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وزیر امور خارجه کشورمان در نشست وبیناری وزرای خارجه » صدای جنوب«، دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با موضوعات مهم جهانی و نقش 
تاثیرگذار کشورهای جنوب در عرصه بین المللی را تشریح کرد.به گزارش ایسنا،  حسین امیرعبداللهیان در این نشست که عصر پنجشنبه برگزار شد، در بخشی از 
ســخنرانی خود تاکید کرد: در حال حاضر جهان گرفتار بحرانهای چند الیه و پیچیده اســت و با چشم انداز بازگشت کوید-۱۹، درگیری، جنگ و تروریسم، توسعه 
نیافتگی و تبعات سوء فقر و نابرابری اقتصادی، و همزمان شرایط رکود و تورم روبرو است؛ این در حالی است که شماری از بازیگران به جای همفکری و همکاری برای 

حل معضالت جهانی و حل بحرانها، تالش  خود را در مسیر منافع یکجانبه خود بکار گرفته و از راه اعمال نفوذ...

www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
 ایران تسلیم نمی شود

info@sobh-eqtesad.ir

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست:
 وجود ۶.۵ میلیون خودروی فرسوده 

در کشور
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست 
ضمن توضیح درباره علت حل نشــدن معضل آلودگی هوا درباره تولید 
سوخت استاندارد در کشور گفت: تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور 
استاندارد است.داریوش گل علیزاده در گفت و گو با ایسنا، درباره منابع 
انتشار آلودگی هوا در کشور اظهار کرد: منابع انتشار آلودگی در سال های 
اخیر نه تنها کم نشــده بلکه افزایش پیدا کرده است،به طوری که تعداد 
خودروهای استاندارد، فرسوده، جمعیت، فعالیت صنایع و مصرف انرژی 

بیشتر شده است.

روزانه چه مقدار بنزین مصرف می کنیم؟
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست 
به مصرف بنزین روزانه در تهران و کل کشــور اشاره کرد و توضیح داد: 
اکنون در تهران روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین و در کشور ۱۰۳ میلیون 
لیتر بنزین و گازوئیل مصرف می شود. این مواد سوخت فسیلی هستند و 
انتشار آالینده های ناشی از مصرف آن ها باعث بروز اثرات تجمعی می شود.

به گفته وی مصرف سوخت در نیروگاه ها، صنعت، خودرو، موتورخانه ها، 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی و ... باعث تجمع آالینده ها می شود. 
این اثرات تجمعی بیش از ظرفیت تهویه هوا هســتند، بدین جهت باد 
نمی تواند آلودگی را تخلیه کند.وی تصریح کرد: در تابستان نیز همین 
میزان انتشــار وجود دارد اما عــدم وارونگی دما باعث تخلیه آلودگی و 
شــاخص مطلوب کیفیت هوا می شود.سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیست تاکید کرد: مشکل اصلی ما این 
است که طی این سال ها هیچ اتفاقی برای منابع انتشار ما نیفتاده است. 
با انباشت تکالیف انجام نشده مواجه هستیم این در حالیست که حمل 
و نقل عمومی را باید توســعه دهیم، خودروهای فرسوده را از رده خارج 

کنیم که هیچ کدام اتفاق نیفتاده است.

سوخت توزیع شده در کشور چقدر استاندارد است؟
گل علیزاده درباره توزیع سوخت استاندارد در کشور اظهار کرد: در کشور 
۳۸ درصد بنزین تولیدی منطبق بر اســتانداردهای یورو ۴ و ۵ اســت 
که عالوه بر استان تهران در کالنشهرها توزیع می شود.وی در پاسخ به 
این پرسش ایسنا که در صورت توزیع سوخت استاندارد در کالنشهرها 
علت آلودگی هوای کالنشــهرهایی مانند اراک، اصفهان، خوزستان و ... 
چیست؟ گفت: سوخت استاندارد نیز انتشار آلودگی به اندازه استاندارد 
دارد. اثــرات تجمعی تعداد خودروهای موجود و عدم تعویض تجهیزات 
آالیندگی مانند کاتالیست یا فیلتر گاز دوده باعث به وجود آمدن چنین 
شرایطی می شود. در صورت عدم تعویض این تجهیزات خودرو از حالت 
استاندارد خارج می شود، انتشار آالیندگی بیشتری دارد و باید از طریق 
مراکز معاینه فنی رصد شود.گل علیزاده افزود: در شرق، جنوب و غرب 
تهران صنایعی هســتند کــه به اندازه خود آالینده منتشــر می کنند. 
موتورخانه های بخش تجاری و خانگی نیز از دیگر منابع انتشار هستند. 
با بارگذاری بیش از ظرفیت، تهویه انجام نمی شود  و آلودگی ادامه دارد.

