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بررسی یکی از عجیب ترین تئوری های توطئه
ناسا دروغ می گوید،  زمین گرد نیست!

باور کردنی نیســت اما هستند کســانی که فکر می کنند زمین تخت 
است و شبیه دیسکی است که توسط دیواری یخی احاطه شده!پریسا 
عباســی: از میان تمام تئوری های توطئه  که فضای اینترنت را پر کرده 
است، احتماالً تئوری توطئه زمین تخت از همه مشهورتر است، با وجود 
اینکه یونانیان باستان شکل سیاره )و حتی محیط آن( را در قرن سوم 

قبل از میالد کشف کرده بودند.
در دهه ۱۹۵۰ جامعه ای حاشیه ای تشکیل شد که اصرار بر تخت بودن 
زمین داشــتند، که منجر به شکل گرفتن طرفداران نظریه نوین زمین 
تخت شدند. این باورمندان ادعا می کنند که زمین همانند یک دیسک 
صاف اســت و شــواهدی مبنی بر گرد بودن آن - مثاًل تصاویری که 
از فضا گرفته شــده  - فریبکاری از سمت دولت های مختلف می باشد. 
نظرات در مورد نحوه عملکرد زمین تخت متفاوت است و معتقدان این 
نظریه، نسخه هایی از فیزیک و تفاسیر خالقانه منظومه شمسی را سرهم 
می کنند تا تئوری های خود را اثبات کنند.کسی به درستی تعداد پیروان 
معتقدین به زمین تخت را نمی داند. به نقل از مجله اسمیتســونیان ، 
»انجمن زمین تخت«، در سال ۱۹۵۶ تأسیس شد، در یک بازه زمانی 
تعــداد اعضاء آن به ۳۵۰۰ نفر می رســید، اما امروزه این انجمن کمی 
بیش از ۵۰۰ نفر عضو در فهرســت خود دارد. به نقل از یک مقاله در 
CNN در ســال ۲۰۱۹، برخی از معتقــدان به این نظریه نمی خواهند 

کاری با انجمن زمین تخت داشته باشند.برخی از شرکت کنندگان در 
کنفرانس بین المللی زمین تخت در داالس در همان سال، به خبرگزاری 
CNN گفتند که سازمان زمین تخت، از طرف دولت حمایت می شود، 

تا با این کار معتقدان زمین تخت را بد جلوه دهند.انجمن زمین تخت 
به این موضوع واکنش نشــان داد و به CNN گفت: »ما یک نهاد تحت 
کنترل دولت نیستیم. ما سازمانی از نظریه پردازان زمین تخت هستیم 
که مدت ها قبل از ورود اکثر تازه واردان FEIC در این عرصه بوده ایم. 
»همانطور که از شکاف بین جامعه باورمندان زمین تخت - کنفرانس 
بین المللی زمین تخت پیداست، پیروان زمین  تخت یک گروه یکپارچه 
نیســتند. دانیل شــنتون، رئیس فعلی انجمن زمین تخت، اهل لندن 
اســت که اکنون در هنگ کنگ زندگی می کند. رابی دیویدسون، که 
کنفرانس های بین المللی ساالنه زمین تخت را سازماندهی می کند، یک 
کانادایی است که با آنچه او »علم گرایی« می خواند مخالف است.در یک 
نظرســنجی ملی در سال ۲۰۱۷ توســط Public Policy Polling نشان 
داده شــد که ۱٪ از آمریکایی ها معتقدند زمین صاف اســت و ۶٪ هم 
گفتند که مطمئن نیســتند.مقاله ای در سال ۲۰۱۸ در روزنامه کلرادو 
سان درباره کنوانســیون زمین تخت در دنور نشان داد که بسیاری از 
باورمندان بــه مجموعه کاملی از تئوری های توطئه اعتقاد داشــتند، 
مانند اینکه همه سیاســتمداران بازیگر هســتند و نیروهای قدرتمند 
در »سایه«، جهان را کنترل می کنند.پیروان زمین تخت گاهی اوقات 
از طرف ســلبریتی ها تشویق می شــوند. به عنوان مثال، در ۲۵ ژانویه 
۲۰۱۶، خواننده رپ، بابی ری ســیمونز جونیور ملقب به B.o.B آهنگی 
به نام فلت الین منتشــرکرد که در این آهنگ از نیل دگرس تایسون، 
اخترفیزیکدان، به شکل غیرمحترمانه ای انتقاد می کند. این ماجرا پس 
از نبرد توییتری اتفاق افتاد که این دو بر سر موضوع کروی بودن زمین 
داشــتند. B.o.B به این باور رسیده است که زمین تخت است.یک روز 
پیش از آن خواننده رپ در توییتی نوشت: »هرچقدر هم که در ارتفاع 
باال باشی... افق همیشه هم سطح چشم است... ببخشید بچه ها... من هم 
 ،NBA نمی خواستم باور کنم. »در سال ۲۰۱۸، کایری اروینگ، بازیکن
پس از یک جنجال رسانه ای و انتشار پادکستی در سال ۲۰۱۷ مبنی 
بــر حدس و گمان او در مورد صاف بودن زمین، مجبور به عذرخواهی 
شد.نظریه اصلی پیروان زمین تخت بر این است که زمین یک دیسک 
است که دایره قطب شمال در مرکز آن و قطب جنوب، یک دیوار یخی 
در اطــراف لبه آن قرار دارد. آنها می گویند که کارمندان ناســا از این 
دیوار یخی محافظت می کنند تا از باال رفتن و ســقوط افراد از دیسک 

جلوگیری کنند!

چطور هنوز برخی می گویند زمین تخت است؟
ناتان تامســون، نظریه پرداز توطئه زمین تخت، با توجه به بدبینی شان 
نسبت به ناسا، در اواســط ماه مه ۲۰۱۷، در استارباکس به مردی که 
به گفته او کارمند ناسا است، نزدیک شد. در ویدیویی که در یوتویوب 
منتشــر شده، تامسون ، بنیانگذار صفحه رسمی مباحث زمین تخت و 
کره زمین، بر سر آن مرد فریاد زد که مدرکی دارد که زمین صاف است 
- و غرق شدن فضانورد مدرک او است - و ناسا »دروغ می گوید.«عالوه 
بر این، آنها می گویند که گرانش زمین یک توهم است. اجسام به سمت 
پایین شتاب نمی گیرند. در عوض، دیسک زمین با سرعت ۹.۸ متر بر 
ثانیه به ســمت باال شتاب می گیرد که توســط نیروی مرموزی به نام 
انرژی تاریک به ســمت باال هدایت می شود. در حال حاضر، بر سر این 
موضوع که آیا نظریه نسبیت اینشــتین به زمین اجازه می دهد تا به 
طور نامحدود به سمت باال شــتاب بگیرد یا نه، بدون اینکه سیاره در 
نهایت از ســرعت نور فراتــر رود، در میان پیروان زمین تخت اختالف 
نظر وجود دارد. ) ظاهراً هنوزقوانین اینشــتین در این نسخه جایگزین 
از واقعیت وجود دارند.(اینکه چه چیزی در زیر زمین دیســک شــکل 
نهفته است، هنوز ناشناخته است، اما اکثر زمین تخت باوران معتقدند 
که این دیســک از »سنگ« تشکیل شــده است.شایان ذکر است که 
همه موارد فوق حتی در جامعه زمین تخت باوران، کاماًل بحث برانگیز 
است. دیویدسون در مقاله ای در سال ۲۰۱۹ به CNN گفت: »هیچ یک 
از ما باور نمی کنیم که یک پنکیک پرنده در فضا هســتیم.« او گفت 
که در کنفرانس های بین المللی زمین تخت، این باور رایج تر اســت که 
فضا اصاًل وجود ندارد و دیســک زمین ثابت می باشد. به گفته گاردین 
حتی یکی از ســخنرانان در کنفرانس FEIC سال ۲۰۱۸ استدالل کرد 
که زمین نه یک کره است و نه یک دیسک، بلکه به شکل الماس است.

نظــرات زمین تخت باوران، در مورد ماه متفاوت اســت. بعضی معتقد 
هســتند با اینکه زمین صاف است، اما ماه و خورشید کروی هستند.با 
این دیدگاه از منظومه شمســی، چرخه روز و شب زمین با این فرض 

توضیح داده می شود...
ادامه در همین صفحه

بررسی یکی از عجیب ترین تئوری های توطئه
ناسا دروغ می گوید،  زمین گرد نیست!

که خورشید و ماه کره هایی به ابعاد ۳۲ مایل )۵۱ کیلومتر( هستند که در دایره هایی در فاصله ۳۰۰۰ 
مایلی )۴۸۲۸ کیلومتری( باالی صفحه زمین حرکت می کنند. آنها می گویند ســتاره ها در ســطحی 
با ارتفاع ۴۹۸۸ کیلومتری زمین حرکت می کنند.این کره های آســمانی مانند نورافکن ها، بخش های 
مختلف سیاره را در یک چرخه ۲۴ ساعته روشن می کنند. زمین تخت باوران اعتقاد دارند که باید یک 
»ضد ماه« نامرئی نیز وجود داشــته باشد که ماه را در طول کسوف پنهان کند.در یوتیوب، ویدئوهایی 
وجود دارد که به سایه ها در تصاویر ماه اشاره می کنند و استدالل می کنند که ماه شفاف است و فقط 
یک نور اســت. یکی از ســخنرانان کنفرانس ســال ۲۰۱۸ در حضور خبرنگار گاردین، کره ماه را یک 
فرافکنی برای این موضوع خواند.اگر بر اساس شواهد علمی استاندارد، منصرف کردن زمین تخت باوران 
سخت به نظر می رسد، دلیلی نیز برای آن وجود دارد: نظریه پردازی زمین مسطح از شیوه ای تفکری به 
نام »روش زتتیک«) Zetetic Method( ناشــی می شود. روش زتتیک جایگزینی برای روش علمی است 
که توســط یک زمین تخت باور قرن نوزدهمی توســعه یافته است، که در آن مشاهدات حسی حاکم 
است.مایکل ویلمور، معاون انجمن زمین تخت، که یک ایرلندی تبار است، در سال ۲۰۱۷ به مجله الیو 
ساینس گفت: »به طور کلی، این روش تأکید زیادی بر تطبیق تجربه گرایی و عقل گرایی، و استنتاج های 
منطقی بر اســاس داده های تجربی دارد.«در نجوم زتتیک، این فرضیه تخت بودن زمین به این نتیجه 
می رسد که در واقع زمین باید صاف باشد. ضد ماه، توطئه ناسا و تمام چیزهای دیگر، فقط توجیهاتی 
برای چگونگی کارکرد آن در عمل هستند.این جزئیات، نظریه زمین تخت باوران را چنان پوچ می کند 
که به نظر شــوخی می رســد، اما بسیاری از طرفداران آن واقعاً آن را مدلی قابل قبول تر از نجومی که 
در کتاب های درسی یافت می شود، می دانند. خالصه اینکه زمین تخت باوران بسیار جدی هستند و 
در مورد این موضوع شوخی ندارند.ویلمور و شنتون، رئیس انجمن، هر دو فکر می کنند که شواهد دال 
بر گرمایش زمین کامال درست است، علی رغم اینکه بسیاری از این شواهد از داده های ماهواره ای ناسا 

جمع آوری شده ، و آنها ناسا را شاه »توطئه زمین گرد« می دانند.

ناسا دروغ می گوید، بقیه چی؟
علیرغم ادعاهای زمین تخت باوران، راه های زیادی برای دانستن اینکه جهان گرد است وجود دارد. یک 
گزینه ســریع این است که کتابخانه تصویری ناسا را بررسی کنید ، که مملو از تصاویر زیبا و منحنی 
از کره زمین است که از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده  است. اگر ناسا همه را فریب می دهد، 
اما ایســتگاه فضایی بین المللی به این موضوع متعهد اســت.اگر به NASA اطمینان ندارید، نگاهی به 
عکس هایی که روس ها، آژانس فضایی ژاپن و همچنین چینی ها از زمین گرد می گیرند، بیاندازید.برای 
زمین تخت باورانی که متقاعد شــده اند همه این کشورها تنش های سیاسی خود را کنار گذاشته اند 
تا داســتان یک زمین کروی را حفظ کنند، راه هایی برای بررســی شکل زمین با چشمان غیر مسلح 
نیز وجود دارد. یکی از ســاده ترین این روشها رفتن به بندر و تماشای حرکت کشتی هاست. همانطور 
که یک کشــتی در افق ناپدید می شــود، ابتدا پایین کشتی و به تدریج دکل آن از دید خارج می شود.

همچنین می توان با مطالعه مشاهدات فیلسوفان هلنیستی، ازکتاب یونانیان باستان دریافت که جهان 
باید یک کره باشد. یکی ازمشاهدات این بود که ستارگان در نیمکره شمالی و جنوبی یکسان نیستند: 
در نیم کره های مخالف زمین، شما به وضوح به ربع های مختلف از فضا نگاه می کنید. یکی دیگر از این 
مشاهدات این بود که سایه زمین روی سطح ماه در هنگام ماه گرفتگی به شکل منحنی است.یونانی ها 
حتی متوجه شــدند که چگونه می توانند محیط تقریبی زمین را بدون داشتن هیچ  یک از ابزار مدرن 
امروزی و تنها با اســتفاده از چوب و نور خورشید محاســبه کنند. آراتوستن فیلسوف، با اندازه گیری 
زاویه سایه ای که خورشید در یک زمان و روز مشخص در دو شهر با فاصله ای مشخص از هم انداخته 
بود، توانســت که محیط ســیاره را چیزی بین ۳۸۶۰۰ تا حدود ۴۶۶۷۰ کیلومتر محاسبه کند. )در 
واقع محیط ســیاره ۴۰۰۶۴ کیلومتر است(. همین واقعیت که زاویه خورشید در نقاط مختلف سیاره 
متفاوت اســت نشان می دهد که همه ما روی یک کره زندگی می کنیم.همانطور که سیستم اعتقادی 
زمین تخت باوران غیرقابل تصور به نظر می رســد، اما کارشناسان را متعجب نمی کند. کارن داگالس، 
روانشــناس دانشگاه کنت در بریتانیا که روانشناسی تئوری های توطئه را مطالعه می کند، می گوید که 
باورهای زمین تخت گرایان با عقاید دیگر نظریه پردازان تئوری های توطئه که او مطالعه کرده اســت، 
همخوانی دارد.اریک الیور و تام وود، دانشمندان علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، در مطالعه ای که در 
۵ مارس ۲۰۱۴ به صورت آنالین در مجله آمریکایی علوم سیاســی منتشر کردند، دریافتند که حدود 

نیمی از آمریکایی ها حداقل یک نظریه توطئه را باور دارند.

۲۶ اذرمــاه روز ملی حمل و نقل بهانه ای اســت 
برای نوشــتن از حمل و نقل کالنشــهر تهران که 
مدتهاست زنگ هشــدار فرسودگی آن به صدا در 
آمده است؛ اما هیچ خبر خاصی در حوزه نوسازی 
به گوش نمی رســد چراکه وضعیت فرســودگی 
حمل و نقل عمومی پایتخت چنان عمیق اســت 
که بودجه های چند ۱۰ میلیاردی شــهرداری گره 
از کار آن بــاز نمی کند و باید کمکی فراتر دریافت 
شود.به گزارش ایسنا، داستان حمل و نقل فرسوده 
تهران این روزها به داســتان پرغصــه ای تبدیل 
شــده، به گونه ای که خرابی اتوبوس، کمبود قطار 
مترو و وجود تاکســی های فرسوده در تهران این 
روزها که با آلودگی شــدید هوا هم دست و پنجه 
نرم می کنیم، نمود بیشــتری دارد و نوسازی ها به 
خاطره مشترک پایتخت نشینان بدل شده است، 
این در حالیســت که در این میــان تزریق قطره 
چکانی اتوبوس و اورهال واگن های مترو به گردپای 
سرعت فرســودگی هم نمی رسد و نیازمند عزمی 
بزرگتر از مدیریت شهری است.چند سالی می شود 
که مدیران شهری نسبت به فرسودگی حمل ونقل 
عمومی در تهران هشــدار می دهند به طوری یا 
یک روز از پشــت تریبون شورای شهر به دولت و 
شهرداری تذکر می دهند و یا روزی دیگر شهردار 
وقت تهران دســت به نامه به بیت رهبری شده و 
خواهان تأمین منابــع مالی خرید اتوبوس و واگن 
مترو از محل بازگشت منابع صندوق توسعه ملی 
می شــود، اما این اقدامات تنها بر روی کاغذ ماند 
و در این چند ســال تنها ۲۰۰ اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل تهران اضافه شــد و اورهال واگن های 
متــرو نیز با وجود خالی بودن انبارها از تجهیزات، 
به کندی در حال پیگیری اســت.جعفر تشــکری 
هاشــمی رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای 
شــهر تهران در گفت وگویی با ایســنا، با اشاره به 
روز ملــی حمل و نقل، می گویــد: جا دارد قبل از 
شــروع گفت وگو، ۲۶ آذر )روز ملی حمل و نقل( 
را به تمامی دست اندرکاران عرصه گسترده حمل 
و نقل در سراســر کشــور به ویژه عزیزانی که در 
خانواده بزرگ حوزه حمل و نقل شــهری پایتخت 
در بخش های مختلف به صورت خســتگی ناپذیر 
و شبانه روزی، مشــغول به کار هستند، صمیمانه 
تبریک و تهنیت گفته و ضمن عرض دست مریزاد 
و خداقوت به این عزیزان، برای آنها آرزوی توفیق 

روزافزون دارم.
وی در پاســخ به این ســوال که ارزیابی شــما از 
وضعیت حمل و نقل عمومی تهران چیست؟ اضافه 

می کند: به نظر می رسد، شــهروندانی که هر روز 
از ناوگان حمل و نقل عمومی اســتفاده می کنند، 
بهتر می توانند به این پرسش پاسخ دهند. واقعیت 
این اســت که در یک نگاه کلی، در هر سه بخش 
اصلی ناوگان یعنی مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی، 
دارای مسائل و مشکالت متعدد، متنوع و متکثری 

هستیم.

وضــع حمل و نقل عمومی تهــران به هیچ 
عنوان مطلوب نیست

عضو شورای شــهر تهران ادامه می دهد: واقعیت 
این اســت که وضع حمل و نقــل عمومی تهران 
بــه هیچ عنوان مطلوب نیســت. ما بــا مصوبات 
۱۵ ســال پیش مجلس شــورای اسالمی که باید 
ســهم مترو از کل جابه جایی ها ۳۰ درصد و سهم 
اتوبوسرانی ۲۵ درصد باشد، فاصله زیادی داریم و 
حتی با توجه به فرسودگی ناوگان و عدم نوسازی 
و بازســازی آن، وضعیت حمــل و نقل عمومی به 
مراتب بدتر شــده اســت؛ البته در صورت اهتمام 
مســئوالن در شــهرداری تهران و دولت، جبران 
بخشــی از ایــن عقب ماندگی هــای مطروحه در 
کوتاه مدت امکان پذیر است.تشــکری هاشمی در 
مورد دلیل تناقض های آماری اطالعات ارائه شده 
در حــوزه حمــل  و نقل با بیان می کنــد: به نظر 
من، تناقضات آماری مطرح نیســت، چرا که امروز 
با یک کلیک روی نرم افزارهای مورد اســتفاده در 
شــبکه های حمل و نقل عمومی، تمامی اطالعات 
مورد نظر در دســترس خواهد بود.وی می افزاید: 
سیستم های ناوبری اتوبوسرانی می توانند به فوریت 
تعداد اتوبوس های شــاغل، میزان پیمایش، مقدار 
تراکنش هــای بلیت الکترونیــک و حتی وضعیت 
تعمیراتی که روی اتوبوس ها انجام می شوند را در 
اختیار قرار دهند و در این میان، آنچه که موجب 
ایجاد شــک و شبهه می شود، عدم استفاده از این 

اطالعات است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
با اشــاره به لزوم دریافت کمک های دولتی برای 
حل مشــکل ناوگان فرســوده تهــران، می گوید:  
خوشــبختانه بعد از یک وقفه تقریباً ۱۲ ســاله، 
دولــت اقدام بــه واگذاری اتوبوس بــا ۸۰ درصد 
تخفیف به شهرداری ها کرده که در نوع خود، اقدام 
امیدوارکننده ای است و در صورت تداوم این روش 
و اختصاص اتوبوس های جدید با تسهیالت دولتی، 
بخش عمــده ای از معضالت ناوگان اتوبوســرانی 
تهران کاهش می یابد. البته در مترو هم با وضعیت 

مشــابهی مواجه هســتیم و برای خرید ناوگان و 
حتی بازسازی و اورهال واگن ها، نیازمند همراهی 
و همکاری دولت هســتیم.به گفته وی، نه تنها در 
حوزه حمــل و نقل عمومی بــه کمک و حمایت 
دولت نیاز داریم؛ بلکه در شرایط فعلی با توجه به 
محدویت های ارزی، بدون کمک های دولت، شاید 
عماًل کمتــر از ۱۰ درصد تعهــدات در این حوزه 

محقق شود که باید رایزنی با دولت بیشتر شود.
تشــکری هاشــمی با تاکید بر اینکــه این روزها 
نه تنها در بحث توســعه، بلکــه حتی در موضوع 
نگهداشت نیز با مشکالت زیادی در اتوبوسرانی و 
مترو مواجهیم، خاطر نشان می کند: در حال حاضر 
وضعیت اتوبوســرانی اصال خوب نیست و به اندازه 
کافی ناوگان در اختیار نداریم  و  اینکه حال مترو، 
اتوبوس و حتی تاکســی مطلوب نیست، برکسی 
پوشیده نیست و این نتیجه عقب افتادگی و حتی 

رهاشدگی در چند سال گذشته است.

