
قیمت میوه و شیرینی و آجیل چقدر گران شد؟
افزایش سرسام آور ملزومات شب یلدا 

قیمت ملزومات شــب یلدا برای خانواری چهار نفره افزایشی بیش از 
چهارصد درصد را تنها در چهار سال تجربه کرده است.ایمان ربیعی- 
برآورد یک ســفره ساده برای شب یلدا با ملزوماتی ساده نظیر میوه و 
آجیل و شیرینی ، تنها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش 
یافته است . اگر هزینه خرید میوه شامل انار، پرتقال، سیب، هندوانه و 
نارنگی مد نظر قرار گیرد و یک کیلو آجیل و شیرینی نیز به این رقم 
اضافه شود، خانوار ایرانی باید نزدیک به هشتصد هزار تومان پرداخت 
کند. این در حالی اســت که همین ملزومات در سال گذشته قیمتی 
در حدود چهارصد هزار تومان را دارا بود. افزایش نزدیک به دویســت 
درصدی قیمت تنها در یک سال ، در شرایطی رخ داده است که بخش 
مهمی از کاالهای در همین یک ســال بیش از صد درصد رشد قیمت 

را شاهد بوده اند .

فعاالنبازارچهمیگویند؟
علی بهره مند، رییس اتحادیه قنــادان در گفتگو با خبرآنالین با تاکید بر 
اینکه بازار با کمبودی روبرو نیســت، تاکید کرد: قیمت شیرینی شب یلدا 
افزایش نخواهد داشــت.وی در توضیح این مطلــب ادامه داد: بازه قیمت 
مشخصی تعیین شده است که برای شیرینی تر هر کیلو ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار 
تومان، زبان و پاپیونی ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و دانمارکی نیز ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
هزار تومان بوده و بر این اساس نظارت صورت می گیرد و تشخیص کیفیت 
و قیمت با بازرس اتحادیه است.از سوی دیگر هر چند رییس اتحادیه آجیل 
فروشــان نیز از وجود کافی کاال در بازار سخن می گوید، یک فعال صنفی 
در این حوزه در محدوده دروازه شــمیران به خبرنگار ما گفت: اغلب مردم 
خریدشــان را برای روز پایانی گذاشته اند اما تا سال های قبل ما آجیل را 
برای شب یلدا کیلویی می فروختیم اما االن مردم در ابعاد نیم کیلو و گرمی 
از ما خرید می کنند .اســداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و ســبزی نیز به 
خبرانالین گفته است: کمبودی رد بازار میوه نیست و ذخایر مناسبی وارد 
بازار شــده است . رصد بازار میوه در سطح شهر نشان می دهد خرید میوه 
هنوز تغییری نکرده و اغلب افراد خرید را به امروز و فذدا موکول کرده اند-

تورمموادغذاییمیتازد
قیمت مواد غذایی در ایران در حالی دســتخوش افزایش قابل توجه شده 
اســت که پیش از این نیز تورم باالتر از سی درصد سبد معیشتی خانوار 
ایرانی را نشــانه رفته بود. کاهش قدرت خرید در شرایط کنونی محسوس 
است .هر چند روسای اتحادیه های میوه و تره بار و شیرینی فروشی و آجیل 
فروشان اعالم کرده اند که کمبودی در تهیه ملزومات شب یلدا نیست اما 
با این حال بسیاری از کسبه از نبود رونق در بازار می نالند و معتقدند که با 
کاهش محسوس فروش روبرو هستند . بسیاری از فعاالن اقتصادی دلیل 
این ریزش تقاضا را کاهش شدید قدرت خرید می دانند .الزم به ذکر است 
که نرخ تورم مواد غذایی بر اســاس امارهای ارائه شــده در آبان ماه سال 
جاری به ۶۳.۴ درصد رســیده است.این شاخص در روند ساالنه و ماهانه 
به ترتیب ارقام ۶۱.۳ و ۱.۳ واحد درصد را نشــان می دهد. گروه »میوه و 
خشکبار« با ثبت تورم ۳.۹ واحد درصدی، همچون ماه گذشته رکورددار 
افزایش قیمت در طول یک ماه به حساب می آید.»روغن ها و چربی ها« تنها 
گروهی است که در آبان ماه نرخ منفی تورم را ثبت کرد. اما این گروه در 
شــاخص نقطه ای و ساالنه همچنان پیشتاز نرخ تورم به حساب می آید و 
بیشترین تأثیر را روی تورم عمومی ۴۸.۱ واحد درصدی )نقطه ای( گذاشته 
است. نرخ تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵۲.۸ درصد و 

طی ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۵۷.۴ درصد است.
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رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هشدار داد
افزایش تا ۵ برابری دی اکسید گوگرد 

در هوای تهران 
رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت با اشــاره به 
عدم کنترل منابع انتشار آلودگی در شهر تهران، گفت: علی رغم اینکه 
در مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا قید شــده اســت که استفاده 
از سوخت های ســنگین مجاز نیست، اما برخی صنایع از سوخت های 
سنگین دارای گوگرد باال استفاده می کنند که در روزهای اخیر سبب 
افزایش ۳ تا ۵ برابری دی اکســید گوگرد در هوای تهران شــده است.

دکتر عباس شاهســونی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در سال 
جاری تاکنون ۲۳ جلسه شرایط اضطراری هوا در استان تهران برگزار 
شده است، گفت: این یعنی عمال یک ماه از سال ۱۴۰۱ وضعیت هوا در 
شــرایط اضطرار بوده است و این درحالی است که در کل سال ۱۴۰۰ 
تنها ۱۲ جلسه اضطرار در شهر تهران برگزار شده بود. این جلسات به 

درخواست وزارت بهداشت انجام می شود.

افزایش3تا5برابریدیاکسیدگوگرددرهوایتهران
وی با اشــاره به اعالم اخیر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مبنی 
بر افزایش غلظت آالینده دی اکسیدگوگرد در هوای شهر تهران، بیان 
کرد: ما طی سال ها مشکل SO۲ یا همان دی اکسید گوکرد را داشتیم 
که با توجه به حذف گوگرد از سوخت این مشکل هم برطرف شد؛ اما 
طی روزهای گذشته بویژه ۲۲ تا ۲۵ آذر افزایش ۳ تا ۵ برابری غلظت 
دی اکسید گوگرد در شهر تهران را شاهد بودیم که این نشان می دهد 
برخی از صنایع اقدام به استفاده از سوخت های حاوی گوگرد کردند.او 
ادامه داد: از تاریخ ۲۶ آذر به بعد میزان غلظت دی اکسید گوگرد مجددا 

کاهش یافت اما آثار روزهای پیشین هنوز در هوا وجود دارد.

تنفسدیاکسیدگوگردچهضرریبرایانساندارد؟
شاهســونی درباره عوارض تنفس دی اکســید گوگرد بر بدن انســان، 
تصریح کرد: SO۲ یکی از آالینده هایی است که سیستم فوقانی تنفسی 
را تحت تاثیر قرار داده و باعث سرفه، عطسه و مشکالت سیستم فوقانی 
تنفس می شود. مشــکل دیگر این است که SO۲  می تواند روی ذرات 
بچســبد و قســمت تحتانی تنفس را هم تحت تاثیر قرار داده و سبب 

تنگی تنفس شود.

ممنوعیتاستفادهازسوختهایسنگینوعدمتوجهصنایع
وی با تاکید براینکه ســوزاندن هر سوختی که گوگرد باال داشته باشد 
توسط صنایع و کارخانه ها مجاز نیست، اظهار کرد: در مصوبات کمیته 
اضطرار آلودگی هوا هم قید شــده است که اســتفاده از سوخت های 
سنگین مجاز نیست ولی با توجه به محدودیت صنایع برخی از آنها از 
سوخت های سنگین دارای گوگرد باال استفاده می کنند. سازمان محیط 
زیست باید بر این موضوع نظارت کند و جلوی استفاده از سوخت های 

سنگین را بگیرد.

منابع انتشار آلودگی هوا کنترل نمی شود
رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت درباره علت 
تداوم آلودگی هوا، گفت: در شــهری مانند تهران با ۹ میلیون جمعیت 
و تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت مواجه هستیم درحالی که هیچ 
محدودیتی هم برای عدم اســتفاده از خودروهای فرســوده و آالینده 
دیزلــی نداریم و تنها به تعطیلی هایی اکتفا می کنیم که مواجهه گروه 
آســیب پذیر با آلودگی هوا را کاهش دهد. در واقع برای منابع انتشــار 
آلودگی هوا هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته است و منابع همچنان به 

تولید آالینده ها ادامه می دهند.

آلودگیهواچهارمینعلتبروزمرگهایزودرس
او با اشــاره به اینکه آلودگی هــوا در حال حاضر نه تنها به عنوان یک 
موضوع زیست محیطی بلکه به عنوان چهارمین علت مرگ های زودرس 
شناخته می شود، تصریح کرد: کیفیت پایین هوا می تواند چشم ها، بینی 
و گلو را تحریک کند، باعث تنگی نفس، تشدید آسم و سایر بیماری های 
تنفسی شود و بر سیستم قلبی عروقی تأثیر بگذارد. تنفس هوای آلوده 
برای مدت طوالنی می تواند مشــکالت جدی تری ایجاد کند به شکلی 
که تخمین زده می شــود که آلودگی هوا ساالنه عامل مرگ زودرس ۷ 

میلیون نفر در جهان باشد.

لزومآگاهیازوضعیتهوایروزانه
وی به تشــریح نکات ضروری که هنگام مواجهه بــا هوای آلوده باید 
بدانیم اشــاره کرد و گفت: اولین مــوردی که در خصوص آلودگی هوا 
باید بدانیم آگاهی از وضعیت کیفیت هوا است. AQI  شاخصی است که 
برای گزارش روزانه  کیفیت هوا به کار می رود و به طور ســاده با رنگ 
بندی های خاص نشان می دهد که هوای اطرافتان چقدر آلوده است و 
این حد از آلودگی چه اثراتی ممکن است بر سالمتی شما داشته باشد. 
برای دسترسی به اطالعات شاخص کیفیت هوا در شهر تهران می توانید 
به ســایت شرکت کنترل و کیفیت هوای تهران یا سامانه پایش کیفی 
هوای کشور مراجعه کنید؛ البته اپلیکیشن موبایلی نیز برای این منظور 
آماده شده اســت.وی باتاکید بر لزوم شناسایی و مراقبت از گروه های 
حساس، اظهار کرد: کودکان، سالمندان و زنان باردار مستعد بیشترین 
ابتــال به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا هســتند. در این بین افراد 
دارای بیماری های قلبی و عروقی، تنفســی و آســم نیز بسیار آسیب 
پذیر هستند. در واقع ژنتیک فرد، بیماری های زمینه ای و تغذیه نیز بر 

حساسیت فرد به آلودگی هوا تأثیر گذار است.

توصیههایوزارتبهداشتراجدیبگیرید
وی افزود: این مهم اســت که افراد به پیام های بهداشتی که از طرف 
وزارت بهداشــت منتشر می شــود، عمل کنند. در روزهایی که هوا 
ناســالم برای گروه های حساس )شاخص کیفیت هوا ۱۰۱ الی ۱۵۰ 
ورنگ زرد( باشــد زمان بازی کــودکان در فضای باز و پارک ها را به 
میزان زیادی کاهش دهید. همچنین افراد مسن و بیمارانی که دارای 
مشکالت تنفسی هستند نیز فعالیت خود را در فضای بیرون کاهش 

دهند.

در دولــت دوم احمدی نژاد صادرات تایر به رغم بازارهای 
خوبــی کــه در منطقه وجود داشــت متوقف شــد و 
کانتینرهای صادراتی این محصول از مرزها برگشت خورد. 
در آن زمان این موضوع مطرح شــد که کشور با کمبود 
تایر روبه رو اســت و صادرات آن باید متوقف شود، با این 
حال با پیگیری های مداومی که صورت گرفت، در نهایت 
سال قبل مجوز صادرات تایر به میزان پنج درصد تولید 
داخلی تصویب شــد. در حال حاضر اما صادرات به طور 
کامل آزاد شده و البته این زمان ازدست رفته، به نابودی 
بازارهای صادراتی و انتقال مشــتریان به تولیدکنندگان 
کشورهای دیگر از جمله چین منجر شد. با این حال بار 
دیگر موضوع صادرات به هدف مهم تولیدکنندگان حوزه 
تایر تبدیل شده تا بار دیگر بازارهای خود را پس بگیرند.

در حال حاضر البته در بازار تایرهای تی بی آر سیمی که 
عالوه بر تولید در داخل، محصولی وارداتی نیز هســت 
دولت با صــادرات مخالفت کرده تا به این نحو تعادل را 
در بازار این محصول برقرار کند؛ این در حالی اســت که 
در یک اقتصاد آزاد صادرات و واردات هر دو مجاز است و 
کمبود یا مازاد محصول در یک تجارت آزاد تراز می شود 
نه با سیاست های محدودیت زا.نکته دیگر در صنعت تایر 
ایران اما عدم صدور مجوز الزم برای افزایش قیمت در ۹ 
ماه گذشته بوده است. این موضوع باعث شده کارخانه ها 
با ۳۰ درصد زیان مســتقیم تولید کنند و انتظار می رود 
صادرات بخشــی از این زیان تحمیلــی را جبران کند. 
این در حالی اســت که صنعت در بخشی از محصوالت، 
مجاز به صادرات نخواهد بود و این ایراد مهمی محسوب 
می شــود که باید دولت در آن تجدید نظر کند. از منظر 
اقتصادی هدف اصلی از ســرمایه گذاری کســب ســود 
اســت و زمانی که تولیدکننده با زیان ۳۰درصدی تولید 
می کند، آیا جذب ســرمایه برای صنعت عملی اســت؟ 
اکنون دولت ساده ترین مسیر را انتخاب کرده و به جای 
آنکه ارز را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، همان را به 

واردکنندگان می پردازد تا محصولی را که در داخل تولید 
می شود وارد کنند. این در حالی است که راه اندازی یک 
کارخانه بسیار سخت، هزینه بر و ریسک زاست که بیش 
از واردات نیازمند حمایت دولت است. تولیدکننده ایرانی 
۶۰۰ میلیارد تومان هزینه راه اندازی کارخانه تولید تایر 
را متقبل می شــود، اما در برابــر موجی از واردات همان 
محصول قرار می گیرد و این در حالی اســت که ارزبری 
تولیــد داخلی تایر بــه ازای هر کیلو یک دالر اســت و 
ارزبــری واردات این محصول بــه ازای هر یک کیلوگرم 
شــش دالر اســت و دولت بــا واردکننــدگان بیش از 
تولیدکنندگان همکاری می کند.به عنوان مثال در تولید 
داخلی، قیمت ها کنترل می شوند، اما وقتی تاجر کاال را 
وارد می کند مشمول قیمت گذاری نیست. از این رو باید 
گفت دولت به آن نســبت که از واردات حمایت می کند 
طرفدار تولید داخلی نیســت و شــعار حمایت از تولید 
داخلــی عماًل به جایی نرســیده و این به دلیل ناآگاهی 
مسووالن از شرایط حاکم بر صنایع ایرانی است. از سمت 
دیگر دولت ها به یک اقدام زیرساختاری اعتقادی ندارند 
و به دنبال نتایج آنی هستند. زمانی که تایر وارد می شود 
به ســرعت نیاز بازار تامین می شود، اما اگر قرار باشد به 
صورت پایه ای نیاز بازار را تامین کند، باید کارخانه بسازد 
و این امر مســتلزم زیرســاخت ها و گذشت زمان است؛ 
موضوعاتی که دولت به ســادگی زیر بار آنها نمی رود و 
ترجیح می دهد بازار را به سرعت و از هر راهی به تعادل 
برســاند، حتی اگر کوتاه مدت و موقتی باشد.نتیجه این 
نگاه موقتی دولت را می توان با نگاهی به صورت های مالی 
شرکت های تایرساز مشاهده کرد که با همه تالش هایی 
که برای تولید مناسب و عرضه کافی و تامین بازار انجام 
می دهند، قربانی واردات شده اند و همگی با صدها میلیارد 
تومان زیان روبه رو هستند و این در حالی است که سهام 
بسیاری از شــرکت های تایر در بورس عرضه می شود و 
سهامداران خواســتار سود هستند و زیان این شرکت ها 

برایشان قابل قبول نیست.
برای افزایش و کاهش قیمت چند مؤلفه اساســی وجود 
دارد. ۲۵ درصد تایر را کربن تشــکیل می دهد و افزایش 
قیمت نفت باعث می شــود قیمت کربــن که در بورس 
به فروش می رســد افزایش یابد. اما دولت در قبال همه 
زنجیره تامین رفتار مشابهی به کار می گیرد و این در حالی 
است که ارز را با قیمت بسیار باال در اختیار تولیدکننده 
قرار می دهد. این تناقض ها در رفتار دولت اجازه نمی دهد 
شــرکت ها محصوالت خود را با سود متعارف به فروش 
برسانند و این امر در ادامه جلوی سرمایه گذاری، توسعه 
خطوط تولید و گسترش بازار را خواهد گرفت و شرایط 
از آنچه هســت بدتر شده و به نفع شرکت های چینی و 

واردکننده خواهد بود.

پیشنهادزیرساختیبرایدولت
برای رفع این مشکالت راه اندازی سه کارخانه تایرسازی 
ضروری اســت تا کمبود تایر در کشــور برطرف شود. از 
طرفــی باید واردات تایر ممنوع یا واردات آن مشــمول 
قیمت گذاری باشــد، چراکه در یک بــازار متعادل همه 
چالش ها برطرف می شوند. در حال حاضر تعرفه واردات 
چهار درصد بوده و قیمت گــذاری نیز وجود ندارد و در 
نتیجه تجار به هر میزان که اراده کنند تایر وارد می کنند. 
امروزه چهار میلیون حلقه تایر سیمی برای کشور کافی 
است و این در حالی است که میزان واردات این محصول 
به دو برابر این رقم می رسد که این امر به معنای تهدید 
جدی برای صنعت است و حتی جذب سرمایه گذار به این 
صنعت را نیز از صرفه اقتصادی دور می کند.برای رفع این 
مشکالت نیازمند تصمیم گیری سریع و منطقی هستیم. 
البته ناگفته نماند تجار و واردکنندگان نیز حاضر نیستند 
منافع کنونی خود را قربانی تصمیمات زیرساختی کنند 
و در صورتــی که دولت از فردا تصمیم به محدود کردن 
واردات به هر شــکلی بگیرد، البی واردکنندگان تایر در 
نقاط تصمیم گیر فعال خواهد شد و در نتیجه فشار از باال 
به دولت را شاهد خواهیم بود. این بدان معناست که در 
عمل مسووالن حمایتی از تولیدکننده داخلی نمی کنند 
و این در حالی اســت که هر کارخانه تولیدی هزاران نفر 
نیروی کار و خانواده آنها را تحت حمایت خود قرار داده 
اســت. اما از آنجا که تفکر اقتصاد ایران تولیدگرا نیست 
و وارداتی اســت چالش های کنونی ادامه دار خواهد بود. 
متاسفانه به رغم حمایت های مقام معظم رهبری و اسناد 
چشــم انداز اقتصادی بر ضرورت حمایت از تولید داخل، 
در عمل حمایتی از تولید صورت نمی گیرد. این در حالی 
است که در سال های بسیار دور که وزارتخانه های صنایع 
و معادن و بازرگانــی از هم جدا بودند، مجوز واردات هر 
محصولــی منوط به عدم تولیــد داخلی همان محصول 
بود؛ سیاســتی که به تدریج رنگ باخت.متاســفانه باید 
گفت دولت ها قدر تولیدکننده را نمی دانند و به عشــقی 
که تولیدکنندگان به اقتصاد و صنعت کشــور دارند آگاه 
نیســتند. تولیدکنندگان نیز می توانند بهترین برندهای 
تولیــدی دنیا را به جای برندهای چینی و با قیمت هایی 
بسیار پایین تر از قیمت هایی که اکنون وارد می شود، وارد 
کنند و بــازار را در اختیار بگیرند، اما تولیدکننده ایرانی 
عاشق تولید است. تولیدکنندگان ایرانی انتظار زیادی از 
دولــت ندارند؛ تنها انتظار آنهــا تولید و فروش، حتی بر 
مبنای قیمت تمام شده است و زیان ۳۰درصدی فروش 

منصفانه نیست.

مقابلهباتولید

رویکرد دولت نسبت به واردات تایر چیست؟

خاندوزیدرنشستخبریمطرحکرد؛

پرداخت یارانه با شیوه فعلی موقت خواهد بود
رییسسازمانبورسخبرداد:

نخستینمرحلهسودسهامعدالت
امروزواریزمیشود

سخنگویوزارتصمتاعالمکرد

واردات200هزارخودروظرف6ماهآینده

تهران- ایرنا- رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار از پرداخت سود ســهام عدالت از روز چهارشنبه ) ۳۰ 
آذرماه( به صورت علی الحســاب خبر داد و اعالم کرد: به حساب سهامدارانی که پرتفوی سهام عدالت آنها 
۵۳۲ هزار تومان است، ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی دارند، یک میلیون و ۱۲۸ 
هزار تومان واریز خواهد شد.به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی در مورد پرداخت 
سود سهام عدالت، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، سود سهامداران مستقیم و غیرمستقیم 

سهام عدالت از امروز )چهارشنبه ۳۰ آذر ماه(....

مهاجرت مستاجران به حاشیه  های شهر

آلمان:

ماجرای تغییر دامنه پرداخت یارها چیست؟مذاکره برای احیای برجام در دستور کار نیست
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خیاطیان:
ایران برای توسعه روابط با تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری گفت: اراده ایران و تاجیکستان برای ارتقای سطح روابط عاملی 
مهم برای گسترش تعامالت دو کشور است. ایران برای توسعه روابط با تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمدصادق خیاطیان در دیدار خیرالدین عثمان زاده رئیس مرکز مطالعات اســتراتژیک ریاســت 
جمهوری تاجیکستان ضمن تاکید بر اهمیت این کشور در سیاست خارجی دولت مردمی، بر گسترش مناسبات و 
همکاری های علمی و راهبردی میان دو مرکز راهبردی ریاست جمهوری کشورها تاکید کرد.در این دیدار خیاطیان 

ضمن اشــاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشــور و بازتاب آن در روابط حسنه دو کشور، اراده جدی سران دو کشور برای ارتقای سطح 
روابط فیمابین را عاملی مهم برای گسترش تعامالت و پیشبرد همکاری ها برای توسعه دو کشور برشمرد و ابراز کرد: ایران برای توسعه روابط با تاجیکستان هیچ 
محدودیتی ندارد.وی همچنین بر ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی و رفع چالش های موجود و استفاده از ظرفیت عظیم نیروهای فنی و مهندسی جمهوری 
اسالمی ایران در پروژه های فنی تاجیکستان تاکید کرد و گفت: دیپلماسی سالمت و دیپلماسی علمی با تأکید بر تبادل استاد و دانشجو و همچنین همکاری ها در 
حوزه فناوری و دانش بنیان از دیگر مسائلی است که می تواند پیوند دو ملت ایران و تاجیکستان را بیش از پیش عمیق و گسترش دهد.در این دیدار رئیس مرکز 
مطالعات استراتژیک جمهوری تاجیکستان نیز ضمن تاکید بر جایگاه راهبردی جمهوری اسالمی و نقش کلیدی ایران در مناسبات منطقه ای، بر گسترش روابط 
دوجانبه تاکید و بر انجام پروژه ها و یادداشت تفاهم های مشترک تاکید کرد.وی در ادامه، ضمن اشاره به تالش رهبران دو کشور بر گسترش همکاری دوجانبه، 
ابراز داشت که تاجیکستان گسترش روابط دو کشور را موجب توسعه در آسیای مرکزی ارزیابی می کند و بر همین اساس، تالش دارد از فرصت ها و زمینه های 
همکاری مشترک در جهت صلح و ثبات کشورهای منطقه بهره گیرد.رئیس مرکز مطالعات استراتژیک جمهوری تاجیکستان، خطر تروریسم و جریان تکفیری 
را خطری مشترک برای منطقه دانست و اظهار داشت: می توان از تجربه موفق جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم و مقابله با جریان های تکفیری برای 
صلح و ثبات منطقه استفاده کرد.در پایان این نشست دوجانبه، طرفین ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، بر تداوم همکاری ها و برگزاری نشست های 

دوجانبه علمی و پژوهشی و انعقاد تفاهم نامه در چارچوب پیشبرد اهداف مشترک تاکید کردند.