تعداد خودرو و موتورسیکلت های فرسوده در کشور
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست به 
تعداد خودرو و موتورسیکلت های فرسوده کشور اشاره کرد و گفت: از ۲۵ 
میلیون خودرو شــماره گذاری شده در کشور حدود ۶.۵ میلیون خودرو 
فرســوده هستند که مصرف انرژی و انتشــار آالیندگی بیشتری دارند 
همچنین حدود ۹۰ درصد از ۱۲ میلیون موتورســیکلت در حال تردد 
فرسوده، کاربراتوری و غیراستاندارد هستند.وی افزود: اکنون با سوخت 
یورو ۵ و ۶ نیز در صورت انتشار بیش از ظرفیت، اثرات تجمعی به صورت 
آلودگی نمود پیدا می کند. در صورت وزش باد با ســرعت الزم، تخلیه 
آالیندگی صورت می گیرد، هوا تهویه و صاف می شــود. اکنون وارونگی 
دما باعث حبس آلودگی در ارتفاع تنفسی مردم می شود که آسیب های 
بسیاری برای سالمتی آنان به دنبال دارد.گل علیزاده ادامه داد: تمامی این 
موارد که به آن ها اشاره شد عوامل تشدیدکننده هستند. ما نمی گوییم 
باید مازوت سوزی انجام شود اما عامل اصلی آلودگی هوا مازوت نیست 
چراکه اگر این نظریه صادق باشد درصورت عدم مازوت سوزی و گازسوز 
شدن تمامی نیروگاه ها باید مشکل آلودگی هوا نداشته باشیم که اینگونه 

تمام برنامه ریزی و هدف گذاری های خود را زیرسوال می بریم.

علت حل نشدن معضل آلودگی هوا چیست؟
وی مشــکل اصلی را انجام نشدن تکالیف و راهکارهای اصلی که منجر 
به کاهش آلودگی هوا می شــود، دانست و توضیح داد: به دلیل شرایط 
اقتصادی کشــور و محدودیت های ناشی از تحریم ها نتوانستیم کیفیت 
سوخت را ارتقا دهیم، توزیع سراسری سوخت استاندارد داشته باشیم، به 
نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی بپردازیم، نیروگاه های تجدیدپذیر 
ایجاد کنیم و موتورســیکلت ها و خودروها را نو کنیم. تمامی این موارد 
باعث قرار گرفتن در شــرایط فعلی شــده است.سرپرســت مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیست باد را عامل شرایط 
سالم یا ناســالم کیفیت هوا در سال ۹۷ دانســت و گفت: هوای سالم 
در ســال ۹۷ نتیجه عملکرد دستگاه های اجرایی چون محیط زیست، 
وزارت نیــرو، وزارت نفت و ... نبود بلکه نتیجه وزش بســیار باد بود. در 
صورت انباشــت و عدم وزش باد آلودگی هوا داریم و این امری طبیعی 
است. با شرایط سکون هوا در صورت نوسازی تمام خودروها نیز آلودگی 
هوا داریم.گل علیزاده به ارائه راهکارهای کاهش آلودگی هوا پرداخت و 
افزود: با الکتریکی کردن حمل و نقل عمومی تهران و ورود خودروی نو 
احتمال حل مشــکل آلودگی تهران وجود دارد اما به هرحال این موارد 
نیز آالیندگی خاص خود را دارند.وی اضافه کرد: حل مشــکل آلودگی 
هوا نیازمند تامین الزامات، زیرساخت ها و اعتبارات الزم است. به عنوان 
نمونه باید برای کمبود حمل و نقل عمومی در کالنشهرهایی مانند تهران 
سرمایه گذاری کنند و اتوبوس نو وارد شهرها کنند. با توسعه مناسب و 
کارآمد شدن حمل و نقل عمومی مردم به خودروهای تک سرنشین رو 
نمی آورند چراکه اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هم اقتصادی 
و هم راحت تر اســت. اکنون حمل و نقل عمومی ما کارآمد و جوابگوی 

