذشته 
آتیه ســازان برای ما بازنشستگان یک نرم افزار مخصوص داشت 
به نام فن آوران، امروز قرار شــده در نرم افزار رســا قراردادهای 

بیمه شــدگان قرار بگیرد؛ در نرم افزار رسا، به صورت آنالین به 
بیمه شدگان خدمات رســانی می شود و آن ها می توانند ببینند 
چقدر از ســقف تعهدات را اســتفاده کرده اند و چــه میزان از 
خدمات شان باقی مانده است. اینکه فاکتور در چه مرحله ای ست 
در این ســامانه نمایش داده می شود؛ این سامانه توانمندی های 
خیلی خوبی دارد که می تواند کمک رســان باشد؛ از طریق این 
سامانه می توان غیرحضوری اســناد را بارگذاری کرد و از تردد 
غیرحضوری اجتناب می شــود؛ بازنشســته می تواند با گوشی 
همراهــش از فاکتور خود عکس بگیرد و آن را آنالین بارگذاری 

کند.«
اسدی تاکید می کند: البته بهره مندی از این خدمات سامانه ای 
و آنالین ممکن اســت یکی دو ماهی طول بکشــد؛ ما تازه در 
مــورد جزئیات آن بــا بیمه گذار صحبت کرده ایــم و به توافق 
رسیده ایم. بایســتی کارهای طراحی و اجرای آن انجام شود و 
به بهره برداری برسد. این سامانه در یازده استان قرار است ابتدا 
به صورت پایلوت بارگذاری شــود و ارزیابی کنیم که چقدر کار 

بهبود می یابد.

کاهش زمان پرداخت فاکتور
او در ارتباط با زمان پرداخت فاکتورها در قرارداد جدید می گوید: 
قرارداد ما بر این اســت که تا ۵۰۰ هزار تومان ظرف یک هفته 
پرداخت شــود؛ تالش می کنیم ســقف این مبلغ را باال ببریم؛ 
خدمات بســتری یک پروســه ی طوالنی دارد؛ اگر بیمارستان 
طرف قرارداد باشد که هیچ، سهم بیمه ی پایه و بیمه ی تکمیلی 
پرداخت می شود و بیمار ترخیص می شود؛ اما اگر بیمارستان با 
آتیه ســازان قرارداد نداشته باشد، یک پروسه ای باید طی شود؛ 
باید بیمار ترخیص شــود، تسویه حســاب کند و فاکتور بگیرد 
و بعد به اسناد پزشــکی تامین اجتماعی مراجعه کند و ببیند 
اســناد پزشکی تامین اجتماعی چقدر تعهد پرداخت می کند و 
بعــد مابه التفاوت را برای آتیه ســازان بیاورد در غیر این صورت 
فرانشیز تعلق می گیرد. برای این خدمات بستری، سقف را یک 
مــاه تعیین کرده ایم به این معنا که پــس از تحویل فاکتور، تا 
سقف یک ماه پرداخت انجام شود؛ اینها بندهایی هست که ما در 
قرارداد جدید گنجانده ایم و باید ببینیم تا چه حد با مطالبه گری 
و پیگیری عملیاتی می شــود. امیداریم بتوانیم در جهت بهبود 
خدمات درمانی بازنشستگان خدمت رسانی کنیم و موجب شویم 

بخشی از مشکالت برطرف شود.
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گزیده خبر

ترافیک نفتکش ها در آب های ترکیه 
سنگین تر شد

ترافیــک نفتکش هایی که منتظر عبور از تنگه های 
بســفر و داردانل ترکیه هستند، با بی نتیجه ماندن 
مذاکــرات برای یافتن راهکاری برای مشــکل بیمه 
که با تحریم ها علیه روســیه، به وجود آمده است، 
سنگین تر شــد.به گزارش ایسنا، اطالعات گردآوری 
شده توسط بلومبرگ نشان می دهد، ۲۶ نفتکش حامل بیش از ۲۳ میلیون 
بشکه نفت از قزاقستان همچنان در آب های ترکیه گیر افتاده اند. تنگه های 
بسفر و داردانل، گلوگاه های مهمی برای جریان نفت و سایر کاالها از دریای 
ســیاه هستند و سال گذشته ۷۰۰ میلیون بشــکه نفت از مسیر آنها حمل 
شد. ارزیابی مقامات قزاقستانی از ترافیک نفتکش ها، کوچکتر است.ترکیه ماه 
گذشــته اعالم کرد نفتکش هایی که از آبهای این کشور عبور می کنند، باید 
نامه هایی از بیمه گران خود داشته باشند که ثابت می کنند هنگام عبور از 
این تنگه ها، بیمه هستند. اقدام ترکیه، واکنشی به تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه روسیه است که بیمه کشتی های حامل نفتی که باالتر از ۶۰ دالر در هر 
بشکه فروخته شده است را ممنوع می کند.مقامات آمریکا و انگلیس تالش 
کرده اند ترکیه را متقاعد کنند در خواسته خود تجدیدنظر کند؛ به خصوص 
با در نظر گرفتن این حقیقت که محموله های نفت قزاقســتان هدف تحریم 
نیست اما تاکنون موفقیتی نداشته اند.وزارت خزانه داری آمریکا که مکانیزم 
سقف قیمت برای نفت روسیه را به منظور مالیم کردن تحریم های اتحادیه 
اروپا طراحی کرده اســت، در بیانیه ای اعالم کرد: والی آدیمو، معاون خزانه 
داری به معاون وزیر خارجه ترکیه گفته اســت این برنامه تنها شامل نفت از 
مبدا روسیه می شود و به کنترل بیشتر نیازی نیست.خبرگزاری تاس به نقل 
از مدیرعامل شرکت ملی نفت قزاقستان نوشت: همه نفتکش های قزاقستانی، 
بیمه هستند و شرکت هایی که پوشش بیمه برای آنها فراهم کرده اند، عمدتا 
بیمه گران انگلیسی هســتند که با مقامات ترکیه، مذاکراتی داشته اند. وی 
برآورد کرد تنها هشت نفتکش از ۱۰ نفتکشی که منتظر عبور از تنگه های 
بسفر و داردانل هستند، مربوط به قزاقستان هستند.به گفته یک مامور بندر 
محلی، از زمانی که مقررات جدید ترکیه، به اجرا درآمده اســت، تنها کشتی 
والدیمیر تیخانوف که پوشش بیمه روسی داشته، از این تنگه ها عبور کرده 
است. تا زمانی که بن بست مربوط به بیمه حل نشود، برآورد این که چه زمانی 
کشــتی ها اجازه خواهند یافت از این آبراه ها عبور کنند، غیرممکن است.بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، برای بیمه گران، صدور مدرک سندی، کاغذبازی 
اضافه بوده و رویه ای را ایجاد می کند که ممکن اســت کشورهای دیگر هم 
بخواهند دنبال کنند. نفتکش ها در این وقت از ســال، به دلیل کوتاه شدن 
زمان عبور از تنگه و شرایط جوی نامساعد، معموال چند روز منتظر می مانند.

سخنگوی صنعت برق:
 ۱۴ نیروگاه مازوت مصرف می کند

ســخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر بیش 
از ۷5 درصد از سوخت نیروگاهی کشور توسط گاز 
تامین می شود و بقیه سوخت گازوئیل و مقدار کمی 
نیز مازوت مصرف می کنیم.مصطفی رجبی مشهدی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تامین 
سوخت نیروگاه ها اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷5 درصد از سوخت 
نیروگاهی کشور توسط گاز تامین می شود و بقیه سوخت گازوئیل و مقدار 
کمــی نیز مازوت مصرف می کنیم.وی با بیان اینکه وضعیت تحویل گاز به 
نیروگاه ها نســبت به سال قبل بهتر اســت، افزود: شرکت گاز و پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی تالش می کنند که سوخت بیشتری به نیروگاه ها 
برسانند تا در زمستان مشکلی نداشته باشیم.سخنگوی صنعت برق گفت: 
در شــرایطی که هوا ســرد شــود و مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی 
افزایش پیدا کند الجرم باید از ســوخت مایع بیشــتری استفاده می کنیم 
اما فعال شــرایط اینگونه نشده اســت.وی درباره احتمال کمبود تامین گاز 
نیروگاه ها با توجه به رشد مصرف و افت تولید در میادین گازی تاکید کرد: 
خوشــبختانه گاز تحویلی به ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، 
یعنی حداقل ۲5 درصد گاز بیشــتری تحویل می دهند. البته گاز تحویلی 
بســتگی به شرایط آب و هوا دارد اگر هوا خیلی سرد شود به ناچار مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا می کند و ما باید از سوخت مایع 
بیشتری استفاده کنیم. رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: پیش بینی شده که 
هوای زمســتان امسال نرمال باشــد امیدواریم که مشکلی پیش نیاید.وی 
یادآور شد: از ۱۳۲ نیروگاه موجود در کشور، سوخت دوم ۱4 نیروگاه مازوت 
و بقیه گازوئیل مصرف می کنند. یعنی کمتر از ۱۰ درصد می توانند از مازوت 
اســتفاده کرده و بقیه قادر به مصرف نیستند.سخنگوی صنعت برق بیان 
داشــت: در نیروگاه های اطراف تهران بیش از ۱۰ سال است که از مازوت 

استفاده نشده است.

تفاهم نامه همکاری ساخت لوله های بدون 
درز با شرکت روس امضا شد

مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی 
نفت ایران از پیشرفت مذاکرات و امضای تفاهم نامه 
همکاری با یک شرکت توانمند روس در زمینه انتقال 
دانش فنی ســاخت لوله های بدون درز خبر داد.به 
گزارش ایلنا به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، برزو 
قنبری عدیوی گفت: پیرو نشست های پیشــین با شرکت های روسی برای 
انتقال فناوری و ساخت تجهیزات،  نشستی با یک شرکت معتبر بین المللی 
در زمینه فوالدســازی و تولید لوله های فوالدی مخصوص صنایع نفت و گاز 
برگزار و پیشــرفت های خوبی حاصل شد.وی ادامه داد: این نشست با حضور 
ســازندگان داخل فعال و ســرمایه گذاران عالقه مند به حضور در این بخش 
برگزار شــد و در ابتدای آن شــرکت روس توانمندی های خود در این حوزه 
را معرفی کرد، در ادامه نشســت نیز مشکالت و چالش های داخلی سازی در 
این بخش مطرح و بررسی شد.مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت 
ملی نفت ایران با بیان اینکه خوشبختانه موضوع های کاماًل مشخص به بحث 
و تبادل نظر گذاشته شد، اظهار کرد: با توجه به سیاست گذاری وزارت نفت، 
همچنین اهتمام ویژه مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران برای داخلی سازی 
به منظور ارتقای دانش فنی، موارد و چالش های موجود را بررســی کردیم و 
خوشــبختانه برای این موارد راه حل های مناسب و عملی وجود دارد.قنبری 
تصریح کرد: با توجه به تضمین خرید خدمات و کاال بر مبنای انتقال فناوری 
و ساخت شرکت ملی نفت ایران ما این موانع را برطرف کردیم و امید می رود 
شرکت روس با انتخاب و مذاکره با شرکت های ایرانی، شریک و همکار ایرانی 
خود را معرفی کند.وی در پایان اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری بین شرکت 

ملی نفت ایران و شرکت روس برای انتقال فناوری نو تهیه و امضا شد.

ضرر ۵۶ میلیارد روبلی روس نفت از 
مصادره پاالیشگاه توسط آلمان

روس نفت که بزرگترین تولیدکننده نفت روســیه اســت، اعالم کرد سود ۹ 
ماهه این شرکت درپی انتقال داراییهایش در آلمان که کنترل پاالیشگاه نفت 
بزرگ روســی را به دســت گرفت، کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، 
روس نفت اعالم کرد درآمد خالص ۹ ماهه این شــرکت، 5۹۱ میلیارد روبل 
)۹.4 میلیارد دالر( بوده است که ۱5 درصد در مقایسه با رکورد ۶۹۶ میلیارد 
روبل در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، کاهش نشان می دهد.آلمان در سپتامبر، به 
دنبال جنگ روسیه در اوکراین، کنترل پاالیشگاه نفت شودت که ۹۰ درصد 
از ســوخت برلین را تامین می کرد و  روس نفت سهامدار اصلی آن بود را به 
دســت گرفت.روس نفت اعالم کرد انتقال داراییهای این شرکت در آلمان به 
مدیریت آژانس شبکه فدرال، تاثیر منفی اصلی بر درآمد این شرکت گذاشت 
و باعث 5۶ میلیارد روبل ضرر شد. انتقال این داراییها همچنین باعث کاهش 
۷۶ میلیارد روبل سرمایه در گردش شد.ایگور سچین، مدیرعامل روس نفت 
در بیانیه ای اعالم کرد که این شرکت موفق شده است کانالهای توزیع خود 
را بهینه کند و عرضه نفت به آسیا، حدود یک سوم رشد کرده و افت عرضه 
به خریداران اروپایی را به طور کامل جبران کرده است. این شرکت با موانع 
بیشتری از مکانیزم سقف قیمت غربی برای نفت روسیه روبروست.روس نفت 
اعالم کرد درآمدش بدون احتساب بهره، مالیات، استهالک و افت ارزش ارز، 
در فاصله ژانویه تا سپتامبر، به میزان ۲۱.۸ درصد رشد کرد و به رکورد ۲.۰۱ 
تریلیون دالر رسید.بر اساس گزارش رویترز، تولید هیدروکربن روس نفت در 
۹ ماه نخســت سال ۲۰۲۲، به معادل 4.۹۷ میلیون بشکه نفت رسید که بر 

مبنای سال به سال ۲.۲ درصد افزایش داشت.

