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ســخنگوی وزارت امور خارجه امروز، درباره مذاکرات تصریح کرد که توپ در زمین طرف غربی است.به گزارش اقتصادآنالین، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز دوشنبه ۱۲ دی ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤاالت 
مطرح شده، پاسخ داد.وی درباره اقدامات صورت گرفته در پرونده شهید سلیمانی گفت: اقدامات ایران و دستگاه دیپلماسی و قوه قضائیه در چند سطح با دولت عراق 
ادامه دارد و اقدامات ایران اقدامات مستمری است.سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط ایران و مصر گفت: در حاشیه اجالس »بغداد-۲« در اردن، گفت وگوهای 

کوتاهی بین وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور مصر صورت گرفت. گفت وگوها مثبت و توأم با عالقه برای تداوم بود.....
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کنعانی: درباره جمع بندی مذاکرات، توپ در زمین غربی هاست
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در گفت وگو با ایسنا تشریح شد
۴ سویه اصلی در گردش کرونا 

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با اشــاره به 
آغاز موج هشتم کرونا در کشــور، گفت: احتماال با توجه به تشخیص 
سویه های جدیدی که قدرت ســرایت باالیی دارند، در یک ماه آینده 
افزایش موارد مبتالیان را به صورتی مشــخص خواهیم داشــت.دکتر 
شهنام عرشی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در حال حاضر مدتی است که 
در مناطقی از جهان بویژه در آمریکای جنوبی، ژاپن و کره جنوبی موارد 
همه گیری کرونا افزایش یافته است و همینطور چون فصل تعطیالت 
اول ســال میالدی است و مسافرت های وســیعی توسط مردم جهان 
انجام می شود، نگرانی این است که مجددا موج های کرونا را در جاهای 
مختلف جهان داشــته باشــیم.وی افزود: ۹۹.۷ درصد سویه هایی که 
اکنون در دنیا وجود دارد انواع مختلف اومیکرون است. BA۵ تا پیش از 
این معموال سویه غالب بود که اکنون در حال جایگزینی با BQ۱ است. 
حدود سه یا چهار ســویه اولیه کرونا نیز اکنون در حد بسیار پایین و 
حتی صفر است و بسیار بعید است که مثال سویه ووهان، دلتا، آلفا و... را 
مجددا مشاهده کنیم؛ خاصیت ویروس این است که وقتی سویه جدید 
بروز می کند جایگزین سویه های قبلی می شود. درحال حاضر سویه های 
در گردش کرونا در ایران نیز شامل BA۲.۷۵ ،BA۵ و BQ۱ و XBB است.

BQ1 و XBB چه زمانی وارد ایران شده اند؟
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت درباره زمان 
بروز پیک جدید کرونا، توضیح داد: زمانی اعالم می کنیم پیک بیماری 
آغاز شــده اســت که افزایش موارد بیماری به شــکل واضح به وقوع 
بپیوندد. در حال حاضر موج جدید بیماری آغاز شــده اســت که این 
وقتی اتفاق می افتد که با ســویه جدید مواجه شــده باشیم؛ هر چند 
شــاید به علت عالئم کم ابتال به سویه های جدید به سرعت تشخیص 
داده نشــود زیرا عالئم بروز بیماری با این سویه ها ضعیف است و دیگر 
ممکن است پزشکان تســت های تشخیصی تخصصی را انجام ندهند. 
در واقع با این که تازه گردش دو ســویه BQ۱ و XBB را اعالم کرده ایم 
اما معنایش این نیســت که این دو سویه به تازگی وارد کشور شدند، 
زیــرا همانطور که گفتم بیماری عالئم کمــی ایجاد می کند که حتی 
شاید مشابه سرماخوردگی باشد که در این صورت پزشک انجام تست 

را ضروری نمی داند و این سبب می شود دیرتر متوجه بیماری شویم.
وی افزود: وقتی موارد جدید ابتال به ســویه های جدید یک در میلیون 
باشــد، طبیعتا الزم است ما یک میلیون تست انجام دهیم تا این ها را 
تشــخیص دهیم. در حال حاضر به حدی رسیده ایم که مثال در ۱۰۰ 
نمونه اخذ شده، سه یا چهار مورد را پیدا کرده ایم پس این موج مدت ها 
اســت که آغاز شــده اســت اما نمی توان گفت در حال حاضر با پیک 

بیماری مواجه هستیم.

افزایش شمار مبتالیان طی یک ماه آینده
او دربــاره پیش بینی ها از زمان وقوع پیک موج جدید کرونا، ادامه داد: 
احتماال با توجه به تشخیص سویه های جدیدی که قدرت سرایت باالیی 
دارند، در یک ماه آینده افزایش موارد مشــخصی داشته باشیم؛ ضمن 
اینکه بعید نیســت با توجه به سفرها در آغاز سال نو میالدی افزایش 
موارد را داشته باشــیم، اما امیدواریم همانند موج هفتم،  این موج هم 

شدت و حدت باالیی نداشته باشد.

از BQ1 چه می دانیم؟
وی در پاســخ به ســوالی درخصوص احتمال ترکیب BQ۱ با ســایر 
سویه های اومیکرون و بروز جهشــی جدید، اظهار کرد: پیش بینی در 
این خصوص نداریم ولی جهش های مختلفی از بیماری رخ می دهد؛ به 
عنوان مثال االن سویه های اومیکرون بیش از ۳۰۰ نوع مختلف دارد، اما 
فقط برخی قدرت همه گیری فراگیری مانند BQ۱ دارند و برخی دیگر 
قدرت کمتری دارند. او درخصوص BQ۱ توضیح داد: BQ۱ سویه ای از 
اومیکرون است که از نظر شدت و حدت نسبت به سایر سویه ها کشنده  
نیست؛ اما قدرت سرایت و ایمنی گریزی باالیی دارد و به همین دلیل 
دارد جایگزین ســایر سویه ها می شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
برای ردیابی ســویه BQ۱ نیاز به کیت های تشخیصی تخصصی وجود 
دارد یا خیر؟، تصریح کرد: همان کیت های تشــخیصی اولیه، بیماری 
را تشــخیص می دهد اما برای تشخیص نوع ســویه که برای مراقبت 
اپیدمیولوژیک الزم اســت، دانشکده بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و انستیتو پاستور پایش، دیده وری و بررسی ژنومیک ویروس را 
انجام می دهند و نتایج را به سازمان های بین المللی هم اعالم می کنیم.

چه کسانی باید دز یادآور واکسن را تزریق کنند؟
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت درخصوص 
تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا، گفت: تمامی مراکز بهداشتی وزارت 
بهداشت واکسن تزریق می کنند و آخرین توصیه ما این است که افراد 
باالی ۱۸ سال باید ســه دز واکسن تزریق کنند و اگر افرادی هستند 
که هنوز دز یادآور واکســن را تزریق نکردند باید اقدام کنند. از طرفی 
افراد باالی ۶۰ سال و بیماران زمینه ای )در گروه سنی باالی ۱۸ سال( 
که از تزریق آخرین دز واکسن شــان ۶ ماه گذشــته است باید یک دز 
یادآور واکســن تزریق کنند. همه واکســن های داخلی به اندازه کافی 
در دســترس است و هر زمانی که نیاز به واردات واکسن باشد طبیعتا 

اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

کودک بیمار را به مدرسه نفرستید
وی افزود: تاکید ویژه ما در گروه های ســنی پایین بویژه دانش آموزان 
این است که اگر کودک عالئمی از بیماری داشت والدین با هماهنگی 
پزشک حتما از فرستادن او به مدرسه خودداری کنند. دراین زمینه از 
آموزش و پرورش هم خواســته ایم که سختگیری نکنند تا کودک در 
خانه مانده و هم خودش اســتراحت کند و هم باعث ابتالی ســایرین 
به بیماری نشود.شعرشــی گفت: در حــال حاضر توجه به توصیه های 
کمیته علمی کرونا و متخصصان برای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اهمیت فراوانی دارد. همچنان توصیه می شود افراد از حضور در اماکن 
شلوغ و سربســته آنهم بدون داشتن ماسک خودداری کرده و همواره 
توصیه هایی نظیر شست و شوی دست ها، تکمیل دزهای واکسیناسیون، 

حفظ فاصله گذاری فیزیکی و ... را جدی بگیرند

تهران در موج هشتم کرونا خفه شد
 تنفس هوای آلوده با چاشنی ویروس

همزمانی شــروع موج هشــتم کرونا و بحران آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور، باعث شده نفس 
تهرانی ها به ِخس ِخس بیافتد.به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شــاهد تشــدید آلودگی هوا در 
کالنشــهرهای کشور هستیم و این شــرایط در تهران، به نقطه بحرانی رسیده است. به طوری که 
مدارس و دانشــگاه ها غیر حضوری شده اند و برخی از خانم های کارمند واجد شرایط، دورکار شده 
اند.این در حالی اســت که شاهد ورود موج هشتم کرونا به کشــور هستیم و این موضوع می تواند 
بر نگرانی ها در شــهرهایی که آلودگی هوا را تجربه می کنند، بیافزاید.آنچه مســلم اســت، ترکیب 
بیماری های ویروســی و عفونــی در روزهای آلوده هوا، نمی تواند خبر خوشــایندی برای تهرانی ها 
باشــد. زیرا، مشاهدات میدانی نشــان که در این روزها، کمتر از ماسک استفاده می کنیم و هوای 
سرد زمســتان هم باعث می شود که پنجره ها بســته بماند و راه تهویه هوا مسدود شود.طبق نظر 
اپیدمیولوژیســت ها، چرخش ویروس در محیط های سربســته که تهویه ندارند، سرعت بیشتری 
دارد و در نتیجــه، انتقال بیماری هم شــدت می گیرد.در همین حــال، تنفس هوای آلوده نیز کم 
خطرتر از ویروس کرونا نیست. در تهران با ۹ میلیون جمعیت، هیچ محدودیتی برای عدم استفاده 
از خودروهای فرســوده و آالینده دیزلی نداریم و تنها بــه 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 
اساســی صورت نگرفته و منابع همچنان به تولید آالینده ها ادامه می دهند.عباس شاهسونی رئیس 
گروه ســالمت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه آلودگی هوا در حال حاضر چهارمین 
علت مرگ های زودرس شــناخته می شود، گفت: کیفیت پایین هوا می تواند چشم ها، بینی و گلو را 
تحریک کند، باعث تنگی نفس، تشــدید آســم و سایر بیماری های تنفسی شود و بر سیستم قلبی 
عروقی تأثیر بگذارد. تنفس هوای آلوده برای مدت طوالنی می تواند مشکالت جدی تری ایجاد کند.

به نظر می رســد، تهرانی ها در مواجهه با موج هشتم کرونا، دچار خفگی شده اند. زیرا، آن طور که 
از شــواهد امر پیداست، قرار نیست هوای آلوده دست از ســر تهرانی ها بردارد.گزارش های شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران نیز نشــان می دهد که تهرانی ها، در حسرت تنفس هوای پاک هستند.

بیماری های تنفســی و آلودگی هوا ارتباط مستقیمی با هم دارند، هرچه میزان آلودگی هوا بیشتر 
باشــد، شــدت واگیردار بودن و عوارض ایجاد شــده از طرف بیماری های تنفسی افزایش می یابد. 
همچنیــن ذرات و آالینده ها روی سیســتم ایمنی بدن می توانند در انتقال ویروس های تنفســی 
مانند آنفلوانزا و کرونا مؤثر باشــد.قرار گرفتن در معرض آالینده های هوا، باعث افزایش ۹ درصدی 
میزان مرگ و میر مبتالیان به کرونا شده است. همچنین افزایش آالینده ها موجب استرس تنفسی 

می گردد و میزان آسیب پذیری فرد در مقابل ویروس کرونا افزایش می یابد.

 ماسک دوباره در وسایل حمل ونقل عمومی
 اجباری می شود؟

مسئوالن حمل و نقل عمومی از جمله هوایی و جاده ای اعالم کردند الزام استفاده از پوشش ماسک 
با ابالغ ستاد ملی کرونا، الزم االجرا می شود و در انتظار ابالغ رسمی این ستاد است.به گزارش ایسنا، 
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا که روز شنبه برگزار شد، بر لزوم رعایت نکات بهداشتی مانند 
فاصله گذاری و اســتفاده از ماسک در اماکن بسته و پرازدحام تاکید شد.همچنین بهرام عین اللهی 
-وزیر بهداشــت- روز گذشــته درباره الزام استفاده از پوشش ماســک به ویژه در اجتماعاتی نظیر 
هواپیما، اتوبوس، قطار، اظهار کرد: به وزیر راه گفتم که هواپیماها مدتی اســت ماســک نمی دهند 
و ایــن موضــوع را باید الزامی کنند؛ چراکه در هواپیما ویروس در حال گردش اســت و هوا بیرون 
نمی رود و در داخل کابین می چرخد. به همین دلیل هم ماســک زدن الزم اســت.در این راســتا 
میراکبر رضوی -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نکات کلی 
به صورت روزمره همیشــه رعایت می شــود؛ اما تا کنون ابالغ جدیدی از سوی ستاد کرونا صورت 
نگرفت است. با وجود این ما مانند سابق تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و هر دستورالعملی 
که این ستاد بدهد، بر اساس آن مناسب با پروازهایمان، پروتکل الزم را به شرکت ها ابالغ می کنیم.  
همچنین داریوش باقرجوان -مدیرکل دفتر حمل ونقل مســافر ســازمان راهداری- به ایسنا گفت: 
مصوبات ستاد کرونا برای تمام دستگاه ها و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای الزم االجراست و 

به محض ابالغ، به دستگاه ها برای اجرا اعالم می شود.

دانشــگاه ها و مــدارس در تمامی مقاطع بــرای فردا و پس فــردا به جز دو 
شهرســتان فیروزکوه و دماونــد غیر حضوری شــدند، همچنین کارمندان 
حساس نیز می توانند از ظرفیت دورکاری بهره بگیرند.به گزارش ایسنا، جلسه 
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران به ریاســت عابد ملکی معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری تهران از لحظاتی پیش تشــکیل شد تا با توجه به 
تشدید آلودگی هوا در تهران و شهرستانهای استان تهران برای روزهای آینده 
تمهیدات الزم اتخاذ شــود.کمیته اضطرار آلودگــی هوای تهران در حالی بار 
دیگر تشکیل جلسه داده است که بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، میانگین کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۶۵ و در شرایط 
ناسالم است همچنین ۲۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد 
شــرایط ۲۶ ایستگاه به رنگ قرمز و دو ایستگاه به رنگ بنفش درآمده است.
عابد ملکی در گفت وگو با ایســنا، در تشریح مصوبات کمیته اضطرار آلودگی 
هوای تهران گفت: با توجه به پایداری شــرایط جوی و تشــدید آلودگی هوا 
جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران با حضور اعضاء تشکیل شد و مقرر 

شد فردا و پس فردا سه شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ دیماه تمامی دانشگاه ها و 
مدارس استان تهران در تمامی مقاطع به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند 
کالس های آموزشــی به صورت غیر حضوری و مجازی دایر شود. همچنین 
تمامی مهدکودک های اســتان تهران به جز دو شهرستان فیروزکوه و دماوند 
تعطیــل خواهد بــود.وی ادامه داد: برای دو روز آینــده نیز اجرای طرح زوج 
و فــرد از درب منزل همانند روزهای گذشــته اجرایی خواهد شــد و فروش 
روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران متوقف خواهد بود و فروش طرح 
ممنوع است.وی ادامه داد: همچنین فعالیت کارخانه های تولید شن و ماسه و 
آسفالت نیز برای دو روز آینده متوقف است.وی از همه شهروندان درخواست 
کرد از ترددهای غیر ضرور خودداری کرده و در صورت لزوم حتما از ماســک 
N۹۵ اســتفاده کنند. همچنین دورکاری ادارات استان تهران برای گروه های 
حساس و پرخطر شامل زنان باردار، مادران دارای کودک دبستانی و زیر شش 
سال، بیماران قلبی، ریوی، تنفسی، همه کارمندان باالی ۵۰ سال و همچنین 

کارمندان سرطانی اجرایی خواهد شد.

