
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مدعی 
شد مســکو پیشنهاد ارائه تســلیحات نظامی و 
جنگنده به ایران را داده اســت.به گزارش فارس، 
»جان کربی« سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ 

ســفید جمعه )نهم دســامبر( بار دیگر در ادامه 
سیاســت فضاســازی ایاالت متحده علیه روابط 
روســیه و جمهوری اسالمی ایران مدعی شد که 
مسکو پیشنهاد ارائه تسلیحات نظامی و جنگنده 
به ایران را داده اســت.به گزارش شبکه سی.بی.

اس، کربی با اســتناد بــه ارزیابی های اطالعاتی 
آمریکا مدعی شــد که روســیه به ایران »سطح 
بی ســابقه ای از پشــتیبانی نظامی و فنی را ارائه 
می دهــد که روابــط آن ها را به یک مشــارکت 
دفاعــی تمام عیار تبدیل می کنــد«.در ماه های 
اخیــر مقام های آمریکایی بارهــا از تریبون های 
مختلف بــا اتهام زنی تالش کردنــد علیه روابط 
روســیه و ایران فضاسازی کنند.کربی در ادامه با 

تکرار ادعاهای استفاده مسکو از پهپادهای ایران 
در جنگ اوکراین گفت که »روســیه و ایران در 
حال بررسی راه  اندازی خط مونتاژ پهپاد در روسیه 
برای جنگ اوکراین هستند و این در حالی است 
-Su( ۳۵ که روسیه اســتفاده از جنگنده سوخو

۳۵( را به خلبان هــای ایرانی آموزش می دهد و 
احتماالً جمهوری اســالمی ایران در سال جاری 
میالدی این جنگنــده را دریافت خواهد کرد«.

سخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ سفید ادامه 
داد: »این جنگنده ها به طرز چشمگیری )قدرت( 
نیروی هوایی ایران را در مقایســه با همسایگان 
منطقــه ای خود افزایش خواهــد داد«.کربی در 
ادامه مدعی شد که انتقال تسلیحات در تناقض 

با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است 
و ایاالت متحده »از ابزارهایی که در اختیار دارد 
برای افشا و مختل کردن این فعالیت ها استفاده 
خواهد کرد«.سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ 
سفید همچنین ادعا کرد که دولت آمریکا بر این 
باور اســت که جمهوری اســالمی ایران در حال 
بررسی مســئله ارائه صدها موشک بالستیک به 
روسیه است اما با این حال اذعان کرد که آمریکا 
»نقطه نظر کاملی از تفکر ایران درباره دلیل انجام 
نشــدن این توافق ندارد«.از طرف دیگر، »لیندا 
توماس گرینفلید« نماینده دائم آمریکا در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد نیز جمعه شب بار دیگر 
بدون اشاره به حجم سالح هایی که واشنگتن در 

اختیار اوکراین قرار داده، ادعا کرد: »روســیه به 
اســتفاده از پهپادهای ایرانــی علیه غیرنظامیان 
اوکراینــی ادامــه می دهد«.ادعاهــای مقام های 
آمریکایی در حالی مطرح می شــود که »واسیلی 
نبنزیا« سفیر روسیه در سازمان ملل روز گذشته 
)جمعــه( بار دیگر ادعاهای غــرب درباره عرضه 
سالح های ایران به روسیه گفت: »مجتمع صنعتی 
نظامی روســیه می تواند به خوبی کار کند و به 
کمک کسی نیاز ندارد اما صنعت نظامی اوکراین  
اساساً وجود ندارد و صنایع و شرکت های غربی به 
آن کمک می کنند«.کاخ سفید همچنین مدعی 
است که روســیه برای تأمین ذخایر توپخانه ای 
خود به دنبال دریافت کمک از کره شمالی است.
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مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی به سواالتی درباره آخرین تحوالت برنامه هسته ای ایران و همکاری آن با آژانس پاسخ داد.به گزارش ایسنا به 
نقل از شبکه الجزیره، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با این شبکه در پاسخ به سوالی درباره آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم 
در تاسیات فردو، گفت: مطمئنا این میزان به سطح تسلیحاتی نزدیک تر است. سطح تسلیحاتی ۹۰ درصد است و این میزان ۶۰ درصد است. هیچ کسی نمی گوید 
که آن ها در حال تولید تسلیحات اتمی هستند اما در عین حال واضح است که انباشت مداوم مواد]هسته ای[ در این سطوح باال، مستلزم حضور متمرکز و جامع تر 

بازرسان آژانس است تا ببینند که همه چیز سر جای خود است.....

www.sobh-eqtesad.ir

گروسی:

 ایران به سرعت در حال افزایش ظرفیت غنی سازی است
info@sobh-eqtesad.ir

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران :
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس 
از ۲ دهه در مدار تولید قرار می گیرد

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به اقدام های انجام شده در 
پارس جنوبی و دیگر میدان ها برای افزایش تولید گاز طبیعی در کشور 
گفت: طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بهمن ماه امســال پس از دو 
دهه به مدار تولید می آید.به گزارش ایســنا، محســن خجسته مهر در  
مراسم پایانی ششمین جشنواره تلویزیونی مستند در منطقه عسلویه 
که با حضور پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوسیما و پس از بازدید 
از دکل حفاری مســتقر در موقعیت ۱۱B برگزار شد، با اشاره به اینکه 
صنعت نفت پیشران اقتصاد کشور است، گفت: آنچه در منطقه پارس 
جنوبی مشاهده می کنیم حاصل سرمایه گذاری ۸۵ میلیارد دالری طی 
دو دهه اســت و این از افتخارهای جمهوری اسالمی ایران است.وی از 
برداشــت روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی 
خبر داد و افزود: بیش از ۷۰ درصد گاز کشــور از این میدان مشترک 
برداشت می شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با استناد به بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی که تولید، جهاد است، تصریح کرد: اکنون 
۲۷ میلیارد دالر پروژه در بخش باالدست منطقه پارس جنوبی در حال 
اجراست.خجسته مهر صیانت از ذخایر گازی را مأموریتی مهم دانست و 
گفت: ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه مهم تولید را به عهده داریم 
و مــردم نیز در صیانت از ذخایر گازی نقش مهم و ویژه ای در مســیر 
مصــرف بهینه و صرفه جویی دارند.وی با اشــاره به یک اقدام جهادی 
و مهم در طرح توســعه فاز ۱۱ گفت: این فاز ســال ها بالتکلیف مانده 
بود و در هشت سال گذشــته نیز هیچ گونه اقدامی در آن انجام نشده 
اســت، قرارداد با یک شرکت خارجی در گذشته نیز به علت تحریم ها 
به نتیجه خاصی منتهی نشــد و آن شرکت نیز از قرارداد کناره گیری 
کرد.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت ســیزدهم 
اقدام هــای فوری در این بخش آغاز شــد و اکنون حفاری چهار حلقه 
چاه گاز آن تکمیل شــده است.خجسته مهر با اشاره به اینکه دو ردیف 
پاالیشــگاه گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی به مرحله شیرین سازی رسیده 
اســت، تصریح کرد: توسعه میدان مشــترک بالل که در ادامه میدان 
گازی پارس جنوبی قرار دارد نیز آغاز شــده است.وی ادامه داد: یکی 
از سکوهای گازی میدان پارس جنوبی که از سال ۱۳۹۴ معطل مانده 
و تولید آن متوقف شــده بود، کار ترمیم چاه های آن توســط قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا آغاز شده است.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
با اشاره به آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان گازی پارس شمالی، بیان 
کرد: با توسعه میدان کیش و توسعه ۱۳ میدان گازی در بخش خشکی 
و دیگر میدان های پرشمار در سال های آینده ۵۰۰ میلیون مترمکعب 

به تولید گاز کشور افزوده می شود.

کرونا در ایران طی هفته ای که گذشت
۲۴ فوتی طی ۸ روز

بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، تاکنون و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۰ 
هزار و ۱۰۵ نفر رسیده است.به گزارش ایسنا،  تا امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۱ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور  به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۱۰۵ نفر رسیده است.همچنین تا 
امروز )۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱(، متاســفانه مجموع جان باختگان ناشی از 
کووید ۱۹، ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ نفر بوده اســت.در عین حال بر اســاس 
آمارهای وزارت بهداشــت از شنبه هفته گذشته )۱۲ آذر ماه( تا شنبه 
هفته جاری )۱۹ آذر ماه(،  بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۴۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شده است. همچنین 
آمار جان باختگان نیز طی این مدت ۲۴ نفر بوده است.طی هشت روز 
گذشته، میزان فوتی های کرونایی به این صورت بوده است؛ شنبه ۱۲ 
آذر ماه سه فوتی، یکشنبه ۱۳ آذر سه فوتی، دوشنبه ۱۴ آذر پنج فوتی، 
سه شنبه ۱۵ آذر سه فوتی، چهارشنبه ۱۶ آذر یک فوتی، پنجشنبه ۱۷ 
آذر دو فوتــی، جمعه ۱۸ آذر یک فوتی و امروز ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱ نیز 
شش فوتی کرونایی گزارش شده است و مجموعا ۲۴ فوتی طی هشت 
روز گذشته گزارش شده است.خوشبختانه از ابتدای پاندمی در کشور 
تا کنون،  ۷ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۶۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین ۷۰ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا کنون ۵۴ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۷۳۱ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در زمینه تزریق واکسن نیز، تاکنون 
۶۵ میلیــون و ۱۴۴ هــزار و ۷۸۹ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۴ هزار 
و ۷۷۴ نفــر ُدز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۲۷ نفر، ُدز ســوم و 
باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشــور به ۱۵۵ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۰ ُدز رســیده است.در عین 
حال در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز کرونا نیست، دو 
شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۱ 

شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

سرپرست عمران پردیس بازداشت شد
سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس دستگیر شده و تخلفات 
احتمالی او در حال بررســی اســت.به گزارش ایسنا، گزارش ها حاکی 
از آن اســت که امیرحسین جابرانصاری سرپرست شرکت عمران شهر 
جدید پردیس به اتهام شــائبه تخلفات مالی و اداری دســتگیر و دفتر 
کار او پلمب شــده اســت. یک منبع آگاه خبر دستگیری این مدیر را 
تایید کرد.وی از ۱۸ اردیبهشت سال جاری جایگزین پیمان پیرفرشی 
ـ سرپرست قبلی شرکت عمران پردیس شده بود. این پنجمین تغییر 
مدیریتی شــرکت عمران پردیس در چهار سال اخیر بود.این در حالی 
است که از اوایل امسال به دلیل رکود فعالیت های عمرانی و ساختمانی 
در پردیس، متقاضیان انتقاداتی به مدیریت این شهر داشتند. تاخیر در 
تحویل واحدهای مسکن مهر، وجود ایرادات متعدد در واحدها، کمبود 
مراکز درمانی، تفریحی، تجاری، ورزشی، مشکالت حمل و نقل، بخشی  

از مصائب زندگی در پردیس است.

هنوز زمان دقیقی از اجرای کاالبرگ اعالم نشده است؛ اگرچه این 
طرح به طور آزمایشــی در یک اســتان اجرا شده، اما بنا به گفته 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، احتماال اجرای طرح کاالبرگ 
در کل کشور به امسال نخواهد رسید.مریم فکری: با وجود انتشار 
برخــی گزارش ها مبنی بر این که احتماال این ماه به دلیل اجرای 
طرح کاالبرگ آخرین یارانه نقدی ای باشد که یارانه بگیران دریافت 
می کنند، اما بررســی ها حاکی از آن اســت که یارانه نقدی هیچ 
استانی قطع نخواهد شــد و در روزهای آینده یارانه یلدایی واریز 
خواهد شــد.صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 
همین رابطه نهم آذرماه امســال در حاشــیه جلسه هیات دولت 
اعالم کرد: طرح کاالبرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان 
هرمزگان شروع شده و بازتاب خوبی از آن گرفته شد.به گفته او، 
به محض اینکه بستر آن فراهم شود، به صورت آزمایشی اجرا می 

کنیم. امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود.
مرتضوی تاکید کرد: اســتفاده از کاالبرگ اختیاری است، یعنی 
کسانی که خواستند، می توانند از کاالبرگاستفاده کنند و کسانی 
که خواســتند، می توانند از مبلغ نقدی استفاده کنند.وی متذکر 
شد: سازوکار اجرای این طرح این است که کارت الکترونیکی افراد 
معادل مبلغ یارانه شارژ می شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص 
مختار هســتند با این کارت، پروتئین خرید کنند یا اینکه زمانی 
که یارانه به حساب افراد واریز می شود، پول آن را برداشت کنند.

پرداخت یارانه قطع نمی شود
در این میان، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها نیز اعالم کرد: 
پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ اختیاری اســت و قرار نیست 

یارانه قطع شود.
سید طیبه حسینی درباره پرداخت یارانه آذرماه خانوارها و انتشار 
برخــی اخبار مبنی بر حذف یارانه نقدی، افزود: بر اســاس اعالم 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، پرداخــت یارانه به صورت 
کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه نقدی هیچ فردی قطع 
شود.وی اظهار داشــت: پرداخت یارانه آذرماه طبق روال ماه های 
گذشــته ادامه دارد و در صورت اجرا شدن این طرح در ماه های 
آینــده افراد می توانند به صورت اختیاری کاالبرگ الکترونیکی را 
انتخاب کنند، در غیر این صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی 
ادامه دارد.سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها به ایرنا تاکید کرد: 

در ماه جاری یارانه هیچ استانی قطع نمی شود.

یارانه نقدی قطع می شود یا نه؟
اما این اظهارات در شــرایطی است که ســید احسان خاندوزی، 
ســخنگوی اقتصادی دولت یکم آذرماه در نشست خبری با بیان 
اینکه مســاله طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی 
نــدارد، گفته بود: با توجه به اینکه ایــن امر، نظام پرداخت یارانه 
را متاثر می کند، الزم بود دولت از مطمئن بودن زیرســاخت فنی 
اطمینان حاصل کند و تغییــرات در وزارت کار قدری تاخیر در 
بهره برداری پروژه انداخت  اما وعده داده شــد که پس از آنکه این 
طرح در یک استان به شکل آزمایشی پیاده شد، از ماه های آینده 
برای کل کشــور انجام می شــود.وی تاکید کرده بود: این  طرح 
مشــکلی ندارد و مشــکلی در تامین بودجه هم موجود نیست، 
پیش بینی این است که دوره آزمایشی یک ماه به طول بیانجامد و 

بعد از یک ماه برای سایر استانها هم انجام شود.

اجرای کاالبرگ به امسال نمی رسد؟
البته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
هشتم آذرماه گفته بود که اجرای کاالبرگ الکترونیکی به امسال 
نمی رســد و واریــز یارانه نقدی ادامه خواهد داشــت.به گفته او، 
پرداخت نقدی کار را برای دولت ساده می کند، ولی برای مردم به 
خاطر اثرات تورمی می تواند یک آسیب باشد.پورابراهیمی افزوده 
بود: با افزایش قیمت ها و ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم، 
روش پرداخت نقدی نمی تواند مفید باشد.او با بیان اینکه اجرای 
کاالبرگ الکترونیکی در یکی دو استان به صورت آزمایشی شروع 
شــده اس، ت تاکید کرده بود: اجرای کاالبــرگ الکترونیکی به 

امسال نمی رسد و واریز یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.

سازوکار اجرایی طرح کاالبرگ چگونه خواهد بود؟
اما سازوکار اجرایی طرح کاالبرگ چگونه خواهد بود؟ حمید فرداد، 
مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات رفاه ایرانیان)فارا( در همین 
رابطه گفته اســت: دولت برای اعمال سیاست های حمایتی خود 

نیاز به بستر فنی فراگیر و یکپارچه داشت. شکل گیری شبکه ملی 
اعتبار بر اساس سیاست های عدالت محور بخش دولت مردمی به 
عنوان بستری مناسب برای مدیریت و اختصاص تمامی اعتبارهای 

حمایتی بر اساس هر کدملی را در دستور کار قرار داد.
فرداد، یکــی از کاربردهای این ســامانه را اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک دانســته بود که در حال پیاده سازی مقدمات اجرا در 

استان هرمزگان است.
مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات رفاه ایرانیان در تشریح اهداف 
این طرح اظهار کرده بود: دولت به منظور تقویت سالمت غذایی 
خانوارها این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به اعتبار یارانه 
بتوانند یک ماه زودتر کاالهای اساسی را خریداری کنند. این امر 
ضمن حمایت از سبد غذایی خانوار موجب پیاده سازی سامانه در 
گســتره کشور و استان مربوطه می شود.وی گفته بود: این امکان 
برای تمام جامعه یارانه بگیر استان هرمزگان پس از اطالع رسانی 
از سوی رسانه های کشــوری و استانی فعال خواهد شد و نیاز به 
هیچ اقدامی نیســت.فرداد با بیان اینکه هرمزگانی ها می توانند با 
مراجعه به فروشــگاه های مجاز نسبت به استفاده از این اعتبار در 
خرید اقالم اساسی استفاده کنند، افزوده بود: خرید اقالم اساسی 
به صورت نقد و اعتباری است یعنی مقدار مشخصی از قیمت کاال 
از محل اعتبار اختصاص داده شــده پرداخت می شود و خریداران 
باید مابقی مبلغ را با اســتفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی 
پرداخت کنند.مدیرعامل شــرکت رفاه ایرانیان با تاکید مجدد بر 
اختیاری  بودن شــرکت در این طرح و اســتفاده از این اعتبار، به 
همشــهری آنالین گفته بود: اســتفاده از اعتبار از طریق تمامی 
کارت های بانکی به نام سرپرســت خانوار، امکان پذیر خواهد بود 
و در مورد کاالهای مشــمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان 
تجاری مشخص نیست و افراد می توانند از گروه کاالیی اعالم شده 
و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.وی اظهار 
کرده بود: شرکت در این طرح برای فروشندگان نیز اختیاری است 
و چهار صنف خواروبار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه های زنجیره ای 
می توانند با مراجعه به نرم افزارهای بازار و مایکت یا از طریق سایت 

sfara.ir نسبت به نصب برنامه شما )فارا( و ثبت نام از قسمت پنل 
فروشنده در این طرح اقدام کنند.فرداد تاکید کرده بود: با توجه به 
تاکید وزیر رفاه، این طرح برای یارانه بگیران اختیاری است و پس 
از اعالم رسمی می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. بر این اساس 

یارانه نقدی هیچ استانی قطع نمی شود.

چقدر یارانه می گیرید؟
بنا به این گزارش، هشــتمین مرحله یارانــه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزار تومانی دولت ســیزدهم طبق روال ماه های گذشته بیستم 
آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.در این بین، 
اگر سرپرست خانوار جزو دهک های اول تا سوم باشد، مبلغ ۴۰۰ 
هزار تومان آن هم بــه ازای هر نفر دریافت می کند. در صورتی که 
سرپرســت جزو دهک های چهارم تا نهم قرار بگیرد، مبلغ ۳۰۰ 
هزار تومان به دستش می رسد. البته اگر این افراد اقدام به دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه ۱۰ میلیون ریالی کرونا کرده باشند، 
اقساط این تسهیالت از مبلغ واریزی به حساب آنها کم می شود.

بنا به گزارش ها از اردبیهشت ماه امسال تاکنون، ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر به جمع یارانه بگیران اضافه شدند.البته سازمان هدفمندی 
یارانه هــا در اطالعیه اخیر خود اعالم کرده که کل افراد محذوف 
اردیبهشــت ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۹۳۰ هــزار نفر بودند که از این 
تعداد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ســامانه حمایت درخواست 
بازبینــی ثبت کردند. از این تعداد ۳ میلیــون نفر در دهک های 
درآمدی ۱ـ۹ شــناخته شــدند و مجدداً یارانه ایشــان برقرار و 
معوقات یارانه به حســاب سرپرســت خانوار واریز شد.در همین 
رابطه، طیبه حســینی، سخنگوی ســتاد هدفمندی یارانه اعالم 
کرده؛ با توجه به آنکه دهک بندی خانوار توسط وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی انجام شده است؛ بنابراین مسئوالن این وزارتخانه 
در جریان موضوع هســتند.او تصریح کرده؛ افرادی که به دهک 
اعالمی اعتراض دارند، همچنان می توانند از طریق سایت وزارت 
رفاه درخواست بازبینی و بررسی دهند، چنانچه جز دهک یک تا 
۹ قرار گیرند، مشمول یارانه می شوند.سخنگوی ستادهدفمندی 
یارانه ها افزوده؛ افرادی که تا قبل از ۱۴۰۱ یارانه آنها حذف شده 
بود یا انصراف داده بودند، می توانند از طریق ســازمان هدفمندی 
ثبت نام کنند.او خاطرنشان کرده؛ اگر سامانه اعتراض وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی برای اعتراض افراد قطع است، مسئوالن این 

وزارتخانه باید پاسخگو باشد.