بن سلمان: عربستان نقش پیشرو در ثبات 
بازار انرژی دارد

ولیعهد سعودی تاکید کرد، عربستان نقش پیشتازانه ای در ثبات بازار انرژی 
دارد که در راستای تالش این کشور برای مشارکت در تقویت اقتصاد داخلی 
و جهانی است.به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان اشاره کرد که موفقیت دولت در مقابله با خطرات ناشی از 
تغییرات ژئوپلیتیکی و کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی آن، قدرت اقتصاد 
این کشــور را در مواجهه با چالش های فوق العاده اثبات می کند.وی اظهار 
داشت، روند تحول اقتصادی که دولت سعودی در پیش گرفته ادامه دارد و 
نتایج مثبتی که تاکنون به دست آمده بر موفقیت اصالحات اقتصادی و مالی 
در جهت ارتقای رشد اقتصادی همه جانبه صحه می گذارد.ولیعهد عربستان 
تصریح کرد: هدف دولت در بودجه ســال ۲۰۲۳ اولویت بندی هزینه پروژه 
های سرمایه ای طبق اســتراتژی های منطقه ای و هر بخش بوده که همسو 
با اهداف چشــم انداز ۲۰۳۰ عربستان و رویکردهای ملی است. عربستان به 
اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصادی و اجتماعی دارای بهره وری اقتصادی 
و اجتماعی و حمایت از تنوع اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی ادامه 
می دهد.بن سلمان اظهار داشت: بهبود اقتصادی، ابتکارعمل ها، سیاست های 
کنترل مالی و توسعه و کارآمدی مدیریت مالی عمومی در تحقق مازاد بودجه 
سهیم بود و در عین حال دستیابی به اهداف اصلی چشم انداز را حفظ کرد. 
پیش بینی می شود این مازاد به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 
۲۰۲۲ برسد.وی همچنین تاکید کرد که مازاد بودجه به منظور تقویت ذخایر 
دولت، حمایت از صندوق های ملی و تقویت موقعیت مالی عربســتان برای 

افزایش ظرفیت های خود در رویارویی با بحران های جهانی است.

افزایش تعرفه گاز پرمصرف ها از ۱۶ آذر
معــاون وزیر نفت در امور گاز ضمن اعالم خبر آیین نامه اجرایی 
بنــد »ک« تبصره ۱5 بودجه ۱4۰۱ درباره افزایش تعرفه گازبها 
و طرح های تشویقی آن به وزارت نفت، گفت: مشترکان خانگی 
که مصرف گاز آنها در ماه های ســرد سال نسبت به دوره مشابه 
پارسال کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول 
تخفیف یا همان پاداش صرفه جویی می شــوند.به گزارش ایسنا، 
مجید چگنی ضمن اعالم خبر ابالغ آیین نامه اجرایی تعرفه گازبها 
و طرح های تشویقی ازسوی دولت به وزارت نفت، در تشریح آن 
گفت: مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه های سرد سال 
نســبت به دوره مشابه پارسال کمتر شود، به ازای هر یک واحد 
درصد کاهش، مشمول تخفیف یا همان پاداش صرفه جویی معادل 
سه واحد درصد در گازبهای صورتحساب همان دوره خواهند شد 
که این تخفیف تا ســقف 45 درصد گازبها در صورتحساب آنها 
اعمال خواهد شــد.وی تأکید کرد: مشــترکانی که در ماه های 
بسیار سرد سال، مصارف آن ها حداکثر ۷۰ درصد الگوی متعارف 
مصرف )سقف پله ۳ جدول پلکانی( باشد، گازبهای آن ها صد در 
صد رایگان خواهد بود.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تصریح 
کرد: تعرفه مشــترکانی با مصرف متعارف که در سه پله نخست 
قرار دارند، نســبت به پاسال افزایشی نداشته و صورتحساب آنها 
مشابه سنوات گذشته است؛ تنها تعرفه مشترکان پرمصرف بخش 
خانگی، یعنی از پلکان 4 به بعد افزایش یافته اســت، این تغییر 
تعرفه از ۱۶ آذرماه در صورتحساب های مشترکان محترم اعمال 
می شود.چگنی ادامه داد: بر همین اساس، گازبهای مشترکانی که 
زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
قرار دارند و مصرف آنها در حد متعارف است )سقف مصرف مجاز 
پله ۳ در هر اقلیم(، رایگان خواهد بود، اما در عین حال، مشترکان 

عادی و حتی مشــترکان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر از 
این سقف مصرف، عبور کنند، حجم مازاد مصرف آنها، مشمول 
پرداخت تعرفه های پلکانی خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران با اشاره به اینکه اکنون ۶5 درصد حجم گاز مصرفی بخش 
خانگی در دوره سرد سال ازسوی مشترکان پرمصرف )پلکان 4 تا 
۱۲( مصرف می شود و در عین حال، بیشترین مقدار یارانه پنهان 

انرژی را مشــترکان پرمصرف دریافت می کنند، یادآور شد: این 
در حالی اســت که بیش از ۶4 درصد از مشترکان که در پلکان 
نخســت تا ســوم قرار دارند، تنها ۳5 درصد حجم گاز مصرفی 
بخش خانگی در دوره سرد سال را مصرف می کنند که تعرفه آنها 
افزایشی نداشته است.وی افزود: بر این اساس، برای ایجاد عدالت 
اجتماعــی و توزیع عادالنه یارانه انرژی، با مصوبه هیئت وزیران، 

برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف گاز نیز، جریمه هایی 
در نظر گرفته شــده که از ۱۶ آذرماه، قابلیت اجرا دارد.به گفته 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، بر اساس این آیین نامه، اماکن 
مذهبی، هتل ها، مســاجد و ... اگر بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به 
بازه مشابه پارسال، صرفه جویی در مصرف داشته باشند، به ازای 
هر یک درصد صرفه جویی، ۱۰ درصد بخشــودگی در گازها و تا 
سقف 4۰ درصد خواهند داشت.چگنی درباره واحدهای صنعتی 
نیز توضیح داد: مشــترکان صنعتی هم، چنانچه بتوانند اورهال 
)تعمیرات اساســی( خود را به دوره ســرد سال موکول کنند و 
حداقل 5 روز پیاپی، ۳۰ درصد کاهش مصرف داشــته باشــند، 
گازبهای آنها متناسب با حجم گاز صرفه جویی شده، پنج درصد 
بخشــودگی خواهد داشت.شایان ذکر اســت، بر اساس مصوبه 
ابالغی، مصرف متعارف در پلکان اول تا سوم اقلیم ۳ )بیش از 5۰ 
درصد مشترکان در این اقلیم قرار دارند(، به ترتیب، ۱۷5، ۲5۰ 
و ۳۲5 مترمکعب به ازای هر واحد مســکونی در ماه و محاسبه 
گازبهای پلکان نخســت تا ســوم بدون افزایش نسبت به قبل و 
مشابه سنوات گذشته است، اما محاسبه تعرفه گازبهای پله های 
چهارم بــه بعد که با افزایش تعرفه روبرو خواهند شــد، به این 
صورت است که پلکان 4، 5 و ۶ ، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به 
تعرفه ســال قبل، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ افزایش 5۰ درصدی نسبت به 
پارسال و پلکان ۱۱ و ۱۲ که بسیار پرمصرف هستند، به ترتیب، 
مترمکعبی 5 و ۶ هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ اما این افزایش 
تعرفه گازبها به صورت پلکانی و تعرفه هر پله به ازای مازاد مصرف 
پله های قبلی محاسبه می شود، ضمن آن که این محاسبات از ۱۶ 
آذرماه امسال به بعد، اجرایی و تا پیش از آن، با همان نرخ مصوب 

پیشین محاسبه خواهد شد.

با وجود شــایعات مختلفی که پیش از 
جلسه هفته جاری اوپک پالس درباره 
کاهــش یا حتی افزایــش تولید وجود 
داشت، این گروه ســهمیه تولید خود 
را تغییر نداد.به گزارش ایســنا، جلسه 
روز یکشــنبه وزیران اوپک پالس هیچ 
سوپرایزی به همراه نداشت و این گروه 
بر تصمیم خود بــرای حفظ تولید در 
سطح فعلی حداقل به مدت دو ماه دیگر 

تاکید کرد.
مثل همیشــه پیش از جلســه وزیران 
اوپک پالس، اطالعــات ضد و نقیضی 
منتشــر شــد که قابل توجه ترین آنها 
گزارش وال اســتریت ژورنال بود که به 
نقل از نمایندگان اوپک مدعی شده بود 
که این گروه در حال بررســی مذاکره 
افزایش تولید اســت. عربستان  درباره 
به  تولیدکننــدگان دیگر  و  ســعودی 
ســرعت این گزارش را تکذیب کردند 
و وزیر انرژی عربســتان سعودی تاکید 
کرد کاهش دو میلیون بشــکه در روز 
توسط اوپک پالس تا پایان سال ۲۰۲۳ 
ادامه پیدا می کند و اگر الزم باشد برای 
متوازن کــردن عرضه و تقاضا، اقدامات 
بیشــتری از طریق کاهش تولید انجام 
بگیرد، ما همواره آماده مداخله هستیم.

ســپس گزارش هایی دربــاره احتمال 
کاهش بیشــتر تولیــد اوپک پالس به 
دلیــل ضعیف ماندن قیمــت نفت در 
مواجهه بــا ُکندی اقتصــاد جهانی به 
خصوص در بعضی از بزرگترین مصرف 
کنندگان نفت منتشر شد. اما در نهایت 
اوپک پالس آنچه کــه گفته بود انجام 
خواهد داد را انجام داد و ســطح فعلی 

تولید خــود را با نگاهی بــه تحوالت 
بلندمدت نظیر کندی اقتصادی، تسهیل 
محدودیتهای کرونایی در چین و البته 
علیه  غربی  تحریمهــای  جدیدتریــن 

روسیه، حفظ کرد.
گزارشها درباره افزایش احتمالی تولید 
اوپک پالس، این موضوع را مطرح کرده 
بودند که این گــروه به دلیل تحریم ها 
علیه روسیه، برای جایگزین کردن بشکه 
های از دســت رفته، اقدام خواهد کرد. 
مسکو مکررا اعالم کرده است به کشور 
هایی که سقف قیمت ۶۰ در هر بشکه 
را اجرا می کنند، نفت صادر نخواهد کرد 
و نگرانیها نسبت به کاهش میزان قابل 
توجهی از تولید این کشور را برانگیخته 
است. از دست رفتن تولید نفت روسیه 
به محدود شــدن بیشتر عرضه جهانی 
منجر شده و به نوبه خود باعث افزایش 
قیمت هــا می شــود و بــه اقتصادهای 
آســیب دیده، ضربه بیشتری وارد می 
کند. مطمئنا چشم انداز تیره است اما 
به نظر می رســد اوپک پالس عجله ای 

برای پیش بینــی آن ندارد.در واقع اکثر 
اخباری که از سوی اعضای اوپک پالس 
منتشر می شود نشان می دهد این گروه 
به احتمال زیاد به جای افزایش، تولید 
را به میزان بیشــتری کاهش می دهد.

فعال به نظر می رســد بازار تحت تاثیر 
ســقف قیمت قرار نــدارد. در واقع از 
زمان فعال شدن مکانیزم سقف قیمت 
از روز دوشنبه بهای نفت برنت و وست 
اینترمدیت برای تحویل فوری  تگزاس 
کاهش پیدا کرده است. بهای نفت اورال 
روسیه هم پس از اینکه روز دوشنبه به 
۷۹ دالر در هر بشکه صعود کرد، اکنون 
در نــرخ عادی ۶۳ دالر در هر بشــکه 
معامله می شــود که نزدیک اما باالتر از 
سقف قیمت کشــورهای غربی است.