گزیده خبر
اراده مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی

دولت موافق است
رئیس کمیســیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مجلس روی موضوع تفکیک 
وزارت راه و شهرســازی مصمم است، گفت: دولت و رئیس جمهور هم موافق این 
کار هستند.محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی، گفت: اعتقاد ما بر این اســت که تفکیک این 
وزارتخانه به بهبود وضعیت راه و مسکن کشور کمک می کند.وی با تاکید مجدد 
بر اینکه وزارت راه و شهرســازی باید تفکیک شود، اظهار داشت: مجموعه بزرگ 
مســکن و حمل و نقل اصاًل از یک جنس نیســتند و بســیاری از اوقات نزدیک 
کــردن این دو مجموعه به یکدیگر باعث می شــود انرژی ها هدر برود و به جایی 
هم نمی رســد.رئیس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: ما 
روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرســازی مصمم هســتیم، رئیس جمهور و 
رئیس مجلس شــورای اســالمی هم این موضوع را قبول دارند و موافق تفکیک 
وزارت راه و شهرســازی هستند.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه سه ماه پیش طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی ارائه دادیم، متذکر شد: با توجه به اینکه وزیر راه و 
شهرسازی تغییر کرد، منتظریم که وی زودتر این موضوع را عملیاتی کند.رضایی 
کوچی ادامه داد: اگر هر دو مجموعه راه و شهرســازی همچنان در کنار یکدیگر 
باشند، آسیب جدی به حوزه مسکن و حمل و نقل وارد می شود. مجموعه وزارت 
راه و شهرسازی بسیار سنگین است و باید برای موفقیت در حوزه حمل و نقل و 
مسکن، دو وزارتخانه مستقل برای این دو بخش داشته باشیم.رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی عماًل در 
اســتان ها انجام شــده است، به این معنا که حوزه مســکن در یک جا و حمل و 

نقل در جای دیگری است و در استان ها عماًل این دو بخش از هم جدا هستند.

در گفت وگوی اعالم شد 
تاکید ایران بر رفع هرچه زودتر انسداد 
کریدور »الچین« به صورت مسالمت آمیز 

ســخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد ســریعا موضوع رفع انســداد 
کریــدور الچین از طریق گفت وگو و بصورت مســالمت آمیــز بین آذربایجان و 
ارمنستان حل و فصل شود. ناصر کنعانی  در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری 
ایسنا در خصوص مســدود سازی کریدور الچین اظهار کرد : جمهوری اسالمی 
ایران همواره بر حل مسالمت آمیز اختالفات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
تاکید کرده است.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: معتقدیم اجرای کامل 
مفاد بیانیه سه جانبه آتش بس ٩ نوامبر ٢٠٢٠ می تواند نقطه پایانی بر اختالفات 
بین دو کشور باشد.کنعانی با بیان اینکه استقرار صلح و ثبات در منطقه نیازمند 
پرهیز از هرگونه تنش غیر ضروری است،  ابراز امیدواری کرد سریعا موضوع رفع 
انسداد کریدور الچین از طریق گفتگو و بصورت مسالمت آمیز بین طرفین حل 
و فصل شود.به گزارش ایسنا ، انسداد کریدور الچین  در طی روزهای اخیر باعث 

واکنش کشورهای مختلف شده اند چرا این کشورها معتقد هستند  .

نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 و برجام

نماینده ایران: آماده ایم مذاکرات وین را از سر بگیریم
امیرسعید ایروانی، ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
با انتقاد از سیاست های یکجانبه آمریکا با تاکید بر اینکه فشار، 
ارعاب و رویارویی راه حل نیســت و به جایی نمی رسد، خطاب 
به آمریکا گفــت: که فریب را متوقف کنید.به گزارش ایســنا، 
امیرسعید ایروانی ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد روز دوشــنبه به وقت محلی در نشست دوره ای و عادی 
شــورای امنیت درباره اجرای قطعنامــه ٢٢۳۱ و برجام گفت:  
امــروز همانطور که انتظار مــی رفت، اعضای شــورا بار دیگر 
حمایت خود را از احیای برجام ابراز کردند و اجرای کامل آن به 
عنوان تنها اقدام عملی خواســتار شدند. بدیهی است که برجام 
تنها با پرداختن به ریشــه های اصلی وضعیت فعلی آن، یعنی 
خروج آمریکا از توافق در تاریخ ۸ می ٢٠۱۸، قابل بازگشــت و 
احیاء اســت.این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران تصریح 
کرد: فشــار، ارعاب و رویارویی راه حل نیســت و به جایی نمی 
رســد. اگر آمریکا واقعاً خواهان احیای برجام اســت، باید تنها 
بر دیپلماســی تکیه کند. ایران به نوبه خــود بر تعهد خود به 
گفت وگو و دیپلماســی تاکید می کند.وی افــزود: ما آماده ایم 
مذاکرات وین را از ســر بگیریم، برای دســتیابی به یک راه حل 
قابل قبول همکاری کنیم و حتی نشســت وزیران را در اســرع 
وقــت ترتیب دهیم تا احیای برجــام را اعالم کنیم. اما این امر 
در صورتی قابل دستیابی است که آمریکا متحده اراده سیاسی 
واقعی نشــان دهد و آماده کار در جهت راه حل رضایت بخش 
باشد و موافقت کند که به طور کامل به تعهدات خود عمل کند.

ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: آمریکا 
اکنــون توپ را در زمین خود دارد. باید نشــان دهد که صادق، 

قابل اعتماد و قادر به اجرای وعده هایش است. اکنون وقت اقدام 
است.ایروانی همچنین  در بخشــی دیگری از سخنانش درباره 
اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر نقض قطعامه ٢٢۳۱  گفت: 
عالوه بر این، ورود و مشــارکت دبیرخانه )سازمان ملل(  در به 
اصطالح »تحقیقات« برای »بررسی« ادعایی نقض قطعنامه به 
وضوح فراتر از وظایفی است که شورای امنیت از طریق قطعنامه 
٢٢۳۱ و سند )یادداشت( شــماره S/۴۴/٢٠۱۶ رئیس شورا به 

دبیرخانه واگذار کرده اســت. بر اســاس این دو سند، دبیرخانه 
هیچ گونه مأموریتی برای اجــرای قطعنامه ٢٢۳۱ به جز ارائه 
»پشتیبانی اداری« از کار شــورای امنیت ندارد.دیپلمات ارشد 
جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملل گفت: بنابراین، این 
فعالیت های فراقانونی توســط دبیرخانــه غیرقابل قبول بوده و 
باید از آن خودداری شود و هرگونه یافته یا ارزیابی احتمالی بر 
اساس این فعالیت ها غیرقانونی و فاقد اثر است. من باید مجدداً 

موضع غیرقابل تغییر کشورم را تکرار کنم که برنامه های فضایی 
و موشکی جمهوری اســالمی ایران خارج از حوزه یا صالحیت 
قطعنامه ٢٢۳۱ است.ســفیر ایران در ســازمان ملل ادامه داد: 
بر این اســاس، ایران هیچ موردی را که مشــمول بند ۴ )الف( 
ضمیمه ب قطعنامه ٢٢۳۱ باشد، به روسیه منتقل نکرده است و 
هرگونه ادعای خالف آن بی اساس بوده و رد می شود. همچنین 
شایان ذکر است که ما قباًل گفتگوهای دوجانبه با اوکراین برای 
رفع سوء تفاهمات موجود در این زمینه برگزار کرده ایم. عالوه 
بر این، تعدادی از پهپادهایی که قبل از جنگ اوکراین توســط 
ایران به روسیه منتقل شــده اند - که ذیل ویژگی فنی مندرج 
در بنــد ۴ )الف( ضمیمه B قطعنامــه ٢٢۳۱ قرار نمی گیرند، 
یرای اســتفاده در جنگ اوکراین نبوده است.ایروانی تاکید کرد: 
بنابراین، کمپین اطالعات نادرســت و اتهامات بی اساس علیه 
ایران باید پایان یابد. این تالش ها هیچ هدفی جز منحرف کردن 
توجه از انتقال مقادیر انبوه تسلیحات پیشرفته توسط کشورهای 
غربی بــه اوکراین به منظــور طوالنی کردن درگیــری ندارد.
دیپلمات ارشد جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل اظهار 
داشت: در نهایت، ما ایجاد ارتباط ساختگی بین مسائل منطقه 
ای و قطعنامه ٢٢۳۱ را رد می کنیم. اما در پاسخ به برخی ادعاها 
در مورد سیاست منطقه ای جمهوری اسالمی ایران، باید تاکید 
کنم که سیاست خارجی ایران مبتنی بر احترام کامل به حقوق 
بین الملل، احترام متقابل، حسن همجواری، همکاری و گفتگو 
و همچنین حفظ صلح و امنیت منطقه از طریق مشارکت فعال 
همه کشورهای منطقه می باشد. همانند گذشته، ما آماده تعامل 

فعال و سازنده با کشورهای منطقه هستیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با امیرعبداللهیان بر عزم این اتحادیه 
برای پیشــبرد و به نتیجه رســاندن مذاکرات وین تاکید نمود و گفت: مذاکرات 
هسته ای جدا از سایر موضوعات در دســتورکار است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، در حاشیه کنفرانس 
بغداد ٢ در امان پایتخت اردن، نشســت مشــترکی با جوزپ بورل، نماینده عالی 
و مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا برگزار نمود. در این نشست، مهمترین 
موضوعات در دستورکار ایران و اتحادیه اروپا بویژه شرایط حاکم بر مذاکرات وین، 
مــورد تبادل نظر دو طرف قرار گرفت.در این مالقات امیرعبداللهیان، ضمن اعالم 
آمادگی جمهوری اســالمی ایران برای جمعبندی مذاکرات وین براســاس پیش 

نویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه ها مذاکرات سخت و فشرده است، به طرف های 
مقابل توصیه نمود با پرهیز از سیاســی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع 
بینانه، تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرند.وزیر خارجه کشورمان در 
این دیدار، رویکرد کشورهای غربی در حمایت از اغتشاشگران و وضع تحریم های 
غیرقانونی علیه جمهوری اســالمی ایران به بهانه های واهی حمایت از حقوق بشر 
مردم ایران را محکوم کرد.وی حمایت از حقوق بشــر را جزو اصول پایه ای انقالب 
اســالمی دانســته و ضمن یادآوری رویکرد کشورهای غربی در نقض حقوق بشر 
ملــت ایران از جمله در همراهی با تحریم های غیرقانونی آمریکا، ریختن اشــک 
تمساح از سوی این کشورها در حمایت از حقوق مردم ایران را باورپذیر ندانست.

امیرعبداللهیــان با تبییــن موضع و رویکرد 
اصولی جمهوری اســالمی ایران در حمایت 
از تمامیــت ارضی اوکرایــن و تاکید بر راه 
حل های مســالمت آمیز برای خاتمه جنگ 
و حل بحــران اوکرایــن، آمادگی جمهوری 
اســالمی ایران برای رفع هر ســوءتفاهم در 
تعامل مستقیم با طرف اوکراینی را نیز اعالم 
کرد.جوزپ بورل در این مالقات، با تشــریح 

مواضع و رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اســالمی ایران طی ماه های 
اخیر، موضوع برجام و مذاکرات هســته ای را جدا از سایر موضوعات در دستورکار 
دو طرف دانست و بر عزم اتحادیه برای پیشبرد و به نتیجه رساندن مذاکرات وین 
تاکید نمود.در این مالقات، علی باقری، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و انریکه 

مورا، هماهنگ کننده مذاکرات وین حضور داشتند.

بورل در دیدار با امیرعبداللهیان تاکید کرد؛

عزم اتحادیه اروپا در به نتیجه رساندن مذاکرات وین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/1523 آقای اقبال قدیمی فرزند کریم به شماره ملی 
38589۶۶4۶0 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی کانی پادشاه به مساحت ۶581/95 متر مربع به شماره پالک 2425 فرعی از ۶4 اصلی واقع در بخش 14 
شهر زرینه خریداری از مالک رسمی آقای کریم قدیمی 2-برابر رای شماره 1401/153۶ آقای صالح اثوابی فرزند محمد به شماره ملی 3859۶77799 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب ساختمان به مساحت 299/4 متر مربع به شماره پالک 13371 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای کاکه عبداله حمیدی 3-برابر رای شماره 
1401/1540 آقای ابراهیم فرجی فرزند محمد به شماره ملی 3859۶7۶0۶7 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 75 متر مربع به شماره پالک 13370 فرعی 
از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 4-برابر رای شماره 1401/1531 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 3859242881 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی دره محمد کریم به مساحت 32003 متر مربع به شماره پالک 374 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 17 قریه پاپاله خریداری 
از مالک رسمی آقایان محمد صالح ، سعید،محمد رحیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی 5-برابر رای شماره 1401/154۶ آقای ناصر فتحی فرزند عباس به شماره ملی 3859007734 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 28941/5۶ متر مربع به شماره پالک 3۶ فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای زین 
العابدین اردالن ۶-برابر رای شماره 1401/1533 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 3859242881 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی 
سفید سمت حیدردیده بان به مساحت 157447 متر مربع به شماره پالک 375 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 17 قریه پاپاله خریداری از مالک رسمی آقایان محمدصالح،سعید،محمدر

حیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی 7-برابر رای شماره 1401/1301 آقای اقبال مرادیان فرزند عبدالکریم به شماره ملی 3859058215 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم محل اجرای طرح احداث گلخانه با مشهوریت محلی برچاه به مساحت 4000 متر مربع به شماره پالک 258 فرعی از ۶7 اصلی واقع در بخش 14 قریه ظفرآباد خریداری از مالک رسمی 
آقایان عبدالکریم،عبدالرحیم،و محمد رحیم همگی مرادیان 8-برابر رای شماره 1401/1۶03 آقای علی عبدی فرزند محمود به شماره ملی 38587888031 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دوله باریکه به مساحت ۶731/55 متر مربع به شماره پالک 1339۶ فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
عبدی 9-برابر رای شماره 1401/1۶01 آقای محمد صدیق شریفیان فرزند محمد علی به شماره ملی 3858873۶1۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 31204/22 
متر مربع به شماره پالک 253 فرعی از 40 اصلی واقع در بخش 17 قریه قلعه جقه خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد سعید قیصری 10-برابر رای شماره 1401/1544 آقای حمید 
میرزائی فرزند محمد علی به شماره ملی 3858800554 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی بان سراوقره خان به مساحت 23283۶/۶4 متر مربع به شماره 
پالک 258 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 قریه قراتوره خریداری از مالک رسمی آقای احمد غفاری 11- برابر رای شماره 1401/1529 آقای رئوف فالحی فرزند محمود به شماره ملی 
3859242881 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی خداکرم باال سمت راه قره دره به مساحت 278935  متر مربع به شماره پالک 377 فرعی از 21 
اصلی واقع در بخش 17 قریه پاپاله خریداری از مالک رسمی آقایان محمدصالح،سعید،محمدرحیمن،احمد،محمود،ابراهیم همگی فالحی 12-برابر رای شماره 1401/1542 آقای ناصر ویسی 
فرزند عبدالرحیم به شماره ملی 3859134892 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان جهت اجرای طرح پرورش گوسفند داشتی به مساحت 1078/88 متر مربع به شماره پالک 374 فرعی از 
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گزیده خبر

بازاراجارهبهادرفصلسردسالبهکدامسمتوسومیرود؟
مهاجرت مستاجران به حاشیه  های شهر

باشگاهخبرنگارانجواننوشت:نرخ
اجارهبــهطورمعمولدرنیمهدوم
ســالکاهشیمیشــودامااکنون
بسیاریازمستاجرانازشرایطاین
بــازارواقداماتحمایتیوعدهداده
شدهراضینیستند.اینروزهاگرانی
بهبازاراجارهمســکنهمرســیده

استوباعثشدهکهبســیاریازمستاجرانبرایپیداکردنفایلمناسب
بودجهخودبهحومهشــهرهامهاجرتکنند.پیشازاینبرخیکارشناسان
ازبازگشــتآرامشبهبازارمسکندرنیمهدومسالخبردادهبودندامابه
نظرمیرسدکهاینبازاردرآستانهشروعزمستانهمبانوسانروبروشدهو

معادالتمستاجرانرابرهمزدهاست.

مستاجران به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند
حسنییکیازمستاجراندرمنطقهجنوبتهرانبهباشگاهخبرنگارانجوان
گفت:بازاراجارهمسکندرحالحاضرباافزایشقیمتروبروشدهاستاما
برخیازمشاورانامالکمیگویندصبرکنیدتابازاردرزمستانآرامشود.او
میگوید:رشدنرخاجارهامسالبهبیشاز۳۰درصدرسیدهاست.درسال
هایگذشــتهاسبابکشــیوجابهجاییرادرنیمهدومسالبهدلیلآرام
بودنبازارانجاممیدادیماماامســالقیمتهادربازارکاهشینبودهاست.
همچنینوحیدییکیدیگرازمســتاجراندرمنطقه۱۰تهرانمیگوید:
قیمتاجارهدراینمحدودهکمترازماهی۳تا۴میلیونتوماننیســتو
متاســفانهبههربنگاهیهمکهمراجعهمیکنیمواحدمسکونیبرایرهن

کاملرابهمامعرفینمیکند.

بازار اجاره ماهانه داغ تر از رهن کامل شده است
درهمینرابطهعبداهللاوتادیعضوهیئتمدیرهاتحادیهمشــاورانامالک
کشوربهباشــگاهخبرنگارانجوانگفت:درحالحاضربازاردریافتاجاره
مسکنبسیارداغترازبازاررهنکاملواحدمسکونیشدهاست.بهدلیلنرخ
ســودپایینبانکهاوکاهشارزشپولملی،برایبسیاریازمالکان،پول
رهنکاملفایدهاینداردوحتیاگردربانکهمباشدبهمیزاناجارهایکه
دریافتمیکنندبرایآنهاسودآورنیست.بهگفتهعضوهیئتمدیرهاتحادیه
مشــاورانامالککشور،اینموضوعبرایبسیاریازمستاجرانباعثایجاد
مشکلشــدهودرهمینزمینهبایددولتبرنامهریزیانجامدهدکهالبته
دراینموضوعبهدلیلآنکهدراختیارکاملمالکاســتنمیشودچندان
کمکیکرد.براساساینگزارشباتوجهبهآنکهیکیازاصلیترینبرنامههای
دولتبرایکنترلبازارمسکنبهویژهبازاراجاره،پرداختتسهیالتودیعه
مســکنبودهاستامابسیاریازمستاجرانومتقاضیانمیگویندتاکنون
باوجودارائهتمامیمدارکوتکمیلپروندههنوزتســهیالتیدراینبخش

دریافتنکردهاند.

170 هزار نفر تسهیالت ودیعه مسکن دریافت کرده اند
براســاسجدیدتریــنآمارهایبانکمرکزیازتاریخ۶تیر)زمانارســال
دســتورالعملوزارتراهوشهرســازیوابالغبهبانکها(تا۲۴آذردرقبال
تسهیالتودیعهمسکن۲۰۷هزارپروندهتشکیلشدهکهازاینتعداد۱۷۰
هزارنفربهمیزان۹هزارو۷۰۰میلیاردتومانتسهیالتدریافتکردهاند.

بعد از گذشت 6 ماه همچنان چشم انتظار دریافت تسهیالت ودیعه 
هستیم

درهمیــنرابطهمقیمییکیازمتقاضیانتســهیالتودیعهبهباشــگاه
خبرنــگارانجواناعالمکرد:ازابتدایزماننامنویســیجهتدریافتاین
تسهیالتاقدامکردهایموباوجودآنکهکدرهگیریداریموپروندهراکامل
کــردهایمامابههربانکیمراجعهمیکنیماعالممیکنندکهمنابعیبرای
پرداختاینتســهیالتنداریمواعتباراتبهاتمامرسیدهاست.اوگفت:از
ابتدایتابســتانچشمانتظاردریافتاینتسهیالتهستیموباوجودآنکه
بیشازچندماهازاینموضوعگذشتهاستامابههربانکیمراجعهمیکنیم
نتیجهنمیگیریم.وزیرجدیدراهوشهرســازیبرنامههاییرابرایتکمیل
واحدهایمسکنمهر,نهضتملیمسکنوهمچنینتخصیصاراضیاعالم
کردهاماهنوزدربارهقیمتمســکنوبرنامــهریزیبرایکنترلبازاراجاره
برنامهایرااعالمنکردهاســتدرشــرایطیکههنوزبرخیازمستاجرانبا
وجودرشــدقیمتهایاجارهچشمانتظاردریافتتسهیالت۱۰۰میلیون
تومانیودیعهمسکنهستنددرحالیکهدرتابستانبااینمیزانتسهیالت
میتوانستندنیمیازمبلغودیعهراپرداختکنند.حالبایدمنتظرماندودید
برایکنترلبازاراجارهمسکندرنیمهدومسالکهمعموالبازاردرآرامشبه
سرمیبردچهتدابیریدردستورکارمسئوالناینحوزهقرارگرفتهاست؟

حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول از 
رقابت علمی کنز

ســومیندورهرقابتعلمیکنزکهباحمایتهمراهاولوتوســطبنیاد
علموفناوریمصطفی)ص(درحالبرگزاریاست،تمدیدشد.بهگزارش
ادارهکلارتباطاتشرکتارتباطاتسیارایران،سومیندورهرقابتعلمی
کنــز)کاربرددانشواندیشــهبرایجامعه(پسازبرگــزاریدودورهو
مشــارکتبیشاز۱۰۰۰نوآوراز۲5کشورجهاناسالم،اکنونباهدف
گســترشهمکاری،همافزاییوهمگراییدرحوزهعلممدرنوفناوری
هایجدیدوهمچنینبسترسازیرشدوشبکهسازیجواناندانشمند
جهاناســالموباحمایتهمراهاولدرحالبرگزاریاست.همراهاولدر
اینرویداد۲چالشفناورانهخودباعناوین»گســترشعدالتآموزشی
ازطریقفناوری«و»بازیهایشــناختیودرمانیاتشخیصبیماری
بهکمکبازی«رابرایارائهراهکارهایاحتمالیارائهدادهاســت.دراین
رقابت،دانشــجویان،مخترعان،پژوهشگرانواساتیدجوانزیر۴5سال
جهاناسالمدستاوردهایعلمیوفناوریخوداعمازایده،مقاله،کتاب،
اختراعومحصوالتجدیدخودرابهدبیرخانهرقابتارســالکردهوپس
ازداوریطرحها،ازبرگزیدگانبادرنظرگرفتنهدایاینفیسشــامل
نشــانطالی۳۰گرمیوامتیازویژهفرصتتحقیقاتیبهارزش۲۰۰۰
دالرتقدیرمیشــود.محققانجوانمیتواننددرمرحلهتمدید،تاتاریخ
۲۳دیماه۱۴۰۱باارســالیکویدئو۳تا5دقیقهایازدستاوردهای
علمیوفناوریخوداعمازایده،مقاله،کتاب،اختراعومحصوالتجدید
درراســتایرفعمسائلمهمجهاناســالمدراینرقابتشرکتکنند.
kans.شرکتکنندگانمیتوانندبامراجعهبهسایتاینرقابتبهنشانی
mstfdn.orgاقدامبهتکمیلفرمهــایمربوطهوبارگذاریویدئومطابق

استانداردهایذکرشدهکنند.