غیرحضوری شدن دانشگاه ها و مدارس برای فردا و پس فردا

جزئیات دورکاری ادارات تهران

عزت اهلل ضرغامی از برنامه ریزی برای لغو روادید ایران با برخی کشورها خبر داد. 
معاون گردشگری نیز گفت:  طرح لغو روادید با ایران با کم ترین مقاومت، روندی 
رو به جلو را طی می کند.به گزارش ایسنا، وزیر میراث فرهنگی،   گردشگری و 
صنایع دســتی در نشست با اعضای جامعه تورگردانان درباره طرح لغو روادید 
ایران با برخی از کشورها، گفت: روی این که با کدام کشور باید لغو روادید شود 
برنامه ریزی کردیم، جلسات کارشناسی گذاشتیم و نظرات افراد مختلف احصا 
شــده و دالیل اقدام برای لغو روادید با هر کشــور را مشخص کردیم.عزت اهلل 
ضرغامی بیان کرد: معتقــدم در حال حاضر یکی از موضوعاتی که می توان با 
مردم صحبت کرد، گردشگری است. اخبار، تصاویر و ویدئوهای مثبت از ایران 
باید به دنیا مخابره شود. شبکه تصویری و تلویزیونی ایجاد کردیم که در فضای 
تلویبیون به صورت آزمایشی در حال فعالیت است. پیشنهاد من این است که 
این شبکه در تلویبیون را بخشی از شبکه گردشگری درنظر بگیرید و در تولید 
محتوای این شبکه فعالیت و مشارکت داشته باشید.او ادامه داد: ما باید تقسیم 
کار کنیم. اعتقاد من این است که مسائل سیاسی را با دیپلماسی فرهنگی به 
شکل بهتری می توان پیگیری کرد. بدنه صنفی بهتر از بدنه اجرایی و حاکمیت 
می تواند فعالیت کند.ضرغامی همچنین گفت: تبلیغات نقش اساسی و مهمی 
در رونق صنعت گردشــگری و مقابله با ایران هراســی دارد. به عنوان مثال در 
بازدید از یک نمایشــگاه خارجی پیشنهاد دادم به جای این که به صورت غرفه 
غرفه به تبلیغ ظرفیت ها و جاذبه های مختلف گردشــگری کشور بپردازیم با 
ایجــاد یک ویدئووال بــه معرفی ایران بپردازیم. بایــد بتوانیم از ظرفیت های 
رســانه ای اســتفاده کنیم. اعتقاد من بر این اســت که ما باید یک هم افزایی 
رسانه ای برای معرفی هرچه بهتر ایران ایجاد کنیم.علی اصغر شالبافیانـ  معاون 
گردشگری ـ  درباره لغو روادید با بازارهای هدف گردشگری نیز  گفت: در حال 
پیگیری این موضوع با وزارت امور خارجه هستیم و با کم ترین مقاومت روندی 
رو به جلو را طی می کند.او گردشــگری ورودی را به غیر از آورده های اقتصادی 
در ارزش آفرینی فرهنگی و تصویرســازی مثبت کشور حائز اهمیت دانست و 

بیان کرد: امیدواریم لغو رواید در دولت سیزدهم انجام شود و حوزه گردشگری 
از این خود تحریمی نجات پیدا کند.معاون گردشــگری با اشاره به ضعف های 
قانونی حوزه گردشــگری،   گفت: طرح جامع و مســتقلی برای تقویت قوانین 
مربوط به این حوزه برای ارائه در مجلس شــورای اســالمی تهیه شده است.  
او همچنین درباره حمایت دولتی برای حضور در نمایشــگاه های بین المللی،   
گفت: در راستای تخصصی شدن، موضوع حضور در نمایشگاه های بین المللی به 
کانون جهان گردی و اتومبیل رانی واگذار شده و برای حضور در نمایشگاه های 
فیتور اسپانیا، مسکو و ATM دبی و نمایشگاه های بازارهای جدید برنامه داریم. 
همچنین برای حضور در نمایشــگاه آنکارا ۴۰۰ متر زمین تدارک دیده شده 
اســت.  شالبافیان با اشــاره به اهمیت موضوع مقابله با ایران هراسی به عنوان 
وظیفه ای عمومی، اظهار کرد: در حال حاضر ســفرا به طور مرتب به شهرهای 
مختلف سفر می کنند و در صورت مهیا بودن شرایط مناسب با آن ها جلسه ای 

برگزار خواهد شد.
اکبر غم خوارـ  عضو هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایرانـ  به جایگاه گردشگری 
در قانون های برنامه توســعه اول تا پنجم اشاره کرد و افزود: در این برنامه ها، 
گردشگری صنعتی مغفول مانده است و اولین خواسته ما از وزیر این است که 
جایگاه گردشــگری در قانون های باالدستی از جمله برنامه هفتم اصالح شود.

او معرفی ایران به دنیا را از جمله رســالت های مهم دولت دانست و افزود: این 
وظیفه در تمام این سال ها آن گونه که باید، انجام نشده است.این عضو جامعه 
تورگردانان با بیان این که گردشــگری در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و 
نیاز به کمک دارد، تاکید کرد: در این موقعیت باید در نمایشــگاه ها و جوامع 
بین الملل حضوری فعال و قوی داشــته باشیم. کاری فشرده با بودجه مناسب 
باید برای مقابله با ایران هراســی و نشان دادن برقراری امنیت در خیابان های 
ایران انجام شود.غمحوار همچنین از وزیر میراث فرهنگی،   گردشگری و صنایع 
دستی درخواست کرد مبلغ ورودی موزه ها برای بازدیدکننده داخلی و خارجی 

یکسان شود.

ضرغامی در دیدار با تورگردانان خبر داد:

لغو ویزای ایران با برخی کشورها روی میز دولت

خوانساری مطرح کرد:

اقتصاد ایران ۵۰۰ میلیارد دالر از ترکیه عقب تر است
یک کارشناس اقتصادی:

نرخ ارز با حرف و سخنرانی 
کاهش پیدا نمی کند

واردات نفت آلمان از روسیه متوقف شد

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست های 
داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هســتند در هیچ یک از این دو عامل هم شــاهد تغییری نیستیم و 
بی برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه اســت. دولتن باید اقدام مشــهود برای بهبود شرایط به مردم 
نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.کامران ندری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
بودجه ۵ هزار هزار میلیاردی تومانی سال ۱۴۰۲ و افزایش سقف بودجه با توجه به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی بودجه امســال که به صورت رسمی اعالم شده، اظهار داشت: افزایش رقم بودجه به دلیل نرخ تورم 

اجتناب ناپذیر است. وقتی هزینه های .....

نرخ سود سپرده در بانک های دولتی افزایش یافت

مادورو:

 آماده عادی سازی روابط با آمریکا هستیم

جدیدترین گزارش رسمی از فقر؛

خط فقر ۱۴.۷میلیونی برای خانوار ۴نفره تهرانی  و 
۷.۷میلیونی برای کل کشور!

3

4

6

7

5

3

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 13 دی 1401  10 جمادی الثانی1444  3 ژانویه 2023سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5087 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر
باقری در جمع خبرنگاران:

مذاکرات ادامه دارد
تهران-ایرنا-عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان گفت:جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک عضو موثر و مســئول آژانس و همچنین NPT و به عنوان کشوری 
که دارای توانمندی هســته ای اســت، همواره همکاری جدی و موثر با آژانس 
داشته است.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، علی باقری معاون سیاسی 
وزارت امورخارجه و عضو ارشــد تیم مذاکره کننده کشورمان در حاشیه مراسم 
گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در وزارت 
امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اســالمی ایــران در مبارزه با 
تروریسم جدی بوده است و کسی در این خصوص شکی ندارد، این تروریسمی 
که توســط بسیاری از قدرت های غربی مورد حمایت و پشتیبانی صریح بود در 
یــک دوره ای که حتی آنها تصورش را هم نمی کردند در عراق و ســوریه با یک 
شکســت آشکار مواجه شــدند.وی افزود: نکته مهمی که به نظر من باید به آن 
توجه کنیم این اســت که رویکرد و ابتکاری که شهید سلیمانی برای مواجهه با 
این ترفند دشمن و خصومت ورزی دشمن نسبت به ملت های منطقه داشت این 
بود که ایشان با اتکا به ظرفیت های ملت های منطقه توانست قدرت سازی کند و 

آن قدرت باعث شد که تروریسم با شکست مواجه شود.

سردار سلیمانی سازوکارهایی در چارچوب گفتمان مقاومت ایجاد کرد
باقری افزود: ابتکار شــهید سلیمانی که به نظرم شاید بتوان گفت یکی از نکات 
و محورهای موثر و برتر شــهید سلیمانی در مواجهه با تروریسم بود این بود که 
ایشان توانست از ظرفیت استفاده نشده و خفته در میان ملت های منطقه بتواند 
سازوکارهایی در چارچوب گفتمان مقاومت ایجاد کند که این سازو کارها در ابتدا 

توانست تروریسم را در میدان با شکست مواجه کند.

از همه ظرفیت های ملی برای پیگیری عوامل ترور ســردار سلیمانی 
استفاده میکنیم

عضو ارشــد تیم مذاکره کننده کشــورمان درباره آخرین دستاوردهای کمیته 
مشــترک عراق برای پیگیری عوامل ترور سردار سلیمانی گفت:ما در اینجا باید 
تالش کنیم واز همه ظرفیت های ملی خودمان و عراق استفاده کنیم تا بتوانیم 
در عرصه بین المللی ساز و کارهایی را تعقیب کنیم که بر اساس آن چارچوب ها 
و مولفه های حقوق بین الملل بتوانیم جنایتکاران و تروریســت ها را مورد پیگرد 

قانونی قرار دهیم.

ایران به عنوان یک عضو موثر همواره همکاری جدی با آژانس داشته 
است

وی در ادامه درباره این که آیا اختالفات با آژانس حل شــده است یا خیر گفت: 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک عضو موثر و مسئول آژانس و همچنین 
NPT و به عنوان کشــوری که دارای توانمندی هسته ای است همواره همکاری 

جدی و موثر با آژانس داشته است.باقری افزود: بحث هایی که آژانس دارد از قبل 
مطرح بوده است و در تعامل بین دو طرف پیگیری می شود، همانطور که تاکید 

کردم مذاکرات پیوسته وجود داشته است.

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه؛

کنعانی: درباره جمع بندی مذاکرات، توپ در زمین غربی هاست
ســخنگوی وزارت امــور خارجه امروز، درباره مذاکرات تصریــح کرد که توپ در زمین 
طرف غربی اســت.به گزارش اقتصادآنالین، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران دیروز دوشنبه ۱۲ دی ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به 
تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاســت خارجی پرداخت و به سؤاالت مطرح شده، 
پاســخ داد.وی درباره اقدامات صورت گرفته در پرونده شــهید سلیمانی گفت: اقدامات 
ایران و دســتگاه دیپلماســی و قوه قضائیه در چند ســطح با دولت عراق ادامه دارد و 
اقدامات ایران اقدامات مســتمری است.ســخنگوی وزارت خارجه درباره روابط ایران و 
مصر گفت: در حاشــیه اجالس »بغــداد-۲« در اردن، گفت وگوهای کوتاهی بین وزیر 
خارجه ایران و رئیس جمهور مصر صورت گرفت. گفت وگوها مثبت و توأم با عالقه برای 
تداوم بود. گفت وگوهایی نیز به صورت دوجانبه درخصوص موضوعات کنسولی داشتیم. 
دولت عراق برای کمک به شــکل گیری گفت وگوها بین ایران و مصر ابراز آمادگی کرد. 
ما از چنین ابتکارهای مثبتی اســتقبال می کنیــم.وی همچنین درباره مذاکرات گفت 
که توپ در زمین طرف غربی  است.ســخنگوی وزارت خارجه با اشــاره به گفت وگوی 
وزیر خارجــه با بورل در اردن درباره مذاکرات وین اظهار داشــت: این اتفاق نظر وجود 
داشــت که باید مذاکرات را با هدف فعال ســازی و جمع بندی مذاکرات ادامه دهیم و 
تبادل پیام در ســطوح مختلف ادامه دارد.وی بیان کرد: ایران برای جمع بندی مذاکرات 
وین بر اســاس پیش نویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه های مذاکرات سخت و فشرده 
اســت و با رعایت خطوط قرمز خود آمادگی کامل دارد، اما این آمادگی دائمی نیست و 
اکنون توپ در زمین طرف غربی است.کنعانی به طرف های مقابل توصیه کرد با پرهیز 
از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع بینانه تصمیمات سیاسی الزم را برای 
اعالم توافق بگیرند. وی افزود: اگر طرف های غربی تصور می کنند می توانند با فشارهای 
سیاسی و فضاسازی روانی و تبلیغی امتیازات بیشتری در مذاکرات دریافت کنند، قطعا 

ســخت در اشتباهند. در هر توافقی تأمین منافع ملت ایران برای ما یک اصل غیر قابل 
عدول است.سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به گفت وگوی وزیر خارجه با بورل در اردن 
درباره مذاکرات وین اظهار داشت: این اتفاق نظر وجود داشت که باید مذاکرات را با هدف 
فعال سازی و جمع بندی مذاکرات ادامه دهیم و تبادل پیام در سطوح مختلف ادامه دارد.

وی بیان کرد: ایران برای جمع بندی مذاکرات وین بر اساس پیش نویس بسته مذاکراتی 
که نتیجه ماه های مذاکرات سخت و فشرده است و با رعایت خطوط قرمز خود آمادگی 

کامل دارد، اما این آمادگی دائمی نیست و اکنون توپ در زمین طرف غربی است.کنعانی 
به طرف های مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاســی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و 
واقع بینانه تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرند. وی افزود: اگر طرف های 
غربی تصور می کنند می توانند با فشارهای سیاسی و فضاسازی روانی و تبلیغی امتیازات 
بیشتری در مذاکرات دریافت کنند، قطعا سخت در اشتباهند. در هر توافقی تأمین منافع 
ملت ایران برای ما یک اصل غیر قابل عدول است.ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ 
به سؤالی درباره ادعای مطرح شــده در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ 
ا وکراین گفت: درباره اتهامات علیه ایران بارها دیدگاه خودمان را در سطوح مختلف اعالم 
کردیم.  تکرار اتهامات کمکی به تایید این ادعا نمی کند. به مقامات اوکراینی توجه دادیم 
از اتهام زنی های بی اســاس علیه ایران دست بردارند.وی با بیان اینکه مدارکی در این 
زمینه از سوی اوکراین ارائه نشده، ادامه داد: همکاریهای دفاعی ایران مبتنی بر منافع و 
مصالح مشترک براساس قوانین بین المللی است.کنعانی درباره ابتکارات سلطان عمان 
در خصوص مذاکرات وین اظهار داشت: سفر وزیر خارجه به عمان در چارچوب استمرار 
گفتگوهای دوجانبه دو کشــور و تبادل و رایزنی درباره مسائل منطقه ای و بین المللی 
انجام شــده است.وی ادامه داد: در این سفر امیرعبداللهیان پیام کتبی رئیس جمهور را 
تحویل سلطان عمان داد. دو کشور موضوعات مشترک زیادی برای گفت وگو و تبادل نظر 
دارند. عمان با نگاه به رویکرد توام با حسن نیت برای نقش آفرینی مثبت درباره برخی 
موضوعات ایران دارد طرف مشــورت ایران بوده و ابتکارات خود را بیان کرده و شنوای 
دیدگاه های ایران بوده است.وی همچنین درباره مذاکرات ایران و عربستان گفت: فضای 
موجود مثبت است و می توان با توجه به مذاکرات قبلی امیدوار بود با کمک دولت عراق 
شــاهد برگزاری دور دیگری از مذاکرات باشیم.سخنگوی وزارت خارجه درباره تحویل 

سوخو ۳۵ توسط روسیه به ایران اظهارنظر نکرد.

تهران - ایرنا - رهبر انقالب مســئله علم و پیشــرفت علمی را گفتمان رایج کشور 
در ســالهای اخیر خواندند و گفتند: مسئله پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش 
نباید فراموش، و اینگونه تصور شــود که توجه به جنبه های دینی و انقالبی موجب 
غفلت از پیشــرفت های علمی است.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، رهبر معظم 
انقالب اسالمی ظهر )دوشنبه( در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشــجویان در اروپا، انجمن های اســالمی را یکی از ثروت های جمهوری 
اســالمی و دارای مأموریتهایی منحصر بفرد خواندند و تأکید کردند: استمرار ثبات 
قدم، اثرگذاری بر محیط پیرامونی و تبیین حرف نوی جمهوری اســالمی از کارهای 
الزم انجمن های اسالمی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با گرامیداشت 
یاد مرحوم حجت االســالم دکتر اژه ای از بنیانگذاران اتحادیه انجمن های اســالمی 

دانشــجویان در اروپا، فعالیت جوانان دانشجو و برخوردار از نگاههای نو و تحولی را 
مغتنم دانســتند و افزودند: انجمن های اســالمی با دو هدف تقویت پایه های فکری 
و اعتقادی خــود اعضاء و همچنین اثرگذاری بر محیط پیرامونی شــکل گرفت اما 
انجمن های اســالمی در خارج از کشــور یک مأموریت دیگر نیــز دارند که معرفی 
تفکر بنیادی و مرکزی جمهوری اسالمی است.ایشان تبیین اصول جمهوری اسالمی 
از جملــه پیونــد و ارتباط جمهوریت و اســالمیت را کلیدی برشــمردند و گفتند: 
حرف نوی جمهوری اســالمی همین اســت که در تشــکیل یک حکومت، عالوه بر 
اثرگذاری مردم، اصول دینی و ایمانی نیز اثرگذار اســت.رهبر انقالب، به روز رسانی 
انجمن های اسالمی با حفظ اصول و مبانی را الزام دیگری برای شرایط امروز دانستند 
و خاطرنشــان کردند: برخی اصول و مفاهیم ثابت و ماندگار هســتند همچون اصل 

عدالت که از هزاران ســال قبل وجود داشته 
و کهنه نمی شــود اما در شکل اجرای عدالت 
امکان تغییر و نوآوری وجود دارد.ایشان مسئله 
علم و پیشــرفت علمی را گفتمان رایج کشور 

در سالهای اخیر خواندند و با تقدیر از برگزاری گردهمایی علمی در همایش کنونی 
انجمن های اســالمی دانشجویان در اروپا گفتند: مســئله پیشرفت علمی و عبور از 
مرزهای دانش نباید فراموش، و اینگونه تصور شــود که توجه به جنبه های دینی و 
انقالبی موجب غفلت از پیشرفت های علمی است.در ابتدای این دیدار، حجت االسالم 
واعظی نماینده مقام معظم رهبری در انجمن های اســالمی دانشجویان در اروپا نیز 

گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این انجمن ها بیان کرد.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا:

مسئله پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش نباید فراموش شود
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گزیده خبر