آمار اورهال، امیدوارکننده نیست
وی می افزایــد: در حــال حاضــر، آمــار اورهال، 
امیدوارکننــده نیســت و تا مادامی کــه می توان 
اتوبوس های موجود را بــا صرف ۱۰ تا ۲۰ درصد 
از مبلغــی که باید بــرای خریــد اتوبوس های نو 
هزینه شــود، به صورت اساســی بازسازی کرد و 
ســال ها در اختیار مردم قرار داد، صحبت از خرید 
اتوبوس های دســت دوم و حتی اتوبوس های نو با 
توجه به اعتبارات مورد نیاز، موضوعیت ندارد.رئیس 
کمیســیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه 
می دهد: در حال حاضر، بیش از ۲۰۰۰ دســتگاه 
اتوبوس با انجام تعمیرات اساســی، می توانند وارد 
ناوگان شــده و مجدداً به چرخه خدمات رسانی به 

شهروندان برگردند.
تشــکری هاشــمی در پاسخ به ســوالی در مورد 
نــوع کیفیت اورهال اتوبوس هــا نیز می گوید: اگر 
اتوبوس ها برای اورهال به شــرکت های سازنده ای 
کــه از صالحیت های حرفــه ای الزم برخوردارند، 
تحویل داده شوند، مطمئناً با انجام تعمیرات اصلی 
و ضروری ســطح یک در اتــاق، موتور، گیربکس، 
سیســتم فرمان، ترمز و ...، اتوبوس ها تا سال های 
متمادی قابلیت خدمت به مردم را پیدا می کنند؛ 
اما اگر به جای انجام تعمیر اساســی، به کارهای 
جزئی و ظاهری سطح ۲ و سطح ۳ اکتفا شود، در 
این صورت تأثیر چندانی بر بازسازی اتوبوس های 
موجــود و افزایش ظرفیت ناوگان بر جای نخواهد 

گذاشت.

روز ملی حمل و نقل و زنگ هشدار فرسودگی ها؛

حال ناخوش مترو، اتوبوس و تاکسی های فرسوده تهران

خودروهای مونتاژی به اسم واردات تمام می شود

بااینشرایطقیمتپژو۲۰۶به۵۰۰میلیونتومانهممیرسد
 نرخ گاز مشترکان خوش مصرف افزایش نمی یابد

افزایش بی سابقه مصرف گاز 
بخش خانگی و تجاری

سهام عدالت چه زمانی به جاماندگان تخصیص 
خواهد یافت؟

وزیر نفت از افزایش بی سابقه ۶۰ میلیون مترمکعبی مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری نسبت به مشابه 
پارســال خبر داد و گفت: امسال هیچ گونه افزایش قیمت گازی برای مشترکان خوش مصرف نداریم، اما قیمت 
گاز مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی افزایش چشمگیری می یابد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی صبح امروز در 
بازدید سرزده از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران که با همراهی مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران و محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام شد، اظهار کرد: این مقدار افزایش 
مصرف، معادل تولید حدود ۲.۵ فاز پارس جنوبی است این در حالی است که ما هنوز وارد فصل زمستان نشده ایم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه....

پرداختواممسکنروستاییهمچناندرگیرودارمشکالت

زمزمه هایی از جنگ هسته ای شنیده می شود؛

بانک مرکزی می تواند ترمز دالر را بکشد؟تحرکات نظامی روسیه و غرب در زمستان خطرناک

4

3

6

7

5

6

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 26 آذر 1401  22 جمادی االول 1444  17 دسامبر 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5073 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
مخبر:

موضوع تامین مالی مناسب ساخت مسکن در 
بانک مرکزی تدوین شده است

معــاون اول رئیس جمهور گفت: تامین مالی مناســب برای همه روش های 
ساخت مســکن در بانک مرکزی تدوین شــده و امیدواریم آثار آن سریع تر 
مشخص شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد مخبر 
معــاون اول رئیس جمهــور درباره اقدامات دولت برای تامین مالی ســاخت 
مســکن، گفت: اینکه مسکن ساخته شود یا بســازیم با یکدیگر تفاوت دارد؛ 
دولت باید بخشــی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود، ما می توانیم 
به مردم زمین دهیم تا خودشــان مسکن بسازند زیرا در قشری از مردم این 
ظرفیت وجود دارد.عضو کابینه ســیزدهم ادامه داد: تامین مالی مناسب برای 
همه روش های ســاخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار 

آن سریع تر مشخص شود.

اتحادیه اروپا:
 برای وضع تحریم های بیشتر علیه ایران 

آمادگی داریم
سخنگوی اتحادیه اروپا با تکرار ادعاهای سیاسی و بی اساس درباره مشارکت 
ایران در جنگ اوکراین که بارها از ســوی مقامات کشــورمان رد شده است، 
مدعی شــد که درصورت ادامه حمایت ادعایی تســلیحاتی ایران از روسیه، 
تحریم های بیشتری علیه تهران وضع خواهد شد.به گزارش ایرنا، پیتر استانو 
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشستی با 
خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها گفت: ما هر نوع حمله وحشیانه و غیرانسانی 
روسیه به اهداف غیرنظامی در اوکراین را به شدت محکوم کردیم. بدیهی است 
که این حمالت تنها با هدف افزایش رنج مردم غیرنظامی صورت می گیرد. از 
اهدافی که انتخاب می کنند می بینید، آنها می خواهند رنج مردم را در این 
سرمای یخبندان افزایش دهند؛ خواه در کی یف و خواه در سایر نقاط اوکراین.

وی درحالی که مقامات کشــورمان درباره توقف جنگ در اوکراین و بازگشت 
طرفین به مذاکره تاکید دارند، ادعا کرد: این واقعیت که روســیه از پهپادهای 
ایرانی استفاده می کند در آخرین تصمیم اتحادیه اروپا نیز منعکس شد. زمانی 
که تصمیــم گرفتیم در دور دوم، تحریم هایی را علیه افراد و نهادهای ایرانی 
برای فروش پهپاد به روسیه اعمال کنیم.سخنگوی جوسپ بورل، درحالی که 
هیچ مدرکی دال بر مشــارکت تسلیحاتی ایران در جنگ اوکراین، جز ادعای 
سیاســی مقام های غربی وجود ندارد، گفــت: اتحادیه اروپا این موضوع را به 
شدت محکوم می کند، ما گفتیم که ارسال پهپادها به روسیه غیرقابل قبول 
است. هر گونه کمک خارجی به روسیه در مورد تدارکات نظامی و حمایت از 
این تجاوز غیرقانونی، غیرقابل قبول است. به همین دلیل است که ما بالروس 
را به دلیل حمایت از این تهاجم، تحریم کردیم، ما نهادها و افراد ایرانی را در 
دو مرحله در ارتباط با تامین پهپادها تحریم کردیم و اتحادیه اروپا آماده است 

تا در صورت ادامه حمایت نظامی ایران از روسیه، به این مسیر ادامه دهد.

قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید

واکنش ایران به تصویب قطعنامه سازمان ملل
قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رأی 
موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. قطعنامه 
حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید.

به گزارش فارس، قطعنامه حذف ایران از کمیســیون مقام زن 
سازمان ملل با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع 
به تصویب رسید.کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، 
نیجریه، عمان، روســیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای 
حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در جلسه بررسی پیش 
نویس قطعنامه »پایان دادن به عضویت جمهوری اسالمی ایران 
در کمیسیون مقام زن« گفت: چه ایران عضو کمیسیون مقام زن 
باشد و چه نباشد، زنان و دختران ایرانی به طور فعال و مؤثر در 
بسیاری از مجامع بین المللی به مشارکت خود ادامه می دهند. این 
اقدام غیرقانونی آمریکا در قبال ایران با توجه به خصومت دیرینه 
آن با مردم کشورم به هیچ وجه غیرمنتظره نیست، اما در صورتی 
که چنین تصمیمی عملی شود، برای یکپارچگی سیستم سازمان 
ملل به شــدت خطرناک خواهد بود.اقــدام آمریکا با روح و متن 
منشــور سازمان ملل، به ویژه یکی از اصول بنیادین آن مبنی بر 
برابری حاکمیتی کشورها در عضویت از طریق مشارکت معنادار 
و برابر آنها در همه مجامع چندجانبه گرا، در تضاد است.جمهوری 
اسالمی ایران پیش نویس قطعنامه L/۲۰۲۳/E.۴ را قاطعانه رد و 
به شدت محکوم می کند و از اعضای اکوسوک تقاضا دارد که به 

این پیش نویس رای منفی دهند.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
به تصویب قطعنامه ضد ایرانی وضعیت حقوق بشــر در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.به گزارش اقتصاد 

آنالین به نقل از وزارت امور خارجه، ناصر کنعانی، در واکنش به 
تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که به 
روال چند سال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای 

اروپایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد، این قطعنامه را منعکس 
کننده دورویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه رویکرد ریاکارانه بانیان این قطعنامه 
در استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی برای اعمال فشار علیه 
جمهوری اســالمی ایران را مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم 
و ارزش های متعالی حقوق بشــری برای پیشبرد اغراض کوته 
بینانه سیاسی دانست.کنعانی با اشاره به تالش کشورهای غربی 
به اســتمرار پروژه ایران هراســی و جنگ روانی علیه جمهوری 
اســالمی ایران، اظهار داشت: بانیان این قطعنامه که خود ناقض 
تمام اصول بنیادین و ابتدایی حقوق بشــر در جهان هستند، به 
جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران، از همراهی 
با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته 
و میزبانی از گروهک های تروریستی را متوقف نمایند. سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی همچنین با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بشر 
برای جمهوری اســالمی ایران از اصول و مبانی شرعی، قانونی و 
موضوعی به شمار می رود، افزود: جمهوری اسالمی ایران همواره 
در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود کامال 
جدی بوده و آماده اســت در جهت ارتقاء جایگاه حقوق بشر در 
جهان، گفتگو و همکاری های سازنده ای را در چارچوب احترام 
متقابل، عدم تبعیض، عدالت و انصاف و دوری از اغراض سیاسی 
با تمامی ساز و کارهای مشروع بین المللی و کشورهای عالقمند 

به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد.

یک ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که 
بازرسان فنی این سازمان در ارتباط با مسائل ادعایی پادمانی 
روز یکشنبه آینده به ایران سفر می کنند.به گزارش ایرنا، این 
سخنگو عصر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: تیم فنی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز یکشــنبه ۱۸ دســامبر ۲۰۲۲ به 
دعوت ایران و با هدف رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده 
که قباًل توسط مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش 
شــده بود، در تهران حضور خواهند داشت.ساعاتی پیش نیز 
محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان از برنامه 

ســفر مســئوالن آژانس خبر داده بود. وی در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمــع خبرنگاران افزود: تعامالت ما با آژانس 
برقرار است و امیدواریم در جهت رفع موانع و ابهامات با آژانس 
یک گام رو به جلو برداشــته شود.این درحالیست که »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سه سال 
پیش ادعاهایــی را درباره آنچه فعالیت های هســته ای اعالم 
نشــده در مکان هایی در ایران خواند، مطرح کرده است. این 
ادعا نخستین بار از سوی نخست  وزیر وقت رژیم صهیونیستی 
مطرح و پس از آن توســط رسانه ها و مذاکره کنندگان غربی 

دامن زده شــد.جمهوری اســالمی ایران ضمن رد ادعاهای 
مطرح شــده همواره تاکید کرده اســت که تعهدات کشورها 
در حوزه پادمان نامحدود نیست.محســن نذیری اصل، سفیر 
نماینده دائم کشــورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
وین پیشتر گفته بود که برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان 
از شفاف ترین برنامه ها در میان کشورهای عضو آژانس است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای بدون وقفه پادمان و فعالیت های 
گسترده راستی آزمایی آژانس در ایران طی دو دهه اخیر تنها 
در پرتو همکاری و حســن نیت ایران امکان پذیر بوده است، 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران ضمن پایبندی به اصل 
وفــای به عهد در اجرای تعهدات بین المللی خود، در دفاع از 
منافع و حقوق کشــور و مقابله با فشارها و زیاده خواهی های 

آمریکا و کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود.

سخنگوی آژانس اتمی: 

تیمفنیروزیکشنبهبهتهرانسفرمیکند
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گزیده خبر

 چرا سرعت واگذاری ها به بخش تعاون
 باید بیشتر شود؟

با وجود تاکید قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ درباره واگذاری های دولتی به 
بخش تعاون، متأسفانه سبک واگذاری ها در سال های گذشته به گونه ای نبوده 
که بخش تعاون از آن بهره مند شــود و این امر موجب شده تعاونی ها در عمل 
امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشــته باشند.به گزارش ایسنا، 
کارشناســان بر این باورند با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشــور، 
دولتی اســت، به منظور افزایش سهم بخش های غیردولتی باید کوچک سازی 
دولت اتفاق بیفتد و واگذاری های دولتی به نفع بخش های تعاونی و خصوصی 
صورت پذیرد.براســاس گزارش ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۳.۵ 
تا ۸ درصد  برآورد می شــود در حالی که بخش تعــاون تا پایان برنامه پنجم 
توســعه باید به سهم ۲۵ درصدی می رسید ولی این امر به دلیل دولتی بودن 
اقتصاد، عدم باور به بخش تعاون، عدم اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ 
به ویژه در خصوص توســعه و تقویت بخش تعاون و عدم واگذاری ها با اولویت 
بخش تعاون محقق نشــده و طی ســالیان گذشته، بخش مردمی تعاون رشد 
مناسبی نداشته است.در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی - سیاســت وزارت تعاون، را عبور از بنگاه داری و رســیدن به 
سهام داری و توسعه تعاون عنوان کرده و معتقد است: بر اساس تجربه، بخش 
دولتی قادر به مدیریت شــرکت داری نیست و بخشی از دارایی ها و کارخانه ها 
باید با هدف متعادل ســازی منابع و مصارف به تعاونی ها واگذار شــود چراکه 
۹۰ درصد ســود سهام شرکت ها بین سهام داران و مردم توزیع شده است.وی 
پیشــتر و در جلســه رأی اعتماد و دفاع از برنامه هــای خود در مجلس گفته 
بود:«قانون اساســی جمهوری اســامی ایران تکالیفی در حوزه تعاونی برای 
همه ایجاد کرده اســت، از سوی دیگر سیاست های اباغی مقام معظم رهبری 
هم به موضوع تعاونی ها تاکید کرده اســت لذا در حوزه تعاونی ها چاره ای جز 
تســریع در واگذاری شرکت های دولتی به تعاونی ها نداریم.مرتضوی، توسعه و 
توانمندسازی تعاونی ها و فراهم کردن زیرساخت ها برای جبران عقب ماندگی 
بخش تعاون و افزایش ســهم تعاون در اقتصاد را به عنوان یکی از برنامه های 
اساسی خود در وزارت تعاون اعام کرد.بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام 
اقتصادی ایران بر پایه ســه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شده 
اســت. در بند )ج( سیاستهای کلی اصل ۴۴، توســعه بخش های غیردولتی 
از طریــق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی مورد اشــاره قرار گرفته و به 
اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی 
به  منظور فقرزدایی تاکید شده اســت. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام 
بنگاه های دولتی مشــمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی، شرکت های 
تعاونی ســهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی با رعایت شــرایطی مجاز 
اعام شــده است.به گزارش ایسنا، کارشناسان و فعاالن بخش تعاون معتقدند 
واگذاری ها با رویکرد اولویت دهی به تعاونی های دارای اهلیت مدیریتی و مالی 
باید به عنوان یک رویکرد اساســی در دســتور کار دولت و وزارت تعاون قرار 
گیرد چراکه واگذاری ها با رعایت بخش تعاون، عاوه بر رونق و توسعه و رشد 
و شــکوفایی تعاونی ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می دهد و 

تعاون را به جایگاه واقعی خود می رساند.

  افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال
 می شود؟

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی، تاکید کرد: دولت قول داده 
است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال و معوقات مهر و آبان ماه نیز 
پرداخت شود.به گزارش ایسنا، مهدی عیسی زاده با اشاره به انتشار برخی اخبار 
در خصوص عدم اعمــال قانون افزایش حقوق کارکنان دولت از این ماه، بیان 
کرد: بنده در این خصوص اطاعی ندارم اما بر اســاس قانون مصوب مجلس، 
دولــت باید از ابتدای مهر ماه افزایش حقــوق را اعمال کند و دولت قول داده 
اســت که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان 
ماه هم پرداخت شــود.وی در ادامه اظهــار کرد: انتظار می رود دولت به وعده 
خود عمل کند و از این ماه افزایش حقوق کارکنان اعمال شود. افزایش حقوق 

بازنشستگان لشکری و کشوری نیز از آبان ماه پرداخت شده است.

چرا بورس صعودی شد؟
یک کارشــناس بازار سرمایه دالیلی که باعث صعود این بازار در روزهای اخیر 
شده است را تشریح کرد.روزبه شریعتی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
 p/e :بازار ســرمایه در چند ماه اخیر شــرایط ارزنده ای داشته است، اظهار کرد
فوروارد بازار به پنج واحد رسیده بود که در چندین ماه گذشته بی سابقه بوده 
اســت. P/E TTM بازار نیز همین شــرایط را داشت اما ریسک های اقتصادی و 
سیاسی باعث می شود که بازار اصطاحا P/E نگیرد. برای مثال سهام دار می داند 
دولت کسری بودجه دارد و یکی از محل های تامین این کسری بازار سرمایه و 
فروش سهم است؛ به همین دلیل اقدام به خرید سهم نمی کرد.وی با اشاره به 
افزایش نرخ دالر گفت: یکی دیگر از عواملی که جلوی صعود بازار ســرمایه را 
می گرفت قیمت دالر بود. درواقع ذهنیت بازار سرمایه این بود دالر در محدوده 
۳۳ تا ۳۴ هزار تومان ثابت می ماند  و تا پایان ســال باالتر نخواهد رفت؛ کسی 
گمان نمی کرد این رشــد در نرخ دالر رخ دهد. به نظر من افزایش قیمت دالر 
به بیش از ۳۵ هزار تومان فرای انتظار ســرمایه گذاران بود.این کارشناس بازار 
سرمایه درمورد نرخ بهره نیز توضیح داد: یکی دیگر از عوامل، افزایش نرخ بهره 
بود که سیاست انقباضی بانک مرکزی محسوب می شود. هرچند بانک مرکزی 
هفته گذشــته خاف رویه همیشــگی رفتار کرد و از سیاست انقباضی عقب 
کشید؛ اتفاقی که به افزایش ترازنامه بانک ها و افزایش نقدینگی کل کشور منجر 
می شــود اما این بانک راه چاره ای نداشت.شریعتی ادامه داد: بازار سرمایه هم 
با این عوامل توجه می کرد تا اینکه دالر از ســقف خود با هیجان باالیی فاصله 
گرفت، اتفاقی که دامنه آن به دالر نیمایی هم رســید و دالر نیما به محدوده 
۲۹ هزار تومان رســید. باید به این نکته توجه کرد که فاصله بین دالر نیما و 
دالر آزاد نمی تواند زیاد باقی بماند و سرمایه گذاران می دانند هرچقدر این فاصله 
بیشتر شود، شرکت ها برای فروش ارز در سامانه نیما تعجیل نمی کنند و عما 
عرضه ارز در ســامانه نیما کاهش می یابد.وی تاکید کرد: به همین دلیل دالر 
نیما هم خواه ناخواه باید افزایش یابد  و با دالر آزاد فاصله منطقی پیدا کند. این 
موضوع باعث می شــود همه اتفاقاتی که باعث رخوت بازار سرمایه یا نخریدن 
سهم شده بود، کنار رود. اکنون کاهش تولید برخی شرکت ها به دلیل قطعی 
گاز با افزایش قیمت دالر جبران می شود. از طرف دیگر فروشنده های حقوق 
هم کمی دســت نگه داشته اند.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به معامات 
روز گذشــته عنوان کرد: روز گذشته شاهد ورود حدود ۴۶۰ میلیارد تومان به 
بــازار بودیم و حجم بازار باالی ۶۰۰۰ میلیارد تومان بود که در مدت اخیر بی 
سابقه بوده است. اگر حجم بازار در این محدوده باقی بماند ایده ال است و بازار 
میتواند رشد کند.شریعتی تاکید کرد که نمی توان پیش بینی کرد میزان رشد 
بازار سرمایه چقدر خواهد بود و هر سرمایه گذار به شرایط سیاسی و اقتصادی 

موجود وزن های متفاوتی می دهد.