بــا این حال، برای نتیجــه گیری بلند 
مدت بــر مبنای این وضعیت هنوز زود 
است. اگرچه به نظر می رسد تحلیلگران 
معتقدند نفت روســیه به آسیا، تغییر 
مســیر پیدا می کند اما این به معنای 
تقاضا برای نفت کشهای بیشتر، تغییر 

فرآیند بیمــه و پرداخت، برای اجتناب 
از فراهم کنندگان خدمات غربی است 
کــه بــازار را در اختیار دارنــد. اگرچه 
اینها ممکن اســت تحوالتی باشند که 
برای قیمتها مثبــت بوده و برای اوپک 
پالس مساعد هستند اما کندی جهانی 
همچنان مایه نگرانــی این گروه مانده 
است. به نظر می رسد بانک های مرکزی 
بزرگ جهان مصمم هســتند سیاست 
تحکیــم پولی را به هر قیمتی که برای 
اقتصاد داشته باشد، ادامه دهند و بحران 
انرژی در اروپا که در سراســر جهان در 
حال توسعه منعکس شده است، به این 

وضعیت کمکی نمی کند.  
بنابراین برای اوپک پالس، حساستر از 
این که صبر کند و ببیند چه اتفاقی می 
افتــد، وجود ندارد. همچنین این گروه، 
همچنان پایینتر از سهمیه هدف گذاری 
شده نفت تولید می کند اما این موضوع 
بر قیمتها تاثیر نگذاشته که نشان دهنده 
محدودیت ادامه دار عرضه جهانی نفت 
اســت.بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
بعضــی از تحلیلگــران پیش بینی می 
کننــد نفت برنت ممکن اســت پیش 
از پایان ســال در نتیجــه تحریمهای 
ضد روســی غرب، به ۱۰۰ دالر در هر 
بشــکه صعود کند اما قیمت نفت با دو 
عامل منفــی قوی یعنی چشــم انداز 
رکود گســترده و ادامه کشمکش چین 
با کووید روبروســت. اینکه قیمتها چه 
مسیری را در پیش می گیرند برای همه 
نامعلوم اســت و اوپک پالس، تا زمانی 
که الزم نباشد، عجله ای برای انجام هیچ 

کاری ندارد.

بازی طوالنی اوپک پالس 

قیمت نفت پــس از کاهش به مدت پنج روز معامله متوالــی، روز جمعه در پی 
تعطیلــی یک خط لوله بزرگ از کانادا به آمریــکا، اندکی افزایش یافت اما تحت 
تاثیر چشم انداز تیره تقاضا برای سوخت، در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت پس از کاهش ۱.۳ درصدی که روز پنج 
شــنبه داشت، در معامالت روز جاری با 55 سنت معادل ۰.۷۲ درصد افزایش، به 
۷۶ دالر و ۷۰ ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا پس از کاهش ۰.۸ درصد که روز گذشــته داشت، در معامالت روز جمعه 
5۲ سنت معادل ۰.۷۳ درصد افزایش یافت و به ۷۱ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه 
رســید.خبر سانحه ای که باعث تعطیلی خط لوله »کی استون« شرکت کانادایی 
»تی سی انرژی« در آمریکا شد، باعث شد معامالت نفت روز پنج شنبه برای مدت 

کوتاهی روند صعودی پیدا کنند اما قیمت ها در نهایت با کاهش بسته شدند زیرا 
از نظر بازار، تعطیلی این خط لوله موقتی بود. بیش از ۱4 هزار بشــکه نفت خام 
از این خط لوله در کانزاس نشــت کرده که یکی از بزرگترین نشتی های نفت در 
آمریکا طی حدود یک دهه اخیر بوده است.به گفته رابرت کوان، تحلیلگر شرکت 
آر بی سی کپیتال، اختالالت قبلی ناشی از نشتی که این خط لوله داشت، معموال 
حدود دو هفته طول می کشید اما اختالل اخیر ممکن است به دلیل ورود نفت به 
یک رودخانه، طوالنی تر باشد.شاخص های قیمت نفت در مسیر ثبت بزرگترین 
کاهش هفتگی چند ماه اخیر هستند زیرا معامله گران پیش بینی می کنند ماهها 
طول خواهد کشید تا تاثیر تسهیل محدودیت های کرونایی چین در بازار، منعکس 
شود.به گفته اقتصاددانان، افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹، احتماال باعث سرکوبی 

رشــد اقتصادی چین در چند ماه آینده می 
شود و روند احیای اقتصادی احتماال در اواخر 
سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد.همچنین عامل 
منفی دیگر برای قیمت نفــت، رکود کوتاه 
مدت اقتصاد آمریکا در ســال آینده خواهد 
بود. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، رکود 
اقتصاد آمریکا در ســال آینده را پیش بینی 
کرده و اعالم کردند بانک مرکزی آمریکا، در 

نشست ۱4 دســامبر خود، افزایش کمتر نرخ بهره به میزان 5۰ واحد را تصویب 
خواهد کرد.بر اساس گزارش رویترز، با وجود این که منطقه یورو در رکود بوده و 
با نرخ تورم پنج برابر ســطح هدف گذاری شده است، مبارزه می کند، تحلیلگران 
پیش بینی کردند بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده، نرخ بهره را به میزان 

5۰ واحد افزایش داده و به دو درصد می رساند.

روند ریزش قیمت نفت متوقف شد

عراق در نوامبر، 4.4۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد که ۲۲۱ هزار بشــکه در روز در مقایســه با اکتبر 
کاهش داشت.به گزارش ایسنا، طبق آمار شرکت دولتی 
بازاریابی نفت عراق )ســومو(، تولید نفت عراق مطابق 
با سهمیه تولید این کشــور تحت توافق اوپک پالس 
برای نوامبر بوده اســت. اما منابع ثانویه که دبیرخانه 
اوپک از آمار آنها برای بررسی پایبندی اعضای خود به 
توافق اوپک پالس استفاده می کند، تولید نفت عراق 
در فاصله ماه مه تا اکتبر امســال را پایین تر از سهمیه 
تولیــد این کشــور ارزیابی کرده اند.بــا تولید 4.4۳۱ 
بشــکه در روز کمتر از سطح اکتبر بوده است. عراق با میلیون بشکه در روز در نوامبر، تولید عراق ۲۲۰ هزار 

کاهش مصرف داخلی به میزان ۹۲ هزار بشکه در روز 
و صادرات به میزان ۶۳ هزار بشــکه در روز، موفق شد 
کاهش تولید را انجام دهد.بر اســاس گزارش رویترز، 
احسان عبدالجبار، وزیر نفت وقت عراق، در اکتبر گفته 
بود این کشــور با مدیریت مصــرف داخلی نفت برای 
حفظ توانمندی های صادراتی، به سهمیه تعیین شده 
از ســوی اوپک پالس برای عراق، پایبند است.در پی 
ضعیف شدن دورنمای اقتصادی و قیمت نفت، وزیران 
اوپک پالس در جلســه اکتبر ،کاهش هدف تولید به 
میزان دو میلیون بشــکه در روز از نوامبر تا پایان سال 

۲۰۲۳ را تصویب کردند.

تولید نفت عراق کاهش یافت
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گزیده خبر

با حکم وزیر اقتصاد
»رضوانی فر« رئیس کل گمرک شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد رضوانی 
فــر را به عنوان رئیس کل گمرک جمهوری اســامی 
ایران منصوب کرد.به گزارش ایســنا، ســید احســان 
خاندوزی با صدور حکمی محمد رضوانی فر را به سمت 
معــاون وزیر و  رئیس کل گمرک جمهوری اســامی 

ایران منصوب کرد.
متن حکم رئیس کل جدید گمرک به شرح زیر است:

»جناب آقای محمد رضوانی فر
 نظر به تعهد، تخصص، دانش وتوانمندی هــای ارزنده جنابعالی به موجب این 
حکم  به عنوان معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسامی ایران منصوب 
می شــوید. انتظار می رود در راستای اجرای اســناد باالدست نظام، برنامه های 
دولت سیزدهم  و برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی موارد ذیل 

در اولویت برنامه های شما قرار گیرد:
- توســعه و توانمندسازی سرمایه انسانی گمرک با هدف ارتقای بهره وری نظام 

گمرکی
- گســترش ارتباط با سازمان های بین المللی و تقویت همکاری های منطقه ای 

در حوزه تجارت فرامرزی
- برون ســپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاســت های کلی اصل )۴۴ ( قانون 
اساســی و طرح ریزی شــیوه های نوین مشــارکت بخش خصوصی در ارتقاء 

زیرساخت های گمرکی
- باز مهندســی و اصاح فرایندها در رویه های مختلف گمرکی و بهره گیری از 
فن آوری های نوین با هدف چابک ســازی و افزایش ســرعت دقت در تشریفات 

گمرکی
 - اصاح نظام ارزش گذاری کاالهای وارداتی و صادراتی گمرکی

- بهبود ارتقای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی با همکاری سایر دستگاه 
های مربوطه

امید است با اتکال به خداوند  متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقابی گری، 
مردم داری، پاکدســتی، فساد ستیزی و  قانون مداری در تحقق اهداف دولت و 

حل مشکات مجدانه بکوشید.
توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

 سید احسان خاندوزی«
گفتنی اســت؛ رضوانی فر متولد ۱۳۵۶ و دانش آموخته دانشگاه امام صادق )ع( 

است. وی مدیرعاملی شستا، تیپیکو و گروه البرز را در کارنامه کاری خود دارد.

با عنوان طرح یلدا؛
فروش ويژه کارت طاليی سايپا اجرا می شود

ســازمان خدمات پس از فروش سایپا به منظور رفاه و افزایش رضایت مشتریان 
گروه ســایپا، طرح خدمات ویژه فروش کارت طایی را با عنوان طرح یلدا اجرا 
می کند. به گزارش سایپانیوز به نقل از روابط عمومی سایپایدک، در طول اجرای 
این طرح که با هدف افزایش رضایتمندی مشــتریان برگزار می شــود، مالکان 
محترم خودروهای ســواری گروه سایپا می توانند از تاریخ ۱2 آذر تا ۱0 بهمن 
ماه به نمایندگی های مجاز در سراسر کشور و تعمیرگاه های مرکزی سایپایدک 
مراجعه کنند و از تخفیف های ویژه گارانتی بدنه تا ســقف ۱۵ درصد بهره مند 
شــوند.بنابراین گزارش، مشتریان گروه خودروســازی سایپا می توانند با خرید 
خدمات گارانتی بدنه، در صورت بروز حادثه یا خسارت به بدنه خودرو، از مزایای 
این نوع خدمات در نمایندگی های مجاز سایپا در سراسر کشور بهره مند شوند.

شهردار صدرا خبر داد
 کلنگ زنی ۹ پروژه بزرگ در صدرا همزمان

 با دهه مبارک فجر
پرنیان گفت: با تعامل شــهرداری، شــورای اسامی و 
عمران صدرا ۹ پروژه بزرگ در صدرا تعریف شــد که 
هر ۹ پــروژه در دهه فجر کلنگ زنی خواهد شــد.به 
گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان فارس، 
بهزاد پرنیان، ســه شنبه )۱۵ آذر( در نشست خبری با 

خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه در جهاد تبیین دستاوردهای انقاب اسامی 
گفت: نقش رسانه در فضای کنونی کشور و در سطح جهانی بسیار مهم است و 
در جهاد تبیین، رســانه نقش مهمی برای انعکاس اخبار و دارد.شهردار صدرا با 
تاکید بر اینکه طی یک ســال اخیر بین شهرداری، شورای اسامی شهر صدرا و 
شرکت عمران صدرا تعامل خوبی انجام شده است، بیان کرد: تا سال گذشته ۱۵ 
دستگاه اتوبوس در شهر صدرا داشتیم و همواره شهروندان از کمبود آنها گایه 
داشتنداما امسال سه دستگاه با ۱۴ میلیارد تومان بودجه و ۱۳ دستگاه با یارانه 
دولتی سهمیه اتوبوس دریافت کردیم که بدین ترتیب شمار اتوبوس های شهر 
صدرا به به ۳۱ دســتگاه افزایش یافته است و همچنین ۶ دستگاه مینی بوس و 
ون یارانه ای درون شهری هم راه اندازی کرده ایم.وی ادامه داد: یک کار شاخص 
دیگر خرید یکصد میلیارد تومان ماشــین آالت ســنگین از جمله ماشین آتش 
نشان ۳۵ میلیارد تومانی با تعامل با عمران صدرا بوده است و ۳0 میلیارد تومان 
در اختیار شــهرداری صدرا برای خرید نردبان هیدرولیکــی بوم بلند قرار داده 
شــد.پرنیان اضافه کرد: ۶ دستگاه پرس زباله، 2 دستگاه آب پاش، یک ماشین 
آتش نشانی سبک و دستگاه حمل زباله و ... طی یک سال گذشته خریداری شده 
است که برخی تحویل شده و برخی تا پایان سال تحویل داده خواهند شد.وی از 
ساخت چمن مصنوعی در شهر صدرا هم خبر داد و عنوان کرد: با حمایت شورای 

اسامی شهر صدرا، پنج زمین چمن مصنوعی طی یک سال گذشته ساختیم.