یک کارشناس اقتصادی:
نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا 

نمی کند
یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش 
پیدا نخواهد کرد. سیاست های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند 
در هیچ یک از این دو عامل هم شــاهد تغییری نیستیم و بی برنامگی دولت 
هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط 
به مردم نشــان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.کامران ندری در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بودجه 5 هزار هزار میلیاردی تومانی 
ســال 1402 و افزایش ســقف بودجه با توجه به کسری 200 هزار میلیارد 
تومانی بودجه امسال که به صورت رسمی اعالم شده، اظهار داشت: افزایش 
رقم بودجه به دلیل نرخ تورم اجتناب ناپذیر است. وقتی هزینه های شخصی 
افراد افزایش یافته و بودجه هم همین افزایش نرخ تورم را نشــان می دهد و 
در این شرایط هزینه ها دولت هم افزایش می یابد و علی رغم افزایش نرخ تورم 
گویا میزان افزایش دستمزد و حقوق در بودجه سال آینده 20 درصد در نظر 
گرفته  شده است بنابراین کارمندان دولت ناراضی خواهند بود.وی با اشاره به 
واکنش کارکنان دولت نسبت به این میزان افزایش حقوق گفت: برای امسال 
میزان حقوق و دســتمزد 10 درصد افزایش پیدا کرد و اگر برای سال آینده 
20 درصد دســتمزد افزایش یابد، فاصله قابــل توجهی با نرخ تورم خواهد 
داشت و اگر هم بخواهند نسبت به افزایش پلکانی نرخ حقوق اقدام کنند این 
20 درصد افزایش حقوق و دستمزد شامل تمام کارکنان دولت نخواهد شد 
و حقوق عده ای کمتر از 20 درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد. موضوع مهم 
این است که سال گذشته به مردم این وعده داده شد که حقوق را 10 درصد 
افزایش می دهیم و سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه نخواهیم شد اما این 
اتفاق نیفتاد.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه در واقع دولت گیر کرده 
است و همین بودجه ای که در این شرایط سقف آن را افزایش داده نارضایتی 
کارمندان دولت را در پی دارد، ادامه داد: باید به این موضوع تاکید داشت که 
کارمندان ناراضی هم کار نمی کنند و کیفیت عملکردها کاهش پیدا می کند. 
این تصمیمات در حالی اســت که رییس جمهوری در اولین نشست بعد از 
انتخابات وعده بهبود و اصالح فضای اداری را به کارمندان داده بود. نه تنها 
این وعده رییس جمهوری محقق نشد بلکه فضای اداری با این میزان افزایش 
حقوق و دســتمزد بدتر هم خواهد شــد و این نارضایتــی بر روی عملکرد 
کارکنان اثر می گذارد، به دنبال این روند احتمال افزایش فســادهای اداری 
وجود دارد و نارضایتی کارمندان دولت فسادآور است.ندری تاکید کرد: عامل 
تمام مشــکالت این است که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. به معنای 
واقعی دولت گیر کرده اســت و با وجود کسری بودجه اگر به همین میزان 
سقف بودجه 1402 باال نمی رفت اوضاع بسیار بدتر می شد، باید توجه داشت 
که عمده هزینه های دولت حقوق و دستمزد است که این میزان را به مراتب 
کمتر از نرخ تورم افزایش داده  و این اقدام به این معنا اســت که کارمندان 
دولت به شــدت در حال فقیرتر شدن هستند.وی درباره ادعای وزیر اقتصاد 
مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده و تایید گزارش های بین المللی آغاز 
روند کاهش نرخ تورم در ایران اظهار داشــت: باید به مقامات وزارت اقتصاد 
یا رییس ســابق بانک مرکزی گفت که به عنوان نمایندگان دولت مردمی، 
نظر مردم را درباره احتمال کاهش نرخ تورم بپرسند. این موضوعات مساله را 
تغییر نمی دهد، واقعیت تورم، آن حس مردم است و این موضوعات احساس 
مردم نسبت به افزایش نرخ تورم را تغییری نمی دهد.این کارشناس اقتصادی 
با تاکید بر اینکه این افراد یک تفســیر غلط از یک عدد درســت در اقتصاد 
دارند، گفت: درست است که نرخ تورم نقطه نقطه تا حدود جزئی نزولی شده 
اما نرخ تورم به بیش از 45 درصد رسیده است و نمی توان رقم تورم عمومی 
را مالک قرار داد چراکه سفره مردم نسبت به سال گذشته کوچک تر و تا صد 
در صد گران تر شده است و همه مردم این تغییر را حس می کنند و شاخص 
تــورم در قیمت مواد غذایی را هم این افزایــش را تایید می کند. اما به هر 
حال وزیر اقتصاد و ســایر مسئوالن به دنبال درست کردن کارنامه مثبت از 
عملکرد خودشان هستند و این موضوعات را مطرح می کنند.ندری ادامه داد: 
وقتی که حقوق و دســتمزدها نسبت به افزایش تورم اصالح نشوند و قدرت 
خرید مردم کاهش پیدا کند و نتوانند کاال و خدمات خریداری کنند، طبیعتا 
بنگاه ها امکان افزایش قیمت ها با همان سرعت گذشته را نخواهند داشت. به 
قیمت فقیرتر شــدن مردم و نه با اصالح قیمت ها ادعای کاهش نرخ تورم را 
دارند. طبیعتا وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند بنگاه ها هم نمی توانند 
ســرعت افزایش قیمت را باال ببرند.وی افزود: یادمان باشد که سال گذشته 
هــم آقای خاندوزی و صالح آبادی وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند اما به 
یکباره نرخ تورم نقطه به نقطه صعودی شــد و افزایش یافت. اگر بخواهند 
نسبت به اصالح قیمت های حامل های انرژی اقدام کنند به طور قطع روند 
تورم صعودی و افزایشی خواهد بود.این کارشناس اقتصادی درباره آمارهای 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکید 
کرد: موضوع مهم این است که کاهش یک درصدی و کمتر از آن در اعدادی 
به بزرگی 38 درصدی تاثیر معناداری نخواهد داشت شبیه به بیماری حادی 
با تب 40 درجه اســت که در ساعاتی هم تب آن از 40 درجه به 39 درجه 
می رسد اما این کاهش درجه به معنای بهبودی آن بیمار نیست. مساله این 
است که وضع عمومی اقتصاد کشور خوب نیست.وی با اشاره به آثار تعیین 
نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای ارز نیمایی اظهار داشــت: دالرهای نفتی 
دولت را بانک مرکزی خریداری می کند وقتی با نرخ کمتری خریداری شود 
به این معنا است که ریال کمتری به دولت تحویل می دهد و رشد نقدینگی 
را می تــوان از این طریــق کنترل کرد و هر چه این عدد را پایین تر در نظر 
گرفته شــود، خوب است اما موضوع مهم این اســت که بعد از آن داستان 
تســعیر مطرح می شود و مدعی می شــوند که بانک مرکزی دالر با نرخ 26 
هزار تومان به دولت فروخته و به مردم با نرخ 40 هزار تومان و مابه التفاوت 
این دو رقم و این درآمد، نصیب کدام دستگاه می شود؟ در هر چند در حال 
حاضر این اقدام خوبی است اما پس از اجرا با این مسائل مواجه خواهند شد 
از این رو گفته می شود برای جلوگیری از این مسائل چرا در همان ابتدا دالر 
با نرخ 40 هزار تومان خریداری نمی شود؟ندری تاکید کرد: در واقع در این 
جریان کلک زده می شود، فرض بر اینکه از بانک مرکزی تنخواه گرفته شده 
و پایان ســال که این تنخواه باید به بانک مرکزی برگشــت داده شود آن را 
مابه التفاوت گفته شده تهاتر می کنند و تنخواه به بانک مرکزی برنمی گردد.  
این کارشــنا اقتصادی درباره روند افزایش نرخ ارز در هفته های آتی گفت: 
بازار ارز در حال ارزیابی برنامه های آقای فرزین اســت و تا مشــخص شدن 
برنامه ها و سیاســت های رییس جدید بانک مرکزی، احتمال دارد ســرعت 
رشد دالر کاهش یابد و اگر آقای فرزین برنامه دقیقی برای بازار ارز نداشته 
باشــد، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد.وی تاکید کرد: نرخ ارز با حرف و 
ســخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست های داخلی و خارجی تعیین 
کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم 
و بی برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود 
برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.  

 با سبدی از محصوالت هوشمندسازی و سرویس های دیجیتال
حضور همراه اول در نمایشگاه تخصصی صنعت 

نفت و گاز 
همراه اول با هدف توانمندسازی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ارائه بروزترین 
راهکارهای هوشمندانه، در چهارمین نمایشــگاه تخصصی فناوری اطالعات، ارتباطات، 
امنیت و حراست که از 11 تا 13 دی ماه در مرکز همایش ها و نمایشگاه های خلیج فارس 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دایر است، حضور دارد. حضور بزرگترین اپراتور 
تلفن همراه کشور در این رویداد با محوریت »کسب وکار« است تا ضمن ارائه جدیدترین 
ســرویس های ســازمانی نظیر آواک )POC(، امضای دیجیتال، کیــف پول دیجیتال، 
راهکارهای حوزه هوشمندســازی انرژی، لجســتیک و حمل ونقل و همچنین سالمت 
دیجیتال به عالقه مندان و کسب وکارهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، به نیازسنجی از 
فعاالن این صنعت نیز پرداخته و با ابتکارات مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی خود به 

دنبال هوشمندسازی فرآیندها و ارائه راه حل های نوآورانه در پاسخ به آن ها باشد.

اصالح فرآیند تدوین بودجه با تشکیل کمیته 
تخصیص

قائم مقام شــهرداری کرج از اصالح فرآیند تدوین بودجه سال 1402 شهرداری کرج با 
تشکیل کمیته تخصیص حسب تأکید و دســتور شهردار کرج خبر داد و افزود: اعضای 
کمیته، پس از بررسی پیشنهادات دریافتی از واحدهای مختلف اعم از ستادی، مناطق و 
سازمان ها، نقطه نظرات کارشناسی را در تنظیم اولیه بودجه پیشنهادی سال آتی اعمال 
خواهند کرد.افراسیاب شجاعی ، به تأکید شهردار کرج در خصوص ضرورت کارشناسی 
دقیق موارد پیشــنهادی در زمان تدوین بودجه پیشنهادی سال 1402 با هدف خدمت 
هرچه بیشتر به شهر و شهروندان به ویژه محالت کم برخوردار اشاره کرد و افزود: بر این 
اساس احکام اعضای کمیته تخصیص متشکل از معاونین و مدیران صاحب نظر صادر شد 
تا اعضا با برگزاری جلسات مستمر بتوانند در بازه زمانی قانونی تا ارائه بودجه پیشنهادی 
به شورای اسالمی شهر نسبت به بررسی پیشنهادات اولیه واحدهای ستاد مرکز، مناطق 

و سازمان ها اقدام کنند.

جدیدترین گزارش رسمی از فقر؛

خط فقر ۱۴.۷میلیونی برای خانوار ۴نفره تهرانی  و ۷.۷میلیونی برای کل کشور! 
بر اساس برآوردها نرخ فقر یک خانوار 4نفره در سال 1400 برابر 4میلیون و 541هزار 
تومان و در سال 1401 برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر ۷.۷ و 14.۷ میلیون 
تومان اســت.به گزارش اقتصادآنالین؛ در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارشهای 
فقر، پایش فقر در ســال 1400 توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر 
شد.در این گزارش آمده است: سال 1400 با تورم باال آغاز شد اما در ماه های انتهایی 
سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال 1400 همچنان  
نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار باالتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد 
در وضعیت ناپایداری قرار دارد.برآوردها نشــان می دهد که خط فقر در سال 1400 
نسبت به سال 1399 رشد حدود 50 درصدی داشته و به عدد 1 میلیون و 682 هزار 
تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به 
ترتیب 3 میلیون و ۷00 و 4 میلیون و 541 هزار تومان خواهد بود. شایان ذکر است 
که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده های موجود، برای سال 1400 
بوده و خط فقر برای سال 1401 بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به 
طور ســرانه 2.85 میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان  
اســت. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال 1401 در 
حدود 14.۷ و 11.9 میلیون تومان برآورد می شــود.پس از از دســت رفتن حدود 1 
میلیون شــغل در سال 1399 به واسطه ی کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات، 
در سال 1400 برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت 4.5 درصدی 
بخش خدمات در ســال 1400 را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغالن در 
حدود 185 هزار نفر در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته است.  عالوه 
بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می شود در 
سال 1400 رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش ها )خدمات 
و صنعت و معدن( در ســال 1400 رشد داشته اند و این موضوع باعث شده تا تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال 1400 رشد 4.3 درصدی را تجربه کند. بنابراین تورم 
نسبتا کمتر سال 1400 نسبت به سال 1399، رشد اقتصادی مثبت )در کنار رشد 
اقتصادی تقریبا 1 درصدی ســال 1399( و ایجاد 185 هزار شغل در مقابل کاهش 
1 میلیون شغل در سال 1399، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کالن انتظار بهبود 
نســبی ) و نه قابل توجه( در وضعیت معیشــت خانوار وجود داشته باشد. در کنار 
داده های اقتصاد کالن که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می دهد، بررسی داده های 

خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تأیید می کند. 
هزینه ی ســرانه به قیمت های حقیقی در ســال 1400 بر اساس داده های هزینه و 
درآمد خانوار نســبت به ســال 1399 در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان می دهد. 
یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته که 
می تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا 
روند افزایشی نرخ فقر که سال 139۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود 
31 درصد در سال 1399 به حدود 30 درصد در سال 1400 برسد و جمعیت فقرا 

با حدود ۷00 هزار نفر کاهش به زیر 26 میلیون نفر برسد.
همچنین در ســال 1400 خط فقر ســرانه ی متوسط کشــوری با رشد حدود 50 
درصدی نســبت به سال 1399،  به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان 

رسیده است. براســاس داده های هزینه درآمد خانوار میتوان میزان کالری و سرانه 
مصــرف گروه های غذایی را نیز محاســبه نمود. کالری دریافتی از ســال 1390 به 
بعد روند نزولی داشــته و میانه ی کالری دریافتی از ســال 139۷ به بعد پایین تر از 
مقدار مورد نیاز اســت. در سال 1400 روند کاهشــی کالری دریافتی متوقف شده 
و تقریبا ثابت مانده اســت. میزان مصرف گوشــت قرمز در ســال 1400 نسبت به 
سال 1399 افزایش داشته است، بطوریکه بطور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز 
خانوار 14 درصد افزایش داشــته است. اما روند مصرف گوشت سفید )گوشت مرغ 
و ماهــی(، بیانگر کاهش مصرف آن توســط خانوار دهک کــم درآمد و عدم تغییر 
مصرف دهک های پردرآمد می باشــد.بطور کلی نکته قابل توجه در مقادیر ســرانه 

مصرف کاالهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه های غذایی می باشد؛ بطوریکه 
خانوار کم درآمد، با توجه به تورم گروه های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف 
کاالهای مذکور شــده اند و همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همینطور 
مصرف کاالی اساســی، تقریبا ثبات بین دو سال 1399 و 1400 را نشان می دهد. 
هرچند در برخی کاالهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته 
است.  اگر چه در سال 1400 وضعیت رفاهی کل جامعه بطور متوسط بهبود یافته، 
اما بهبود محسوســی در میزان رفاه گروه های پایین درآمدی به وجود نیامده است.

رشــد حقیقی هزینه )درآمد( کمتر از متوسط کشور برای دهک  های اول و سوم و 
رشد اسمی هزینه های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه هایی 
از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک های کم درآمد جامعه در ســال 1400 می باشد، 
بطوریکه با وجود کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال 1399 
تا حدودی افزایش داشــته اســت.با رفع محدودیت های کرونا و کاهش رکود ناشی 
از آن در ســال 1400، بســیاری از اصناف و مشاغل آسیب دیده از شوک حاصل از 
این بیماری، همچون سالن های سینما، تئاتر، آژانس های  مسافرتی و مراکز تفریحی 
ورزشی مجددا احیاء و شاهد رشد مثبت در ارزش حقیقی تراکنش های این اصناف 
بوده ایم و همچنین مشــاغل بخش خدمات که بیشترین آسیب را با شیوع کرونا و 
کاهش روابط اجتماعی متحمل شــده بودند، در ســال 1400 با رشد 4.5 درصدی 

توانسته اند مجددا بازار خود را بدست آورد.