بر اساس گزارش آماری شاخص های کلیدی جمعیتی؛
روند خطرناک صندوق بازنشستگی تامین 

اجتماعی؛ کاهش نسبت پشتیبانی از ۶.۸ به ۴.۲ 
در ۱۵ سال!

بر اساس گزارش آماری نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در ۱۵ سال از ۶.۸ 
به ۴.۲ رسیده اســت.به گزارش اقتصاد آناین، بر اساس گزارش آماری شاخص های 
کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی، نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی 
از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. این 
شــاخص در سازمان های بیمه گر از تقســیم تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران 
بدست می آید و به معنای آن است که چند نفر به طور میانگین جهت تامین مزایای 
مســتمری بگیران در حال بیمه پردازی هستند.کاهش این شاخص مهم بیمه ای در 
سازمان های بیمه گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده 

و برای جبران آن باید اصاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

 ایرانسل برای دومین سال پیاپی حامی 
پرسپولیس شد

ایرانسل با امضای یک قرارداد، برای دومین سال متوالی حامی رسمی پرسپولیس شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، این قرارداد، با نزدیک شــدن به هفته دوازدهم 
لیگ برتر ۱۴۰۲_۱۴۰۱ فوتبال ایران و بازی حســاس شهرآورد، با حضور دکتر بیژن 
عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امضا شد.

بر اســاس این قرارداد، ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامه 
اقدامات خود در چارچوب مســؤولیت و ســرمایه گذاری اجتماعی شرکتی، با هدف 
ایجاد شــور و نشــاط در جوانان به عنوان جامعه اصلی مشترکان این اپراتور و کمک 
به توســعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفاده 
حداکثــری از ظرفیت های بالقوه موجود برای ارائه خدمات بیشــتر به هواداران این 
باشگاه، از باشگاه پرسپولیس حمایت می کند.باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، از 
قدیمی ترین باشگاه های ورزشی کشور است که تیم فوتبال این باشگاه، به عنوان یکی 
از پرطرفدارترین تیم های آسیایی، طی پنج فصل لیگ برتر، به صورت متوالی موفق 
به کســب عنوان قهرمانی شد.ایرانسل پیش از این، در سال ۸۶-۸۷، همچنین سال 
۱۳۹۶ به مدت ســه سال و نیز از آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر ۱۴۰۱_۱۴۰۰، حامی 
باشگاه پرسپولیس بود و این باشگاه را در کسب افتخارات مختلف، از جمله قهرمانی 
در لیگ برتر، ســوپرجام و حضور در رقابت های جام باشگاه های آسیا با کسب عنوان 
نایب قهرمانی، همراهی کرد.ایرانســل، ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ نیــز، با امضای قراردادی 
با فدراسیون هندبال، رســماً حامی ورزش هندبال کشور شده بود. حمایت ایرانسل 
از ورزش هندبال کشــور، آغازگر یک دوره درخشــش در رده های مختلف این رشته 
ورزشــی بوده است.ایرانســل، نخســتین ارائه دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد 
ســایت نســل پنج در ایران، پیش از این نیز با حمایت از تیم ها و رقابت های ورزشی 
مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران به المپیک، تیم ملی والیبال ایران در مســابقات 
قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیم های فوتبال پرطرفدار استقال، پرسپولیس 
و تراکتور، مسابقات بین المللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابت های جهانی »کونگ فو 
توآ« شــیراز، تیم ستارگان ساری در لیگ برتر کشــتی آزاد، اولین مسابقات موتور 
ریس ایران و… تاش کرده تا در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، از رشد و توسعه 
ورزش کشور حمایت کند.ایرانسل همچنین پیرو تفاهم نامه ای با سازمان لیگ فوتبال 
اسپانیا »اللیگا« و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت 
و اختصاصــی اللیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبــال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، 
کمپ های اســتعدادیابی ایرانسل-اللیگا را طی ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با حضور 

مربیان برتر اللیگا و چهره های برتر فوتبال کشور، برگزار کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

قیمت دالر در هفته آینده نزولی خواهد بود
عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانــی ایران می گوید تحلیل 
وضعیت عواملی که در روزهای گذشــته به افزایش قیمت ارز 
در بازار منجر شــده بود، نشــان می دهد که نرخ ارز در هفته 
آینده نزولی می شود.علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: یکی از موضوعاتی که متاسفانه در اقتصاد ایران به تثبیت 
رسیده این است که قیمت ارز به یک موضوع سیاسی تبدیل 
شده است و در بســیاری از موارد، آنچه که به افزایش قیمت 
ارز یا تاطم در این بازار منجر می شــود، عواملی بیرون از بازار 
و اقتصاد اســت. از سوی دیگر به درست یا به غلط، نرخ ارز در 
اقتصاد ایران به یک دماســنج تبدیل شده که بسیاری از افراد 
جامعه صرف نظر از اینکه کارشــان بــه ارز گره خورده یا نه، 
تصمیمات خود را با توجه به وضعیت نرخ می گیرند.وی ادامه 
داد: در اقتصاد ایــران، چه فردی که صرفا قصد خرید کاالیی 
مانند تبلت را دارد یا در سطحی باالتر قصد فعالیت اقتصادی 
دارد، با توجه به نرخ ارز تصمیم گیری می کند. هرچند قیمت 
کاالهایی مانند طا یا حتی خودرو نیز به نوعی وضعیت اقتصاد 
را نشــان می دهد اما در نهایت تمام تحلیل ها باز هم به سمت 
قیمت دالر می رود.عضو اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به روند 
افزایشــی قیمت ارز در روزهای گذشــته، بیــان کرد: به نظر 
می رسد چرایی این افزایش قیمت در کوتاه مدت را باید تحت 
تاثیر چند عامل بررســی کرد. نخست نوعی همدستی میان 
کاســبان تحریم و گروهی که نفع اصلی شان در نوسان گیری 
در بازار ارز است. این همکاری مانند آنچه در روزهای گذشته 
اتفاق افتاد، بعضا باعث می شود نرخ ارز ظرف چند روز ناگهان 

دو تا ســه هزار تومان افزایش پیدا کند، این در حالی است که 
در عرصه واقعی اتفاق جدید و مهمی رخ نداده که شــاهد این 
افزایش قیمت باشیم. عامل دیگر را باید در بانک مرکزی جست 
و جو کرد.شریعتی ادامه داد: ما در دولت قبل شاهد آن بودیم 
کــه یک دیدگاه در بانک مرکزی محوریت پیدا کرد با رویکرد 
که بازار ارز برای دولت اســت و معاونــت ارزی بانک مرکزی 

نقشی بسیار مهم در این حوزه ایفا می کند. همین روال ادامه 
پیدا کرده و سیاســت هایی که در این معاونت نهایی می شود، 
می تواند به عاملی برای تاطم های ارزی تبدیل شــود. شــاید 
محدودیت منابــع ارزی بانک مرکزی در مدیریت بازار در این 
حوزه یکی از عوامل باشد اما از سوی دیگر سیاستی که معاونت 
ســابق ارزی بانک مرکزی داشــت، بعضا چه با سیاست های 

کان و چه در همــکاری با فعاالن اقتصادی ناهماهنگی هایی 
را بــه وجود می آورد که خود عاملی بــرای افزایش قیمت ارز 
بــود. جابجایی صورت گرفته در بانک مرکزی و معرفی معاون 
جدیــد ارزی این نهاد می تواند به افزایش هماهنگی ها در این 
حــوزه کمک کند. با آمدن معاون جدید ارزی و تجربیاتی که 
ایشان در حوزه های مختلف بانکی داشته اند، این امید به وجود 
آمده که در این بخش گشــایش جدیدی به وجود بیاید.وی با 
اشاره به نزولی شدن قیمت ارز در بازار روز چهارشنبه، تصریح 
کرد: در کنار ســیگنالی که جابجایی در بانک مرکزی به بازار 
می دهد، برخورد با حساب های بانکی مشکوک و نظارت بر این 
بازار از یک ســو و تغییراتی که در کشورهای همسایه مانندن 
دستورالعمل ارزی اخیر طالبان که معامله فردایی را نرخ ارز را 
ممنوع کرده از ســوی دیگر می تواند بر بازار ارز ما تاثیر مثبت 
بگذارد و احتماال در هفته آینده شــاهد کاهشی شدن نرخ ارز 
و جبران افزایش های ثبت شده در روزهای اخیر خواهیم بود.

این فعال اقتصادی خاطرنشــان کرد: البته این توقع که بدون 
مشخص شدن سرنوشــت تحریم ها و برجام و عضویت در اف 
ای تــی اف، ناگهان قیمت ارز به شــکل قابل توجهی کاهش 
پیدا کند از واقعیت به دور خواهد بود اما گام هایی که در داخل 
برای افزایش شفافیت در اقتصاد برداشته شده و البته جابجایی 
اخیر در بانک مرکزی که می تواند به افزایش هماهنگی ها میان 
تصمیم گیران بازار ارز منجر شــود از ســوی دیگر، می توانند 
به جلوگیری از تاطم های تــازه و افزایش ناگهانی قیمت ارز 

کمک کنند.

تصویب نامه هیــات وزیران تکلیف جاماندگان ســهام 
عدالت را تقریبا روشــن کرد و به گفته رییس سازمان 
خصوصی سازی، طبق قانون بودجه سال جاری، این سهام 
باید امســال به افرادی که به عنوان جامانده شناسایی 
شده اند، تخصیص یابد.حســین قربان زاده در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به تصویب نامه هیات وزیران درمورد 
جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: این تصویب نامه به 
تازگی اباغ شــده و کارهای اجرایــی آن درحال انجام 
اســت.وی به این سوال که ســهام عدالت چه زمانی به 

جاماندگان تخصیص خواهد یافت، پاسخ داد: تخصیص 
سهام عدالت به جاماندگان در قانون بودجه سال جاری 
پیش بینی شده اســت و بنابراین فرایند آن امسال باید 
انجام شود. البته پرتفوی این سهام به اصاحیه نیاز دارد 
که متن اصاحیه به دولت ارســال شــده و بررسی آن 
در نوبت است.رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: 
این اصاحیه درمورد تغییر برخی شــرکت ها در پرتفو 
اســت که باید در هیات دولت بررســی و تصویب شود.

بر اســاس این گزارش، افراد مشــمول توسط نهادهای 

ذیربط شناســایی و معرفی خواهند شــد و مبلغ سهام 
مورد واگذاری به هر یک از مشــمولین معادل حداکثر 
۱۰۰ میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت 
اقساط ساالنه و به مدت ۱۰ سال است.طبق تصویب نامه 
هیات وزیران، قرار است پرتفوی جاماندگان از بخشی از 
سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
تشکیل شود که البته ممکن است طبق گفته قربان زاده 

این پرتفو تغییر کند.

سهام عدالت چه زمانی به جاماندگان تخصیص خواهد یافت؟
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گزیده خبر

پیش بینی افزایش مصرف گاز خانگی به 
روزانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب در دی ماه

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از پیش بینی 
بــرای افزایش مصرف گاز کشــور در بخش خانگی به 
روزانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب در دی ماه امســال خبر 
داد.به گــزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدرضا جوالیی 
صبح )پنج شنبه، ۲۴ آذرماه( در جریان بازدید وزیر نفت 
از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ضمن ارائه گزارشی از وضع تولید و 
مصرف گاز کشور در بخش های مختلف گفت: هم اکنون به طور میانگین روزانه 
حــدود ۵۹۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعــب گاز در بخش خانگی - تجاری مصرف 
می شود که با توجه به پیش بینی  هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در دی ماه 
در مقایسه با پارسال، این رقم به روزانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب افزایش می یابد.

وی بیان کرد: مقدار مصرف فعلی گاز، در مقایسه با مدت مشابه پارسال با همین 
دما، روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

میزان تحویل گاز به بخش نیروگاهی بیش از تعهدات است
مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه از ابتدای آذرماه، 
به طور میانگین روزانه ۱۵۹ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شــده 
اســت که در مقایسه با تعهدات ما برای تحویل روزانه ۱۱۸ میلیون مترمکعب، 
رقم قابل توجهی اســت، تأکیدکرد: در بخش نیروگاهی امسال افزایش مصرفی 
حدود ۷ درصد داشته ایم که این مقدار در نیروگاه های حوزه غیر توانیر به مراتب 

بیشتر است.

پایداری شبکه گاز کشور
جوالیی با بیان اینکه مصرف گاز در تمامی بخش های خانگی، صنایع و نیروگاهی 
افزایش یافته است، افزود: با این وجود، وضع شبکه گازرسانی کامال مناسب بوده 
و خوشبختانه فشار گاز در تمامی نقاط پایدار است.وی تصریح کرد: حداکثر توان 
خود را برای تحویل گاز بیشتر به نیروگاه ها در روزهای گذشته به کار گرفته ایم 

تا سوخت مایع کمتری مصرف کنند.

افزایش 10 درصدی مصرف گاز صنایع
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران همچنین از افزایش ۱۰ درصدی مصرف 
گاز در صنایــع خبــر داد و گفت: امیدواریم با رعایت شــیوه های اصالح الگوی 
مصرف، شــاهد مصرف بهینه گاز در تمامی بخش ها باشیم.جوالیی در گزارشی 
از وضع تولید گاز کشــور بیان کرد: با توجه به آمادگی که در بخش باالدستی و 
پاالیشگاه ها ایجاد شده است، هم اکنون روزانه ۹۷۷ میلیون مترمکعب گاز غنی 
برداشت می شود و ۸۴۳ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تحویل 
می دهیم.وی با اشــاره به اینکه رقم تزریق گاز در مقایســه با پارسال روزانه ۲۰ 
میلیون مترمکعب افزایش یافته است، افزود: در پارس جنوبی روزانه ۷۰۵ میلیون 

مترمکعب گاز برداشت می شود که یک رکورد محسوب می شود.

آرایش زمستانی شبکه انتقال گاز
مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر آمادگی کامل شرکت 
ملی گاز ایران برای تأمین ســوخت زمســتانی اظهار کرد: در شبکه انتقال گاز 
آرایش زمســتانی گرفته ایم و تمامــی خطوط، گاز را بــا حداکثر توان منتقل 
می کنند، تعمیرات و بازفنی های خطوط و پاالیشــگاه ها انجام شده است و همه 
واحدها آمادگی کامل دارند.جوالیی با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تولید و 
انتقال گاز نداریم، افزود: از هر کدام از پاالیشــگاه های فجر جم و پارسیان روزانه 
۶۵ میلیون مترمکعب گاز برداشــت می شود.وی با تأکید بر برداشت حداکثری 
از مخازن ذخیره ســازی گاز گفت: مقدار برداشت روزانه گاز از پاالیشگاه شهید 

هاشمی نژاد روزانه ۴۵ میلیون مترمکعب است.

نفت به مسیر کاهش قیمت بازگشت
قیمــت نفت در معامالت روز پنج شــنبه بازار آســیا 
تحت تاثیر صعود ارزش دالر آمریکا و تجدید نگرانی ها 
پیرامون تقاضا برای سوخت، کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۶۴ سنت معادل ۰.۸ 
درصــد کاهش یافت و به ۸۲ دالر و ۶۰ ســنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت نفت آمریکا با ۷۴ سنت معادل یک درصد کاهش، 
به ۷۶ دالر و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در پی افزایش قیمت 
دالر آمریــکا کاهش پیدا کردند. دالر قویتر، تقاضا برای نفت را ضعیف می کند 
زیرا قیمت این کاال برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می شــود.نفت برنت و 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا شب گذشته تحت تاثیر افزایش بهای معامالت 
دیزل، با دو دالر در هر بشــکه افزایش بسته شده بودند.اما اظهارات جرم پاول، 
رئیس بانک مرکزی آمریکا که روز چهارشنبه اعالم کرد بانک مرکزی نرخ بهره 
را ســال آینده به میزان بیشــتری افزایش خواهد داد؛ حتی اگر اقتصاد با رکود 
روبه رو شود، باعث نگرانی بازار نسبت به دورنمای تقاضا شد.تینا تِنگ، تحلیلگر 
شــرکت »سی ام سی مارکتس« در این باره گفت: قیمت نفت در معامالت روز 
جاری با فشارهای کاهشی روبرو شد زیرا بانک مرکزی آمریکا چشم انداز تحکیم 
بیشتر سیاست پولی خود را ترسیم کرد که باعث تجدید نگرانیها نسبت به رشد 
اقتصادی شــد و در نتیجه، ارزش دالر آمریکا باال رفت و قیمت کاالها را کاهش 
داد.همچنیــن، آمار اقتصادی چین برای نوامبــر ضعیف تر از حد مطلوب بود و 
دورنمای تقاضا را تیره کرد. دومین اقتصاد بزرگ جهان با  کندی رشــد تولید 
کارخانه ای و تداوم کاهش خرده فروشــی، ضعیف تر شد.عامل دیگری که باعث 
کاهش قیمت نفت شد، از سرگیری فعالیت بخشی از خط لوله »کی استون« پس 
از گذشــت یک هفته  از نشــت بیش از ۱۴ هزار بشکه نفت از این خط لوله در 
ایالت کانزاس آمریکا بود که باعث تعطیلی آن شده بود. خط لوله »کی استون« 
شرکت »تی سی انرژی«، حدود ۶۲۰ هزار بشکه در روز نفت کانادا را از آلبرتا به 
آمریکا منتقل می کند.کاهش قیمت نفت با پیش بینی آژانس بین المللی انرژی 
که انتظار دارد تقاضای چین برای نفت پس از کاهش ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
در سال میالدی جاری، سال آینده بهبود پیدا کند، محدود شد.در این بین، آمار 
اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته بیش از 
۱۰ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده که بیشترین افزایش از مارس سال ۲۰۲۱ 

بوده است.

آب در تهران از خط قرمز عبور کرد
در حال حاضر مخازن ســدهای پنجگانه تهران نسبت به سال گذشته ۷۶ 
میلیون متر مکعب کسری دارند که این عدد گویای شرایط نامناسب منابع 
آبی تهران و به صدا در آمدن زنگ خطر است.به گزارش ایسنا، حجم مخازن 
سدهای پنجگانه تهران در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱، معادل ۲۸۳ میلیون مترمکعب 
بوده در حالی که در روز مشــابه سال ۱۴۰۰ این عدد معادل ۳۵۹ میلیون 
مترمکعب ثبت شــده اســت که اختالف آن ۷۶ میلیون مترمکعب کسری 
مخزن را نشــان می دهد. در ســدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو 
به ترتیب با کاهش حجم ۱۴، ۵، ۴، ۲۴ و ۲۸ میلیون مترمکعبی نسبت به 
ســال قبل مواجهیم. پیش بینی  بارش ها نیز تا امروز کمتر از میانگین و زیر 
نرمال بوده و همانطور که شاهدیم بعد از سامانه بارشی هفته گذشته تاکنون 
بارش قابل توجهی نیز اتفاق نیفتاده است.میزان بارش ها از ابتدای سال آبی 
تاکنون ۳۱ میلی متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته ۴۷.۵ میلی متر 
بوده، بر این اســاس میزان بارش ها نسبت به سال آبی قبل آن ۳۴ درصد و 
نسبت به بلندمدت ۵۵.۵ درصد کاهش یافته است.علیرضا ارسطویی - مدیر 
دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای 
تهران - در این رابطه اعالم کرد: ســال گذشته نیز وضعیت مناسبی از نظر 
ذخیره ســدهای پنجگانه تهران نداشتیم، در تمام سدهای تحت پوشش با 
کاهش در ورودی مخازن ســدها مواجهیم، در مجموع شرایط برای هر پنج 
سد زیر حد نرمال و کمتر از میانگین است و تمام سدها شرایط مشابهی را 
نسبت به سال های قبل از نظر کاهش میزان آورد و بارندگی تجربه می کنند.

به گفته وی شــرکت های آب منطقه ای تهران و آبفای استان تهران از سال 
گذشــته برنامه ریزی هایی را در سطح دو شــرکت و وزارتخانه انجام دادند 
برای اینکه بتوانیم ســال های خشک را پشت سر بگذاریم، برای این منظور 

برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است.
مدیــر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برقابی شــرکت آب 
منطقه ای تهــران اظهار کرد: مدیریت مخازن ســدها و اســتفاده از تمام 
پتانســیل های آبی توسط شــرکت آب منطقه ای تهران در دستور کار قرار 
گرفتــه و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم روزهای پایانی 
پاییز و زمستان را نیز پشت سر بگذاریم. البته این شرایط تنها منوط به تهران 
نمی شود چراکه اوضاع منابع آبی کشور نیز چندان مطلوب نیست.آنطور که 
علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو اخیرا اعالم کرده هم اکنون بیش از ۶۰ درصد 
ظرفیت سدهای کشور خالی است، در چنین شرایطی مدیریت مصرف آب 
بیــش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد.وی تاکید کرد: به منظور بهبود این 
شرایط، منتظر افزایش بارش ها در ماه های آتی هستیم و امید است با تحقق 
این مهم، حجم سدهای کشور افزایش یابد.وزیر نیرو با بیان اینکه موجودی 
آب سدهای کشور ۳۹ تا ۴۰ درصد است، افزود: با این میزان موجودی منابع 

آبی کشور، مدیریت مصرف آب بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد.