سازوکار اجرایی کاالبرگ چگونه خواهد بود؟

جزییات تازه درباره یارانه یلدایی

یک سوم واردات کشور، قاچاق است

برای گرفتن رانت، رقابت داریم!
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه مطرح کرد

اینترنت، مانع جدید تجارت 
ایران و روسیه

تداوم بالتکلیفی رجیستری آیفون 14

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه می گوید با کنار رفتن مشکالت بانکی و ارزی و البته کاهش 
محدودیت های اینترنت می توان انتظار داشت که تجارت مشترک میان دو کشور اوج بگیرد.به گزارش ایسنا، 
هادی تیزهوش تابان با اشاره به سفر ماه قبل هیات بزرگ تجاری روسیه به ایران گفت: در جریان این سفر 
جلسات مختلف کاری و B۲B برگزار شد. شرکت های مختلف آمدند و تجار دو طرف ارتباطات خوبی برقرار 
کردنــد. این ها اتفاقات خوبی بود و حتماً ایــن ارتباطات به نتایج خوبی در زمینه تأمین نیازهای دو طرف 
خواهد رسید. چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات مواد اولیه و نیازهای ما در زمینه تأمین غالت 

ارتباطات خوبی برقرار شد.....

در گفت وگوی مطرح شد:

 وزرات صمت فقط سامانه تعریف می کند
پوتین: 

موشکی به سمت ما شلیک شود، چیزی از دشمن نمی ماند
رئیس جامعه هتل داران

انصراف ۸۵ درصد گردشگران خارجی از سفر به ایران
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ادعای کاخ سفید: 
روسیه به ایران 
جنگنده پیشرفته 
می دهد
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پیرو استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی در مورد تحوالت داخلی 
جمهوری اسالمی ایران و حمایت آنها از ترور و اغتشاش سفیر انگلیس در تهران 
بار دیگر به وزارت امور خارجه احضار شد.به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو استمرار 

اظهــارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایــی در مورد تحوالت داخلی جمهوری 
اســالمی ایران و حمایت آنها از ترور و اغتشــاش و اعمال تحریم های غیرقانونی 
علیه شــماری از اتباع ایران، »سایمون شرکلیف« سفیر این کشور امروز از سوی 
رئیس اداره ســوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.در این دیدار تداوم 
اظهارات مداخله جویانه و خارج از نزاکت مقامات بریتانیا درباره امور داخلی ایران 
و حمایت های دولتی و رسانه ای آن کشور از اغتشاشات و وضع تحریم های بالوجه 
و ریاکارانه بریتانیا علیه اتباع جمهوری اسالمی ایران شدیداً محکوم گردید و تاکید 
شد که تالش بریتانیا و رســانه های لندن نشین و دولتی آن کشور برای دمیدن 
تنفس مصنوعی در اغتشاشات راه به جایی نمی برد و نتیجه ای جز افزایش نفرت 

مردم ایران از تداوم سیاست های ضد ایرانی آن کشور نخواهد داشت.
به ســفیر اعالم شد که جمهوری اســالمی ایران حق اقدام متقابل برای پاسخ به 
تحریم های اعالم شده بریتانیا را برای خود محفوظ می داند.در این دیدار اتهامات 
بی اســاس لندن در زمینه ادعای صدور پهپادهای ایران به روسیه که بدون ارائه 
هر گونه سند و مدرکی مطرح گردیده قویاً رد شد و یادآوری گردید آنچه موجب 
تطویل منازعه در اوکراین گردیده ارســال تســلیحات مرگبار از سوی بریتانیا و 
شرکای این کشور است که راه حل سیاسی برای حل و فصل این بحران را مرتباً 
به تأخیر می اندازد.ســفیر بریتانیا اعالم کرد مراتب را در اسرع وقت به کشورش 

منتقل خواهد کرد.

گزیده خبر
گفت وگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و »جوزپ بورل«

امیرعبداللهیان: به تحریم و مداخله پاسخ 
می دهیم

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و »جوزپ بورل« 
مســوول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی با یکدیگر گفت وگو و 
رایزنی کردند.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود در 
مورد این گفت وگوی تلفنی نوشــت: »در پاسخ به تماس آقای بورل، ٧٠ دقیقه 
صحبت کردیم. گفتم به آمریکا و سه کشور اروپا بگویید اگر فکر کنند می توانند 
با فشار و ابزارسازی، در مذاکره امتیاز بیشتر بگیرند، حتما در اشتباهند.به تحریم 
و مداخله پاسخ می دهیم.همزمان در مسیر گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار 

هستیم.«

با حکمی از سوی قالیباف؛
ضیاءالدین نورالدینی، سرپرست دیوان 

محاسبات کشور شد
»ســید ضیاالدین نورالدینی« بر اســاس حکمی از سوی رئیس مجلس شورای 
اســالمی، به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشــور منصوب شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، »سید ضیاالدین نورالدینی« بر اساس حکمی از سوی محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی، به عنوان سرپرست دیوان محاسبات 
کشــور منصوب شــد. گفتنی اســت مهرداد بذرپاش رئیس کل سابق دیوان 
محاسبات کشور، هفته گذشــته با رأی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر راه و 

شهرسازی انتخاب شد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:
۱۱ اسفند سال آینده انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان برگزار می شود

مدیرکل انتخابات وزارت کشــور با بیان اینکه انتخابــات دوازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت 
همزمان در ۱۱ اســفندماه سال آینده برگزار می شــود؛گفت: این زمان با 
هماهنگی شورای محترم نگهبان نهایی شده است. به گزارش ایسنا، محسن 
اســالمی در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، افزود: براساس 
قانون انتخابات مجلس شــورای اســالمی و خبرگان رهبری، وزارت کشور 
موظف به فراهم ســازی تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات در کشــور 
است.وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، تعیین زمان مناسب برای برگزاری 
انتخابات اســت.مدیرکل انتخابات وزارت کشــور در این خصوص گفت: بر 
اســاس مکاتبه بعمل آمده با شورای محترم نگهبان، دو زمان برای برگزاری 
انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و ششمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد شد که شورای نگهبان موافقت خود را با 

برگزاری انتخابات در روز جمعه مورخ ۱۱ اسفندماه ۱۴٠۲ اعالم کرد.

گروسی:

 ایران به سرعت در حال افزایش ظرفیت غنی سازی است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی به سواالتی 
دربــاره آخرین تحوالت برنامه هســته ای ایران و همکاری آن با 
آژانس پاسخ داد.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با 
این شبکه در پاسخ به سوالی درباره آغاز غنی سازی ۶٠ درصدی 
اورانیوم در تاســیات فردو، گفت: مطمئنا این میزان به ســطح 
تســلیحاتی نزدیک تر است. سطح تســلیحاتی ۹٠ درصد است 
و این میزان ۶٠ درصد اســت. هیچ کســی نمی گوید که آن ها 
در حال تولید تسلیحات اتمی هســتند اما در عین حال واضح 
اســت که انباشــت مداوم مواد]هســته ای[ در این سطوح باال، 
مستلزم حضور متمرکز و جامع تر بازرسان آژانس است تا ببینند 
که همه چیز ســر جای خود است.گروســی در ادامه گفت: در 
عین حال ما در زمینه برخی شفاف ســازی ها از ســوی ایران با 
مشــکالتی مواجه بوده ایم ]شفاف ســازی[ درباره ذرات اورانیوم 
یافت شده توسط بازرســان ما که در اصل نباید در معرض هیچ 
گونه فعالیت هســته ای قرار می گرفتند. نیاز به شفافیت است.او 
در پاســخ به این که آیا وقتی ایران اعــالم می کند گازدهی به 
سانتریفیوژهای جدید را آغاز کرده است، این به معنای پیشروی 
سریع تر به سوی غنی سازی در سطوحی بی سابقه است، گفت: 
این یعنی در حال انجام دادن کاری هســتند که پیش تر گفته 
بودند و با ســرعت انجامش می   دهند. آن ها به ســرعت در حال 
افزایش چشم گیر ظرفیت غنی سازی هستند و بنابراین، انباشت 
اورانیوم غنی شده نیز باال می رود.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ادامه این گفت وگو در پاســخ به این که افزودن آبشــار 
جدید سانتریفیوژها در تاسیســات فردو و نطنز در فعالیت های 
هسته ای ایران به چه معناست، گفت: این به معنای عزمی برای 
غنی سازی بییشتر و سریع تر اســت. اگر به عقب بازگردیم و به 

توافق هسته ای نگاه کنیم، این توافق اجازه فعالیت حدود ۵ هزار 
مورد از ســانتریفیوژهای IR-۱ را می داد که نسل قدیمی تری از 
ســانتریفیوژها بودند؛ توافق شده بود که این طور باشد. االن در 
حال پیش رفتن به ســوی IR ،۴-IR ،۲-IR-۶ هستیم؛ بیش از 
ده ها آبشــار ســانتریفیوژها. این یعنی آن ها در حال پیشروی و 
غنی ســازی بیشتر از چیزی هستند که پیش تر توافق شده بود. 
واضح اســت که این در بر دارنده یک پیام است.او در این راستا 
گفت: در صورت همکاری خوب با آژانس، آن ها حق غنی سازی 
اورانیوم را دارند. غنی سازی اورانیوم به خودی خود ممنوع نیست. 
اما باید بدانید که وظیفه دارید اطمینان ســازی کنید و تضمین 

بدهید که تمام فعالیت هایتان درســت است و انحرافی در مواد 
هسته ای برای اهداف غیرصلح آمیز وجود ندارد. در این زمینه، ما 
]آژانس و ایران[ هنوز در مواردی اتفاق نظر نداریم. تمام حرف ما 
همین است. ما باید بنشینیم و باهم صحبت کنیم.گروسی بیان 
کرد: ما برخی فعالیت های بازرســی را در ایران انجام می دهیم 
واین طور نیســت که آژانس اصال در ایران حضور نداشته باشد. 
اما ظرفیتی که ما ]در بازرســی[ داریــم، پی درپی کاهش یافته 
است. آن ها در ماه ژوئن ۲٧ دوربین را خاموش کردند که قبال به 
طور داوطلبانه خواسته بودند فعال باشد. وقتی چنین کاری انجام 
می دهید، پیامی که منتقل می کنید این اســت که می خواهید 

دید جامعه بین المللی کم شــود. چرا این طور اســت؟ حرف ما 
این اســت که این ایده خوبی نیســت؛ با آژانس همکاری کنید، 
کارتان شــفاف باشد و با ما کار کنید.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در پاســخ به ســوال دیگری درباره نقش برجام در 
میزان ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران گفــت: برجام یا آن چه از 
آن باقی مانده است، در عمل بی ربط شده است.  این توافق باید 
احیا شود و فکر می کنم شاید کورسوی امیدی وجود داشته باشد 
که بتوان ایــن کار را انجام داد؛ این موضوع به طرفین مذاکرات 
بستگی دارد. من مذاکره کننده نیستم، بلکه فقط تضمین کننده 
و بازرس آن هســتم. ما امیدواریم که این کار انجام شود اما باز 
هم می گویم که اگر ظرفیت بازرسی آژانس را کاهش بدهید، من 
چطور می توانم متضمن این شوم که اطالعات درباره مبنای کار 
در فعالیت هسته ای ایران موثق ]و طبق معیارهای تعیین شده در 
توافق[ است. من در تالشم همکاران ایرانی ام را متقاعد کنم که 
بپذیرند بدون ما، تضمین هایی که مورد نیاز است، موثق نخواهد 
بود.او درباره همکاری های ایرانی و آژانس گفت: سطح همکاری ما 
اصال به سطحی که باید باشد، نزدیک نیست. ما گفت وگوی سطح 
باالیی از نظر سیاســی داشتیم که دیگر این طور نیست. گاهی 
اوقات سفر بازرســان ما بدون دلیل موجهی به تعویق می افتد. 
بنابراین، همه چیز بسیار خسته کننده و دشوار است. حرف ما این 
است که باید این وضع را فورا تغییر دهیم.گروسی در ادامه تاکید 
کرد که فعالیت آژانس انگیزه های سیاســی ندارد ، گفت: وظیفه 
آژانس بیان وقایع به همان شــکلی اســت که وجود دارند. فقط 
واقعیت اســت. اگر واقعیت خوشایندتان نیست، تغییرش دهید.

مدیرکل آژانس همچنین درباره پاســخ به سواالت آژانس، گفت 
که »پاسخ به ســواالت آژانس، اختیاری و انتخابی نیست، یک 

وظیفه است.«

پیرو اظهارات مداخله جویانه مقامات لندن؛

سفیر انگلیس در تهران بار دیگر به 
وزارت امور خارجه احضار شد
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یارانهآذرماههیچاستانیقطعنمیشود
سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها گفت: پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست 
یارانه قطع شود.به گزارش ایلنا، سید طیبه حسینی درباره پرداخت یارانه آذرماه خانوارها و انتشار برخی اخبار 
مبنی بر حذف یارانه نقدی، افزود: بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه به صورت 
کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه نقدی هیچ فردی قطع شود.وی اظهار کرد: پرداخت یارانه آذرماه 
طبق روال ماه های گذشــته ادامه دارد و در صورت اجرا شــدن این طرح در ماه های آینده افراد می توانند به 
صورت اختیاری کاالبرگ الکترونیکی را انتخاب کنند، در غیر این صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی ادامه 
دارد.سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: در ماه جاری یارانه هیچ استانی قطع نمی شود.براساس 
این گزارش یارانه نقدی کمک معیشتی بر اساس دهک بندی اعالمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مطابق معمول، روز ۲۰ هر ماه به حســاب سرپرستان خانوار واریز می شود.بر همین اساس، در صورتی که 
سرپرســتان خانوار جزو دهک های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در صورتی در 
دهک های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.گفتنی 
است در صورتی که این سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیالت قرض الحسنه ۱۰ میلیون 
ریالی کرونا اقدام کرده اند، اقســاط این تسهیالت از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.یارانه نقدی 

خانوارها روز ۲۰ هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

پورابراهیمی مطرح کرد؛
ارائهبستهجدیدکمیسیوناقتصادیبرایتامینمالیحوزهمسکن

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از رونمایی از بسته جدید این کمیســیون به منظور تامین مالی حوزه مسکن پس از رایزنی با دولت خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با عدم انجام تکالیف بانک ها در 
پیش برد و اجرای قانون جهش تولید مسکن که اکنون به یکی از چالش های حوزه مسکن تبدیل شده است، گفت: موضوع و مشکل حوزه مسکن 
در حوزه بانکداری این نیست که بانک ها همکاری نمی کنند بلکه میزان منابع و مصارف بانک ها در بخش مسکن از سقف امکان ارائه تسهیالت فراتر 
است.وی ادامه داد: البته در حوزه مسکن یک بخش از تامین  مالی اجرای این قانون برعهده حوزه بانکی است، بخش دیگری از آن در تعهد دولت 
است و دولت هم باید بهتر عمل کند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه باید کمک می کرد که باید انجام شود یا اینکه وجوه برگشتی از منابع قبلی 
مانند اقساط تسهیالت مسکن مهر که پراخت شده باید باز می گشت.نماینده مردم کرمان افزود: همه این ها باید کمک می کرد به اینکه خروجی این 
اتفاق تجمیع منابع باشد که از طریق این منابع دولت بتواند کار را در حوزه مسکن پیش ببرد. یعنی همه باهم انجام نشده است بنابراین آن چیزی 
که به نظر می رسد وجود دارد این است که با یک تکلیفی مواجه هستیم که با محدودیت منابع روبه رو شده است.وی تصریح کرد: لذا موضوع ما االن 
نه سیمان است، نه میلگرد، نه زمین، نه مهندس و نه نیروی کار، تنها و تنها تامین منابع مالی است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به راهکار 
خروج از این بن بست اشاره کرد و اظهار داشت: االن داریم روی روش های جدیدی برای تامین مالی با دولت رایزنی می کنیم و برای وزیر جدید هم 
طی جلســاتی که در روزهای اخیر داشــتیم این روش جدید را توضیح دادیم. ان شاءاهلل به زودی بسته جدید کمیسیون اقتصادی برای تامین مالی 

بخش مسکن از طریق بازار سرمایه ارائه می شود.

گزیده خبر

یک سوم واردات کشور، قاچاق است
برایگرفتنرانت،رقابتداریم!

مهر نوشت:نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک سوم واردات کشور 
از طریق قاچاق انجام می شــود، گفت: در این ســالها تنهاچیزی که رقابت در 
آن صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر بخاطر مقررات موجود بوده است.حسین 
ســالح ورزی امروز در همایش مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با فســاد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقالب هم از نظر 
ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزه های دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه 
با فساد را داشته ایم و در حوزه قانون گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم 
نداریم. بر همین اســاس نیز تقریباً هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه ای که 
آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما 
در این راه توفیق نسبی داشته ایم یا خیر؟نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم می بینیم که نتوانسته ایم در این مسیر 
قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانسته ایم 
قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.وی ادامه داد: مهم ترین 
مشــکل ما در حوزه مبارزه با فســاد این است که در کشور ما از یک جایی یک 
سیاســت گذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تــورم همه مصیبت ها را تا 
امروز ادامه داده است؛ به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات 
متعددی که برای ممنوعیت های غیرتعرفه ای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ 
قلم کاال ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده 
است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می دهد که یک 
سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می شود.سالح ورزی اضافه کرد: در یک 
جایی سیاســت گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز 
تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده می کنیم با 
قیمت های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طالیی، رانت و توزیع 
فساد ایجاد شده است.وی به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: 
هم زمان با همه تالش هایی که در بخش های جامعه برای کاهش مقررات صورت 
می گیرد، ماشــین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت 
بیشتری هم حرکت می کند.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به رشد ۸ درصدی 
اقتصاد اشاره کرد و افزود: در ۶ برنامه توسعه ای که در سال های گذشته تدوین 
شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ثابت بوده 
که قرار هم بوده یک سوم این رشد از محل افزایش بهره وری باشد، اما هم کیفیت 
محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه ای عمل کرده ایم 
که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر 
مقررات موجود در کشــور بوده است.سالح ورزی گفت: به عبارتی هم وضعیت 
قانون گذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که 
برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاست گذاری غلط به 
وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین الزم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.

بودجهتامینوسایلکمکتوانبخشی
بهزیستیاستانهمدانافزایشیافت

 همدان- محبوبه یادگاری: معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان گفت: 
با پیگیری های صورت گرفته بودجه تامین وســایل کمک توانبخشی استان در 

سالجاری از سه میلیارد تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت.
»امیر کوکاییان« در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه توزیع عادالنه امکانات 
کمک توانبخشــی در گروی نیازسنجی دقیق، پایش، رصد و برنامه ریزی است 
اظهار داشــت: اندام مصنوعی، ویلچر، توالت فرنگی، باتری سمعک، تشک مواج، 
عصا، واکر، سمعک و ساعت گویا از جمله تجهیزات توانبخشی توزیع شده بین 
مددجویان زیر پوشــش استان همدان در سالجاری است.وی با اشاره به فعالیت 
۲۱ مرکز روزانه بهزیســتی در استان همدان افزود: سه مرکز خدمت رسانی به 
سالمندان، ۲ مرکز توانبخشی و آموزش به معلوالن ذهنی و بیماران روانی مزمن 
در طیف اوتیسم در همدان و نهاوند، یک مرکز روزانه کودک کم شنوا و خانواده 
به ۹۰۶ نفر از مددجویان خدمت رسانی می کند.معاون امور توانبخشی بهزیستی 
اســتان همدان گفت: ۱۴ مرکز شبانه روزی شــامل ۶ مرکز نگهداری معلوالن 
ذهنی، سه مرکز نگهداری سالمندان، سه مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن و 
۲ خانه حمایتی کوچک برای سالمندان و بیماران روان یاریگر سازمان بهزیستی 

در نگهداری مددجویان هستند.