بر اساس جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش های فقر
چگونه ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت فقرا کم 
شده، اما وضعیت فقرا بدتر شده است؟

بر اســاس جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش های فقر، در ســال 1400 
حدود ۷00 هزار نفر از جمعیت فقرا کم شــده اســت، اما همزمان از شکاف 
فقر کاسته نشده و حتی 0.01 واحد درصد نیز به آن اضافه شــــده اســت.
به گزارش اقتصاد آنالین،  بر اســاس این گزارش نرخ فقر از ســال 139۷ به 
بعد همزمان با دور دوم تحریم ها و همچنین رشــد شدید تورم رو به افزایش 
گذاشــته و در ســال 1399 به باالترین مقدار خود یعنی 31 درصد رسیده 
اســــت.اما کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و اضافه شــــدن 185 هزار نفر 
به تعداد شاغالن کل کشــــور، باعث شده تا در سال 1400 نرخ فقر حدود 
0.84 واحــد درصد کاهش یافته و به 30.44 درصد برســد.با توجه به عدد 
30.5 درصدی سال 1400 برای نرخ فقر ، کمتر از 26 میلیون نفر از جمعیت 
کشــور زیر خط فقر قرار دارند که به نسبت سال 1399 کمی کاهش داشته 
است.اما در کنار »نرخ فقر« باید به متغیر دیگری تحت عنوان »شکاف فقر« 
که فاصله ی فقرا تا خط فقر را نشان می دهد، دقت کرد. یعنی درحالیکه نرخ 
فقر عنوان میدارد که چند درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند، شــکاف فقر 
محاســبه میکند که فقرا چه میزان با خط فقر فاصلــه دارند.به عنوان مثال 
ممکن اســــت نرخ فقر در دو سال باهم برابر باشند، اما شکاف فقر در یکی 
بیشتر از دیگری باشد. در این صورت در حالیکه تعداد افرادی که زیر خط قرار 
دارند در دو سال باهم مساوی هستند اما وضعیت معیشت فقرا در سالی که 
شــکاف فقر بیشتر شده، بدتر شده است.در سال 1400 حدود ۷00 هزار نفر 
از جمعیت فقرا کم شده است، اما همزمان از شکاف فقر کاسته نشده و حتی 
0.01 واحد درصد نیز به آن اضافه شــــده اســت. به عبارت دیگر، وضعیت 
فقرا )افراد زیر خط فقر( به طور متوسـط نسـبت به سال گذشته بهبود نیافته 

و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت جراحی محدود بهار آتیه نگر اعتماد سهامی خاص

هیات مدیر ه

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت جراحی محدود بهار آتیه نگر اعتماد 
ســهامی خاص به شــماره ثبت ۵۵01۸0 و شناسه ملی 1400۸۷۶۷1۶0 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در ساعت 00:10 صبح روز یکشنب ه مورخ 2۵ / 10 / 1401 به نشانی 
شهر تهران محله مرزداران ، کوچه ابوالفضل ، بلوار مرزداران  ، پالک - 202 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
2- تعیین سمت هیات مدیره 

3- تعیین حق امضاها  
4- انتخاب بازرسین 

۵  انتخا ب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
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واردات نفت آلمان از روسیه متوقف شد
آلمان همان طور که پیش تر وعده 
داده بــود، از اول ژانویــه، واردات 
نفت روســیه از طریق خط لوله 
را متوقف کرد.به گزارش ایســنا، 
این اقدام آلمان با وجود معافیت 
واردات نفت روسیه از طریق خط 
لوله از تحریم هــای اتحادیه اروپا 
انجام شد. تحریم های اتحادیه اروپا 
که از پنجم دسامبر اجرایی شدند، واردات نفت روسیه که از طریق دریا حمل 
می شــود را ممنوع کرد اما کشورهای عضو این بلوک که در خشکی محصور 
هستند، اجازه یافتند از طریق خط لوله به واردات نفت روسیه ادامه دهند.با این 
حال، آلمان و لهستان اعالم کردند واردات نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا 
را از اول ژانویــه متوقف خواهند کرد.توقف واردات نفت از طریق خط لوله، به 
فعالیت پاالیشگاه ها در شودت، در ایالت براندنبورگ، لوینا و ساکسونی آنهالت 
که سوخت شــرق آلمان را تامین می کند، تاثیر خواهد گذاشت.طبق گزارش 
خبرگزاری دی پی ای، دولت آلمان اعالم کرده است خوراک جایگزین برای این 
پاالیشگاه ها تامین شده است.دولت آلمان، دارایی های غول نفتی روس نفت را 
در ســپتامبر مصادره کرد و کنترل پاالیشگاه شودت را به رگوالتور بازار انرژی 
کشور سپرد. شودت چهارمین پاالیشگاه بزرگ در آلمان است که ۵۴ درصد آن 
متعلق به شرکت دولتی روس نفت است. این پاالیشگاه که ۹۰ درصد از سوخت 
برلین را تامین می کند، نفت مورد نیازش را از خط لوله دروژبا دریافت می کرد.

روسیه به نوبه خود مدعی است که از آلمان و لهستان، سفارش خرید نفت خام 
دریافت کرده اســت. نیکالی توکارف، مدیرعامل اپراتور خط لوله ترانس نفت 
روسیه ماه گذشته به رسانه های روسی گفته بود: این شرکت، درخواست خرید 
نفت خام از آلمان و لهستان دریافت کرده است.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هفته گذشته گفته بود یافتن منابع 
جایگزین برای نفت و فرآورده های نفتی روسیه پس از اجرای کامل تحریم های 

نفتی اتحادیه اروپا، برای این بلوک دشوار خواهد بود.

گزیده خبر

سه کشور عربی که بیشترین سود را از 
بحران گاز اروپا بردند

ســال 2۰22 نشان داد که اعراب به غیر از نفت یک سالح استراتژیک دیگر هم 
دارند و آن گاز اســت.به گزارش ایلنا از آناتولی، در پی حمله روسیه به اوکراین، 
اهمیت حیاتی گاز برای اقتصادهای اروپایی آشــکار شد و به چند کشور عربی 

فرصت داد که از این امکانات برای افزایش درآمدهای خود استفاده کنند.

الجزایر
سال 2۰22 برای الجزایر ســال طالیی بود و این کشور توانست با صادرات ۵6 
میلیارد متر مکعب گاز رکوردشــکنی کند.افزایش قیمت نفت و گاز درآمدهای 
الجزایر را هم به ۵۰ میلیارد دالر افزایش داد، به خصوص الجزایر در قراردادهای 
خود با مشــتریان اصلی اش یعنی ایتالیا و اسپانیا و فرانسه تجدید نظر کرد و از 
این راه ۴-۵ میلیارد دالر بر درآمد خود افزود.الجزایر در رتبه اول ذخایر گازی در 
میان کشــورهای عربی نیست، اما نزدیک بودنش به اروپا و وجود خطوط انتقال 
گاز به اروپا به آن موقعیتی منحصربه فرد در این زمینه داده است و همین باعث 
شــده که شاهد بیشترین سفرهای مقامات اروپایی در سال گذشته باشد.کشف 
یک چند میدان گازی در ســال 2۰22 و  قرارداد الجزایر با ایتالیا برای افزایش 
صادرات گاز از 21 میلیارد متر مکعب به 2۵ میلیارد مترمکعب در سال 2۰22 و 
3۰ میلیارد متر مکعب در سال 2۰23 نیز بر اهمیت استراتژیک الجزایر در عرصه 
انرژی افزود.در این راستا، »عبدالمجید التبون« بر ضرورت افزایش صادرات گاز 
این کشور به 1۰۰ میلیارد مترمکعب در سال 2۰23 تأکید کرده است.به لحاظ 
سیاسی هم، گاز الجزایر به این کشور اهرم فشار مهمی در برابر کشورهای اروپایی 
داد. الجزایر پس از تیره شدن روابطش با اسپانیا، ایتالیا را به عنوان خریدار اصلی 
اروپایی خود انتخاب کند.در پی این تیرگی روابط، اسپانیا از اتحادیه اروپا خواست 
که الجزایر را بابت موضوع منطقه مورد مناقشه »صحرای غربی« تحت فشار قرار 
دهد، اما کشــورهای اروپایی حفظ روابط با الجزایر و خرید گاز از آن را بر جلب 

رضایت اسپانیا اولویت دادند.

قطر
قطر به لحاظ ذخایر گازی در رتبه اول کشورهای عربی و بعد از روسیه و ایران در 
رتبه سوم جهان جای دارد اما بیشترین گاز خود را در قراردادهای طوالنی مدت 
به مشتریان آسیایی می فروشد.با قطع گاز روسیه به اروپا که ۴۰ درصد گاز اروپا 
را تأمین می کرد، قطر گزینه اصلی برای جایگزین کرد گاز روسیه بود. در ۹ ماه 
نخست 2۰22 صادرات گاز قطر به اروپا 16 درصد افزایش یافت هرچند همچنان 
واردکنندگان اصلی گاز قطر کشورهای آسیایی هستند.قطر برنامه ریزی کرده که 
تولید گاز خود را از 77 میلیون تُن در حال حاضر به 126 میلیون تُن در ســال 
2۰27 برســاند.قطر در تولید گاز توانست از استرالیا پیشی بگیرد و هم اکنون با 
امریکا بر سر جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده گاز جهان رقابت می کند.این کشور 
نیز از این امتیاز خود بهره برداری سیاسی کرد و در موضوع تحقیقات درباره فساد 
مالی در اتحادیه اروپا تهدید کرد که در صورت اقدام علیه قطر صادرات گاز خود 

به اروپا را متوقف می کند.

مصر
مصــر ذخایر گازی چندانی ندارد اما در ســال 2۰22 توانســت درآمد خود از 
صادرات گاز را 171 درصد افزایش دهد و از 3.۵ میلیارد دالر در ســال 2۰21 
به 8.۴ میلیارد دالر برســاند.در مقایسه با صادرات 8۴ تُنی گاز از قطر به اروپا، 
صادرات 8 میلیون تنی مصر چندان بزرگ به نظر نمی آید اما مصر توانست خود 
را در لیســت کشــورهای تأمین کننده گاز اروپا در پیمان گازی شرق مدیترانه 
قرار دهد.مصر با همکاری کشــورهای خارجی در آب های خود در مدیترانه گاز 
استخراج کرد و اخیرا نیز از کشف یک میدان گازی بزرگ در آب های خود خبر 

داده که گفته می شود که 3.۵ هزار میلیارد فوت مکعب ذخایر دارد.

فرصت از دست رفته لیبی و آینده روشن موریتانی
شــکاف سیاسی در لیبی موجب از دســت رفتن فرصت صادرات گاز به اروپا از 
طریق خط لوله مســتقیمش به ایتالیا شــد.لیبی که گرفتار کمبود برق است، 
توانســت همچنان به صادرات نه چندان زیاد خود به ایتالیا ادامه داد.عربستان 
نیــز که دومین ذخایر گاز جهان عرب را دارد در فوریه 2۰22 اعالم کرد که در 
نظر دارد به زودی صادرات گاز را آغاز کند.در ســال 2۰23 قرار است موریتانی 
هم وارد باشگاه صادرکنندگان گاز بشود. این کشور یک میدان گازی مشترک با 
سنگال دارد که امیدوار است در این عرصه بتواند رقیبی جدی برای کشورهای 

عربی شود.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی پاسخ داد
آیا قیمت حامل های انرژی در بودجه سال 

۱۴۰۲ تغییر می کند؟
یک عضو هیات رئیســه کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی، تاکید کرد: 
تاکنون بحثی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده 
مطرح نشــده است.عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به 
این پرسش که آیا قیمت حامل های انرژی در بودجه سال 1۴۰2 تغییر خواهد 
کرد؟ بیان کرد: بحثی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد 
و قبل از آنکه بخواهیم قیمت حامل های انرژی را تغییر دهیم باید به فکر توزیع 

عادالنه سرانه انرژی در کشور باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

افزایش۲۰درصدیمصرفسوختمایعتحویلیبهنیروگاهها
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به 
بسیج امکانات و ظرفیت های زنجیره تأمین سوخت کشور برای 
تأمین ســوخت زمستانی گفت: مصرف سوخت مایع تحویلی 
به نیروگاه های کشور امسال 2۰ درصد افزایش یافته است.به 
گزارش ایلنا از وزارت نفت، علی اکبر نژادعلی در تشریح روند 
سوخت رسانی به صنایع، نیروگاه ها و روستاهای سخت گذر در 
زمستان امسال اظهار کرد: با توجه به شرایط امسال و ناترازی 
در حوزه تولید و مصرف فرآورده و لزوم تأمین سوخت موردنیاز 
بخش نیروگاهی، کل خطوط لوله انتقال فرآورده کشــور به 
بنزین اختصاص یافته و از ظرفیت مخزن دارهای ریلی و ناوگان 
نفتکش، برای تأمین سوخت نیروگاهی استفاده می شود.وی با 
اشــاره به رشــد بی رویه مصرف گاز در کشور افزود: هر اندازه 
این عدد افزایش یابد، ســوخت مایع بیشــتری باید تحویل 
نیروگاه های کشور شود و این موضوع،  حجم عملیات شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی را با توجه به افزایش خیره کننده 
مصرف بنزین در کشور، پیچیده تر می کند.مدیرعامل شرکت 
ملــی پخــش فرآورده های نفتــی از برگزاری نشســت های 
پرشــمار روزانه و هفتگی پیوسته به منظور هماهنگی بیشتر 
درون سازمانی و برون ســازمانی با وزارت خانه ها، سازمان ها و 
شرکت های مختلف از جمله وزارت نیرو، سازمان برق حرارتی، 
راه آهن و دیگر دســتگاه های ذی ربط خبر داد و گفت: افزون 
بر این نشســت ها، با تشکیل کاگروه بحران در داخل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، در دو نشست روزانه صبحگاهی 
و عصرگاهی روند سوخت رســانی به همه بخش ها را به دقت 
رصــد و پایش لحظه ای می کنیم.نژادعلی از بســیج همگانی 
زنجیره توزیع فرآورده از جمله ناوگان حمل ونقل فرآورده خبر 
داد و بیان کرد: برداشــت، تأمین و توزیع ســوخت از مبادی 
جنوبی کشور به صورت شبانه روزی در حال انجام است و امید 
داریم ســوخت زمستانی سال 1۴۰1 به بهترین شکل ممکن 
و با کمترین چالش تأمین شــود که مانند دوره های پیش به 

خاموشی برخورد نکنیم.

رشد 10 درصدی تحویل سوخت مایع نیروگاهی کشور 
در سال 1401

وی همچنین از افزایش 1۰ درصدی تحویل ســوخت مایع 
به نیروگاه های کشور در ســال 1۴۰1 در مقایسه با پارسال 
)1۴۰۰( خبر داد و گفت: ذخایر انبارهای ما در حوزه سوخت 
مایع از ابتدای سال مناســب بوده و ذخیره سازی مناسب و 
تحویل مستمر سوخت در نیروگاه های کشور، از ابتدای سال 

1۴۰1 نیز انجام شــده اســت.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی بیان کرد: در مجموع تحویل سوخت مایع 
مصرفی در نیروگاه های کشــور، در ســال 1۴۰1 حدود 2۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش یافته است 
که حدود 1۰ درصد از این مقدار مربوط به استفاده از ذخایر 
و بقیه مربوط به سوخت مایع ارسالی به نیروگاه ها با توجه به 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی کشور بوده است.نژادعلی 
با تأکید بر لزوم بهینه ســازی مصرف سوخت در بخش های 
مختلف از جمله خودروهای شــخصی، صنایع و گاز خانگی 
گفت: الزم اســت به منظور مدیریت بهینه  سوخت در کشور، 
فرهنگ ســازی شده و اطالع رســانی های الزم در این باره از 

مراجع مختلف انجام شود.

تردد روزانه 13 هزار نفتکش برای تأمین سوخت کشور
وی با اشــاره به فعالیــت روزانه ۵ هزار نفتکــش  در ناوگان 
حمل ونقل فرآورده کشــور گفت: به طــور میانگین روزانه 2 
هزار نفتکش، به منظور تأمین سوخت نیروگاهی کشور تردد 
می کنند که ارقام بســیار بزرگی اســت و با افزایش مصرف 
ســوخت، عملیات انتقال در کشــور، روزبــه روز پیچیده تر 

و حجیم تر می شــود و افــزون بر مخاطره هــای جاده ای و 
آلودگی های زیســت محیطی، هزینه  هنگفتی را به کشــور 
تحمیل می کند.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بیان کرد: 6۰ درصد از عملیات انتقال فرآورده در کشور 
از طریــق ناوگان حمل ونقل زمینی و مابقی از طریق خطوط 

لوله، خطوط ریلی و دریایی انجام می شود.

ذخیره سازی مناسب نفت سفید روستایی
نژادعلی از ذخیره ســازی مناسب سوخت زمستانی مورد نیاز 
مناطق سردسیر در کشور خبر داد و گفت: تمهیدات تأمین 
سوخت زمستانی مانند روال هرسال انجام شده و از شهریورماه 
سوخت موردنیاز مناطق و روستاهای سردسیر، ذخیره سازی 
و به فروشــندگی ها ارسال شده است.وی افزود: پیش از آغاز 
فصل سرما، در همه انبارهای نفت کشور، ذخیره سازی نفت 
ســفید و گاز مایع به منظور استفاده در شرایط بحرانی انجام 

شده است.

افزایــش ظرفیت ناوگان حمل ونقــل زمینی و ریلی 
فرآورده در کشور

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشــاره 
بــه برنامه های صنعت پاالیش و پخش کشــور برای افزایش 
ظرفیت نــاوگان حمل ونقل زمینی و ریلی انتقال فرآورده در 
کشور گفت: به منظور تقویت ناوگان حمل ونقل زمینی فرآورده 
در کشــور، هفته گذشته تفاهم نامه ســه جانبه  بانک ملت، 
شرکت های خودروساز و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
برای تأمین ۵۰۰ دستگاه کامیون نفتکش جدید عملیاتی شد 
که بر اساس آن، مالکان خودروها می توانند با تسهیالت 18 

درصد اقدام به نوسازی ناوگان خود کنند.