 نرخ گاز مشترکان خوش مصرف افزایش نمی یابد

افزایش بی سابقه مصرف گاز بخش خانگی و تجاری
وزیر نفت از افزایش بی سابقه ۶۰ میلیون مترمکعبی مصرف روزانه 
گاز در بخش خانگی و تجاری نسبت به مشابه پارسال خبر داد و 
گفت: امسال هیچ گونه افزایش قیمت گازی برای مشترکان خوش 
مصرف نداریم، اما قیمت گاز مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی 
افزایش چشــمگیری می یابد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی صبح 
امروز در بازدید ســرزده از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران که با همراهی مجید چگنی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران و محمدرضا جوالیی، مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران انجام شــد، اظهار کرد: این مقــدار افزایش مصرف، معادل 
تولید حدود ۲.۵ فاز پارس جنوبی است این در حالی است که ما 
هنوز وارد فصل زمستان نشده ایم.وی با اشاره به اینکه خوشبختانه 
همکاران ما در مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی و شــرکت ملی گاز ایران نهایت تالش خود را 
کردند تا در ایام پاییز گاز بیشــتری به نیروگاه ها و صنایع تحویل 
دهیم، بیان کرد: این مقدار در مقایســه با مدت مشــابه پارسال، 
۱۵ میلیون مترمکعب بیشتر بوده است تا سوخت مایع کمتری 
مصرف شود. این در حالی است که پارسال، از اواخر شهریورماه، 
سوخت مایع به نیروگاه و صنایع تحویل شد.وزیر نفت با تأکید بر 
اینکه با تالش همکاران ما در شرکت ملی نفت ایران خوشبختانه 
تولید گاز روزانه کشور ۲۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است، 
تصریــح کرد: با وجــود این افزایش تولید، مصــرف ما در بخش 
صنعت و خانگی غیرمتعارف اســت و مقدار مصرف گاز در بخش 
صنایع متناسب با رشد اقتصادی نیست که این امر نشان دهنده 

این است که گاز به مقدار زیادی اتالف و اسراف می شود.

امســال هیچ گونه افزایش قیمت گاز برای خوش مصرفان 
نداریم

اوجی با اشاره به افزایش دمای هوا در زمستان پیش رو در مقایسه 
با پارسال طبق پیش بینی های ســازمان هواشناسی و ماندگاری 
بیشتر دمای ســرد، گفت: پیش بینی ها حاکی از افزایش مصرف 
بیش از پیش گاز در زمســتان پیش روســت که امیدواریم مردم 
خادمان خود را یاری کنند تا زمستان امسال را نیز بدون چالش 
پشت سر بگذاریم.وی درباره شــیوه محاسبه قیمت گاز در سال 

جاری بیان کرد: مشــوق های بســیار خوبی برای مشترکان کم 
مصرف دیده شــده است و قانون دســت ما را در این زمینه باز 
گذاشــته و در دولت نیز مصوب شده اســت.وزیر نفت با تأکید 
بــر اینکه امســال هیچ گونــه افزایش قیمتی برای مشــترکین 
خوش مصرف که در ســقف الگو، گاز مصرف می کنند، نداریم که 
مشوق خوبی اســت، اظهار کرد: نزدیک ۷۰ درصد مشترکان ما 

جزو دسته  خوش مصرف ها هستند.

افزایــش پلکانی قیمت، جریمه و قطعــی گاز در انتظار 
مشترکان پرمصرف

اوجی با بیان اینکه مشــوق ها در دولت مصوب و به شرکت ملی 
گاز ایران ابالغ شده اســت، افزود: به ازای هر یک درصد کاهش 
مصرف در مقایســه با مدت مشابه پارسال، هر مشترک ۳ درصد 
تخفیف دریافت می کند، بنابراین اگر یک مشــترک، ۳۰ درصد 
کاهش مصرف در مقایسه با پارسال داشته باشد، تعرفه گاز او صفر 
می شــود.وی از افزایش پلکانی گاز مشترکان پرمصرف و جریمه 

این مشــترکان خبر داد و گفت: مصرف کنندگان خارج از الگوی 
مصرف که عمدتا شامل خانه های با متراژ باال و مجتمع های دارای 
استخر و جکوزی هستند، روزانه معادل مصرف یک ماه مشترکان 
عــادی، گاز مصرف می کنند که برای این دســته از مشــترکان 
جرائمی در نظر گرفته شــده اســت.وزیر نفت با اشاره به اعمال 
افزایش پلکانی قیمت گاز مشترکان پرمصرف از ۱۶ آذرماه امسال 
طبق قانون و مصوبه دولت افزود: از این مشترکان تقاضا می کنم 
بهینــه مصرف کنند تا همه مردم از این نعمت بهره مند شــوند، 
این عدالت نیســت که به دلیل مصرف باالی عده ای، هموطنان 
ما در نقاط سردســیر از گاز بی بهره شوند.اوجی تأکید کرد: این 
افزایش پلکانی قیمت، برای رعایت الگوی مصرف، لحاظ می شود 
که افزایش قابل توجهی اســت و امیدواریم مشترکان پرمصرف 
گالیه نداشته باشند و همکاری کنند تا همه مردم بهره مند شوند.

افزایش 7 درصدی مصرف گاز صنایع
وی همچنین از افزایش ۷ درصدی مصرف گاز صنایع خبر داد و 

گفت: در بخش صنایع نیز، همکاران شرکت ملی گاز مجبورند به 
منظور حفظ فشــار، گاز صنایع را محدود کنند، اما سوخت مایع 
برای صنایع در نظر گرفته شده و این سوخت نیز در تمامی صنایع 
عمده ذخیره سازی شده اســت، امیدواریم با این تدابیر، فعالیت 
هیچ صنعتی در کشــور، به دلیل کمبود گاز متوقف نشــود.وزیر 
نفت تأکید کرد: هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در 
بخش خانگی کشور به مصرف می رسد که رقم بسیار بزرگی است 

و امیدواریم هموطنان بهینه مصرف کنند.

کاهش 30 درصدی مصرف گاز خانگی با رعایت شیوه های 
اصالح الگوی مصرف

اوجی تصریح کرد: مشــترکان ما می توانند با رعایت شــیوه های 
الگــوی مصرف از جمله پوشــیدن لباس گــرم، خاموش کردن 
وسایل هنگام خروج از منزل، بهینه سازی سیستم موتورخانه های 
مجتمع های مسکونی، کم کردن دمای محیط کار و ... مصرف را 
بهینه کنند که همین موارد ۳۰ درصد کاهش مصرف را به همراه 
دارد.طبق اعالم وزارت نفــت، به گفته وی، قبض یک میلیون و 
۱۰۰ هزار خانوار محروم زیر پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی 

رایگان شده است.

قطع گاز ادارات پرمصرف
وزیــر نفت از قطعی گاز ادارات دولتی پرمصرف خبر داد و گفت: 
دولت اصالح الگوی مصرف را از خودش شــروع کرده و بازرسی 
شــرکت ملی گاز در چند هفته گذشته به تمامی ادارات مراجعه 
کرده و پس از بررســی، گاز مشــترکان پرمصرف قطع می شود. 
ضمن آن که دســتورعمل برای عدم فعالیت استخرها نیز صادر 
شده است و بازرسان شرکت ملی گاز بر تمامی این موارد نظارت 
می کنند.اوجی با قدردانی از زحمات کارکنان شــرکت ملی گاز 
بیان کرد: به همه همکارانم روی ســکوها، پاالیشــگاه ها، جزایر 
مناطق عملیاتی ایســتگاه های تقویت فشار و خطوط انتقال که 
برای رفاه مردم بدون وقفه تالش می کنند، خســته نباشید گفته 
و امیدواریم با همکاری مردم، زمســتان امســال را بدون چالش 

سپری کنیم.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملــی گاز ایــران از آغاز طــرح پایش 
مصــرف گاز دســتگاه های اجرایی و 
اماکن دولتی و عمومی کشور با هدف 
مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف 
خبــر داد و گفت: از ابتدای اجرای این 
طرح تاکنون، ۴۲ هزار و ۵۲۱ سازمان، 
ادارای و عمومــی پایش شــده اند.به 
گزارش ایســنا، مسلم رحمانی در این 
باره گفت: همزمان با فرارســیدن ایام 
سرد سال و لزوم صرفه جویی مشترکان 
در مصرف گاز طبیعی، شرکت های گاز 
استانی از ابتدای آذرماه، اقدام به پایش 
مصرف همه سازمان ها، ادارات و مراکز 
دولتی، عمومی و... کرده اند که در این 
ارتبــاط، از بیش از ۴۲ هــزار پایش 
انجام شــده تاکنون، ۳۷۳ ســازمان از 
ورود به داخل سازمان، ممانعت به عمل 
آورده اند که در صورت ادامه این روند، 
ضمن برخورد با دســتگاه مورد نظر، 
اسامی این دستگاه ها نیز اعالم خواهد 

شــد.وی ادامه داد: این طرح همسو با 
اجرایی کردن بخش نامه صادرشــده از 
ســوی نهادهای حاکمیتی باالدست، 
وزارت نفــت و نیز دســتورعمل های 
ابالغی از سوی شرکت ملی گاز ایران 
امور  است.مدیر هماهنگی  انجام شده 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به انجــام بازدیدهای ادواری ازســوی 
گروه های کارشناســی این شرکت، از 
رعایت دمای ۲۱ - ۱۸ درجه در فضای 

داخلی و دمــای ۱۸ درجه در راهروها 
و فضاهای عمومی و سرپوشــیده نام 
برد که در فرآیند بازدیدها مورد توجه 
و تأکیــد قــرار می گیرد.طبــق اعالم 
وزارت نفــت، رحمانی تصریح کرد: در 
صورت مشــاهده رعایت نکردن موارد 
مندرج در بخش نامــه، اخطاریه برای 
اماکن زیر پوشــش صادر خواهد شد 
که بر این اســاس، تاکنــون به ۲۸۲۳ 
ســازمان یا اداره اخطار قطع به منظور 

کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه در 
ساختمان )۲۱ - ۱۸( داده شده است.

وی در پایــان، با بیان این که گاز ۱۸۵ 
سازمان در پی اخطارهای صادرشده و 
به دلیل رعایت نکردن بخش نامه های 
ابالغی دربــاره مصرف بهینــه گاز و 
تنظیم دمــای اداره با دمای رفاه، قطع 
شده، از همه اداره ها، سازمان ها و مراکز 
دولتی و عمومی خواســت تا با روشن 
کردن وســایل گرمایشی یک ساعت 
پیش از آغــاز کار و خامــوش کردن 
آن ها یک ســاعت پیش از پایان کار، 
خاموش کردن وســایل گرمایشی در 
روزهای تعطیل برای ســاختمان هایی 
که سیســتم حرارت مرکــزی ندارند؛ 
تعمیر  انجام معاینــه فنی،  همچنین 
وسایل گرمایشی و دیگر اقدام های الزم 
برای افزایش بازدهی وســایل گازسوز 
مانند نصب ســامانه پایش هوشــمند 
موتورخانه ها، نسبت به صرفه جویی در 

مصرف گاز اهتمام ورزند.

گاز 185 سازمان قطع شد

تجارت نیوز نوشت: از شب گذشته شکل گیری صف های طوالنی 
پمپ بنزین به ویژه در پایتخت مشــهود بود. گرچه برخی این 
اتفاق را به احتمال تصمیم گیری درباره افزایش قیمت ها ارتباط 
می دهند، اما پیگیری های تجارت نیوز از رئیس صنف جایگاه داران 
حاکی از آن است که بروز ایراد در نازل های سوخت و فرسودگی 
تجهیزات، ازجمله تلمبه ها باعث تعطیلی چند جایگاه سوخت 
در روز جاری شــد.، از شب گذشته تشکیل صف های طوالنی 
پمپ بنزین در ســطح شهر مشهود بود. تعدادی از جایگاه های 
ســوخت نیز از شب گذشــته فعالیتی ندارند و بنزینی عرضه 
نمی کنند.با توجه به تجربه آبان ســال ۱۳۹۸، مردم هرگاه که 
با ازدحام در پمپ بنزین مواجه می شــوند، خواه ناخواه نگران 
افزایش یکباره قیمت بنزین می شوند. به ویژه تکذیب های مکرر 

دولتمردان در این باره این نگرانی را بین شهروندان دو چندان 
کرده است. شدت این نگرانی را می توان در شبکه های اجتماعی 

هم به وضوح مالحظه کرد.

علت تجمع در پمپ بنزین چیست؟
از شب گذشته نیز برخی کاربران با اشاره به تعطیلی برخی از 
جایگاه های سوخت، ازجمله پمپ بنزین ۲۸۶ نهج البالغه بحث 
گرانی بنزین را پیش کشیده اند. در این بین عده ای هم موضوع 
را به اعتصــاب کارکنان ارتباط می دهند.مشــاهدات میدانی 
خبرنگار تجارت نیوز نیز شلوغی پمپ بنزین در نقاط مختلف 
تهران را تائید می کند. ازجمله در جایگاه های سوخت ولنجک، 
خیابان وصال شیرازی و میدان امام حسین تهران این ازدحام 

بیش از سایر نقاط بود.برای سوخت گیری نیز برخی جایگاه ها 
حداکثر با نیمی از ظرفیت نازل های سوخت فعالیت داشتند و 
عموماً تعداد بیشتر نازل ها امکان عرضه بنزین نداشتند.اما آیا 
پای گرانی و کمبود بنزین یا اعتصابات صنفی در میان است؟ 
یا آن طور که برخی از مســئوالن مربوطه می گویند مشکالت 
فنی به خصــوص در تلمبه ها و نازل ها باعث ازدحام پمپ های 
بنزیــن و تعطیلی برخی از آن ها شــده اســت؟رئیس صنف 
جایگاه داران سوخت کشور نیز در گفتگو با تجارت نیوز تشکیل 
صف های طوالنی پمپ بنزین و تعطیلی تعدادی از جایگاه های 
ســوخت را تلویحاً تائید کرد، اما اشاره ای به افزایش قیمت یا 
شکل گیری اعتصاب نداشت.اسدا… قلی زاده با اشاره به اینکه 
نازل ها و تلمبه ها مدت هاســت دچار مشــکل هستند، گفت: 
هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت کشور وجود ندارد.او ادامه 
داد: ازدحام جمعیت در جایگاه های ســوخت احتماال ناشی از 
خرابی نازل های پمپ بنزین باشد. چراکه قطعات آن به موقع 

تامین و تعمیر نمی شود.
وی توضیــح داد: ایــن 
مشکل مربوط به امروز 
و دیــروز هم نیســت. 
بیش از دو ســال است 
که پمپ هــای بنزین با 
نازل های  چالش خرابی 
ســوخت دست و پنجه 

نرم می کنند.این فعال صنفی مقصر بروز این خرابی را شرکت 
نفــت معرفی کرد که تنها متولی تعمیر این دستگاه هاســت. 
بــا این حال تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اســت.

قلــی زاده علت تاخیر در تعمیر و تامین این دســتگاه ها را به 
عدم وصول مطالبات شرکت های پیمانکار نسبت داد. چراکه 
پیمان کاران نسبت به عدم پشتیبانی و مدیریت شرکت نفت 

ابراز نارضایتی کردند.

چرا صف های پمپ بنزین شلوغ شد؟

آژانــس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشــی اعالم کرد 
درآمدهای نفتی روســیه در نوامبر، کاهــش یافت و به 
دومین رکورد پایین امسال رسید.به گزارش ایسنا، آژانس 
بین المللی انرژی در گزارش بازار خود برآورد کرد روسیه 
ماه میالدی گذشــته، حدود ۱۵.۸ میلیارد دالر درآمد از 
فروش نفت داشته است. پایین ترین درآمد نفتی ماهانه که 
این کشور در ســال میالدی جاری داشته، ۱۴.۷ میلیارد 
دالر در ســپتامبر بود که نزدیک به میانگین درآمد سال 
۲۰۲۱ است.صادرات انرژی، بزرگترین منبع درآمد بودجه 
روسیه به شــمار می رود. کشورهای غربی در تالش برای 
کاهش جریان پولی هســتند که هزیه جنگ روســیه در 
اوکراین را تامین می کند. از پنجم دسامبر، اتحادیه اروپا و 
گروه هفت مکانیزم سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه را 
برای نفت روسیه به اجرا گذاشته اند که ارائه خدمات بیمه 

و کشتیرانی به محموله های نفتی که باالتر از این قیمت 
فروخته می شــوند را ممنوع می کند.درآمد نفتی روسیه 
در نوامبر در حالی کاهش پیدا کرده که  قیمت گرید نفتی 
صادراتی اورال در اوایل دســامبر، بــه حدود ۴۳ دالر در 

هر بشکه افت کرد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
هفته گذشته اعالم کرد سقف قیمت، تاثیر قابل توجهی بر 
بودجه این کشور نخواهد داشت اما به بازار انرژی جهانی 
ممکن است ضربه بزند. این کشور ممکن است تولید نفت 
را در واکنــش به محدودیتها کاهــش دهد.طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
روسیه طی ماه میالدی گذشته، به ۸.۱ میلیون بشکه در 
روز افزایــش یافت که باالترین میزان از آوریل بود. با این 
حال، تحریمهای جدیدی که از دسامبر به اجرا درآمدند، 
ممکن است این کشــور را وادار کنند تولیدش را حدود 
۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.این آژانس افت بیشتر 
درآمد نفتی روسیه در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ پس 
از اجرای ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه واردات فرآورده های 

نفتی این کشور را پیش بینی و برآورد کرد .

درآمد نفتی روسیه کاهش یافت

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو سواری پژو ۲۰۶  سفید رنگ 
مدل ۱۳۹۳ به نام علی ستاره به شماره موتور ۱۶۳۸۰۰۶۳۷۶۶ 
و شماره شاســی NAAP۱۳FE4EG4۸۷۱۳۳ و شماره انتظامی 

۷۳۵ب۳۱ ایران ۶۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 26 آذر 1401  22 جمادی االول 1444  17 دسامبر 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5073 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

رشیدی کوچی: خودروسازان در واردات 
خودرو میدان دار شده اند

یک عضو کمیسیون امور داخلی در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: در 
واردات خودرو همچنان انحصار به دست خودروسازان سپرده شده است و با 
ادامه این روند قیمت خودرو روند افزایشی را طی خواهد کرد.جالل رشیدی 
کوچی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به وضعیت بازار خودرو، بیان کرد: 
مجلس برای ســاماندهی بازار خودرو قانون تصویب کرد و انتظار می رفت 
آئین نامه آن به گونه ای تنظیم می شد تا قدرت رقابت در بازار خودرو ایجاد 
کند نه اینکه انحصارگرایی را در این بازار تقویت کند. دلیل اینکه این روزها 
شاهدیم که قیمت خودرو در حال افزایش است این است که همچنان در بر 

روی پاشنه قبلی خود می چرخد.

همچنان تقاضا در بازار خودرو بیشتر از عرضه است
وی در ادامه اظهــار کرد: همچنان تقاضا در بازار خودرو باال و عرضه پایین 
است، انحصار نیز در دست خودروسازان است. آئین نامه ای که برای واردات 
خودرو نوشته شده است باز هم اختیار واردات را به خودروسازان داده است. 
حداقل واردات خودرو تا سقف ۱۰ هزار دالر در اختیار خودروسازان است و 
امروز مجددا خودروسازان داخلی در واردات میدان دار شده اند. حداقل سه 

شرکتی که برای واردات خودرو تایید شده اند زیرمجموعه سایپا هستند.

با ادامه روند فعلی راه به جایی نخواهیم برد
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: با ادامه این 
روند راه به جایی برای ساماندهی بازار خودرو نخواهیم برد بلکه باید قیمت 
خــودرو را کنترل کنیم. برای اینکه قیمت ها نیز واقعی شــوند باید میزان 
عرضه خودرو را افزایش دهیم. تا زمانی که میزان عرضه خودرو افزایش پیدا 
نکند همچنان قیمت خودرو روند افزایشی را طی خواهد کرد.رشیدی کوچی 
در پایان تاکید کرد: زمانی که ما کف اخذ تعرفه از خودروهای وارداتی را ۵۰ 
درصــد در نظر گرفته ایم قطعا قیمت ها تغییری نخواهد کرد. امروز تعرفه 
واردات یــک خودروی ۱۰ هــزار دالری - اگر دالر را ۳۰ هزار تومن در نظر 
بگیریم- حدود ۵۰۰ میلیون تومان می شود. یعنی بازهم خودروی وارداتی با 
نرخ خودروهای داخلی تفاوت زیادی دارد تازه اگر این میزان تعرفه باشد. ما 
امروز خودروی ۱۰ هزار دالری را در کشور بالغ بر ۴۰ هزار دالر می فروشیم. 