صادرات گندم روسیه به رکورد نزديک شد
کارشناسان می گویند که صادرات گندم دسامبر روسیه به رکورد نزدیک است.به گزارش 
ایســنا، تحلیلگران و اتحادیه صادرکنندگان اظهار کردند که در صورت محدود شدن 
اختاالت ناشی از طوفان در مسیر دریایی اصلی دریای سیاه، صادرات گندم از روسیه، 
بزرگ ترین عرضه کننده جهان، در ماه دسامبر به باالترین حد خود نزدیک خواهد شد. 
برخی افزودند، با این حال، روسیه در کل فصل خرید و فروش جوالی تا ژوئن 2022 
تا 202۳، احتماالً به دلیل عوارض مربوط به تحریم های غرب علیه مسکو کمتر از آن 
چیزی اســت که محصول عظیمش اجازه می دهد را صــادر کند.اگرچه محدودیت ها 
غات را هدف قرار نمی دهند اما مقامات روسی گفته اند که تحریم های اعمال شده بر 
بخش مالی روسیه به علت جنگ با اوکراین، پردازش پرداخت ها در بانک ها و دریافت 
کشتی ها، تامین مالی تجارت و بیمه را برای صادرکنندگان غات دشوارتر کرده است.

صادرات گندم در نیم فصل اول، دو درصد بیشتر از سطح مشابه سال قبل خواهد بود 
که تا حدی به دلیل رکورد تولید محصول امســال افزایش یافته اســت. گروه تجاری 
اتحادیه صادرکنندگان غات روسیه اعام کرد: صادرات غات روسیه به آرامی به حالت 
عادی باز می گردد. این انجمن اضافه کرد که انتظار می رود کل صادرات غات روسیه، 
بدون احتساب عرضه به قزاقستان، ارمنستان و باروس، به 2۶ میلیون تن در جوالی تا 
دسامبر برسد که ۱0 درصد بیشتر از یک سال گذشته است.روسیه در مسیر برداشت 
رکورد ۱۵0 میلیون تنی محصول غات از جمله ۱00 میلیون تن گندم در سال 2022 
است. مصر و ترکیه، بزرگ ترین خریداران گندم روسیه هستند اما امسال هیچ اطاعات 
رسمی در دسترس نیست زیرا مسکو انتشار اطاعات صادرات و واردات خود را به حالت 
تعلیق درآورد.تحلیلگران اعام کردند که روســیه از آغاز فصل در اول جوالی، بیش از 
هر فصل، گندم به عربستان سعودی، الجزایر، پاکستان، برزیل و مکزیک فروخته است. 
همچنین، پس از یک وقفه ۱0 ساله، عرضه گندم به عراق را از سر گرفت. تخمین زده 
شــده است که صادرات گندم دسامبر بین ۴ تا ۴.2 میلیون تن باشد و این نزدیک به 

رکورد ۴.۳ میلیون تن ثبت شده در دسامبر 20۱۷ است.

در گفت وگوی مطرح شد:

سازوکار جبران خسارت قطعی اینترنت روشن نیست
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی 
خاطر نشان کرد: روشن نیست که دولت مطابق با کدام سازوکار 
می خواهد خســارت های وارده به کسب وکارها را جبران کنند 
درحالی که با کسری بودجه درگیر بوده و این پرسشی است که 
نمی توانم جواب روشنی به آن بدهم؛ همچنین دولت پیشنهاد 
حساب  شده ای برای جبران خسارت ها نداده و باید منتظر ماند 
و دید که دولت چه فرمولی برای جبران این خسارت ها در نظر 
گرفته است.بابک عابدین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
با بیان اینکه کندی ســرعت اینترنت همچنان در روند فعالیت 
اقتصادی کســب وکارها اختال ایجاد کرده و به صورت کامل 
رفع نشده اســت، گفت: به نظر می رسد باید راه و روشی پیدا 
کرد که هر چه سریع تر مشکل قطعی اینترنت به نفع اقتصاد و 
کشور حل شود.وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت: برای 
من روشــن نیست که دولت مطابق با کدام سازوکار می خواهد 
خســارت های وارده به کسب وکارها را جبران کنند درحالی که 
با کسری بودجه درگیر بوده و این پرسشی است که نمی توانم 
جواب روشــنی به آن بدهم؛ همچنین دولت پیشنهاد حساب  
شده ای برای جبران خسارت ها نداده است و باید منتظر باشیم و 
ببینیم که دولت چه  فرمولی برای جبران این خسارت ها در نظر 
گرفته است.نایب رئیس کمیسیون فناوری اطاعات و ارتباطات 
اتاق بازرگانی تفکیکی بین کسب وکار اینترنتی و غیراینترنتی 
ایجاد نکرد و افزود: خط تولید امروز به اینترنت متصل اســت؛ 
ماشــین آالتی که در خطــوط صنعتی جدید بــه کار گرفته 

می شوند برای نگهداری، عیب یابی و تعمیرات نیازمند اینترنت 
پرسرعت هســتند؛ بنابراین کســب وکار غیراینترنتی نداریم 
و امــروزه تمام خطوط تولیدی، صنایع  و خدمات وابســته به 

اینترنت هستند.عابدین ادامه داد: دولت می تواند با اعمال برخی 
معافیت ها به کسب وکارها کمک کند و این تسهیات نباید در 
غالب اعطای پول باشــد؛ دولت می تواند از سهم خود بگذرد تا 

فعالیت اقتصادی این کسب وکارها ادامه داشته باشند. محاسبه 
خســارت های وارده به فعالیت اقتصادی باید کارشناسانه باشد 
و نمی تواند حدود خســارت های وارده را برآورده کرد.این فعال 
اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما تسهیاتی که 
دولت برای این کســب وکارها در نظر می گیرد می تواند جبران 
کننده خســارت های وارده به آنها باشد؟ خاطر نشان کرد: اگر 
کسب وکاری توانست در این شرایط به فعالیت خود ادامه بدهد 
بدون تردید این تســهیات می تواند کمک کننده باشد اما اگر 
کسب وکاری به صورت کامل روند فعالیت اش متوقف شده باشد 
دیگر تمهیدات حمایتی نمی تواند برای آنها کارساز باشد.وی با 
اشاره به تاثیر قطعی اینترنت در صنعت چاپ، افزود: ارتباط با 
مشــتری، خرید و فروش و ســفارش  گیری  در این صنعت از 
طریق اینترنت انجام می شود و سیستم ها باید در پروسه تولید 
به  یکدیگر وصل باشــند و وقتی اینترنت قطع باشــد فعالیت 
اقتصادی مختل می شود؛ دیگر زمان آن گذشته است که فایل ها 
در فاپی ریخته شود و برای مشتری پست شود و این فعالیت ها 
وابســته به فضای مجازی هستند.به گفته عابدین؛ ایران تاش 
دارد که به معاهــدات تجارت جهانی بپیوندد و تاش دارد که 
به سیســتم انتقال تجارت خط ابریشم از شرق به غرب تبدیل 
شود در این شرایط که سرعت انتقال داده اینگونه است چگونه 
می خواهیم به این مهم برســیم؟ تاجری که با کندی سرعت 
ایران مواجه می شود این ضرر را قبول نمی کند و مسیر دیگری 

را انتخاب می کند و ما اینگونه محو خواهیم شد.

ایسنا/خراســان رضــوی رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران گفــت: هم اکنــون بایــد کار 
اساســی برای بحث تدوین استراتژی 
توسعه صنعتی کشــور صورت گیرد. 
با مزیت های  سیاست های صنعتی ما 
نسبتی ســازگاری ندارد. ما از مراحل 
انتهایی توسعه کشــورهای پیشرفته 
الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی 
که خام فروشــی بر آن ســیطره دارد، 
تمرکز کرده ایم.غامحســین شافعی، 
۱۷ آذر ماه، در نشســتی که با حضور 
اعضاء کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســامی و فعاالن 
اقتصادی در اتاق بازرگانی خراســان 
رضــوی برگــزار شــد، اظهــار کرد: 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
ملموسی  تحرکات جدید جدیت های 
دارد. مســائل و مشــکاتی که امروز 
مطرح می شــود، ۱0 ســال پیش هم 
بوده است. صورت مساله ها از ۱0 سال 
قبل نیز وجود داشــته و این نشــان 
می دهد که تغییرات بنیادی در بخش 
صنعت و تولید مشاهده نمی شود.وی 
افزود: اگر اقتصاد را دیوار فرســوده ای 
در نظر بگیریم، گویــا افرادی دیوار را 
رنگ می کنند اما مجددا دیوار دوباره 
به همان ظاهر قبلــی بازمی گردد. در 
حال حاضر در وضعیتی هســتیم که 
نرخ اســتهاک از نرخ سرمایه گذاری 
در بخش ماشــین آالت و تولید بیشتر 
اســت و این برای توسعه صنعتی یک 

فاجعه به حساب می آید. از طرف دیگر 
در مجموعه سیاست های کلی میزان 
ارزبری بخشــی از صنعــت از میزان  
ارزآوری آن بیشتر است.   رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران گفت: تصریح کــرد: روز به روز 
شکاف تکنولوژیکی در بخش صنعت 
با رقبا بیشتر می شــود و این ما را در 
بازار رقابتی با ناکامی در آینده رو به رو 
می کند. اکنون در حال تولید کاالهایی 
هســتیم که به زودی از بازار مصرف 
جهانــی و حتی از بازار مصرف داخلی 
حدف می شود اما هنوز به این واحدها 
کمک می کنیم کــه این اتاف منابع 
اســت. مجموع این مسائل صنعت را 
در تسخیر خام فروشی قرار داده و این 
موضوع نمی تواند آینده روشنی را برای 
صنعت ما رقم  بزند. چقدر در صنعت 
ما عمق ساخت داخل وجود دارد؟ آیا 
مونتاژکاری بر عمق ساخت داخل غلبه 
می کند؟شافعی تصریح کرد: امروز در 
زمینه صنعت تکثرگرایی نشــانه ای از 
توســعه دانسته می شــود. این  مساله 

هیچ جای دنیا مقبولیت ندارد. اینکه  
در یک سال و ماه های گذشته میزان 
صدور پروانه های بهره برداری در کشور 
نســبت به ماه قبل باال برود، نشان از 
توسعه نیســت. برای مثال در صنعت 
خودرو کــه خیلی حــرف و حدیث 
وجــود دارد، در ســال ۹۷، ۴۹ پروانه 
بهره بــرادری صادر شــد و ۳2 پروانه 
بهره برادری نیز در حال پیگیری بود. 
کره جنوبی پنج واحد خودروســازی، 
ژاپن ۱۱ و فرانســه هشت واحد دارد. 
همچنین در فــوالد که جزو صنایعی 
اســت که روی آن حســاب می شود، 
۶۱2 پروانــه بهره برداری صادر شــد 
و ۸2۸ در حــال انجــام بــود که در 
مجموع حــدود ۱۴۴0 واحد تولیدی 
را دربر می گیرد ولی کره جنوبی پنج 
برابر ظرفیت ما فــوالد تهیه می کند. 
بنابراین تکثرگرایی نشــانه توســعه 
نیســت و باید برای آن فکر اساســی 
شــود.وی افزود: امروز مشــکل اصلی 
در بخش صنعت نبود ســرمایه گذاری 
عظیــم و بزرگ و عدم دسترســی به 

فناوری های روز است. دلیل اصلی این 
عدم سرمایه گذاری در صنعت، سیطره 
کامــل نااطمینانی در فضای کســب 
و کار و روشــن نبودن سیاســت های 
اقتصادی دولت و مجلس اســت. یک 
سرمایه گذار واقعا نمی تواند آینده چند 
ماه خود را پیش بینی کند. آیا کســی 
می تواند پیش بینی کند قیمت خوراک 
صنایع چقدر خواهد بود؟ آیا کســی 
انــرژی را پیش بینی  می تواند قیمت 
کند؟ بنابراین ریســک پذیری باالست 
و از همین رو ســرمایه گذاری صورت 
نمی گیرد. بر اساس آخرین آمارها در 
مورد شرکت های بورسی سیطره دولت 
بر بخش صنعت روز به روز بیشــتر و 
ســیطره بخش خصوصی نــزول پیدا 
بورسی  بنگاه های  می کند. ۴۷ درصد 
مربوط به دولت، 2۵ درصد مربوط به 
بازنشســتگی، ۹ درصد  صندوق های 
مربوط بــه نهادهای عمومــی و تنها 
۱۵ درصد مربوط به بخش خصوصی 
اســت. از طرفی در خصوص منابعی 
که صنعت نیــاز دارد، قانونی تصویب 
شــد به نام رفع موانــع تولید. در این 
قانون نمایندگان مــاده ای پیش بینی 
کردند که برای بخش تولید و صنعت 
حساب ویژه باید باز می کرد که منابع 
الزم بــرای ســرمایه در گردش ایجاد 
شود اما این حساب هنوز افتتاح نشده 
بازرگانی و صنایع  اتاق  اســت.رئیس 
و معادن و کشــاورزی ایــران تصریح 
کــرد: مطالعه ای در خصــوص ژاپن، 
کره جنوبی و... انجام و مشخص شده 
تدوینی که آن ها کرده اند، با برنامه ما 
بسیار فاصله دارد. این کشورها از توالی 