۴۹درصدمتممبودجهشهرداریکرج
هزینهایو۵۱درصدعمرانیاست

سخنگوی شورای شهر کرج گفت: متمم بودجه ۱۴۰۱ 
نشــان  دهنده اوج تجربه شورای ششم و شهرداری در 
تدویــن و تصویب بودجه اســت.عمار ایزدیار در پایان 
هشتاد و چهارمین جلسه شــورای اسالمی شهر کرج 
که با حضور اعضای شــورا، شــهردار کرج، معاونین و 

مدیران شــهری برگزار شــد در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک روز دانشجو 
اظهار داشت:در این جلسه صورت جلسات کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر 
کرج در خصوص متمم پیشنهادی سال ۱۴۰۱ قرائت و اتخاذ تصمیم شد.سخنگو 
و نائب رئیس شــورای اسالمی شهر کرج ضمن قدردانی از شهرداری در تقدیم 
به موقع متمم و الیحه بودجه به شــورا، تصریح کرد: هر سال در ماه های پایانی 
سال و بنابر افزایش درآمد شهرداری، ردیف بودجه های اعتباری شهرداری اصالح 
و به تصویب شــورای اسالمی  شهر و تأیید فرمانداری می  رسد که این اقدام در 
سال  جاری نیز دنبال شد.ایزدیار از تصویب بودجه ۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومانی 

بودجه مصوب امسال خبر داد .

بازدیدسرزدهمعاونینبازرسیشهرداری
تهرانازمراکزرفاهی

در راســتای توســعه پایدار شهری ، نطارت ، اجرا و حســن انجام قوانین ، 
جمعی از معاونین سازمان بازرسی شهرداری تهران  بصورت سرزده از برخی 
مراکز رفاهی تحت پوشش بازدید کردند.به گزارش معاونت سازمان  بازرسی 
شهرداری تهران  ؛ حمید صالح زاده معاونت سرمایه  و  توسعه منابع انسانی 
و امور شورای سازمان بازرسی شهرداری تهران ، در بازدید از  بوستان گفتگو 
با بیان اینکه کلیه مراکز رفاهی تحت پوشــش توســط  بازرسین معاونت 
های سازمان بازرسی ، براساس شاخص های عمومی و تخصصی که توسط 
معاونت  ابالغ شده است، بررسی ،  بازرسی و ارزیابی می شود، اظهارداشت: 
در تمام این ارزیابی ها تکریم ارباب رجوع و حقوق شــهروندان مورد تأکید 
اســت.حمید صالح زاده  گفت :  ارائه خدمات رفاهــی  مطلوب به مردم و 
تسهیل دسترسی شهروندان به مدیران شهرداری ضروری است و معاونین، 
مدیران و کارشناسان بازرسی سازمان های تابعه شهرداری در راستای تکریم 
ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی به صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات 

مردمی هستند.

کارشناس اقتصادی:

دولت در مخمصه سختی گیر کرده است
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: واقعیت این است که در فرایندی قرار گرفته ایم که 
دســت دولت بسته است و دولت ها در سال های گذشته در یک کالف سردرگمی گیر 
افتاده اند و امروز هم به راحتی نمی  تواند از این کالف خارج شود و البته برای خروج از 
این کالف، تفکر، ایده و خواســتی هم در دولت وجود ندارد.داوود سوری در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از نیمه 
اول ســال  آینده اظهار داشت: شاخص و آمارهای اقتصاد پیام خود را نشان می دهند 
و کارکرد خود را دارند. اگر ادعایی که معموال مسئوالن می  کنند،  بر روندهایی که در 
آمار و ارقام می بینیم  متکی باشد قابل اتکا است اما اگر آمار و ارقام و روندها و متغیرها 
را پیگیری می کنید و چنین نشــانه هایی در آنها نمی بینید دیگر باید از این ادعاها و 
حرف ها به سادگی بگذرید و اهمیتی قائل نشد چراکه صرفا یک تبلیغ است.وی ادامه 
داد: به نظر نمی رســد با توجه به نرخ هایی که در بازار پول و بازارها در جریان اســت، 
این روند ایجاد شده باشد و روند به هیچ عنوان نشان دهنده چنین چیزی نیست که 
تغییر محسوسی در نرخ تورم داشته باشیم. باید توجه داشت همواره تغییر در متغیرها 
وجود دارد اما آنچه که تغییر محسوس نامیده می شود این است که در نرخ تورم ۴۰ 
درصــدی کاهش قابل توجهی دیده شــود و در غیر این صورت نمی توان گفت تغییر 
محسوس است.  این کارشناس اقتصادی گفت: تغییر یک تا دو درصد نرخ تورم همیشه 
ممکن اســت و این موضوع خاصی نیســت چراکه در محاسبه متغیرها، با یک تغییر 
کوچک در چند قلم سبد تورم، همیشه احتمال تغییر یک یا دو درصد وجود دارد. به 
همین دلیل است که نرخ تورم بانک مرکزی با نرخ تورم محاسبه شده از سوی مرکز 
آمار متفاوت از هم هســتند چراکه متغیرهای مورد نظر متغیرهای تصادفی هستند و 

همچنین عواملی مانند روش محاسبه،  اقالم کاالیی که بررسی می شوند و...  می توانند 
در تفاوت جزیی در این ارقام اثرگذار باشند.سوری افزود: اما با این شرایط در یک روند 
فزاینده نرخ تورم قرار داریم، اگر شــاهد کاهش محسوسی باشیم نمی توان گفت این 
تغییر محسوس ناشی از این روش محاسبه ها و تصادفی بودن متغیرها است. بنابراین 
در این تیپ از این متغیرهای تصادفی، همواره احتمال تغییرات یک تا دو درصد تغییر 
وجود دارد اما به طور قطع روند عکس و کاهش محسوس به اصالح و تغییر ساختارها 
بر می گردد.وی گفت: این تغییرات و اصالح ساختارها باید مورد پذیرش چارچوب های 
اقتصادی قرار بگیرند و چارچوب اقتصادی نسبت به آنها عکس العملی نشان دهند که 
این عکس العمل می تواند کاهش نرخ تورم باشد .این کارشناس اقتصادی درباره ادعای 
دولت مبنی بر مهار رشــد نقدینگی اما چرایی عدم اثرگذاری این شاخص در کنترل 
نرخ تورم اظهار داشت: ریشه رشد نقدینگی مخارج و هزینه های دولت بوده که بیشتر 
از درآمد آن است. هر زمانی که تغییراتی در رفتار مالی دولت مشاهده شد به این معنا 
که به ســمت منظم شدن و کارایی بیشــتری در منابع پیش رود و جلوی هدر رفت 
منابع را بگیرد، در آن زمان می توان امیدوار شد که کاهش در رشد نقدینگی خواهیم 
داشت و می توان امیدوار بود اکه امکان کاهش تورم وجود داشته باشد.  سوری تاکید 
کرد: وگرنه اینکه برای بانک ها ممانعت ایجاد شــود که ترازنامه خود را افزایش ندهند 
تا از این طریق نقدینگی را کنترل کنند و به جای برداشت از بانک مرکزی از حساب 
تنخواه ها و شرکت ها برداشت  شود،  بازی با اعداد و ارقام است و اقداماتی برای مخفی 
کردن مشــکل اصلی اقتصاد محسوب می شود.  وی ادامه داد: اما اقتصاد با این آمار و 
ارقام کار نمی کند و وقتی برای تعیین نرخ تورم، اقتصاد نگاه نمی کند که کدام مرجع 

چه دســتوری داده اســت. آن چیزی که ما به عنوان مردم و به عنوان ناظر می ببنیم 
این اســت که تغییری در چارچوب مالی دولت پذیرفته است یا خیر.  این کارشناس 
اقتصادی درباره اقدام دولت برای کاهش هزینه ها در بودجه ۱۴۰۲ گفت: واقعیت این 
است که در فرایندی قرار گرفته ایم که دست دولت بسته است و دولت ها در سال های 
گذشته در یک کالف سردرگمی گیر افتاده اند و امروز هم  به راحتی نمی  تواند از این 
کالف خارج شود و البته برای خروج از این کالف، تفکر، ایده و خواستی هم در دولت 
وجود ندارد.  سوری افزود: عمده بودجه دولت مربوط به بودجه جاری است و بیشتر هم 
صرف حقوق و دستمزد می شود و عمال بخش عمرانی دولت متوقف شده  و بار خود را 
بر دوش دیگران می اندازد. از این رو، دست دولت از این ناحیه و در این چارچوب هم 
بســته است. در طول این سال ها هم دولت بزرگ شده و در جاهایی که نباید دخالت 
می کرد مداخله داشته و هزینه هایی برای خود تراشیده است و موقعیت هایی را ایجاد 
کــرده که االن باید هزینه های آن را بپردازد.وی گفت: دولت باید اجازه دهد به بخش 
واقعی اقتصاد که فعالیت بهتری داشــته باشد اما دولت به فکر مخارج خودش است 
و فشار مالیاتی را به دســت گرفته که آن هم اثر عکس گذاشته است.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه این دولت در مخمصه سختی گیر کرده است، تاکید کرد: این 
گونه نیست که این انتظار را داشته باشیم که در یک الیحه بودجه، مشکل حل شود 
و مشکل اقتصاد در یک الیحه حل نخواهد شد. این تفکر در تمامی این سال ها حاکم 
بوده، راه حلی نمی بینیم و از ســوی دیگر دایره استفاده از تفکرات جدید هم هر روز 
تنگ و تنگ تر می شــود و توانایی مجریان چه از لحاظ شناختی و چه اجرایی هر روز 

کم و کمتر می شود.
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بازگشت صف های طوالنی بنزین در ونزوئال
صف های طوالنی رانندگان برای بنزین زدن در ونزوئال با تکرار اختالالت در پاالیشــگاه های شرکت نفتی دولتی PDVSA و عدم واردات 
دیزل و بنزین، بازگشــتند.به گزارش ایســنا، در سال ۲۰۲۰ و مجددا در سال ۲۰۲۱، رانندگان برای بنزین زدن، مجبور بودند چند روز 
منتظر بمانند و کشاورزان ونزوئالیی به دلیل کمبود دیزل، کار را متوقف کردند. این کمبود اوایل امسال با واردات نفت ایران که تولید 
پاالیشــگاهی را تقویت کرده بود، برطرف شــده بود.به گفته کارکنان ونزوئالیی، اما شبکه پاالیشگاهی ونزوئال دوباره به دلیل مشکالت 
واحدهای تبدیل که فعالیت آنها، برای تولید سوخت موتوری ضروری هستند، با بخشی از ظرفیتشان فعالیت می کنند که به ایجاد دور 
جدیدی از کمبود سوخت منجر شده است.رامون بالنکو ۳۲ ساله که روز بعد در جایگاه سوخت دیگری بنزین زد، به رویترز گفت: وقتی 

بعدازظهر رسیدم، بیش از ۱۰۰ خودرو قبل از من در صف بودند و درست بعد از نیمه شب، بنزین جایگاه سوخت تمام شد. امیدوارم به روزهای وحشتناکی که باید روزها در صف 
می ماندیم، برنگردیم.کمبود ســوخت هنوز به کاراکاس، پایتخت ونزوئال نرســیده و در منطقه مرکزی این کشور شدیدتر بوده است. اما صف های بنزین در ایالت فالکون که خانه 
بزرگترین پاالیشگاههای نفت PDVSA است، دوباره شکل گرفته اند.در بسیاری از جایگاه های سوخت، صدها موتورسوار هر روز صبح می چرخند تا شاید فرصتی برای بنزین زدن 
پیدا کنند. بعضی از رانندگان می گویند نگران قیمت دالری بنزینی هستند که موجود خواهد شد.واحد کراکر کاتالیزوری فعال در پاالیشگاه آموای به ظرفیت ۶۴۵ هزار بشکه در 
روز در ایالت فالکون، از هفته گذشته از کار افتاده است. این سومین اختالل این پاالیشگاه از ژوییه به دلیل قطع برق و تعمیرات برنامه ریزی نشده بوده است. این واحد امسال، در 
مجموع ۲۳ روز غیرفعال بوده است.به دلیل وضعیت آموای که بخشی از مجتمع پاالیش پاراگواناست، شرکت PDVSA تالش زیادی برای راه اندازی مجدد واحد کرکینگ پاالیشگاه 
کاردون که در طول سال تا هفته گذشته، غیرفعال بوده، انجام داده است.کارکنان شرکت نیکو )شرکت دولتی بازرگانی نفت ایران، سرگرم تعمیرات بوده و تالش می کنند پاالیشگاه 
ال پالیتو به ظرفیت ۱۴۶ هزار بشــکه در روز را مجددا راه اندازی کنند.ایران امســال میلیون ها بشکه نفت برای تامین خوراک پاالیشگاه ال پالیتو و سایر پاالیشگاه های ونزوئالیی 
فراهم کرده و شرکت PDVSA در سیستم خوراک تاسیسات خود، تغییراتی داده است تا در بحبوحه عدم وجود گریدهای سبک تر برای تولید سوخت موتوری، فعالیتشان حفظ شود.

گزیده خبر

تقدیر مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان از تالش مجموعه

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار داشت: تالش 
مجموعه کارکنان در سطوح مختلف بخشهای عملیاتی، فنی، ستادی و خدماتی 
در تحقق برنامه ها و اهداف شــرکت قابل قدردانی و تقدیر است.ســید محمد 
حســینی در نشســت صمیمی با جمعی از کارکنان که در نمازخانه تاسیسات 
و عملیات انبار گرگان برگزار شــد افزود: توفیقات شرکت در پاسخگویی به نیاز 
مشتریان و خدمات رسانی مطلوب به مصرف کنندگان انواع فراورده های نفتی در 
بخشهای نیروگاهی، صنعتی، کشاورزی و خانگی حاصل کار و تالش شبانه روزی 
تمامی کارکنانی است که در شرایط مختلف، بی وقفه و جهادگونه مساعی خود 

را به کار گرفته اند.

مدیرعامل تاصیکو:
 آمادگی تامین هزینه مواد اولیه ذوب آهن

 را داریم
مدیرعامــل تاصیکو با بیان اینکــه ذوب آهن به اصالح 
برنامه هایش نیاز دارد، تاکید کرد که برای حل مشکالت 
مواد اولیه این شرکت می تواند به عنوان سهامدار عمده 
وارد عمل شود.امیر حســین نادری مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( به سواالت خبرنگار 
ما درباره ذوب آهن که یکی از زیر مجموعه های شرکت صدر تامین است، پاسخ 

داده است که در پی می آید:
برای حل مشکل مواد اولیه ذوب آهن چه برنامه هایی دارید؟

به نظر من یک کم لطفی به مجموعه ذوب آهن اصفهان شده است. توقع داشتیم 
که مجموعه  ذوب آهن اصفهان  مشکلی از بابت تامین مواد اولیه نداشته باشد و  
توقع داریم که مجموعه ی وزارت صمت بحث مشکل مواد اولیه ذوب آهن را که به 
عنوان اولین مجموعه فوالدی کشور است را حل کند. ما آمادگی داریم به عنوان 
سهامدار عمده هزینه های این کار را هم پرداخت کنیم که ذوب آهن دغدغه تولید 

مواد اولیه را نداشته باشد.
برنامه های توسعه ای ذوب آهن چیسـت؟

ذوب آهن لزوماطرح توســعه ای نمی خواهد بلکه طــرح تحول احتیاج دارد. این 
مجموعه هر چند اخیراً چند محصول با ارزش افزوده باال تولید کرده اســت اما 
در ســال های گذشــته در مقوله تولید در یک سری از محصوالت ماند. با توجه 
به اینکه همکاران در ذوب آهن خیلی زحمت کشــیدند؛ اما با توجه به نیاز بازار 
و نوع ســرمایه گذاری که در مجموعه ذوب آهن در چندسال گذشته انجام شده، 
باید در تولید محصوالت خاص فعالیت بیشــتری انجام شود.اکنون در تمام ابعاد 
ذوب آهن اعم از ســاختار و سرمایه و محصوالت جدید باید تغییر و تحول داشته 
باشــیم و به ســمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر برویم. با توجه اینکه 
ذوب آهن در منطقه ا ی با آب وهوای خشک قرار دارد و مشکل آب همواره مطرح 
است، محصولی را باید تولید  کنیم که ارزش افزوده باالیی داشته باشد. از طرفی 
ذوب آهن نیروی انسانی فرهیخته ای دارد و همان گونه که می دانید به عنوان مادر 
صنعت فوالد کشــور است و به لحاظ نیروی انسانی، غنای فوق العاده باالیی دارد 
و ما می توانیم انواع محصوالت فوالدی در ســطوح مختلف را که گاهی در فوالد 
ســازی های دیگر قابل تولید نیست، در ذوب آهن تولید کنیم. در این راستا یک 
سازماندهی جدیدی در حال انجام است که ذوب آهن بتواند در مجموعه  اقتصاد 
و صنایع فلزی کشــور جایگاه خود را بازیابی کند و  به خصوص اکنون در بحث 
زنجیره ی ارزش مشــغول مطالعه هستیم که بتوانیم این روند را تکمیل کنیم و 

بهینه سازی هم در ذوب آهن داشته باشیم .
قیمت تمام شده میانگین کاال مثل میلگرد و... ۱۸هزار تومان هست در صورتی که 
در بورس کاال این محصوالت  ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان میانگین فروخته می شود،  

برای کاهش زیان انباشه چه برنامه هایی دارید ؟
اکنون محصوالت فوالدی یکی از ارزانترین قیمت ها را در کشور دارد. چه در ایران 
و چه  در بازارهای  صادراتی  و متاسفانه این موضوعات باعث شده  که به محیط 
های تولیدی هم فشــار بیاید. ما اصال موافق گران فروشی و اجحاف حق مصرف 
کننده نیستیم، ولی به هر حال باید این بحث پوشش هزینه تمام شده در مجموعه 
واحدهای تولیدی را داشته باشیم. بخشی از این موضوع به قیمت های دستوری بر 
می گردد و اکنون که اوضاع قیمت های دستوری را در سطح خودروسازی کشور 

می بینیم، می فهمیم چه اتفاقی افتاده است .

بحران زایی ترکیه در تحریم های نفتی 
غربی علیه روسیه

ترکیه با پافشاری روی مقررات بیمه جدید برای نفتکش ها، به مانع 
بحرانی مهمــی در برنامه بین المللی پیچیده بــرای محروم کردن 
روسیه از درآمدهای نفتی دوران جنگ، تبدیل شده است.به گزارش 
ایسنا، شمار نفتکش هایی که منتظر خروج از دریای سیاه از طریق 
تنگه های بسفر و داردانل ترکیه هستند، روز جمعه همچنان افزایش 
یافت.بــا وجود فشــار مقامات غربی، آنکارا حاضر نیســت مقررات 
بازرسی بیمه جدید که از ابتدای ماه میالدی جاری به اجرا گذاشته 
اســت را لغو کند.آژانس کشتیرانی ترایبکا روز جمعه اعالم کرد در 
مجمــوع، ۲۸ نفتکش منتظر خروج از تنگه های بســفر و داردانل 
هستند.کشــورهای ثروتمند گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا با 
هدف محدود کردن درآمدهای نفتی مســکو، توافق کرده اند فراهم 
کردن خدمات کشتیرانی مانند بیمه را برای نفتکش هایی که حامل 
نفت روسیه به  قیمت باالتر از ۶۰ دالر در هر بشکه هستند، ممنوع 
کنند.در همین راستا، ســازمان دریانوردی ترکیه اعالم کرده است 
نفتکش هایــی که فاقد مدارک بیمه الزم هســتند را از آبهای این 
کشــور دور نگه خواهد داشت.بیمه گران غربی می گویند نمی توانند 
اســناد مورد درخواســت ترکیه را فراهم کنند زیرا اگر معلوم شود 
محموله نفتی که تحت پوشش آنها قرار داشته است، به قیمت باالتر 
از ۶۰ دالر فروخته شده، ممکن است در معرض تحریم قرار بگیرند.