مادامی که این ضعف ها اصالح نشود مشکلی حل نخواهد شد.

عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و سوریه عنوان کرد
حمل و نقل دریایی روشی کم هزینه برای 

دستیابی به بازارهای سوریه
ایسنا/خوزســتان عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با 
بیان اینکه اســتفاده از حمل و نقل دریایی یکی از راهکارهای دستیابی به 
بازارهای کشور سوریه اســت، گفت: باید زمینه را برای ارتقا سهم صادرات 
کاالی غیر نفتی به کشــور سوریه فراهم کنیم.شهال عموری در گفت و گو 
با ایســنا، با اشــاره به اهمیت ارتقای روابط تجاری با کشور سوریه عنوان 
کرد: تجار و بازرگانان باید به بهترین شــکل به بازارهای سوریه ورود کنند 
و ســهم بیشتری از بازار این کشــور را از آن خود کنند.وی افزود: باید بازار 
کشــور سوریه را به منظور صادرات محصوالت تولیدی کشور بشناسیم و از 
زیرساخت ها و ظرفیت ها برای توسعه روابط تجاری با سوریه به نحو مطلوبی 
بهره ببریم.عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه گفت: 
یکی از راهکارهایی که می تواند منجر به دستیابی به بازارهای کشور سوریه 
شود، استفاده از حمل و نقل دریایی برای صادرات است که بسیار کم هزینه 
است و می تواند به بهبود سهم تجارت ایران در این کشور کمک کند.عموری 
عنوان کرد: در شرایطی که کشور سوریه توجهی جدی به ورود محصوالت از 
کشورهای مختلف دارد، تجار و بازرگانان ایرانی و به ویژه خوزستان می توانند 
بخش مهمی از نیاز این کشــور را از طریق تجارت دریامحور تامین کنند و 
این کار قطعا زمینه ساز توسعه صادرات محصوالت ایرانی به این کشور است.

وی با بیان اینکه باید زمینه را برای ارتقای ســهم صادرات کاال غیرنفتی به 
کشور سوریه فراهم کنیم، افزود: در طول یک سال گذشته حدود ۴ میلیون 
دالر از مرزهای خوزستان به سوریه صادرات انجام شده است باید بتوانیم این 
سهم را ارتقا دهیم.رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: گسترش روابط 
تجاری با سوریه می تواند زمینه ساز رشد تولید و ایجاد اشتغال در کشور و به 
ویژه استان خوزستان باشد و باید به خوبی از این ظرفیت استفاده شود زیرا 
در شرایط فعلی اقتصاد کشور به چنین ظرفیت هایی نیازمند است و باید به 

بهترین نحو از آن استفاده شود.

ابوظبی وجود محصوالت زراعی ایرانی آلوده 
در بازارها را تکذیب کرد

سازمان کشاورزی و سالمت غذایی ابوظبی اخبار مرتبط با محصوالت زراعی 
ایرانی آلــوده در بازارهای امارات را تکذیب کرد.بــه گزارش خلیج آنالین، 
سازمان کشاورزی و ســالمت غذایی ابوظبی اعالم کرد که سالمت غذایی 
در همه محصوالت رعایت می شــود. این سازمان اخبار مرتبط با محصوالت 
زراعی ایرانی آلوده در بازارهای امارات را تکذیب کرد.ســازمان کشاورزی و 
ســالمت غذایی ابوظبی بر سالمت همه مواد غذایی و محصوالت زراعی که 

در بازارها وجود دارد و دارا بودن شروط الزم برای ورود به بازار تاکید کرد.
در بیانیه این ســازمان آمده اســت که تنها پس از اطمینان از سالمت مواد 

غذایی، اجازه ورود آن به بازار داده می شود.

مسیر اقتصاد چین برای موفقیت
چین قصد دارد تقاضای داخلی را برای تقویت اقتصاد گســترش دهد.به گزارش 
ایسنا، خبرگزاری رسمی شین هوا روز چهارشنبه اعالم کرد در حالی که اقتصاد 
چین با کووید و تضعیف تقاضای خارجی مقابله می کند، این کشور برنامه هایی را 
برای گسترش مصرف داخلی و سرمایه گذاری تنظیم کرده است.سیاست گذاران 
چینی با چالش های متعددی مواجه هستند، زیرا کاهش ناگهانی محدودیت های 
سخت گیرانه مرتبط با کووید، موجی از بیماری را به دنبال دارد و به کسب وکارها 
و مصرف کنندگان آسیب می زند، در حالی که تضعیف اقتصاد جهانی به صادرات 
چین آسیب می زند.شین هوا با اشــاره به برنامه های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۵ که توسط 
کابینه صادر شده است، گفت: افزایش تقاضای داخلی به چین کمک می کند تا 
رشد اقتصادی با کیفیت باالتری را دنبال کند و با خطرات و چالش های خارجی 
مقابله کند.شــین هوا همچنین اعالم کرد که چین قصــد دارد مقیاس مصرف 
و ســرمایه گذاری را تا سال ۲۰۳۵ به ســطح جدیدی برساند، شکاف درآمدی 
بین ساکنان شهری و روستایی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و پیشرفت 

بسیاری در مسیر رفاه معمول این کشور داشته باشد.

پیش بینی اقتصاد آسیا
بانک توسعه آسیایی پیش بینی تولید ناخالص داخلی »آسیای در حال توسعه« 
 )ADB( را کاهش داد.به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، بانک توســعه آسیایی
پیش بینی رشــد تولید ناخالص داخلی خــود را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد در 
ســال جاری در منطقه آسیای در حال توسعه به دلیل اقدامات قوی چین برای 
کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین و کاهش رشد جهانی کاهش داده است.این 
بانک همچنین پیش بینی خود را برای سال آینده در همین منطقه از ۴.۹ درصد 
به ۴.۶ درصد کاهش داده است.بانک توسعه آسیایی همچنین انتظارات تورمی 
خود را برای این منطقه از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد در ســال جاری کاهش داد 
امــا آن را از چهار درصد به ۴.۲ درصد برای ســال ۲۰۲۳ افزایش داد.این بانک 
خاطرنشان کرد: »سخت تر شدن سیاست های پولی توسط بانک های مرکزی در 
ســطح جهان و منطقه، تهاجم طوالنی روسیه به اوکراین و قرنطینه های مکرر 
در جمهــوری خلق چین )PRC( روند بهبود آســیا از همه گیری کووید-۱۹ را 
کند می کند«.این سازمان افزود: »محدودیت های تحت رویکرد »کووید صفر«، 
همراه با مشــکل بازار امالک، منجر به کاهش رتبه دیگری از چشــم انداز رشد 

چین شده است.

خودروهای مونتاژی به اسم واردات تمام می شود

بااینشرایطقیمتپژو۲۰۶به۵۰۰میلیونتومانهممیرسد
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطر نشان کرد: فاطمی امین 
باید به استعفا رضایت بدهد و در سمت دیگر مشغول فعالیت 
شــود و بیش از این دولت، مجلــس و مردم را اذیت نکند؛ به 
نظر می رسد اگر وزیر همچنان در این سمت بماند قیمت پژو 
۲۰۶ به باالی ۵۰۰ میلیون تومان برسد.لطف اهلل سیاهکلی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که 
سوال اصلی نمایندگان مجلس از فاطمی امین چه بود و چرا 
پاسخ های وی نتوانست نمایندگان را قانع کند؟ گفت: به نظر 
من وزیر صمت هیچگاه به پرســش هایی که از وی می شــود 
پاســخ نمی دهد و این موضوع در نحوه پاســخگویی وزیر در 
جلسه استیضاح نیز کامال مشهود بود.نماینده مردم قزوین در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزیر صمت در پاسخ به 
پرسش های نمایندگان مجلس فرافکنی می کند؟ تصریح کرد: 
فاطمی امین علت افزایش نرخ خودرو را به نوسان های نرخ ارز 
نسبت می دهد اما این پاســخ در واقع زیر سوال بردن دولت 
اســت.وی با طرح این پرسش که چه نسبتی بین نوسان های 
نرخ ارز و تولیدات داخلی وجود دارد؟ گفت: سال های گذشته 
تاثیــر نرخ ارز بر قیمت خــودرو را حــدود ۲۰ درصد اعالم 
می کردند؛ در سال جاری چه اتفاقی رخ داده  که نوسان های 

نرخ خودرو تا این میزان به نرخ ارز مرتبط شده است.
ســیاه کلی آیین نامه واردات خودرو از سوی وزارت صمت را 
ناکارآمد دانســت و افزود: فاطمی امیــن این قول را داده بود 
که تا آذر ماه نخســتین محموله خودرو وارد کشور شود این 
در حالیســت که هنوز موفق به این مهم نشــده است.عضو 

کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از عرضه خودرو در بــورس، افزود: در هیچ کجای دنیا عرضه 
خودرو در بورس صورت نمی گیرند؛ نمی دانم این رسم چطور 
مرسوم شده است و این مسئله با کدام اصل اقتصاد همخوانی 

دارد.به گفته نماینده مردم قزوین؛ وزیر صمت با ابتدایی ترین 
واژگان اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا، صادرات و واردات و رقابت 
آشنا نیســت و در پاسخ به پرســش های که از وی می شود 
ســخنان بی ارتباطی را طرح می کنــد. فاطمی امین به جای 

اینکه عرضه و تقاضا را معنــادار، تولید را افزایش و واردات را 
منطقی کند از مجلس می خواهد که مالیات بر سرمایه بگذارد 
تــا وزیر بتواند کار خود را انجام بدهد. اینگونه ســخن گفتن 
نشان می دهد که وی با ۴۰ درصد اقتصاد کشور که در دست 
اوست آشنا نیست و شناختی از آن ندارد.سیاهکلی با اشاره به 
افزایش روزانه نرخ خودرو در بازار، گفت: برخی از خودروهای 
عرضه شــده در بازار در دو هفته اخیر بیش از ۱۰۰ میلیون 
افزایش نرخ داشتند.وی ادامه داد: فاطمی امین باید به استعفا 
رضایت بدهد و در ســمت دیگر مشغول فعالیت شود و بیش 
از این دولت، مجلس و مردم را اذیت نکند؛ به نظر می رســد 
اگر وزیر همچنان در این سمت بماند قیمت پژو ۲۰۶ به باالی 
۵۰۰ میلیون تومان برسد.عضو کمیسیون صنایع و معادن در 
پاســخ به این پرســش که فاطمی امین از واردات خودرو در 
هفته آینده خبر داده اســت به نظر شــما این مهم عملیاتی 
خواهد شد؟ گفت: کدام خودرو را می خواهد وارد کشور کند؟ 
خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می شود را می خواهد به 
اســم واردات تمام کنند. چانگان در ایران مونتاژ می شود آنها 
می خواهنــد خودروهای چانگان را وارد کنند و اینگونه همان 
تعداد افرادی که در بخش مونتاژ فعال بودند بیکار شــوند.به 
گفته وی؛ واردات فعلی منطقی ندارد.سیاهکلی با بیان اینکه 
صدای نمایندگان به جای نمی رســد، افزود: بعد از یک سال 
وزارت صمت و بانــک مرکزی توافق کردند یک میلیارد دالر 
برای واردات خودرو تخصیص بدهند که با این عدد نمی تواند 

بازار را به تعادل برساند.

تولیدکننــدگان جوجه  انجمــن  دبیر 
یک روزه خاطر نشــان کرد: خســارت 
تعدیل مــازاد ۱۵ میلیون جوجه در دو 
مــاه آذر و دی ماه بالــغ بر حدود ۳۰۰ 
تومان است.محمدرضا  میلیارد  تا ۴۰۰ 
صدیق پــور در گفت وگــو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با اشــاره به درخواست 
انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
از اعضای خود برای عدم معدوم سازی، 
گفت: بر اســاس مصوبه کارگروه برنامه 
ریــزی تولید با مدیریــت کنترل مازاد 
تولید جوجه و خــارج نمودن تخم مرغ 
نطفهدار از ســتر موجب تعدیل تولید 
جوجه و تنظیم بازار مرغ و جذب بهتر 
جوجه شــده اند.وی تعداد جوجه مازاد 
آذر و دی را حــدود ۱۵ میلیــون اعالم 
کرد و افزود: تخم مرغ مــازاد دی ماه را 
جمع آوری می کنیم که به دستگاه نرود. 
تخم مرغ برای اینکــه تبدیل به جوجه 
شــود باید ۱8 روز در ستر بماند برنامه 
این اســت که برای تعدیل تولید آذرماه 
تخم مرغ نطفه دار را از دســتگاه ســتر 
خارج کنند که جوجه متولد نشود و اگر 
تولید تعدیل نشود شاهد مازاد گوشت 
مرغ در بــازار خواهیم بود، از آنجایی که 
مصرف کاهش پیدا کرده اســت تولید 
در دســت تولیدکنندگان می ماند.دبیر 
انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه 

با اشاره برنامه تعدیل مازاد تولید جوجه 
یک روزه، گفت: خســارت تعدیل مازاد 
۱۵ میلیون جوجه در دو ماه آذر و دی 
مــاه بالغ بر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
تومان است؛ بطوریکه قیمت تمام شده 
هر تخم مرغ نطفه دار که ۱۲ هزار تومان 
اســت که در در تعدیل مازاد تولید دی 
ماه بصــورت خوراکی با قیمت حداکثر 
۲۵۰۰ تومان بفروش می رســد و دولت 
باید بخشی از این خسارت ها را جبران 
کند چراکــه تولیدکنندگان نمی توانند 
این خســارت را تاب بیاورند.این فعال 
اقتصادی با اشــاره بــه مصوبه کارگروه 
برنامه ریزی تولید هفته قبل که با حضور 
تشــکل های ملی و مســئوالن دولتی 
برگــزار گردید، گفــت: در برنامه ریزی 
تولید صورت گرفته مقرر شــده اســت 
که تولید جوجه یکــروزه به عدد ۱۱۰ 
میلیون برسد.به گفته صدیق پور؛ قیمت 

جوجه یک روزه با احتساب سود منطقی 
کمتر از ۱۵ هزار تومان نخواهد بود این 
در حالیســت که هفته گذشته قیمت 
جوجه از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان بســته 
به نژاد جوجه بفروش رسیده است، البته 
این کاهش قیمت باعث حذف گله های 
مولد خواهد شد که در کوتاه مدت تولید 
جوجه توجیه اقتصادی ندارد و طبیعتا 
اگر تولید جوجه نباشد مرغی نخواهیم 
داشت.دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه 
یک روزه ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ 
گوشتی انگیزه جوجه ریزی را از دست 
داده اند و همین موضــوع باعث ریزش 
قیمت جوجه در بازار شده است. الزم به 
ذکر است بعد از تغییر نرخ ارز و افزایش 
۵ برابری دو نهاده ذرت و کنجاله سویا 
و افزایش قیمت مرغ کاهش تقاضا را به 
همــراه آورد و برای مدیریــت این بازار 
دولــت قرار بود کــه کارت پروتئین به 

مصرف کنندگان بدهند اما از آنجایی که 
زیرســاخت های آن آمــاده نبــود این 
شــرایط کاهش تقاًضا را به همراه آورد. 
اگر دولت کارت پروتئین بدهند نیاز به 
تولید حدود ۱۲۰ میلیون جوجه داریم 
و اگر این مهم محقق نشود این عدد به 
۹۰ میلیون تقلیل پیدا خواهد کرد.وی با 
بیان اینکه تولیدکنندگان از ضرر و زیان 
خسته شده اند، گفت: صادرات جذابیت 
ندارد چرا که صادرات در ایران بلندمدت 
نیســت؛ زمانی صادرات جایگاه خود را 
پیــدا می کند که امکان مشــتری یابی 
قراردادهای  باشــد و  وجــود داشــته 
بلندمــدت انعقاد شــود. درحال حاضر 
ما نمی توانیم چنیــن برنامه ریزی هایی 
انجام دهیم.صدیق پــور ادامه داد: روند 
صادرات در ایران مقطعی است زمانی که 
مازاد داریم اجــازه صادرات را می دهند 
زمانی که قیمت ها باال رفت آن را متوقف 
می کنند در این شرایط چندان نمی توان 
برای آن برنامه ریزی کرد و انگیزه ها برای 

ورود به این بازار از بین می برد.
این فعــال اقتصادی در پاســخ به این 
پرســش که مصرف مرغ گوشتی چقدر 
کاهش پیدا کرده است؟ گفت: مطابق با 
آمار مرکز پژوهش کاهش مصرف حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است و شواهد نیز 

بر این بازار صحه می گذارد.

تولیدکنندگان مرغ انگیزه جوجه ریزی ندارند

 خسارت 300 تا 400 میلیارد تومانی به مرغداران در دو ماه

قیمــت جهانی طال )جمعه( افزایش یافت اما به 
دلیل پیش بینی فــدرال رزرو آمریکا برای یک 
دوره طوالنی تر نرخ های بهــره باالتر، متعهد به 
کاهش هفتگی بود.به گزارش ایســنا، بهای هر 
اونس طال تــا ســاعت ۹ و ۵8 دقیقه صبح به 
وقت شــرقی با ۳.۴ درصد افزایــش به ۱۷8۰ 
دالر و ۴۰ ســنت رســید و قیمت طال در بازار 
معامالت آمریکا نیز بــا ۰.۱۹ درصد افزایش به 
۱۷8۱ دالر و ۴۰ سنت رسید.شاخص دالر ۰.۲ 
درصد کاهش یافت. دالر ضعیف تر، شــمش را 
برای خریداران خارجی ارزان تر می کند. سقوط 

طال در ایــن هفته پس از نشســت فدرال رزرو 
است. ایلیا اســپیواک، استراتژیست ارزی گفت: 
همچنین، با افزایش خطرات رکود، دالر آمریکا 
به عنوان پناهگاه امــن ترجیحی ظاهر خواهد 
شــد.فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ های بهره را 
طبق انتظارات ۵۰ واحــد افزایش داد اما جروم 
پاول، رئیس این بانک گفت که بانک مرکزی در 
سال آینده حتی در شرایطی که اقتصاد به سمت 
رکود می رود، افزایش بیشــتری خواهد داشت. 
اگرچه طال به طور ســنتی به عنوان پوششی در 
برابر تورم و عدم قطعیت های اقتصادی شناخته 

می شود اما نرخ های بهره باالتر با افزایش هزینه 
فرصــت نگهداری ایــن فلز بی بــازده، جذابیت 
شــمش را کاهش می دهد.بانک هــای مرکزی 
اروپــا در کاهش ســرعت افزایش نــرخ بهره از 
فــدرال رزرو پیروی کردند اما پیام مشــابهی را 
ارائه کردند مبنی بر اینکه شــرایط مالی حتی با 
بدتر شــدن عملکرد اقتصادی به سخت تر شدن 
ادامه خواهد داد.بر اســاس گــزارش رویترز، در 
بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۳.۰۹ دالر رســید اما 
در هفتــه ۱.۵ درصد کاهش داشــت. پالتین با 

۰.۵ درصد افزایش به ۱۰۱۱ دالر و ۶۳ ســنت 
رســید. پاالدیوم ۱.۱ درصــد افزایش یافت و به 
۱8۱۰ دالر و ۵۱ ســنت رسیداما به بزرگ ترین 
افت هفتگی خود در دو ماه اخیر رسید. اسپیواک 

افزود: خطرات رکود منجــر به کاهش تقاضای 
صنعتی خواهد شــد و این ممکن است پالتین 
و پاالدیوم را به دلیل اســتفاده از آنها در صنعت 

خودرو بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

طالی جهانی جایش را به دالر خواهد داد؟

فوالد  انجمــن  رئیس 
کرد:  نشــان  خاطــر 
تعــدادی از واحدهای 
تولیدی از شــیوه احیا 
اســتفاده می کنند در این روش اساس تولید با سوخت گاز 
انجام می شــود؛ از این رو قطعی گاز به شدت در روند تولید 
این واحدها تاثیر می گذارد.محمود اســالمیان در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره بــه تاثیر قطعی گاز در 
صنعت فوالد، گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی از شــیوه 
احیا استفاده می کنند، در این روش اساس تولید با سوخت 
گاز  انجام می شــود؛ از این شــیوه بهره می گیرند از این رو 
قطعی گاز به شدت در روند تولید این واحدها تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: واحدهایی که در روند تولید از ســوخت های 
زغال ســنگ و یا کوره های قوس استفاده می کنند؛ کمتر از 
قطعی گاز تاثیر می پذیرند. و باید توجه داشــت که قطعی 
گاز برای صنعت فوالد یک مصیبت محسوب می شود.رئیس 
انجمن فوالد در پاســخ به این پرسش که قطعی گاز بدون 
تردیــد در میزان تولید این صنعــت تاثیر می گذارد آیا این 
موضوع باعث خواهد شــد که شرکت ها نتوانند به تعهدات 
صادراتی خود پایبند باشد؟ تصریح کرد: فوالد ۲ برابر مصرف 
داخلی تولید می شود؛ بنابراین قطعی گاز در میزان تولید و 
ظرفیت کارخانه ها اثر می گذارد اما به  نظر می رسد در روند 
صادرات چندان موثر نباشد.اســالمیان با اشاره به باال بودن 
حجم تولید کنســانتره و گندله در کشور، خاطر نشان کرد: 

در فصل سرما شاهد قطعی گاز صنایع هستیم و این  امکان 
وجود دارد که این روند تا پایان فصل سرما ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران باید به ســمت تعادل حرکت 
کند، تصریح کرد: اگر سیستم گرمایشی ایران از بخاری های 
گازی به پکیج تبدیل شود در ابتدا به نفع مردم تمام خواهد 
شــد اما از آنجایی که در بخش هــای مختلف اقتصاد ایران 
همواره رانت ایجاد می شــود ممکن است در دراز مدت این 
موضوع به ضــرر مردم تمام شــود.همچنین در این رابطه 
حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اتالف انرژی 
در مصارف خانگی، گفت: قطعی گاز واحدهای تولیدی فوالد 
باید با هماهنگی انجام شــود که واحدهای تولیدی بتوانند 

برنامه ریزی های الزم را انجام بدهند چراکه خط تولید فوالد 
روال خــاص خود را دارد و نمی تــوان آن را در یک مقطع 

قطع کرد.
این فعال صنفی با بیان اینکه تغییری در میزان تقاضا برای 
بازار داخلی ایجاد نشده است، اضافه کرد: اگر بازار صادراتی 
رونــق بگیرد این احتمــال وجود دارد که نرخ هــا در بازار 
داخلی نیز تغییر کند اما در حال حاضر تغییر محسوسی در 
قیمت ها و میزان تقاضا ایجاد نشــده و روال خرید و فروش 
عادی است.به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد؛ 
مــازاد مصرف فوالد و آهن حدود ۱۳ میلیون تن اســت اما 
چشــم انداز تولید ۵۴ میلیون تن ترســیم شده است و من 
امیدوار هستم باتوجه به امکان هایی که در کشور وجود دارد 
به این عدد برســیم.وی با بیان اینکه برای مصارف داخلی 
باید برنامه ریزی انجام شود، گفت: باید برای از دست ندادن 
بازارهــای صادراتی برنامه ریزی کنیــم در این میان بخش 

خصوصی می تواند به کمک دولت بیاید.