تسهیل سوخت رســانی نیروگاهی با راه اندازی پروژه 
تأسیسات تخلیه نفت گاز در یزد

نژادعلی همچنین از بهره برداری از پروژه تأسیســات تخلیه 
نفت گاز انبار نفت شهید صدوقی یزد خبر داد و گفت: با اجرایی 
شدن این پروژه که با هدف افزایش سرعت سوخت رسانی به 
نیروگاه های شمال و شمال شــرق کشور اجرایی شده است، 
از تردد ناوگان زمینی در فاصله یزد تا بندرعباس جلوگیری 
خواهد شد و فرآورده از طریق مخزن دار منتقل و در انبار یزد 
تخلیه خواهد شد و ســپس در چرخه انتقال به نیروگاه های 
کشور و مصرف کنندگان قرار می گیرد.وی افزود: مدت زمان 
اجرای این پروژه در برنامه، یک سال بود، اما با تالش کارکنان 
در حوزه ســتاد و منطقه یزد، در فاصله 38 روز و با یک دهم 
هزینه پیش بینی شــده اجرایی شــد.مدیرعامل شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی تأکید کرد: با اجرایی شــدن این 
پــروژه، افزون بر جلوگیری از تردد روزانه 2۰۰ نفتکش، یک 
هزار و 2۰۰ میلیارد تومــان در هزینه های انتقال فرآورده از 
طریق زمینی صرفه جویی خواهد شد.نژادعلی تصریح کرد: با 
بهره برداری از این تأسیسات، هم اکنون به طور میانگین روزانه 
1۰۰ مخزن دار جهت انتقال نفت گاز فعال بوده و در مجموع 
روزانه 6 میلیون لیتر نفت گاز از این طریق منتقل می شــود 
که نقش مهمی در کاهش هزینه ها و سرعت انتقال فرآورده 
داشته اســت.وی همچنین از اجرایی شــدن پروژه دیگری 
برای اتصال خط لوله ساری - نکا به نیروگاه ساری به منظور 
جلوگیری از انتقال زمینی فرآورده در این مســیر خبر داد و 
گفت: با اجرایی شــدن این پروژه، افزون بر کاهش خطرات 
جاده ای، در مصرف ســوخت صرفه جویی قابل توجهی شده و 
افــزون بر آن، ظرفیت ناوگان حمل ونقل فرآورده آزاد شــده 
و برای انتقال ســوخت از مراکز جنوبی کشــور به کار گرفته 

خواهد شد.

نوبت دوم 

شرکت آب وفاضالب استان البرز »سهامي خاص«

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد اجراي عمليات حفاري يک حلقه چاه عميق به روش دوراني در شهرستان نظرآباد را از محل اعتبارات طرحهاي عمراني و از طريق مناقصه 
عمومي به پيمانکار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته کاوشهاي زميني واگذار نمايد.

 www.setadiran.ir کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس 
با شماره فراخوان 2001005186000162  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهينامه امضاي الکترونيکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه , نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : برآورد براساس فهارس بهاء ابنيه , تاسيسات برقي و چاه سال 1401, مبلغ 20,911,810,835 
ريال و مدت اجراي کار 2 )دو( ماه و مبلغ تضمين شــرکت در فرآيند ارجاع کار 1,045,590,542 ريال بصورت يکي از تضامين ذکر شــده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 

123402/ت 50659/هـ مورخ 94/09/22 مي باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايلهاي PDFتا ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1401/11/02, موظف به ارائه اسناد ارزيابي کيفي و تضمين شرکت در فرآيند 

ارجاع کار در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 11 همان روز  به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت 13 روز يکشنبه مورخ 1401/11/02 خواهد بود.

 نحوه دريافت اســناد مناقصه: داوطلبان ميتوانند به منظور دريافت اســناد مناقصه از تاريخ 1401/10/12 تا ســاعت 19 روز شــنبه مورخ 1401/10/17  از طريق ســامانه ســتاد
 به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 32117150-026  ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
 )شماره 162/م ع/1401(

شناسه آگهی: 1434651
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برنج هندی ثبت سفارش نمی شود
ثبت سفارش واردات برنج از هند متوقف شد.به گزارش خبرگزاری مهر، ساالر ساکت نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران 
با بیان این مطلب افزود: از یک ماه پیش ثبت ســفارش واردات برنج از هند با تصمیم دولت متوقف شده است، که این تصمیم 
از پیش اعالم نشــده می تواند تبعات منفی را به دنبال داشــته باشد و به بدعهدی تجار ایرانی و بی اعتباری ایشان منتهی شود.

وی با اشاره به اینکه چنین تصمیمی باید پیش از آغاز فصل برداشت و شروع خریدهای خارجی اتخاذ و ابالغ می شد، ادامه داد: 
وجود برخی مشکالت در مناسبات اقتصادی دو کشور از جمله منفی شدن تراز تجاری، دالیلی است که با انجمن واردکنندگان 
برنج ایران برای این تصمیم مطرح شده است و این در حالی است که به دلیل محدودیت های مالی ناشی از تحریم و همچنین 
عدم پشتیبانی شرکت های کشتیرانی، جایگزین کردن دیگر کشورهای تولیدکننده برنج در کوتاه مدت ممکن نیست.نایب رئیس 
انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشــاره به اینکه تا پیش از این تصمیم برنج هندی بیشــترین سهم از بازار برنج های وارداتی 
کشور را به خود اختصاص داده بود، تصریح کرد: کیفیت باال و قیمت مناسب موجب شده تا مصرف کننده ایرانی نسبت به برنج 
هندی اقبال داشــته باشد و واردکنندگان نیز آنچه را وارد می کنند که نیاز بازار است و برای آن تقاضا وجود دارد و تغییر ذائقه 

مصرف کننده و جایگزینی برنج دیگر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه برنج هندی عالوه بر تأمین نیاز ۶ دهک کم برخوردار، تعدیل کننده قیمت برنج های ایرانی اســت، توضیح داد: 
توقف واردات عالوه بر اینکه به افزایش قیمت محصول داخل منجر می شود، باعث شده تا تجار پاکستانی قیمت ها را نه تنها برای 
صادرات به ایران که برای عرضه در بازار کشور خودشان افزایش دهند.نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه 
قشر پرجمعیتی از مصرف کنندگان کشور به دلیل مزیت قیمت، مصرف کننده برنج هندی هستند، اظهار کرد: در تأمین نیاز برنج 
کشور باید همه اقشار دیده شوند و در حالی که جمعیت قابل توجهی از مصرف کنندگان متقاضی برنج هندی هستند، حذف 
آن از ســبد واردات کشور در کوتاه مدت ممکن نیست.وی توضیح داد: در صورت عدم واردات برنج از هند بازار با کسری عرضه 
روبرو می شــود و این به معنی تورم تقاضا در بخش دیگر بازار اســت که به افزایش قیمت منتهی خواهد شد و به قشر بزرگی از 

خانواده های کم برخوردار آسیب می زند.

۷۰ درصد بازار مودم در دست قاچاقچیان!
رئیــس اتحادیه فنــاوران رایانه تهران از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که در حال حاضر بیش از ۷۰ 
درصد مودم به صورت قاچاق به کشــور وارد می شــود.محمدرضا فرجی تهرانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
واردات مودم همچنان ممنوع اســت،  گفت: عده ای مودم را اســما تولید می کنند و به همین دلیل اجازه واردات آن 
داده نمی شــود.به گفته وی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشــور وارد می شود.این مقام 
صنفی قبال هم از ممنوعیت واردات مودم از ســال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، خبر داده بود که در مقطعی 
باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شد. به طوری که در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی 
با دالر ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دالر به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و بعد 
با ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹ به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. 

مودم چند؟
بررســی قیمت های روز مودم در فروشگاه های مجازی نیز نشــان می دهد که در حال حاظر مودم های مختلف با 
توجه به ویژگی های آن ها بین ۴۰۰ هزار تا بیش از پنج میلیون تومان قیمت دارد.گفتنی اســت مودم خالصه ای 
از دو کلمه ی Modulator/Demodulator بوده که ســه حرف ابتدایی هر کدام را گرفته و کلمه MoDem را تشکیل 
داده و یک دســتگاه سخت افزاری است که وظیفه اش تبدیل ســیگنال های دیجیتال به آنالوگ و بالعکس است. 
مودم کامپیوترها و روترها را قادر به ارسال و دریافت اطالعات، از شبکه ای مانند اینترنت می کند. استفاده از مودم 
کلید اصلی ورود به دنیای اینترنت و وب جهانی اســت.طی سال های اخیر بارها در بخش های مختلف گالیه هایی 
نســبت به اعمال محدودیت بی ضابطه در واردات برخی کاالها به اســتناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان 
تولید کفاف مصرف را نمی دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کاالها و رونق 

گرفتن بازار قاچاق شد.

گزیده خبر

تخلیه ۳ فروند کشتی حامل کاالی اساسی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد که در حال حاضر ســه کشتی 
حامل کاالی اساسی شــامل دو فروند کشتی گندم و یک فروند روغن در حال 
تخلیه است. وحید بهرامی صبح اقتصاد ، حسین عباس نژاد از الحاق دو دستگاه 
مکنده ۳۰۰ تنی غالت تا اواسط بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: این دو 
دستگاه مکنده ۳۰۰ تنی در یکی از پایانه های بندر شهید رجایی در حال انجام 
فرآیند مونتاژ است. در حال حاضر سه کشتی حامل کاالی اساسی شامل ۲ فروند 
کشتی گندم و یک فروند روغن در حال تخلیه است که از این تعداد یک کشتی 
۶۶ هزار تن و کشتی دوم نیز حامل ۶۵ هزار و ۵۰۰ تن گندم است.وی مجموع 
محموله وارداتی گندم این دو کشتی را ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تن اعالم کرد و ادامه 
داد: کار تخلیه کشــتی روغن نیز  با ظرفیت  ۲۵ هزار تن از کشــتی به مخازن 
نگهداری این محصول به اتمام رسیده اســت.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شــهید رجایی گفت: در لنگرگاه بندرعباس نیز ۱۴ فروند کشتی کاالی اساسی 
شــامل هشت کشتی گندم، ۳ کشــتی ذرت، ۲ کشتی جو و یک کشتی روغن 
خوراکی به تناژ ۸۴۵ هزار و ۵۹۸ تن پس از فرآیند اسناد گمرکی در اسکله های 
اختصاصی کاالی اساسی پهلودهی خواهند شد.عباس نژاد به خریداری و مجهز 
شــدن پایانه فله مجتمع بندری شــهید رجایی به چهار دستگاه مکنده تخلیه 
غالت با ظرفیت های ۳۰۰ و ۶۰۰ تن بر ســاعت توســط بخش خصوصی اشاره 
کرد.  از چهار دســتگاه مکنده خریداری شده دو دستگاه وارد بندر و کار مونتاژ 
این دو دســتگاه با بیش از ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در حال انجام است.به 
گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی، وی ابراز امیدواری کرد: بر اســاس برنامه 
زمان بندی اواســط بهمن ماه سال جاری این دو دستگاه به سایر تجهیزات بندر 
الحاق خواهد شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تسریع و ارتقا نرم عملیاتی 
در تخلیه انواع کاالی اساسی، ارتقا سطح امنیت غذایی مصرف کنندگان و تجهیز 
زیرساخت های بندری به دستگاه های مدرن تخلیه کاالی فله خشک را از اهداف 

مهم خرید این دستگاه ها عنوان کرد.

رئیس انجمن سنگ آهن مطرح کرد؛
فرسودگی ۶۰ درصد ماشین آالت معدنی

رئیس انجمن ســنگ آهن گفت: در حال حاضر ۲.۳ میلیارد تن ذخایر ســنگ 
آهن در کشور داریم که البته اگر در این بخش به صورت اصولی کار شود ذخایر 
تــا حدود ۵ میلیارد تن تخمین زده می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد 
اکبریان در نشســت خبری اظهار کرد: مطالعات اکتشــافی کافی در کشور در 
خصوص ذخایر سنگ آهن انجام نشده اما طبق برآوردها ۲.۸ میلیارد تن ذخیره 
در کشــور داریم که تاکنون ۵۰۰ هزار تن آن در معادن بزرگ مصرف شــده و 
روی کاغذ ۲.۳ میلیارد تن باقی مانده است.رئیس انجمن سنگ ایران افزود: اگر 
روی بخش ســنگ آهن کشور کار شود، با توجه به وجود ذخایر هماتیت، ذخایر 
ســنگ آهن کم عیار، ذخایر اکتشاف نشــده و در نظر گرفته نشده و همچنین 
ذخایــر موجود فعلی، حــدود پنج میلیارد تن ذخیره ســنگ آهن تخمین زده 
می شــود.وی ادامه داد: از ســویی دیگر هنوز اسکن کامل از ذخایر کشور انجام 
نشــده است، ضمن اینکه معادن کوچک و متوســط زیادی در کشور داریم که 
هیچ دستگاهی تاکنون حاضر نشــده به ذخیره سنجی آنها بپردازد. همچنین 
عمق مطالعات ما زیاد نیســت و در حد متوسط ۶۰ تا ۷۰ متر باقی مانده است، 
در حالــی که اگر بتوانیم به اعماق چند صد متــری نفوذ کنیم به طور قطع به 
ذخایر خوبی دســت خواهیــم یافت. در مرکز ایران و کویر لوت و اســتان یزد، 
مناطق بســیار امیدوارکننده ای برای ذخایر سنگ آهن می توان متصور بود که 
امیدواریم آیندگان بتوانند به خوبی از این ذخایر استفاده کنند.وی همچنین به 
کنار گذاشته شدن ذخایر کالنی از سنگ آهن های با عیار پایین در کشور اشاره 
کرد و گفت: اگر این ذخایر روزی توجیه اقتصادی داشته باشد، به طور قطع مورد 
استفاده و استخراج قرار خواهند گرفت.رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: اگر 
می خواهیم صنعت فوالد کشور ماندگار باشد، باید به صورت اصولی به اکتشاف 
و بهره برداری از معادن مان بپردازیم و از ظرفیت های موجود و واقعی اســتفاده 
شود زیرا اگر صنعت فوالدمان، صنعت رقابت پذیری با قیمت های جهانی نباشد، 
تمام زنجیره فوالد به خطر خواهد افتاد.وی در ادامه در خصوص تأمین ماشین 
آالت معدنی نیز گفت: در حال حاضر در کشــور حدود ۳۰ هزار دستگاه ماشین 
آالت معدنی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها فرســوده است و با بهره وری 
پایین و مصرف ســوخت باال کار می کنند. بنابراین دســت کم ۱۵ هزار دستگاه 
ماشین آالت جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور و توسعه معدن کاری در 
کشــور نیاز است که ضمن حمایت کامل از تولید داخلی ماشین آالت و استفاده 
حداکثری از توان آنها، اما در یک سال آینده نیازمند واردات ماشین آالت هستیم 
و راهی جز واردات نداریم.اکبریان تصریح کرد: اگر قرار اســت به اهداف ســند 
چشــم انداز بخش معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴ برسیم، نیازمند ۷۰۰ میلیون 
تن عملیات خاکبرداری هســتیم، اما با ماشین آالت موجود چنین هدفی قابل 
تحقق نیست.رئیس انجمن سنگ ایران همچنین در مورد معدنکاری دیجیتال 
هم گفت: معدنکاری در دنیا به این سمت حرکت می کند اما ما هنوز گام هایی از 
دنیا عقب هستیم؛ البته شرکت های دانش بنیان کارهایی را در این حوزه شروع 
کرده اند اما فعاًل نمی توانیم بگوییم کار عملیاتی خاصی انجام شده است.اکبریان 
در مورد شــورای آهن و فوالد نیز بیان کرد: این شورا متشکل از انجمن سنگ 
آهن ایران، انجمن نوردکاران فوالدی و انجمن تولیدکنندگان فوالد تشکیل شده 
و جلساتی نیز برگزار کرده است منتهی این ۳ انجمن اعضای اصلی هستند و به 
مروز انجمن ها و تشکل های دیگر نیز به این شورا اضافه خواهند شد.وی در ادامه 
با اشــاره به برگزاری همایش تخصصی سنگ آهن ایران، اظهار کرد: معدن کاری 
ســبز با کمترین خطر تخریب محیط زیست و کمترین اثر سو باقی مانده برای 
نســل های آینده همراه است. بنابراین معدن کاری نســل ۴ و محیط زیست و 
معدنکاری سبز، یکی از محورهای پنجگانه این همایش است که نهم بهمن ماه 
در تهران برگزار خواهد شــد.اکبریان گفت: برای تحقق این مهم در کشور، باید 
همه بهره برداران، معدن کاران، مکتشفان و حتی مسؤوالن بخش معدن، با اصول 

معدن کاری سبز آشنا شده و آن را فرا بگیرند.

مدیرعامل سایپایدک:
رویکرد سایپایدک در نمایشگاه تبریز 
حرکت در مسیر ارائه خدمات پس از 
فروش فراتر از سطح انتظار مشتری 

است
شــرکت ســایپایدک با حضور در بیست و ششــمین نمایشگاه 
بین المللــی تخصصی صنعت خودرو و قطعات وابســته در تبریز 
پذیرای مشتریان گروه خودروســازی سایپا خواهد بود.به گزارش 
ســایپانیوز، سعید علیزاده، مدیرعامل سایپایدک، با بیان اینکه در 
این نمایشــگاه که از سیزدهم تا شانزدهم دی ماه در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تبریز برگزار می شــود، گفت: در غرفه 
ســایپایدک انواع قطعات و روانکارها با بســته بندی ویژه سایپا به 
معرض نمایش گذاشته خواهد شد و دستاوردهای این شرکت در 
زمینه معرفی قطعات اصلی و آموزش ســامانه اصالت قطعه عرضه 
می شود.او با اشــاره به رویکرد تکریم مشتریان گروه خودروسازی 
سایپا، ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه کارشناسان حوزه های 
مختلف قطعات سایپایدک پاســخگوی تمامی سواالت مشتریان 
خواهند بود.علیزاده گفت: ســایپایدک در این نمایشــگاه رویکرد 
آمــوزش را نیــز مد نظر قــرار داده اســت و جدیدترین کتاب ها 
و تألیفــات آموزش فنی خود را عرضه کرده اســت.او همچنین با 
اشــاره به ارائه قطعات آپشن ســایپایدک در این نمایشگاه، تاکید 
کرد: افزایش سهم سایپا در بازار قطعات یدکی و حرکت در مسیر 
ارائه خدمات پس از فروش فراتر از سطح انتظار مشتری، دو راهبرد 
اساسی ســایپایدک در حوزه بازرگانی و افزایش رضایت مشتریان 
اســت که با حضور در نمایشگاه های خودرو نسبت به تشریح  آن 

اقدام می کند.