مقامات ترکیه اعالم کرده اند در صورت وقوع ســانحه برای کشتی 
که ناقض تحریم ها بوده، ممکن اســت خســارت آن تحت پوشش 
صندوق بین المللی مربوط به نشــت نفتی قرار نگیرد. با این حال، 
ترکیــه مذاکرات با کشــورهای دیگر و شــرکت های بیمه را ادامه 
می دهد.اکثر کشتی هایی که نزدیک آبراه های ترکیه منتظر خروج 
هستند، کشتی های اتحادیه اروپا هستند و شمار زیادی از آنها حامل 
نفت به مقصد بنادر این بلوک هستند. این موضوع، خشم متحدان 
غربی آنکارا را برانگیخته است.سازمان دریانوردی ترکیه اعالم کرده 
اســت قصد دارد هشت نفتکش که بیمه حفاظت و غرامت ندارند و 
در دریــای مرمره منتظر عبور از تنگه داردانل هســتند را به خارج 
از آب های خود هدایت کنــد. این نفتکش ها برای عبور از داردانل، 
با تدابیر اضافی اســکورت خواهند شد.یک منبع کشتیرانی اظهار 
کرد: چهار نفتکش که منتظر عبور از داردانل هستند، قرار است روز 
شــنبه با اسکورت یدک کشها، از این مسیر عبور کنند.یک نفتکش 
با پرچم ترکیه، پس از این که از یک شــرکت بیمه عضو گروه بین 
المللی حفاظت و غرامت نامه بیمــه حفاظت و غرامت گرفت، روز 
جمعه از تنگه بســفر عبور کرد.ترافیک نفتکش ها در آبهای ترکیه، 
باعث نگرانی در بازارهای نفت و نفتکش شده است. میلیون ها بشکه 
نفت که مبدا آنها از بنادر روســیه اســت، از طریق تنگه های بسفر 
و داردانــل ترکیه به دریای مدیترانه می روند.اکثر نفتکش هایی که 
منتظر عبور از تنگه بسفر هستند، نفت قزاقستان را حمل می کنند. 
جانت یلن، وزیر خزانه داری روســیه پنج شنبه گذشته گفت دولت 
آمریکا دلیلی نمی بیند این نفتکش ها، هدف سلســله مراتب جدید 
ترکیه قرار بگیرند.وی افزود: واشــنگتن دلیلی نمی بیند بر این باور 
باشد که روســیه در تصمیم ترکیه برای مسدود کردن مسیرهای 

عبور کشتی، دخیل باشد.

با آغاز موج سرما

صرفه جویی اروپا در مصرف گاز کاهش یافت
با آغاز نخســتین موج سرما در اروپا که زمستان واقعی را به این 
منطقه آورد، عزم کشــورهای این منطقه برای صرفه جویی در 
مصرف گاز همزمان با تالش برای قطع وابستگی به انرژی روسیه، 
به محک گذاشته می شود.به گزارش ایسنا، محاسبات رویترز که 
بر مبنای آمار فدراسیون اپراتورهای شبکه ENTSOG مربوط به 
۱۴ کشور و رگوالتور شــبکه ملی آلمان بوده است، کشورهای 
اروپایی مصرف گاز طبیعی را در نوامبر نسبت به میانگین سال 
۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۱ برای همین ماه، ۲۴ درصــد کاهش دادند.با 
وجود یکسان نبودن کاهش مصرف در این کشورها، این کاهش 
در مقایســه با کاهش ۲۹ درصدی مصرف در اکتبر، کمتر بوده 
اســت اما بیشــتر از کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز طبیعی در 
زمستان است که کشورهای اروپایی در واکنش به کاهش عرضه 
روســیه، هدف گذاری کرده اند.مارک بابیک، اقتصاددان اروپایی 
بارکلیــز می گوید: مصرف گاز اروپا به دو دلیل کاهش پیدا کرده 
است: نخست دمای هوای مالیم اوایل پاییز که تقاضای مصرف 
کنندگان خانگی را به میزان قابل مالحظه ای کاهش داد و دوم، 
قیمت های باال که باعث ســرکوبی تقاضا در بخش صنعتی شد. 
تقاضای خانگــی کامال متاثر از دمای هوا بــوده بنابراین تصور 
می کنیم که از این پس، دلیل دومی، عامل اصلی تر صرفه جویی 
خواهد بود.دمای گرمتر غیرمعمول در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر، 
باعث شــد مردم در فضای بیرونی کافه ها مثل تابســتان آفتاب 
بگیرند و خیال دولت های اروپایی که در تالش برای ذخیره سازی 
گاز طبیعی بودند، تا حدودی راحت شــد.با این حال، از اواسط 

نوامبر با آغاز بــرودت هوا، مصرف هم افزایش پیدا کرد و تقاضا 
برای گرمایش، باالتر رفت. مصــرف گاز در آخرین هفته نوامبر 
در مقایســه با میانگین بلندمدت، ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد و 

آمار اولیه اپراتورهای شبکه نشان می دهد مصرف در دسامبر اوج 
گرفته است.عالوه بر تقاضا برای گرمایش، میزان  مصرف گاز برای 
تولید برق هم باال مانده اســت زیرا شــمار زیادی از راکتورهای 

هسته ای فرانســه به دلیل نیاز به تعمیرات، غیرفعال هستند و 
سرعت پایین باد هم عرضه برق تجدیدپذیر را کاهش داده است.

طبق بررســی آمار اپراتورهای شبکه های اروپایی توسط رویترز، 
کشورهای اروپایی تالشهایی برای کاهش مصرف برق انجام داده 
اند و مصرف برق در نوامبر، ۹ درصد در مقایسه با میانگین سال 
۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ کاهش یافت.آب و هوای پاییز مالیم غیرمعمول 
به معنای آن اســت که کشــورها مجبور نشــدند از ذخایر گاز 
استفاده کنند و ذخیره کافی برای زمستان سردتر از حد معمول 
نگه داشــتند. به عنوان مثال، آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا و 
قدرت صنعتی این منطقه است، برداشت از مخازن گاز را از ۱۷ 
نوامبر آغاز کرد و برداشــت از این مخازن از آن زمان، اندک بوده 
است. آلمان سال گذشته از اول نوامبر، برداشت از مخازن گاز را 
آغاز کرد.هر چند ســطح باالی ذخایر گاز، به اروپا کمک خواهد 
کرد زمســتان را )به شرطی که سرما به مدت طوالنی ادامه پیدا 
نکند( با موجودی گاز کافی برای تامین تقاضا، ســپری کند اما 
بحران تامین گاز بعید است تا سال آینده به طور کامل حل شود.

بــه گفته تحلیلگران بانک هلندی آی ان جی، این مخاطره وجود 
دارد که بــا کاهش قیمت گاز، تقاضا بهبود پیــدا کرده و ادامه 
تالشهای صرفه جویی را دشــوار کند.بر اساس گزارش رویترز، 
اگرچه اروپا امســال از واردات گاز طبیعــی مایع از آمریکا برای 
ذخیره ســازی، بهره برده است اما اگر سال آینده مجبور شود با 
چین برای تامیــن انرژی رقابت کند، اوضاع برای این منطقه به 

این راحتی نخواهد بود.

قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز جمعه، تحت تاثیر نگرانی های رو به رشــد 
نســبت به رکود اقتصادی، کاهش یافت و شــاخص های بــازار، بزرگترین کاهش 
هفتگی چند ماه اخیر را ثبت کردند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۴۴ سنت کاهش، در ۷۱ دالر و دو سنت در هر بشکه بسته شد 
که رکورد پایین جدیدی در سال ۲۰۲۲ بود. بهای معامالت نفت برنت با پنج سنت 
کاهش، در ۷۶ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه بسته شد.باب یاوگر، تحلیلگر شرکت 
میزوهو در این باره نوشــت: نگرانی ها نسبت به اقتصاد، بر هر گونه نگرانی نسبت 
به عرضه، مقدم اســت.پس از این که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعالم 
کرد مسکو ممکن است در واکنش به اعمال سقف قیمت برای صادرات نفت خود، 
تولیدش را کاهش دهــد، قیمت های نفت ابتدای معامالت روز جمعه، تا حدودی 
حمایت یافته و بیش از یک درصد صعود کرده بودند. با این حال، رشد باالتر از حد 
انتظار قیمت تولیدکننده آمریکا در نوامبر و خبر ازسرگیری جزئی فعالیت خط لوله 

کی اســتون، باعث معکوس شدن رشد قیمت شد و شاخص ها را بیش از یک دالر 
کاهش داد. خط لوله کی استون پس از نشت ۱۴ هزار بشکه نفت در کانزاس، بسته 
شــده بود.طبق گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت های تولیدکننده آمریکا 
در پــس جهش هزینه های خدمات، در نوامبــر اندکی بیش از حد انتظار، افزایش 
یافت.به گفته یاوگر، این افزایش ممکن است باعث شود بانک مرکزی آمریکا، روند 
افزایش نرخ های بهره را تســریع کند که نگرانی ها نسبت به وقوع رکود را تشدید 
می کند.هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت، حدود ۱۰ درصد رشد 
هفتگی به ثبت رســاندند که بزرگترین رشد هفتگی از آوریل برای شاخص نفت 
آمریکا و از اوت برای نفت برنت بود.تحلیلگران هشدار دادند اگر قیمت نفت آمریکا 
در معامالت روزهای آینده به زیر ۷۰ دالر در هر بشــکه ســقوط کند، وارد مسیر 
سقوط آزاد می شود و تا محدوده ۶۰ دالر ریزش خواهد کرد.شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا در هفته 

منتهی به ۹ دسامبر، چهار حلقه کاهش یافت 
و به ۷۸۰ حلقه رسید. شمار دکل های حفاری 
نفت آمریکا با دو حلقه کاهش، به ۶۲۵ حلقه 
رســید و شــمار دکل های حفاری گاز با دو 
حلقه کاهش، به ۱۵۳ حلقه رسید.در چین، 
افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ احتماال رشد 
اقتصادی در ماه های آینده را با وجود تسهیل 
بعضی از محدودیت ها، سرکوب خواهد کرد.

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند اقتصاد آمریکا در سال آینده 
با یک رکود کوتاه و اندک روبرو خواهد شــد. و اعالم کردند بانک مرکزی آمریکا، 
در نشست ۱۴ دسامبر خود، افزایش کمتر نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد را تصویب 
خواهد کرد.بر اســاس 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 

۵۰ واحد افزایش داده و به دو درصد می رساند.

ریزش هفتگی قیمت نفت رکورد زد
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گزیده خبر

آغاز به کار دومین نمایندگی مشترک دو خودروساز بزرگ کشور
مجموع عرضه ایران خودرو و سایپا از ۸۰۰ 

هزار دستگاه عبور کرد
دو خودروســاز بزرگ کشور با هم سو کردن راهبردها و رویکردها در موضوعات 
مختلف از جمله تولید و عرضه خودرو، موفق شــدند ۱۶ آذرماه با عرضه ۸۰۰ 
هزار دستگاه از ابتدای سال، از مجموع عرضه سال گذشته عبور کنند.ایکوپرس- 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشــیه آیین افتتاح دومین نمایندگی 
مشــترک با سایپا، با بیان این که امروز شاهد افتتاح دومین نمایندگی مشتر ک 
خدمات پس از فروش میان گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا در راستای اتحاد 
اســتراتژیک این دو گروه هســتیم، تاکید کرد: در آینده از این قبیل  برنامه ها و 
همکاری های مشــترک، به کرات خواهیم داشــت.وی با اشاره به این که یکی از 
محورهای اصلی این اتحاد استراتژیک، اقدامات مشترک در زمینه خدمات پس 
از فروش اســت، خاطرنشــان کرد: حدود یک ماه و نیم پیش اولین نمایندگی 
مشــترک این دو گروه خودروساز در سه راه آذری با میزبانی گروه خودروسازی 
سایپا افتتاح شد و امروز دومین نمایندگی شروع به کار کرد.خطیبی با اشاره به 
چشــم انداز این اتحاد استراتژیک، عنوان کرد: این اتحاد یک موضوع ملی برای 
دو گروه اســت که در ابعاد مختلف از جمله خدمات پس از فروش، لجستیک، 

تحقیقات، قوای محرکه، فعالیت مشترک قطعه سازی و... تعریف شده است. .

با حضور مدیران ایمیدرو برگزار شد:
ارایه توانمندی های ۶ شرکت دانش بنیان و 

استارت آپ در ایمینو
4 شــرکت دانش بنیان و 2 اســتارتاپ ایمینو در حضور مدیران ارشد ایمیدرو 
توانمندی های خود را ارایه کردند. در این نشســت استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان نوآوران »ایمینو« ظرفیت ها و چالش های کســب و کارهای خود 
را مطرح وطرح های نوآورانه و فناورانه خود را تشــریح کردند.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، حســین منصوری مجری طرح زیســت بوم نوآوری و فناوری 
بخش معدن و صنایع معدنی در ابتدای این نشست با اشاره به اقدامات این مرکز 
در زمینه سیاستگذاری، تســهیلگری، شبکه سازی، آموزش و ترویج ، پژوهش 
وآینده پژوهی، رفع منازعات و ایجاد زیر ســاخت های الزم برای توسعه زیست 
بوم مطرح کرد: آمارهای جهانی نشان می دهد از ۱.۱ میلیون استارتاپ جهانی 
حدود ۹55 استارتاپ با رویکرد معدنی دارند و بر اساس معیار جهانی، ۹۸ درصد 
ایده ها رد می شوند یعنی از ۱۰۰ ایده تنها 2 ایده انتخاب و ارزیابی می شوند.وی 
با بیان اینکه از میان هفت هزار و 75۸ شرکت دانش بنیان ثبت شده در معاونت 
علم و فناوری ریاســت جمهوری، نزدیک به4۶۰ شرکت فعال مرتبط با بخش 
معدن و صنایع معدنی شناسایی شده افزود: مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی 
ایران- ایمینو درصدد اســت حلقه اتصال دانــش و فناوری های نوین به چرخه 
معدن و صنایع معدنی کشور به شمار برود و در این راستا کانونی برای پرورش 

نسل نوآور بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد.

تندیس کنفرانس بین المللی پلنکس به فوالد 
مبارکه اختصاص یافت

کنفرانس بین المللی »بررســی صنعت فــوالد و مواد 
اولیه« با حضور نمایندگانی از کشورهای چین و هند و 
مدیران، متخصصان و کارشناسان صنعت فوالد کشور 
با موضوع بررسی چشــم انداز صنعت فوالد در ایران و 
جهان و نحوه تأمین مواد اولیــه موردنیاز این صنعت 

در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شــد.علیرضا رضایی مدیر ارزیابی 
و اکتشــاف معادن شــرکت فوالد مبارکه که به نمایندگی از مدیرعامل فوالد 
مبارکه در این کنفرانس حضور داشــت، پــس از دریافت این تندیس گفت: در 
این گردهمایی دو محور اساســی توازن زنجیره تولید فوالد و تولید فوالد سبز 
بررسی شد و ازآنجایی که فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد و به تبع آن 
بزرگ ترین مصرف کننده مواد اولیه در صنعت فوالد کشور است و باتوجه به این 
کــه برای تداوم تولید خود ناچار به حضوری مؤثر و قوی در فعالیت های معدنی 
و اکتشافی روی آورده و دراین خصوص تمهیدات الزم را ایجاد نموده است، این 

تندیس را دریافت کرد.

مدیرعامل گروه سایپا در بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از سایپا:
نوسازی تجهیزات و ماشین آالت خطوط تولید 

از اولویت های گروه سایپا است
مدیرعامــل بانک صنعت و معدن و هیات همراه ضمن 
بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا و مرکز تحقیقات 
و نوآوری سایپا در نشستی با مدیرعامل و مدیران ارشد 
این گروه خودروســاز به بررسی ایجاد شرایط بهتر در 
تعامل و همکاری دو طرف و رفع موارد مربوط به تفاهم 

نامه فی مابین با هدف اجرای بهتر آن پرداخت.به گزارش سایپانیوز، مدیرعامل 
گروه خودروســازی سایپا در این نشست با بیان شرایط وضعیت تولید و فروش 
محصوالت گفت: شرایط تولید و فروش گروه سایپا به نسبت گذشته روند روبه 
رشدی داشــته است  و با وجود حذف 3 خودرو پرتیراژ، در سال جاری تاکنون 
3۶۰ هزار خودرو تحویل مشــتریان شــده و 4۰ هزار خودرو در فرآیند تحویل 
است.محمدعلی تیموری گفت: در سال گذشته 3۹2 هزار خودرو در گروه سایپا 
تولید شده و خوشــبختانه با برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری تا ۱۶ 
آذرماه تمام تولید سال گذشته محقق شده است و امیدواریم در زمان باقی مانده 
تا پایان سال بتوانیم تعداد ۱2۰ هزار خودرو دیگر تولید و تحویل مشتری دهیم.

پس از ابالغ قرارداد سرمایه گذاری انجام شد؛
 آغاز فعالیت عملیاتی بخش خصوصی

 در معدن آهن حنار
پس از ابالغ قرارداد ســرمایه گــذاری معدن آهن حنار، فعالیت عملیاتی بخش 
خصوصی در این معدن آغاز شد.توســعه فعالیت های معدنی و صنایع وابســته 
به این حوزه در مناطق محروم با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از جمله 
مهمترین اهداف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که همواره در تالش 
بوده با حمایت از این بخش، نســبت به جذب سرمایه گذاری در مناطق محروم 
اقدام کنــد.از جمله این اقدامات، واگذاری معدن آهن حنار به عنوان چهارمین 
معدن تابعه مجتمع معدنی خراسان جنوبی، پس از برگزاری مزایده عمومی به 
بخش خصوصی است.براساس این قرارداد، انجام همه عملیات معدنکاری از جمله 
اکتشاف تکمیلی، آماده سازی، باطله برداری، استخراج و فروش ماده معدنی در 
معدن سنگ آهن حنار به مدت ۱۰ سال به شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان 

سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد.

 تداوم بالتکلیفی رجیستری 
آیفون ۱۴

پیگیری ایسنا نشــان می دهد همچنان تصمیمی برای رجیستر 
شدن آیفون ۱4 گرفته نشــده، اما این مدل تلفن همراه در بازار 
بســته به ویژگی های آن، از نزدیک بــه 52 تا ۹۹ میلیون تومان 
فرخته می شود.به گزارش ایسنا، تقریبا از مهر ماه آیفون ۱4 وارد 
ایران شد. اما پیگیری ایسنا نشان می دهد که بعد از گذشت بیش 

از دو ماه هنوز خبری از رجیستر شدن این کاال نیست.
طبق اظهارات قبلی عالیان، ســخنگوی انجمــن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لــوازم جانبی، موبایل های آیفون ۱4 که در حال 
حاضر در بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه مسافری 
به کشور وارد شده و رجیستر نشده است.گفتنی است هر کاالیی 
که از طریق رویه مسافری وارد شود، اگر در گمرکات اظهار شده 
باشد، می تواند رجیستر شود، اما اگر اظهار نشده باشد، غیر قانونی 
است و رجیستر هم نمی شود. اما در حال حاضر مسئله این است 
که اصاًل رجیستر شدن یا نشدن آیفون ۱4، تعیین تکلیف نشده 
است. البته اگر کاالیی به صورت قانونی از رویه مسافری وارد شده 
باشد، اجازه استفاده تجاری ندارد و نباید خرید و فروش شود. اما 
در این زمینه خالء قانونی وجود دارد و این کاالها در بازار فروخته 
می شوند.او همچنین هشــدار داده بود که فروشندگان و مردم از 
خرید و فروش کاالیی که از رجیســتر شدن آن اطمینان ندارند 
و کد رجیســتری ندارد، اجتناب کنند. چرا که اگر این موبایل ها 
رجیســتر نشود، به عنوان دستگاه ثانویه ای که در شبکه ارتباطی 
کشــور فعال نخواهد شد، قابل استفاده است.این شرایط در حالی 
است که موبایل های آیفون ۱4 در بازار و فضای مجازی به فروش 
می رســد. بررســی قیمت ها در فضای مجازی نشان می دهد که 
آیفون ۱4 بســته به ویژگی هــای آن، از حدود 52 تا ۹۹ میلیون 
تومان قیمت دارد.پیشــتر گمانه زنی هایی از تصمیم گیری درباره 
رجیستر شدن آیفون ۱4 در آذر ماه منتشر شده بود، اما تا لحظه 
نوشته شدن این گزارش تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

قیمت االکلنگی مرغ!
مشــاهدات میدانی حاکی از آن اســت قیمت مرغ در روزهای 
گذشته نوســانات بسیاری را پشت سر گذاشته است و در حال 
حاضر از کیلویی 55 هــزار تومان در میادین تا ۶4 هزار تومان 
در خرده فروشی ها به فروش می رسد.به گزارش ایسنا، بر اساس 
مشــاهدات میدانی و گزارش های رسیده به ایسنا از محله های 
مختلــف تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم 5۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
تا ۶4 هزار تومان اســت.در میادین میوه و تره بار و مراکز عمده 
توزیــع مرغ نیز قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه 55 هزار و ۸۰۰ 
تومان اعالم شــده است.مهدی یوســف خانی - رئیس اتحادیه 
فروشندگان پرنده و ماهی تهران - در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه قیمت مرغ در واحدهای خرده فروشــی کیلویی 55 تا ۶۰ 
هزار تومان است، گفت: در حال حاضر مرغ کمتر از نرخ مصوب 
در بازار عرضه می شــود و فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب یعنی 
۶3 هزار تومان تخلف اســت.وی با اشــاره به اینکه در روزهای 
آینده افزایش قیمتی نخواهیم داشت، افزود: هفته گذشته قیمت 
مرغ افزایش یافت و به ۶۰ هزار تومان رســید ولی همچنان در 
بازه ذکر شــده به فروش می رود و البتــه فروش آن تا ۶3 هزار 
تومان مانعی ندارد.یوسف خانی در پاسخ به چرایی این افزایش 
قیمت گفت: تقاضای خرید مرغ کم، عرضه و تولید زیاد است و 

در نتیجه قیمت ها کاهش یافته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه مطرح کرد

اینترنت، مانع جدید تجارت ایران و روسیه
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه می گوید با کنار 
رفتن مشــکالت بانکی و ارزی و البته کاهش محدودیت های 
اینترنت می توان انتظار داشــت که تجارت مشترک میان دو 
کشور اوج بگیرد.به گزارش ایسنا، هادی تیزهوش تابان با اشاره 
به سفر ماه قبل هیات بزرگ تجاری روسیه به ایران گفت: در 
جریان این ســفر جلســات مختلف کاری و B2B برگزار شد. 
شــرکت های مختلف آمدند و تجار دو طرف ارتباطات خوبی 
برقرار کردند. این ها اتفاقات خوبی بود و حتماً این ارتباطات به 
نتایج خوبی در زمینه تأمین نیازهای دو طرف خواهد رسید. 
چــه در بخش صادرات و چه در بخــش واردات مواد اولیه و 

نیازهای ما در زمینه تأمین غالت ارتباطات خوبی برقرار شد.
او با اعالم این خبر که قرار اســت هیــات بزرگ تجاری نیز 
در بهمن ماه از ایران به ریاســت مهندسی شافعی به روسیه 
بــرود، ادامه داد: این ســفر در چارچوب گفت وگوهای رئیس 
اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه و در تکمیل 
سفر هیات روسی به ایران انجام خواهد شد تا بتوان ارتباطات 
بیشــتری برقرار کرده و موضوعات را بــه صورت عملیاتی و 

حضوری دنبال کرد.رئیس اتاق ایران و روسیه با اشاره به موانع 
تجاری میان ایران و روســیه گفت: همچنان مهم ترین مانع 
میان تجار دو کشور، مشکالت مالی و بانکی است که باید هر 
چه زودتر حل شــود. دو طــرف در این زمینه به راه حل هایی 
هم رسیده اند، فقط باید هر چه زودتر این راه ها اجرایی شود. 
همچنین باید زیرساخت های ارتباطی خودمان را تجهیز کنیم. 
ما می توانیم حجم بزرگ صادرات به روسیه داشته باشیم؛ اما 
به این شرط که لجستیک هوایی، زمینی و دریایی آماده باشد.