خاندوزی در نشست خبری مطرح کرد؛

پرداخت یارانه با شیوه فعلی موقت خواهد بود
ســخنگویاقتصادیدولتازموافقتدولتباافزایشمیانگین
۲۰درصــدیحقوقکارکناندولتدرســال۱۴۰۲خبرداد.به
گزارشخبرنگارمهر،ســیداحسانخاندوزیدرنشستخبری
اظهارکرد:درتمامیکسالگذشتهمهمترینرویکرداقتصادی
دولتسیزدهمبرگرداندنریلاقتصادبهمسیرانضباطبخشیدر
سیاستهایمالیوپولیباهدفمدیریتبیثباتیهایاقتصاد
کالنبودهاست.سخنگویاقتصادیدولتافزود:بیانضباطیهای
پولیومالیدرچندینسالگذشتهورهاشدگیهاموجبشده
بودموتورهــایخلقتورمدرعرصهپولیوبانکیشــکوروبی

انضباطیهایمالیدولتفعالشدهبود.

دولت دنبال انضباط مالی است
ویاضافهکرد:انضباطبخشیبهاینوضعیتنیازمندایجادتحول
درفرایندهایگذشتهبودکهیکیازراههایانضباطبخشیتکیه
برمنابعپایداربود.بهگفتهوزیراقتصاد،در۸ماههامســال۸۰.5
درصدمنابععمومیبودجهامسالمحققشدهاستونسبتبه
تحققمنابععمومیدرســالگذشــته5۶درصدرشدرانشان
میدهد.خاندوزیادامهداد:در۸ماهامســالدرمنابعنفت۳۶۰
درصد،منابعگمرکوســایردرامدهــایجاری۶۷درصد،پو
واگذاریشــرکتهایدولتی۳۲برابررشدنسبتبهسالقبل
داشــتیم.ویگفت:درتابستانســالجاریرشد۸.۷درصدی
صنعت،رشــد۷درصدیمعدن،رشد۱۰.۴درصدینفت،رشد
۲.۴درصدیخدماتورشد۰.۸درصدکشاورزیراداشتهایمکه

درمجموعرشد۳.۴درصدیراشاهدبودهایم.

کاهش 80 درصدی استفاده از تنخواه بودجه
وزیراقتصادادامهداد:میزاناستفادهازتنخواهبودجهکمتراز۸
هزارمیلیاردتومانبودهکهکاهش۸۰درصدینســبتبهسال
قبلدارد.ویافزود:سقفمنابععمومیبودجهدولتتاسقف۲
هزارهمتافزایشمییابدکهناشیازشفافسازیبودجهاست
ومواردیاســتکهدرسالهایگذشــتهدربودجهعمومیذکر
نمیشدامادرواقعجزئیازبودجهعمومیبود.وزیراقتصادادامه
داد:رشدسهممولدسازیدرآمددولترادردستورکارداریمتا
وابستگیبودجهبهنفتافزایشنیابدودرعوضسایردرآمدهای
پایدارافزایشیابدکهاینموضوعبهمعنایفشارمالیاتینیست.

مالیات بر تولید 7 درصد کاهش یافت
ویاضافــهکــرد:کاهش5درصــدبهاضافــه۲درصدمالیات
تولیدکنندهدردولتتصویبشدکهیعنی۲سالپیاپیمالیات
برتولید۷درصدکاهــشیافت.خاندوزیگفت:هیأتوزیرانبا
میانگینرشــد۲۰درصدحقوقودستمزدکارکناندولتبرای
ســال۱۴۰۲موافقتکرد.ویافزود:درواقعبرایکارکنانیکه
حقوقکمتریمیگیرندباالتراز۲۰درصدوکارکنانیکهحقوق
بیشــتریمیگیرندکمتراز۲۰درصدافزایشخواهدیافتکه

البتهعددنهاییباتصویبدرمجلسمشخصمیشود.

پرداخت یارانه ها اصالح می شود
خاندوزیدرموردیارانههاینیزاظهارکرد:نوعسیاســتاهدای
یارانهکشورسیاستبهینهاینبودوصاحبنظرانایراداتجدی
برشــیوههایپرداختواصابتیارانهمطرحمیکردند.ویافزود:
بههمینجهتهمرئیسجمهورازاردیبهشــتماهاعالمکرد
پرداختیارانهباشــیوهفعلیموقتخواهدبودوشیوهجدیدی
برایپرداختخواهیمداشتکهدریکیازاستانهاشیوهجدید
اجراییارانهپیادهسازیشدووزارتکاروعدهدادهکهبعدازیک
ماهازاجرایآزمایشینتایجرابهستاداقتصادیدولتمیآورد.
خاندوزیگفت:مردممیتوانندپیشازواریزیارانه،خریداعتباری
کنندومابهالتفاوترادولتپرداختخواهدکردواگرعالقمند
نبودندکهیارانهراازطریقخریداعتباریکاالهایاساسیخرج

کنندمیتوانندمنتظردریافتنقدییارانهبمانند.

قفل واگذاری خودروسازان باز می شود
وزیراموراقتصادیوداراییدرموردواگذاریخودروســازاننیز
تصریحکرد:براساسصورتجلسه۱۴آذرماهقراربراینشدکه
واگذاریدقیقباشدومانندگذشته،یکتجربهشکستخورده
نباشدبرهمیناســاسقرارشدابتداوزارتصمتسندتوسعه
صنعتیصنعتخودروراتدوینکندوســپساصالحسیاســت
قیمتگذاریدستوریوالبتهواگذاریسهامتودلیخودروسازان
راانجامدهد.ویافزود:پسازایناقداماتقفلواگذاریایندو
شــرکتخودروسازبازگشاییمیشود.سخنگویاقتصادیدولت

گفت:همچنینکنسرســیومیازفعاالنصنعتخودروتشکیل
شدهکهبنادارندمشترکاسهامتودلیخودروسازانراتملککنند
کههممسالهسهامتودلیحلوفصلشودوبخشخصوصینیز
نقشمدیریتیایفاکندزیرادولتاگرچهســهامزیادیندارداما
نقشمدیریتیراایفامیکردکهامیدواریماینسیاستهایمیاده
سازیشودتااینواگذاریبهسرنوشتخصوصیسازیهاییکه

قباًلبوددچارنشود.

برنامه ریزی برای تهاتر نفت با توسعه بخش ریلی
ویدرموردبرداشــتازصندوقتوســعهملــیگفت:۱۱هزار
میلیاردتومانازصندوقتوسعهملیبهحسابخزانهدولتواریز
شــدهوطبقتخصیصســازمانبرنامهوبودجهاینپولصرف
طرحهایعمرانیعقبافتادهایخواهدشدکهدرصفتخصیص
بودند.خاندوزیدرموردتهاترنفتنیزافزود:بااجازهرهبریمقرر
شــدبااستفادهازشیوهتهاترنفتبرایپیشبردپروژههایریلی
وترانزیتیبرنامهریزیکنیمکــهآئیننامهاینطرحدیروزدر

کمیسیوناقتصادیدولتتصویبشد.

توضیحات خاندوزی در مورد افزایش نرخ بهره بانکی
وزیراقتصاددرپاســخبهسوالمهردرمورداحتمالافزایشنرخ
بهرهبانکی،گفت:وضعیتبازارسرمایهوضعیتامیدبخشیبرای
فعاالنبازاراستالبتهبازارهموارهنوسانداردولیشرایطاخیر
قابلتوجهبودهاســت.ویافــزود:درموردنرخبهرهاجازهدهید
بگویمکهبانکمرکزیوشــورایپــولواعتبارمرجعتعیینو
تصویبنرخکفوســقفداالنبانکیونرخسپردهوتسهیالت
دربازاربانکیهســتند.خاندوزیتصریحکرد:دراینموضوعهم
جلســاتیدرشورایپولواعتباربرگزارشدهکهامیدوارمبعداز

تصویبنهاییدبیرخانهبانکمرکزینتایجرااعالمکند.

حمایت از سهامداران خرد در بودجه سال 1402
ســخنگویاقتصادیدولتادامهداد:دولتبرایاینکهبهوعده
خودبرایحمایتازسهامدارخردعملکنداز۴آبانماهاعالم
شدکهسهامدارانخردازسازوکاربیمهسهاماستفادهکنندکه
بیشازنیممیلیوننفراستفادهکردندکهاستقبالفراترازانتظار
سازمانبورسبود.ویتصریحکرد:برایاینکهسالآیندهوضعیت
بهترشــودعددمشخصیدربودجه۱۴۰۲توسطهیأتوزیران
تصویبشدکهبرایسالآیندهکنارگذاشتهشودتابااستفادهاز

اینپشتوانهبودجهحمایتهاانجامشود.

پرداخت سود سهام عدالت در دو روز آینده
ســخنگویاقتصادیدولتدرموردواریزسودسهامعدالتهم
تصریحکرد:شورایعالیبورستصویبکردهبودتاپایانآذرماه
نیمیازســودسهامسال۱۴۰۰راواریزکندکهمعادلکلسود
سهامپرداختیدرسالگذشــتهاست.ویادامهداد:امروزصبح
ایناتفاقافتادوواریزسوددرحالانجاماستوبهتدریجتافردا
وپسفردابرایســایرسهامدارانواریزمیشود.خاندوزیافزود:
همهمشــموالنتحتپوششنهادهایحمایتیشناساییشدند
وبــهمحضاینکهمصوبههیأتدولتبیاید،تاپیشازاســفند
ماهوبدوننیازبهمراجعهمردم،ســهامعدالتبهآنهااختصاص

خواهدیافت.

اســتدعای خاندوزی از مجلس برای تصویب مالیات بر 
عایدی سرمایه

ویدرمــوردقیمتووارداتخــودرو،گفت:مجموععواملبر
قیمتخودرواثرگذارهســتندکهازنرخارزتاقوانینوداللیو
…راشــاملمیشود.خاندوزیبرلزومتصویبمالیاتبرعایدی
ســرمایهتاکیدکــردوافزود:ازمجلساســتدعامیکنمکهدر
تصویبمالیاتبرعایدیســرمایهاقداماتالزمراانجامدهدتا
جلویهجومســفتهبازانهرابگیریم.هرچهزودتراینقانونرا
داشتهباشیموضعبهترخواهدشــد.وزیراقتصاداضافهکرد:در
روزهایآیندهکهوزارتصمتوعدهدادهبخشهایاولمربوط
بهوارداتخــودروصورتمیگیردامیدواریمشــاهدتأثیراین

خودروهابربازارخودروباشیم.

دنبال اجرای توافق 25 ساله با چین هستیم
ســخنگویاقتصادیدولتدرموردروابطباچین،گفت:چین
جزومتقاضیانبزرگانرژیدنیااســتوهمیناالنکهصحبت
میکنیمبخشیازنیازهایانرژیخودراازایرانتأمینمیکند.
ویبابیاناینکهدر۸.5ماهســالجاریسطحتجارتخارجی
ایرانوچینبه۲۰میلیارددالررســیدهاست،افزود:بخشیاز
توافق۲5سالهایرانوچینمربوطبهتأمینانرژیاستوبخش
دیگرســرمایهگذاریدرحوزهانرژیاســتکههمچنانمورد
تاکیدچیناستوایننکتههمتوسطمعاوننخستوزیرچین
درنشستاخیرمطرحشــد.وبایدتالشکنیمهرچهسریعتر
توافقاتعملیاتیشــود.خاندوزیادامهداد:مقاممســئولبرای
برنامه۲5ســالهایرانباچینمعاوناولرئیسجمهوراستو
طبقاطالعاتیهمکهدارمبرایسفیرجدیدایراندرچینوزارت
امورخارجهبهزودیتصمیممیگیرد.ویاضافهکرد:در۱۶توافق
عملیاتیکهاخیراًموردتوافقهردوطرفقرارگرفت،ما۴محور
خیلیمهمداشتیمکهحتماًشماهمحقمیدهیدکهجزئیات
آنتازمانعملیاتیشــدنمحرمانهبماند.خاندوزیگفت:البته
محورهایتوافقســرمایهگذاریمشترک،درحوزههایبنادرو
ترانزیتوهمچنیندرحوزهانرژیوروابطبانکیاســت.بهگفته
وی،درگذشتهدرحوزهبانکیراحتتروبهترباچینهمکاری
داشــتیمامادردولتقبلمشــکالتیبهوجــودآمدکهتالش
میکنیممشکالترفعشــود.وزیراموراقتصادیوداراییتاکید
کرد:درسالآیندهاینتوافقاتواقدامات،آثارخودشرادرحوزه

تجارتخارجیوسرمایهگذارینشانخواهدداد.

صادرات نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز
سخنگویاقتصادیدولتهمچنیناظهارکرد:نرخرشدنقدینگی
مســیرنزولیراادامــهدادهواز۴۲.۸درصددرابتدایدولتبه
۳۴.۳کاهشداشتهونشــانمیدهدموتوراصلیایجادتورمو
کاهشارزشپولملیکنترلمیشود.ویافزود:برخالفبرخی
فضاســازیها،حتیدرحوزهسیاســتهایارزیچونمقداری
کّمیصادراتنفتیمادرمهروآبانبیشازیکمیلیونبشــکه
درروزاست،وصولیمنابعارزیدردوسهماهگذشتهبهتراست.
خاندوزیگفت:البتهمذاکراتبرایاستفادهازمنابعارزیبلوکه

شــدههمدرجریاناستوباسررسیدآنمیتوانسیاستهای
بانکمرکزیبادستبازاریایناقداماترادنبالکند.ویدرباره
اینکهنرخارزچهزمانیکنترلمیشــود،گفت:نوساناتارزیاز
آبانماهتاامروز،بابنیانهایبازارارزکشوریعنیمنابعومصارف
ارزیماوکنترلنقدینگیسازگارنیستورئیسجمهوروستاد
اقتصادیدولتازبانکمرکزیخواســتندتامهارکند.خاندوزی
ادامهداد:بانکمرکزیایدهوتیمارزیخودرانیازمندتغییردید
وانجامشــدوامیدواریمبااینتغییرشاهدموفقیتدربرگشت

ثباتدربازارارزباشیم.

تورم کاهشی است
ســخنگویاقتصادیدولتدرپاســخبهاینسوالکهشماقباًل
گفتهبودیددولتســیزدهماگرکاریهمنکند،تورمکاهشــی
میشــود،اظهارکرد:خوباستببینیمکهنرختورمدرابتدای
کاردولتچندبودهوبهچندرسیدهاست؟بانکمرکزیومرکز
آماراختالفاتیدرنحوهمحاسبهدارند.وزیراموراقتصادیودارایی
اضافهکرد:همچنانمعاوناناقتصادیهمانکسانیهستندکه
دردولتقبلهمبودهاندوکسیهمدستکاریدرآمارنمیکند؛
ازشهریورسالگذشــتهتورممصرفکنندهاز۶۰به۴۰درصد
رســیدهوتورمتولیدکنندهبیشاز۴۰درصدکاهشداشــتهو
هنوزعلیرغماینکهتوســطکسانیکهدردولتگذشتهوفعلی
تولیدآمارمیکنند،باتعجبمواجههســتیمکهگفتهمیشود
اگرکاریهمنشودتورمکاهشیخواهدشد.سخنگویاقتصادی
دولتعنوانکرد:مااصاًلازتورمونقدینگیفعلیرضایتنداریم
ولیحداقلتوقعکارشناســیانتظارمیرودکهاهلعلموخبر
بهاخالقحرفهایپایبندبودهوبهدولتیکهارادهکردهکســری
بودجهبهحداقلبرســدوســراغدرآمدهایموهومنرودکمک

کنند.

تیم اقتصادی دولت تغییر نمی کند
خانــدوزیدرموردتغییراتتیماقتصــادیدولت،تصریحکرد:
تغییراتشاملتیماقتصادیدولتنمیشود.سخنگویاقتصادی
دولــتگفت:درواقعخبریکهســخنگویدولتآقایبهادری
مبنیبرتغییر۱۰نفردردولتدادهبودندشــاملتیماقتصادی
نمیشــود.ویادامهداد:۱۰تغییرمدیریتیکهاعالمشــدهبود
ممکناستنهتاپایانآذرماه،بلکهتاهفتههایآیندهانجامشود.
چندتغییرتاکنونرخدادهواحتماالًدرروزهایآیندهدرسطوح
استانداریتغییراتیانجامخواهدگرفتکهدردولتدربارهیآن
تصمیمگیریمیشــود.ولیراجعبهتیماقتصادیامیدواریمبا
کمکرسانهها،برخیفضاسازیهاعلیهدولتکمترشودودولت

بتواندباتمامتوانبهمسیرخودادامهدهد.

دسترسی به صورت مالی 600 شرکت دولتی تا پایان بهمن
ویدرموردانتشــارصورتهایمالیشرکتهایدولتیگفت:
صورتمالی۴5۰شــرکتدولتیدردســترسقرارگرفتهاست
وتاپایــانبهمنماهاینعددبه۶۰۰خواهدرســید.وزیرامور
اقتصادیوداراییادامهداد:تالشمانایناستدرسالآیندهبه
رکورد۱۰۰۰شرکتدولتیباصورتمالیشفافبرسیم.برخی
ازدســتگاههاباتوجیهاتیاینصورتهایمالیرامنتشرنکرده

بودند.

صدور بیش از 15٩ هزار مجوز کسب و کار
ویدربــارهصدورمجوزکســبوکارازدرگاهملیاظهارکرد:
باتوجهبهتاکیدرئیــسجمهوردرکمکبهتولیدوکمهزینه
کردنفعالیتکارآفرینان،درزمینهدســتگاههاییکهازقانون
تســهیلصدورمجوزکســبوکارتخطیکردندبدوناغماض
معرفیصــورتگفتهواطالعاتکاملایندســتگاههارااعالم
کردیموجلســاتیبــانهادهاینظارتیوقوهقضائیهداشــتیم
وامیدواریــمنهادهاینظارتیبــهوظیفهخودعملکنند،برای
دولتاینموضوعاهمیتداردزیرااگرایناتفاقرخبدهدنوعی
ازامیدراشــاهدخواهیمبودکهدرپیچوخماداراتوقتشــان
تلفنشود.سخنگویاقتصادیدولتگفت:تاامروزبیشاز۱5۹
هزارمجوزدرمســیردرگاهملیمجوزهابرایکسبوکارصادر
شــدهاستبدوناینکهاینتعدادبهدستگاهیمراجعهکنند،تا
چندســاعتدیگردرهمینروزاولینمجوزکهمربوطبهحوزه
گردشگریاستباوجوداینکهدستگاهمربوطهصادرنشدهدرگاه
ملیاولینمجوزراصدورمیکند.ویافزود:5۰مجوزیهســتند
کهدســتگاههاخدمتانتقالمجوزرادرسامانهخودانجامنداده
اندوطبققانوندرگاهملیمجوزاینتسهیلراانجامخواهدداد.

عضوکمیســیونبرنامه،بودجهومحاســبات
مجلــساظهارداشــت:رایمجلسبهحذف
ارزترجیحیاشــتباهبودودولتهمدراجرای
حــذفارز۴۲۰۰تومانــیتعجیلکــرد.ارز
ترجیحینبایددر۶ماهاولســالوقبلازآمادهســازیزیرساختهایکارتهای
الکترونیکیبرایعرضهکاالحذفمیشــد.جبارکوچکینژاددرگفتوگوباخبرنگار
اقتصادیایلنابابیاناینکهاســتیضاحوزیراقتصاددرمجلسآغازشــدهاست،اظهار
داشــت:یکیازوعدههایوزیراقتصادحفظارزشپولملیوکنترلبازارارز،بهبود
شــرایطاقتصادیمردمرادادهبــودوقراربراینبودبرنامههاییبرایفعالشــدن
بنگاههــایاقتصادیرابهاجرابرســانداماهیچیکازوعدههــایآقایخاندوزیدر
جلســهرایاعتماد،بهاجرانرســیدووعدههایخودراانجامندادند.ویادامهداد:از
دیگروعدههایآقایخاندوزیاینبودکهدرگاهملیمجوزهابااتصالتمامدستگاهها
فعالشودواینوعدهوزیراقتصادطبققانونبایدپایانشهریورماهبهاجرامیرسید
امااینوعدههممحققنشــدوهنوزهمتعدادیازدستگاههابهدرگاهملیمجوزها
متصلنشدهاند.وزیراقتصادیعضوهیأتوزیراناستوبایدمیتوانستباهماهنگی
دردولتبهاینقانونعملکند.عضوکمیســیونبرنامه،بودجهومحاســباتافزود:

اساســاقراربراینبودکــهمجوزهاازطریقدرگاهملیمدیریتشــودوزمانبرای
دریافتمجوزهارابرایمردمکاهشدهندورونداستعالماتتسهیلشودکهنهتنها
اینبرنامههاووعدههامحققنشــدندبلکهبســیاریازدستگاههابهایندرگاهوصل
همنشــدند.وقتیوزیراقتصادبهعنوانعضویازهیاتوزیرانوتیماقتصادیدولت
نمیتوانداینهماهنگیبرایپیوســتنسایردســتگاههابهدرگاهملیراانجامدهد،
چطورمیتواندبخشهایمتعدددراقتصادراباهمهماهنگکند.کوچکینژادبااشاره
بهاقداموزارتاقتصاددرخصوصتوزیعپولنقددرجامعهتاکیدکرد:اینتعهدقانونی
دولــتبودکهبهجایپولنقدکاالهایاساســیمردمراباکارتالکترونیکیتامین
کندامادولتازابتدایآغازطرحمردمیسازییارانههاتابهامروزپولنقددرجامعه
توزیعکردهکههمیناقدامدولتخودباعثافزایشنقدینگیودرنهایتافزایشنرخ
تورممیشــود.ویبابیاناینکهوضعیتاقتصادامروزکشوروافزایشنرختورممردم
راکالفهکردهاســت،ادامهداد:مردمدراینوضعیتاقتصادیوافزایشسرســامآور
قیمتهاگرفتارشدندوتیماقتصادیدولتبایدپاسخگویاینوضعیتآشفتهباشند.
عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتگفت:ازمهمترینوعدههایآقایخاندوزی
دررایاعتمادبحثبازگشتاعتمادمردمبهبورسوبازارسرمایهبودوقراربراینبود
کهبورسرابهجایگاهاصلیخودبرگرداندامادرحالیکهبیشازیکسالازعمردولت

گذشــتهاماهمچنانبورسمحلنگرانیسهامداراناستونتوانستندبازارسرمایهرا
کنترلومدیریتکنندوســرمایهمردمدربورسهمچناندرمعرضنوساناتشدید
است.ویبابیاناینکهبهنظرمیرسدیکارادهجمعیدردولتوجودنداردکهبازار
ارزرامدیریتکنند،اظهارداشــت:دولتمیتوانستازطریقارزهایدراختیاربازار
راکنترلکندونیازتجارونیازهایمصرفیدربازارراپاســخدهدواجازهندهندکه
قیمتارزافزایشیابداماباعدممدیریتبازارارزنرخدالررابه۴۰هزارتومانرساندند
وایننرخنشــانازعدمتواناینمدیرانبرایحفظتعادلبازاررادارد.کوچکینژاد
دربارهادعایبانکمرکزیووزارتاقتصادمبنیبرآغازکاهشنرختورمدرنیمهاول
ســالآیندهتاکیدکرد:متاسفانهافزایشنرخارزدوماهدیگرتبعاتوآثارخودرادر
ســفرهمردمنشانمیدهد،پسازآنهمشبعیدپیشرواستوهموارهشبعید
باافزایشنرختورمونرخارزمواجهمیشویموبرایاینوضعیتبعیداستکهدولت
بتواندکنترلیدراقتصادماههایآیندهداشــتهباشد.عضوکمیسیونبرنامه،بودجهو
محاســباتبااشــارهبهعملکردناموفقدولتدرحذفارزترجیحیگفت:ابتداباید
بگویمکهرایمجلسبهحذفارزترجیحیاشتباهبودودولتهمدراجرایحذفارز
۴۲۰۰تومانیتعجیلکرد.ارزترجیحینبایددر۶ماهاولسالوقبلازآمادهسازی
زیرساختهایکارتهایالکترونیکیبرایعرضهکاالحذفمیشد.اقدامدولتبرای
حذفارزترجیحیوتوزیعپولنقدویارانهنقدیتاســقف۴۰۰هزارتوماناشتباه
بودومعلومبودکهدولتنمیتواندبخشداروراپسازحذفارز۴۲۰۰تومانیسرو
ساماندهد.ویادامهداد:وزیراقتصادبایدبرایاینوضعیتایجادشدهدراقتصادو

معیشتمردمپاسخدهد.