صنعتی جلوگیری کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد

تکثرگرایی نشانه توسعه نیست

معاون اشتغال وزیر کار ایجاد اشتغال و کارآفرینی در قالب مدل های گروهی و تعاونی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هرچه مهارت افزایی بیشتر باشد، پایداری 
شغل هم بیشتر می شود.محمود کریمی بیرانوند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اظهار کرد: با 
هدف هم افزایی در ترویج فرهنگ مهارت آموزی کارآفرینی و تعاونی، نشست مشترکی میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت امور تعاون وزارتخانه 
با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار و مقرر شد که ظرفیتهای مشترک خود را در حوزه تعاون، فنی و حرفه ای و اشتغال مورد هم افزایی قرار بدهیم.
وی گفت: این امر در سالهای اخیر کمتر اتفاق افتاده است، به همین منظور درصدد هستیم که اطاعات سامانه های خود را به اشتراک بگذاریم و طرح های مشترکی که با هم داریم، عملیاتی کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تاکید کرد: اشتغال، تعاون و مهارت افزایی سه گام اساسی و در ادامه هم هستند، یعنی مهارت افزایی قبل از اشتغال است و هرچه مهارت افزایی بیشتر 
باشد، طبعا پایداری شغل هم بیشتر می شود.به گفته کریمی بیرانوند، اگر ایجاد اشتغال و کارآفرینی در قالب کارهای گروهی مثل مدل تعاونی دنبال شود اثرات بیشتری خواهد داشت.وی با اشاره به 
اهمیت مقوله مهارت افزایی در طرح زیست بوم ملی اشتغال اظهار کرد:هم مدل تعاون و هم مساله مهارت یکی از ارکان زیست بوم ملی اشتغال است که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر اهداف اشتغال 
زیست بوم ملی اشتغال را محقق می کند.به گزارش ایسنا، در نشست اخیر معاونت اشتغال و معاونت امور تعاون وزارت کار با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، زمینه های بسترسازی و هم افزایی در 
زمینه حمایت از نوجوانان و جوانان در قالب بسته های حمایتی مسکن، ازدواج، تأمین جهیزیه، اشتغال و مهارت آموزی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های سازمان آموزش 

فنی و حرفهای و معاونت اشتغال و تعاون به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی تعاون و کارآفرینی تأکید شد.

ایسنا/کرمان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: حمایت از تولید را شبکه ای می بینیم نه نقطه ای.سیدرضا 
فاطمی امین بعد از ظهر ۱۷ آذرماه در نشســت با فعاالن اقتصادی استان کرمان درباره گایه صنایع از قطعی 
برق و گاز گفت: در حوزه برق و گاز باید در گذشــته ســرمایه گذاری می شد که نشده است و اکنون فقط می 
توان مدیریت مصرف کرد.او می گوید: شــرکت های صنعتی و معدنی احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه را آغاز 

کرده اند.وزیر صمت چالش های صنایع با تامین اجتماعی و بانک و مالیات را جدی دانست و اظهار کرد: درباره تامین اجتماعی یک مصوبه ای گرفته 
شده تا مقداری موانع در این خصوص برداشته شود.او با بیان این مطلب که بین معادن بزرگ و کوچک باید فرق گذاشته شود و از مدیران مربوطه 
می خواهم که روی این موضوع کار کنند، اظهار کرد: حمایت از تولید را شبکه ای می بینیم نه نقطه ای. طبق بررسی های صورت گرفته ماشین 
آالت معدنی که ساخت داخل ندارند اجازه واردات داده شده است و ماشین آالتی که ساخت داخل آنها وجود دارد ۵0 درصد می توانند نیاز خود را 
از تولید داخل تامین و مابقی را وارد کنند.فاطمی امین در واکنش به تراز تجاری منفی استان کرمان می گوید: تراز تجاری کشور در مجموع بسیار 
مثبت است و ترکیب صادرات به سمت محصوالت فناوری می رود که بسیار اهیمت دارد.او با اشاره به قیمت زغالسنگ اظهار کرد: شرکت ذوب آهن 

که خریدار ذغال است به شدت در تولید و سودآوری دچار مشکل است.

معاون وزیر کار:

پایداریشغلباافزایشمهارتبیشترمیشود
وزیر صمت عنوان کرد:

حمایتازتولیدراشبکهایمیبینیم،نهنقطهای

در پی افزایش قیمت لوازم خانگی
مردم به تعمیرات هم روی نیاوردند!

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی گفت که به دلیل افزایش قیمت قطعات لوازم خانگی، تقاضا در این صنف در 
سال های اخیر فقط ۱0 درصد رشد داشته که افزایش چشمگیری نیست.فرهاد بهشتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آمار دقیقی از تغییر تقاضا برای تعمیرات لوازم خانگی 
در دسترس نیست، اظهار کرد: مشاهدات حاکی از افزایش حدود ۱0 درصدی مراجعه به تعمیرات در سال های اخیر است. چرا که قیمت قطعات هم افزایش قیمت چشمگیری 
داشته است. ممکن است افراد دستگاه های دیگری را جایگزین لوازم خود کرده باشند.وی افزود: این آمار برای کولرهای گازی، پکیج، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، یخچال و 
فریزرهای خانگی، سردخانه های صنعتی و آبسردکن است.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی  گفت که افزایش 
قیمت قطعات باعث شده مراجعه به این صنف افزایش خاصی نداشته باشد.گفتنی است در گزارش های میدانی فروشندگان عموما از رکود در بازار گایه دارند و می گویند که 

بخاطر افزایش قیمت لوازم خانگی، مردم بیشتر به تعمیرات روی آورده اند و فقط کسانی برای خرید به بازار می آیند که مجبور باشند.
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گزیده خبر

وام مسکن چند؟
آخرین آمارها حاکی از آن اســت که قیمت هر برگ 
اوراق مسکن در سال جاری نسبت به حدود دو هفته 
قبل افزایش یافته و به ۱۰۹ هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مســکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن 
)تسه( در فروردین سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان، در اردیبهشت و خرداد ماه 
نیز ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد.هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مســکن در تیر سال گذشــته ۱۰۸ هزار تومان، در مرداد سال گذشته ۱۰۹ 
هزار و ۴۰۰ تومان و در شــهریور سال گذشته ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان داد و 
ســتد می شود.این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۰۷ هزار و۴۰۰ تومان، در 
آبان مــاه ۱۰۷ هزار و ۶۰۰  تومان و آذرمــاه ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت 
داشتند.اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 
۱۰۷ هزار و ۸۰۰ و۱۰۸ هزار و ۴۰۰  تومان معامله می شــود. این اوراق در 
ســال جاری ۱۰۹ هزار تومان قیمت دارد که این گزارش بر اســاس همین 

قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تــا ۲۸۰ میلیون تومان 
تســهیالت دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت خرید 
مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تسه ۱۰۹ هزار تومانی، ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود. 
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ 
ورق بــه مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خرید اوراق به ۶۱ میلیون و ۴۰هزار تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز بر 
همین اســاس می توانند تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کننــد که هزینــه آن ۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شــود که همراه با 
هزینه ۱۷ میلیون و ۴۴۰  هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۰۴ میلیون و ۶۴۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده 
اســت و با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها 
نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۴ میلیون 

و ۸۸۰ و متاهل ها نیز باید ۶۹ میلیون و ۷۶۰  هزار تومان پرداخت کنند.

کدام کشور اروپایی بیشترین رشد 
اقتصادی را دارد؟

اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم ۲.۳ درصد رشد کرد.به گزارش ایسنا به 
نقل از اکونومیک، ارقام رسمی نشان داد که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو 
در سه ماهه سوم ســال جاری به طور ساالنه ۲.۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش یورواستات، سازمان آمار اتحادیه اروپا، اقتصاد اتحادیه اروپا 
نیز در همین مدت ۲.۵ درصد رشد داشته است.در سه ماهه قبل، نرخ رشد 
تولیــد ناخالص داخلی برای منطقه یورو ۴.۲ درصد و برای اتحادیه اروپا ۴.۳ 
درصد بود.بر اســاس سه ماهه، اقتصاد منطقه یورو و اتحادیه اروپا به ترتیب 
۰.۳ درصد و ۰.۴درصد رشد کردند.در میان کشورهای عضو، ایرلند با ۱۰.۶ 
درصد بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد و پس 
از آن کرواسی با ۵.۵ درصد قرار گرفت، در حالی که استونی و لتونی به ترتیب 

با منفی ۲.۳ درصد و منفی ۰.۴ درصد رشد منفی داشتند.

رئیس سازمان خصوصی سازی تشریح کرد؛
 واریز سود سهام عدالت 

در دو مرحله
رئیس ســازمان خصوصی سازی با اشــاره به افزایش دو برابری 
سود ســهام عدالت نسبت به سال گذشــته تاکید کرد: قرار بر 
این است تا ســود ســهام عدالت در دو نوبت واریز می شود.به 
گزارش ایلنا، حســین قربان زاده به جزئیات پرداخت سود سهام 
عدالت اشــاره کرد و گفت: امســال مجموع سود سهام عدالت 
به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رســیده اســت؛ در حالی که 
این رقم ســال گذشــته حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود.وی 
ادامــه داد: وجود چنین ارقامی نشــاندهنده افزایش دو برابری 
سود سهام عدالت نســبت به سال گذشته است.به گفته رئیس 
ســازمان خصوصی سازی، با مطرح شدن این موضوع در شورای 
عالی بورس و نیز تاکید وزیر اقتصاد، قرار بر این اســت تا سود 
سهام عدالت در دو نوبت واریز شود که امیدواریم نوبت نخست 
آن تا اواســط دی ماه و نوبت دیگر تا پایان ســال انجام شــود.

قربان زاده با تاکید بر اینکه میزان پرداختی سود سهام عدالت به 
نسبت سهمی که هر فرد دارد متفاوت است، اظهار داشت: عماًل 
مشــموالن سهام عدالت با دریافت دو برابری سود سهام عدالت 

نسبت به سال گذشته همراه خواهند بود.

 اقتصاد ترکیه درحال تجربه
 روزهای سخت

نظرســنجی رویترز نشــان داد که انتظار می رود شاخص تولید 
صنعتی ترکیه در ماه اکتبر به سختی افزایش پیدا کند و برخی 
از اقتصاددانان معتقدند که کاهش سرعت رشد برخی از شرکای 
تجاری اصلی ترکیه به فعالیت کارخانه ها آســیب زده است.به 
گزارش ایسنا، فعالیت صنعتی پس از موج اولیه ویروس کرونا در 
آوریل ۲۰۲۰ به شدت بازگشته و از آن زمان در حال گسترش 
است اما رشد ساالنه به طور قابل توجهی از تابستان کاهش یافته 
و تقاضا به دلیل کاهش بیشــتر رشد جهانی کاهش یافته است.

برآورد میانگین در نظرسنجی رویترز نشان می دهد که شاخص 
تولید صنعتی تعدیل شده در اکتبر رشد ساالنه تنها ۰.۰۸ درصد 
داشــته اســت. چهار اقتصاددان انتظار داشتند که این شاخص 
که به عنوان یک شــاخص اولیه رشد در نظر گرفته می شود، تا 
یک درصد افزایش یابد، در حالی که دو اقتصاددان دیگر انتظار 
داشــتند که تا ۱.۱ درصد کاهش یابد.برنامــه اقتصادی طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رشــد، صادرات، سرمایه گذاری و 
اشــتغال را در اولویت کاهش نرخ بهره قرار داده اســت. پس از 
آنکه اردوغان خواســتار تک رقمی شــدن نرخ ارز تا پایان سال 
شــد، بانک مرکزی در چهار ماه گذشته نرخ بهره خود را ۵۰۰ 
واحــد کاهش داد و در ماه نوامبر بــه ۹ درصد کاهش داد.این 
بانــک، کاهش را با بیان اینکه شــرایط مالی برای حفظ رشــد 
تولید صنعتی باید حمایت کننده باشد، توجیه کرد. این شاخص 
در ماه ســپتامبر تنها ۰.۴ درصد رشــد کرد که بسیار کمتر از 
پیش بینی ها بود که نشــان دهنده تأثیــر کاهش تقاضا به دلیل 