تیزهوش با بیان اینکه روســیه کشور بزرگی است و نیازهای 
متنوعی دارد که بسیاری از آن ها به ویژه در حوزه مواد غذایی 
جزو مزیت های ما محسوب می شود به سایت اتاق ایران گفت: 
متأسفانه قطع یا محدودسازی اینترنت و فیلترینگ تأثیر منفی 
بــر مراودات ما با تجار خارجی از جمله تجار روس گذاشــته 
است. در واقع این موضوع را هم باید به عنوان مانع جدید در 
مسیر مراودات تجاری خارجی تعریف کرد. انتظار داریم هر چه 
زودتر با رفع این مشکل بتوانیم امکان ارتباطات مستقیم و با 

کیفیت را مثل گذشته برقرار کنیم.

نائب رئیس کمیسیون صنایع خاطر نشان 
کــرد: گاز تخصیصی به صنعت فوالد یک 
ســوم شــده و به نظر می رسد قطعی گاز 
صنایع از فوالد آغاز شــده است و در ادامه 
به ســایر صنایع نیز خواهد رسید؛ قطعی 
گاز مترادف اســت با ســلب امکان تولید.

عباس جبالبارزی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با اشاره به عمده مشکالت 
بنگاه هــای اقتصــادی، گفت: نــرخ ارز از 
شهریور تا به امروز حدود 2۰ درصد تغییر 
کرد؛ و زمانی که نوســان نرخ ارز به سمت 
تغییرات روزانه رفــت امکان برنامه ریزی 
کوتاه مدت و میــان مدت برای واحدهای 
تولیدی سلب می شود.وی با بیان اینکه در 
شــرایط تغییرات لحظه ای نرخ ارز امکان 
قیمت گذاری روی کاالهای تولیدی از بین 
می رود، افزود: افزایش 2۰ درصدی نرخ ارز 
به این معناست که واحدهای تولیدی نیاز 
دارند 2۰ درصد نقدینگی خود را افزایش 
بدهند، بسیاری از بانک ها تسهیالت را به 
ویژه در شهرســتان ها قفل کردند و حتی 
به مشتریان سابق خود به بهانه نبود منابع 
خدمات ارائه نمی دهنــد، در واقع بانک ها 
مشکالت عدیده ای در پرداخت تسهیالت 
دارند.این فعال اقتصادی با اشاره قطعی گاز 
واحدهای صنعتی فوالدسازی، تصریح کرد: 
گاز تخصیص داده شــده به صنعت فوالد 
یک سوم شده و به نظر می رسد قطعی گاز 

صنایع از فوالد آغاز شــده است و در ادامه 
به سایر صنایع نیز خواهد رسید؛ قطعی گاز 
مترادف است با ســلب امکان تولید.نایب 
رئیس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
ادامه داد: وقتــی گاز صنعت فوالد تقلیل 
پیدا کند این ســخن به این معناست که 
یک بخش باید تعطیل و بخش های دیگر 
می تواننــد به فعالیت خود ادامه بدهند؛ از 
ایــن رو وقتی فشــار گاز را پایین بیاورند 
بخش عظیمــی از صنعت بایــد تعطیل 
و بخــش دیگر کار کند و در این شــرایط 
زنجیره تولید دچار مشــکل می شود. اگر 
گاز یک واحد تولیدی کم شود برنامه های 
تولید برهم می ریزد، این شــیوه تخصیص 
منابع انرژی منطقی نیست و درهیچ کجای 
دنیا چنین روندی مسبوق به سابقه نیست.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، خاطر 
نشان کرد: چند درصد خانه های ایرانی از 
بخاری گازی اســتفاده می کنند؟ به نظر 

می آید که بــاالی 7۰ درصد از خانواده ها 
با این شــیوه منازل خود را گرم می کنند؛ 
ایــن در حالیســت که می تــوان با نصب 
پکیج مصرف را به یک پنجم رســاند؛ اگر 
وزارت نفت در این زمینه ســرمایه گذاری 
می کرد و به خانواده ها پکیج رایگان می داد 
و سیســتم گرمایش را از بخاری به شوفاژ 
تغییــر می دادند حجم قابــل توجهی گاز 
را می توانســت مدیریت کند.نایب رییس 
کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی با بیان 
اینکه وزارت نفت گاز را به صنایع نســبت 
به گاز خانگی ۱۰ برابر گران تر می فروشند، 
تصریح کرد: اگر سیستم گرمایش خانگی 
تغییر کند عالوه بر حل مشــکل صنعت و 
هدررفت انرژی نیز کاهش پیدا می کند.وی 
در ادامه خاطر نشان کرد: وزیر صمت نیز 
باید در این زمینه پاســخگو باشد در حال 
حاضر این وزارتخانه فقط اقدام به تعریف 
ســامانه برای صنعت می کند و همواره از 

فعاالن حوزه صنعــت می خواهد که آمار 
و ارقــام ارائه بدهند این در حالیســت که 
وی بایــد به وظایف مهم تری از جمله رفع 
مشکالت ناشی از تغییرات نرخ ارز، کمبود 
گاز، کاهش نقدینگی بنگاه ها و افت حجم 
تولید بپردازد.به گفته جبالبارزی؛ در این 
شرایط اقتصادی بنگاه ها به صورت طبیعی 
دچار مشکل می شوند و تا جایی می توانند 
مقاومــت کند، بعد از ناچارند نیروی کار و 
تعداد کارگران خــود را تعدیل کنند.این 
فعال اقتصادی با بیان اینکه گزارشــی از 
قطعی گاز شــهرک های صنعتی دریافت 
نکردیــم، افزود: قطعی گاز شــرکت های 
فوالدی به ســایر صنایع نیز آســیب وارد 
می کند از جمله صنعت خودروسازی. نباید 
فراموش کرد که تولید زنجیره وار اســت و 
وزیر صمت باید گزارشــی از تاثیر قطعی 
برق و گاز بر صنایع ارائه بدهد.وی در پایان 
با اشاره به عدم تاب آوردن تولیدکنندگان 
خرد، گفت: واحدهــای تولیدی بزرگ از 
آنجایی که بخشــی از آنها دولتی یا نیمه 
دولتی هســتند  ســودهای کالن نصیب 
آنها  می  شود از این رو آنها می توانند در این 
روزها به ادامه فعالیت خود ادامه بدهند؛ هر 
چند این مجموعه ها نیز به دلیل کم شدن 
توان صادراتی متضرر می شوند؛ باال رفتن 
قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت نقدینگی 
ظرفیت تولید را کاهش داده است و به نظر 
می رسد که واحدهای تولیدی خرد با تعداد 
کارگران حداقل 4۰ نفــره نتوانند در این 
شــرایط امیدوار به ادامه فعالیت اقتصادی 

باشند.

در گفت وگوی مطرح شد:
 وزرات صمت فقط سامانه تعریف می کند

رئیس جامعــه هتل داران خاطر نشــان کرد: 
جریانات و رخدادهای اخیر در کشور باعث شد 
که بیش از ۸5 درصد از گردشــگران خارجی 
از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی سفر 
خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی از آنها در نظر داشتند بعد از اقامت 
در قطــر چند روزی را در ایــران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شــد از اقامت در 
ایران منصرف و رزروهای خود را لغو کنند.جمشید حمزه زاده در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه هرگونه رخداد داخلی در صنعت گردشگری تاثیر مستقیم 
می گذارد، گفت: صنعت هتلداری ایران از نوروز ۹۸ تا به امروز با بحران های مختلفی 
مواجه شده است. سیل و بارندگی، گرانی بنزین، شیوع ویروس کرونا و جریانات اخیر 
لطمه های زیادی به صنعت گردشگری ایران وارد کرد.رئیس جامعه هتل داران با بیان 
اینکه میانگین ضریب اشــغال هتل ها به زیر 2۰ درصد رسیده است، گفت: گزارش ها 

رســیده به جامعه هتل داران حاکی از این مهم اســت که اکثر هتلداران توان تامین 
هزینه های خود را ندارند و به عبارتی از جیب خرج می کنند؛ حتی برخی واحدها برای 
پرداخت دستمزد کارمندان با چالش مواجه شدند. این شرایط اگر ادامه داشته باشد 
احتمــاال هتل داران اقدام به تعدیل نیرو کنند یعنی همان اقدامی که در دوران کرونا 
کردند را دوباره تکرار کنند.به گفته وی؛ بااین وجود تاکنون گزارشی مبنی بر تعطیلی 
یک هتل به دست ما نرسیده است.حمزه زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در جذب 
توریســم خارجی موفق بودیم؟ گفت: جریانات و رخدادهای اخیر در کشور باعث شد 
که بیش از ۸5 درصد از گردشگران خارجی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی 
سفر خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی از توریست های خارجی در نظر 
داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شد 
از اقامت در ایران منصرف و رزروهای خود را لغو کنند.رئیس جامعه هتل داران ایران 
با اشــاره به اخذ گواهی استاندارد از سوی هتلداران ایران، تصریح کرد: بیشتر هتل ها 

در ایران گواهی استاندارد را دارند و بخش دیگر از آنها در مرحله کسب اخذ استاندارد 
هســتند و از لحاظ استاندارد هتل های ایران مشــکلی ندارند.وی با بیان اینکه اجاره 
اتاق متناســب با نرخ تورم تغییر می کند، افزود: وزارت گردشگری با مشارکت جامعه 

هتل داران در زمینه تعیین قیمت اجاره یک اتاق در  هتل ها سیاست گذاری می کند.

اجاره یک اتاق مهمانخانه 300 تا 700 هزار تومان
همچنین در این رابطه شاهرخ محمدزاده رئیس اتحادیه مهمان پذیران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش 5۰ درصدی مسافران در تهران خبر داد و افزود: 
شــرایط اقتصادی مردم به سمتی رفته که تمایل مردم برای سفر کاهش پیدا کرده 
اســت.این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که میانگین اجاره یک اتاق در تهران 
چقدر اســت؟ گفت: میانگین بین 3۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان اســت البته این نرخ  در 
واحدهایی که شــرایط مطلوب تری دارند اجاره آن تا 7۰۰ هزار تومان هم می شود.به 
گفته وی؛ هزینه تهیه مواد شوینده، ملحفه، یخچال و تلویزیون افزایش چشمگیری 
کرده است و همین موضوع باعث شد افزایش نرخ اجاره بها یک اتاق افزایش پیدا کند.

محمدزاده تصریح کرد: مهمان پذیران تالش کردند شــرایط واحدهای صنفی خود را 
ارتقا بدهند.

رئیس جامعه هتل داران

انصراف ۸۵ درصد گردشگران خارجی از سفر به ایران
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با حضور مدیرعامل بیمه تعاون، باجه 
الهیجان افتتاح شد

به منظور افزایش ضریب خدمت رسانی به بیمه گذاران شرق استان گیالن، 
باجه الهیجان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، باجه الهیجان 
برای ارائه خدمات مبســوط تر به بیمه گذاران شرق استان گیالن و تسریع 
در پرداخت خسارت افتتاح شد.این باجه که توسط »بهادر اسدی« مدیریت 
می شــود، دارای 15 نماینده جنرال و 20 نماینده کد عمر و مشاور فروش 
است.قابل توجه است که در باجه الهیجان، هم پشتیبانی از شبکه فروش و 
نمایندگان صورت خواهد پذیرفت و هم پرداخت خسارت؛ از دیگر سو، اتاق 
هایی نیز برای مشاوره تعبیه شده تا آگاهی بخشی تخصصی و جذب مطلوب 
تر در این باجه اجرایی شــود.این باجه که در کنار باجه منطقه آزاد انزلی به 
عنوان قطب دیگر خدمت رسانی در استان گیالن فعالیت می کند با حضور 
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون و ابراهیم نوروزی، مدیر امور شــعب؛ 
مسلم اســدی، مدیر امور مالی و المان ورقائی، مدیر امور اداری و سرپرست 
فناوری اطالعات شرکت افتتاح شد.گفتنی است پیشتر نیز ابراهیم نوروزی، 
مدیر امور شــعب بیمه تعاون از افتتاح شــعب و باجه های تخصصی پس از 
نیازسنجی های الزم سخن گفته بود و بر راه اندازی واحدهای تخصصی بیمه 

های زندگی نیز تأکید داشت.

با حمایت بانک شهر صورت گرفت
 افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید آب 

در کیش
مدیر عامل بانک شــهر گفت: در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی خود، عزمی 
راســخ برای تحقق و به سرانجام رســیدن طرح های عمرانی و خدماتی در سراسر 
ایران اســالمی داریم.به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، دکتر سیدمحمدمهدی 
احمدی در مراسم طرح آب شیرین کن تقطیری 2 هزار و 500 متر مکعبی، ایستگاه 
تنظیم و تقلیل فشار گاز و واحد جدید امور مشترکین شرکت آب و برق کیش که 
با حضور حجت اهلل عبدالملکی دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی، 
سید علیرضا سید اردوبادی رئیس هیات مدیره شرکت آب و برق کیش و جمعی از 
مسئوالن این جزیره برگزار شد، افزود: با بهره برداری از طرح آب شیرین کن ظرفیت 
تولید آب در این جزیره به بیش از 2۴ هزار متر مکعب در هر روز می رسد که حدود 
10 درصد بیشــتر از قبل است.دکتر احمدی با بیان اینکه ایستگاه تنظیم و تقلیل 
فشار گاز نیز با ظرفیت هشت هزار متر مکعب احداث شده است، افزود: برخورداری 
از باالترین ســطوح کیفی طراحی، اجرا و تجهیزات مطابق با استانداردهای شرکت 
ملی گاز ایران از ویژگی های این ایســتگاه اســت.وی خاطرنشان ساخت: برای این 
2 طرح، ســرمایه گذاران شــرکت آب و برق کیش یک هزار میلیارد ریال سرمایه 

گذاری کرده اند.

گزیده خبر

رشد ۷۱ درصدی پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج در موسسه اعتباری ملل

 پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج در موسسه اعتباری ملل در آبان ماه، نسبت 
به مهر ماه ســال جاری، شاهد رشــد ۷1 درصدی بود. به گزارش روابط عمومی 
موسسه اعتباری ملل: این موسسه به منظور حمایت از زوج های جوان و تسهیل 
در امر ازدواج نســبت به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج اقدام می نماید که در 
این راســتا از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 2۳1۳ فقره وام قرض الحسنه ازدواج 
به مبلغ ۹00/ 120/ ۳ میلیون ریال پرداخت نموده است .این گزارش می افزاید: 
موسسه اعتباری ملل در آبان ماه مبلغ ۸00/ ۴۶۸ میلیون ریال وام قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کرد که نسبت به مهرماه رشد ۷1 درصد داشته است. همچنین 
در این ماه تعداد ۳۴0 فقره وام پرداخت نمود که نسبت به مهرماه رشدی معادل 
۶۳درصد را شاهد بوده ایم. گفتنی است تعداد ۷۷۹ نفر متقاضی دریافت وام قرض 
الحسنه ازدواج از طریق شعب موسسه اعتباری ملل می باشند که در حال تشکیل 

پرونده برای دریافت وام هستند.

طرح تشویقی برای دارندگان دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت بانک 
گردشگری؛

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت تا ۱۰ میلیارد 
ریال به صاحبان واحدهای صنفی

بانک گردشگری بــا هـــدف کمک بــه صاحبان صنوف کــه نسبت به نصب 
پایانه های فروش)POS( یــــا درگاه پرداخــت متصل به حساب این بانک اقدام 
کرده اند، بسته ویژه ای را درنظر گرفته و تا 10 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت 
پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، در این بسته با ارائه 
خدمات و مشوق های تســهیالتی، تالش شده عالوه بر تأمین نیازهای صاحبان 
صنوف، خدماتی متفاوت برای فروشــندگان لوازم خانگی و مشــتریان معرفی 
شــــده توسط این گروه از کسب و کارها ارائه گردد تــــا عالوه بــر حمایت از 
آنان، خرید محصوالت مرتبط بــــا این حوزه نیــــز تسهیل شود. اجرای ایــن 
طـرح بــرای همه مشـتریان قدیــم و جدیــد بانــک گردشـگری کــه حائـز 
شــــرایط هستند، از ابتدای اسفند 1۴00 تا پایان سال 1۴02 برقرار است.این 
طرح صاحبان تمام صنوف که دستگاه کارتخوان)POS( یا درگاه پرداخت بانک 
گردشــگری را دارند و همچنین فروشندگان لوازم خانگی و مشتریان آنها که از 
دارندگان دستگاه های کارتخوان )POS( یا دارندگان درگاه این بانک خرید کرده 

اند، را شامل می شود.