در گفت وگوی مطرح شد:

افزایش سرسام آور قیمت ها مردم را کالفه کرده است
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ایران قیمت فروش نفت به مشتریان 
آسیایی را کاهش داد

ایران قیمت فروش رســمی گرید نفتی سبک خود برای عرضه به خریداران 
آسیایی را کاهش داد.به گزارش ایسنا، دو منبع صنعتی آگاه به رویترز گفتند: 
ایران قیمت فروش رســمی نفت سبک »ایران الیت« در ژانویه سال ۲۰۲۳ 
که به خریداران آســیایی عرضه می شود را ســه دالر و ۱۵ سنت باالتر از 
قیمت پایه منطقه ای نفت عمان/دوبی تعیین کرد که دو دالر و ۲۰ سنت در 
مقایسه با ماه میالدی جاری، کاهش نشان می دهد.همچنین قیمت فروش 
نفت سنگین ایران در ژانویه سال میالدی آینده، ۷۵ سنت در هر بشکه باالتر 
از قیمت پایه خاورمیانه تعیین شد که در مقایسه با دسامبر، یک دالر و ۱۰ 
سنت کاهش داشته است. قیمت نفت فروزان ۷۰ سنت در هر بشکه باالتر از 
قیمت پایه منطقه ای تعیین شد که نسبت به دسامبر، یک دالر و ۲۵ سنت 
کاهش پیدا کرده است.قیمت نفت سروش برای ژانویه، چهار دالر و ۸۰ سنت 
در هر بشکه پایین تر از قیمت پایه نفت خاورمیانه تعیین شد که ۲ دالر و ۵۰ 

سنت در مقایسه با دسامبر، کاهش داشت.

وزیر نیرو به مسکو سفر کرد
وزیر نیرو در پی مذاکرات روسای جمهور ایران و روسیه، عازم مسکو شد.به 
گزارش ایســنا، علی اکبر محرابیان در پی مذاکرات روســای جمهور ایران و 
روســیه، برای اجرایی شدن برخی اســناد و در راستای ایجاد مسیر توسعه 
و همکاری های دوجانبه عازم مســکو شــد.وزیر نیرو در این سفر به منظور 
برقراری هماهنگی در پیشبرد امور و فراهم کردن زمینه های الزم برای ایجاد 

مسیر توسعه همه جانبه با همتای خود دیدار خواهد کرد.

رئیس صنف جایگاه داران کشور:
 فعال توزیع بنزین سوپر، گسترده 

و پایدار نیست
رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: تماس های بسیاری از سوی مردم خصوصا 
در کالنشهرها برای کسب اطالع از جایگاه های دارای بنزین سوپر گرفته میشود 
ولی باوجود تالش ها، به دلیل عدم پایداری تولید و ارسال این فراورده به جایگاه ها 
نمیتوانیم دقیق اطالع رسانی کنیم، چراکه فعال بنزین سوپر به صورت گسترده 
توزیع نمیشود.اســداهلل قلیزاده در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه طی دو ماه 
گذشته به دالیلی از قبیل تعمیرات پاالیشگاهها و افزایش مصرف بنزین معمولی 
و یورو۴ که ظرفیت پاالیشــگاهها را در اختیار تولید ایــن دو فراورده قرار داد، 
شاهد کمبود بنزین سوپر در کشور شــدیم، اظهار کرد: درست است که میزان 
درخواســت سوخت گیری این نوع بنزین باال نیست و در کل فروش روزانه به دو 
درصد هم نمیرسد اما مسئوالن باید پاسخگوی مردم و بخش خصوصی باشند و 
نیازهای جامعه را خصوصا در کالنشهرها که تقاضا بیشتر است برطرف کنند.وی 
افزود: پیگیری های ما نشان می دهد مسئوالن شرکت های تابعه وزارت نفت تالش 
گســترده ای را برای بازگرداندن این نوع بنزین به چرخه عرضه انجام می دهند 
ولی مشــکالت فنی باید کامال حل شود و تولید در مدار نرمال قرار گیرد.وی با 
اشاره به وضعیت موجود گفت: در این شرایط هم بخشی از مردم زیان می بینند و 
جایگاه داران هم با زیان ناشی از عدم النفع، هزینه های جاری و صف ها و شلوغی 
مواجه هستند. در این شرایط استفاده از بنزین یورو۴ که کیفیت مناسبی دارد و 
یا بنزین معمولی می تواند جایگزین باشد. اگر شرایط فعلی توزیع این بنزین ادامه 
دار باشد جایگاه داران نمی توانند زیاندهی ادامه دار را بپذیرند.به گفته وی توزیع 
طی چند روز گذشته در برخی مناطق تهران انجام شد و مجددا قطع شده است 

ولی تالشها برای برقراری مجدد توزیع این فراورده ادامه دارد.

گزیده خبر

بازدید مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان 
هرمزگان از اسکله صیادی بندرکنگ

مدیر بنــادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان در   
راســتای وظایف حاکمیتی و نقش اجتماعی سازمان 
بنادر برای رونق اقتصاد دریا محور از بندرکنگ شــهر 
دریانوردان و کشــتی ســازان بازدیــد کرد.به گزارش 
روابــط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و 
غرب اســتان هرمزگان، »مرتضی ساالری« مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان 
هرمزگان در این بازدید به تشریح سیاست های کالن سازمان بنادر و دریانوردی 
و وظایف حاکمیتی و نقش اجتماعی سازمان بنادر برای رونق اقتصاد دریا محور 
پرداخت و گفت: بندرکنگ به عنوان یکی از قدیمی ترین بنادر استان هرمزگان 
است و با انجام طرح توسعه و بهره گیری از تمام توان و پتانسیل های بندرکنگ 
می توان رونق بیشــتر اقتصادی در حوزه فعالیت های شــیالتی و گردشگری 
دریایی را رقم زد.در ادامه این بازدید وضعیت اسکله صادرات مواد معدنی و موج 
شــکن ضلع غربی بندر کنگ مورد بررســی قرار گرفت و توصیه و پیشنهادات 
کارشناســی برای مرمت اســکله صادرات و همچنین موج شکن به مسئوالن 
تعاونی کنگ داده شــد.الزم به ذکر است، بندر کنگ از نظر جغرافیایی در شش 
کیلومتری شرق بندرلنگه قرار دارد و با سابقه دیرینه تاریخی حمل و نقل دریایی 

از دیرباز در زمینه تجارت کاال در کشور فعالیت داشته است.

قطب تولید فوالد شرق کشور روی ریل موفقیت
 کامیابی چشم گیر سه گانه با وجود 

چالش انرژی
مدیر عامل شرکت »مجتمع فوالد خراسان« با بیان این 
که علی رغم محدودیت های تامین انرژی و قطعی برق 
در بخشــی از تابستان امسال، همکاران پرتالش فوالد 
خراسان موفق شده اند نسبت به سال قبل رشد نسبی 
را در نواحی گوناگون رقم بزنند، گفت: رشــد تناژ در 
همه حلقه های زنجیره تولید، عملکرد مالی و افزایش فروش نشان از عزم راسخ 
و اراده جهادی همکاران مان در نواحی مختلف دارد.کســری غفوری از رشد ۲۸ 
درصدی تناژ تولید گندله در ۸ ماه نخســت امسال، افزایش ۴ درصد تولید احیا 
مســتقیم، ارتقای ۷درصدی شــمش فوالدی و 9درصد رشد در تولید محصول 
نهایی )میلگرد( در این شــرکت خبر داد و افزود: همکاران ما درکارخانه گندله 
ســازی شرکت بیش ترین رشد تولید را رقم زدند و با ۲۸ درصد رشد نسبت به 
۸ ماه نخست۱۴۰۰، موفق به تولید بیش از یک میلیون و ۳۱۵ هزار و 9۵۴ تن 
گندله شدند.به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، این شرکت تا پایان آبان 
در ناحیه »احیا مســتقیم« با ۴ درصد افزایش تولید، به تناژ ۸۵۰هزار و ۱۸ تن 
تولید دست یافت و این در حالی است که در همین مدت با تولید بیش از 6۴۵ 
هزار و ۸9۱ تن شمش فوالدی و ۴۱۱ هزار و 99۲ تن محصول نهایی به ترتیب 
شاهد رشد ۷ و 9 درصدی میزان تولید در نواحی »فوالدسازی« و » نورد« نسبت 
به مدت مشــابه پارسال بوده استغفوری با بیان این که »عدم ایجاد انحصار« در 
امر فروش و »شفافیت عرضه و تقاضا« دو ویژگی معامالت کاالیی فوالد خراسان 
اســت، افزود: در هشت ماه امسال، با فروش ۳۵۱ هزار ۲۱9 تن محصول نهایی، 

موفق شدیم ۱۱ درصد رشد تناژ فروش را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کنیم. 

فیروزمند رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر:
اجرای آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن 
ثبتی مبنا در شهر صدرا انجام خواهد شد.

با توجه به مصوبات دومین جلســه ستاد ملی سرشــماری ثبتی مبنا مبنی بر 
اجرای آزمایش سرشــماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۱ در سطح 
شــهرهای صدرا، زرقان و لپویی اســتان فارس )همزمان با شــهرهای منتخب 
اســتان های کشور(، جلسه ای  در راســتای هماهنگی های الزم برای اجرای 
بهینه طرح مزبور در شهرداری صدرا برگزار شد.به گزارش اداره روابط عمومی و 
اطالع رسانی شهرداری و شورای اسالمی صدرا: با حضور معاون آمار و اطالعات 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، معاون توسعه، مدیریت و منابع 
انسانی شهرداری صدرا، رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر، نمایندگان اداره پست، شهرداری های زرقان و لپویی، ستاد مرکزی 
سرشماری هوشــمند نفوس و مسکن شــهر صدرا آغاز به کار کرد.رضا زارعی 
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس ضمن تشریح 
این طرح و روند اجرایی آن گفت: سرشــماری نفوس و مســکن آخرین بار در 
ســال ۱۳9۵ انجام شده اســت و پس از ده سال سال قرار است در سال ۱۴۰۵ 
سرشــماری انجام شود، از این رو با توجه به اینکه بر اساس سیاست جدید قرار 
اســت این سرشماری به صورت هوشمند انجام شــود به همین دلیل با هدف 
شناسایی نقاط ضعف و قوت این طرح در مرحله اجرا تصمیم بر این گرفته شده 
است سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا به صورت آزمایشی در چندین شهر 

کشور اجرا گردد،

مهندسی ترافیک راهکار کاهش معضالت ترافیکی
 پیگیر راه اندازی خطوط بی آرتی هستیم

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری کرج از تالش 
برای راه اندازی خطوط بی آرتی تا پایان ســال آینده 
خبــر داد.فرزین فرشــاد ؛ اظهار کرد: کــرج یکی از 
پرازدحام ترین شهرهای کشــور است که در ۵۰ سال 
اخیر رشد پرســرعتی داشته و برخالف کالن شهرهای 
دیگر به یک باره جمعیت زیادی را در خود جای داده و طبیعی اســت معابر این 
شهر کشــش این بار از ازدحام خودرویی را نداشته باشــد. از این رو مطالعه در 
 حمل ونقــل و ترافیک از موضوعاتی اســت که به جد به آن پرداخته می شــود.

فرشــاد بابیان اینکه معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری ساختار مناسبی 
به منظــور کنترل ترافیک و بررســی موضوعــات مربوط به ایــن زمینه دارد، 
گفت: شــهرداری برای رفع ترافیک در کرج از ســال های گذشته تالش خود را 
 آغــاز کرده تا بتوانــد آن را مدیریت کرده و تبعات منفــی آن را کاهش دهد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری کرج اظهار کرد: دو سیاســت توســعه 
حمل ونقل عمومی و پیاده روی و ایجاد محدودیت ها و موانعی که باعث می شود 
خودروهای شــخصی کمتر در معرض استفاده قرار گیرد، از اصول این سیاست 
اســت، این سیاست کلی مهندسی ترافیک است و همه جهان هم در این مسیر 
حرکت می کنند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: مطالعات جامع 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج از سال ۱۳۸۸ شروع شده و سند باالدستی 
تمام پروژه های حمل ونقل شــهر کرج محسوب می شود، این در حالی است که 
این سند در ســال ۱۳9۴ به تصویب شوراهای هماهنگی ترافیک وزارت کشور 

رسیده و بر اساس افق های پنج ساله و ۱۰ ساله، در حال بازنگری آن هستیم.

روند صعودی نفت با افت دالر تقویت شد
قیمت نفت روز سه شــنبه تحت تاثیر افت ارزش دالر آمریکا و تصمیم دولت بایدن 
برای خرید نفت برای ذخایر اســتراتژیک، باال رفت اما ابهام درباره تاثیر افزایش موارد 
ابتال به کووید در چین، مانع صعود بیشتر قیمت شد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با ۲۴ ســنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۸۰ دالر و چهار ســنت در هر 
بشکه رسید و به رشد ۷6 سنتی روز گذشته اضافه کرد.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۴9 ســنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۷۵ دالر و 6۸ سنت در 
هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 9۰ سنت صعود کرده بود.قیمت نفت 
از تصمیمی که آمریکا اواخر هفته گذشــته برای خرید سه میلیون بشکه نفت برای 
ذخایر نفت استراتژیک اعالم کرد، حمایت شده است. این اقدام آمریکا در پی برداشت 
۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک و افت بی سابقه سطح این ذخایر انجام 
می شــود.همچنین، افت ارزش دالر آمریکا هم نفت را برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزانتر کرد و از قیمت آن پشتیبانی کرد.با این حال، تحلیلگران می گویند: قیمت نفت 
برای صعود بیشتر، به ســیگنالهای واضحتری نیاز دارد. ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت 
OANDA در یادداشتی نوشــت: دورنمای تقاضا برای نفت، برای میزان صعود قیمت 

نفت، مهم خواهد بود و با سیگنالهای گوناگونی که درباره بازگشایی چین مشاهده می 
شود، روند صعودی قیمتها ممکن است دچار چالش شود.به گفته تینا تِنگ، تحلیلگر 
شــرکت سی ام سی مارکتس، هر چند چین، محدودیتهای کرونایی را تسهیل کرده 
اســت اما افزایش آمار ابتال به کووید ۱9 در این کشــور که ابهاماتی را درباره احیای 
اقتصادی چین ایجاد کرده، عامل منفی برای بازارهای نفت بوده است. نظرسنجی ورلد 
اکونومیکس نشان داد اعتماد تجاری در چین به پایینترین حد از ژانویه سال ۲۰۲۳ 
نزول کرده که گویای تاثیر افزایش آمار کووید ۱9 بر فعالیت اقتصادی در این کشــور 
اســت.تحلیلگر سی ام سی مارکتس خاطرنشان کرد: نگرانیها نسبت به رکود جهانی 
هم باعث شــده است مسائل عرضه، تحت الشــعاع قرار بگیرد و روند افزایشی قیمت 
نفت، محدود شود.در نظرسنجی مقدماتی رویترز، تحلیلگران پیش بینی کردند ذخایر 
نفت آمریکا هفته گذشته، حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و ذخایر بنزین و 
ســوختهای دیگر، باالتر رفته است. این نظرسنجی پیش از انتشار آمار هفتگی ذخایر 
نفت و فرآورده های نفتی آمریکا توســط موسســه امریکن پترولیوم و اداره اطالعات 
انرژی آمریکا منتشر شد.بر اســاس گزارش رویترز، آمار سازمان ابتکار داده مشترک 
)JODI( نشان داد صادرات نفت عربستان سعودی در اکتبر، برای پنجمین ماه متوالی 
افزایش پیدا کرده و به باالترین میزان در ۳۰ ماه گذشــته رسیده است. صادرات نفت 
عربستان ســعودی در اکتبر ۰.۷ درصد نسبت به سپتامبر افزایش یافت و به ۷.۷۷۳ 

میلیون بشکه در روز رسید.

در گفت وگوی تشریح شد:

بنزینوخودروهاباهوایتهرانچهمیکنند؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: یک خودرو به طور معمول 
برای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۴ لیتر بنزین مصرف می کند، این 
میزان در کشــور ما در شرایط عادی ۸ لیتر و در زمان ترافیک 
۱۰ لیتر است یعنی ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به دیگر کشورها برای 
پیمایش مســافت ثابت بنزین مصــرف می کنیم و این به لجام 
گسیختگی صنعت خودرو برمی گرددهاشم اورعی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مهم ترین دالیل آالیندگی هوا در 
کالن شهرهای کشور بخصوص تهران اظهار داشت:  عامل اصلی 
آالیندگی هوای کالن شــهرهای ایران شبکه حمل و نقل است، 
ما حدود ۸ تا ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که تماما 
سوخت بنزین مصرف می کنند، برق در  شبکه حمل و نقلی ما 
هیچ سهمی ندارد، عامل نســبتا مهم دیگر نیروگاه ها هستند، 
طبق آخرین آمار سهم آالیندگی نیروگاه ها حدود ۲۰ درصد و 

حدود 6۰ درصد مربوط به شبکه حمل و نقل است.

33 درصد کل گاز کشــور صرف تامین نیاز نیروگاهی 
می شود

وی ادامــه داد: ۳۳ درصــد کل گاز کشــور صــرف تامین نیاز 
نیروگاهی می شود، آالیندگی گاز از سایر سوخت ها مثل مازوت 
و گازوئیل که در فصل زمســتان جایگزین گاز می شوند، کمتر 
اســت اما مشکل اینکه با آغاز فصل سرما امکان تامین گاز برای 
نیروگاه ها را نداریم و مجبور می شویم به سمت سوخت جایگزین 
و از جمله گازوئیل و مازوت که آالیندگی بیشتری نسبت به گاز 
دارنــد، برویم. البته وزارت نیرو اعالم کرده تالش می کنیم برای 
نیروگاه های حاشیه کالن شهرها از حامل های انرژی جایگزین گاز 
اســتفاده نکنیم اما واقعیت اینکه وقتی در دیگر نقاط آالیندگی 

ایجاد می کنیم غلظت آالیندگی در کل کشور باال می رود.

ماجرای امنیت تامین برق را درست تعریف نکردیم
استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ما دو اشتباه داشتیم 
که به اینجا رســیدیم یکی ناترازی در تولید و مصرف گاز، دیگر 
اینکه وابستگی شبکه برق به گاز حدود 9۰ درصد است، وقتی تا 
این حد وابستگی به گاز باالست و نمی توانیم آن را تامین کنیم 
نشــان می دهد از روز اول ماجرای امنیت تامین برق را درست 
تعریف نکردیم و سبد انرژی مورد نیاز برای تامین برق را درست 

نچیدیم و اکنون گیر افتادیم.

هیچ برنامه ای برای استفاده از سوخت پاک نداریم
وی تاکید کرد: ما باید به سرعت به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
می رفتیم که وقتی گاز نیســت بتوانیم بــرق را از نیروگاه های 
خورشــیدی و بادی تامین کنیم، این اقدامات درازمدت و نیاز 
به برنامه ریزی دارد اما هیچوقت این برنامه را نداشته ایم زیرا این 
دیدگاه را داریم کشــوری که ذخایر عظیم گازی دارد نیازی به 
انرژی تجدیدپذیر ندارد، غافل از اینکه این گاز زیر زمین اســت 
و ما اکنون نمی توانیم آن را برداشت و مورد استفاده قرار دهیم.

حمایت سیاســی و غیرهوشمند از خودروسازان و رشد 
مصرف بنزین

اورعی با بیان اینکه اکنون اولین و موثرترین راه حرکت به سمت 
خودروی برقی است، گفت: ســهم خودروی برقی در کشور ما 
صفــر بوده و فناوری خودرو در کشــور ما از جهان عقب افتاده 
اســت، یک خودرو به طور معمول برای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش 
۴ لیتــر بنزیــن مصرف می کنــد، این میزان در کشــور ما در 
شــرایط عادی ۸ لیتر و در زمان ترافیک ۱۰ لیتر اســت یعنی 
۲ تا ۲.۵ برابر نســبت به دیگر کشورها برای پیمایش مسافت 
ثابت بنزین مصرف می کنیم و این به لجام گســیختگی صنعت 
خودرو برمی گردد، به حدی این صنعت مورد حمایت سیاسی و 
غیرهوشمند قرار گرفته که دلیلی نمی بیند کیفیت را باال ببرد. 

در حالی که خودروســازن دنیا مجبورند کیفیت را ارتقا دهند 
زیرا ملزم به این هســتند که در بــازار رقابت کنند و این باعث 
می شــود هم به ســمت برقی کردن و هم کیفیت باال به لحاظ 
فناوری بروند، در حالی که در کشور ما که مردم صف کشیده اند 
که قرعه کشــی شــود تا خودرو را با هر قیمت که خودروســاز 
می فروشد؛ بخرند، در این شرایط خودروساز نیازی نمی بیند که 

خود را با فناوری روز جلو ببرد.