رکود اقتصاد جهانی است.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

سه پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در سال آینده
وزیــر اقتصاد با بیان اینکه پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه 
افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، تاکید کرد: البته این پیشنهاد 
قطعی نیست و ممکن اســت مصوب نشود. از دیگر پیشنهادات 
ایــن بوده که میزان افزایش دســتمزد و حقوق برای دهک های 
کم درآمد بیشــتر باشد. تصمیم گیری در این باره به جلسات روز 
شنبه موکول شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید 
احســان خاندوزی در مراســم انعقاد تفاهم همکاری یک بانک 
قرض الحســنه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
تامین مالی و حمایت از ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان، با بیان اینکه 
یکی از مســئولیت های وزارت اقتصاد تامین مالی دولت اســت، 
گفت: تامین مالی و پشــتیبانی از تامین مالی اقتصاد به معنای 
عام و ایجاد درآمد پایدار برعهده وزارت اقتصاد است. وی با بیان 
اینکه تالش بر این بوده که بیشــترین جذابیت برای شرکت های 
دانش بنیان ایجاد شود، اظهار داشت: اتفاقی که در قانون جهش 
تولید دانش بنیان رخ داد یکی از نمونه های این سیاست ها بوده و 
با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری به دنبال این هستیم 
که ابزارهای جدیدی در حوزه شرکت های دانش بنیان وارد کنیم. 
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پیشنهاد شده است با توجه به اینکه 
بخش هایی از اقتصاد در رکود هستند، حمایت مالیاتی اتفاق بیفتد، 
تصریح کرد: به طور قطع وقتی بخشی از اقتصاد با معافیت مالیاتی 

رونــق می گیرد، برای دولت هم منافعی ایجاد می کند. همچنین 
پیشنهاد دیگر در حوزه دانش بنیان آن است که از  طریق مالیات 
از بخش دانش بنیان حمایت شــود. چنانکه در بودجه امسال هم 
پنج درصد نرخ مالیات شرکت های دانش بنیان کاهش پیدا کرد و 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ هم حاوی این پیام خواهد بود که همچنان 
تولید برای بنگاه ها به طور خاص شرکت های دانش بنیان تسهیل 
شود.خاندوزی همچنین در جمع خبرنگاران درباره بودجه ۱۴۰۲ 
خاطرنشــان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مباحث با 
جزئیات و با توضیحات مفصل طرح و بررسی خواهد شد. در حال 
حاضر نمی توان به طور دقیق اطالعاتی از بودجه ۱۴۰۲ ارائه داد 
اما درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد سه پیشنهاد ارائه شده 
است. وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۲۰ 
درصدی است که البته قطعی نیست و ممکن است مصوب نشود. 
از دیگر پیشنهادات این بوده که میزان افزایش دستمزد و حقوق 
برای دهک های کم درآمد بیشتر باشد و تصمیم گیری در این باره 
به جلسات روز شنبه موکول شده است. وزیر اقتصاد درباره درآمد 
دولت از محل مولدسازی دارایی ها در بودجه ۱۴۰۲ ابراز داشت: با 
توجه به مجوزهای اخذ شده انتظار می رود که درآمدهای حاصل 
از مولدسازی دارایی های دولت در بودجه نسبت به سنوات گذشته 

افزایش یابد.

رئیس شــورای فقهــی بانک مرکزی تاکیــد کرد: باید 
بانک هــا به ســمت کاهــش و حتی حــذف کارمزد از 
تســهیالت قرض الحســنه حرکت کنند. قرض الحسنه 
یک خدمت عدالتخواهانه اســت که در راستای تحقق 
عدالــت اجتماعی عمــل می کند.به گــزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم 
در مراســم انعقاد تفاهم همکاری بانک قرض الحســنه 
مهر ایران با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
برای تامین مالی و حمایت از ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان، 
با بیان اینکه قرض الحســنه نه یک فعالیت بانکی بلکه 
یک خدمت اجتماعی اســت، گفت: قرض الحسنه یک 

خدمت اجتماعی برای مردم و محرومیت زدایی اســت. 
قرض الحسنه یک خدمت اقتصادی برای اشتغال و تولید 
اســت. وی ادامه داد: قرض الحسنه یک خدمت معنوی 
است و با جمع آوری منابع خرد و ارائه تسهیالت عواطف 
در جامعه ارتقا پیدا می کند و عواطف را زنده می کند. به 
همین دلیل عواطف در جوامع اســالمی بسیار باال است 
و گردشگران خارجی شاهد این میزان عواطف می شوند. 
رئیس شــورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به سیاست 
بانک های قرض الحسنه برای حذف کارمزد اظهار داشت: 
باید بانک ها به ســمت کاهش و حتی حذف کارمزد از 
تسهیالت قرض الحسنه حرکت کنند. قرض الحسنه یک 

خدمت عدالتخواهانه است که در راستای تحقق عدالت 
اجتماعی عمل می کند.مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه 
عدم نکول پرداخت در قرض الحســنه تصریح کرد: بنابر 
گزارش های بانک مرکزی قرض الحسنه نکول تاخیر دارد 
و ایــن نکول تاخیر نیز در حداقل اســت. حذف کارمزد 
سیاست خوبی از بانک  قرض الحسنه است و نباید دست 
و پای چنین بانکی با افزایش ســپرده قانونی نزد بانک 
مرکزی را بســت. وی افزود: افزایش سپرده قانونی برای 
بانک های قرض الحسنه شایسته نیست و افزایش سپرده 
قانونی باید مشمول بانک هایی شود که از مردم کارمزد 

باال می گیرند و نقدینگی را افزایش می دهند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:
باید بانک ها به سمت کاهش و حذف کارمزد از تسهیالت قرض الحسنه حرکت کنند

قیمت طال در معامالت اولیه آسیا )پنجشنبه( پس از جهش بیش از یک درصدی طال در جلسه قبل به دنبال عقب نشینی دالر و 
بازده خزانه داری آمریکا تغییر چندانی نداشت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۱۶ دقیقه صبح به وقت شرقی با 
۳.۱ درصد کاهش به ۱۷۸۳ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۱۷۸۲ دالر 
و ۴۰ سنت رسید.طال در روز چهارشنبه با عقب نشینی دالر و بازده اوراق قرضه حمایت شد زیرا سرمایه گذاران پیش بینی می کنند 
نرخ بهره در نشســت هفته آینده فدرال رزرو آمریکا افزایش کند. فعاالن بازار عمدتاً انتظار دارند در نشست نهایی فدرال رزرو در 
سال ۲۰۲۲ که در ۱۳ تا ۱۴ دسامبر برنامه ریزی شده است، نرخ بهره ۵۰ واحدی افزایش یابد. نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری طال را افزایش می دهد زیرا 
هیچ ســودی به همراه ندارد.اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان اعالم کرد دارایی های آن در روز چهارشنبه ۰.۲ 
درصد افزایش یافت و به ۹۰۸.۰۹ تن رسید.چین، بزرگ ترین مصرف کننده شمش، ۶۳.۶۷ میلیون اونس تروا طال در پایان نوامبر داشت که از ۶۲.۶۴ میلیون اونس 
در پایان اکتبر افزایش داشت. در همین حال، صادرات و واردات چین در ماه نوامبر با شدیدترین سرعت خود در حداقل دو تا دو نیم سال گذشته کاهش یافت زیرا 
تقاضای ضعیف جهانی و داخلی، اختالالت تولید ناشی از کووید و رکود ملکی در داخل فشار بر دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرد.بر اساس گزارش رویترز، در بازار 
سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۲.۶۸ دالررسید، پالتین با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۰۰۴ دالر و ۶۲ سنت و پاالدیوم ۰.۱ درصد افزایش یافت و به 

۱۸۴۶ دالر و ۹۱ سنت رسید.

بدهی اقتصادهای در حال توسعه در طول یک دهه بیش از دو برابر شده است.به گزارش ایسنا به نقل از چاینا نیوز، بانک جهانی اعالم 
کرد که بدهی خارجی اقتصادهای در حال توسعه نسبت به یک دهه قبل بیش از دو برابر شده و به ۹ تریلیون دالر در سال ۲۰۲۱ رسیده 
و هشدار داد که بحران بدهی پیش روی این کشورها تشدید شده است.این بیماری همه گیر بسیاری از کشورها را مجبور به دریافت وام 
بیشــتر کرده است و رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس هشدار داد که جهان با بحران بدهی دیگری روبرو است.در حال حاضر بسیاری 

از کشورها به دلیل افزایش تورم جهانی و افزایش نرخ بهره، با مشکل بدهی مواجه شدند یا در معرض خطر هستند.بانک جهانی گفت: بدتر از این مورد، رشد جهانی در سال 
جاری به شدت کاهش یافته و با افزایش خطر رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ )یکی از همزمان ترین دوره های بین المللی و سخت تر شدن سیاست ها در ۵۰ سال گذشته( همراه 
است.مالپاس افزود: »رویکردی جامع برای کاهش بدهی، افزایش شفافیت و تسهیل بازسازی سریع تر مورد نیاز است بنابراین کشورها می توانند روی هزینه های حمایت از رشد 
و کاهش فقر تمرکز کنند«.وی اظهار کرد: ترکیب سطوح باالی بدهی دولت و افزایش نرخ بهره باعث جذب بیشتر سرمایه های جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته برای مدت 
طوالنی تر می شــود که برای کشورهای در حال توسعه چشم اندازی شوم است، دسترســی به برق، کود، غذا و سرمایه احتماال برای مدت طوالنی محدود خواهد ماند.مالپاس 
گفت: در همین حال، سرمایه گذاری کم در مشاغل مانع رشد آینده می شود.بانک جهانی در بیانیه ای اعالم کرد که فقیرترین کشورهایی که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن 

توسعه بین المللی )IDA( هستند، اکنون بیش از یک دهم درآمدهای صادراتی خود را برای تامین بدهی های خارجی بلندمدت عمومی و تضمین شده عمومی خرج می کنند.

 در یک دههقیمت طالی جهانی ترمز کشید!

دوبرابر شدن بدهی اقتصادهای در حال توسعه

بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش ۱۶ درصدی نرخ دالر در هفت ماه نخست امسال

بانک مرکزی متوسط قیمت دالر و یورو در هفت ماه ابتدای امسال را اعالم کرده که نرخ فروش این دو نوع ارز در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال، ۱۶.۴ و ۳.۵ درصد رشد داشته است.به گزارش ایسنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است که در شهریور امسال متوسط قیمت 
فروش یک دالر آمریکا در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار و ۴۴۸ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۶.۳ 
و ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۳۰ هزار و ۶۶۲ تومان و 
۳۱ هزار و ۹۴۳ تومان اعالم شده است.همچنین، در مهر ماه سال جاری، متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار و 
۲۷۸ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است.از سوی 
دیگر، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۳۰ هزار و ۶۸۷ تومان و ۳۱ هزار و ۷۵۲ تومان بوده است.بنابراین، 

در هفت ماهه ابتدایی امسال، متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۲۹ هزار و ۸۳ تومان و ۳۰ هزار و ۶۵۵ تومان بوده که در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ و ۳.۵ درصد رشد داشته است.
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گزیده خبر
افشاگری مرکل درباره اهداف توافق مینسک

آنگال مرکل، صدراعظم سابق آلمان )از سال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۲۱( گفت: توافق مینسک به منظور »زمان دادن به 
اوکراین« برای قوی تر کردن کشور امضا شد.به گزارش 
ایسنا، این سیاستمدار آلمانی در مصاحبه ای با روزنامه 
Zeit گفت:توافق ۲۰۱۴ مینسک تالشی بود برای دادن 

زمان به اوکراین. همچنین کی یف از این زمان برای قوی تر شدن استفاده کرد. 
به گفته او، »برای همه روشــن بود« که درگیری متوقف شــده ولی مشــکل 
حل نشــده اســت »اما این دقیقاً همان چیزی بود که به اوکراین زمان بسیار 
ارزشمندی داد.«مرکل زمانی که کودتای دولتی سال ۲۰۱۴ در اوکراین رخ داد 
و توافقات مینسک برای حل و فصل مناقشه دونباس با مشارکت او منعقد شد، 
صدراعظم آلمان بود. در ۲۲ فوریه، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اظهار 
داشت که پس از به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک، معاهده مینسک 
دیگر وجود ندارد، اما این تقصیر روســیه نیست. به گفته وی، این توافقنامه ها 
مدت ها قبل از به رسمیت شناختن جمهوری های دونباس توسط رژیم فعلی 
کی یف کشــته شد.مرکل در مصاحبه ای مفصل درباره ۱۶ سال قدرت خود به 
مجله Zeit گفت که سیاست او در قبال روسیه و اوکراین درست بوده، حتی اگر 
موفق نبوده.مرکل گفت: »من فکر می کردم آغاز الحاق اوکراین و گرجســتان 
به ناتو که در ســال ۲۰۰۸ مورد بحث قرار گرفت، اشتباه بود. این کشورها نه 
پیش نیازهای الزم را برای این کار داشــتند و نه عواقب چنین تصمیمی، هم 
در مورد اقدامات روسیه علیه گرجستان و اوکراین و هم در مورد ناتو و قوانین 
کمــک آن، به طور کامل در نظر گرفته شــده بــود.وی تصریح کرد: اوکراین 
۱۵/۲۰۱۴ اوکراین امروزی نبود. همانطور که در نبرد برای دبالتسوو در اوایل 

سال ۲۰۱۵ دیدید.