با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران:
فاز2 پروژه پتروشیمی بوشهر در 

پاییز۱4۰2به بهره برداری می رسد
فاز 2 پروژه پتروشیمی بوشهر، از پروژه های بزرگ تامین مالی شده توسط بانک 
توسعه صادرات ایران در تابســتان 1۴02 وارد مرحله بهره برداری خواهدشد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک به عنوان بانک عامل 
به همراه بانک صنعت و معدن با سهم مساوی، بصورت سندیکایی با تامین مالی 
دو میلیارد و دویست میلیون یورویی در اجرای پروژه پتروشیمی بوشهر مشارکت 
کرده است.به منظور اجرای بهتر پروژه، طرح در بررسی های کارشناسی به ۳ فاز 
اصلی شامل شیرین سازی و استحصال اتان و تولید متانول در قالب فاز یک، واحد 
های تولید الفین، مونواتیلن گالیکول )MEG(، پلی اتیلن سنگین )HDPE(، در 
قالب فاز 2 و واحدهای تولید اسید استیک و وینیل استات در قالب فاز ۳ تفکیک 
شد.بر اساس آخرین گزارش ها از روند اجرایی پروژه پتروشیمی بوشهر، فاز یک 
این طرح در دی ماه سال 1۳۹۸ تکمیل و وارد فاز بهره برداری شده و فاز 2 پروژه 

با ۸5 درصدپیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

فعالیت دوایر ارزی بانک توسعه تعاون در 
سطح استانها در حال گسترش است 

مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون از گسترش فعالیت دوایر ارزی بانک در 
سطح استانها خبر داد.فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون 
در جلسه مدیریت شعب استان کرمان اظهار داشت: ساماندهی و راهبری فعالیت 
ارزی واحدهای فعال در سطح کشور طی دوره های اخیر انجام پذیرفته است.وی 
افزود: اســتان کرمان به لحاظ حجم تبادالت بازرگانی و ارتباطات اقتصادی بین 
المللی در سطح کشور از موقعیت ویژه ای برخوردار بوده است و توسعه آموزش 
ها در استان و ایجاد ساختار برای گسترش فعالیت ارزی در استان حائز اهمیت 
است.مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون گفت: مناطق جغرافیایی که به لحاظ 
حضور تعاونگران و کارآفرینان و جامعه هدف بانک واجد مزیت برای گســترش 

خدمات ارزی هستند در اولویت برنامه های امور بین الملل بانک قرار دارند.

تجلیل از بانک ایران زمین در مراسم 
بزرگداشت تاسیس انجمن کلیوی زنجان

مراســم آیین بزرگداشت سی و هشتمین سال تاسیس انجمن کلیوی زنجان با 
حضور مدیران اســتانی بانک ایران زمین، چهره هــای ماندگار، مقامات دولتی، 
اساتید دانشگاهی، پزشکان و خیرین استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی؛ 
بانک ایران زمین در راســتای انجام مســئولیت اجتماعی اقدام به مشارکت در 
برگزاری سی و هشتمین سال تاسیس انجمن کلیوی زنجان نمود.در این مراسم 
نام بانک ایران زمین به عنوان بانک پیشرو و حامی انجمن کلیوی زنجان توسط 
طهماسبی مدیرعامل انجمن معرفی شد و با اهداء لوح از مدیران این بانک تقدیر 
شــد.خاطر نشــان می دارد انجمن خیریه کلیوی زنجان یکی از قدیمی ترین و 
فعالترین موسسات خیریه این استان است و طی ماه های اخیر با همکاری بانک 

ایران زمین از سرویس ها و خدمات بانکی این بانک استفاده می کند.

پیام مدیرعامل بانک کارآفرین به مناسبت سالگرد تاسیس بانک :
کارآفرین؛ بانکی« نوآور،متمایز و شفاف”

دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در پیام خود به مناسبت بیست 
و سومین سالگرد تاسیس بانک کارآفرین، این بانک را » نوآور ، متمایز و شفاف« 
خواند.در متن پیام دکتر احمد بهاروندی آمده اســت :»بیست و سومین سالگرد 
تاســیس بانک کارآفرین را به تمامی خانواده مسئولیت پذیر، توانمند و پرتالش، 
ســهامداران ارجمند، مشــتریان معزز و ذی نفعان بانک تبریک می گویم.بانک 
کارآفرین در حالی بیســت و سومین سال فعالیت خود را سپری کرده است، که 
طی این ســال ها، با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و کارآمد و به پشتوانه اعتماد 
مشتریان و حمایت سهامداران توانسته است به عنوان تجربه موفقی از بانکداری 
خصوصی در ایران کارنامه ای درخشــان از خود ارایه دهد.بانک کارآفرین تمرکز 
فعالیت های خود را در این سال به حمایت از بخش سالمت، غذا و کسب و کارهای 

دانش بنیان قرار داده است.

دیدار دکتر ابراهیمی با رؤسای شعب بانک 
سپه استان مازندران

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه به همراه جمعی از مدیران و معاونان 
در سفر به استان مازندران، ضمن دیدار با مدیران و رؤسای شعب، از چند کارخانه 
تولیــدی فعال در منطقه نیز بازدید کرد. دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک 
سپه به همراه جمعی از مدیران و معاونان در سفر به استان مازندران، ضمن دیدار 
با مدیران و رؤســای شــعب، از چند کارخانه تولیدی فعال در منطقه نیز بازدید 
کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه؛ مدیرعامل بانک سپه در جلسه با 
مدیران و رؤسای شعب بانک سپه استان مازندران، در جریان مسائل و دغدغه های 

کارکنان که از سوی نمایندگان رؤسای شعب منطقه مطرح شد، قرار گرفت.

حمایت بانک آینده از تولید داخلی با پرداخت 
بیش از ۱6هزار میلیارد ریال تسهیالت

بانک آینده به منظور حمایت و همراهی با ارتقای توان تولیدی داخلی کشــور و 
رونق هر چه بیش تر فعالیت کسب و کارها و ارتقای اشتغال زایی و با هدف برون رفت 
از رکود اقتصادی و مهار تورم، از تولید داخلی و تأمین بخشــی از نیاز نقدینگی 
و ســرمایه در گردش کشور همواره حمایت می کند.از این رو، بانک آینده بیش از 
1۶هزار و 500میلیارد ریال در قالب تسهیالت در مدت دو سال و نیم گذشته به 
بخش صنعت و معدن پرداخته اســت. این روی کرد و همراهی جدی بانک آینده 
برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره ادامه دارد تا این بانک یکی 

از نقش های چشم گیر خود را در این مسیر سخت و دشوار به خوبی ایفا کند.

طی هشت ماهه امسال رخ داد؛ 
پرداخت خسارت بیش از ۱4 هزار نفر توسط 

صندوق تامین خسارت های بدنی
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارت های بدنی به نقل از شــادا، بر 
اساس گزارش صندوق تامین خســارت های بدنی، در هشت ماهه سال 1۴01 
خســارت 1۴ هزار و ۳۴0 نفر، مجموعا با مبلغ بیش از 1۸ هزار و ۴1۶ میلیارد 
ریال به خســارت دیدگان مذکور پرداخت شده است.بنا بر این گزارش، این آمار 
در هشت ماهه سال قبل 12 هزار و 1۳1 نفر بوده است.الزم به ذکر است ۳021 
نفــر از 1۴ هزار و ۳۴0 نفری که از صندوق تامین خســارت های بدنی خدمت 
دریافت کرده اند، مشــمول تعهدات ماده 1۳ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث 
بوده اند.گفتنی اســت، موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارت هاي 
بدني وارد به اشخاص ثالث مي باشد که به یکي از علل فقدان یا انقضاي بیمه نامه،  
بطالن قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسري پوشش 
بیمه نامه ناشــي از افزایش مبلغ ریالي دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت 
بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگي بیمه گر موضوع ماده )22( قانون، یا به 
طور کلي خســارت هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بیمه گر مطابق مقررات 
قانون به استثناي موارد مصرح در ماده )1۷( قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین 

مربوط، قابل پرداخت نباشد.

آیا طالی جهانی آماده پرواز است؟
پس از رالی عظیم ماه نوامبر، در نهایت شاهد خریدهای بعدی 
در بازار طال هستیم زیرا قیمت ها هفته را با باالترین سطح چهار 
ماهه باالی 1۸00 دالر در هر اونس به پایان می رساند.به گزارش 
ایســنا، فشــار کوتاه ماه نوامبر و به دنبال آن افزایش قیمت در 
دســامبر، قیمت طال را با کاهش یک درصدی به منطقه تقریباً 
خنثی در ســال سوق داده است. ســال 2022 برای بسیاری از 
ســرمایه گذاران طال، ســال ناامیدکننده ای بوده است. علیرغم 
افزایــش فوق العاده تورم، طال شــاهد تقاضای ســرمایه گذاری 
ضعیفی بوده اســت. سودمندی طال به عنوان یک محافظ تورم 
نتوانســت بر باد مخالف دالر قوی آمریکا غلبه کند زیرا فدرال 
رزرو مجبور شــد نرخ بهره را با ســریع ترین سرعت در بیش از 
۴0 ســال گذشته افزایش دهد.خوان کارلوس آرتیگاس، رئیس 
تحقیقات جهانی در شــورای جهانی طال گفت با وجود افزایش 
قیمت طال، این فلــز گرانبها وظیفه خود را به عنوان یک تنوع 
در ســبد ســرمایه گذاری انجام داده اســت. وی در مصاحبه با 
کیتکو نیوز گفت: ســرمایه گذارانی که در سال 2022 طال را در 
ســبد خود داشتند بازده بهتر، زیان کمتر و نوسانات کمتری را 
مشــاهده می کردند و ما انتظار داریم که این وضعیت در سال 

202۳ ادامه یابد.شــورای جهانی طــال در پیش بینی خود روز 
پنجشــنبه اعالم کرد کــه انتظار دارد در ســال 202۳ قیمت 

نســبتاً ثابتی را در مواجهه با عدم اطمینان اقتصادی قابل توجه 
مشــاهده کند. اگرچه احساسات در فضای فلز گرانبها در حال 

تغییر است اما هنوز آخرین مانع برای عبور وجود دارد. آخرین 
جلســه سیاست پولی فدرال رزرو ســال 2022 در هفته آینده 
بانک مرکزی ایاالت متحده مســیر سال جدید را تعیین خواهد 
کرد.فدرال رزرو در ماه سپتامبر، شاهد اوج نرخ بهره صندوق های 
فدرال رزرو در سال 202۳ در ۴.۶ درصد بود. انتظار می رود که 
این پیش بینی ها به 5 درصد نزدیک تر شــوند. اگر نرخ پایانی به 
باالی 5 درصد برســد، قیمت طال با افزایش ارزش دالر، ممکن 
اســت با باد مخالف جدیدی روبرو شــود.با این حال، در طرف 
دیگر تحلیلگرانی هستند که می گویند اقدامات تهاجمی بیشتر 
فدرال رزرو تنها اقتصاد را به ســمت یــک رکود طوالنی مدت 
عمیق تر ســوق خواهد داد. در عین حال، طال بیش از مجموع 
تقاضای سرمایه گذاری آن است. تقاضای بانک مرکزی برای این 
فلز گرانبها توجه بازار را در ماه گذشته به خود جلب کرده است 
و ما متوجه شــدیم که چین دوبــاره خرید می کند.بانک چین 
اعالم کرد که در ماه نوامبر ۳2 تن طال خریداری کرده است که 
برای اولین بار از ســپتامبر 201۹ ذخایر رسمی خود را افزایش 
داده است. برخی از تحلیلگران گفته اند که این امر بیشتر ثابت 

می کند که روند دالرزدایی همچنان در حال افزایش است.

آخریــن آمار درمــورد مالیــات وصول 
شــده از منابع مختلف نشان می دهد که 
میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه های 

خالی در هشــت ماه سال جاری نسبت 
به هفت ماه سال جاری افزایش چندانی 
نداشته اما نســبت به شش ماه نخست 
ســال 1۴01 حدود سه برابر شده است.

به گزارش ایســنا، هرچند طبق آخرین 
اطالعات شناســایی خانه های خالی که 
بر اســاس قانون مالیات خانه های خالی 
مصوب آذرماه ســال گذشــته، مشمول 
مالیات شــده اند )اگر واحد مسکونی در 
شــهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 

120 روز خالی از ســکنه باشد،  مشمول 
مالیات می شــود و به ازای هر ماه بیش 
از زمان مذکور، ماهانه مشــمول مالیاتی 
بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح 
ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات 
متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات 
متعلقه و سال سوم به بعد معادل 1۸ برابر 
مالیات متعلقه خواهد شد.( موفقیت آمیز 
نبوده است، اما همچنان این خانه ها یکی 
از منابع درآمدی مالیاتی دولت محسوب 

می شوند.وظیفه شناسایی خانه های خالی 
بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق 
ســامانه امالک و اســکان گذاشته شده 
است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات 
سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در 
مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات 
را ثبت کننــد، خانه آن ها به عنوان خاله 
خالی به ســازمان امور مالیاتی از سوی 

وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشــت: صنعت بیمه با داشتن 1۴0 هزار میلیارد تومان ذخایر 
بیمه ای، تا پایان سال گذشته نزدیک 12۳ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه  گذاری 

کرده  که ارزش روز آن در پایان سال گذشته به بیش از 1۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.مجید بهزادپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره عملکرد صندوق بیمه حوادث و سقف ۳0 میلیون تومانی برای ساختمان های آسیب دیده از حوادث طبیعی اظهار داشت: 
درباره رقم ۳0 میلیون تومانی باید در نظر گرفت که این موضوع شروع اقدام ملی در سطح گسترده است و بعد از 15 سال تاخیری 
که در اجرای این برنامه ایجاد شــده بود، برای اولین بار اســت در کشور به اجرا می رسد و خسارت ناشی از حوادث طبیعی جبران 
می شــود.وی ادامه داد: بســیاری از منازلی که در حوادث طبیعی دچار خسارت می شود در مناطق روستایی واقع شده اند و از سوی 
دیگر معموال حوادث طبیعی یک واحد مسکونی را به صورت کامل از بین نمی برد. رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: فعال در این 
شرایط پرداخت ۳0 میلیون تومانی شروع خوبی است اما قطعا توسعه پیدا می کند.بهزادپور درباره میزان بدهی دولت به این صندوق 
گفت: دو سال است که این صندوق کار می کند و وقتی مردم از طریق فیش های برق پرداخت را انجام می دهند از نظر ما قرارداد با 
مردم منعقد شده  است. از این رو مشکل و موجودی صندوق را به مردم ارتباط نمی دهیم. امسال دولت مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد 
تومان به این صندوق اختصاص داد که با رقم اختصاص یافته ســال قبل به طور مجموع به 5 هزار و 200 میلیارد تومان رســیده و 
همچنین بخشی از منابع از مردم و از طریق فیش های برق تامین می شود، ما به مردم متعهد هستیم و از محل دارایی و موجودی 
همین صندوق خسارت های زلزله هرمزگان پرداخت شد.بهزادپور با بیان اینکه صنعت بیمه  در کنار پرداخت خسارت نقش مهمی 
هم در تأمین مالی اقتصاد و ســرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی دارد، اظهار داشت: صنعت بیمه با  داشتن 1۴0 هزار میلیارد 
تومان ذخایر بیمه ای، تا پایان سال گذشته نزدیک 12۳ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه  گذاری کرده  که ارزش روز آن 
در پایان ســال گذشــته به بیش از 1۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.وی همچنین با اشاره به اقدام دیگر بیمه مرکزی به انتشار اوراق 
بهادار بیمه ای اشاره گرفت و گفت: مصوبات این اقدام تا حد زیادی به تصویب رسیده و با همکاری سازمان بورس زمینه انتشار اوراق 
بهاداری بیمه ای ایجاد شده است.رییس کل بیمه مرکزی همچنین درباره موضوعاتی که صنعت بیمه در برنامه هفتم توسعه پیگیری 
می کند، ادامه داد: چندین موضوع را برای صنعت بیمه در برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری هستیم که افزایش ضریب نفوذ بیمه 
به ۳/5 درصد از مواردی است که این موضوع را در برنامه توسعه هفتم پیگیری می کنیم و از دیگر موارد می توان به حذف عوارض 

دریافتی از بیمه های بازرگانی و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، تاسیس مراکز داوری بیمه ای اشاره کرد.

بانک هــای ملت، ســپه، ملی، صادرات، کشــاورزی، تجارت، پارســیان و 
سامان بیشــترین سهم را از تعداد تراکنش های شــبکه پرداخت در آبان 
ماه ســال 1۴01 داشته اند.به گزارش ایسنا، بررسی آمار سهم بازار هر یک 
از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های شــبکه پرداخت در آبان ماه امســال حاکی از آن است که 
بانک ملت با سهم 1۷.۸5 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 1۷.۹2 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان 
با اختالف زیاد، باالترین ســهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخســت 
در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته اســت.پس از بانک ملت به ترتیب بانک های سپه، ملی، صادرات، 
کشاورزی، تجارت، پارسیان  و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش ها و بانک های ملی، صادرات، سپه، 
تجارت، کشــاورزی، رفاه، سامان و پاسارگاد بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت داشته اند.

از ســوی دیگر، بررسی سهم تعدادی بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش 
نشــان می دهد که باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک های 
ســپه  )1۷.۷5 درصد(، ملــت )1۶.۹1 درصد(، ملی )1۳.0۴ درصد( و صــادرات )۸.5۴ درصد( تعلق دارد.

باالترین ســهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملی )2۶.۸۸ درصد(، ملت )21.۳ 
درصد(، کشــاورزی )۸.1۸ درصد( و آینده )۶.1۸ درصد( اختصاص داشــته  است.بیشترین سهم تعدادی از 
تراکنش هــای ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت ) ۴۳.۴۸ درصد(، اقتصاد نوین )15.۳۴ درصد(، آینده 
)1۴.۸2 درصد( و رســالت )12.2 درصد( تعلق دارد.همچنین، بررسی سهم مبلغی بانک های پذیرنده از کل 
بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن اســت که باالترین ســهم مبلغی از تراکنش های 
ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت )1۷.۷۷ درصد(، ملی )1۴.۴۴ درصد(، صادرات )11.۷۶ درصد( 
و ســپه )۹.۸۷ درصد( تعلق دارد.باالترین ســهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های 
ملت )1۸.51 درصد(، تجارت )11.0۴ درصد( و بانک مرکزی )۹.۳1 درصد( اختصاص یافته اســت.باالترین 
سهم مبلغی از تراکنش های ابزارهای پذیرش موبایلی نیز به بانک های ملت ) ۴۳.۶۴ درصد(،  آینده )1۴.۶۶ 
درصــد(، اقتصاد نوین )1۳.2۸ درصد( و رســالت )10.۹۷ درصد( تعلق گرفتــه و این بانک ها به ترتیب در 

مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.

رییس کل بیمه مرکزی:

سرمایه گذاری ١۶۴هزار میلیارد 
تومانی بیمه در اقتصاد

کدام بانک ها تراکنش بیشتری 
دارند؟

در دومین روز از همایش هوش استراتژیک که با حضور 
اعضای هیات عامل، روســای ادارات کل و امور شعب و 
دیگر مدیران ارشــد بانک برگزار شد، مضامین و اهداف 
جدید بانک شناسایی و در راستای توسعه و درآمد زایی 
بانک مورد بحث و بررســی قرار گرفت.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، در این همایش مدیران ارشد و 
کارشناسان مناطق و واحدهای مربوطه بانک با اشاره به 
ضرورت حفظ و نگهداری از موفقیت ها و دستاوردهای 

قابل توجه و مهم بانک، در راســتای برنامه ریزی برای 
طراحی و تدوین اهداف و مضامین جدید ســال آینده 
بانک فرصت ها، نیازها و تهدیدات را شناســایی و نقاط 
قوت و ضعف ها را بررســی کردند. در این همایش نیز 
بریکپارچه سازی ســامانه های بانک، کاهش تسهیالت 
تکلیفی، طبقــه بندی مشــتریان، افزایــش تبلیغات 
محصوالت و خدمات بانک، جانشــین پروری و پیشرو 
بودن بانک در شبکه بانکی تاکید شد.امیر مسعود رزازان 

معاون مالی بانک ملی ایران در حاشــیه این همایش در 
گفت و گــو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با 
بیان این که فرآیند ســودآوری در سازمان های خدمت 
رســان همانند بانک متاثر از دو عامل طراحی محصول 
و خدمت جدید و فروش و بازاریابی است، افزود: صف و 
ستاد در کنار هم باید در راستای درآمدزایی بانک تالش 
کنند.وی به ظرفیت ها و توانمندی های شعب بانک در 

سراسر کشور اشاره کرد .