نیازهای مردم نیست چراکه مناطق را به طور کامل پوشش نمی دهد.

در گفت وگو با ایسنا اعالم شد
پوشش مشروط داروهای SMA از سوی بیمه سالمت 

رئیس گروه داروی دفتر خدمات تخصصی ســازمان بیمه ســالمت ایران، با اعالم الزام پوشــش مالی 
داروهای بیماران SMA از محل اعتبارات صندوق بیماران خاص و صعب العالج و البته با شرایط تعیین 
شــده، در عین حال جزییات خدمات دارویی ارائه شــده به این بیماران را توضیح داد.دکتر نوشــین 
جزایری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین خدمات دارویی صندوق بیماران خاص و صعب العالج به 
بیماران مبتال به SMA، گفت: اســاس نامه بیماران خاص و صعب العالج مصوب هیات وزیران در اواخر 
شهریورماه ابالغ شد و پس از آن مبتنی بر بسته خدمت ابالغی معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان 
بیمه سالمت ایران اقدام به پوشش مازاد هزینه های دارو و خدمات بیماران خاص و صعب العالج کرد.

وی با اشــاره به اینکه بیماری SMA نیز در لیست بیماری های مورد حمایت صندوق بیماران خاص و 
صعب العالج قرار دارد، اظهار کرد: الزام پوشش داروهای این بیماران از محل اعتبارات صندوق با شرایط 
تعیین شده، طی ابالغ وزیر بهداشت به سازمان بیمه سالمت اعالم شد که این امر نشان دهنده اهمیت 
بیماری و همچنین لزوم حمایت مالی از بیماران SMA است.او با بیان اینکه داروهای بیماران SMA به 
صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد، تصریح کرد: اسامی بیماران حائز شرایط تعیین شده توسط 
معاونت درمان وزارت بهداشت و با هماهنگی سازمان غذا و دارو به سازمان بیمه سالمت ایران ارسال 
شــد و سازمان این بیماران را جهت دریافت دارو در سامانه های الکترونیک خود نشان دار کرده است. 
تاکنون بالغ بر ۲۰۰ بیمار SMA داروهای خود را براساس شرایط ابالغی از سوی معاونت درمان وزارت 
بهداشــت دریافت کردند.جزایری ادامه داد: همچنین داروخانه ها و مراکز بیمارستانی که این داروها را 
ارائه می دهند و نیز پزشکان تجویز کننده این داروها، توسط وزارت بهداشت تعیین و به سازمان بیمه 
 SMA سالمت اعالم شده است. امیدواریم با این ساز و کار تعیین شده فرآیند پوشش داروهای بیماران

موجب ارتقاء سطح سالمت این بیماران شود.

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
تایید دالر ۲۳ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۲ / آخرین 