یارانه ۹0 درصدی به بنزین، ۹۹ درصدی به گازوئیل
وی با بیان اینکه شــرایط خودروســازان به خاطر حمایت های 
سیاسی، همه جانبه و غیرمنطقی به اینجا رسیده است، توضیح 
داد: نکته مهم اینکه ما در رابطه با حمل و نقل عمومی بســیار 
ضعیف عمل کردیم مادامی که یک شبکه حمل و نقل عمومی 
از جمله مترو و اتوبوس توسعه یافته نداریم و تا زمانی که قیمت 
بنزین در کشور به حدی اســت که مصرف آن اهمیت ندارد و 
یارانه بســیار باالی 9۰ درصد به بنزین و یارانه 99 درصدی به 
گازوئیل داده می شود، مردم هیچ انگیزه ای برای اینکه از خدمات 
حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند؛ ندارند، مضافا اینکه همین 
شبکه متروی موجود در ایران نیز استاندارد نیست، مثال در لندن 
از هر نقطه شــهر با پیاده روی حداکثر ۵ دقیقه ای به ایســتگاه 
مترو می رسیم و زمان انتظار ۲ دقیقه است، حال در ایران تنها 

به مردم می گوییم که از خودروی شــخصی استفاده نکنند اما 
شرایط استفاده از حمل و نقل عمومی را فراهم نمی کنیم.

خودروســاز دلیلی نمی بیند خودروی با مصرف بنزین 
پایین تولید کند

این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: به دلیل حمایت از 
صنعت خودروســازی هیچ گونه محدویتی در تعداد خودروهای 
ورودی به شــبکه حمل و نقل نداریم، بلکه تشویق می کنیم که 
مردم اتومبیل بخرند، موضوع دیگر اینکه ســازمان استاندارد و 
راهنمایــی و رانندگــی اعالم می کنند فالن خــودرو به لحاظ 
مصرف بنزین، امنیت و کیفیت نباید پالک شــود و مجوز تردد 
داده نمی شــود، ۲۰ سال است که این مباحث مطرح است ولی 
هیچ گاه عملی نشده زیرا زور سیاسی صنعت خودرو از سازمان 
اســتاندارد، راهنمایی رانندگی و شــورای رقابت بیشتر است، 
بنابراین شاهدیم که در ســال حدود یک میلیون خودرو روانه 
بازار می شود و کم کم تهران به پارکینگ تبدیل شده و این همان 

مافیای خودرو است.

راه حل چیست؟
اورعی تاکید کرد: راه حل شرایط امروز آالیندگی هوا نیاز به عزم 
دارد، ضمن اینکه هزینه سیاســی نیز خواهد داشت، یعنی یک 
موضوع چندوجهی است، باید قیمت بنزین باال برود، شبکه حمل 
و نقل شهری گسترش پیدا کند و کیفیت خودرو بهتر شود.وی 
در ادامه تصریح کرد: ولی وقتی صحبت از باال بردن قیمت بنزین 
و حامل های انرژی متناسب با نرخ تورم می شود بحث حقوق و 
درآمد مطرح می شود، طبق بررسی بنده که محافظه کارانه هم 
انجام شد، کارمند ایرانی برای دریافت بنزین با نرخ آزاد ۲ درصد 
از حقوق خود را می پردازد و در انگلســتان باید ۵ درصد حقوق 
ماهیانه را بپردازند، بنابراین حتی اگر قدرت خرید را مالک قرار 
دهیم قیمت بنزین در انگلستان۲.۵ برابر ایران است، همه اینها 
دست به دســت هم داده که به این وضعیت برسیم.این استاد 
دانشــگاه یادآور شد: ما اکنون به شرایطی نزدیک می شویم که 
واردات بنزین داشته باشــیم، زیرا رشد مصرف بیشتر از تولید 
اســت و ناترازی خواهیم داشت و وقتی نگرانی در تامین پیش 
می آید کیفیت را کم می کننــد که تولید باال برود و این همان 

چالشی است که آلودگی هوا را منجر شده است.

                             پیمان شکرزاده - شهردار

آگهی مزایده واگذاری 

شــهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده  مزایده واگذاری واحد 
شماره 2 خیابان امام حسین )ع( به شماره 5001095120000063 را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل تحویل اســناد فراخوان 
تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:

مهلت دریافت اسناد: 1401/10/8
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/18
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/21

 نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: 
مبلغ 3/900/000 ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی. 

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های
 40- 03157484038 تماس حاصل نمایند. 

شناسه آگهی : 1429716

نوبت اول واحد شماره 2 خیابان امام حسین )ع(

                             پیمان شکرزاده - شهردار

آگهی مزایده واگذاری 

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده  واگذاری واحد تجاری 
خیابــان طالقانی به شــماره 5001095120000065 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مهلت دریافت اسناد: 1401/10/8

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/18
زمان بازگشایی پاکت ها:1401/10/21

 نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرایند ارجــاع کار:
 مبلغ 2/220/000 ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی. 
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های

 40- 03157484038 تماس حاصل نمایند. 

شناسه آگهی : 1429736

نوبت اولواحدتجاری خیابان طالقانی
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گزیده خبر

آمادگی ناوگان امدادخودروایران برای طرح 
زمستانی

شــرکت امدادخودرو ایران با تجهیز ســبد امدادی )ویژه زمستان( ناوگان این 
شــرکت برای امدادرســانی و یا حوادث احتمالی در زمان بحران و بارش برف 
و باران آماده ارایه خدمت به هموطنان اســت.ایکوپرس- طرح زمستانی شرکت 
امدادخودرو ایران از ۲۳ آذرماه آغاز شــده و تا ۲۰ اسفند در سراسر کشور اجرا 
خواهد شــد و شــبکه نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش ایران خودرو 
و »ســرویس در محل« امدادخــودرو ایران نیز آماده انجــام بازدیدهای فنی و 
ســرویس های قبل از سفر هموطنان در زمستان اســت. با توجه به آغاز فصل 
بارندگی و سردشدن هوای بسیاری از شهرهای ایران، امدادخودروایران با شماره 
سراسری ۰۹۶۴۴۰ و وب سایت com.۰۹۶۴۴۰.www و اپلیکیشن های بسپر 
و ایساکو به صورت شبانه روز در طول این طرح آماده خدمت رسانی به هموطنان 

در سراسر کشور است.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:
 واگذاری ۴۵ بسته سرمایه گذاری معدنی در 

۲۲ استان کشور 
مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از 
واگذاری ۲۷۰ محدوده در قالب ۴۵ بسته سرمایه گذاری 
در ۲۲ استان کشور از طریق مزایده عمومی خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، خدایار کریم نژاد درباره 
بســته های ســرمایه گذاری توضیح داد: این بسته ها با 

هدف تشویق سرمایه گذاران به طرح های توسعه ای و ایجاد واحد فرآوری تدوین 
شده و در اختیار اداره کل صمت استان ها قرار گرفته است.وی در رابطه با زمان 
آغــاز ثبت نام برای برگــزاری این مزایده عنوان کرد: از روز شــنبه ۲۶ آذر ماه 
متقاضیان می توانند به ســازمان صمت استان ها و سامانه کاداستر مراجعه و در 
مزایده شــرکت کنند.مدیرعامل ایمپاسکو تصریح کرد: ۴۵ بسته سرمایه گذاری 
در این طــرح، حاصل همکاری معاونت معادن و فــرآوری مواد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اداره کل صمت اســتان ها و طرح احیاء، فعال سازی و توسعه 
معادن کوچک مقیاس بوده که به منظور واگذاری معادن و محدوده های معدنی 
در اختیار دولت، در قالب بسته ارائه می شود.وی تاکید کرد: این بسته ها در ۲۲ 
اســتان و شــامل ۲۷۰ مجوز معدنی از جمله پروانه بهره برداری، گواهی کشف 
و محدوده های اکتشــافی اســت.کریم نژاد ادامه داد: هــدف از واگذاری معادن 
مزایده ای در قالب بسته، شیوه ای جدید از واگذاری مجوزهای معدنی است که در 
این شیوه اهلیت و صالحیت متقاضیان در اولویت قرار می گیرد چرا که نداشتن 
اهلیت و توانمندی فنی و مالی متقاضیان مهمترین عامل غیرفعال شدن معادن 
و محدوده ها بعد از واگذاری خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: تکمیل اکتشافات، 
ایجــاد واحد فرآوری و فعال کردن محدوده هــای غیرفعال از تعهدات برندگان 

مزایده است که این امر زمینه افزایش تولید و اشتغال پایدار را فراهم می کند.

معاون خرید گروه سایپا:
سه محصول چانگان CS3۵ پالس، 

CS۵۵پالس و UNI-T در سبد محصوالت 
سایپا قرار می گیرد

معاون خرید سایپا با بیان اینکه سه محصول چانگان CS۳۵پالس،CS۵۵ پالس 
و UNI-T در دســتور کار واردات گروه سایپا قرار دارد گفت: جهت واردات این 
ســه محصول مجوزهای الزم از وزارت صمت دریافت شده و ثبت سفارش الزم 
برای ۲۰ هزار دســتگاه خودرو انجام شده اســت.به گزارش سایپانیوز، کوروش 
کمان کش با بیــان مطلب فوق افزود: با توجه به آمادگی شــرکت چانگان در 
تولید دو محصول CS۳۵ پالس وCS۵۵  پالس، مســیر واردات این دو محصول 
ســریعتر انجام شده و حدود دو هفته آینده، اولین محموله برای حمل به کشور 
آماده خواهد شد.او تاکید کرد: در حال حاضر جهت پرداخت مبالغ ارزی با بانک 
مرکزی در حال مذاکره هســتیم. معاون خرید ســایپا گفت: محموله اول از دو 
محصول CS۳۵ پالس،CS۵۵  پالس، 1۰۰ دســتگاه خودرو است که تا اواسط 
بهمن ماه وارد کشور خواهد شد و بعد از اینکه مسیر انتقال ارز مشخص شد به 
صورت ماهیانه ۴ هزار دســتگاه از این دو خودرو حمل و به بازار عرضه خواهد 
شد. او تاکید کرد: برنامه ای که به شرکت چانگان اعالم شده برای مدت زمان ۳ 
ماه، واردات  1۲ هزار دســتگاه از این دو خودرو است و با توجه به سیاست های 
بانــک مرکزی در خصوص تامین منابع ارزی و در صورت مهیا بودن شــرایط، 
ادامه واردات این خودروها بدون محدودیت تیراژ میســر خواهد بود.کمان کش 
در خصوص محصول UNI-T نیز گفت: توافقات و اقدامات مربوط به این خودرو 
برای ۲ هزار دســتگاه انجام شده و احتماال از اردیبهشت ماه سال آینده به بازار 

عرضه خواهد شد. 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء فقط به 
پیشرفت و عزت کشور فکر می کند

دکتــر قالیباف گفــت: قرارگاه ســازندگی فقط به 
پیشرفت و عزت کشور فکر می کند و فقط اولویتش 
در این است که محرومین و مستضعفین در هر کجا 
که هستند را فراموش نکند.به گزارش روابط عمومی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، دکتر محمدباقر 

قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در چهاردهمین همایش مدیران و 
مسئوالن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اظهار داشت: برای من توفیق 
بزرگی است که در جمع شما مجاهدان و پیشگامان عرصه کشور و کسانی 
که دغدغه خدمت به مردم شــریف و عزیز کشورمان را دارند حضور داشته 
باشند؛ وظیفه خود می دانم از کسانی که سال ها تالش کردند تا این مجموعه 
شکل گرفت تقدیر و تشــکر کنم به خصوص برادر عزیزمان مرحوم سردار 
رســتم قاســمی که از چهره های پرکار و پرتالش مجموعه سپاه و قرارگاه 
بودند؛ ان شاءاهلل با شــهدای کربال محشور باشند.وی با بیان اینکه قرارگاه 
سازندگی مولود ســپاه عزیز است و خود سپاه مولود انقالب اسالمی است، 
اظهارکرد: ســپاه پاسداران انقالب اسالمی بعد از دوران دفاع مقدس به این 
ظرفیت رســید که روز به روز در فعالیت ها و بخش های مختلف عمق پیدا 
کرد و در حوزه های مختلف جبهه انقالب، راســخ، محکم و اثرگذار همیشه 
پیش رفت و توانست درک درســت، دقیق و عمیقی از مقتضیات فرا روی 
انقالب و ایران عزیز ما در اقصی نقاط کشور پیدا کند و همیشه هم توانسته 
در این عرصه ها حضور پیدا کند؛ حضوری به وقت، حضوری موفق، حضوری 
فداکارانه و مؤثر؛ از این جهت که چنین نهاد مؤثری است طبیعتاً دوستان و 
دشمنانی هم دارد.رئیس مجلس تصریح کرد: کسانی که شرایط سنی شان 

اقتضا می کند.

رکود بازار موبایل زیر سایه 
افزایش نرخ ارز

رئیس اتحادیه فروشــندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی تهران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ، باعث افزایش 
قیمت جزئی در برخی موبایل ها شده، اما دولت وعده دادند که 
هفته آینده نرخ ارز ریزش خواهد داشت، گفت: در روزهای اخیر 
به دلیل این افزایش جزئی قیمت، شــاهد کاهش فروش تلفن 
همراه بودیم .به گزارش ایســنا، در هفته های اخیر نرخ ارز سیر 
صعودی داشــته و این موضوع بر قیمت بازارهایی مثل خودرو، 
طال و مسکن اثرگذار بوده است. بازار موبایل هم که یک کاالی 
کامال وارداتی است از این قاعده مستثنی نیست. هر چند رئیس 
اتحادیه فروشندگان موبایل می گوید افزایش قیمت در این بازار 
جزئی بوده است.محمدرضا رمضان در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه قیمت برخی کاالها از جمله موبایل مستقیم با ارز ارتباط 
دارد، اظهار کرد: به همین دلیل فروشندگان معموالً تا ساعت 
1۰ تا 11 صبح منتظر قیمت ارز می مانند.وی در پاسخ به اینکه 
افزایش نرخ ارز چه تاثیر روی قیمت موبایل داشــته ؟ تصریح 
کرد: افزایش نرخ، باعث افزایش قیمت جزئی در برخی موبایل ها 
شده، اما دولت و بانک مرکزی وعده دادند که با راهکارهایی که 
اتخاذ شده هفته آینده نرخ ارز ریزش خواهد داشت و در پی آن 
قیمت موبایل هم کاهشی می شود. رمضان با بیان اینکه افزایش 
نرخ ارز کاذب بوده، گفت: فروشندگان هم راضی به افزایش نرخ 
ارز نیســتند و این موضوع به ضررشان است. افزایش قیمت ها 
باعث کاهش فروش می شود و در روزهای اخیر هم به دلیل این 
افزایش جزئی قیمت، شاهد کاهش فروش تلفن همراه بودیم .
وی با بیان اینکه هر چه کاال گران تر باشد فروش کمتر و سود 
فروشنده هم کمتر است، گفت: فروشندگان از فروش زیاد سود 
می کنند نه گران شدن کاال. اولین کسی که از گران شدن کاال 

ضربه می خورد فروشنده است. 

پیش بینی درآمد ۸ میلیارد دالری 
کانال سوئز در سال مالی جاری

رئیس ســازمان کانال سوئز پیش بینی کرد که درآمدهای این 
گذرگاه مهم آبی در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به 8 میلیارد دالر 
برســد.به گزارش ایلنا از آناتولی، سال مالی مصر از اول ژوئیه 
هر سال آغاز می شــود و تا ۳۰ ژوئن سال بعد ادامه دارد.کانال 
سوئز در سال مال ۲۰۲1-۲۰۲۲ با ۲1 درصد افزایش نسبت به 
سال پیش از آن ۷ میلیارد دالر درآمد کسب کرده بود.»اسامه 
ربیع«، رئیس سازمان کانال سوئز تأکید کرد که در سال ۲۰۲۲ 
شاهد افزایش 1۵ درصدی تردد کشتی ها از کانال سوئز بودیم 
که طی آن بیش از ۲۳ هزار کشتی از این کانال عبور کرد.مصر 
در اوت ۲۰1۵ و در راســتای تالش بــرای رونق اقتصادی در 
کشور طی پروژه ای به هزینه 8 میلیارد دالر کانال سوئز جدید 

را راه اندازی کرد.

ماجرای تغییر دامنه پرداخت یارها چیست؟
اولین قدم برای ایجاد یک وب سایت و ورود به فضای کسب وکار 
دیجیتال ثبت یک دامنه یا دامین است اما تغییر دامنه، کسب و 
کارها را با چه مسائلی رو به رو می کند؟به گزارش ایسنا، دامنه یا 
دامین در واقع همان آدرس اینترنتی است که شما با آن شناخته 
می شــوید، این آدرس هرچقدر ساده تر و سرراست تر باشد بهتر 
است و کاربران بیشتری شمارا خواهند یافت. دامنه از دو بخش 
اصلی تشکیل شــده است؛ نام دامنه و پسوند دامنه. نام دامنه را 
شما تعیین می کنید و درصورتی  که این نام آزاد باشد می توانید 
آن را در اختیار بگیرید. پسوند دامنه هم بستگی به نوع کار شما و 
گاهی به کشوری که در آن هستید بستگی دارد.در همین رابطه 
شرکت شاپرک طی روزهای گذشته در نامه ای به پرداخت یارها 
اعالم کرد با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود 
شدن احتمالی دامنه های com.، اگر از دامنه های com. استفاده 
می کنند، در اســرع وقت و ترجیحا تا تاریخ سوم دی ماه دامنه 
خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شــاپرک انتقال دهند.پس از 
این موضوع این شــرکت در اطالعیــه ای دلیل و هدف خود از 
ارســال این نامه را توضیح داد و گفت: این خواسته در راستای 
صیانت از کســب و کارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک 
فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی، ارائه شده است. بدیهی 
اســت الزامی به حــذف دامنه com.  وجود ندارد و شــرکت ها 
بایستی پیش بینی های الزم جهت انتقال فوری به دامنه  ir.  در 
صورت بروز مشــکالت احتمالی را داشته باشند. پرداخت یاران 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در بستر 
اینترنت هستند.رضا قربانی -رئیس کمیسیون فین تک سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران- در گفت و گو با ایسنا درباره 
نامه شاپرک مبنی بر تغییر دامنه اظهار کرد: واقعیت این است 
که بحث شاپرک در زمینه درگاه های اینترنتی تاریخچه قدیمی 
دارد. قبــال psp 1۲ بودند که هرکدام خود یک درگاه اینترنتی 

داشــتند و هر فردی که پرداخت داشت از طریق psp انجام می 
داد وارد درگاه Psp می شد که روی وب سایت خود بود.وی افزود: 
چند ســال قبل شاپرک تغییراتی ایجاد کرد و همه درگاه های 
Psp ها را تحت زیر مجموعه دامین خود شــاپرک برد؛ االن هم 
همه دامین psp 1۲ زیر مجموعه شاپرک اند. دامین شرکتهای 
psp که از com. استفاده می کنند، ممکن است در خارج از کشور 
هم دیده شود.وی ادامه داد: اخیرا فشارهای حمالت سایبری بر 
دامین های شــرکت های Psp  زیاد شده و به نظر می رسد که 

شــاپرک به دنبال این است که دسترســی به خارج از ایران به 
 .com صورت کامل ببندد و برای این کار ممکن است دامین های
در دسترس نباشند یا دچار مشکل شوند، بنابراین عاقالنه است 
که آنها برروی دامنه های ir.هم قرار بگیرند.رئیس کمیســیون 
فین تک ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ادامه داد: 
عالوه بر این مدتی اســت بحث تحریم کســب و کارها جدی 
شده است به طور مثال درباره مجموعه ابرآروان، پس از تحریم 
بالفاصله دسترسی آن به دامنه com. بسته شد؛ دامنه به نوعی 

دارایی یک مجموعه در فضای مجازی است. بنابراین این مسئله 
مقداری جدی شده و چند ماه اخیر محدودیتهای سایبری که 
کسب و کارها را با مشکل مواجه کرد، افزایش یافت. در سیستم 
های بسته مانند پرداخت که ما ارتباطی با دنیا نداریم، راه حل 
اولیه که به ذهن رســیده این اســت که دسترسی به خارج از 
 .ir  ایران بســته شود و خب اساسا زمانی که دامنه سایتی روی
باشــد، می توان دسترسی را بســت و به نوعی جلوی حمالت 
را گرفت.قربانی در ادامه با اشــاره به مشکالتی که ممکن است 
تحریم های احتمالی برای کســب و کارها به همراه داشته باشد 
گفت: به نظر می رســد با این اقدام شاپرک قصد داشته به گفته 
خود جلوی آسیب های بیشتر به کســب وکارهای را بگیرد.وی 
با اشــاره به اینکه تغییر دامنه از نظر فنی کار ســختی نیست 
اما آسیب های جدی برای کسب وکار خواهد داشت اظهار کرد: 
ولی درباره دامنه ای که com. بوده و در حال حاضر در ابزارهای 
جســت وجو استفاده شده، اولین مســئله ای که پیش می آید 
آدرس هایی است که در وب استفاده شده و االن باید به آدرس 
جدید منتقل کنند. از نظر فنی زمانی  که مخاطب و کاربر وارد 
آدرس قدیمی می شود و متوجه نشود که این تغییر رخ داده و 
باید به شکل های گوناگون اطالع رسانی شود.رئیس کمیسیون 
فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران معتقد است 
بحث فنی این موضوع ســاده ترین بخش ماجراست که زمان و 
انرژی زیادی باید صرف آن شود.قربانی گفت: این اقدام مسائل 
حاشیه ای متعددی برای کسب وکارها ایجاد می کند و در کوتاه 
مدت اختالالت جدی خلق می کند؛ ممکن اســت این دستور 
با نیت جلوگیری از مشکالت احتمالی برای پرداخت یارها بوده 
باشد ولی خطراتی دارد که با کسب وکارهای پرداخت یاری شروع 
می شــود و در ادامه ممکن است گســترش یابد و به مشکالت 

موجود سر راه کسب وکارهای اضافه شود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: نیاز 
امروز بازار خودرو عمدتا به اقشار متوسط جامعه باز می گردد 
و قطعا واردات خودروی یک میلیاردی نمی تواند پاسخگوی 
نیاز اقشــار متوسط جامعه و تنظیم کننده بازار باشد.مجتبی 
یوسفی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت بازار خودرو و 
افزایش قیمت ها در این بازار، بیان کرد: ما برای کنترل قیمت 
هر محصولی دو راه حل بیشــتر نداریم؛ اول تولید محصول 
به منظــور کاهش فاصله بین عرضه و تقاضای کاال در بازار و 
دیگری رقابت پذیر کردن بازار که با تنوع در تولید آن محصول 
محقق می شــود. برای خارج کردن بازار از انحصار نیز راهی 

جز واردات نداریم. 

در دهه 80 خودرو به یک کاالی مصرفی نزدیک شد
وی در ادامه با بیان اینکــه اگر فاصله بین عرضه و تقاضا در 
بازار به صفر نرســد نمی توان قیمت خــودرو را کنترل کرد، 
اظهــار کرد: در دهه 8۰ و قبل از تنش های ارزی هرکس که 
خــودروی صفر خریداری می کرد باید آن را در بازار کم تر از 
نرخ خریداری شده می فروخت. البته همان موقع نیز خودروی 

داخلی گران بود و کیفیت آن پایین بود. 