در همایش هوش استراتژیک؛

 مضامین و اهداف جدید استراتژی بانک شناسایی و بررسی شد

سهم خانه های 
خالی از مالیات 
چقدر است؟
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گزیده خبر

بایدن می خواهد اتحادیه آفریقا را عضو گروه 
۲۰ کند

بایدن قصد دارد تا درخواســت داشتن یک کرســی دائم برای اتحادیه آفریقا را 
در گروه ۲۰ مطرح کند و با این کار، به کشورهای آفریقایی فرصت داشتن یک 
کرســی در مســائل بزرگ اقتصادی و همچنین متنوع ساختن این نهاد بزرگ 
اقتصادی را می دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، جان کربی 
سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا گفت، جو بایدن رئیس جمهوری ایاالت 
متحده در جریان نشست روسای کشورهای آفریقایی که قرار است سه شنبه تا 
پنج شنبه در واشــنگتن دی سی برگزار شود، مساله عضویت اتحادیه آفریقا در 
گروه ۲۰ را مطرح می کند.وی با بیان اینکه عضویت این اتحادیه در گروه ۲۰ به 
این قاره اجازه می دهد تا ارائه بهتری از مســائل اقتصادی، آب و هوایی، امنیت 
ملی و سیاستگذاری بهداشتی داشته باشد، گفت: ما به اظهارت بیشتر از آفریقا 
در گفت وگوهــای بین المللی نیاز داریم.گروه ۲۰ از بزرگترین اقتصادهای جهان 
تشکیل شده و آفریقای جنوبی تنها عضو آن از قاره سیاه است. اتحادیه آفریقا ۵ 
عضو دارد.این اقدام در پی درخواست بایدن برای گسترش شورای امنیت سازمان 
ملل و در حالی مطرح شــده که دولت آمریکا بیشــتر به دنبال جذب حمایت 
متحدان در مقابله با حمله روســیه به اوکراین و همچنین گسترش نفوذ چین 
در جهان است.سناتور »کریس فون هولن«، رئیس کمیته فرعی سیاستگذاری 
بهداشت جهانی و آفریقا در بیانیه ای نوشــت: کشورهای آفریقایی باید فرصت 
بیشتری برای ارائه دیدگاه ها و نظراتشان داشته باشند و درباره چالش های جهانی 
شامل تغییرات آب و هوایی و امنیت و بهداشت عمومی که بر آن اثر می گذارد، 
راه حل هایی مطرح کنند.وی ادامه داد: این اظهارنظر از سوی بایدن و در نشست 
روسای آفریقا یک سیگنال واضح برای ملت های آفریقایی است که ایاالت متحده 
متعهد به تقویت روابطش با آنها و شــراکت در سراســر قاره سیاه و حمایت از 

اظهارات و بیانات این کشورها در سیاستگذاری بین المللی است.

چهره رسانه ای حامی دموکراسی خواهان در 
هنگ  کنگ به حبس محکوم شد

دادگاهی در هنگ کنگ یک چهره رســانه ای مشهور حامی دموکراسی خواهان 
در این دولتشهر را امروز شنبه به پنج سال و ۹ ماه حبس از بابت دو فقره اتهام 
نقض قرارداد محکوم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
این جدیدترین مورد از ســری پرونده های مطرح شده علیه فعاالن دموکراسی 
خواه برجسته هنگ کنگی اســت در حالی که منتقدان می گویند هدف از آنها 
در هم شکستن مخالفتها با دولت هنگ کنگ است.جیمی الی، در سال ۲۰۱۹ 
در جریان سرکوبی که در هنگ کنگ بعد از یک سری اعتراضات گسترده علیه 
جنبش دموکراسی خواهان این دولتشهر صورت گرفت بازداشت شد. او همچنین 
بــه دو میلیون دالر هنگ کنگ معــادل ۲۵۷۰۰۰ دالر آمریکا جریمه محکوم 
شد.شــرکت متعلق به جیمی الی، مشهور به نکســت دیجیتال، ناشر روزنامه 
مشــهور اپل دیلی، از روزنامه های حامی دموکراسی خواهان هنگ کنگ است 
که قبال تعطیل شد. تعطیلی این نشریه سال گذشته میالدی بعد از دستگیری 
مدیران اجرایی ارشــد، سردبیران و خبرنگاران این نشریه رخ داد.جیمی الی در 
ماه اکتبر از بابت تقلب در اجاره دادن بخشی از فضای دفترش در سالهای ۲۰۱۶ 
تا ۲۰۲۰ به یک شرکت که آن هم در کنترل خودش بود محکوم شناخته شد. 
اتهام دیگر او نیز از این بابت بود که او به همان شــرکت اجازه استفاده از فضای 
دفتر متعلق به شرکت رســانه های خود در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ با ارتکاب 
نقض قرارداد داده بود.اســتنلی چان، قاضی هنگ کنگی در ضمن صدور حکم 
مجازات جیمی الی گفت، این موارد نقض قرارداد که او آنها را »ســازماندهی و 
برنامه ریزی شــده« دانست در طی دو دهه رخ داده اند و جیمی الی از شرکت 
رســانه ای خود به عنوان »چتر محافظتی« اســتفاده کرده است.او تاکید کرد، 
جیمی الی احساس گناهکار بودن از بابت این اقدامات را نداشته بنا براین دادگاه 

هیچ مبنایی برای کاستن از مجازات حبس او ندارد.

نگرانی از وضعیت امنیتی پارلمان آلمان 
پس از توطئه برای کودتا

سیاستمداران آلمانی خواســتار اقدامات امنیتی بهتر برای پارلمان پس از 
یک توطئه عجیب کودتا از سوی افراط گرایان جناح راست شدند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، »سباستین هارتمان« قانونگذار سوسیال 
دموکــرات آلمان گفت، مقام ها باید یک بازبینی کامل درباره مفهوم امنیت 
پارلمان داشته باشــند.وی ادامه داد، دست داشتن یک قانونگذار سابق در 
این توطئه کودتا نشــان می دهد که پارلمان آلمان باید مجوزهای امنیتی 
کارمندان و آنهایی که مجوز ورود به ســاختمان را دارند، بازبینی کند.این 
قانونگذار آلمانی همچنین به رســانه های محلی این کشــور گفت: معتقدم 
که این سیاســتمدار سابق به کمک دوستانش در پارلمان برای به رسمیت 
شناختن برنامه های کودتا امید داشته است.بریجیت مالساک-وینکه مان«، 
قانونگذار ســابق حزب »آلترناتیوی برای آلمان« که یک حزب جناح رستی 
اســت در میان مظنونانی است که روز چهارشــنبه بابت برنامه هایی برای 
یورش به پارلمان و ایجاد یک ناآرامی سراســری با هدف ســرنگونی دولت 
به وسیله خشونت دستگیر شده اســت.حزب سبز نیز نگرانی خود را بابت 
نقش یک قانونگذار ســابق جناح راســتی در این توطئه کودتا ابراز داشته 
و خواســتار اقدامات امنیتی بهتر برای پارلمان شده است.»کنستانتین فون 
نوتز«، قانونگذار حزب سبز گفته که اقدامات و رویه های کنونی باعث تامین 
امنیت کافی برای پارلمان نمی شــود.وی به گروه رســانه ای RND گفت: ما 
بایــد مفهوم حفاظت را برای پارلمان و بــدون تضعیف زندگی قانونگذاران 

دموکراتیک تقویت کنیم.

پنتاگون: روسیه در حال گسترش 
زرادخانه های هسته ای خود است

همزمان با تهدید مسکو مبنی بر احتمال استفاده از تسلیحات هسته ای 
در جنگ اوکراین، وزیر دفاع آمریکا گفت، روسیه در حال بروزرسانی و 
گسترش زرادخانه های هسته ای خود است.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، این اظهارات لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا با یک 
سند خط مشی سیاسی پنتاگون که اخیرا منتشر شد، همخوانی دارد.

کارشناسان می گویند که روسیه بزرگترین ذخایر تسلیحات هسته ای 
جهــان را دارد، یعنی نزدیک به ۶۰۰۰ کالهک هســته ای. آمریکا و 
روسیه مجموعا ۹۰ درصد از کالهک های هسته ای جهان را دارند. این 
تعداد سالح هســته ای برای چندین بار نابود کردن کره زمین کافی 
است.آستین جمعه گفت: روسیه هم در حال بروزرسانی و گسترش 
زرادخانه های هسته ای خود اســت. در جنگ ظالمانه ای که روسیه 
به دلخواه خود علیه اوکراین به راه انداخته، جهان شــاهد تهدیدات 
هسته ای غیرمسئوالنه پوتین است.روســیه اعالم کرده است که در 
۲۰۲۳ توجه ویژه ای به ساخت زیرساخت های نیروهای هسته ای خود 
خواهد داشت. پوتین روز جمعه تهدید کرد که اگر کشوری به روسیه 
حمله هســته ای کند، از روی زمین محو خواهد شــد.پوتین در ۲۱ 
سپتامبر به غرب هشــدار داد که وقتی می گوید آماده است تا برای 
دفاع از روسیه به حمله هسته ای دست بزند، بلوف نمی زند.  او در ۳۰ 
سپتامبر هم یادآور شد که آمریکا با پرتاب دو بمب اتمی بر فراز ژاپن 

در ۱۹۴۵، بدعت جنگ هسته ای را گذاشته است.

 حذف ۱.۵ میلیارد حساب غیرفعال
 در توییتر

توییتر به زودی ۱.۵ میلیارد حساب کاربری غیرفعال در این پلتفرم 
را حــذف می کند تا نام های کاربری مربوط به این حســاب ها را آزاد 
کند.به گزارش ایســنا، ایالن ماسک، مالک و مدیرعامل توییتر اعالم 
کرد این شــبکه اجتماعی آماده حذف ۱.۵ میلیارد حساب غیرفعال 
می شــود تا نام های کاربری که بدون اســتفاده مانده اند را آزاد کند.

بعضی از کاربران توییتر شــکایت کرده اند که حســاب های کاربری 
غیرفعــال، نام های کاربری غیرمعمول و جذابــی دارند که در همان 
روزهای نخست توییتر، گرفته شــدند.توییتر در سه ماهه دوم سال 
۲۰۲۲ حســاب کرد ۲۳۷.۸ میلیون نفر از کاربرانش، کاربران فعال 

روزانه هستند.

پوتین: 

موشکیبهسمتماشلیکشود،چیزیازدشمننمیماند
پوتین پس از نشســت ســران اتحادیه اقتصادی اوراســیا در 
بیشــکک، پایتخت قرقیزستان در یک کنفرانس خبری درباره 
افشــاگری های آنگال مرکل، صدراعظم ســابق آلمان، عملیات 
نظامــی در اوکراین، تهدید جنگ هســته ای، مبادله زندانیان 
با آمریکا و روابط روســیه با اتحادیه اروپا و آفریقا توضیح داد.

بــه گزارش ایســنا به نفل از راشــا تــودی، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران در بیشکک گفت 
که ســخنان مرکل مبنی بر اینکه هدف از توافقات مینســک 
»خرید زمان« برای اوکراین بود - شگفت انگیز و ناامید کننده 
تلقی شد، اما که این فقط یک معنی دارد  اینکه تصمیم برای 
آغاز عملیات نظامی ویژه درســت بوده اســت. هدف آنها فقط 
پر کردن ســالح در اوکراین و آمــاده کردن آن برای خصومت 
بود.وی افــزود: صادقانه بگویم، ممکن اســت مــا خیلی دیر 
متوجه شــده باشیم و شاید باید زودتر از اینها کار را شروع می 
کردیم.  می دانســتم که اوکراین قصد اجرای توافق را ندارد، اما 
فکر می کردم که سایر شــرکت کنندگان در آن فرآیند، صادق 
هســتند. معلوم شــد که آنها نیز ما را فریب می دادند. چگونه 
بــا »اعتماد در صفــر« مذاکره کنیم؟پوتیــن گفت که فریب 
در مورد مینســک اکنون »مســئله اعتماد« را مطرح می کند 
و خاطرنشــان کرد که این اعتماد در حــال حاضر »تقریباً در 
حد صفر است«.وی افزود: اکنون سؤال واقعی این است که آیا 
مذاکره در مورد هر چیزی با کســی در این شرایط امکان پذیر 
است و چه چیزی تضمین کننده هرگونه معامله نهایی است؟ 
در نهایت، باید گفت وگوهایی انجام شود. ما برای آنها آماده ایم، 
این را بارها گفته ام. اما این سخنان ما را وادار می کند فکر کنیم 
که با چه کســی ســروکار داریم.«آلمان و فرانسه در سال های 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بــرای پایان دادن به جنگ و درگیری ها میان 
نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق 
اوکراین میانجی گری کردند. این گفت وگو در مینسک، پایتخت 
بالروس، انجام شــد به توافق نامه های مینسک ۱ و ۲ شناخته 
می شود.آنگال مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، در گفت وگویی 
که روز چهارشــنبه در مجله آلمانی زیت )Zeit( منتشــر شد، 
توافق نامه های دوگانه مینســک را تالشــی در راستای »زمان 
دادن به اوکراین« به منظور تقویت توان دفاعی اش توصیف کرد.

طوالنی شدن جنگ اوکراین
پوتین در پاســخ به ســوالی درباره اظهارات قبلی خود مبنی بر 
اینکه عملیات نظامی ممکن است »فرایند طوالنی« باشد، توضیح 
داد که او در واقع به حل مناقشــه در اوکراین اشاره می کند.وی 
گفت: »عملیات ویژه نظامی با سرعت در حال انجام است، همه 
چیز با ثبات اســت، امروز هیچ سؤال یا مشــکلی در آن وجود 
نــدارد. حل و فصل کل وضعیت »احتماالً آســان نخواهد بود و 
مدتی طول می کشــد، اما به هر طریقی، همه طرفین درگیر در 
این روند باید با واقعیت هایی که در حال شکل گیری در میدان 

هست، موافقت کنند.«

در راه اندازی اولین حمله هسته ای
پوتیــن گفت که ایاالت متحده از مــدت ها قبل دکترین حمله 
»خلع ســالح« علیه سیستم های فرماندهی و کنترل را دارد که 
موشــک های کروز براساس همین هدف ســاخته شد که اتحاد 
جماهیر شــوروی فاقد آن بود. اکنون روسیه موشک های مافوق 
صوت دارد که »مدرن تر و حتی مؤثرتر« هستند، بنابراین »شاید 
باید این بار ما باشیم که به فکر پذیرش تحوالت و ایده های شرکای 

آمریکایی مان برای تضمین امنیت باشیم«.پوتین توضیح داد در 
حالی که دکترین ایاالت متحده یک حمله هسته ای پیشگیرانه را 
پیش بینی می کند، دکترین روســیه در مورد انتقام گیری است. 
اگر سیســتم هشدار اولیه روسیه یک حمله موشکی را تشخیص 
دهد، »صدها موشــک ما پرواز خواهند کرد و متوقف کردن آنها 
غیرممکن خواهد بود.«او توضیح داد اگر برخی از موشــک های 
تهاجمی، روسیه را مورد حمله قرار دهند، »از دشمن چیزی باقی 

نمی ماند« و بازدارندگی هسته ای اینگونه عمل می کند.

مبادله های زندانیان بیشتری امکان پذیر است
روســیه موفقیت مذاکرات برای مبادلــه بریتنی گرینر با ویکتور 
بوت را به عنــوان فرصتی برای گفتگو دربــاره موضوعات دیگر 
بــا ایاالت متحده نمی داند. پوتین گفــت در حالی که مذاکرات 
»فضای خاصی را ایجاد کرد«، هیچ موضوع دیگری در چارچوب 
آنها مطرح نشد. وی افزود که تماس ها بین سرویس های امنیتی 
روسیه و ایاالت متحده »ادامه یافت و در واقع هرگز متوقف نشد«، 
اما این تجارت خاص توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا آغاز 
شد. آیا امکان مبادالت دیگری وجود دارد؟ بله، همه چیز ممکن 

اســت. این نتیجه مذاکرات و جستجوی ســازش است. رئیس 
جمهور روســیه گفت: در این مورد، مصالحه ای پیدا شد. ویکتور 
بوت، دالل اسلحه و شهروند روسیه که هم اکنون در ایاالت متحده 
به جرم قاچاق اسلحه و ارتکاب مجموعه ای از جرایم سازمان یافته 
در زندان به ســر می برد با بریتنی گرینر، ســتاره بسکتبال زنان 
آمریکا، مبادله شد. بریتنی گراینر در مردادماه سال جاری، به اتهام 
وارد کردن شماری »کارتریج « حاوی روغن ماری جوآنا به روسیه، 
به تحمل ۹ سال زندان محکوم شد.به رغم تالش های دولت بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا، روسیه با آزادی پل ویالن، نظامی پیشین 
نیروی دریایی آمریکا، موافقت نکرده است.ویالن در روسیه به اتهام 
جاسوســی برای آمریکا به تحمل ۱۶ سال زندان با اعمال شاقه 
محکوم شده است. او از دسامبر ۲۰۱۸ در بازداشت به سر می برد.

نیاز به یک بسیج دیگر
پوتین در پاســخ به این ســوال که آیا تعداد بیشــتری از روس 
ها در ســال ۲۰۲۳ باید اسلحه به دســت بگیرند، گفت: »هیچ 
مالحظاتــی« برای فراخوان دیگری وجود نــدارد. او توضیح داد 
که ۱۵۰,۰۰۰ ســرباز باقی مانده هنوز مســتقر نشده اند، اما در 
حال گذراندن آموزش های تکمیلی هســتند. نیمی از کســانی 
که فراخوانده شــده اند، ذخیره جنگ هستند، پس چرا کسی از 

فراخوان اضافی صحبت می کند؟

نظر بورل در مورد آفریقا
رئیس جمهور روسیه در پاســخ به ادعای جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه شاید بسیاری از 
آفریقایی ها نمی دانند دونباس کجاســت یا پوتین کیست، گفت 
که این قاره به خوبی می داند چه کسانی به رهایی آنها از استعمار 
اروپایی کمک کردند. پوتین گفت: سیاســتمداران اتحادیه اروپا 
نباید از عشق خود به مردم آفریقا و کمک به آنها صحبت کنند. 
اگر مردمی که شــما از آنها صحبت کردید می دانستند آفریقا 
کجاســت و مردم آفریقا در چه وضعیتی هستند، در تامین مواد 
غذایی و کودهای روسیه به قاره آفریقا که محصول در کشورهای 
آفریقایی در نهایت به آن بســتگی دارد و در نهایت نجات صدها 

هزار نفر در آفریقا از گرسنگی وابسته آن است.

آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر ده ها فرد و 
نهاد روســی، چینی و ایرانی را تحریم کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز،  وزارت 
خزانه داری آمریکا گفــت که تحریم هایی 
علیه لی ژنیو و ژو ژیو شــین رونگ، هر دو 
اتباع چینی، و ۱۰ نهــاد مرتبط با این دو، 
 )PME.O( از جمله شرکت دریایی پینگتان
به دلیــل آنچه که واشــنگتن می گوید به 
نقض حقوق بشر مرتبط است، اعمال کرده 
است.این اولین باری است که آمریکا. یک 
شرکت پذیرفته شــده در بورس نزدک را 
تحریم کرده است. واشنگتن همچنین ۱۵۷ 
کشتی ماهیگیری با پرچم چین مرتبط با 
نهادهای تحریم شــده را هدف قرار داد.جو 
بایدن، رئیس جمهــور آمریکا در ماه ژوئن 
یک یادداشت امنیت ملی را برای مبارزه با 

ماهیگیری غیرقانونی امضا کرد که بخشی از 
تالش ها برای کمک به کشورها برای مبارزه 
با تخلفات ادعایی ناوگان ماهیگیری از جمله 
ناوگان های چین است.کشــورهای سراسر 
جهان از شیوه های ماهیگیری چین انتقاد 
می کنند و استدالل می کنند که کشتی های 
این کشور اغلب مناطق انحصاری اقتصادی 
۲۰۰ مایلــی دریایــی )۳۷۰ کیلومتری( 
آنهــا را نقــض می کنند و باعث آســیب 
زیســت محیطی و خســارات اقتصــادی 
می شوند. مدافعان حقوق دریایی می گویند 
که ماهیگیری غیرقانونی می تواند به سایر 

فعالیت های غیرقانونی، مانند قاچاق انسان 
و کار اجباری، بــه دلیل اجرای ضعیف در 
سراسر حوزه های قضایی بین المللی مرتبط 
باشد.برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در امور تروریسم و   اطالعات مالی در 
بیانیه ای گفت: »این تحریم ها نشان می دهد 
کــه ما تا چه انــدازه مشــکل ماهیگیری 
غیرقانونــی و محاکمه عامالن نقض جدی 
حقوق بشــر را جدی می گیریم«.ســفارت 
چین در واشنگتن آمریکا را به دلیل »اعمال 
تحریم های یکجانبه به بهانه حقوق بشر« 
محکوم کرد. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت 

چین در آمریکا گفــت: »ایاالت متحده در 
موقعیتی نیســت که تحریم های غیرقابل 
توجیهی را علیه سایر کشورها اعمال کند 
یا به عنوان پلیــس جهانی عمل کند.«در 
اقدامی جداگانه، وزارت خزانه داری آمریکا 
همچنیــن ۴۰ فرد و نهاد در ۹ کشــور از 
جمله روسیه، چین و ایران را فاسد یا ناقض 
حقوق بشــر خوانده و تحریم کرده است.