خوانساری مطرح کرد:

اقتصاد ایران ۵۰۰ میلیارد دالر از ترکیه عقب تر است
رئیــس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشــان کرد: در حال حاضر 
اقتصاد ایران از ترکیه حدود ۵۰۰ میلیارد دالر عقب مانده است 
همچنین رشد سرمایه گذاری نسبت به استهالک کاهش پیدا 
کرده است.به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود خوانساری در نشست 
رویداد توسعه زیست بوم نوآوری صنعت پتروشیمی با اشاره به 
تالش های جوانان برای زنده نگه داشتن امید در کشور، گفت: 
همه می دانیم که شــرایط اجتماعی و اقتصادی کشور دشوار 
شده است اما باید با کمک به یکدیگر وضعیت را به شرایط بهتر 
هدایت کنیم.وی با اشــاره به تاســیس اتاق بازرگانی در ایران، 
گفت: اتاق تهران به زودی ۱۳۹ ســال تاسیس خود را جشن 
خواهد گرفت. این اتاق از بدو تاســیس تالش کرد نوآوری های 
روز دنیا را وارد ایران کند و بســیاری از صنایع از جمله صنعت 
برق از ســوی اتاق بازرگانی وارد ایران شد.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه از ۳ سال پیش کمیسیون نوآوری دیجیتال 
در اتاق تهران تشکیل شد، گفت: به نظر می رسد با وجود افت 
ســرمایه گذاری و خروج سرمایه از کشور نجات اقتصاد ایران با 
تحول و نوآوری در اقتصاد دیجیتال گره خورده است از این رو 
اتاق تالش دارد که حمایت خود را از جوانانی که در این مسیر 
قرار دارند انجام بدهد.خوانساری اقتصاد ایران و ترکیه را در سال 
۵۷ نزدیک به هم دانست و افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران از 
ترکیه حدود ۵۰۰ میلیارد دالر عقب مانده است همچنین رشد 

سرمایه گذاری نسبت به استهالک کاهش پیدا کرده است.وی 
با اشاره به تجربه تورم های دو رقمی در ۴ دهه اخیر، بیان کرد: 
تورم در سال های اخیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی شده است همچنین 
ارزش پول ملی نسبت به تورم روزانه افت پیدا می کند و از سوی 
دیگر ما با مقوله کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم. امیدی 
که برای ما باقی مانده است تحول دیجیتال است که می تواند 
عقب ماندگی های ما را جبران کند.رئیس اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه عدم فروش نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر به اقتصاد 
ایران ضرر وارد کرده است، گفت: رشد صنعت پتروشیمی قابل 
توجه است، در سال ۵۷ تولید محصوالت پتروشیمی حدود ۳ 
میلیون تن و در سال ۹۷ حدود ۸۰ میلیون و امیدواریم که در 
سال ۱۴۰۴ به ۱۳۳ میلیون تن برسد.به گفته خوانساری؛ بعد 
از نفت درآمدهای دالری پتروشــیمی بیشتر است و امیدواریم 
کــه با نوآوری ها در این حوزه این درآمد را افزایش بدهیم.وی 
وظیفه اتاق بازرگانی تهران را واسط شدن بین بنگاه های سنتی 
و نوآور دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر خروج سرمایه 
از ایران به ۱۰ میلیارد دالر رســیده اســت که به نظر می رسد 
این عدد بیشــتر شود. همچنین شاهد خروج نخبگان در همه 
زمینه ها هســتیم و وجود جوانان فعال در حوزه استارتاپ ها و 
هدایــت دانش آنها به بخش های صنعتــی و تجارت می تواند 

شرایط اقتصاد را به بهبود بدهد.

تهــران- ایرنا- وزیر صنعــت معدن و تجارت 
گفــت: به منظور جبران عقــب ماندگی ها در 
حوزه مس، ۱۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
انجام و موجب می شــود که صادرات در این 
حــوزه از حدود ۱.۷ میلیارد کنونی به بیش از 
۱۰ میلیارد دالر در پنج ســال آینده افزایش یابد.بــه گزارش ایرنا از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »ســیدرضا فاطمی امین« افزود: تولید کاتد مس هم اکنون نزدیک 
به۲۸۰ هزار تن است که بنا داریم این میزان را به باالی یک میلیون تن برسانیم.وی 
گفت: برای رسیدن به این هدف هم برنامه افزایش ۷۵۰ هزار تنی تولید از تابستان 

امســال آغاز شــده که ۱۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز دارد و تا سال ۱۴۰۶ 
به تدریج به بهره برداری می رسد.وزیر صمت اضافه کرد: یکی از عوامل عقب ماندگی 
حوزه معدن، بحث اکتشاف است که با وجود ذخایر بسیار زیاد در کشور، اما اکتشاف 
به اندازه کافی انجام نشده است.وی بیان داشت: در این زمینه از مهر ۱۴۰۰ اکتشافات 
جدید از اســتان خراسان جنوبی آغاز شد و دربقیه استان ها نیز در حال انجام است.

وزیر صمت اظهار داشت: عقب افتادگی دیگر در این حوزه درباره ماشین آالت است 
که با رشد تولید داخل و تجهیز معادن در حال جبران آن هستیم.وی ادامه داد: یکی 
دیگر از عقب افتادگی ها در حوزه معدن این اســت که به اولویت های معدنی توجه 
کمتری شــده است که یکی از این اولویت ها موضوع مس، معادن و ذخایر آن است.

فاطمی امین افزود: ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، بیش از ۶ درصد 
ذخایر مس دنیا را داراست؛ یعنی ۶ برابر جمعیت خودمان مس داریم و با اکتشافاتی 
که تا حاال انجام شده رتبه پنجم در دنیا را کسب کرده ایم که با تداوم کار اکتشاف، 
این رتبه نیز بهبود خواهد یافت.وی با بیان اینکه مس از جمله مواد معدنی است که 
در سال های آینده تقاضای آن بیشتر می شود، ادامه داد: برای تولید هر تن محصول در 
صنعت مس، حدود سه هزار دالر هزینه می شود، در حالیکه ارزش آن در بازار بیش از 
هشت هزار دالر است و این قیمت هم به دلیل افزایش تقاضا می تواند به بیش از ۱۰ 
هــزار دالر افزایش یابد.وزیر صمت اضافه کرد: در این حوزه هم اکنون نزدیک به ۲۸ 
هزار نفر اشتغال دارند که با برنامه توسعه آن به بیش از ۸۰ هزار نفر افزایش می یابد.
وی با اشاره به طرح توسعه صنایع مس در کشور، افزود: معاون اول رئیس جمهوری 
نیز پیشــنهاد داد که این طرح با قوت ادامه پیدا کند و یکی از تاکیدات هم این بود 
که مردم را در اجرا و سرمایه گذاری آن سهیم کنیم که این سیاست بسیار درست و 

اقدام موثری به لحاظ توزیع درآمد و توزیع ثروت در بین مردم است.

وزیر صمت:

صادراتحوزهمس۵برابرمیشود
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گزیده خبر

تحقق ۱۰۲ درصدی سود بانک سینا
بانک سینا توانســته در نه ماهه ابتدایی سال جاری از اهداف تعیین شده پیشی 
بگیرد و ۱۰۲ درصد ســود را محقق سازد.بنا بر گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
وضعیت عملکرد این بانک در حوزه سود )زیان( در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل حاکی از رشد هشت درصدی بوده به طوری که از رقم پنج هزار 
و ۳۰۲ میلیارد ریال به رقم پنج هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال رســیده و تحقق ۱۰۲ 
درصدی اهداف تعیین شده آذرماه را نشان می دهد.همچنین گزارش عملکرد بانک 
ســینا منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۱ نشان می دهد درآمدهای این بانک طی بازه 
زمانی مذکور مبلغ ۶۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد.

سیدضیاء ایمانی در مراسم رونمایی از چکنو عنوان کرد:
»چکنو« بانک صادرات ایران تحول عظیمی در 

خدمات بانکی ایجاد خواهد کرد
 آغاز بهره برداری از چکنو )چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران( برای اولین بار 
در نظام بانکی کشــور، با قدردانی مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی همراه شــد و مدیرعامل بانک صادرات ایران از راه اندازی چکنو به عنوان 
تحول عظیم در خدمات بانکی یاد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران در مراسم ویژه رونمایی از چکنو )چک امن دیجیتال 
بانک صادرات ایران( گفت: امروز یکی از مهمترین سامانه هایی شبکه بانکی برای 
ارائه خدمتی نوین به مردم برای اولین بار در بانک صادرات ایران عملیاتی شــد و 
امیدواریم که موجب رضایت مندی مردم و استفاده کنندگان از خدمات بانکی شود.

سید ضیاء ایمانی افزود: سامانه چکنو بانک صادرات ایران عالوه بر تسهیل خدمات 
نوین بانکی و غیر حضوری به مشتریان، از منظر آسان سازی فعالیت شعب از جمله، 
صدور، تحویل، کارسازی کردن و نقل و انتقال چک تحول عظیمی ایجاد خواهد 

کرد و از این پس شاهد مشکالت متعدد در حوزه چک نخواهیم بود.

سرپرست بانک مسکن در نشست »مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم«؛
اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در 

مسیر و ریل صحیح خود قرار می دهد
دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت 
الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا ، نشست و کارگاه »مبارزه با پولشویی 
و تامین مالی تروریســم« ویژه قضات، دادستان ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای 
جرایم اقتصادی و دادگاه انقالب اسالمی استان های تهران و البرز به میزبانی بانک 
مسکن برگزار شد.در این نشست علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران، 
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، هادی خانی رئیس 
مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دکتر علی عسکری سرپرست 
بانک مسکن حضور داشتند.دکتر عسکری در این نشست با اشاره به اهمیت مساله 
مبارزه با پولشویی گفت: دولت الکترونیک بسیار به شفاف سازی امور به ویژه مسائل 
مالی کمک می کند و همچنین سبب می شود امور کشور در مسیر و ریل صحیح 

خود قرار بگیرند.

رویکرد بانک توسعه تعاون مبتنی بر تامین 
رضایت حداکثری تعاونگران است 

سرپرســت بانک توســعه تعاون ، رویکرد این بانک را مبتنــی بر تامین رضایت 
حداکثری تعاونگران دانست.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون که 
به همراه صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میز ارتباطات مردمی 
نماز جمعه تهران حضور یافته بود با بیان مطلب فوق اظهار داشت: دولت سیزدهم 
ضمن پیشــبرد اقدامات راهبردی و زیرساختی، رویکرد مردمی و پاسخگویی به 
اقشار گوناگون جامعه را دنبال نموده است و حضور در میزهای خدمت از مهمترین 
نمودهای ارتباطات مردمی دولتمردان و مســئولین بوده است.وی افزود: رویکرد 
بانک توسعه تعاون اهمیت دادن و رسیدگی درخواست های مردمی، تکریم ارباب 
رجوع و حل مشکالت و گرهگشایی از جامعه هدف و عموم مردم بوده است.شیخ 
حســینی تصریح کرد: در بانکداری متعارف توجه ویژه ای به محاسبات هزینه و 
فایده وجود دارد، در حالی که در بانک توسعه تعاون اهداف مهمی از جمله رضایت 
حداکثری تعاونی ها، حمایت از بنگاه های کوجک و متوســط در راستای ارتقای 

سطح تولید و ایجاد اشتغال مد نظر است.

در دیدار مدیران عامل دوطرف تاکید شد؛
بانک تجارت و ایران خودرو همکاری های خود 

را گسترش می دهند
مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بر ضرورت 
توســعه هرچه بیشتر همکاری ها با این شرکت بزرگ صنعت خودروسازی کشور 
تاکیــد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی فیض آثار صبح 
یکشنبه یازدهم دی ماه در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به 
سابقه چند دهه همکاری این دومجموعه اقتصادی کشور گفت: همکاری با صنعت 
خودروســازی به عنوان یکی از مهمترین پیشران های اقتصاد کشور را افتخار خود 
می دانیم و بر این باور هستیم که پیشرفت این صنعت استراتژیک، عمال در بسیاری 
از حوزه های اقتصادی به ویژه اشتغالزایی جوانان تاثیرگذار خواهد بود.مدیرعامل 
بانــک تجارت ارائه روش تامین مالی زنجیره تامین )SCF( به گروه صنعتی ایران 
خودرو و شرکت های زیرمجموعه از جمله قطعه سازان را جدیدترین خدمت ارائه 

شده توسط این بانک عنوان کرد.

طی حکمی از سوی رئیس کل:
سخنگوی بیمه مرکزی منصوب شد

رئیس کل بیمه مرکزی، دکتر مجید مشــعلچی را با هدف تعامل بیشتر و شفاف 
سازی عملکرد و برنامه های نهاد ناظر به عنوان سخنگوی بیمه مرکزی منصوب 
کرد.به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس 
بهزادپور در حکم ابالغی با اعالم گستردگی و تنوع وظایف قانونی بیمه مرکزی در 
تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان 
و همچنین اعمال نظارت دولت بر ضرورت اطالع رسانی واحد و متمرکز بیش از 
پیش تاکید کرده است.براســاس این گــزارش، رئیس کل بیمه مرکزی، با هدف 
»اعالم مواضع شفاف و رسمی بیمه مرکزی«، »اعالم تصمیمات ارکان بیمه مرکزی 
از جمله مجمع عمومی، شــورای عالی بیمه و هیئت عامل« و »پاسخگویی شفاف 
و منظم به پرسش ها و ابهامات رســانه های گروهی با هدف شفاف سازی آخرین 
تحــوالت  بیمه ای به افکار عمومی«، قائم مقام خود را به عنوان ســخنگوی این 

سازمان اعالم کرد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
رئیس مرکز اطالعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش 
معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: 
نزدیــک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعالم شــده 
اســت.به گزارش ایلنا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با 
پولشویی و تأمین مالی تروریســم، گفت: شورای عالی مقابله و 
پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف 
مهم دارد کــه در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین 
برنامه های مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم که همه 
حول محور مبارزه با فســاد تعریف می شود و در بعد بین المللی 
تبیین اقدامات کشور در مراجع بین المللی است.وی با بیان اینکه 
مرکز اطالعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری 
از جرایم پولشــویی و تأمین مالی تروریســم در دولت سیزدهم 
قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع 
شناسایی معامالت مشکوک، بسیاری از دستگاه هایی که امروز در 
کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند 
می توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری 
برای آن اتخاذ شــود.معاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت: 
غیر از بانک ها، بورس، بیمه، برخی از شــرکت های صنعتی و هر 
جایی که این امکان وجود داشــته باشــد که پول کثیف وارد و 
تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط 
است.وی افزود: حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه ها را شناسایی 
کردیم که باید برای آنها برنامه ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز 
معامالت مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را بگیریم.
خانی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت ســیزدهم اتفاقات 
خوبی افتاده است. حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی 

در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از 
آنها به مرجع قضائی اعالم شد.

ارسال 81 پرونده با موضوع ارز به مرجع قضائی
رئیس مرکز اطالعات مالی خاطرنشان کرد: طی چند ماهه اخیر 
در موضوع ارز، افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشــویی بودند 

و اخالل در بازار ارزی ایجاد می کردند ۸۱ مورد پرونده به مرجع 
قضائی اعالم شده است.خانی تصریح کرد: جلسات مرکز اطالعات 
مالی و دبیرخانه شــورای عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در 
میان با حضور ۷ وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، ســه نماینده 
مجلس و رؤســای دستگاه های اطالعاتی و امنیتی عضو هستند 
تشکیل می شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تالش 

می کنند.وی بیان کرد: همه متولیان مبارزه با فساد در سنگرهای 
خود به خوبی در حال انجام وظایف به نحو احســن هستند؛ اما 
یک تقسیم کار تیمی وجود نداشته است، بر این اساس در حال 
رفع این نقیصه هســتیم.رئیس مرکز اطالعات مالی گفت: طی 
روزهای گذشته یک تفاهم نامه چندجانبه با قوه قضائیه، وزارت 
اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا 
شــد، در این تفاهم نامه یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و 
برخورد با پرونده های فساد علی الخصوص پرونده های پولشویی 
و تأمین مالی تروریســم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی 
بیشتری بین متولیان باشــیم.خانی بیان کرد: نظام بانکی یکی 
از مهم ترین بخش های است که در حوزه مبارزه با پولشویی هم 
تأثیرگذار و هم تاثیرپذیر اســت، بخش عمده ای از پول هایی که 
در نظام بانکی رســوب می کند و مشکوک به اقدام پولشویی یا 
تروریستی است ریشــه آن به خارج از بانک بر می گردد؛ اما در 
بانک قابل شناسایی است.وی تاکید کرد: در نظام بانکی به عنوان 
یکی از نقاطی که بســیاری از آسیب های حاصل از اقدامات سو 
در حوزه اقتصادی از جمله در تأمین مالی تروریسم و پولشویی 
رسوب آن در نظام بانکی اتفاق می افتد نقش بسیار مؤثری دارد.