مصرف کننده واقعی به خودرو دسترسی ندارد

نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی، تصریح کرد: 
امروز به دلیل اینکه بین عرضه و تقاضای خودرو فاصله وجود 
دارد، عمال در حاشیه بازار هرکس خودرویی خریداری کرده 
باشــد می تواند آن را با قیمت باالتری به فروش رســاند. به 
عبارت دیگر مصرف کننده واقعی در اکثر موارد نمی تواند به 
خودروی مورد نیاز خود با قیمت واقعی دست یابد. عمال این 
فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو ســبب می شود تا 
قیمت ها روز به روز افزایش پیدا کند که یکی از راه حل های 

کنترل این وضعیت افزایش تولید است.

فاصله بین عرضه و تقاضا سبب افزایش روزانه قیمت 
خودرو شده است

یوســفی در ادامه با بیان اینکه نبایــد خدمات وزیر صمت و 
دولــت را در این حوزه نادیده گرفــت، تاکید کرد: زمانی که 
دولت ســیزدهم روی کار آمد تعداد زیادی خودروهای ناقص 
در کف کارخانه داشــتیم که خاک می خورد و نه به مصرف 
کننده تحویل داده می شــد و نه نیاز بازار تامین می شد اما 
امروز این خودروها تکمیل و وارد بازار شده است ولی به دلیل 
انباشــت نیازی که در یک دهه گذشته در بازار به وجود آمد، 
همواره فاصله بین عرضه و تقاضا سبب شده تا هم خودرو روز 
به روز گران تر شــود و در خصوص کیفیت آن نیز جای هیچ 

حرفی وجود ندارد.

مجلس تمام تالش خود را برای واردات خودرو به کار 
بسته است

وی افزود: راه حل کوتاه مدت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا 
در بازار خودرو، واردات است که مجلس در این دو سال برای 
واردات خودرو تالش زیادی انجام داد و امســال با هر سختی 
بود نمایندگان بحث واردات خودرو را در بودجه مصوب کردند. 
نمی شــود ما قریب به ۵ دهه شــعار دهیم که می خواهیم 
خودروساز شویم اما کاری نکرده و صرفا در حق مصرف کننده 

از لحاظ قیمت و کیفیت اجحاف می کنیم.

 باالخره تولید کننده خودرو هستیم یا وارد کننده!
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه با 
بیان اینکه انتظار ما از وزیر صمت این اســت که برای کنترل 
قیمت خودرو هرچه سریع تر اقدام کند، تصریح کرد: این بار 
بهانه برای افزایش قیمت خودرو، نرخ ارز بود. باالخره ما متوجه 
نشــدیم در حوزه خودرو تولید کننده هستیم یا وارد کننده؟ 
اگر تولید کننده هستیم قیمت ارز نباید بر روی قیمت نهایی 
خودرو تاثیر گذار باشد، اگر هم وارد کننده هستیم از روز اول 
تکلیف خود را روشن کرده و اجازه دهیم تا خودرو وارد شود.

یوسفی: 

واردات خودروهای یک میلیاردی، بازار را تنظیم نمی کند

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
برنامه ریزی این وزارتخانه بــرای واردات ۲۰۰ 
هزار دســتگاه خودرو ظرف شــش ماه آینده 
خبر داد.طبق اعالم امید قالیباف به ایسنا، برای 
واردات ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو ظرف شش ماه آینده برنامه ریزی شده است که در 
سه ماهه باقیمانده تا پایان امسال 1۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه 
ابتدایی ســال 1۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می شود.سخنگوی وزارت صمت 
اعالم کرد: تحویل خودروها در دو بازه ســه و شش ماهه خواهد بود و از این رو ممکن 
اســت متقاضیان زمانی که از بورس کاال خرید می کنند، سه تا شش ماه پس از زمان 

خرید، خودروی آن ها تحویل داده شود. البته این زمان با توجه به ساخت خودرو، حمل 
آن تا رسیدن به کشور و طی مسیر فرآیند واردات و ترخیص، طبیعی است.

عرضه 10 درصد خودروهای وارداتی امسال بصورت تحویل فوری 
مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه حــدود 1۰ درصد از خودروهای 
وارداتی امسال، بصورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید، در رابطه با نحوه تامین 
ارز واردات خودرو اظهار کرد: در آیین نامه واردات خودرو روش های مختلفی برای تامین 
ارز قید شــده که در مجموع ظرفیت های خوبی را ایجاد کرده است؛ اما نکته مهم این 

است که تامین ارز از منشاء خارج کشور خواهد بود.

برنامه ریزی وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو
 قالیباف ضمن تاکید بر تبعیت قیمت خودرو از نرخ ارز، گفت: آنچه شاهد آن هستیم، 
افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد است و قیمت شرکت های خودروساز افزایش نیافته 
است. وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو برنامه های متعددی دارد که به زودی اعالم 
خواهد شد.گفتنی است که هفته گذشته، سیدرضا فاطمی امین )وزیر صنعت، معدن و 
تجارت( از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی در هفته جاری )هفته پایانی آذر 
ماه( خبر داد و با بیان اینکه از میان ۴۰۰ مجموعه ی درخواست دهنده برای واردات، 
۲۷ مورد دارای حداقل شــرایط بوده و البته تنها چهار مجموعه ثبت سفارش خود را 
کامل کرده  و تایید نهایی برای واردات شــده اند، گفت: خودروهای یک مجموعه هفته 
پایانی آذر وارد گمرک می شــود تا امور مربوط به ترخیص را طی کند؛ اما بر اســاس 
آخرین پیگیری های ایسنا از گمرک، این سازمان اعالم کرده است که تا این لحظه هیچ 
خودرویی وارد کشــور نشده است.این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در دست بررسی و پیگیری است.

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد

واردات ٢٠٠ هزار خودرو ظرف ٦ ماه آینده 
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آینده نظام بانکی کشور متعلق به فرهنگ متعالی 
قرض الحسنه است

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تأکید بر اینکه در نظام قرض الحسنه رعایت شأن 
و کرامت مشــتری اولویت دارد، گفت: موفقیت و دســتاوردهای یک دهه اخیر بانک های 
قرض الحسنه به وضوح نشان می دهد که آینده نظام بانکی در اختیار فرهنگ قرض الحسنه 
خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر »ســید سعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل بانک با حضور در برنامه گفت وگــوی اقتصادی رادیو گفت وگو، 
ضمن تبریک فرا رسیدن پانزدهمین ســالگرد تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، به 
تشریح فعالیت ســال های اخیر بانک های تخصصی قرض الحسنه کشور پرداخت و گفت: 
بعد از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی مردم به دالیل اعتقادی که داشتند، به سمت 
سپرده گذاری قرض الحسنه رفتند، اما در سال های بعد این حرکت به دالیلی همچون تورم و 
خلق بی رویه نقدینگی، کاهش پیدا کرد و توجه مردم به سوی سپرده گذاری های کوتاه مدت 
و بلند مدت بانکی جلب شــد.وی تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۳۸۶ و 
بانک رسالت در ســال ۱۳۹۱ را مایه رشد و تعالی دوباره فرهنگ قرض الحسنه دانست و 
گفت: بانک های تخصصی قرض الحسنه در حال حاضر بیش از ۳.۵ درصد نقدینگی شبکه 

بانکی را در اختیار دارند که نشانگر ذهنیت مثبت مردم به حوزه قرض الحسنه است.

عملکرد درخشان بانک آینده در شاخص های کلیدی 
کسب و کار

  بررسی شاخص های کلیدی کسب و کار بانک آینده، نشان از عملکرد درخشان این بانک 
در شــش ماهه نخست ســال ۱40۱ دارد.جذب ســپرده های مردمی در بانک آینده طی 
تابســتان ۱40۱ در مقایسه با سه ماه نخست همین ســال، با رشدی بیش از ۵00 درصد 
به مبلغی بیش از ۳،200،000،000 میلیون ریال رسیده است. اقبال سپرده گذاران به این 
بانک موجب شــده، مانده سپرده های مردمی، نسبت به تابستان سال گذشته، بیش از ۶۵ 
درصد، رشد داشته باشد که نشان از اعتماد و اعتبار بیش تر این بانک نزد مشتریان دارد.

بانک آینده میزان درآمد کارمزدی خود را نســبت به ســال گذشته بیش از ۱00 درصد، 
افزایش داده که همین امر، تأثیر چشم گیری بر شناسایی سود در صورت های مالی انتهای 
سال، خواهد داشت.از ســوی دیگر، این بانک در طراحی و ایجاد ابزارها و زیرساخت های 
الکترونیکی هم چون: اپلیکیشن های »کیلید«، »آبانک« و »پیشخوان مجازی« نیز نسبت به 
سال گذشته، بسیار موفق ظاهر شده تا آن جا که می توان بانک آینده را در رده پیشگامان 
عرصه بانکداری الکترونیکی کشور، جای داد.آخرین بررسی ها در بانک آینده حاکی از آن 
است که بیش از ۹7 درصد تراکنش های سال ۱400 در این بانک، به صورت غیرحضوری 

انجام شده است. 

گزیده خبر

عضو هیات مدیره بانک مسکن:
پرداخت ۱۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به 

خودمالکان
فاضلیــان بیان کرد: کفه ترازوی معرفی و انعقــاد قرارداد پروژه های نهضت ملی 
مسکن به سمت خودمالکان سنگینی می کند که به خوبی نشان از همکاری مردم 
برای اجرای این طرح بزرگ ملی دارد،ســید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره 
و معاون امور اعتباری بانک مســکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مســکن- هیبنا با اشاره به عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
بانک مسکن در بخش خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن نسبت به انعقاد قرارداد 
۱2 هزار و ۶۹2 پروژه تا تاریخ 2۳ آذرماه سال جاری اقدام کرده است.وی افزود: 
با این اوصاف کار قرارداد بیش از ۶4 هزار واحد مسکونی در بخش خودمالکی در 
بانک مسکن انجام شده است که حدود 22 هزار میلیارد تومان برای بانک تعهد 
مالی ایجاد کرده است که از این میزان بانک مسکن ۱2 هزار و 270 میلیارد تومان 
به انبوه ســازان پرداخت کرده است.فاضلیان تصریح کرد: سایر مبالغ و تعهدات 
مالی نیز با توجه به مرحله ای بودن پرداخت تســهیالت به واحدهای مســکونی 
در مراحل پی ســاختمان، اسکلت، ســفت کاری و نازک کاری پرداخت خواهد 
شــد.عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری بانک مســکن اضافه کرد: از سوی 
سازمان های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی 
فرمان امام راحل، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان همیاری شهرداری ها 
نیز پروژه های مختلفی ذیل طرح نهضت ملی مسکن به بانک معرفی شده است 
که در این راستا بنیاد مسکن بیشترین پروژه را از سوی سازمان ها به تعداد ۸ هزار 

و ۵۱۱ پروژه به بانک معرفی کرده است.

دکتر مجید قاسمی به عنوان چهره  ماندگار 
صنعت، معدن و تجارت ایران معرفی شد

 دکتر مجید قاســمی مدیرعامل بانک پاســارگاد در چهاردهمین دوره معرفی 
چهره هــای ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان چهره  ماندگار معرفی 
و مورد تقدیر قرار گرفت.شــانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان 
و چهاردهمیــن دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران در 
روز دوشنبه مورخ 2۸آذرماه۱40۱ با حضور مهندس سید رضا فاطمی امین وزیر 
صنعت معدن وتجارت، دکتر مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اسالمی و جمعی از مقامات و مسئولین کشوری در محل سالن 
همایش های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم که با حضور تولیدکنندگان، 
صنعتگران و کارآفرینان جوان و پیشکســوتان این حوزه برگزار شد، دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان چهره  ماندگار صنعت، معدن و تجارت 

ایران در سال ۱40۱ مورد تقدیر قرار گرفت.

اجرای پروژه های بهبود عملیات تامین مالی 
واعتباری دربانک توسعه تعاون 

اجرای پروژه های بهبود عملیات تامین مالی واعتباری دربانک توسعه تعاونپروژه 
های بهبود عملیات تامین مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون تشریح شد.معاون 
مدیر عامل در امور عملیات بانکی در کارگاه آموزشــی مدیران ستادی و استانی 
با محوریت ارائه راهکارهای اجرایی  و شــتاب دهنده مســیر تحول بانک توسعه 
تعاون در تشــریح تحول در رویه هــای تامین مالی و تخصیص اعتباراعالم کرد: 
تغییرات در تامین مالی در نظام بانکی در دو ســطح کالن و جزئی اتفاق افتاده 
اســت که در سطح کالن بهینه کردن سهم تامین مالی از بازار پول،ارز و سرمایه 
در دستور کار بانک ها قرار گرفته است.حسن شریفی با اشاره به مدل های تحول 
و تبیین برخی از آنها پرداخت و گفت: در برخی از این مدلها استراتژی، ساختار، 
سیســتم ها، ارزش های مشترک، ســبک، کارکنان و مهارت ها در دستیابی به 
تحول اثرگذارهستند.به گفته وی، تحول و تغییر کسب و کار در بانک بر سه محور 
نظام ها و استانداردهای مدیریت کیفیت، برنامه ریزی و تعیین نقشه راه بانکداری 

دیجیتال قرار دارد.

تاکید بر مشتری مداری در بازدید عضو هیات 
مدیره بانک ملی ایران از شعب

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر مشتری مداری در بازدید از برخی 
شــعب این بانک گفت: مذاکــرات با واحدهای تجاری، اجــرای صحیح و دقیق 
قراردادها و تعهدات و همچنین جلب رضایت مندی مشتریان از مهم ترین وظایف 
مدیران و همکاران واحدهای صف است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
صمد عزیزنژاد در بازدید از اداره امور شــعب شرق تهران با تاکید بر اینکه بانک 
ملی ایران با توجه به تکالیف دولتی و رسالت اجتماعی که بر عهده دارد، نگاه قشر 
وســیعی از جامعه را به خود معطوف کرده است؛ افزود: تکریم مشتریان در کنار 
ارائه خدمات باید سرلوحه همکاران قرار داشته باشد.وی با اشاره به بررسی عملکرد 
واحدهای بانک در ماه های گذشته، عملکرد اداره امور شرق تهران را مطلوب و رو 
به رشد ارزیابی و تصریح کرد: تحول محسوس بوده و این امر نشان دهنده انتصابات 
شایسته کادر مدیریتی است.عزیزنژاد عقد تفاهم نامه  با شرکت های بزرگ فعال در 
بخش های پتروشیمی، فوالد، مس و... را نقطه عطفی در بهبود روابط با مشتریان 
بیان کرد و ادامه داد: مذاکرات با طرف های تجاری، نخستین گام در فعالیت های 
اقتصادی است و در گام بعدی باید جلب رضایت مشتری مورد نظر سازمان باشد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران توجه به وضعیت معیشتی همکاران را از مهم 

ترین دغدغه های مدیران ارشد و هیات مدیره بانک عنوان کرد.

 تقدیر مدیرعامل بانک سپه 
از پژوهشگران برتر

مدیرعامل بانک سپه در گرامیداشت هفته پژوهش، صبح امروز 27 آذرماه از ۱۹ 
نفر از پژوهشگران برتر بانک سپه با اهدای لوح و جوایز تقدیر کرد. مدیرعامل بانک 
سپه در گرامیداشت هفته پژوهش، صبح امروز 27 آذرماه از ۱۹ نفر از پژوهشگران 
برتر بانک ســپه با اهدای لوح و جوایز تقدیر کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بانک ســپه: آئین تقدیر از پژوهشگران برتر بانک ســپه با حضور دکتر آیت اله 
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه و به همت مدیریت امور سازمان و هدایت راهبردی 
و اداره کل مطالعات راهبردی و آینده پژوهی، در ســالن جلسات ساختمان نگین 
برگزار شد.فرآیند انتخاب این پژوهشگران، پس از اتمام مهلت فراخوان ارسال آثار 
تحقیقاتی و کتب پژوهشگران از 24 مهر لغایت 2۱ آبان سال جاری از بین ۱۳۵ 
اثر ارسال شده صورت گرفت که  هشت نفر از همکاران با توجه به سنجه های ابالغ 
شده در مصوبه هیئت مدیره به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱40۱ برگزیده شدند.

همچنین در این روز پیشنهاد های قابل قبول و اجراشده ۱۱ نفر از همکاران که در 
محورهای کلیدی،  رشــد و یادگیری، فرآیندها، امور مالی و مشتریان در سامانه 

نظام پیشنهاد های ارائه شده بود برگزیده و تقدیر شدند.

صعود طالی جهانی ماندنی نشد
قیمت طالی جهانی)سه شــنبه( کاهش یافت زیــرا دالر قوی تر و 
انتظارات برای افزایش نرخ های بیشــتر از سوی فدرال رزرو آمریکا 
جذابیت شمش های بدون بازده را کاهش داد.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال تا ســاعت ۶ صبح به وقت شرقی با ۱.۹ درصد کاهش 
به ۱7۸۵ دالر و ۶0 سنت رسید و قیمت طال در بازار آمریکا با 0.۱۱ 
درصد کاهش به ۱7۸۶ دالر و ۶0 ســنت رســید. شاخص دالر 0.۱ 
درصد افزایش یافت و شمش قیمت دالر را برای خریداران خارجی 
گران تر کرد.جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشــته گفت که 
بانک مرکزی افزایش بیشتر نرخ بهره را در سال آینده برای مهار تورم 
اعمال خواهد کرد. سایر بانک های مرکزی بزرگ نیز بر همین موضوع 
تاکید کرده اند. اگرچه طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته 
می شــود اما نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شــمش را 
افزایش می دهد.بر اساس گزارش رویترز،کووید-۱۹ در بازارهای پکن 
در حال گسترش است و به سرعت در مرکز مالی شانگهای گسترش 
می یابد و این موضوع می تواند جلسات هفتگی بررسی فروش سهام 
را لغو کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای نقره با قیمت 22.۹4 
دالر ثابت بود، پالتین 0.۱ درصد افزایش یافت و به ۹۸۱ دالر رسید 

و پاالدیوم با 0.2 درصد کاهش به ۱۶۶۵ دالر و 2۶ سنت رسید.

 آخرین وضعیت بازار رمزارزها
 در جهان

بیت کویــن در این ماه با خطر کاهش بیشــتر به پایین ترین حد 
خود سقوط کرد.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، با ادامه روند 
کاهشــی ارزش سهام، بیت کوین به پایین ترین سطح خود در سه 
هفته اخیر سقوط کرد؛ بزرگترین ارز دیجیتال در روز سه شنبه با 
۱.۹ درصــد کاهش به ۱۶هزار و 277 دالر رســید که پایین ترین 
سطح از 2۹ نوامبر است.کیتی استاکتون، بنیانگذار شرکت فیرلید 
اســتراتژیز )Fairlead Strategies( گفت: »انتظار داریم در هفته های 
آینــده، پس از آزمایش ناموفق ســطوح در محــدوده ۱7هزار تا 
۱۸هزار دالر، پایین ترین ســطح نوامبر، نزدیک به ۱۵هزار و۶00 
دالر، دوباره آزمایش شــود و در نهایــت بیت کوین به پایین ترین 
سطح و افزایش ریسک برای حمایت بلندمدت نزدیک به ۱۳هزار 
و ۹00 دالر برســد«.ارزهای رمزپایه پس از رســیدن به باالترین 
رکورد در اواخر ســال گذشته، ســال 2022 سختی را پشت سر 
گذاشــتند که تحت تاثیر همه چیز از تشدید سیاست فدرال رزرو 
 Three گرفته تا انفجار اکوسیســتم  ترا/لونا، صندوق های تامینی
Arrows Capital و صرافــی اف تی ایکــس قرار گرفتند. آنها چند 
سالی است که ارتباط زیادی با سهام ایاالت متحده دارند که شان 
فارل، استراتژیســت دارایی دیجیتال فاند استرت )Fundstrat( در 
یادداشتی نوشت: »این موارد دلیلی برای کاهش ارزهای دیجیتال 
در روز دوشــنبه بود«.به گفته صرافــی بیتفینکس، معامله گران 
همچنین ممکن اســت نیازمند مراقبت از موقعیت هایی باشــند 
که در معامالت فصل تعطیــالت پیش می آید.تحلیلگران صرافی 
بیتفینکس در گزارشــی اظهار کردند: »با نزدیک شدن به پایان 
سال، بسیاری از شــرکت ها و معامله گران استراحت می کنند اما 
با توجه به کاهش حجم معامالت و نقدینگی، کاهش ســرعت در 
فعالیت های تجاری خطر نوسانات بیشتری پیش روی خواهد بود.« 
این موضوع در بازه های زمانی پایین تر مشــهود اســت حتی اگر 

قیمت بازه زمانی باالتر در محدوده ۱۶هزار تا ۱۸هزار دالر باشد.

رییس سازمان بورس خبر داد:

نخستینمرحلهسودسهامعدالتامروزواریزمیشود
تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از پرداخت 
سود ســهام عدالت از روز چهارشنبه ) ۳0 آذرماه( به صورت 
علی الحساب خبر داد و اعالم کرد: به حساب سهامدارانی که 
پرتفوی ســهام عدالت آنها ۵۳2 هزار تومان است، ۶00 هزار 
تومــان و افرادی که پرتفوی یــک میلیون تومانی دارند، یک 
میلیون و ۱2۸ هزار تومان واریز خواهد شد.به گزارش ایرنا از 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی در مورد پرداخت 
سود ســهام عدالت، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی 
بورس، سود سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت از 
فردا )چهارشنبه ۳0 آذر ماه( به صورت متمرکز توسط شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، با توجه به ســود تقسیم 
شده عملکرد سال مالی ۱400 شرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت، پرداخت می شــود.وی افزود: مجموع سود سبد سهام 
عدالت بالغ بر ۶4 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 
۱۳۹۹ بیش از دو برابر شــده است که از این مبلغ در مرحله 
اول، 2۶ هزار و 200 میلیارد تومان به حساب سهامداران واریز 
خواهد شد.رییس سازمان بورس گفت: سال گذشته کل سود 
ســهامداران سهام عدالت در اســفند ماه پرداخت شد، اما در 
ســال جاری با مصوبه شــورای عالی بورس و با دریافت مبالغ 
سود از شرکت ها، این سود در دو مرحله پرداخت می شود که 
مرحله اول فردا و مرحله دوم تا قبل از پایان ســال پرداخت 

خواهد شد.عشقی بیان کرد: سهامداران عدالت برای دریافت 
سود، حتماً باید اطالعات خود را در سامانه سجام تکمیل کرده 
باشند. تاکنون حدود 44 میلیون نفر )4۳ میلیون و 740 هزار 
و ۸۱۱ نفر( اطالعات خود را تکمیل کرده و حدود ۱٫۵ میلیون 
نفر از ســهامداران عدالت اطالعات خود را در ســامانه سجام 
تکمیل نکرده اند که امکان واریز ســود بــرای این افراد وجود 
ندارد.وی ادامه داد: مبلغ سود پرداختی در مرحله اول با توجه 
به میزان سهام عدالت هر فرد، متفاوت خواهد بود. به طوری 
که برای سبد سهام عدالت ۵۳2 هزار تومانی مبلغ ۶00 هزار 
تومان، سبد ســهام یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۱2۸ 
هزار تومان و برای ســایر طبقات سهام عدالت هم به تناسب 
واریز خواهد شد.رییس سازمان بورس تاکید کرد: این مبلغ به 
صورت علی الحســاب است و باقیمانده سود با تکمیل واریزی 
شرکت های سرمایه پذیر تا قبل از پایان سال به صورت کامل 
پرداخت خواهد شد.عشــقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی 
شرکت ها در پرداخت سود همکاری کامل داشتند که از احترام 
آنها به حقوق ســهامداران عدالت تشکر می کنیم، اما برخی 
شرکت ها همکاری الزم را نداشــتند و علی رغم اعالم برنامه 
زمان بندی پرداخت ســود و مکاتبات مکرر سود سهامداران 
عدالت را واریــز نکرده اند که برخورد انضباطــی الزم با آنها 

صورت خواهد گرفت.