جزییات تاثیر قطعی گاز بر تولیدکنندگان فوالد

 برخی از واحدهای تولیدی از شیوه احیا استفاده می کنند
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گزیده خبر
هشدار مدیرعامل بایننس به کاربران؛

۹۹ درصد مردم نمی توانند از رمزارزهای 
خود نگهداری کنند!

چانگ پنــگ ژائــو، مدیرعامل بایننــس، به جامعه 
رمزارزها در مورد حضانت شــخصی هشــدار داد که 
۹۹٪ از افــرادی که تصمیم می گیرند کریپتو خود را 
خودشان نگه داری کنند، احتماالً به هر طریقی آن را 
از دست خواهند داد. مدیرعامل بایننس سال ها حامی 
مدیریت دارایی توســط خود شخص بوده و از آن به عنوان »حق اساسی بشر« 
یاد می کند، اما همیشــه از کاربران خواسته اســت این کار را به درستی انجام 
دهند.اقتصادآنالین - حسین عســکری؛ چانگ پنگ ژائو در فوریه ۲۰۲۰ یک 
کتاب با نام )نکته های مدیرعامل بایننس در مورد ذخیره سازی رمزارز( منتشر 
کرد.اظهارات چانگ پنگ ژائو در حالی اســت که میلیاردها دالر استیبل کوین 
همچنان از صرافی بایننس خارج می شود.در جریان اخیر یک اسپیس توییتری 
در ۱۴ دســامبر، مدیرعامل بایننس همچنان از کســانی که از کیف پول های 
شخصی )خود حضانت( استفاده می کنند می خواهد که احتیاط کنند. او اظهار 
داشت: ۹۹ درصد از مردم که می خواهند رمزارز را خودشان نگه دارند، در نهایت 
آن را از دســت خواهند داد.مدیر عامل بایننس تکرار کرد: بیشتر مردم قادر به 
پشــتیبان گیری از کلیدهای امنیتی خود نیستند. آنها دستگاه را گم خواهند 
کرد و وقتی فردی کلیدهای امنیتی خود را روی یک تکه کاغذ می نویســند، 
شــخص دیگری آن را می بیند و آن وجوه را می دزدند.مدیر اجرایی بایننس 
همچنین اظهار داشــت حتی در مواردی که وجوه مدیریت شــده توسط خود 
شخص به درستی مدیریت می شود، اگر فردی فوت کند، راهی برای دادن آن 
وجوه به نزدیکان خود ندارد، اما برای حل این مشکل، متولیانی مانند بایننس 
می توانند یک »رویه عملیاتی استاندارد« را اجرا کنند.مدیرعامل بایننس به این 
نتیجه رسید که راه حل های مختلف دارای ریسک های متفاوتی هستند و این 
بر عهده کاربر است که تصمیم بگیرد چه چیزی برای آنها بهترین است.علیرغم 
اینکه اکثر عملیات های بایننس متمرکز گونه است، مدیرعامل بایننس تکرار 
کرد که این شــرکت در اولویت خود نسبت به راه حل های حضانت شخصی، 
بی طرف باقی مانده اســت. مدیرعامل شرکت بایننس در گفتگوی قبلی خود 
در اســپیس توییتر در ۱۴ نوامبر اظهار داشت: در صورتی که کاربران به سمت 
جایگزین های غیرمتمرکز حرکت کنند با خوشحالی صرافی بایننس را تعطیل 
می کند.جدیدترین اظهارات مدیرعامل بایننس در توییتر در حالی است که این 
صرافی در بحبوحه یک دوره پرتالطم قرار دارد، کاربران این صرافی به شکل بی 
سابقه ای در حال برداشت وجوه خود از این صرافی هستند.در چند روز گذشته 
حجم باالیی از استیبل کوین از این پلتفرم معامالتی خارج شده است، از جمله 
 USD و )USDT( تتر ،)BUSD( خروجی ۲.۲ میلیارد دالری استیبل کوین های
Coin )USDC( طی یک دوره ۲۴ ســاعته بین ۱۳ و ۱۴ دســامبر.در حالی که 

ذخایر استیبل کوین صرافی بایننس به سرعت در حال کاهش است، مدیرعامل 
بایننس در اسپیس توییتر این برداشت ها را به تضعیف احساسات بازار به دنبال 

سقوط فاجعه بار صرافی FTX نسبت داد.

نسبت به آبان ماه سال گذشته محقق شد
افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده ها 

در شبکه بانکی
مانده کل ســپرده ها در شبکه بانکی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱، 
بالغ بر ۶۵۳۱۷.۰ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل ۱۵۸۴۰.۰ هزار میلیارد ریال )۳۲ درصد( و نسبت 
به پایان سال قبل معادل ۱۰۰۰۵.۷ هزار میلیارد ریال )۱۸.۱درصد( 
افزایش نشــان می دهد.به گزارش ایســنا از بانک مرکزی، براساس 
گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و موسسات اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانــده ۳۴۶۹۹.۳ هزار میلیارد ریــال و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۸۰.۹ هزار میلیارد ریال است.

همچنین مانده کل تســهیالت بالغ بر ۴۸۳۲۶.۸ هزار میلیارد ریال 
اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۲۱۶۶.۳ هزار میلیارد 
ریال  )۳۳.۶درصد( و نسبت به پایان سال قبل ۶۹۰۷.۶ هزار میلیارد 
ریال )۱۶.۷ درصد( افزایش داشــته است. بیشترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به اســتان تهــران با مانده ۲۸۵۴۶.۷ هــزار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۸۵.۱ 
هزار میلیارد ریال است.نســبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر 
سپرده قانونی ۸۲.۴ درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل  ۱.۳ واحد درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل 
۰.۹ درصد کاهش یافته است. نسبت  مذکور در استان تهران ۹۰.۶ 

درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۴ درصد است.

مبارزه ادامه دار بانکهای مرکزی با تورم؛
پس از فدرال رزرو آمریکا؛ انگلیس 
هم نرخ بهره خود را ۰.۵ واحد درصد 

افزایش داد
بانک مرکزی انگلیس با افزایش نرخ بهره نشــان داد که برای مهار 
تورم به انقباض بیشــتری نیاز است.به گزارش اقتصادآنالین، بانک 
مرکزی انگلیس روز پنجشــنبه نرخ بهره اصلــی خود را ۰.۵ واحد 
درصد افزایش داد و نشان داد که برای مهار تورم به انقباض بیشتری 
نیاز است.کمیته سیاست پولی با رای ۶ بر ۳ تصمیم به افزایش نیم 
درصدی نرخ بهره بین بانکی گرفت و آن را به ۳.۵ درصد رساند.این 
افزایش نشان دهنده کاهش سرعت ۰.۷۵ واحد درصدی در نوامبر 
است.دو تن از سیاستگذاران مخالف به ثابت ماندن نرخ معیار در ۳ 
درصد رأی دادند، در حالی که سومین مخالف از یک افزایش ۰.۷۵ 

واحد درصدی دیگر به ۳.۷۵ درصد حمایت کردند.

پرداخت وام مسکن روستایی همچنان در گیر و دار مشکالت
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:متقاضیان وام مسکن روستایی همچنان مشکالتی 
برای دریافت این تسهیالت دارند در حالی که مسئوالن اعالم کرده بودند که همه 
موانع پرداخت برطرف شــده است.با وجود کش و قوس های فراوان در تخصیص 
تسهیالت مسکن روستایی، همچنان بسیاری از روستاییان این تسهیالت را دریافت 
نکرده اند و از ســوی دیگر هم برخی از بانک ها در اجرا و پرداخت این تســهیالت 
همکاری الزم را با متقاضیان ندارند. در این شــرایط افزایش هزینه های ساخت و 
اجرای پروژه ها و همچنین افزایش هزینه های مصالح ساختمانی باعث شده است 
که بســیاری از روستاییان در همان واحدهای مسکونی فرسوده و غیر مقاوم خود 
ساکن شوند.این در حالی است که اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اعالم کرده بود که مشکل اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی برطرف 
شــده و اصالحیه هایی که این تسهیالت الزم داشت انجام شده و در حال حاضر 
متقاضیان می توانند این تسهیالت را دریافت کنند.او ادامه داد: قبول نکردن سفته 
های زنجیره ای و ضمانت های بانکی و از ســوی دیگر عدم پرداخت تسهیالت به 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از مشکالتی بود که اصالحیه های آن ها انجام شده است.

بعد از ابالغ هنوز تسهیالتی به روستاها نرسیده است
قنبری یکی از روســتاییان متقاضی وام مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
از ســال گذشــته به دنبال دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی هستم اما هنوز هیچ 
تسهیالتی دریافت نکرده ام و از طرف دیگر بانک ها هم در پرداخت این تسهیالت 

اذیت می کنند.همچنین حسینی یکی دیگر از متقاضیان این وام می گوید: برای 
دریافت ضمانت و سفته بانکی بسیاری از بانک ها سختگیری می کنند و به چندین 

بانک مراجعه کردم هیچ کدام همکاری الزم را ندارند.

بانک ها در پرداخت تسهیالت همکاری می کنند
در همین رابطه مجید جودی معاون بازســازی مسکن روستایی بنیاد مسکن در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه همکاری بانک ها در پرداخت 
تســهیالت مسکن روستایی خوب شده اســت گفت: در حال حاضر تمامی بانک 
ها تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی را پرداخت می کنند.به گفته معاون مســکن 
روستایی بنیاد مسکن، ۶۹ هزار تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از 

۲۰۰ هزار تسهیالت ابالغ شده و تا هفته آینده سایر تسهیالت ابالغ خواهد شد.

فرم ج متقاضیان مسکن روستایی قرمز می شود
یکی از اصلی ترین مشکالت در حوزه تسهیالت مسکن روستایی قرمز شدن فرم ج 
دریافت کنندگان است که در حال حاضر بسیاری از متقاضیان با این مشکل مواجه 
شــده اند اما رئیس بنیاد مسکن در پاسخ به این موضوع گفت: به دلیل آنکه برای 
پرداخت تسهیالت ۲۰۰میلیون تومانی یارانه بسیار زیادی پرداخت شده است و از 
طرف دیگر به دلیل آنکه بعد از دریافت این تسهیالت بسیاری از سازندگان صاحب 
مسکن می شوند بنابراین فرم ج متقاضیان پس از دریافت این تسهیالت قرمز می 

شود.این در حالی است که بســیاری از سازندگان و متقاضیان از این موضوع هم 
گله مند هستند .موضوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم اخیرا یکی دیگر از 
نگرانی های روستاییان است که باعث شده بسیاری از آنها با مشکل مواجه شوند و 
کمبود سیمان و مصالح ساختمانی دیگر از جمله فوالد هم باعث شده که بسیاری 

از آنها پروژه ها را نیمه کاره رها کنند.

200 میلیون تومان در حال حاضر کفاف هزینه ساخت را نمی دهد
غضنفری یکی از روستاییان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر تسهیالت ۲۰۰ 
میلیون تومانی را زودتر به ما پرداخت می کردند االن با این مشکل مواجه نبودیم. 
اکنون با ۲۰۰ میلیون تومان با توجه به این هزینه ها و گرانی ها نمی شــود واحد 
مسکونی ساخت و باید این زمستان هم با واحد نیمه کاره سر کنیم تا شاید فرجی 
شــود و قیمت ها کمی ارزان تر شود.براســاس این گزارش با وجود این مشکالت 
هنوز بســیاری از سازندگان نتوانسته اند این تســهیالت را دریافت کنند و اصلی 
ترین چالش ها را هم متقاضیان شــهرهای زیر ۲۵هزار نفر دارند که پیش از این 
تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی به آنها تعلق نمی گرفته و با رایزنی های صورت 
گرفته این مشکل برطرف شــده اما همچنان این متقاضیان در اولویت نیستند.با 
توجه به آنکه باید ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی و بازسازی 
شــود این مشکالت باید هرچه ســریعتر برطرف شده و بازار مسکن روستایی هم 

جان تازه ای بگیرد.

به باور برخی از کارشناســان، »تورم«، »ناآرامی هــا« و عملکرد »بانک مرکزی« 
در بازار ارز ســه عامل تاثیرگذار در افزایش سرسام آور قیمت دالر است؛ عواملی 
که با چاشــنی »تدبیر« حل شدنی اســت.به گزارش ایسنا، حدود سه ماه از آغاز 
ناآرامی ها در کشور در پی فوت »مهسا امینی«  می گذرد و هرچند اکنون آرامش 
نسبی در بسیاری از نقاط کشــور برقرار شده اما همچنان بازار و اقتصاد متاثر از 
وضعیت ماه های اخیر است؛ وضعیتی که روند صعودی قیمت ارز نقش مستقیمی 
در آن دارد. در یک فقره ۸۵ درصد گردشــگردان خارجی ســفر بــه ایران را از 
ترس ناامنــی و حوادث اخیر لغو کردند و این اتفاقات در بســیاری از حوزه های 
اقتصادی به چشم می خورد.در همین رابطه، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس ضمن تاکید بر اینکه »باید مسئوالن بانک مرکزی عملکرد بهتر و 
فعاالنه تری برای کنترل بازار ارز داشته باشند« به ایسنا می گوید: عواملی همچون 
تورم، افزایش تقاضای سفته بازی ناشی از ناآرامی ها و همچنین موضع گیری های 
کشورهای غربی تحت تاثیر اغتشاشــات باعث افزایش قیمت دالر شده است.اما 
علت گرانی دالر چیســت؟ این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس توضیح 
می دهد که »موضع گیری های کشورهای غربی علیه ایران تحت تاثیر اغتشاشات 
در افزایش قیمت دالر موثر اســت؛ فشار کشورهای غربی به ایران تاثیر روانی در 
بازار ارز می گذارد.«قادری همچنین در تبیین اقدامات بانک مرکزی هم می گوید 
که »باید ضمن تزریق ارز بیشتری در بازار، امکان و فرصتی برای جذب نقدینگی 
فراهم شــود؛ با اتخاذ روش ها و شیوه هایی به مردم اطمینان داده شود که قدرت 
خرید آنها حفظ می شــود. همچنین باید با دالالن و واســطه گران که بازار را به 
التهاب می کشــاند، برخورد جدی صورت گیرد.«به باور کامران ندری کارشناس 
اقتصادی، عوامل بلند و کوتاه مدت در افزایش قیمت دالر تاثیرگذار بوده اســت 
از رشد نقدینگی، کســری بودجه، پایین بودن رشد اقتصادی و سطح بهره وری، 
حکمرانی بداقتصادی در دو دهه گذشــته گرفته تا سایر عوامل بلندمدت و البته 
اخبار منفــی داخلی و خارجی در کوتاه مــدت.او در توضیح وضعیت فعلی بازار 
ارز می گوید: »مجموعه این عوامل چشــم انداز اقتصــاد را نامطمئن کرده و این 

نااطمینانــی تاثیر خود را در بازار ارز نمایان می کند. همچنین از نظر اقتصادی به 
بن بست رسیده ایم و برای عبور از این بن بست باید اصالحات جدی در سیاست ها 
انجام شود.«احمدحســین فالحی نماینده مردم همدان نیز در روز چهارشنبه در 
نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی خطاب به سران قوا 
گفت: فشار اقتصادی و قدرت پایین خرید مردم توان خرید اقشار کم درآمد و بی 
درآمد را پایین آورده و پذیرفته نیســت که هر روز بازار متالطم و قیمت دالر بی 
پشتوانه هر روز در حال باال رفتن و از آن طرف تأثیرپذیری و به هم ریختگی بازار 
باشد.فالحی تاکید کرد: دولت موظف است بازار را تنظیم و کاالهای اساسی مردم 
را مدیریت کند... هرچند به هم ریختگی بازار داخلی قسمتی متأثر از بازار جهانی، 
جنگ های منطقه ای و بخشی از تحریم های ظالمانه است، اما می توان با تکیه بر 
درون و استفاده از ظرفیت های داخلی و منطقه ای مشکل را حل کرد.»اصالحات 
جدی در سیاســت ها« از جمله مهمترین اقداماتی است که توجه مسئوالن امور 
را به خود می طلبد وگرنه گذشــتن از کنار آن به بهانه ناآرامی ها کمکی به بهبود 
شــرایط نخواهد کرد. انتظار می رود مسئوالن شرایط فعلی را درک و به این نکته 
توجه کنند که سه ماه از شرایط ملتهب کشور می گذرد و دشمن با تمام توان و 
ابزار خود وارد عمل شــده و هرچند در نهایت نتوانسته به اهدافش برسد اما حاال 
وضعیت اقتصادی و گرانی دالر را دســتاویزی برای ایجاد التهاب دوباره در کشور 
کرده است.سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس روز چهارشنبه 
)۲۳ آذر ماه( در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با 
انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: عملکرد این تیم در حوزه های مختلف 
نظیر کنترل نقدینگی، تورم و قیمت دالر بر همگان مشخص است، لذا دولت باید 
در تیم اقتصادی خود جدیت داشــته باشد.از سویی سپهر خلجی رییس شورای 
اطالع رســانی دولت نیز یک عامل بنیادی در التهاب برخی بازارها از جمله ارز در 
یکی دو ماه اخیر را اغتشاشــات خوانده که با افزایش نااطمینانی، جریان سرمایه 
و اقتصاد کشــور را هدف گرفته و البته تغییر در مدیریت ارزی بانک مرکزی را با 
هدف مدیریت بازار ارز دانسته است.قطعا در صورت وجود چنین نگاهی تالش ها 

برای کنترل »فنر دالر« بیشــتر می شــود که امیدواریم برکناری افشین خانی از 
معاونت ارزی بانک مرکزی هم در این راســتا صورت گرفته باشد.شاید الزم باشد 
که صحبت های حدود یک ماه پیش غالمرضا مرحبا عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلــس را بار دیگر مرور کنیم؛ او با پیچیده خواندن وضعیت بازار ارز، گفت: »در 
مدیریت بحثی به نام آنتروپی منفی وجود دارد؛ بدین معنا که اگر مراقبتی انجام 
نشود همه چیز به سمت خرابی حرکت می کند. اگر وضعیت یک ساختمان مورد 
رسیدگی قرار نگیرد آن ساختمان به سمت خرابی رفته یا این که اگر به یک گل 
رســیدگی نشود آن گل پژمرده خواهد شــد؛ نباید انتظار داشت با سیاست های 
غلط یا عدم اقدام، همه چیز درســت شود که نتیجه آن حرکت به سمت خرابی 
اســت.«صحبت کردن صریح مســئوالن با مردم درباره علت افزایش قیمت ارز و 
توضیح برنامه هایشان در این زمینه هم می تواند به جای خود تأثیر قابل توجهی در 
آرامش افکار عمومی داشته باشد، پس بعید نیست دستاویز قرار دادن ناآرامی ها و 
اغتشاشات اخیر و بی توجهی به کنترل بازار ارز روزهای تاریکتری را برای اقتصاد 
کشور به همراه آورد. شاید تکرار این جمله که اراده مسئوالن را به چالش می کشد، 
بی راه نباشــد: »آقایان بازار رها شده اســت، تدبیر و اصالح کنید تا بتوان از این 

شرایط با سربلندی عبور کرد.«

بانک مرکزی می تواند ترمز دالر را بکشد؟
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گزیده خبر

زخمی شدن ۸ نیروی پلیس ترکیه در 
انفجاری در استان دیار بکر

منابع رسانه ای از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده 
در جنوب ترکیه و مجروح شــدن هشت نیروی پلیس 
این کشور درپی این انفجار خبر دادند.به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری اســپوتنیک صبح )جمعه( اعالم کرد درپی 
وقوع انفجار در اســتان »دیار بکــر« در جنوب ترکیه 

هشــت افسر پلیس این کشور مجروح شدند.تلویزیون ترکیه در این باره به نقل 
از »سلیمان ســویلو«، وزیر کشور ترکیه اعالم کرد که مجروحان به بیمارستان 
منتقل شدند و دو فرد مظنون در این باره نیز بازداشت شده اند.رسانه های ترکیه 
درباره جزئیات این انفجار اعالم کردند که انفجار ناشــی از انفجار یک خودروی 
بمب گذاری شــده در مسیر عبور نیروهای ضد شــورش پلیس ترکیه در جاده 
دیار بکر به »ماردین« بوده است.اســتاندار دیار بکر نیز اعالم کرد که این انفجار 
تروریســتی بوده و مجروحان به بیمارستان منتقل شده اند.تا بدین لحظه هیچ 

گروهی مسؤولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

کره شمالی موتور با سوخت جامد برای سالح 
استراتژیک جدید خود آزمایش کرد

رســانه دولتی کره شمالی امروز )جمعه( گزارش کرد، 
پیونگ یانگ به صــورت موفقیت آمیزی یک موتور با 
سوخت جامد با رانش باال برای سالح جدید استراتژیک 
خود آزمایش کرده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
آژانــس خبری مرکــزی کره شــمالی )KCNA(، یک 

موسســه مهم تحت نظارت آکادمی علوم دفاعی کره شمالی یک موتور سوخت 
جامد با رانش باال را که نخســتین مورد برای کشور است در مرکز آزمایش های 
ماهواره ای »ســوهای« آزمایش کرده است.کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی 
شــخصا در محل آزمایش این موتور حضور داشت.این آژانس خبری همچنین 
گزارش کرد، کیم جونگ اون ابراز امیدواری کرد که یک سالح استراتژیک جدید 

دیگر در کوتاه ترین زمان ساخته شود.