رئیس مرکز اطالعات مالی اظهار کرد: امروز نظام بانکی با کمک 
مرکز اطالعات مالی با محوریــت بانک مرکزی در حوزه تدوین 
شــیوه ها، روش ها و کنترل عملکرد اقدامــات خوبی انجام داده، 
ســامانه های خوبی در نظام بانکی ایجاد شده که جریانات مالی 
را رصد می کند و به سمتی حرکت می کنیم که در آینده نزدیک 
یک سامانه جامع ضد پولشویی به صورت واحد در تمام بانک ها 

داشته باشیم.

همزمان با مجوز انتشــار اوراق گواهی با ســود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که 
برخی بانک های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش دادند.به گزارش تسنیم، از مهمترین تصمیمات بانکی 
دوره ریاست کلی صالح آبادی در بانک مرکزی، افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده به ۲۳ درصد بود.مجوز انتشار اوراق 
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در نشست روز سوم دی ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و 
در همان روز به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد منتشر می شود و فروش آن صرفاً 

برای افراد حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال مجاز است، مدت این اوراق حداکثر یک ساله است، اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با 
سررسید های زیر یک سال نیز منتشر کنند.این تصمیم زمانی به نظام بانکی ابالغ شد که بانک مرکزی رسما از طرح موضوع افزایش نرخ سود در شورای پول 
و اعتبار خبر داده و تأکید کرده بود: به دنبال تغییر نرخ سود هستیم.این سیاست مورد دفاع فرزین رییس کل جدید بانک مرکزی نیز است؛ او در گفت وگوی 
ویژه خبری اعالم کرد که از ابزار  نرخ بهره هم استفاده خواهیم کرد ولی چگونگی استفاده از این نرخ را بعداً اعالم می کنیم.ولی  بعد از ابالغ مجوز انتشار اوراق 
گواهی ســپرده با ســود ۲۳ درصدی برخی بانک ها به خصوص بانک های دولتی نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دادند. مشاهدات خبرنگار تسنیم نشان 
می دهد نرخ ســود ســپرده در بانک های دولتی هم اکنون تا ۲۵ درصد هم افزایش یافته است.گفتنی است، نرخ سود تسهیالت بانکی نیز در شعب بانک های 
دولتی و خصوصی افزایش یافته و به حدود ۲۴-۲۵ درصد رسیده است! برخی از بانک های خصوصی هنگام پرداخت تسهیالت، نرخ سود را به مشتریان ۲۴ 
درصد اعالم می کنند. این نرخ پیش از این ۱۸ درصد بود.شورای پول و اعتبار هنوز به صورت رسمی مصوبه ای درباره تغییر نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی 

نداشته است و مشخص نیست بانک های دولتی و خصوصی با چه مجوزی نسبت به افزایش این نرخ ها اقدام کرده اند؟!

رئیــس صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد: ســال 
۲۰۲۳ ســالی سخت تر از ســال ۲۰۲۲ خواهد بود.
به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، کریستالینا 
جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول )IMF( گفت که سال ۲۰۲۳ سخت تر از سالی 
اســت که پشت سر گذاشــتیم.جورجیوا توضیح داد: دلیل این است که سه اقتصاد بزرگ، 
ایاالت متحــده، اتحادیه اروپا و چین همه به طور همزمان در حال کاهش رشــد اقتصادی 
هستند.ایاالت متحده ممکن است با بازار کار انعطاف پذیر خود از سقوط به رکود جلوگیری 
کند و یک موهبت متفاوت است زیرا اگر بازار کار بسیار قوی باشد، ممکن است فدرال رزرو 
مجبور شود برای کاهش تورم، نرخ های بهره را برای مدت طوالنی تر سخت تر نگه دارد.مدیر 
عامل صندوق بین المللی پول خاطرنشــان کرد که تقریبا نیمی از اتحادیه اروپا به احتمال 
زیــاد در رکود اقتصادی قرار خواهند گرفت زیرا قاره کهن به شــدت از جنگ در اوکراین 

ضربه خورده است.

نرخ سود سپرده در بانک های دولتی افزایش یافت ۲۰۲۳ سال سخت 
اقتصادی است؟

مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی 
اجرا می شود؟

رییــس مرکز آمــوزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور 
توضیحاتی را درمورد زمان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
که روز گذشته در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، ارائه کرد.

مهدی موحد در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به ورود مجلس به 
بررســی طرح مالیات بر عایدی ســرمایه اظهار کرد: بسیاری از  
از مواعیــد قانونی که در طرح مالیات بر عایدی ســرمایه آمده، 
تقریبا شش ماهه است؛ یعنی قانون تا شش ماه اجازه داده است 
که آیین نامه های اجرایی تصویب شــود.وی ادامه داد: اما یکی از 
مهم ترین موادی که مجلس حداکثر مدت را قائل شــده اســت 
تا  مقدمات طرح توسط سایر دستگاه ها آماده شود، ماده هشتم 
این طرح است که به ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی 
اشاره دارد. طبق این قانون حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ الزم الجرا 
شــدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه های اطالعاتی موضوع 
ماده فرصت اســت. بنابراین ممکن اســت حداکثر ۲۰ ماه برای 
اجرای قانون فرصت نیاز باشد اما ممکن است زودتر از این موعد 
نیز اجرایی شود.بر اســاس این گزارش، طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه شامل امالک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که 
امکان شماره گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می شود 
که روز گذشته نمایندگان در مجلس وارد بررسی طرح ۲۷ ماده 
ای این نوع مالیات شدند و موادی از این طرح را تصویب کردند.

خزانه داری کل کشور:
۱۹۲ هزار میلیارد تومانی بدهی های 

دولت کاهش یافت
گزارش خزانه داری کل کشور اعالم کرد که بدهی های دولت در 
سه ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه 
نخست کاهش داشته است.به گزارش ایلنا، خزانه داری کل کشور 
گزارش سه ماهه دوم ســال ۱۴۰۱ بدهی ها و مطالبات دولت و 
شرکت های دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور 
ارســال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی های دولت در سه ماهه 
دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست 
کاهش داشــته است.در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت 
بدهی های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه 
مربوط در ســال ۱۳۹۵ )در بستر شــبکه دولت( اقدام و از این 
طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اســتان ها، 
تاکنون بیش از ۱۶۹ هزار و ۸۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی 
)ســه ماهه( و ساالنه از دستگاه های اجرایی سراسر کشور )بیش 
از ۴ هزار ۵۰۰ نقطه گزارشــگری( دریافت کرده اســت.بر این 
اساس، بالغ بر ۳۵ فقره گزارش جامع بدهی ها و مطالبات دولت و 
شرکت های دولتی در مقاطع فصلی و ساالنه تهیه و برای مراجع 

قانونی مربوط ارسال شده است.
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گزیده خبر
بایدن هنوز درباره نامزدی در انتخابات 

۲۰۲۴ تصمیم نگرفته
طبق گزارش رســانه های آمریکایــی، رئیس جمهوری 
آمریکا هنوز تصمیمی دربــاره نامزدی مجددش برای 
پست ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ نگرفته است.به 
گزارش ایســنا،  روزنامه پلتیکو با اشاره به منابع خاص 
خود نوشت، جو بایدن،  رئیس جمهوری آمریکا همچنان 

این موضوع را با خانواده و دوستان و مجموعه کوچکی از هم پیمانان سیاسی اش 
در جریان تعطیالتش در جزیره ســانتا کروز بررسی می کند.جیل بایدن،  بانوی 
اول آمریکا از مشارکت همسرش در رقابت های ریاست جمهوری آینده حمایت 
می کند؛ اما تعدادی از دموکرات ها نســبت به سن باالی او نگران هستند.با این 
وجود، منابع می گویند، به احتمال قوی و بسیار زیاد بایدن بار دیگر خود را نامزد 

انتخابات کند و این مساله را زودتر از انتظار اعالم خواهد کرد.

دعوت ژاپن از زلنسکی برای سخنرانی در 
نشست گروه ۷

ژاپن قصــد دارد از رئیس جمهور اوکراین برای حضور 
مجازی در نشســت گروه هفت که قرار است ۱۹ تا ۲۱ 
مه ســال جاری میالدی )۲۹ تا ۳۱ اردیبهشــت( در 
هیروشیما برگزار شود، دعوت کند.به گزارش ایسنا، به 
نوشــته روزنامه نیکئی، همچون اتفاقی که در نشست 

قبلی ســران کشورهای گروه هفت در المائو واقع در جنوب آلمان رخ داد، ژاپن 
نیز به عنوان کشــوری که امسال ریاست گروه هفت را بر عهده دارد می خواهد 
شــرایطی را برای گفت وگو درباره بحران اوکراین فراهــم کند.به گفته توکیو، 
سخنرانی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در این نشست باعث خواهد 
شد تا رهبران گروه هفت با شرایط کنونی آشنا شوند.در گزارش روزنامه نیکئی 
آمده است، برای توکیو هماهنگی گروه هفت در اوکراین گامی مهم در راستای 
آماده شدن برای حمله احتمالی به تایوان است. ژاپن معتقد است که در صورت 
وقوع چنین درگیری، مستقیما درگیر آن خواهد شد و به واکنش سریع آمریکا 
و اتحادیه اروپا درســت همانند اتفاقی که در رابطه با روسیه رخ داد، تکیه کرده 
است.همچنین کشــورهای گروه هفت کمک هایی را که برای بازسازی اوکراین 

جمع آوری می شوند، هماهنگ خواهند کرد.

صــد و هجدهمین کنگــره ایاالت متحده در ســوم ژانویه 
۲۰۲۳ آغاز به کار می کنــد و تغییراتی را به همراه خواهد 
داشــت، از جمله اینکه کنترل مجلس نمایندگان در دست 
جمهوری خواهــان قرار می گیرد و رئیس این مجلس عوض 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، »بردلی بلنکنشیپ« روزنامه نگار 
آمریکایی در مطلبی برای راشا تودی نوشت که این تحوالت 
بدان معناســت که نانســی پلوســی، رهبر دیرینه حزب 
دموکرات آمریکا مجبور خواهد شد که از چکش خود دست 
بکشد و آن را به احتمال زیاد به کوین مک کارتی، از رهبران 

جمهوری خواه تحویل دهد.این دومین دوره تصدی پلوسی 
به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست؛ اولین بار او 
از ســال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ این مقام را بر عهده داشــت و در 
آن زمــان با این که اولین – و تاکنــون تنها – زنی بود که 
این عنوان را به دســت آورد، تاریخ ساز شد. در واقع، جایگاه 
پلوسی به عنوان سومین مقام عالی رتبه ایاالت متحده طبق 
قانون اساسی تاریخی بوده است، اما شاید به دالیلی دوران 
چندان مطبوعی نبوده باشد.به عنوان نمونه، این دموکرات 
اهل کالیفرنیا اهل زد و بند و تبانی اســت. پلوســی یکی از 

برجســته ترین اعضای کنگره بود که گرفتار تحقیقات پنج 
ماهه نشریه بیزنس اینسایدر درباره فساد شد. گزارش شده 
است که او دارای ســهام های زیادی در شرکت هایی مانند 
تسال، دیزنی، آلفابت )شرکت مادر گوگل( و متا )شرکت مادر 
فیس بوک( اســت و او به عنوان عضوی از کنگره مسؤولیت 
مستقیم تنظیم آنها را بر عهده دارد. همچنین جای تعجب 
ندارد که او بارها با ممنوعیت معامله سهام و سایر دارایی های 
مالی از طرف اعضای کنگره، حتی در زمان افزایش فشــار 

افکار عمومی، مخالفت کرده است.

طبق نامه های »عاشقانه« ترامپ به کیم جونگ اون؛ 

کره شمالی آماده همکاری با آمریکا بود
بیش از ده ها نامه رد و بدل شده بین دونالد ترامپ و کیم جونگ 
اون از ســوی کلوب کره-آمریکا منتشر شده که نشان می دهد 
پیونگ یانگ آماده همکاری با واشنگتن درباره خلع سالح اتمی 
 ،Benzinga بوده است.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری
نامه هایی که خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا 
آنها را »نامه های عاشــقانه بــا کیم جونــگ اون، رهبری کره 
شمالی« می داند از سوی مقام های آمریکایی از عمارت مارا الگو 
ترامپ در فلوریدا کشف شــد.مجله خبری استار اند استریپس 
می نویســد، در یکی از این نامه ها، کیم  جونگ اون تمایلش را 
برای گفت وگو درباره خلع ســالح اتمی کره شمالی با ترامپ در 
حالــی بیان می کند که مون جائه-این، رئیس جمهوری وقت را 
اصال به حســاب نمی آورد.در نامه ای دیگر به تاریخ آوریل ۲۰۱۸ 
دو ماه پیــش از مذاکرات بین ترامپ و کیــم جونگ اون برای 
نخستین بار در نشست سنگاپور، رهبری کره شمالی می نویسد: 
حاضرم با تمام وجود و فداکاری با جنابعالی کار کنم تا شاهکاری 
را که هیچ کس تا به حال انجام نداده اســت به انجام برسانم.در 
همان روز، ترامپ پاسخ داد که از دیدار با کیم برای بهبود روابط 
بین دو کشور خوشحال است.ترامپ همچنین چهار ماه بعد در 
دومین نامه به کیم جونگ اون نوشت که بابت بازگرداندن بقایای 

ســربازان آمریکایی کشته شــدن در جنگ دو کره در ۱۹۵۰ تا 
۱۹۵۳ بسیار خرسند است.وی در این نامه به تاریخ اوت ۲۰۱۸ 
نوشت: بابت عمل به وعده هایتان در بازگرداندن بقایای سربازان 
کشته شــده آمریکایی در این جنگ در کره بسیار متشکرم. به 
زودی می بینمتان.در ژوئن ۲۰۱۹، کیم جونگ اون تولد ترامپ 
و نخستین ســالگرد دیدار تاریخی در سنگاپور را به وی تبریک 
گفت و نوشــت: گرمترین تبریک ها برای تولد شما!البته همگی 
اینهــا یک ماه بعد زمانی شکســت خورد کــه کیم جونگ اون 
در تاریخ اوت ۲۰۱۹ نارضایتی خود را بابت رزمایش مشــترک 
آمریکا و کره جنوبی ابراز داشــت و گفت، از رزمایش پارانوئیدی 
بین ارتش ایاالت متحده و کره جنوبی »آزرده« شــده اســت و 
ادامه داد: از امروز برای من و مردم کره شــمالی سخت و دشوار 
است که تصمیم و رفتار شــما )ترامپ( و مقام های کره جنوبی 
را درک کنیم.ایــن تحوالت یک ماه پــس از آن اتفاق افتاد که 
ظاهرا ترامپ اعتراف کرد که نامه های کیم جونگ اون و ســایر 
»مــوارد فوق العاده« را در هنگام خروج از کاخ ســفید در پایان 
دوره ریاست جمهوری خود همراهش برده است.وی به آتالنتیک 
گفت: بیشتر آن در آرشیو است، اما نامه های کیم جونگ اون، ما 

چیزهای باورنکردنی داریم.

رئیس جمهور ونزوئال در مصاحبه ای برای عادی سازی روابط با آمریکا به رغم ادامه تحریم های فلج کننده علیه کشورش، اعالم آمادگی 
کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه، این اظهار نظر نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال بعد از آن مطرح می شود که 
مخالفان دولت او اخیرا رای به انحالل یک »دولت موقت« تحت رهبری خوان گوایدو، چهره ای که از سوی بسیاری از کشورها از جمله 
آمریکا به عنوان رئیس جمهور این دولت موقت به رسمیت شناخته شده بود،  دادند.مادورو در مصاحبه ای که از تلویزیون دولتی کشورش 
پخش شد، بیان کرد:  »ونزوئال آماده است و کامال این آمادگی را دارد گامهایی را به سمت فرآیند عادی سازی روابط دیپلماتیک، کنسولی 
و سیاسی با دولت فعلی آمریکا و با دولت های بعد از آن بردارد.«مادورو در سال ۲۰۱۹ روابطش را با واشنگتن زمانی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا گوایدو 
را به عنوان »رئیس جمهور موقت« ونزوئال به رسمیت شناخت، قطع کرد.آمریکا در تالش برای سرنگون کردن دولت مادورو دست به اعمال مجموعه ای از تحریم ها علیه ونزوئال 
از جمله تحریم نفتی زد.اگرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، سیاست عدم به رسمیت شناختن دولت مادورو را حفظ کرده است، اما سال گذشته میالدی نمایندگانی 
را برای دیدار با او و مذاکره بر سر موضوع تبادل زندانیان و موضوعات دیگر به کاراکاس فرستاد.مادورو گفت: ما برای گفت وگو در عالی ترین سطح و روابط محترمانه آماده ایم و 
و آرزو دارم پرتوی از نور به آمریکا بتابد و آنها ورق را برگردانده و سیاست افراطی خود را کنار بگذارند و به سراغ سیاست های عمل گرایانه تر همراه با احترام به ونزوئال بروند.سه 
حزب از چهار حزب مخالف اصلی مجلس ملی ونزوئال که تحت کنترل مخالفان است، روز جمعه به پایان دادن به دولت موقت تحت رهبری گوایدو رأی دادند.این مجلس که 

در سال ۲۰۱۵ انتخاب شد، اکنون تا حد زیادی حالت نمادین دارد چون پارلمانی از قانونگذاران وفادار به مادورو جایگزین آن شده است. 