آمارها نشــان می دهد که درآمد مالیاتی 
دولت از صاحبــان خودروها و همچنین 
خانه هــای لوکس ناچیز بوده اســت، به 
طوریکه ایــن مالکان در ۸ ماه امســال 
جمعا کمتر از 400 میلیارد تومان مالیات 
پرداخــت کردند.به گزارش ایســنا، پای 
خانه و خودروهای لوکس در سال2های 
قبل به نظام مالیاتی کشور باز و قرار شد 
براساس قانون بودجه، خانه های باالی ۱0 
میلیارد تومــان و خودروهای باالی یک 
میلیارد تومان مشمول مالیات شوند. اما از 

زمان تصویب این ارقام برای اخذ مالیات از 
این خانه و خودورها تاکنون، همواره یکی 
از موضوعات انتقادی مهمی که از سوی 
کارشناس مطرح می شــود، پایین بودن 
نرخ های تعیین شــده برای این خانه ها و 
خودروهاســت که به اعتقاد کارشناسان، 
این نرخ هــا همه لوکس نشــین ها را در 
تور مالیات قــرار نمی دهد.  طرف دیگر 

ماجرا به شناسایی این خانه ها و خودروها 
مربوط می شود، موضوعی که وزیر اقتصاد 
نیز به آن اشاره کرده و گفته بود که ابتدا 
باید وزارت راه و شــهر سازی نسبت به 
شــناخت خانه های لوکس اقدام کند و 
ســپس ما در مقام وصول مالیات از آنها 
برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکالت مهم 
وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای 

این قانون است.خاندوزی تاکید کرده بود 
که در حال حاضر، عماًل تا صاحب خانه 
لوکسی که شناســایی شده است، قصد 
خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن 
برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی 
توانیم از وی مالیــات بگیریم؛ یعنی اگر 
فردی قصد فروش خانه خود را نداشــته 
باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.اعداد 
و ارقــام نیز بر مشــکالت اخذ مالیات از 
لوکس نشین ها و لوکس سوارها مهر تایید 

زده است. 

مالیات قطره چکانی لوکس ها!

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: در شــرایط موجود 
بانک هــا عالقه ای به تامین منابع مالی بنگاه ها ندارند و شــاید 
هــم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک ها 
کمتر از ۸ درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تســهیالت 
را پذیرفتند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، چهل و یکمین 
جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مسعود خوانساری 
رئیس اتاق تهران و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در 
اتاق تهران برگزار شد.خوانساری با اشاره به ۱0 کشور برتر دنیا 
در جذب ســرمایه گذاری خارجی، گفــت: چین با جذب ۳.۵ 

میلیارد دالر سرمایه خارجی جزو کشورهای برتر محسوب می 
شود این در حالیست که این رقم برای ایران با وجود نیاز مبرم 
به جذب ســرمایه گذار خارجی، بسیار ناچیز است و حتی در 
ســال گذشته ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه 
در کشــور مواجه هستیم.وی با بیان اینکه در ۱0 سال گذشته 
یعنی در بازه زمانی ۹۱ تا ۱400 ساالنه حدود ۱0 میلیارد دالر 
خروج سرمایه رسمی در کشور داشتیم، افزود: ما به جای جذب 
ســرمایه با پدیده خروج سرمایه مواجه هستیم که اثرات منفی 
این موضوع در ســال های آینده خود را نشان خواهد داد.رئیس 

اتاق تهران با اشاره به کمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی، خاطر 
نشــان کرد: کمبود تامین نقدینگی تولید را راکد کرده است از 
سوی دیگر تورم 40 درصدی، نبود ثبات ارز، قیمت باالی مواد 
اولیه و قیمت گذاری دســتوری بنگاه ها را با چالش های جدی 
مواجه کرده اســت.وی تاکید کرد: در شــرایط موجود بانک ها 
عالقه ای به تامین منابع مالی بنگاه ها را ندارند و شاید هم امکان 
تامیــن را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک ها کمتر از ۸ 
درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیالت را پذیرفتند.

به گفته خوانساری: اگر در ماه های آینده قیمت ارز، تورم کنترل 

نشــود و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل و فصل نشود 
اشتغال و تولید با مشــکالت جدی مواجه خواهد شد و شاهد 

رشد نزولی در سرمایه گذاری در سال های آینده خواهیم بود

رییس اتاق بازرگانی تهران:

بانک ها ۸ درصد از تقاضای صنایع برای دریافت تسهیالت را پذیرفتند
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گزیده خبر

آلمان: 
مذاکره برای احیای برجام در دستور کار 

نیست
خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
آلمان گفــت، در حال حاضر 
گفت وگــو با ایــران در زمینه 
احیای برجام در دســتور کار 
قرار ندارد.به گــزارش فارس، 
آلمان بدون هیچگونه اشــاره 
غرب  طرف  کارشکنی های  به 

در مذاکرات رفع تحریم های ایران، از تهران خواست تا در حل مشکالت باقی 
مانده »اراده سیاســی« از خود نشان دهد.به گزارش روزنامه »ینی شفق«، 
»فرانسیسکا اوبرمایر« از سخنگویان وزارت امور خارجه  آلمان روز دوشنبه 
در شــهر »برلین« به خبرنگاران گفت: »ایران اکنون باید به پاسخ های فنی 
قابل قبولی بدهد که اکنون به اراده سیاسی نیاز دارد«.وی افزود: »زمان آن 
فرا رســیده که آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به گفت وگوهای خود 
در مورد این مسائل ادامه دهند.«بازرسان فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز یکشنبه به ایران سفر کردند.آژانس این سفر را  پنج شنبه گذشته اعالم 
و هدف آن را »پرداختن به مســائل پادمانــی باقی مانده اعالم کرد.»محمد 
اســالمی«  رییس سازمان انرژی اتمی نیز پیش تر در حاشیه نشست هیات 
دولــت د گفت: تعامالت  ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی برقرار اســت و 
امیدواریم  جهت رفع  موانع گامی به جلو برداشــته شــود.« به گزارش این 
منبــع خبری، اوبرمایر تاکید کرد که نمی تواند پیش بینی کند که آیا این 
مذاکرات به نتیجه ای می رسد یا خیر.  وی  بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات 
ایران و آمریکا، روســیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان برای احیای برجام 
برنامه ریزی نشــده است.این دیپلمات آلمانی  افزود که در حال حاضر هیچ 
نقطه شــروعی برای از ســرگیری این  مذاکرات وجود ندارد.»ودانت پاتل« 
معاون سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده اخیرا  با حمایت از اغتشاشات 
در ایران و متهم کردن مقام های جمهوری اســالمی به نقض حقوق بشــر، 

تاکید کرد که برجام در حال حاضر برای واشنگتن اولویت نیست.

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره نشست 
برجامی سازمان ملل

ســه کشــور اروپایی عضو برجام به دنبال برگزاری نشست شورای امنیت 
سازمان ملل درباره برجام ، بیانیه مشترکی صادر کردند.به گزارش تسنیم، 
ســه کشور اروپایی عضو برجام با صدور بیانیه ای مشترک در پی برگزاری 
نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام 
بدون اشاره به اقدامات غیرقانونی آمریکا در نابودی توافق سال ۹۴، ادعای 
نقض برجام از ســوی ایران را تکرار و نسبت به تبعات پیشرفت های اتمی 
کشــورمان هشدار دادند.نمایندگان انگلیس، آلمان و فرانسه در این بیانیه 
با چشــم  پوشــی از خروج یکجانبه  ایاالت متحده از برجــام تداوم نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ ادعا کردند: ایران به مدت ســه ســال و نیم تعهدات خود 
در چارچوب برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( را نقض کرده اســت و 
همچنان به گســترش برنامه هســته ای خود درحالی که تعهدات خود را 
به میزان قابل توجهی کاهش، ادامه می دهد.این بیانیه با اشــاره به تدابیر 
جبرانی ایران در اجرای برجام که تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
صورت گرفته اســت می افزاید: ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای 
این اقدامات، که خطرات مرتبط با اشاعه تسلیحات اتمی را به همراه دارد، 
نــدارد. امروز، برنامه هســته ای ایران هرگز به این اندازه پیشــرفته نبوده 
اســت.بیانیه یادشــده به گام های اخیر ایران برای تولید اورانیوم با غنای 
۶۰ درصد اشــاره و بــا نادیده گرفتن اطالع رســانی های تهران به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  ادعا کرده اســت: این امر به طور ویژه نگران کننده 
اســت زیرا ایران توانایی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی بخش مهمی 
از فعالیت های هســته ای خود را به حالت تعلیق درآورده اســت و این امر 
تضمیــن صلح آمیز بودن برنامه هســته ای ایران را برای آژانس دشــوارتر 
می کند.تروئیکا با چشم پوشــی از زرادخانه های مملو از تســلیحات اتمی 
رژیم صهیونیستی، برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را تهدیدی علیه امنیت 
بین المللی و نظام منع گســترش ســالح های اتمی نامیده و با توســل به 
تاکتیــک مقصر نمایی، ایران را عامل تعلــل در روند مذاکرات وین و عدم 
دســتیابی به توافق نهایی معرفی کردند. آن ها با تکرار ادعاهای ساختگی 
پادمانی درباره برنامه هســته ای کشــورمان مدعی شدند که ایران ملزم به 
همکاری با آژانس اتمی برای حل و فصل مســائل ادعایی باقی مانده است. 
در بخش دیگــری از بیانیه تروئیکا به تکرار ادعای بی اســاس درباره توان 
نظامی ایران اشــاره شده اســت. در بیانیه یادشده ادعا شده است: ایران به 
انجام فعالیت های موشــکی بالستیک که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد ناســازگار اســت، ادامه می دهد؛ از جمله با آزمایش 
وســایل پرتاب فضایی، که از فناوری قابل اســتفاده برای توســعه موشک 
های بالســتیک دوربرد و برد قاره پیما استفاده می کند.این بیانیه ادعایی 
می افزاید: اشــاعه تسلیحات ایران تهدیدی واقعی و قابل توجه برای منطقه 
و کل جامعه بین المللی اســت. ما شــدیداً فعالیت بی ثبات کننده ایران در 
منطقــه را محکوم می کنیــم و از ایران می خواهیم که تمــام فعالیت ها و 
اشاعه موشک های بالستیک مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و سایر 
قطعنامه های شــورای امنیت را متوقف کند.در بیانیه تروئیکا همچنین به 
ادعای مشــارکت ایران و روســیه در جنگ اوکراین اشــاره شده که بارها 
ازسوی مقامات کشورمان رد شده است. این بیانیه ادعایی می افزاید: از ماه 
اوت، ایران صدها پهپاد را به روســیه منتقل کرده که از آنها برای کشــتن 
غیرنظامیان و هدف قرار دادن زیرساخت ها استفاده کرده است. ما به شدت 
چنین انتقاالتی را که ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل 
اســت، محکوم می کنیم. حمالت بی رویه علیه جمعیت های غیرنظامی و 
زیرســاخت ها جنایت جنگی است. ما به شــدت به ایران نسبت به ارسال 
تســلیحات بیشتر به روسیه، به ویژه هرگونه موشک بالستیک کوتاه برد، که 
تشــدید شدید تنش را ایجاد می کند، هشدار می دهیم. ما دبیرکل سازمان 
ملل متحد را تشــویق می کنیم که هرگونه شواهدی مبنی بر انتقال اقالم، 
مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری یا خدمات مرتبط مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت ســازمان ملل را بررســی و گزارش دهد.تروئیکا در بخش 
پایانی بیانیه پر تناقض و مردود خود ادعا کرد: ما مصمم هســتیم که ایران 
هرگز نباید سالح هسته ای تولید کند، باید از حمایت از جنگ تجاوزکارانه 
روســیه علیه اوکراین خودداری و باید از تکثیر ســالح های متعارف برای 
بازیگران دولتی و غیردولتی در خاورمیانه جلوگیری کند. سه کشور اروپایی 
با تکرار اظهارات مداخله جویانه در امور داخلی ایران مدعی شــدند: چنین 
فعالیت هایی در کنار سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز توسط 

ایران، تنها منجر به انزوای بیشتر ایران از جامعه بین المللی خواهد شد.

نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام
 نماینده روسیه: ادعاها درباره پهپادهای ایرانی ساختگی 

و نادرست است
نماینده روســیه در سازمان ملل ادعاها درخصوص استفاده مسکو از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین را بی اساس و 
ساختگی خواند و تاکید کرد که آمریکا و اروپا با این اتهامات به دنبال تحریم بیشتر ایران و روسیه هستند.به گزارش 
ایســنا، واســیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روســیه در سازمان ملل در نشست شــورای امنیت سازمان ملل درباره 
قطعنامه ۲۲۳۱ نســبت به بیانیه غیر واقع بینانه نماینده ایرلند به عنوان کشــوری که تســهیل کننده اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ اســت، ابراز تاسف کرد و گفت: وی به طور مستقیم به دلیل اصلی به وجود آمدن شرایط کنونی پیرامون برنامه 
هســته ای ایران اشــاره ای نکرد، که همان خروج یک جانبه آمریکا از توافق برجام و سپس نقض شروط آن از طریق اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران است.

بنابر گزارش وب ســایت ســازمان ملل، نبنزیا با بیان اینکه همین نقص جدی را می توان در گزارش شش ماهه دبیرکل نیز مشاهده کرد، افزود: این رویکرد، یک 
تصویر مخدوش ایجاد می کند، گویی که این توافق به خودی خود شــروع به از بین رفتن کرده اســت و بن بســت آن چیزی است که تهران در آن مقصر است. 
اقدامات ایاالت متحده مبانی توافق را از بین برده و تمام اقدامات تهران پس از آن نیز صرفاً واکنشی به فشارهای ایاالت متحده بوده است.وی در ادامه به ادعای 
تحویل هواپیماهای بدون سرنشــین توســط ایران به فدراسیون روسیه برای استفاده در اوکراین اشاره کرد و گفت: این ادعاها آشکارا ساختگی و نادرست است. 
اوکراین هنوز نتوانســته مدرکی مبنی بر وجود پهپادهای ســاخت ایران ارائه دهد. با این حال، کشــورهای غربی و آمریکا قصد دارند با اتهامات بی اساس خود 
تحریم های بیشــتری علیه ایران و روســیه وضع کنند.وی با بیان اینکه ما هیچ مشکل غیر قابل حلی را برای جلوگیری از احیای برجام نمی بینیم، خاطر نشان 
کرد: با این حال تالش برای اعمال فشار بر ایران و ایجاد تنش پیرامون برجام می تواند چشم انداز بازگرداندن توافق را کاماًل نابود کند. نماینده روسیه همچنین 
از طرفین خواســت تا خویشــتنداری راهبردی و عمل گرایی و تمرکز بر دســتیابی به سازش را از خود نشان دهند و تاکید کرد که هیئت وی اطمینان دارد که 

راه حل های قابل قبول برای همه به دست خواهد آمد.

کره شمالی قول داد علیه »طرح نظامی« ژاپن 
اقدام کند

کره شمالی )سه شنبه( بزرگترین طرح نظامی ژاپن از 
زمان جنگ جهانی دوم را محکوم کرد و متعهد شد در 
عمل نشان دهد که این اقدام چقدر »خطرناک« است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اظهارات 
سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی تنها چند روز 
پس از آن انجام شد که ژاپن، چین را »بزرگ ترین چالش امنیتی« خود نامید و 
از بزرگ ترین طرح نظامی اش از زمان جنگ جهانی دوم رونمایی کرد.این سخنگو 
تاکید کرد: این اســتراتژی امنیتی جدید ژاپن به طور موثری به یک »سیاست 
متهاجمانه جدید« رسمیت می بخشد و تغییری اساسی در محیط امنیتی شرق 
آسیا ایجاد می کند.وی ضمن انتقاد از آمریکا به دلیل »تشویق و تحریک ژاپن« 
نســبت به این برنامه امنیتی خاطرنشان کرد: واشــنگتن حق ندارد با تحریک 
ژاپن مشــکالتی را برای کره شمالی ایجاد کند.این سخنگو که نامش ذکر نشده 
 KCNA اســت، طی بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به
منتشر شد، افزود: ما با اقدامات عملی خود نشان خواهیم داد که چقدر نسبت به 
تالش های ناعادالنه و طمع کارانه  ژاپن درخصوص تحقق جاه طلبی هایش نگران 
و ناخرســند هستیم.پیشــتر توکیو اعالم کرد که تا سال ۲۰۲۷ حدود ۲ درصد 
از تولید ناخالص داخلــی خود را صرف امور دفاعی خواهد کرد، این به آن معنا 
است که حدود ۱ درصد بیشتر از بودجه دفاعی فعلی صرف امور نظامی خواهد 
شــد. بر اساس تولید ناخالص داخلی فعلی این کشور، هزینه ساالنه دفاعی ژاپن 
معادل حدود ۸۰ میلیارد دالر خواهد شــد. این میزان بودجه دفاعی، ژاپن را به 
دارنده ســومین بودجه نظامی بزرگ جهان بعد از آمریکا و چین تبدیل خواهد 
کرد.این تغییر در سیاســت دفاعی و امنیتی ژاپن در حالی صورت می گیرد که 
این کشــور به دنبال راه حلی برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای به ویژه از جانب 

چین و کره شمالی است.

وزیر خارجه پاکستان از اظهاراتش علیه 
نارندرا مودی دفاع کرد

وزیر خارجه پاکســتان ضمن گفت وگو درخصوص 
روابــط دوجانبه با هند، از اظهاراتی که در شــورای 
امنیت ســازمان ملل علیه نخســت وزیر هند ایراد 
کرده بــود، دفاع کرد.به گزارش ایســنا، بالول بوتو 
زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان طی مصاحبه ای 
با بلومبرگ از اظهاراتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند انجام داده بود و این نخست وزیر را »قصاب گجرات« 
نامیده بود، دفاع کرد.وزیر خارجه پاکســتان در ادامه افزود: حزب سیاسی 
نخست وزیر هند از آدولف هیتلر، رهبر دیکتاتور آلمان نازی در زمان جنگ 
جهانی دوم، الهام می گیرد.زرداری همچنین تاکید کرد، اظهاراتی از ســوی 
یکــی از همکارانش که گفته بود، »هند نباید فراموش کند که پاکســتان 
بمب اتمی دارد« دلیلی برای ایجاد نگرانی ها نیست.گجرات در سال ۲۰۰۲ 
میالدی به مدت یک ماه گرفتار درگیری های خشونت آمیز مرگبار و گسترده 
شده بود. به گفته گروه های حقوق بشری، حدود دو هزار تن که اکثر مسلمان 
بودند در این درگیری ها کشته شــدند. در آن زمان نارندرا مودی، سر وزیر 
گجرات و ســتاره ای در حال ظهور در حزب ناسیونالیست هندوی »بهاراتیا 

جاناتا« بود.

آخرین کنفرانس سال دبیرکل سازمان ملل

گوترش: امیدواریم جنگ اوکراین در ۲۰۲۳ به پایان برسد
دبیرکل سازمان ملل در آخرین کنفرانس خبری خود در سال 
جاری میالدی پیش بینی کرد، جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۳ 
به اتمام برســد. وی همچنین از تمامی کشورها خواست تا با 
»تهدیدات تروریســتی« مقابله کنند و به دولت راست جدید 
رژیم صهیونیســتی خاطرنشان کرد که هیچ جایگزینی برای 
راهکار »دو کشــوری« وجود ندارد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد روز دوشــنبه در آخرین کنفرانس خبری ســال 
۲۰۲۲ اظهار کرد: هیچ چشــم اندازی در آینده نزدیک برای 
مذاکرات جهت پایــان دادن به جنگ در اوکراین نمی بینم و 
بــه نظرم این درگیری ادامه خواهد یافت اما امیدوارم بتوانیم 
هر آنچه ممکن اســت را برای توقف »مخرب ترین« درگیری 
در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، تا پایان سال ۲۰۲۳ انجام 
دهیم.وی در قســمت دیگری از سخنانش با اشاره به مسئله 
کنونی افغانســتان عنوان داشــت: ما از طالبــان می خواهیم 
تــا از تمامی گروه های قومی در دولتش اســتفاده کند، حق 
تحصیل دختران در تمامی مقاطع و کار کردن زنان را به آن ها 
بازگرداند و تمامی فعالیت های تروریستی در خاک افغانستان 
را متوقف کند.آنتونیو گوترش با تاکید بر اراده ســازمان ملل 
متحد درخصوص خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره افزود: 
جامعه جهانی نیز باید این هدف را که برای صلح و امنیت در 

شرق آسیا و همچنین جهان اساسی است، دنبال کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ارائه توصیه هایی به مدیران 
تمامی شــبکه های اجتماعی از جمله توییتر اظهار کرد: شما 
مســئولیتی در حفظ آزادی بیان داریــد و در عین حال باید 
اطمینــان حاصل کنید تا پای نفرت پراکنی و عقاید تندرو از 

جمله دیدگاه های نئو-نازی و نژاد پرســتی به این شبکه های 
اجتماعی باز نشــوند.این دبیرکل در آستانه سال نو میالدی 
تاکید کرد: با نگاهی به ســال ۲۰۲۲ متوجه می شــویم که 
مسائل و مشــکالت متعددی از جمله بحران هزینه و مخارج 
زندگی و رشد نابرابری در فقیرترین کشورها وجود داشته اند 
اما هم زمان با پشت سر گذاشتن این سال، ما تالش می کنیم 

تا علیه نومیدی ها مبارزه کنیم و راهکارهای واقعی را بیابیم.
وی با اشــاره با توافقنامه هایی که در ماه ژوئیه توسط سازمان 
ملل و ترکیه جهت از ســرگیری ارســال غالت از اوکراین و 
صادرات غذا و کود از روسیه منعقد شد، گفت: صادرات گندم 
روسی ســه برابر شده است و ســازمان ملل متحد به دنبال 
احتمال صادرات آمونیاک روســی از طریق بنادر دریای سیاه 

اســت.آنتونیو گوترش در ادامه درخصوص زندانیان روسی و 
اوکراینی افزود: سازمان ملل متحد همچنین مشتاق است تا 
تبادل سریع اسرای جنگی اوکراینی و روسی قبل از کریسمس 
ارتدوکس که هر دو کشور آن را در ماه ژانویه جشن می گیرند، 
انجام شود.گوترش پیرامون مسئله تروریسم ضمن محکومیت 
هرگونه افراط گرایی از جمله نئو-نازیســم، نژاد پرستی، یهود 
ســتیزی و مسلمان ستیزی در کشورهای غربی یا هر کجای 
جهان، اظهار کرد: مسلما این نوع رفتارها نوعی تهدید محسوب 
می شوند و ما با اراده راسخ خود باید با این تهدید مبارزه کنیم.
وی درخصوص ســاز و کار سه جانبه پیشنهادی رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه میان این کشــور، روســیه و 
ســوریه برای پایان دادن به درگیری ۱۱ ساله سوریه عنوان 
داشت: سازمان ملل هنوز در این خصوص گفت وگو و رایزنی 
نکرده و اظهار نظر درباره چنین پیشنهادی زود است. در حال 
حاضر نگرانی اصلی ســازمان ملل در سوریه تجدید مکانیسم 

کمک های بشردوستانه فرا-مرزی است.
دبیرکل ســازمان ملل متحد در پایــان در رابطه با درگیری 
دیرینه میان رژیم صهیونیستی و فلسطین گفت: سازمان ملل 
درخصوص محکوم کردن هرگونه خشونت علیه فلسطینی ها 
صریح و نسبت به این خشونت ها نگران است زیرا ما معتقدیم 
هیچ برنامه جایگزینی برای راهکار »دو کشوری« وجود ندارد. 
ما همچنین نســبت بــه دولت آتی اســرائیل و اقداماتی که 
احتماال انجام خواهند داد، نگران هستیم. به نظرم این مسئله 
بسیار مهم اســت که جامعه جهانی به این دولت خاطرنشان 
کند، هیچ جایگزینی برای راهکار »دو کشوری« وجود ندارد 

و هیچ اقدام تکجانبه ای این راهکار را نباید زیر سوال ببرد.