استقبال گرم ولیعهد سعودی از رئیس جمهور چین
 ولیعهد عربســتان )پنجشنبه( از رئیس جمهور چین که به منظور مشارکت در نشست 
سران کشــورهای حوزه خلیج فارس و چین به ریاض سفر کرده است، در کاخ الیمامه 
استقبال کرد.به گزارش  ایسنا، به نقل از العهد، اعضای گارد سلطنتی عربستان سوار بر 
اسب های عربی و حامل پرچم های چین و عربستان، خودروی شی جینپینگ را هنگام 
ورود به کاخ سلطنتی در ریاض همراهی کردند، جایی که شاهزاده محمد بن سلمان، با 
لبخندی گرم از او استقبال کرد.این موضوع کاماًل در تضاد با استقبال سرد از جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا بود، که روابط با او به دلیل سیاســت نفتی عربستان سعودی تیره 

شده است.
رئیس جمهوری چین در مقاله ای که در رســانه های سعودی منتشر شد، نوشت که این 
یک »ســفر تاریخی« است تا »دوران جدیدی از روابط چین با جهان عرب، کشورهای 
عربی خلیج فارس و عربستان سعودی آغاز شود«.وی در ادامه نوشت: »چین و کشورهای 
عربی پرچم عدم مداخله در امور داخلی کشورها را برافراشته نگه می دارند و قاطعانه از 
یکدیگر در حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت می کنند.«شی جینپینگ پیش 
از دیدارش با ســایر تولیدکنندگان نفت در حوزه خلیج فارس و شرکت در گردهمایی 
گسترده تری از رهبران عرب در روز جمعه، گفت که این کشورها »گنجینه ای از انرژی 
برای اقتصاد جهانی هستند... و زمینی حاصلخیز برای توسعه صنایع با فناوری پیشرفته 
هستند.«عربستان سعودی و سایر کشــورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده 
عربی گفته اند که قرار نیســت بین قدرت های جهانی تنها یک طرف را انتخاب  کنند و 
شــرکای جهانی خود را برای تأمین منافع اقتصادی و امنیت ملی شان متنوع می کنند.

شی جینپینگ، رئیس جمهور چین پیش از این تاکید کرده بود که سفرش به عربستان 

به منظور مشارکت در اولین نشست سران چینی-عربی و نخستین نشست سران چین 
و کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس اســت.وی اظهار داشت، هدف از این سفر 
تحکیم روابط دوســتی تاریخی میان چین و کشورهای عربی و کشورهای عضو شورای 
خلیج فارس و نیز عربستان است و مرحله جدیدی را در روابط میان آنها خواهد گشود. 
خبرگزاری رسمی عربستان اعالم کرد، این سفر بنا به دعوت سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربســتان بوده و هدف آن گسترش روابط تاریخی و مشارکت راهبردی میان دو کشور 
است.شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه در جریان یک سفر رسمی 
۳ روزه وارد ریاض شد تا در ۳ نشست مختلف با رهبران کشورهای عربی شرکت کند. 
هواپیمای شی جینپینگ هنگام ورود به حریم هوایی عربستان توسط جت های نیروی 
هوایی عربستان اسکورت شد. در فرودگاه ریاض اعضای ارشد سلطنتی سعودی شاهزاده 
فیصل بن بندر بن عبدالعزیز، امیر منطقه ریاض همچنین شاهزاده فیصل بن فرحان بن 
عبداهلل، وزیر خارجه عربستان با وی دیدار کردند و ۲۱ گلوله توپ در استقبال از او شلیک 
شــد.این سومین سفر شی به خارج از کشور از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا در 
سال ۲۰۲۰ میالدی است؛ رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۶ هم به عربستان سعودی 
سفر کرده بود.رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود در بدو ورود به فرودگاه بین المللی 
ملک خالد در ریاض گفت: » بســیار خوشحالم که به نمایندگی از دولت و مردم چین 
ســالم صمیمانه و بهترین آرزوها را برای دوستانمان، پادشاهی سعودی، دولت و مردم 
این کشــور عرض کنم.«.وی افزود: »چین و عربستان در طول ۳۲ سال گذشته و پس 
از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشــور، روابط نزدیک دوستی، مشارکت و برادری 
دارنــد و دو طرف به تفاهم با یکدیگر و حمایت از منافع دیگری ادامه داده اند و اعتماد 

استراتژیک متقابل بینمان برقرار شده است.«رئیس جمهوری چین گفت که هماهنگی ها 
و پیام های میان سران به طور مداوم بین آنها برقرار می شود و همکاری عملی بین آنها 
در همه زمینه ها به نتایج ثمربخشی رسیده است و دو طرف ارتباط نزدیک و هماهنگی 
را در امور بین المللی و منطقه ای حفظ می کنند.وی ادامه داد: »به ویژه باید توجه داشت 
که پس از برقراری پیمان مشارکت راهبردی همه جانبه بین دو کشور در سال ۲۰۱۶، 
من و پادشاه عربستان روابط دوجانبه را برای دستیابی به اهداف عظیم توسعه ای هدایت 
می کنیم که به نفع دو ملت بوده است و کمک زیادی به ارتقای صلح، ثبات، رفاه و توسعه 
در منطقه خواهد کرد.«او خاطرنشــان کرد: »در این سفر با پادشاه و ولیعهد عربستان 
روابط دوجانبه عمیق و مســائل بین المللی و منطقه ای مورد عالقه مشترک را بررسی 
و برای برنامه ریزی برای توســعه روابط چین و عربســتان همکاری خواهم کرد.«وی 
در پایان گفت: »من مشــتاقانه منتظر حضور در اولین اجالس سران چین و کشورهای 
عربی و اولین اجالس ســران چین و شورای همکاری کشورهای خلیج فارس هستم تا 
با رهبران کشورهای عربی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ارتقاء سطح 
روابطمان همکاری کنم. روابط چین و کشورهای عربی و روابط چین و خلیج فارس به 
ســطح جدیدی رسیده است.«از آنجا که تأمین انرژی برای چین مهم است، پیش بینی 
می شود که این موضوع محور گفتگوهای سران عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده نفت جهان و سران چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام باشد.بنا 
بر اعالم خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، انتظار می رود دو کشور در جریان این سفر 
قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۹ میلیارد دالر امضا کنند.به نوشتۀ این خبرگزاری، چین 

در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی است.

رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده جنگ در اوکراین تا سال آینده به پایان می رسد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
مهر، »ولودیمیر زلنسکی«، رییس جمهور اوکراین در پیامی تصویری برای وب سایت »پولیتیکو« مدعی شده که جنگ و درگیری در اوکراین تا 
سال آینده به پایان می رسد.وی درباره پیش بنیی پایان جنگ در اوکراین گفت: باور دارم که اوکراینی ها سال آینده بانفوذترین مردمان خواهند 
بود، البته در زمان برقراری صلح.رییس جمهور اوکراین در حالی مدعی پایان جنگ در سال آینده شده که »دیمیتری پسکوف«، سخنگوی 
کاخ کرملین روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت در حال حاضر هیچ چشم اندازی برای آغاز گفت وگوهای صلح بین اوکراین و روسیه مشاهده نمی شود.پسکوف همچنین 
ز اعالم کرد دولت اوکراین برای آغاز گفت وگهای صلح بین روسیه و اوکراین و پیگیری خواسته ها و مطالبات و پیش شرط هایش از روسیه، باید اراده سیاسی نشان دهد.وی در نشست 
خبری خود در پاسخ به این سوال که برای آغاز گفت وگوهای صلح چه شرایطی را باید رعایت کند گفت: رژیم کی یف باید اراده سیاسی و تمایل داشته باشد به بحث درباره آن مطالباتی 
که از روسیه دارد و همه می دانند«.پیش از این »ولودیمیر زلنسکی«، رییس جمهور اوکراین در نشست سران گروه G۲۰( ۲۰( که به صورت تصویری در آن صحبت می کرد، برای آغاز 
گفت وگوی صلح و پایان جنگ با روسیه ۱۰ شرط از جمله شرایط زیر مطرح کرد: احیای تمامیت ارضی اوکراین، احترام به منشور سازمان ملل متحد، جبران خسارات ناشی از جنگ، 
مجازات تمام جنایتکاران جنگی، ضمانت دادن به اینکه اتفاقی که افتاده دیگر تکرار نخواهد شد.مقامات ارشد دولت روسیه پیش از این در واکنش به این شرط های جدید رییس جمهور 

اوکراین برای آغاز گفت وگو را تأکید کرده بودند که چنین شرط هایی »قطعا بی میلی کی یف به گفت وگو و بحث را نشان می دهند«.

به گزارش رویترز، احتماالً طی روزهای آینده افراد بیشتری در آلمان در ارتباط با گروه افراطی راستگرا که برلین می گوید قصد سرنگونی 
دولت را داشتند، بازداشت خواهند شد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، پس از آن که مقامات پلیس از عملیات گسترده در ۱۳۰ 
منطقه در ۱۱ ایالت فدرال آلمان و بازداشــت دست کم ۲۵ تن از اعضا و طرفداران گروه افراطی »شهروندان رایش« به ظن توطئه برای 
سرنگونی دولت خبر دادند، خبرگزاری رویترز از احتمال بازداشت تعداد مظنونین بیشتر طی روزهای آینده خبر داد.طبق این گزارش، 

دولت آلمان می گوید که گروه افراطی شــهروندان رایش در تالش برای ســرنگونی دولت و روی کار آوردن یکی از اعضای سابق یک خانواده سلطنتی آلمان بعنوان رهبر ملی 
هستند.دادستان های آلمانی می گویند که یکی از نمایندگان سابق پارلمان آلمان از حزب راستگرای »جایگزینی برای آلمان« )AFD( نیز در بین بازداشت شدگان است.»جورج 
مئیر« وزیر داخلی ایالت شــرقی تورینگن آلمان )پنجشــنبه( گفت: »بر اساس تجربه ام، موج دوم بازداشت ها نیز وجود خواهد داشت«.روز گذشته )چهارشنبه، هفتم دسامبر( 
شبکه یورونیوز گزارش کرد که چند هزار نیروی پلیس و نیروی امنیتی فدرال آلمان طی عملیاتی به مقر گروه های افراطی که ظاهراً قصد سرنگونی دولت آلمان را داشتند، 
حمله بردند.طبق این گزارش، سه هزار نیروی پلیس در ۱۳۰ منطقه در ۱۱ ایالت آلمان در عملیات علیه گروه افراطی موسوم به »شهروندان رایش« مشارکت داشتند و  ۲۵ تن 
از مظنونین به عضویت در این گروه و طرفداران آن را بازداشت کردند.به نوشته رویترز، گرچه گروه های راستگرا در آلمان رو به نمایان شدن هستند اما توطئه برای سرنگونی 

دولت در کشوری که به عنوان یکی از باثبات ترین دموکراسی ها با اقتصادی بزرگ در جهان شناخته می شود، حیرت انگیز است.

رییس جمهور اوکراین: 

جنگ سال آینده به پایان می رسد
موج دوم بازداشت ها در راه است

ماجرای کودتا در آلمان
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پژوهشــگران در یک مطالعه جدید موفق شــدند یک جسم نسبتا 
بزرگ را بدون تماس فیزیکی و تنها با امواج فراصوت حرکت دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، مهندسان دانشگاه مینه سوتا، 
ســامانه جدیدی ابداع کرده اند که می تواند اجســام را بدون تماس 
فیزیکی حرکت دهد. این روش شامل امواج فراصوت است که روی 
سطوح ویژه عمل می کنند تا اجسام را به جهت های مختلف حرکت 
دهند یا حتی بکشند. این فناوری می تواند به صنعت رباتیک کمک 
شــایانی کند.اگر بخواهید چیزی را جابه جا کنید، معموالً باید آن 
را لمس کنید، اما در برخی موارد که اجســام شــکننده یا حساس 
هســتند، جابجایی آنها با لمس خطرناک است؛ بنابراین دستکاری 
بدون تماس، یک حوزه پژوهشــی رو به رشد در حوزه فناوری است 
که می تواند نیرویی را به اجســام وارد کند تــا آنها را بدون تماس 
فیزیکی حرکت دهد.این کار اغلب شامل استفاده از امواج فراصوت 
یا پرتوهای نور اســت که می تواند فشــار کافی برای معلق کردن یا 
حرکت دادن برخی اجسام را اعمال کند. اما جای تعجب نیست که 
این اشیاء معموالً باید بسیار ریز یا سبک باشند که همین موضوع، 
سودمندی این روش را محدود می کند.مهندسان دانشگاه مینه سوتا 
بــرای این مطالعه جدید، روش جدیدی را برای جابجایی اجســام 
بزرگتر بدون لمس آنها آزمایش کردند. جسم مورد نظر دارای یک 
سطح فراماده ای اســت که به طور ویژه برای انعکاس امواج صوتی 
طراحی شــده است و می تواند جسم را به عقب، به پهلو یا حتی به 

جلو حرکت دهد.