هم زمان با اینکه لوئیس ایناســیو لوال داســیلوا به عنوان رئیس جمهوری برزیل ســوگند یاد کرد، متعهد شــد که برزیل »ویران« را از 
دوره »اشــتباه« ژایر بولسونارو نجات دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی تهدیدها از سوی حامیان ژایر بولسونارو، 
رئیس جمهوری سابق برزیل و رقیب لوال داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری، منابع خبری گزارش دادند که مراسم تحلیف رئیس جمهور 
منتخب برزیل روز یکشنبه )یکم ژانویه( در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد.هم زمان با اینکه ده ها هزار نفر برای شرکت در این مراسم 
تحلیف در گذرگاه اصلی برازیلیا گرد هم جمع شــده بودند، لوال شــروع به گریه کردن کرد.لوال همچنان که اشک در چشمانش جاری 

شده بود و کنارش بانوی اول برزیل، معاون رئیس جمهوری و همسر این معاون ایستاده بودند، از مردم برزیل خواست تا به او در این مسیر کمک کنند.طبق گزارش وبسایت 
ایندیپندنت، لوال در ادامه خطاب به کنگره گفت: دموکراسی »بزرگترین پیروز« این انتخابات است و توانست بر »خشونت آمیزترین« تهدیدها علیه آزادی رای، علیه کمپین های 
دروغ و نفرتی جهت تخریب رای دهندگان فائق آید.وی بدون ذکر نام سلف خود عنوان داشت: ما روحیه انتقام جویی از افرادی که سعی کردند تا این کشور را با سلیقه شخصی 
و ایدئولوژی های خود تحت اختیار خودشان دربیاورند، نداریم اما حاکمیت قانون را تضمین خواهیم کرد. افرادی که دچار »اشتباه« شدند، پاسخ اشتباهاتشان را خواهند داد.لوال 
دولت »انکارکننده« بولسونارو را درخصوص شکست در برابر کنترل پاندمی کووید-۱۹ که بیش از ۶۸۰ هزار برزیلی را کشت، به »کشتار جمعی« متهم کرد.لوئیس ایناسیو لوال 
داسیلوا همچنین به اولویت های خود به عنوان رئیس جمهور جدید برزیل پرداخت؛ از جمله این برنامه ها می توان به دستیابی به جنگل زدایی صفر در آمازون، صفر شدن گازهای 

گلخانه ای و همچنین ارتقای کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی اشاره کرد.

مادورو:

 آماده عادی سازی روابط با آمریکا هستیم
لوال داسیلوا: 

برزیل »ویران« را نجات خواهیم داد

رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا عوض می شود؛ 
دل کسی برای پلوسی 
تنگ نمی شود
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دانشمندان می گویند اکنون می توان از موهای دور ریز انسان برای 
پاکسازی آالینده ها استفاده کرد و هر یک کیلوگرم مو می تواند هفت 
تا هشــت لیتر روغن و هیدروکربن جذب کند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از یورونیوز، موی انســان توسط یک سازمان غیردولتی بلژیکی 
به نام دانگ دانگ)Dung Dung( برای جذب آالینده های محیطی در 
ابتکاری تحت عنوان »پروژه بازیافت مو« استفاده می شود.بریده های 
مو از آرایشــگاه های سراســر این کشــور جمع آوری می شوند و به 
دستگاهی وارد می شوند که آن ها را به مربع ها یا اصطالحا تشک های 
مویی تبدیل می کند که می توان از آنها برای جذب روغن و ســایر 
هیدروکربن های آلوده کننده محیط اســتفاده کرد.این تشک های 
مویی ســپس در لوله کشــی ها قرار می گیرند تا آلودگی آب را قبل 
از رســیدن به رودخانه جذب کنند یا با مشکالت آلودگی ناشی از 
جاری شدن ســیالب مقابله کنند.این موها همچنین می توانند به 
کیســه های بیوکامپوزیت تبدیل شوند یا برای تمیز کردن لکه های 
روغن اســتفاده شوند.تخمین زده می شود که تنها یک کیلوگرم مو 
می تواند هفت تا هشــت لیتر روغن و هیدروکربن جذب کند.طبق 
یافته پروژه بازیافت مو، یک تار مو می تواند تا ۱۰ میلیون برابر وزن 
خود را تحمل کند. همچنین به دلیل داشتن الیاف کراتین، قابل حل 
شدن در آب است و خاصیت ارتجاعی باالیی دارد.از موها با توجه به 
طول آنها اســتفاده می شود. رشته های بلند مو به کاله گیس تبدیل 
می شوند، در حالی که رشته های کوتاه تر کاربردهای دیگری از جمله 

استفاده در کودهای باغبانی دارند.

پادتنی که در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با آلزایمر بررسی شد، موجی 
از شک و تردید را در مورد ایمنی درمان به همراه داشته و همچنان 
دانشــمندان، هشــدارهایی را در مورد آن ابراز می کنند.به گزارش 
ایسنا وبه نقل از ساینس، توسعه دهنده یک پادتن امیدوارکننده که 
برای کاهش بیماری آلزایمر طراحی شــده بود، یک هشدار کلیدی 
به شرکت کنندگان در پروژه بررسی این داروی آزمایشی داد. شرکت 
زیست فناوری »ایزای« )Eisai( هشدار داد که مصرف پادتن موسوم 
به »لیکانمــب« در کنار داروهایی که برای جلوگیری از لخته خون 

تجویز می شوند، خطر خونریزی مغزی کشنده را افزایش می دهد.
به نظر می رســد بازبینی فرم رضایت آگاهانه  که پیشــتر توســط 
ســاینس )Science( فاش شد، این ادعای شرکت ایزای را به چالش 
می کشد که پادتن لیکانمب )lecanemab( هیچ نقشی در مرگ  اخیر 
دو نفــر که هم زمان پادتن و داروهــای رقیق کننده خون را مصرف 
کرده و دچار خونریزی مغزی شــدید شده بودند، نداشته است.این 
شرایط، تردید زیادی در مورد میزان شفافیت شرکت ایزای در مورد 
خطرات محصول خود و اینکه آیا این شــرکت و شــرکای آزمایش 
بالینی آن، هشــدارهای الزم را به شــرکت کنندگان ابالغ کرده اند، 
ایجاد کرده است.در بازبینی فرم رضایت آزمایش پادتن لیکانمب، به 
شرکت کنندگان اطالع داده شده است که ممکن است در اثر ترکیب 
شدن پادتن با داروهای رقیق کننده خون از دنیا بروند.در یادداشت 
شــرکت ایزای آمده است: اگرچه خطر کلی خونریزی مغزی در اثر 
مصرف لیکانمب کم اســت، اما این خطر در افرادی که از داروهای 

رقیق کننده خون نیز استفاده می کنند، بیشتر می شود. 

استفاده از موی انسان برای 
پاکسازی آالینده های آب

افزایش شک و تردید در مورد 
یک پادتن مقابله کننده با آلزایمر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرکز نگهداری و ازدیاد نسل پاندا در سیچوان چین/ خبرگزاری فرانسه

تویوتا پروباکس با کیت بدنه مشابه لندروور دیفندر
تویوتا پروباکس یکی از ناشناخته ترین خودروهای این خودروساز برای ماست و حاال به لطف تالش های یک تیونر ظاهری شبیه 
لندروور دیفندر پیدا کرده است.نمایشگاه خودروی توکیو مکانی عالی برای پیدا کردن خودروهایی غیرعادی است و تیونری به نام 
ESB استایل تمامی سعی خود را انجام داده تا خودرویی متفاوت را به نمایش بگذارد. منظور ما همان تویوتا پروباکس است که با 
کیت جدید این تیونر ظاهری مشابه لندروور دیفندر پیدا کرده است. این خودرو همچنین به لطف افزایش ارتفاع سیستم تعلیق 
می تواند حرف هایی برای گفتن در خارج از جاده داشته باشد.سپر جدید تویوتا پروباکس ESB استایل شبیه دیفندر بوده و روی 
ظاهر کلی این استیشــن ژاپنی تأثیر به سزایی داشته است. نشان تویوتا نیز جای خود را به نوشته TFENDER در کاپوت داده و 
چراغ های هالوژنی نیز به گونه ای تغییر یافته اند که شبیه چراغ های LED لندروور باشند. ظاهر جدید پروباکس با ستون C همرنگ 
بدنه همراه شده تا ما را بیش  از پیش به یاد دیفندر بیندازد. کیت سیستم تعلیق نیز باعث می شود ارتفاع این خودرو ۳۰ یا ۴۰ 
میلی متر بیشــتر شود. رینگ های آلیاژی ســفید رنگ CLS TC۰۱ با الستیک های آفرود نیز جزو دیگر تغییرات تویوتا پروباکس 

خواهند بود. در بخش عقب نیز می توانیم یک سپر سفارشی با فالپ بزرگ و پوشش جدید روی چراغ ها را تشخیص دهیم.

گواردیوال: از منچسترسیتی جدا می شوم، اگر...
سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی اعالم کرد در صورتی که احساس کند حضورش به سیتی ضربه می زند از تیم جدا خواهد شد 
حتی اگر قرارداد داشــته باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از الموندو دیپورتیو، پپ گواردیوال از سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی 
را برعهده دارد و توانسته است که با تیم در رقابت های لیگ برتر انگلیس نتایج بسیار خوبی کسب کند.گواردیوال قراردادش را با 
سیتیزن ها تا سال ۲۰۲۵ تمدید کرده است با این حال اعالم کرد که همه چیز بستگی به نتایج تیم دارد و احتمال جدایی او در 
هر لحظه ای وجود دارد.این مربی باتجربه اسپانیایی گفت: قرارداد تنها یک کاغذ است و هر لحظه احساس کنم که تیم نمی تواند 
با من خوب ظاهر شــود جدا خواهم شــد. من مانند فرگوسن و ونگر نخواهم شد. با تمدید قراردادم تعهد خود را به سیتی نشان 
دادم چرا که  احســاس کردم همچنان می توانیم لحظات خوبی را در کنار هم پشت سر گذاریم.او ادامه داد: در هر لحظه ای که 
احساس کنم که دیگر تحمل همدیگر را نداریم و اشتباهی رخ داد استعفا می دهم.منچستر سیتی در فصل جاری رقابت های لیگ 
برتر انگلیس هم عملکرد نسبتا خوبی داشته است و با ۳۶ امتیاز از ۱۶ بازی در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد این درحالی 

است که آرسنال با ۴۴ امتیاز صدرنشین است.

عشق را اپ و رس پدید نشد
زین بیابان خبر پدید نشد

زج دل رددمند مسکینان
انوکت را سپر پدید نشد

همه چیز از تو بود و رد همه چیز
زج تو چیزی درگ پدید نشد

خبری شد عیان من از فکر
وز عنایت خبر پدید نشد

ره هک پیش تو جان نکرد ایثار
از وجودش ارث پدید نشد

ات تو منظور بیدالن نشدی
چیه صاحب نظر پدید نشد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب جزیره
کتاب جزیره مجموعه داســتانی از آلیستر مک الود 
نویسنده کانادایی است که فقط شامل نُه داستان کوتاه 
از کتاب اصلی است. مابقی داستان های کتاب اصلی 
در کتابی دیگر تحت عنوان دمین بهار توسط همین 
مترجم و همین ناشر منتشر شده است. داستان های 
کتاب ممکن است در نگاه اول ارتباطی با هم نداشته 
باشــند اما عناصری مانند جزیره، ماهیگیری، کار در 
معــدن و از همه مهم تر رابطه پدر و پســر همه این 
داســتان ها را به هم مرتبط می کند.آلیستر مک الود 
در جزیــره کیپ برتون کانادا بزرگ شــد، جایی که 
نیاکاِن اسکاتلندی اش قرن ها پیش آنجا ساکن شدند 
و بیشتِر داستان هایش در همان جا می گذرد. مک الود 
برای تامین هزینه تحصیالتش، هیزم شــکنی و معدن کاری و ماهیگیری کرده، مشــاغلی که در 
داستان هایش به آنها پرداخته است، داستان هایی تکان دهنده، با غنای عاطفی و زبانی، با درون مایه 
خانواده و ارتباط بین نسل ها، که، به گفته مایکل انداتیه )نویسنده رمان بیمار انگلیسی( »هم بومی 

و هم جهانی«اند. به تعبیر مجله تایم نیز، شخصی و جست وجوگرانه اند.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب جزیره آمده است:

بــرای اینکــه از جزیره تان بیرون بروید، اول باید از آب بگذرید و خیلی ها هســتند که این کار را 
نمی کنند یا نمی خواهند که بکنند. اگر توی جزیره باشید، احساس تک افتادگی می کنید و حس 
می کنید با مردمی که ساکن خاک اصلی هستند متفاوتید، حتی اگر فقط چند مایل از خاک اصلی 
فاصله داشته باشید و بتوانید آن را ببینید.از آلیِستر َمک الود فقط هفده داستان کوتاه و یک رمان 
منتشر شده که از بهترین آثار ادبی کشورش به شمار می روند. آلیس مونور )که خود نویسنده ای 
برجسته است( درباره نوشته های مک الود می گوید: »سخت است بتوان کسی را تصور کرد که قادر 

باشد مثل آلیِستر َمک الود خواننده را ِسحر کند.«....

ناصر عبداللهی
ناصــر عبداللهــی )۱۰ دی ۱۳۴۹ – ۲۹ آذر ۱۳۸۵( 
خوانندهٔ پاپ ایرانی اهــل بندرعباس بود که در آغاز 
با ترانهٔ »ناصریا« به شهرت رسید.]۱[ ناصر عبداللهی 
در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۹ در محله ســیدکامل شــهر 
بندرعباس زاده شــد. پدرش عبدالرحمن عبداللهی 
کارگر بازنشسته بود و مادرش مهرنگار بندری نیایی 
خانه دار است. از ۱۳ سالگی به موسیقی عالقه مند شد. 
فعالیت های هنری خود را از سال های نوجوانی در صدا 
و سیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان 
هرمزگان آغاز کــرد.وی کار حرفه ای را به طور جدی 
از ســال ۱۳۷۴ خورشیدی آغاز کرد. در سال ۱۳۷۵ 
همراه با همســرش به تهران آمد. محمدعلی بهمنی 
وی را به انتشــارات دارینوش معرفی کرد. پس از آن آلبوم های »عشق است« و »دوستت دارم« 
ناصر را این انتشــارات ضبط و منتشر کرد. ناصر با انتشارات فوق دچار اختالفاتی شد. پس از آن 
آلبوم های »بوی شرجی« توسط انتشــارات شمیم جنوب، هوای حوا و ماندگار توسط انتشارات 
آوای نکیسا و پس از مرگ او، آلبوم رخصت توسط انتشارات آوای مهر میهن به بازار روانه شد. او 
چهار برادر و یک خواهر دارد. ناصر در هیجده سالگی با »فهیمه غفوری« اهل بندرعباس که سه 
ســال از خودش بزرگ تر است ازدواج کرد. حاصل آن سه فرزند )دو پسر و یک دختر( به نام های 
نوید، نازنین و نامی اســت. نینا فرزند چهارم ناصر حاصل ازدواج او با فاطمه فهیمی اســت. فرزند 
دختر او، نازنین االن نوازنده و خواننده سبک پاپ است. او با بازخوانی چند ترانه از پدرش شهرت 

پیدا کرده است.

سینما

»جرمی رنر« بازیگر آمریکایی نامزد جایزه اسکار پس از 
تصادف در حین برف روبی، در شــرایط بحرانی اما پایدار 
قرار دارد.به گزارش ایســنا به نقل از گاردین، سخنگوی 
این ســتاره هالیوودی تائید کرد که وضعیت ســالمتی 
»جرمــی رنر« در وضعیــت بحرانی اما پایدار اســت و 
جراحات او ناشــی از تصادفی است که در حین حرکت 
با ماشین برف روبی رخ داده است. ددالین گزارش داده 
که »رنر« پس از وقوع تصادف با هواپیما به بیمارســتان 
منتقل شده اســت.این بازیگر ۵۱ ساله در طول دوران 
بازیگری خود برای بــازی در فیلم های »هرت الکر« و 
»شهر« نامزد دریافت جایزه اسکار شده است و همچنین 
به خاطر بــازی در نقش ابرقهرمــان »کلینت بارتون« 
معروف به هاوکی در فیلم های مارول و برای بازی در مجموعه فیلم های »ماموریت غیرممکن« به شهرت 
رسیده است.»ثور« )۲۰۱۱(، »انتقام جویان« )۲۰۱۲(، »انتقام جویان: عصر اولتران« )۲۰۱۵(، »کاپیتان 
آمریــکا: جنگ داخلی« )۲۰۱۶(، »انتقام جویان: پایان بازی« )۲۰۱۹( »ماموریت: غیرممکن - پروتکل 
شــبح« )۲۰۱۱(، »میراث بورن« )۲۰۱۲(، »هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر« )۲۰۱۳(، »حقه بازی 
آمریکایــی «)۲۰۱۳(، »ماموریت: غیرممکن - ملت یاغــی« )۲۰۱۵( و »ورود« )۲۰۱۶( از جمله دیگر 
فیلم های سینمایی »جرمی رنر« هستند. »جرمی رنر« دارای مزرعه ای در باالی دریاچه تاهو در کوه های 
سیرا نوادا است، منطقه ای که در شب سال نو با طوفان زمستانی که شاهد قطع برق ۳۵ هزار خانه بود، 
گرفتار شد. بخش اعظم ایاالت متحده در هفته گذشته تحت تاثیر کوالک قرن قرار گرفته است و حداقل 

۶۰ نفر در سراسر کشور جان خود را از دست داده اند.

 وضعیت بحرانی ستاره هالیوودی 
پس از تصادف
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