پوتین پــس از گفتگو با رئیس جمهور 
بالروس در مینسک، به خبرنگاران گفت 
که کرملین مطلقاً هیچ برنامه یا عالقه 
ای برای »بلعیدن« هیچ کشوری ندارد.
به گزارش ایســنا به نقل از راشاتودی، 
والدیمیر پوتین، رهبر روسیه افزود که 
مسکو تنها به دنبال یکپارچگی اقتصادی 
بیشتر با همســایه و نزدیکترین متحد 
خود است و کســانی که خالف این را 
می گویند، صرفاً به دنبال متوقف کردن 
این روند هستند. پوتین گفت: »روسیه 
هیچ عالقه ای به بلعیدن کسی ندارد.«او 
گفت: این ساده است، هیچ مصلحتی در 
این مورد وجود ندارد... این یک تصاحب 
نیست، یک موضوع همسویی سیاسی 
اســت.رهبر روســیه توضیــح داد که 
گفت وگوهای روسیه با بالروس که اخیراً 
تشدید شده است، هیچ ربطی به تسلط 
احتمالــی ندارد. او گفت: »این در مورد 
هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی 
است، همانطور که در بسیاری از انجمن 
های ادغام انجام می شود.« پوتین ادامه 

داد: »هر چیز دیگری مزخرف است« و 
افزود که تمام ادعاها در مورد »بلعیدن« 
از سوی »بدخواهانی است که به دنبال 
متوقف کردن روند ادغام ما هســتند«.
رئیس جمهور روسیه گفت، کسانی که 
چنین ادعاهایــی دارند نمی خواهند با 
رقبای »موثر و خطرناک« در بازارهای 
جهانی روبرو شوند.رسانه های غربی و 
برخی از مقامات غربی مدعی شده اند 
که روســیه ظاهراً برای مدتی طوالنی 
برنامه هایــی برای جذب بالروس دارد. 
این گمانه زنی هــا در بحبوحه حمله 
نظامی روســیه به اوکراین که در اواخر 

فوریه آغاز شــد، تشدید شــد. دویچه 
وله آلمان در ماه ســپتامبر پرسیده بود 
آیا روســیه »بالروس« را جذب خواهد 
کرد، در حالی که واشــنگتن پست در 
اوایل ماه مارس ادعا کرد که »روســیه 
بالروس را بلعیده است.« در ماه ژوئن، 
رئیس جمهور لیتوانی، گیتاناس ناوسدا، 
از ناتو خواســت در مــورد مقاومت در 
برابر تالش های ادعایی روســیه برای 
»بلعیدن بــالروس« »متحد و قاطع« 
باشــد.پوتین همچنین گفت: روســیه 
و بالروس تمرین های مشــترک خود 
را کــه با هدف تقویــت آمادگی رزمی 

ادامه  انجام می شــود،  ارتش هایشــان 
خواهند داد.رئیس جمهور روسیه فاش 
کرد که مسکو و مینسک قباًل سیستم 
یکپارچه دفاع هوایی و هشــدار را فعال 
کرده اند و ممکن است روسیه به زودی 
خلبانان بالروس را در هواپیماهایی که 
برای اســتفاده از »مهمات ویژه« تغییر 
یافته انــد آموزش دهد.پوتین گفت که 
دو عضو اتحادیه »به تمرینات مشترک 
منظم« و ســایر اقدامات طراحی شده 
برای افزایــش آمادگی نظامــی ادامه 
خواهنــد داد.پوتین گفت: برنامه ریزی 
نظامی مشــترک در چارچوب اجرای 
دکترین نظامی مشــترک روســیه و 
بالروس ادامــه دارد. او افزود که گروه 
منطقه ای مشــترک - تشکیالتی که 
شامل ســربازان هر دو کشور است، در 
ماه اکتبر شکل گرفت - در حال انجام 
تمریناتی برای ارتقای بیشــتر آمادگی 
رزمی اســت.الروس عــالوه بر تعمیق 
روابط نظامی با روسیه ، ریاست دوره ای 
سازمان پیمان امنیت جمعی )CSTO( را 
در ژانویه به عهده خواهد گرفت. بلوک 
نظامی تحت رهبری روسیه همچنین 
شامل ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان 

و تاجیکستان است.

پوتین: 
مسکو به دنبال »بلعیدن« هیچ کس نیست

پیام  تازه ترین  اوکرایــن در  رییس جمهــور 
ویدئویی خود، لفاظی علیه جمهوری اسالمی 
ایران را تکرار کرد و خواستار مجازات روسیه 
و ایران شــد.به گزارش فــارس، »ولودیمیر 
زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین روز )دوشنبه 
۱۹ دســامبر، ۲۹ آذر ماه( در پیامی ویدئویی، لفاظی علیه جمهوری اسالمی ایران 
را تکــرار کرد.رئیس جمهور اوکراین در پیام جدید خود با تالش برای ارتباط دادن 
حمالت اخیر روسیه به جمهوری اسالمی ایران مدعی شد که مسکو با پهپادهای 
شاهد-۱۳۶ ایران به اوکراین حمله کرده است و بنابراین روسیه و ایران باید به طور 

مشترک مسئول شناخته شوند و مجازات شوند.وی در این پیام مدعی شد: »امروز 
صبح در چندین منطقه و شهر از کشور ما متأسفانه  با صدای مشخصه )پهپادهای( 
شاهد ایران تحت تأثیر قرار گرفت. خوشبختانه اکثر آن ها به هدف های درنظرگرفته 
شــده اصابت نکرد و این مساله صبح امروز ما را بهتر کرد. ۳۰ پهپاد شاهد ساقط 
شــد که چندان نتیجه بدی نیســت«.وی در ادامه اتهام زنی به جمهوری اسالمی 
گفت: »من می خواهم از تمامی جنگنده های ضدهوایی،  خلبانان و گروه های شلیک 
ســیار برای این نتیجه و برای محافظت از آسمان اوکراین قدردانی کنم«.زلنسکی 
که بارها ایران را به مشــارکت در جنگ اوکراین از طریق عرضه پهپاد به روســیه 
متهم کرده ادامه داد: »این پهپادهای شــاهد که روســیه مورد استفاده قرار داده 

اســت، بخشی از بســته جدید )ایران به روسیه( اســت. این یک اقدام تروریستی 
بین المللی دو رژیم اســت که به یکدیگر علیه مردم کمک می کنند و هر دو کشور 
باید برای چنین چیزی مسئول شناخته و مجازات شوند«.زلنسکی در ادامه افزود 
که در نتیجه حمالت پهپادی روز گذشته روسیه، تعداد افراد بیشتری در اوکراین 
در مقایســه با روز قبل از آن با مشکل قطعی برق مواجه شدند.در هفته های اخیر، 
اوکراین به همراه متحدان غربی خود مدعی استفاده روسیه از پهپادهای ایران در 
جنگ اوکراین شــده اند و این در حالی است که مقام های ایران تأکید کرده اند که 
پیش از جنگ اوکراین به روسیه پهپاد داده اند و از نحوه استفاده این پهپادها هیچ 

اطالعی ندارند.

زلنسکی:

 ایران با دادن پهپاد به روسیه مسئول حمله به اوکراین است و باید مجازات شود
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اگرچه برای بسیاری از ما ناخوشایند است که قاشق یا چنگال خود 
را پس از هر بار اســتفاده نشسته باقی بگذاریم، اما مشکلی نداریم 
که مکرراً از یک رژ لب یا بالم لب که هرگز شســته نشده، استفاده 
کنیم و حتی آن را با دیگران به اشــتراک بگذاریم. به همین دلیل 
است که دانشمندان به تازگی یک رژ لب ضد میکروب تقویت شده 
با کرن بری ســاخته اند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، پیش 
از همه چیز این ســوال به ذهن می رسد که چرا یک رژ لب حاوی 
آنتی بیوتیک نمی ســازیم؟ پاسخ این است که هرچه بیشتر از آنتی 
بیوتیک ها استفاده شود، باکتری ها مقاومت بیشتری نسبت به آنها 
پیدا می کنند. آنتی بیوتیک هــا روی ویروس ها نیز اثر نمی گذارند و 
عالوه بر آن ممکن است هنگام مصرف عوارض جانبی ناخواسته ای 
ایجاد کنند. اینجاســت که کرن بری وارد عمل می شــود.میوه های 
کرن بری حاوی ریز مغذی هایی به نام پلی فنل)polyphenols( هستند 
که از فعالیت ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها جلوگیری می کنند. در 
نتیجه، میکروب ها قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر برای تولید مثل 
نخواهند بود و در نتیجه جمعیت آنها به جای افزایش، به ســادگی 
کاهــش یافته و از بین می رونــد و از آنجایی که پلی فنل ها به طور 
کامــل میکروب ها را از بین نمی برند، بعید اســت که باکتری ها در 
 Ángel(برابر آن مقاومت ایجاد کنند.پروفســور آنجل ســرانو-آروکا
Serrano-Aroca( و همکارانش در دانشــگاه اسپانیایی کاتولیکا سان 
ویسنته مارتر، برای ساخت نســخه آزمایشی رژ لب ضد میکروب، 

عصاره کرن بری را به پایه کرمی رژ لب های موجود اضافه کردند.

بر اساس تحقیقات آژانس امنیت ســالمت انگلستان)UKHSA( تزریق 
واکســن آنفلوآنزا در دوران کودکی ممکن اســت خطــر ابتال افراد به 
عفونت های استرپتوکوک A را کاهش دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
اسکای، این واکسن که به صورت اسپری بینی تزریق می شود، هر ساله 
به کودکان پیش دبستانی و دبستانی تزریق می شود. اخیرا محققان در 
یک مطالعه جدید نتایج میزان ابتال به اســترپتوکوک A را در مناطقی 
که به همه کودکان خردسال واکسن تزریق می شد و سایر مناطقی که 
چند سال یک بار به صورت تدریجی به کودکان واکسن تزریق می شد، 
مقایسه کردند.نتایج نشان داد که بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ میزان 
ابتال به استرپتوکوک A در مناطقی که واکسن به طور گسترده استفاده 
می شــد، در کودکان بین دو تا چهار سال، ۷۳.۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار 
نفر و در مناطق دیگــر ۹۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر متفاوت بود. این 
تفاوت در کودکان پنج تا ۱۰ ســاله کمتر مشخص بود و میزان ابتال به 
اســترپتوک A در مناطق با تزریق گسترده واکسن این رقم ۵۷.۸ مورد 
در هــر ۱۰۰ هزار نفــر و در مکان های دیگــر ۵۰.۳ در هر ۱۰۰ هزار 
نفــر بود.با این حال، هیچ تفاوتی در تــب مخملک یا عفونت تهاجمی 
جدی اســترپتوکوک گروه A وجود نداشت. مخملک یا ُگل اَفشان)نام 
قدیم( یک بیماری عفونی و مسری است که در دوره کودکی)بین سه تا 
هفت سالگی( )سن کودکستانی( و در فصول سرد بیشتر دیده می شود. 
عامل این بیماری استرپتوکوک بتا همولیتیک A می باشد.دکتر »جیمی 
لوپز برنال«)Jamie Lopez Bernal( اپیدمیولوژیست آژانس امنیت سالمت 
انگلستان گفت: یافته های ما نشــان می دهد که برنامه واکسن اسپری 

بینی که محافظت بسیار خوبی در برابر آنفلوآنزا ارائه می دهد.

رژ لب ضد ویروس و باکتری 
ساخته شد

 تاثیر تزریق واکسن آنفلوآنزا 
در کودکان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ادای احترام و تعظیم گروهی از مردم کره شمالی به مجسمه "کیم ایل 
سونگ" و "کیم جونگ ایل" در تپه "مانسو" پیونگ  یانگ کره شمالی

معرفی نسل جدید هیوندای ُکنا با چهره ای تازه 
نسل دوم کراس اوور کوچک هیوندای ُکنا در چهار نسخه مختلف شامل درون سوز، هیبریدی، الکتریکی و N-Line با مدل ۲۰۲۴ راهی 
بازار خواهد شد.هیوندای نسل دوم کراس اوور کوچک ُکنا را معرفی کرده است و آن را در چهار نسخهٔ درون سوز، هیبریدی، الکتریکی و 
N-Line تولید خواهد کرد. کراس اوور جدید هیوندای از ظاهر کاماًل تازه ای بهره می برد که یک نوار LED باریک سراسری در لبهٔ کاپوت 
به همراه چراغ های اصلی در گوشه های سپر از ویژگی های نمای جلویی آن است. بااین حال، بخش پایینی دماغه نسخه های مختلف این 
خودرو را از هم متمایز می کند.در نسخهٔ الکتریکی شاهد عنصری پیکسل مانند مشابه محصوالت سری آیونیک هستیم درحالی که نسخهٔ 
درون سوز در این قسمت یک دهانهٔ مستطیل شکل مشکی رنگ دارد و نسخهٔ N-Line با استفاده از عناصر ذوزنقه ای نمای تهاجمی تری 
به خود گرفته است. در پروفیل جانبی، نسخه های هیبریدی و درون سوز روی گلگیرهای خود روکش های پالستیکی مشکی رنگ دارند 
درحالی که در نسخه های الکتریکی و N-Line این قسمت همرنگ بدنه است.مدل اسپرت N-Line همچنین از اسپویلر عقب، رکاب های 
جانبی نقره ای و سقف و آینه های جانبی مشکی رنگ هم بهره می برد. در عقب خودرو نیز مثل جلو شاهد یک نوار LED باریک سراسری 

هستیم و چراغ های عقب هم در گوشه های سپر جای گرفته اند. در این بخش، نسخهٔ N-Line دو سر اگزوز دارد. 

بنزما از تیم ملی فرانسه خداحافظی کرد
مهاجم رئال مادرید از بازنشستگی خود از تیم ملی فرانسه خبر داد.به گزارش ایسنا و به نقل از آس، کریم بنزما مهاجم رئال مادرید 
در شبکه اجتماعی خود از بازنشستگی از تیم ملی فرانسه خبر داد و نوشت: من تمام تالشم و اشتباهاتم را انجام داده ام تا جایی 
که امروز هستم باشم و افتخار می کنم. من داستان خودم را نوشته ام و داستان ما امروز به پایان می رسد.بنزما امیدوار بود در جام 
جهانی ۲۰۲۲ بازی کند اما مصدومیت عضالنی و تصمیمات عجیب کادر مربیگری فرانسه در پشت صحنه او را مجبور به بازگشت 
به مادرید کرد.مهاجم فرانسوی اکنون روی دوران حرفه ای خود در رئال مادرید تمرکز خواهد کرد، جایی که امیدوار است چند 
فصل دیگر در سطح باالیی بازی کند تا بتواند هم چنان تاثیرگذار باشد.بنزما از مصدومیت خود بهبود یافته است و آماده است در 

نیمه دوم فصل به تیم خود کمک کند.

معشوهق پی واف نباشد
ور بود، هب عهد ما نباشد

رهزگ رس کوی خوربویان
بی فتنه و مارجا نباشد

ره چند هک یار ما ختاییست
ما را نظر خطا نباشد

ای با همه طلعت تو نیکو
با طالع ما رچا نباشد؟

دعوی هچ کنی رب وی پوشی؟
پوشیدن هم روا نباشد

خوبی هک ندید روی او کس
ارموز هب زج خدا نباشد

پیشنهاد

چهره روز

دانه زیر برف
کتــاب دانه زیر بــرف دنباله کتاب نان و شــراب از 
نویسنده ایتالیایی، اینیاتسیو سیلونه است. رمانی که 
ســیلونه آن را مهم ترین کتاب خود می داند و درباره 
آن می گویــد: »تنها کتابی اســت که جرات می کنم 
گاهی تکه هایی از آن را دوباره بخوانم. کتابی که باید 
با ذهنی آســوده و خیالی راحت آن را خواند.« فضای 
کتاب – مانند کتاب نان و شراب – در زمان حکومت 
موسولینی اتفاق می افتد. یعنی زمانی که کافون ها – 
به زبان ایتالیایی یعنی دهقان بی چیز و فقیر – زندگی 
ســختی دارند و به حدی ضعیف شده اند که توانایی 
انجام هیچ کاری را ندارند. قهرمان داســتان – پیترو 
ســپینا – در تالش بود تا بــه کافون ها کمک کند و 

در پی کارهای انقالبی بود اما همان طور که در کتاب نان و شراب خواندیم او مجبور به فرار شد.
هنگامی که پیترو سپینا فرار کرد، کریستینا نیز به دنبال او روانه کوه پوشیده از برف شد و کتاب 
نان و شــراب با این فرار به پایان رســید. در دانه زیر برف می خوانیم که جسدی در کوه پیدا شده 
است. همگان فکر می کنند جسد پیترو سپینا است، چون کسی نمی دانست کریستینا نیز به دنبال 
سپینا به کوه رفته است. افرادی که از موضوع آگاه هستند با پیدا نکردن جسد پیترو سپینا، حدس 
می زنند که او زنده باشــد.از جمله افرادی که حدس می زند پیترو سپینا زنده باشد، مادربزرگ او 
یعنی دنا ماریا وینچنزا اســت. رمان دانه زیر برف با جســتجوی مادربزرگ برای پیدا کردن پیترو 
ســپینا آغاز می شود. مادربزرگ که خبرهای جدیدی شنیده است، در ابتدای کتاب سراغ پسرش 
و عموی پیترو سپینا می رود تا از او کمک بگیرد.یک نفر از اهالی همان جایی که پلیس بچه مان را 
پیدا کرد، پیش من آمد و گفت که او، موقع فرار، برخالف آنچه همه و حتی مقامات فکر کردند...

اینیاتسیو سیلونه
اینیاتسیو سیلونه )به ایتالیایی: Ignazio Silone(، )زادهٔ ۱ 
مهٔ ۱۹۰۰ – درگذشــتهٔ ۲۲ اوت ۱۹۷۸( از نویسندگان 
معاصــر ایتالیا بود که در روســتای »پِشــینا« از بخش 
»اَبروتــزو« به دنیا آمد. ســیلونه دوران کودکی را با فقر 
و تنگدســتی گذراند و در زمین لرزه سال ۱۹۱۵ ایتالیا 
پــدر و مادر و پنج برادر خود را از دســت داد. در ۱۹۲۱ 
به حزب کمونیست ایتالیا پیوست و با دستگاه فاشیستی 
موســولینی به مبــارزه پرداخت. در ۱۹۲۷ ســفری به 
شوروی کرد و پس از بازگشت از آن سفر مانند همکاران 
دیگر خود آندره ژید و آرتور کوستلر راه مستقلی در پیش 
گرفت. سیلونه که در ۲۱ ســالگی به حزب کمونیست 
ایتالیا پیوسته بود، شش ســال بعد، پس از بازگشت از 
شوروی و تحت تأثیر مشاهدات عینی اش از آن حزب خارج شد و راهی مستقل در پیش گرفت.سیلونه 
که سال ها از پیشگامان مبارزه با فاشیسم بود، به نیکی دریافته بود که دغدغهٔ احزاب کمونیست برقراری 
دمکراسی نیست و درافتادن آنها با فاشیست ها نیز نه به خاطر عشق به دمکراسی بلکه صرفاً به خاطر 
دشمنی با فاشیسم بوده است. گاهی نیز در این میان چنان مرز فاشیسم و کمونیسم از میان می رود که 
به گفتهٔ سیلونه: »منطق »مخالفت به هر قیمت« بسیاری از کمونیست های سابق را از مواضع اولیه شان 
دور کرده و حتی برخی از آنان را به فاشیسم کشانده است.«مخالفت کمونیست ها با دمکراسی پارلمانی 
کــه به زعم آنها »مهم ترین مانع در راه انقالب پرولتری« بود، از میان بردنش گامی به جلو محســوب 
می شد. با چنین راهبردی است که »در یکی از نشریات رسمی کومینترن به نام »مبادالت بین المللی«، 
با کمال وضوح از پیدایش نازیســم به عنوان قدمی به سوی انقالب پرولتری نام برده شد، زیرا نازیسم 

هرگونه امید واهی به دمکراسی را از صحنهٔ سیاست آلمان می زدود.«

سینما

»امبر هرد« و »جانی دپ« به توافقی خارج از دادگاه 
دســت یافتند که به پرونده دعوای حقوقی این زوج 
ســابق در ایاالت متحده پایان داد.به گزارش ایسنا به 
نقل از اسکرین، »امبر هرد« در صفحه خود در شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام نوشت: »پس از مدت ها تامل، 
تصمیم بسیار ســختی برای حل و فصل پرونده افترا 
که توسط همسر سابقم در ویرجینیا علیه من مطرح 
شده بود، گرفتم. برای من مهم است که بگویم هرگز 
این را انتخاب نکردم. من از حقیقت خود دفاع کردم 
و با انجام این کار زندگی ام همانطور که می دانستم 
نابود شد«. وکالی »جانی دپ« هم با صدور بیانیه ای 
اعالم کردند که رســماً این فصل دردناک برای آقای 
دپ پایان یافت و طی یک توافق خارج از دادگاه، »هرد« موافقت کرده است که از طریق شرکت 

بیمه خود یک میلیون دالر به »جانی دپ« بپردازد که او نیز به خیریه ها اهدا خواهد کرد.
 »جانی دپ« بازیگر ۵۸ ساله آمریکایی شکایتی علیه »امبر هرد« در دادگاه ویرجینیا طرح کرده 
بود و خواهان دریافت غرامت ۵۰ میلیون دالری شــده بود، چرا »امبر هرد« مدعی شــده بود در 
طول مدت ســه ساله ازدواج با »جانی دپ« مورد سوء استفاده قرار می گرفته اما »جانی دپ« در 
شکایت خود اعالم کرده بود این اتهامات ضربه بزرگی به حرفه او به عنوان یک بازیگر وارد کرده و 
خواهان دریافت غرامت شده بود، در نهایت دادگاه نیز رای به پیروزی او در این پرونده داد و همسر 
سابق او را متهم به پرداخت ۸.۳۵ میلیون دالر کرد. وجود این حواشی پیرامون این بازیگر ۵۸ ساله 
موجب شد، او نقش خود را در سری فیلم های »دزدان دریایی کارائیب« و »جانوران شگفت انگیز« 

از دست بدهد و تمایل کمپانی های هالیوودی برای همکاری با او کاهش یابد.

»جانی دپ« و »امبر هرد« توافق کردند
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