دانشــمندان می گویند سیب زمینی و گوجه فرنگی می توانند داروهای 
جدید ســرطان را در خود داشته باشند، چرا که فواید سبزیجات بسیار 
فراتر از درک ما اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینس دیلی، 
پیشرفت های پزشــکی و فناوری به دانشــمندان کمک کرده است تا 
درمان های مؤثرتری برای سرطان ابداع کنند. با این حال، این درمان ها 
می توانند به ســلول های سالم نیز آسیب برســانند و اغلب باعث ایجاد 
عوارض جانبی شــدید در بیماران می شوند.دانشــمندان دانشگاه آدام 
میکیویــچ )Adam Mickiewicz( لهســتان، در جســت وجوی داروهای 
احتمالی ســرطان با عوارض جانبی کمتر، گلیکوآلکالوئیدها، مواد فعال 
زیستی موجود در بسیاری از سبزیجات مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی 
را برای کارایی بالقوه شــان در درمان سرطان بررسی کردند. چه کسی 
می داند؟ شــاید داروهای آینده ســرطان را بتوان از گلیکوآلکالوئیدها 
فرموله کرد.مکدالنا وینکیل )Magdalena Winkiel( از پژوهشــگران این 
پژوهش در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: دانشــمندان در سراسر جهان 
همواره در جستجوی داروهایی هســتند که برای سلول های سرطانی 
کشنده باشــند، اما در عین حال برای سلول های سالم بی خطر باشند. 
اما این کار هنوز با وجود پیشــرفت های پزشــکی و توســعه شــگرف 
روش های درمانی مدرن، آســان نیست. به همین دلیل است که شاید 
بهتر باشــد به گیاهان دارویی برگردیم که سال ها پیش با موفقیت در 
درمان بیماری های مختلف استفاده می شدند. معتقدم که ارزش بررسی 
مجدد خواص آنها و شــاید کشف مجدد پتانســیل آنها وجود دارد.این 
گروه پژوهشی روی پنج گلیکوآلکالوئید به نام های سوالنین، چاکونین، 

سوالسونین، سوالمارژین و توماتین کار کردند.

حرکت دادن اجسام بزرگ با 
امواج فراصوت

تولید داروی سرطان از گوجه 
فرنگی و سیب زمینی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشایی بازار کریسمس در شهر پراگ جمهوری چک/ رویترز

خودروی اپل با قیمت کمتر از 100 هزار دالر
برنامه خودروســازی اپل با همکاری برندهای بزرگ جهان دنبال می شــود.  یکی از مهندسان باسابقه المبورگینی نیز برای این پروژه 
اســتخدام شده است.جدیدترین شایعات درباره خودروی اپل نشان می دهند این محصول جدید قیمت کمتر از ۱۰۰ هزار دالر خواهد 
داشت. البته منابع ناشناس به بلومبرگ گفته اند خودروی اپل ظاهراً تا سال ۲۰۲۶ تولید نخواهد شد و این بازه زمانی یک سال دیرتر از 
برنامه های اولیه اپل بوده است. همچنین منابع یاد شده به برخی جزئیات احتمالی از این محصول جدید اشاره کرده اند. خودروی اپل از 
سیستم های کمک راننده پیشرفته ای استفاده خواهد کرد و توانایی رانندگی خودکار در بزرگراه را خواهد داشت. حسگرهای لیدار و رادار 
نیز اقدام به بررسی شرایط جاده خواهند کرد. یک پردازنده با نام دنالی می تواند سیستم های مختلف را کنترل کرده و گفته می شود قدرت 
آن چهار برابِر قوی ترین چیپ های اپل خواهد بود.در زمان رانندگی غیر خودکار راننده با استفاده از غربیلک فرمان سنتی و پدال ها اقدام 
به کنترل خودرو خواهد کرد. پروژه خودروی اپل تاکنون فراز و نشــیب های زیادی را طی کرده اســت. ظاهراً در سال ۲۰۱۶ برنامه های 
این شرکت برای تولید محصولی واقعی لغو شد و اپل تصمیم گرفت روی توسعه تکنولوژی خودران تمرکز کند. بعداً نیز اخبار گوناگونی 

درباره گفت وگوی اپل با چندین خودروساز برای تولید این خودرو منتشر شد. 

شوک جدید به رونالدو قبل از رویارویی با مراکش
در نظرســنجی که روزنامه ابوال پرتغال انجام داد بیشــتر هواداران تیم ملی فوتبال این کشور خواستار نیمکت نشینی کریستیانو 
رونالدو در دیدار برابر مراکش هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از توتو میرکاتو، تیم ملی فوتبال پرتغال در یک چهارم نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۲ به مصاف مراکش خواهد رفت.پرتغال درحالی پا به این بازی می گذارد که در بازی قبلی خود توانســت با نتیجه 
۶ بر یک برابر ســوئیس به پیروزی برســد. نکته مهم بازی قبلی این بود که کریستیانو رونالدو برای نخستین بار نیمکت نشین 
شــد.جایگزین کریستیانو رونالدو در آن بازی گونســالو راموس ۲۱ ساله بود که درخشید و سه گل به ثمر رساند.روزنامه معتبر 
ابوال پرتغال قبل از بازی با مراکش نظرسنجی را درباره ترکیب تیم انجام داد و یک شوک دیگر به کریستیانو رونالدو وارد شد به 
طوریکه ۷۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار نیمکت نشینی رونالدو در بازی برابر مراکش شدند.۹۳ درصد از 
این شــرکت کنندگان دوست دارند که راموس جایگزین کریستیانو رونالدو در ترکیب اصلی شود.به نظر می رسد که باتوجه به 
درخشــش راموس در دیدار برابر سوئیس، احتماال  در بازی برابر مراکش هم این بازیکن جوان در ترکیب اصلی به میدان رود و 

رونالدو باز هم نیمکت نشین شود.

هم مرگ رب جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد

رب دولت آشیان شما نیز بگذردوین بوم محنت از پی آن ات کند خراب رب باغ و بوستان شما نیز بگذردباد خزان نکبت ایام انگهان این تیزی سنان شما نیز بگذردای تیغتان چو نیزه ربای ستم رداز چون داد عادالن هب جهان رد بقا نکرد
د ظالمان شما نیز بگذرد بیدا

گان شما نیز بگذردرد مملکت چو رغش شیران گذشت و رفت این عوعو س

پیشنهاد

چهره روز

من پیش از تو
من پیش از تو با عنوان اصلــی Me before you اثری 
از جوجو مویز نویسنده و روزنامه نگاری انگلیسی است 
که از سال ۲۰۰۲ به نوشتن رمان های عاشقانه مشغول 
است. این کتاب او در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است 
که می توان آن را محبوب ترین کتاب جوجو مویز در 
ایران نامید. کتابی که برای اولین بار از سوی انتشارات 
آموت در اختیار عالقه مندان قرار گرفت. این کتاب به 
مدت ۱۲ هفته از جمله کتاب های پر فروش نیویورک 
تایمز بود. ماجرای این کتاب با حادثه ای که برای ویل 
ترینر اتفاق می افتد شروع می شود. ویل ترینر پسری 
از طبقه باالی جامعه اســت که متخصص امور مالی 
نیز می باشد. او ورزشکار، ماجراجو، اهل سفر و عاشق 
است که وضعیت مالی بی نظیری دارد. از آن دسته از آدم هاست که تا به حال کمبودی در زندگی 
نداشته و هرچه را که می خواسته به دست آورده است.حادثه مهم رمان در سال ۲۰۰۷ رخ می دهد 
و نویسنده به طور خالصه آن را شرح می دهد. باران به شدت می بارد و ویل بعد از اینکه به قصد 
انجام دادن کارهای خود، دوست دخترش لیسا را ترک می کند در خیابان با یک موتورسوار تصادف 
می کند. تصادفی که باعث می شود دچار آسیب در مهره های ۵ و ۶ ستون فقرات شود و فلج شدن 
دست ها و پاهای او را به همراه داشته باشد.صدای گوش خراشی می آید، ویل نگاه می کند. صدای 
ناخوشایند بوق اتومبیلی است. تاکسی سیاه براق را مقابلش می بیند. راننده شیشه اتومبیل را پایین 
داده است. در گوشه ی میدان دیدش چیزی می بیند که نمی تواند به خوبی تشخیص دهد. آن چیز 
با سرعت باورنکردنی به طرفش می آید.صورتش را به طرف آن برمی گرداند، بالفاصله متوجه می شود 

در مسیرش قرار دارد و به هیچ طریقی نمی تواند خودش را از سر راهش کنار بکشد. 

کیهان کلهر
کیهان َکلُهر )زادهٔ ۳ آذر ۱۳۴۲(موسیقی دان، آهنگ ساز 

و نوازندهٔ ُکرداز ایل کلهر اهل ایران است.
ســاز تخصصی کیهان کلهر کمانچه است و افزون بر آن 
تنبور، سه تار و شاه کمان نیز می نوازد. کلهر با هنرمندان 
نامی ایرانی همانند محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، 
حســین علیزاده، علی اکبر مرادی، علیرضــا افتخاری، 
ایرج بســطامی، همایون شجریان، مجید خلج و اعضای 
گروه دســتان آهنگســازی و نوازندگی کرده اســت.او 
در زمینه آهنگســازی برای موســیقی متــن فیلم هم 
فعالیت داشته اســت. همکاری هنــری او با هنرمندان 
گوناگــون از فرهنگ های دیگر از جمله اردال ارزنجان از 
ترکیه،شجاعت حسین خان از هند، یویوما از چین، ژائو 
ژیپینگ، عالیم قاسمف از جمهوری آذربایجان،بروکلین رایدر از آمریکا،ارکستر فیالرمونیک نیویورک، 
کوارتت کرونوس،و گروه سازهای بادی هلند،او را به هنرمندی بین المللی تبدیل کرده است.کیهان کلهر 
با آلبوم های بی تو بســر نمی شود، فریاد،باران و فراتر از نقشه جغرافیا که در آن ها به عنوان آهنگ ساز و 
نوازنده نقش داشــته نامزد جایزه گرمی شده است.در پنجاه و نهمین مراسم جایزه گرمی، کیهان کلهر 
به همراه گروه جاده ابریشم به رهبری یویوما توانستند با آلبوم »sing me home« موفق به کسب جایزه 
گرمی بهترین موسیقی جهانی شوند.در چهارمین جشن ساالنه موسیقی ما که در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 
در تاالر وحدت تهران برگزار شد، از کیهان کلهر به پاس یک عمر فعالیت هنری تقدیر به عمل آمد.او 
نخستین نوازندهٔ ایرانی است که برندهٔ جایزهٔ معتبر جهانی »وومکس« در سال ۲۰۱۹ شد.کیهان کلهر، 
جایزهٔ هنرمند برتر ســال ۲۰۱۹ در فستیوال جهانی موســیقی وومکس را در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۸ در 

کشور فنالند دریافت کرد.

فرهنگ

ارزیاب و عضو شــورای عالی ژئوپارک های یونســکو از 
رأی مثبت یونســکو برای ثبت جهانی ژئوپارک طبس، 
به عنوان ســومین ژئوپارک ایران خبر داد.علیرضا امری 
کاظمی، ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک های جهانی 
یونســکو در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: دقایقی پیش 
)پنجشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱( ژئوپارک طبس به عنوان 
سومین ژئوپارک جهانی ایران، رأی مثبت شورای عالی 
ژئوپارک های جهانی یونســکو را دریافــت کرد.ارزیاب 
بین المللی ژئوپارک های جهانی یونسکو و مشاور ژئوپارک 
طبس در آذرماه سال ۱۴۰۰ از ارسال پرونده درخواست 
عضویــت ژئوپارک طبس در شــبکه های ژئوپارک های 
جهانــی یونســکو پــس از چهار ســال آماده ســازی 
زیرســاخت های ژئوســایت ها و آموزش، خبر داده بود.  به گفته امــری کاظمی؛ حکم تنفیذ ژئوپارک 
طبس پس از تایید هیات اجرایی یونسکو در بهار صادر می شود.مطالعات ژئوپارک طبس از سال ۱۳۸۹ 
آغاز شــده است، این ژئوپارک با مســاحت ۲۲ هزار و ۷۷۱ کیلومتر مربع دارای ۳۹ ژئوسایت است که 
جذابیت های زمین شناختی فرهنگی و طبیعی قابل توجهی را در خود دارد و یکی از مراکز مورد توجه 
خاص زمین شناســان ایران و جهان اســت.ژئوپارک طبس در شمال غربی استان خراسان جنوبی و در 
مسیر ارتباطی جنوب و غرب به شرق و شمال شرق ایران، در منطقه ای با اقلیم بیابانی همراه با آب و 
هوای گرم و خشــک قرار دارد. این ژئوپارک سه بخش مرکزی، دیهوک و دستگردان را در بر می گیرد. 
تنوع باالی پدیده های کم نظیر زمین شناسی موجب شده تا این منطقه در میان زمین شناسان به »بهشت 

زمین شناسی ایران« مشهور شود.

 سومین ژئوپارک ایران رای یونسکو
 را گرفت
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