هزینه بازسازی اوکراین ۷۰۰ میلیارد دالر 
است

نخســت وزیر اوکرایــن اعالم کرد کــه هزینه کنونی 
بازسازی اوکراین به حدود ۷۰۰ میلیارد دالر می رسد.

به گزارش ایسنا، دنیس شمیهال، نخست وزیر اوکراین 
در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت: بر اســاس برآوردهای 
معاون رئیــس بانک جهانی، خســارت های کنونی به 

اوکراین حدود ۷۰۰ میلیارد دالر اســت و این برآوردها از برآوردهای ما به دور 
نیست، من پیشتر گفتم که کشور برای بازسازی به ۷۵۰ میلیارد دالر نیاز دارد.

در اواخر نوامبر، رئیس کمیسیون اروپا گفت که بر اساس برآوردها، خسارت هایی 
که به اوکراین در پی عملیات روسیه وارد شده، حدود ۶۰۰ میلیارد یورو است.

پاپ فرانسیس: 
به جای ولخرجی در کریسمس، به اوکراین 

کمک کنید
پاپ فرانسیس )چهارشــنبه( مردم را تشویق کرد که 
برای جشــن ها و هدایای کریســمس هزینه کمتری 
کرده و پول آن را به اوکراین بفرســتند تا در گرسنگی 
و سرمای زمستان، کمک حال مردم این کشور باشند.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز، پاپ 
فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان که از آغاز حمله روسیه به اوکراین تقریباً 
در تمامی ســخنرانی های عمومی خود به این مناقشه پرداخته، گفت: برادران و 
خواهران، باور کنید که اوکراینی ها رنج بسیار زیادی می کشند.او ادامه داد: جشن 
گرفتن کریسمس زیباست اما بیایید هزینه هایش را کم کنیم. بیایید کریسمس 
ساده تری داشته باشیم با کادوهای ساده تر، و پولی که از این راه ذخیره می کنیم 

را به مردم اوکراین بفرستیم.

مخالفت پوتین با آتش بس کریسمسی 
روسیه و اوکراین
کرملین درخواست زلنسکی برای خروج نیرو های روسیه 
را رد کرد و گفت که اوکراین باید تصرفات ارضی روسیه 
در اوکراین را بپذیرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
انتخاب، مســکو گفته است که »آتش بس کریسمس« 
روی میز نیســت.پس از نزدیک بــه ۱۰ ماه جنگ در 

اوکراین، به نظر می رســد درگیری ها در زمستان ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدئویی خود در عصر روز چهارشنبه گفت: 
»در خط مقدم آرامش وجود ندارد«. ر روز و هر متر به شــدت سخت از دست 
مــی رود. به ویژه اینکه کل تاکتیک اشــغالگران به نابــودی همه چیز با توپ و 
خمپاره خالصه می شــود.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه 
در پاسخ به این سوال که آیا مسکو پیشنهاد هایی برای »آتش بس کریسمس« 
دیده است یا خیر، گفت: »نه، چنین پیشنهادی از کسی دریافت نشده است. این 

موضوع در دستور کار نیست.«

سنای آمریکا تصویب کرد
ممنوعیت استفاده از تیک تاک در 

دستگاه های فدرال آمریکا
ســنای آمریکا به اتفاق آرا، به الیحه ممنوعیت اســتفاده از اپلیکیشن اشتراک 
گذاری ویدیوئی تیک تاک در همه تلفن ها و دســتگاه های دولت فدرال آمریکا 
رای داد.به گزارش ایســنا، این الیحه باید در مجلس نمایندگان آمریکا پیش از 
اینکه کنگره برای پایان ســال تعطیل شود، به تصویب برسد. الیحه مذکور که 
حامی اصلی آن جاش هالی، سناتور جمهوریخواه از ایالت میزوری بود، منعکس 
کننده نگرانی های سیاستمداران آمریکایی نسبت به احتمال استفاده تیک تاک و 
بایت دنس )شرکت مادر این اپلیکیشن( از اطالعاتی است که کاربران آمریکایی 
به اشتراک می گذارند.سنا در کنگره قبلی، ممنوعیت مشابهی را تصویب کرده 
بود. جاش هالی در بیانیه ای گفت: تیک تاک، اســب تروجان حزب کمونیست 
چین است. این اپلیکیشن یک ریسک امنیتی بزرگ برای آمریکاست و تا زمانی 
که این کشور مجبور است روابطش با چین را به طور کامل قطع کند، جایی در 
دســتگاه های دولتی ندارد.متن این الیحه قانونی، استثناهایی برای فعالیت های 
اجرای قانون، منافع و فعالیت های امنیت ملی و تحقیقات امنیتی تحت شرایط 
خاص در نظر گرفته است.کریستوفر ری، مدیر اف بی آی، ماه گذشته به کمیته 
امنیت داخلی مجلس آمریکا گفته بود: دولت چین ممکن است از تیک تاک برای 
کنترل اطالعات یا نرم افزار میلیون ها کاربر استفاده کند و الگوریتم پیشنهاد این 
اپلیکیشن که مشخص می کند ویدیوهای بعدی که کاربران مشاهده می کنند، 
کدام ویدئوها خواهند بود، می تواند بــرای تاثیرگذاری روی افکار کاربران مورد 
اســتفاده قرار گیرد. تحت قانون چین، شرکت های چینی ملزم هستند آنچه که 
دولت چین از آنها می خواهد برای اشتراک گذاری اطالعات یا فعالیت به عنوان 

ابزار دولت چین را انجام دهند.

پنتاگون : 
آمریکا به دنبال درگیری با روسیه نیست اما 

به اوکراین تسلیحات می دهد
تهران - ایرنا- پاتریک رایدر، سرتیپ نیروی هوایی آمریکا گفت که ایاالت متحده 
در حال جنگ با روسیه نیست و به دنبال درگیری با آن نیست، اما تا زمانی که 
) جنگ اوکراین ( طول بکشد به این کشور تسلیحات خواهد داد.به گزارش ایرنا 
از تاس ، رایدر روز پنجشــنبه در یک نشست معمول پنتاگون اظهار کرد ، ما بر 
ارائه کمک های امنیتی به اوکراین برای دفاع از خود متمرکز شده ایم. ما گفتیم 
که این کار را خیلی قبل از تصمیم روسیه برای حمله انجام خواهیم داد.وی ادامه 

داد: ما تا زمانی که طول بکشد به این کار ادامه خواهیم داد.«

زمزمه هایی از جنگ هسته ای شنیده می شود؛

تحرکات نظامی روسیه و غرب در زمستان خطرناک
این زمســتان تنها یک تغییر فصل نیست؛ سرما از مدت ها قبل 
روابط روسیه و کشورهای غربی را به حالت انجماد برده و درجه 
تنــش را تا حدی افزایش داده که جرقــه ای کوچک می تواند 
جنگ فاجعه باری را به طرفین تحمیل کند.ابوالفضل خدائی: ۹ 
ماه از جنگ اوکراین سپری می شود و در حالی که حدود سه ماه 
به آغاز اولین سالگرد آن باقی مانده معادالت با شروع فصل سرما 
وارد فاز حساسی شده و عدم دورنمای توافق برای حل بحران بر 
وخاومت اوضاع افزوده اســت. در این بین تحرکات نظامی اخیر 
کشــورهای غربی و روسیه قابل توجه اســت. در روزهای اخیر 
 ۹۵MS-Tu والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دو هواپیمای
- معروف به Bears - دســتور داد تا برای نمایش قدرت آتش بر 
فراز دریای ژاپن به آسمان بروند. به گزارش رسانه های انگلیس، 
ویدئوی دو بمب افکن اتمی در آسمان با همراهی اسکورت های 
۳۰SM-Su و ۳۵S-Su نیز مشــاهده شد. ناوگان Tu-۹۵ بخشی 
جدایی ناپذیر از تســلیحات هســته ای کرملین است - اما این 
هواپیماها همچنین برای پرتاب موشــک های ویرانگر غیر اتمی 
که باعث تخریب در مقیاس بزرگ در اوکراین می شود، استفاده 
شــده اســت.اخیرا نیز دو ناوگان در پایگاه هوایی انگلس-۲، در 
نزدیکی ساراتوف، در یک حمله پهپاد اوکراینی آسیب دیدند که 
دو ســرباز در این حمله زخمی شدند. در پی این حمله، حداقل 
شش بمب افکن استراتژیک از پایگاه انگلس به مقصد نامعلومی 
منتقل شــدند. این امر پس از آن صــورت می گیرد که پوتین 
روز سه شنبه سه هواپیمای جنگی روسی میگ-۳۱ را که برای 
حمل موشک های مافوق صوت مرگبار هسته ای کینژال طراحی 
شــده بودند به بالروس فرستاد. موشک های کینژال بردی دارند 
که به آنها اجــازه می دهد از فضای هوایی بــالروس به بریتانیا 
حمله کنند. کینژال ۲۴ فوتــی می تواند کالهک های متعارف 
یا هسته ای حمل کند. روسیه مدعی است که مورد مشابهی از 
این موشک در کشورهای غربی وجود ندارد. مافوق صوت کینژال 
بردی معادل ۱۲۵۰ مایل دارد و نســخه معمولی آن برای اولین 
بار در ماه مارس علیه اوکراین به کار گرفته شد.این تحوالت در 
حالی رخ می دهد که پوتین بار دیگر کشورهای غربی را به حمله 
اتمی تهدید کرد. او گفت که روســیه می تواند دکترین نظامی 

خود را با معرفی امکان یک حمله پیشــگیرانه برای خلع سالح 
کردن دشــمن اصالح کند.بنابر فیلم ها و تصاویر منتشر شده، 
موشــک غول پیکر یارس، که قابلیت هدف قرار دادن بریتانیا و 
ایاالت متحده را دارد، در مکانی نزدیک به مســکو بارگیری می 
شود. موشک بالســتیک قاره پیما دارای برد ۷۵۰۰ مایلی است 
و زمانی که دارای ســالح هســته ای باشد، طبق گزارش ها ۱۲ 
برابر مخرب تر از بمب اتمی پرتاب شده در هیروشیما است. این 
موشک در یک سکوی پرتاب با استفاده از یک واحد حمل و نقل 
و بارگیری ویژه نصب شده است - اما هیچ نشانه ای از دستوری 
برای پرتاب قریب الوقوع وجــود ندارد.پوتین در اواخر اکتبر در 
حال نظارت بر پرتاب یک موشــک هســته ای مشابه یارس در 
حمله ســاختگی به غرب در میان تنش باال در جنگ با اوکراین 
دیده شد. گزارش شــده که در این رزمایش، روسیه پاسخ خود 

به حمله هسته ای غرب را تمرین کرد که هدف اصلی آن هدف 
قرار دادن بریتانیا و ایاالت متحده بود. این نگرانی وجود دارد که 
پوتین بتواند یک بمب اتمی را منفجر کند، زیرا در جنگ اوکراین 
با خسارات شدیدی روبرو شده است.سرهنگ الکسی سوکولوف، 
فرمانده نیروی موشکی، تصریح کرد که آخرین رزمایش با هدف 
ارسال پیامی به غرب انجام شده است که هم بریتانیا و هم ایاالت 
متحده در تیررس هســتند. وی گفت: اهمیت این عملیات در 
این است که موشــک طبق برنامه در وظیفه رزمی قرار خواهد 
گرفت.روســیه همچنین یکی از تسلیحات اتمی ویرانگر خود را 
برای دومین بار در چند روز اخیر برای نبرد آماده کرده اســت، 
زیرا یکی از متحدان اصلی طرفدار پوتین تهدیدی هولناک علیه 
بریتانیا صادر می کند. این به دنبال تهدید یک نماینده طرفدار 
پوتین و کارشناس نظامی مبنی بر حمله مستقیم به لندن است. 

ژنرال بازنشسته، آندری گورولف، پایتخت بریتانیا را »محل همه 
بدی ها« نامید. در جدیدترین ویدئویی که توســط وزارت دفاع 
روسیه منتشر شده است، یک موشک بزرگ در حال بارگذاری در 
یک محور زیرزمینی در محوطه کوزلسکی در حدود ۱۶۰ مایلی 
جنوب غربی مسکو دیده می شــود.با افزایش تنش ها، سپهبد 
گورولف از متحدان پوتین به بینندگان تلویزیون دولتی روسیه 
گفت که در چهار ماه گذشته خواهان حمله موشکی به بریتانیا 

بوده است.
او گفت: »الزم نیســت ابتدا به واشنگتن ]حمله کنید[ - خیلی 

دور است.
لندن همسایه است…

»در اروپا، لندن کانون اصلی همه بدی هاست...«
او ادامه داد: »آیا هســته ای است...]یا نه[؟ اگر هسته ای نیست، 
باید محاســبه کنید که چه تعداد ناو موشک، کشتی، هواپیما، 

]پهپادهای[ دوربرد و .... مورد نیاز است.
و حمله به لندن، هرچند عجیب به نظر برســد، اولین و آخرین 
هشدار به ]تصمیم گیرندگان واقعی یعنی واشنگتن[ خواهد بود.«

همزمان با افزایش تنش بر سر جنگ هسته ای، کرملین برقراری 
آتش بس را با نزدیک شــدن به کریســمس رد کرده است. ناتو 
و اتحادیه اروپا همزمان که انبارهای روســیه را خالی از موشک 
و ســالح می دانند به خالی بودن انبارهای تسلیحاتی خود نیز 
اعتراف می کنند. در آن ســو پنتاگــون نیز در حال کار بر روی 
طرح های عملیاتی در صورت وقوع جنگ فرضی با روسیه است. 
کشــورهای گروه هفت نیز در تالش بــرای تقویت توان دفاعی 
اوکراین هســتند. ارتش آلمان نیز بنابر یــک گزارش محرمانه 
برای جنگ احتمالی با روســیه آماده می شود و در اقدامی بحث 
برانگیــز خرید جت های رادارگریز جدیــد F-۳۵ از آمریکا را در 
پارلمان تصویب می کند. ارسال سامانه پاتریوت از سوی آمریکا 
به اوکراین نیز تنش آفرین شــده و مســکو هشداری صریح به 
واشــنگتن داده است. این زمستان تنها یک تغییر فصل نیست؛ 
سرما از مدت ها قبل روابط روسیه و کشورهای غربی را به حالت 
انجمــاد برده و درجه تنش را تا حدی افزایش داده که جرقه ای 

کوچک می تواند جنگ فاجعه باری را به طرفین تحمیل کند.

تهــران- ایرنا-پــدرو کاســتیو رئیس 
جمهوری برکنار شــده پــرو به ۱۸ ماه 
زندان محکوم شد.به گزارش ایرنا به نقل 
از شبکه خبری »الجزیره« قطر، دیوان 
عالی پرو اعالم کرد که کاستیو باید ۱۸ 
ماه در حبس بماند.وی سه شــنبه هفته 
گذشته در جلســه استماعی در دادگاه 
که بصورت مجازی برگزار شد، گفت: از 
آرمان مردم که من را به اینجا رســانده 
اســت، دســت نخواهم کشید.کاستیو 
افــزود: همین جا از نیروهای مســلح و 
پلیــس ملی می خواهم سالح هایشــان 
را کنار گذاشــته و کشتار مردمی را که 
تشنه عدالت هستند، متوقف کنند.وی 
با بیان این که بازداشــت وی ناعادالنه 
و خودســرانه اســت، افــزود: من دزد، 
متجاوز، فاســد و رذل نیستم.کاســتیو 
هفته گذشــته انحالل پارلمان را اعالم 
کرد. اما پارلمان بالفاصله برای استیضاح 
تشــکیل جلســه داده و وی را به دلیل 

»بی کفایتی« برکنار کرد.پارلمان سپس 
دنیــا بلوارته معاون کاســتیو را بعنوان 
رئیس جمهوری موقت انتخاب کرد. اما 
برکناری و بازداشــت کاستیو و انتصاب 
بلوارته به اعتراضات گســترده ای دامن 
زده که تاکنون دســتکم هفت کشته بر 

است.کاستیو سه شنبه  گذاشــته  جای 
با انتشــار نامه ای در صفحه توییترش 
خطــاب به مردم این کشــور گفت که 
او را »ربوده انــد«. وی همچنین بلوارته 
را »غاصــب« خوانــد.در این شــرایط 
پرالتهاب، اعتراضات سه شنبه نیز ادامه 

یافــت و معترضــان در ۱۳ منطقــه از 
مناطق ۲۴گانه پرو، جاده ها را بســتند. 
مناطق شــمال و جنوب کشور از جمله 
منطقه توریســتی »کاسکو« بیشترین 
آسیب را از اعتراضات دیده است.کاستیو 
سوسیالیست ها،  حمایت  مورد  چپ گرا 
بومیان سرخپوســت و کارگران است؛ 
از همین رو، ســازمان های کشــاورزی 
و بومی اعالم کرده اند که از سه شــنبه 
اعتصاب سراســری گســترده ای را به 
مدت نامعلومی آغاز می کنند.دولت های 
کلمبیــا، مکزیک، آرژانتیــن و بولیوی 
با صدور بیانیه ای مشــترک که توسط 
وزارت امور خارجه کلمبیا منتشــر شد، 
حمایــت خــود از کاســتیو و »نگرانی 
عمیق« نســبت به رویدادهــای اخیر 
را که منجــر به برکناری و بازداشــت 
ابراز  او شــده اســت،  رئیس جمهوری 
کرده و احترام بــه اراده عمومی جامعه 

را خواستار شدند.