واشــنگتن تحریم هایی را علیه کمیسیون 
مرکزی انتخابات روســیه اعمال کرد و آن 
را به کمک به نظارت بر آنچه که واشنگتن 
»رفراندوم های ساختگی« در مناطق تحت 
کنترل روســیه در اوکرایــن خوانده متهم 
کرد.وزارت خزانه داری همچنین علیه چهار 
نفر متهم به دخالت مســتقیم در عملیات 

فیلتراسیون روسیه اقدام کرد. 

تحریم های آمریکا علیه دهها فرد 
و نهاد به بهانه نقض حقوق بشر

دبیرکل ناتو در یک مصاحبه اظهار نگرانی کرد که جنگ در اوکراین ممکن اســت به زودی از کنترل خارج شــده و تبدیل به جنگی میان روسیه 
و ناتو شود.به گزارش ایسنا، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ائتالف ناتو، در مصاحبه با رسانه نروژی ان.آر.کی گفت: »اگر وضعیت خراب شود، ممکن 
است به طرز وحشتناکی خراب شود.«او اظهار کرد: »جنگ در اوکراین وحشتناک است. این جنگی است که می تواند تبدیل به یک جنگ تمام عیار 
شده و به حد جنگی بزرگ بین ناتو و روسیه برسد. ما هر روز تالش می کنیم که جلوی چنین چیزی را بگیریم.استولتنبرگ که سابقا نخست وزیر 
نروژ بوده در این مصاحبه تاکید کرد، »تردیدی نیســت که احتمال جنگ تمام عیار وجود دارد.« او اضافه کرد، مهم اســت که از جنگی »که در آن کشورهای اروپایی بیشتر درگیر 
شوند و تبدیل به یک جنگ تمام عیار در اروپا شود، اجتناب کنیم.«دبیرکل ناتو با بیان این که حضور این ائتالف در بخش های شرقی خاکش افزایش یافته است ادعا کرد، ناتو نسبت 
به هر زمان در سال های اخیر قوی تر است.او با گفتن این که والدیمیر پوتین »قابلیت ما برای محافظت و دفاع از یکدیگر را دست کم گرفته است« گفت: تا زمانی که ما این کار را 
انجام دهیم ایمن هستیم.استولتنبرگ همچنین به روابط شخصی خود با رئیس جمهور روسیه در ۲۰ سال اخیر اشاره و عنوان کرد: هنگامی که او در سال ۲۰۰۰ به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب شد، از همکاری با غرب استقبال می کرد. پوتین در مدت اخیر خیلی تهاجمی تر شده است و مطالبی می گوید که درست نیستند.دبیر کل ناتو همچنین در ادامه این 
مصاحبه تاکید کرد، دوران فعلی »برای اروپا و نروژ سرنوشت ساز است.«او همچنین اظهار داشت، به اعتقاد وی پشتیبانی نظامی از اوکراین اکنون اهمیت دارد چون تنها »اوکراین 

قدرتمند« می تواند به صلح دست یابد.

نخست وزیر انگلیس می گوید که قبل از هر نوع توافقی برای صلح، روسیه باید نیروهایش را از اوکراین خارج کند.
به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری ایندیپندنت، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در تماسی تلفنی با 

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین تایید کرد که تسلیحات پدافند هوایی و موشک های کوتاه برد ضدهوایی انگلیس در هفته های آتی به اوکراین 
ارسال خواهند شد.این اظهارات پس از آن مطرح شد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت، باالخره باید توافق حاصل شود، اما مسکو به 
دلیل دورویی غرب در توافق های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مینسک، فعال تمایلی به این کار ندارد.پیش تر آنگال مرکل، صدراعظم سابق آلمان گفته بود که توافق  
با روسیه قرار است برای اوکراین وقت بخرد تا خود را تقویت کند. پوتین گفت: در نهایت توافق حاصل خواهد شد، بارها گفته ام، اما این اتفاقات باعث 
می شود به این فکر کنیم که با چه کسانی سر و کار داریم.مقامات غربی اخیرا اعالم کردند که اگر روسیه نیروهایش را به وضعیت پیش از آغاز حمله 
در ۲۴ فوریه تغییر داده و بمباران اوکراین را متوقف کند، مذاکره امکان پذیر می شود. اما زلنسکی پافشاری می کند که پیش از هر مذاکره ای، روسیه 

باید از خاک اوکراین به کلی خارج شود، از جمله شبه جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ به خاک روسیه الحاق شد.

استولتنبرگ: 

جنگ اوکراین ممکن است جنگ تمام عیار روسیه و ناتو شود
انگلیس:

 اول روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج 
کند، بعد توافق می کنیم
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تحقیقات جدید نشــان می دهد کــه رایانه های نــوری میلیون ها برابر 
ســریع تر از رایانه های معمولی کار می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، سیگنال های ورودی رایانه های سنتی در مقایسه با سیگنال های 
ورودی تولید شــده توســط نور، همچون ســرعت حرکت یک حلزون 
 )logic gates(»اســت.پردازنده های یک رایانــه از »گیت های منطقــی
تشــکیل شده اند که عملیات های دودویی که مقدار متغیرها در آن تنها 
متشــکل از اعداد صفر و یک اســت را اجرا می کنند. به آنها توابع بولی 
گفته می شــود. در پردازنده  رایانه های ســنتی ایــن عملیات به صورت 
الکترونیکی انجام می شــود. محققان روشــی برای راه اندازی گیت های 
منطقی مبتنی بر نور، که یک میلیون بار ســریع تر از گیت های منطقی 
الکترونیکی معمولی هستند، یافته اند.این روش در مطالعه ای در دانشگاه 
دانشگاه آلتو)AALTO( ایجاد شد و در مجله »Science Advances« منتشر 
شد.برای برآورده کردن نیازهای مربوط به پردازش داده های نسل بعدی 
رایانه ها، مانند ارزیابی مجموعه داده های هوش مصنوعی، و منبع استنتاج 
الگوریتم، گیت های منطقی در محاسبات باید بسیار سریع تر عمل کنند.

بسیاری از توسعه هایی که زمان  انجام این فرآیندها را تسریع می کند از 
مجموعه داده های عظیم اینترنت اشیاء نشات می گیرند. مقادیر روزافزون 
داده هایی که از حســگرها و الگوریتم هــای مرتبط با جمع آوری داده به 
دســت می آیند نیاز به سرعت محاسباتی با سرعت چندین برابر سرعت 
فعلی دارند.گیت های منطقی »دست سانی« نوری جدید که توسط تیمی 
از دانشمندان دانشگاه آلتو طراحی و ساخته شده اند، با سرعتی حدود یک 

میلیون برابر سریع تر از گیت های منطقی قبلی فعالیت می کنند.

فیزیکدانان برای اولین بار در جهان موفق شــدند نــور را در زمان، به 
طــور همزمان به عقب و جلو حرکت دهند. آنها می گویند این آزمایش 
می تواند به شکل گیری یک نظریه واحد از گرانش کوانتومی کمک کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از الیو ســاینس، دانشمندان برای اولین بار 
کاری کردنــد که نور در زمان به طــور همزمان به جلو و عقب حرکت 
کند.این گزارش نشــان می دهد که این روش جدید که توسط گروهی 
بین المللی از دانشــمندان به دســت آمده اســت، می توانــد به ایجاد 
تکنیک های محاســباتی کوانتومی جدید کمک کند و به دانشــمندان 
درک بهتــری از گرانش کوانتومی بدهد.این مهم به لطف ترکیبی از دو 
اصل که بخشــی از دنیای عجیب و غریب مکانیک کوانتومی را تشکیل 
می دهند، به دست آمد.دو گروه مستقل از دانشمندان، آزمایش های خود 
را در کنار هم انجام دادند و به چیزی دســت یافتند که آن را به عنوان 
»تغییــر زمان کوانتومی« توصیف می کنند که در آن یک فوتون در هر 
دو حالت زمانی به شــکل همزمان رو به جلو و عقب وجود دارد.اساساً 
ایــن امر از طریق همگرایی برهم نهی کوانتومــی و »تقارن بار، توازن و 
معکوس پذیری زمان«)CPT( به دســت آمد که هر دو از اصول مکانیک 
کوانتومی هستند. به این معنی که خواص فیزیکی اتم ها و ذرات زیراتمی 
را توصیف می کنند.اصل اول یعنی برهم نهی کوانتومی، پدیده ای است 
که می گوید ذرات کوچک تا زمانی که مشاهده شوند، در چندین حالت 
مختلف وجود دارند. در حالی که اصل دوم یعنی تقارن CPT، اصلی است 
که بیان می کند هر ســامانه ای که حاوی ذرات باشد از قوانین فیزیکی 
یکســانی تبعیت می کند، حتی اگر بار، مختصات فضایی و حرکات آنها 

دقیقاً معکوس شوند.

توسعه رایانه هایی چندین میلیون  
برابر سریع تر از رایانه های معمولی

فیزیکدانان نور را در زمان به 
عقب و جلو بردند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات اسکی پرش در فنالند/ رویترز

پورشه 911 توربو نسل 993 با تیونینگ مدِلین
تیونرها عالقه زیادی به ارتقای پورشــه ۹۱۱ به ویژه نســل ۹۹۳ و نســخه توربو و GT2 آن دارند و در این نوشــتار می خواهیم یکی از 
خاص ترین این خودروها را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.پورشه GT2 ۹۱۱ نسل ۹۹۳ جزو شاخص ترین ۹۱۱ های تاریخ بوده است. 
این خودرو تالش های تیم طراحی و مهندســی پورشه در ارائه محصولی متمایز نســبت به پیشینیان خود را نشان می دهد. خودروی 
موردبحث ما برخی تکنولوژی های مربوط به نسخه مسابقه ای ۹۵۹ را قرض گرفت و به پایان رسیدن عصر پیشرانه ۶ سیلندر هوا خنک 
پورشه را نیز اعالم کرد.خودرویی که مشاهده می کنید از نوع GT2 ۹۹۳ نیست بلکه نسخه توربو است که هنوز هم طرفداران زیادی دارد. 
این محصول آلمانی توسط شرکت مدلِین madlane در اوکایاما ارتقا یافته و از برخی جهات نسبت به نسخه استاندارد بسیار بهتر نشان 
می دهد. سری ۹۹۳ از پورشه ۹۱۱ در سال ۱۹۹۵ عرضه شد و برخالف نسخه های پیشین این خودرو، تیم طراحی ۸۰ درصد کار را از 
صفر شروع کرد. از بین تغییرات متنوع رخ داده، قوای محرکه و سیستم تعلیق بهبودهای محسوسی داشتند. یک سیستم تعلیق چند 
اتصالی کاماًل جدید که از آلیاژ ســبک وزن ســاخته شده بود در این خودرو بکار رفت و سیستم چهار چرخ محرک آن نیز از مدل ۹۶۹ 

گرفته شده بود. این خودرو اولین ۹۱۱ بود که نیروی تولیدی را به تمامی چرخ ها می فرستاد.

مرگ یک خبرنگار در جام جهانی قطر
»گرانت وال« خبرنگار ورزشی آمریکایی که برای پوشش خبری جام جهانی در قطر حضور داشت، در سن ۴۸ سالگی درگذشت.به گزارش 
ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »گرانت وال« به عنوان یکی از معتبرترین روزنامه نگاران فوتبال کشور آمریکا شناخته می شود، به عنوان 
یک تحلیلگر برای شبکه CBS Sports در جام جهانی قطر فعالیت می کرد اوایل این هفته اعالم کرده بود که پس از احساس ناخوشی به 
یک مرکز پزشکی محلی مراجعه کرده است.او نوشته  بود: سرماخوردگی در ۱۰ روز گذشته در شب بازی ایاالت متحده و هلند به چیزی 
شــدیدتر تبدیل شد و می توانستم احساس کنم قســمت باالی سینه ام سطح جدیدی از فشار و ناراحتی را حس می کند. تست کووید 
منفی بود. آنها به من یک دوره آنتی بیوتیک و مقداری شربت سرفه سنگین دادند، و من چند ساعت بعد حالم کمی بهتر شد«.با این 
حال پس از چند روز شب گذشته )جمعه شب( و در جریان بازی آرژانتین و هلند، او در محوطه مطبوعاتی غش کرد و اندکی بعد تیم 
پزشکی درگذشت وی را تایید کردند. فدراسیون فوتبال آمریکا در بیانیه ای در واکنش به مرگ این روزنامه نگار اعالم کرد: »عالقه گرانت 
به فوتبال و تعهد برای ارتقای جایگاه خود در چشم انداز ورزشی ما، نقش مهمی در کمک به جلب عالقه و احترام به بازی زیبای فوتبال 

داشت. به همین اندازه، اعتقاد گرانت به قدرت فوتبال برای پیشبرد حقوق بشر، الهام بخش همه بود و خواهد ماند«. 

می دمد صبح و کِلِّه بست سحاب
الصَبوح الصَبوح یا اصحاب می چکد ژاهل رب رخِ الهل
م یا احباب م المُدا المُدا می وزد از چمن نسیمِ بهشت
اهن، بنوشید دَم هب دَم مِیِ انب تخت زُمْرُد زده است گل هب چمن
راحِ چون لعلِ آتشین ردیاب اِفتَتِح یا مُفَتِّح االَبوابردِ میخاهن بسته اند دگر نْت را حقوق نمک لب و دَندا
هست رب جان و سینه اهیِ کباب

پیشنهاد

چهره روز

وجدان زنو
وجدان زنو اثر برجســته و مهم نویسنده ایتالیایی، ایتالو 
اســووو Italo Svevo اســت که آندره تریو به خوبی آن را 
توصیف کرده: »یک شــاهکار عظیم و باورنکردنی… در 
طول یک قرن احتمال دارد فقط پنج یا شش اثر به این 
غنا و عظمت خلق شــود.« در این رمان با پیرمردی ۵۷ 
ساله به نام »زنو کوزینی« روبه رو هستیم که برای معالجه 
بیماری اش به یک روانــکاو مراجعه می کند. برای درک 
بیماری »زنو« باید کتاب را به دقت مورد مطالعه قرار داد 
که البته در ادامه از آن صحبت می کنیم. اما در ابتدا بهتر 
است اشــاره کنیم که روانکاو، یعنی »دکتر س.«، برای 
درمان زنو از او می خواهد دســت به قلم شود و خاطرات 
خود را بنویسد.در کتاب می بینیم که زنو دل خوشی از 
روانکاوی ندارد و حتی با تمســخر از آن صحبت می کند تــا جایی که معالجه خود را نیز رها می کند. 
هــر قدر هم که دکتر س. از زنو می خواهد تا دوباره روند درمان را پیش گیرد موفق به تغییر عقیده او 
نمی شود. به همین خاطر، دکتر س. برای انتقام گرفتن، خاطرات زنو را منتشر می کند. یعنی ما در این 
کتاب به جز مقدمه بسیار کوتاه دکتر س. با خاطرات زنو کوزینی روبه رو هستیم. دکتر روانکاو در مقدمه 
خود درباره انتشــار دست نوشته های زنو می نویسد:نوشته های او را از جهت انتقام جویی منتشر می کنم 
و امیدوارم او واقعا از این کارم خشــمگین شود. ولی عالقه مندم بداند که حاضرم مبالغ زیادی را که از 
انتشار آن عایدم می شود با او نصف کنم و برای این کار فقط یک شرط می گذارم: بیاید و معالجه اش را 
ادامه بدهد. ظاهرا این کار نباید برای او زحمتی داشته باشد، علی الخصوص که واقعا نسبت به خودش 
ســخت کنجکاو است! )کتاب وجدان زنو اثر ایتالو اسووو – صفحه ۱2(نکته دکتر س. درباره زنو بسیار 
دقیق و درست به کار رفته است: زنو درباره خودش بسیار کنجکاو است. در درجه اول هم دلیل مراجعه 
کردن زنو به روانکاو همین اســت. زنو به راحتی می خواهد درباره خودش به یک سوال پاسخ دهد: آیا 
خوش جنس اســت یا بدجنس؟بعد از پیش گفتار زنو، ما با ۶ فصل اصلی کتاب که هر فصل به تنهایی 
برای خودش دنیایی دارد روبه رو هستیم. در هر کدام از این فصل ها گوشه ای از شخصیت پیچیده زنو را 

کشف می کنیم و به دغدغه ها و فلسفه زندگی او پی می بریم.....

محمدتقی بهار
محمدتقی بهار )۱۸ آذر ۱2۶۵–۱ اردیبهشــت ۱۳۳۰( 
ملقب به ملک الشعرا و متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، 
نویســنده، روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاست مدار معاصر 
ایرانــی بود. ناتــل خانلری وی را آخریــن ادیب بزرگ 
ایران می نامد.محمدتقی بهار در پنجشنبه ۱2 ربیع االول 
۱۳۰۴ هجــری قمری، برابر بــا ۱۸ آذر ۱2۶۵ هجری 
خورشــیدی در مشهد زاده شــد.یحیی آرین پور در »از 
صبا تا نیما«، جلد دوم، صفحه ۱2۳ در مورد ملک الشعرا 
بهار نوشته است: »میرزا محمدتقی متخلص به بهار روز 
پنجشنبه ۱2 ربیع االول سال ۱۳۰۴ ه .ق در شهر مشهد 
به دنیا آمد. بهار ادبیات فارســی را نخســت نزد پدرش 
آموخت و از هفت سالگی آغاز به سرودن شعر کرد. او از 
چهارده ســالگی به اتفاق پدرش در مجامع آزادی خواهان حاضر می شد و به واسطه انس و الفتی که با 
افکار جدید پیدا کرده بود به مشروطه و آزادی دل بست. دو سال پس از مرگ پدر در سال ۱۳2۴ ه .ق 
که مشروطیت در کشور ایران مستقر شد، بهار بیست ساله به جمع مشروطه خواهان خراسان پیوست.« 
پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس رضوی در زمان ناصرالدین شاه بود؛ مقامی 
که پس از درگذشــت پدر، به فرمان مظفرالدین شــاه، به بهار رسید. خاندان پدری بهار خود را از نسل 
میرزا احمد کاشانی )درگذشتهٔ ۱22۹(، قصیده سرای سرشناس عهد فتحعلی شاه می دانند و به همین 
جهــت پدر بهار تخلص صبوری را برگزیده بود. مادرش اهل گرجســتان )از یک خانوادهٔ گرجی، که در 
دورهٔ عباس میرزا به ایران آمده بودند( بود. و مانند پدر اهل سواد، شعر و دانش بود. می گوید که پدرش 
ترجمه های الکساندر دوما را که تازه منتشر شده بود به خانه می آورد و با صدای بلند برای افراد خانواده 

می خواند و چون خسته می شد، مادرش خواندن را ادامه می داد.

فرهنگ

»ســلین دیون«  خواننده کانادایــی از ابتالء به نوعی 
اختالل عصبی نادر و تعویق اجراهایش در اروپا خبر 
داد.به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین،  »ســلین 
دیون«  با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامش از 
Stiff-« ابتالء به اختالل عصبی نادری به نام سندروم
Person« خبر داد که سبب گرفتگی عضالنی می شود.

این خواننده ۵۴ ساله در بخشی از ویدئو توضیح داد: 
»مدت طوالنی است که سالمتم با مشکالتی مواجه 
شده و برایم بسیار دشوار است که با این چالش ها رو 
به رو شــوم ... اکنون می دانم )این سندروم( باعث به 
وجود آمدن تمام گرفتگی های عضالنی بوده است که 
این مدت تجربه می کردم ... متاســفانه این گرفتگی 
عضالنــی تمام ابعاد زندگی من را تحت تاثیر قرار داده اســت و گاهی اوقات حین قدم زن برایم 
مشــکل ساز می شود و اجازه نمی دهد همچون سابق آواز بخوانم.«»دیون « به دنبال ابتالء به این 
بیماری تاریخ تور اجراهایش در اروپا را تغییر داده است تا در این مقطع بر بازیابی سالمتش تمرکز 
داشته باشد.در هر 2۰۰,۰۰۰ نفر در بریتانیا یک نفر به این سندروم مبتال است. این بیماری زمانی 
ایجاد می شود که سیســتم ایمنی بدن به خود حمله می کند.»دیون« نخستین بار در اکتبر سال 
2۰2۱ درباره نشانه های ابتالء به این سندروم سخن گفت و از تجربه گرفتگی های عضالنی شدید 

و طوالنی خبر داد.

ابتالی سلین دیون به اختالل عصبی نادر
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