رئیس جمهوری پرو به 18 ماه 
زندان محکوم شد

روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از مشــاوران 
سیاسی چین گزارش داد، رئیس جمهور این کشور 
علی رغم تظاهر به ایجاد فاصلــه دیپلماتیک میان 
پکن و مســکو، در حال تعمیــق روابط اقتصادی با 
روســیه است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اســپوتنیک، در این گزارش روزنامه وال اســتریت 
ژورنال آمده اســت، شی جینپینگ، رئیس جمهور 
چین به دولت خود دستور داده تا روابط اقتصادی با 
روسیه را تقویت کند؛ اقدامی که نقش مهمی برای 
مسکو در بحبوحه فشار اقتصادی غرب از زمان آغاز 
حمله روسیه به اوکراین ایفا کرده است.در ادامه این 
گزارش آمده است: تقویت روابط اقتصادی با روسیه 
شامل افزایش واردات چین از نفت، گاز و محصوالت 

کشاورزی روسیه و همچنین مشارکت های بیشتر در 
پروژه های مشترک در زمینه انرژی در قطب شمال 
و سرمایه گذاری بیشــتر در زیرساخت های روسیه 

اســت.والدیمیر بوالوین، رئیس ســرویس گمرک 
فدرال روســیه در نوامبر سال جاری میالدی گفته 
بود، تجارت مســکو با چین توانست در سال ۲۰۲۲ 
میالدی بــا ۲۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد دالر 
برسد.حجم تجارت روســیه-چین در سال ۲۰۱۸ 
میالدی بــه ۱۰۰ میلیارد دالر رســید. دیمیتری 
پســکوف، ســخنگوی کرملین چهارم فوریه سال 
جاری میالدی گفته بود که شی جینپینگ در دیدار 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف جدید 
۲۵۰ میلیارد دالر در گردش تجاری تا سال ۲۰۲۴ 
میالدی را تعیین کرده اســت؛ رقمی که نسبت به 
هدف قبلی ۲۰۰ میلیارد دالری که از سوی رهبران 

این کشور توافق شده بود، بیشتر است.

وال استریت ژورنال نوشت:

رئیسجمهورچینروابطتجاریباروسیهرادرپشتصحنههایدیپلماتیکتقویتمیکند

هزاران نفر از مردم ترکیه امروز در حمایت از شهردار اپوزیسون استانبول که به دو سال و نیم زندان محکوم شده است، تظاهرات کردند.
به گزارش ایسنا، اکرم امام اوغلو شهردار استانبول که از محبوبیت زیادی برخوردار است، توسط دادگاه استانبول به اتهام توهین به اعضای 
کمیته عالی انتخابات ترکیه مجرم شــناخته شد.خبرگزاری آسوشیتدپرس ضمن اعالم این خبر گزارش داد که این حکم، شامل زندان 
و ممنوعیت هر گونه فعالیت سیاسی امام اوغلو است.بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه هزاران نفر برای دومین روز در اعتراض به این 
حکم، در مقابل شهرداری استانبول تظاهرات کردند.امام اوغلو قصد دارد به این حکم اعتراض کند، در حالی که احزاب مخالف می گویند این محاکمه تالشی برای حذف یکی 
از مخالفان مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اســت.دادگاهی در اســتانبول روز چهارشنبه برای اکرم امام اوغلو، شهردار اپوزیسیون استانبول عالوه بر ممنوعیت 
فعالیت سیاسی، حکم حبس را به مدت ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز صادر کرد.امام اوغلو به اتهام »توهین به مقامات دولتی« که رئیس و اعضای کمیسیون عالی انتخابات ترکیه 
هستند، به دلیل اظهاراتی که پس از انتخابات ۲۰۱۹ مطرح کرد، محاکمه می شود.امام اوغلو در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ پاکدستی کمیسیون عالی انتخابات را زیر سوال برد و اعضای 
این کمیسیون انتخاباتی را به »حماقت« متهم کرد.در جلسه قبلی )جلسه سوم( دادگاه که در ۱۱ نوامبر برگزار شد، دادستان استانبول خواستار حبس شهردار استانبول )بین 
یک سال، ۳ ماه و ۱۵ روز به عنوان حداقل حبس تا ۴ سال و یک ماه به عنوان حداکثر( شد.امام اوغلو از حمایت گسترده حامیان گروه های مختلف اپوزیسیون ترکیه، به ویژه 

بزرگترین حزب مخالف، حزب خلق جمهوری خواه که اوغلو وابسته به آن است، برخوردار است.

نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یک شبکه سعودی به موضوعات مختلف ازجمله احتمال عادی سازی روابط میان این 
رژیم و عربســتان سعودی در دوره نخست وزیری وی و همچنین آینده توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان پرداخت.به گزارش ایسنا، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه العربیه درباره روابط این رژیم با کشورهای عربی به اهمیت 
باالی عادی سازی روابط با عربستان سعودی اشاره کرد و گفت که این اتفاق؛ »یک جهش منحصر بفرد خواهد بود که منطقه را به شکلی 

غیرقابل تصور تغییر خواهد داد.«نتانیاهو با اشاره به آمادگی اش برای بررسی گزینه های محرمانه مختلف در این زمینه گفت: »من وعده هایی که آشکارا و حتی در خفا مطرح 
شده اند، باور دارم.«وی همچنین تاکید کرد: ائتالف سنتی با عربستان سعودی و سایر کشورها باید مجدداً تأیید شود، نباید در این روابط نوسانات دوره ای یا حتی شدید وجود 
داشته باشد.نتانیاهو پیشتر عادی سازی روابط با ریاض را یکی از اهداف اصلی کابینه خود اعالم کرده بود.نتانیاهو در بخش دیگری از مصاحبه اش با شبکه العربیه درباره توافق 
ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد، این توافق که با میانجیگری آمریکا منعقد شده است را انکار نخواهد کرد.وی همچنین وجود هرگونه 
توافق سازش و عادی سازی روابط با لبنان را تکذیب کرد.نتانیاهو درحالی در مصاحبه با العربیه اعالم کرده است توافق با لبنان را انکار نخواهد کرد که پیشتر تهدید به لغو این 

توافق در آینده کرده و گفته بود که این اتفاق به معنای تسلیم شدن اسرائیل دربرابر حزب اهلل است.

 در حمایت از شهردار اپوزیسیون

تازهتریناظهارنظرنتانیاهودربارهعادیسازیروابطتظاهراتهزاراننفردراستانبول
باعربستانوآیندهتوافقدریاییبالبنان
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شرکت »مدرنا« در نخســتین بیانیه خود در مورد واکسن سرطان 
پوســت، از نتایــج موفقیت آمیز فــاز دوم آزمایــش آن خبر داد.

به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، نخســتین نتایج حاصل از 
 )mRNA(»آزمایش پیشــرفته فناوری مبتنی بر »آران ای پیام رسان
علیه ســرطان نشان می دهد که ۴۴ درصد از بیماران حاضر در این 
آزمایش، بهتر از بیمارانی عمل کرده اند که فقط از درمان های معمولی 
استفاده می کنند. نخستین بیانیه شرکت »مدرنا«)Moderna( نشان 
می دهد که آزمایش های فاز ســه برای واکسن شخصی سازی شده 
سرطان پوست که مبتنی بر آران ای پیام رسان است، سال آینده آغاز 
خواهند شــد.به دنبال موفقیت باورنکردنی واکسن های کووید-۱۹ 
مبتنــی بر آران ای پیام رســان در ســال ۲۰۲۰، پژوهش روی این 
فناوری به ســرعت تغییر کرد تا پتانســیل آن برای درمان سرطان 
کشف شود. مشخص شد که »مالنوما«)Melanoma(، نخستین هدف 
اصلی حوزه ســرطان برای این فناوری است و هر دو شرکت بزرگ 
»بایواِن تِک«)BioNTech( و مدرنا که از این فناوری استفاده می کنند، 
در مرحله آزمایش های انســانی فاز دو هســتند.بیانیه جدید مدرنا 
اکنون نخســتین داده های مربوط به آزمایش های انســانی فاز دوم 
فناوری آران ای پیام رســان را در مورد سرطان ارائه می دهد. واکسن 
ســرطان پوســت مدرنا، »V۹۴۰/۴۱57-mRNA« نام دارد و برای 
هر بیمار شخصی ســازی شده است. این واکسن شخصی سازی شده 
مبتنی بر آران ای پیام رسان، از نمونه مالنومای بیمار ایجاد می شود 
که حداکثر ۳۴ نشانگر آنتی ژنی منحصربه فرد را هدف قرار می دهد. 

محققان دانشــگاه کلمبیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، هسته 
داخلی زمین ممکن است غنی از اکسیژن باشد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از تی ای، اکسیژن و آهن فراوان ترین عناصر روی زمین هستند 
و ترکیبات آنها اجزای اصلی تشــکیل دهنده ســیاره ها هستند. در 
حالی که اکسیژن در گوشته بیشتر است، وجود آن در هسته داخلی 
جامد هنوز قابل بحث است.محققان در این مطالعه به رهبری دکتر 
 Jin(»از دانشگاه کلمبیا و دکتر »جین لیو )Yang Sun(»یانگ سان«
Liu( از مرکز تحقیقات پیشــرفته علم و فناوری فشــار باال کشف 
کرده اند که آلیاژهای اکســیژن-آهن)Fe-O ( غنی از آهن در دمای 
باالی ۳۰۰۰ کلوین و فشار حدود ۳۰۰ گیگا پاسکال پایدار هستند.

یافته ها نشــان می دهد که اکسیژن می تواند در هسته داخلی جامد 
وجود داشــته باشــد، که این امر محدودیت های کلیــدی را برای 
درک بیشــتر فرآیند شــکل گیری و تاریخچه تکامل هسته زمین 
فراهم می کند.محققان گفتند: از آنجایی که هســته داخلی دور از 
دسترس انسان است، ما فقط می توانیم چگالی و ترکیب شیمیایی 
آن را از ســیگنال های لرزه ای که زلزله هــا تولید می کنند حدس 
بزنیــم. اگرچه نوع و ترکیب آنها هنوز مورد بحث اســت، اما اکنون 
تصور می شود که هسته داخلی شامل اجزای سبک است. جزییات 
ساختار داخلی زمین بر اساس داده های کیهانی و ژئوشیمیایی شامل 
گوگرد، سیلیکون، کربن و هیدروژن پیش بینی می شود. محاسبات 
و آزمایش هــا همچنین از این یافته حمایت کردند که در دمای باال 
و فشارهای زیاد زمین، این عناصر با آهن خالص ترکیب می شوند و 

انواع آلیاژهای آهن را ایجاد می کنند.

آزمایش موفق واکسن سرطان 
پوست شرکت »مدرنا«

هسته درونی زمین احتماال 
اکسیژن دارد
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کوچصفهان؛ یکشنبه و چهارشنبه بازار

تقاضای فراتر از انتظار برای کادیالک سلستیک
تقاضا برای سدان برقی ۳۰۰ هزار دالری سلستیک فراتر از انتظار کادیالک بوده و کل ظرفیت تولید ۱۲ تا ۱۸ ماه آن فروخته شده 
است.سلستیک سدان پرچم دار جدید کادیالک است که حدود یک سال دیگر روی خط تولید می رود. این یک شاهکار واقعی است 
که قیمت آن از ۳۰۰ هزار دالر آغاز می شود و با سفارشی سازی و انتخاب آپشن ها می تواند بسیار افزایش پیدا کند. ممکن است این 
رقم برای یک برند لوکس معمولی مثل کادیالک خیلی زیاد به نظر برسد اما تقاضا برای سلستیک بسیار زیاد و درواقع بسیار فراتر 
از انتظارات برند لوکس جنرال موتورز بوده است. مهندس ارشد سلستیک »تونی روما« با حضور در یک پادکست هفتگی اخبار 
جالبی را در مورد این سدان پرچم دار اعالم کرده است.روما گفته است تقاضا برای سلستیک بسیار فراتر از چیزی است که همهٔ 
مقامات کادیالک انتظار داشتند و این یعنی اساساً کل تولید ۱۲ تا ۱۸ ماه این ماشین از هم اکنون کاماًل فروخته شده است. وی 
دراین باره گفته است:ما در حال حاضر تقاضای زیادی داریم، خیلی بیشتر از آنچه که در سال اول یا ۱۸ ماه می توانیم تولید کنیم.

بااین حال، آمار دقیقی از تیراژ تولید ساالنهٔ سلستیک وجود ندارد هرچند که روما اشاره کرده است روزانه بیش از دو دستگاه از 
این ماشین تولید نخواهد شد.

ام باپه هرگز مقابل مسی شکست نخورده است
کیلیان ام باپه در حالی در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف لئو مســی خواهد رفت که چهارمین رویارویی این دو خواهد بود.به 
گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، کیلیان ام باپه در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف لئو مسی خواهد رفت که چهارمین دیدار 
این دو خواهد بود. آنها قباًل سه بار به مصاف هم رفته اند و بازیکن فرانسوی هرگز شکست نخورده است )دو برد و یک تساوی(.فرانسه 
و آرژانتین در یک مســابقه هیجان انگیز به مصاف هم خواهند رفت. دو تیم به دنبال قرار دادن ســتاره سوم روی پیراهن خود هستند. 
ستاره های بزرگ این دیدار مسی و ام باپه بهترین بازیکنان دو تیم خواهند بود. اتفاقاً آنها در پاری سن ژرمن هم تیمی هستند.در واقع، 
لئو مسی و کیلیان ام باپه در سه دیدار برابر هم روبرو شدند که بازیکن فرانسوی در هیچ بازی شکست نخورده است. اولین بار تقابل دو 
ستاره در بازی فرانسه و آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود که آن دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ به نفع فرانسوی 
ها به پایان رسید، ام باپه برابر مسی که گلی به ثمر نرساند دو پاس گل داد و یک گل زیبا زد.دو دیدار بعدی در سطح باشگاهی در لیگ 
قهرمانان بود. در بازی رفت، پاری ســن ژرمن در نیوکمپ مقابل بارســلونا ۴ بر یک برنده شد که بازیکن آرژانتینی از روی نقطه پنالتی 

دروازه را باز کرد اما کیلیان عملکرد خارق العاده ای داشت و هت تریک کرد.

ران یاد باد یاد باد آن روزگاران، یاد بادروز وصلِ دوستدا بانگِ نوشِ شادخواران یاد بادکامم از تلخیِ غم چون زره گشت گر هچ یاران افرِغَند از یادِ من
از من ایشان را زهاران یاد باد مبتال گشتم رد این بند و بال
کوشش آن حق گزاران یاد باد

م گر هچ صد رود است رد چشمم مُدا
زنده رودِ باغِ کاران یاد باد ای ردیغا رازداران یاد بادرازِ حافظ بعد از این انگفته ماند

پیشنهاد

چهره روز

باب اسرار
باب اســرار یکی دیگر از رمان هایی است که داستان آن 
با زندگی موالنا و شــمس گره خورده است و همان طور 
کــه می توان حدس زد، این ارتباط با شــخصیت اصلی 
کتاب – که زنی اهل لندن اســت – کامال عارفانه است. 
کتاب با ترجمه خوب و روان ارسالن فصیحی و در چاپ 
اول با 77۰۰ نســخه وارد بازار شــده است که این عدد 
امروزه بسیار قابل توجه است. در صفحه اول کتاب با یک 
ضرب المثل هندی روبه رو می شوید که چنین است: »دنیا 
خوابی است در خوابی دیگر«. بنابراین خواننده می تواند 
نتیجه گیری کند با رمانی طرف اســت که ذهنش را به 
شــدت درگیر می کند و یا حتی در میان دنیای خواب و 
دنیای واقعی در داســتان سردرگم شود و یا هر موضوع 
هیجان انگیز دیگر. اما باید کتاب را تا انتها مطالعه کرد و سپس نتیجه گیری کرد.در پشت جلد کتاب، 
قسمتی از مقدمه کتاب آمده است که از نظر ساختار، شباهت بسیار زیادی به مقدمه کتاب ملت عشق 
دارد. در واقع این مقدمه به شــکلی گنگ آخر داســتان را پیش روی مخاطب قرار می دهد، بنابراین 
پیشنهاد می کنیم اگر دوست دارید کمی بیشتر غافلگیر شوید این مقدمه را در ابتدای کتاب نخوانده رها 
کنید و به عنوان آخرین فصل کتاب مطالعه کنید. در این متن از پشت جلد کتاب می خوانیم:روی سنگ 
خون بود و در آسمان، بدر و در باغچه بوی خاک. درختان در خنکایی رعب آور شناور بودند. گاهِ غنچه 
کردِن گل های زمســتانی بود، دِم شکفتِن نرگس ها. هفت تن وارد حیاط شدند… هفت دِل غضبناک، 
هفت ذهِن مسخِر نفرت، هفت تیغ بُرنده. هفت مرد ملعون سکوت حیاط را هفت پاره کردند و رفتند به 
سوی دری چوبی که ماوای قربانی شان بود… روی سنگ خون بود و در باغچه خنکایی رعب آور. یگانه 

شاهِد جنایت بدر بود. بی حیرت، بی ترس، بی لرز می نگریست ....

لودویگ فان بتهوون
 )Ludwig van Beethoven :لودویگ فان بتهوون )به آلمانی
)غســل تعمید در ۱7 دسامبر ۱77۰ م. – درگذشتهٔ ۲۶ 
مارس ۱۸۲7(، موسیقی دان و آهنگساز اهل آلمان بود. 
وی شــخصیتی مهم در انتقال بین دوره های کالسیک 
و رمانتیک در موســیقی غرب بــود و یکی از بزرگترین 
آهنگسازان اروپایی به حساب می آید. زندگی حرفه ای او 
معموالً به دوره های »اولیه«، »میانی« و »پایانی« تقسیم 
می شــود. دورهٔ »اولیه« حدوداً تا سال ۱۸۰۲ ادامه دارد، 
دورهٔ »میانی« از سال ۱۸۰۲ تا ۱۸۱۲ را شامل می شود و 
دورهٔ »پایانی« از ۱۸۱۲ تا زماِن مرگ وی در سال ۱۸۲7 
اســت. او در طول زندگی خود آثار بسیاری آفرید که نُه 
سمفونی، پنج کنسرتو پیانو، یک کنسرتوی ویولن، سی 
و دو سونات پیانو، شانزده کوارتت زهی، دو مس و اپرای فیدلیو از آن جمله اند.بتهوون در بن متولد شد. 
استعداد موسیقی اش در سنین کودکی آشکار بود، و در ابتدا توسط پدرش یوهان فان بتهوون به سختی 
و فشرده آموزش داده می شد. وی بعداً توسط آهنگساز و رهبر ارکستر، کریستیان گوتلوب نیفه موسیقی 
آموخت و تحت نظارت او نخستین اثِر خود، مجموعه ای از واریاسیون ها برای ساز شستی دار را در سال 
۱7۸۳ منتشر کرد. او بیشتر اوقات با خانوادۀ هلن فان برونینگ]الف[ رفت وآمد داشت، با عالقه در آنجا 
پیانو تدریس می کرد و این راهی بود تا از زندگی خانگِی ناکارآمد رهایی یابد. وی در سن ۲۱ سالگی، به 
وین نقل مکان کرد و در آنجا آموختن آهنگسازی را با یوزف هایدن ادامه داد. وی سپس به عنوان یک 
پیانیســت چیره دست شهرت پیدا کرد و به زودی توسط کارل آلویس، شاهزاده لیخنوفسکی]ب[ برای 
آهنگسازی مورد حمایت قرار گرفت، که نتیجهٔ آن ساخت سه »تریو پیانو اپوس ۱« در سال ۱7۹5 شد 

)که اولین کارهایی بودند که او با اپوس نامگذاری شان کرد(.

سینما

»آدام سندلر« جایزه مارک تواین برای طنز آمریکایی را 
طی مراسمی در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی 
واشنگتن دی سی دریافت خواهد کرد.به گزارش ایسنا 
به نقل از هالیوود ریپورتر، جایزه »مارک تواین« که یکی 
از معتبرتریــن جوایز در عرصه کمدی اســت به فردی 
تعلق می گیرد که به شــیوه هایی شبیه به رمان نویس و 
مقاله نویس برجســته قرن نوزدهم، »ساموئل کلمنس« 
معروف به مارک تواین، بر جامعه آمریکا تأثیر گذاشــته  
باشد و »آدام سندلر« به عنوان چهره برگزیده این جایزه، 
این عنوان را روز ۱۹ مارس دریافت خواهد کرد.»ریچارد 
پرایور«، »ووپــی گلدبرگ«، »باب نیوهــارت«، »لیلی 
تاملین«، »نیل ســایمون«، »بیلی کریستال«، »جورج 
کارلیــن«، »الن دی جنرس«، »کارول برنــت«، »جی لنو«، »دیوید لترمــن«، »دیو چاپل« و »جان 
استوارت«، »اســتیو مارتین«، »تینا فی«، »ویل فرل«، »ادی مورفی«، »بیل موری« و »جولیا لوئیس 
دریفوس« از چهره هایی هستند که پیش تر موفق به دریافت جایزه مارک تواین شده اند.»دبورا اف راتر« 
رئیس مرکز کندی، در این باره گفت: »آدام سندلر بیش از سه دهه با فیلم ها، موسیقی و دوران حضورش 
به عنوان یکی از بازیگران محبوب برنامه »پخش زنده شــنبه شب« )SNL(، مخاطبان را سرگرم کرده 
و شــخصیت هایی خلق کرده است که ما را به خنده، گریه و گریه از خنده وادار کرده است«.»سندلر« 
که بیشتر برای بازی در فیلم های کمدی شناخته شده اخیرا در فیلم »زرنگ بازی« )Hustle( محصول 
نتفلیکس در یک نقش جدی دیگر ظاهر شده است. این فیلم که در ماه ژوئن اکران شد نیز با تحسین 

منتقدان روبرو شد و »سندلر« برخی از بهترین نقدهای حرفه ای خو را برای این فیلم دریافت کرد.

»آدام سندلر« برنده جایزه کمدی 
»مارک تواین« شد
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