وضعیت سیاست جدید ارزی دولت
وزیر اقتصاد ضمن تایید نرخ محاســباتی ۲۳۰۰۰ تومانی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، به سیاســت 
جدید بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ سامانه نیما واکنش نشان داد.به گزارش ا تسنیم، حدود سه 
هفته قبل و در روزهای پایانی آذر ماه گزارشی از سوی تسنیم منتشر شد که درآن جزئیات مهمی از 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت  درج شده بود. در ان گزارش نرخ دالر محاسباتی در الیحه دولت ۲۳ هزار 
تومان ذکر شــده بود.این درحالی است که پس از ارائه الیحه اولیه دولت به مجلس برخی نمایندگان  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اشتباه با تکذیب دالر ۲۳ هزار تومانی در بودجه بحث دالر ۲۶ هزار 
تومانی را مطرح کردند.ظاهرا ســازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشنهاد دالر ۲۶ هزار تومانی را مطرح 
کرده بود که در نهایت در زمان بررســی در هیات دولت نرخ  دالر ۲۳ هزار تومان لحاظ شــد. بر این 
اساس درآمدهای نفتی  دولت در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.در همین خصوص 
احســان خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ دالر محاســباتی در الیحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان 
اســت، گفت: آنچه که دولت در الیحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی 
کاالها پیشــنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دالر اســت.وزیر اقتصاد همچنین در خصوص آخرین 
وضعیت سیاســت جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و تثبیت نرخ نیما در ۲۸۵۰۰ تومانی، ضمن رد 
اختالف نظر با تیم جدید بانک مرکزی در خصوص سیاستهای جدید ارزی ، گفت: سیاست جدید ارزی 
با قوت توسط بانک مرکزی دنبال شده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.الزم 
به ذکر است،  رئیس کل جدید بانک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت 
وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از ۴۰ ردیف، با دالر ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما 
تامین خواهد شد. در همین راستا معاون اول رئیس جمهور نیز گفته بود که برای دو سال نرخ ارز برای 
تامین کاالهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند.گفتنی است، درامد دولت از صادرات نفت خام، میعانات 
و خالص صادرات گاز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان اســت که این رقم بر حسب نرخ تسعیر دالر ۲۳ 
هزار تومانی و با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت و سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در 
الیحه بودجه در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه زنیهایی 
در خصوص پیشــنهاد صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه ۸۰دالر 

در الیحه دولت لحاظ شده است.

مشــاور وزیر اقتصاد گفت: در مرحله دوم طرح 
هوشمندســازی یارانه آرد و نان، افزایش قیمت 
نان نخواهیم داشــت و محدودیت هم در تعداد 
خرید نان ایجاد نمی شــود.به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران، در میز اقتصاد امروز موضوع مرحله 
دوم طرح هوشمندســازی یارانه آرد و نان مورد 
بررســی قرار گرفت و محمد جالل مشاور وزیر 
اقتصاد و کوروش نجم آبادی مدیر اجرایی طرح 
هوشمندسازی یارانه آرد و نان به سواالتی پاسخ 

دادند.

سوال:طرح در مرحله اول به اهداف از پیش 
تعیین شده خود رسید؟

جالل: بله. این طرح از اردیبهشــت آغاز شد و با 
همکاری دســتگاه های کشور و نانوایان در کمتر 
از ۱۰۰ روز در کلیه نانوایی های کشور به مرحله 
تکمیل نزدیک شــد. وقتی عملیات فروش نان 
را بررســی می کنیم واقف به این امر هستیم که 
تراکنش ها به بلوغ خود رسیده اند و تقریبا به یک 
ثبات عملکرد رسیدیم و آمادگی کافی برای ورود 

به مرحله دوم را داریم.

سوال: دستاورد مرحله اول طرح چه بود؟
جــالل: در مرحله اول هدف اصلی طرح این بود 
که زیرســاختی شکل بگیرد که عملکرد نانوایان 
در نظــام تبدیل آرد به نان قابلیت مشــاهده و 
برنامه ریزی پیدا کند. استقرار کارت خوان های 
هوشمند این امکان را فراهم کرد و تراکنش هایی 
را کــه امروز در حال مشــاهده آن هســتیم در 
مقایسه با قبل از شــروع طرح حدود ۵۰ درصد 
به دلیل کاهش نقش اسکناس در فرایند فروش 
نان، افزایش پیدا کرده است. این عملیات فروش 
و داده ها به ما کمــک می کند فاز دوم طرح که 
هدف اصلی آن جلوگیری از هدررفت منابع آرد و 

نان است را پیگیری می کند .

سوال: چند نانوایی داریم و در چند نانوایی 
کارتخوان های هوشمند نصب شده اند؟

نجم آبــادی: تاکنون ۷۶ هزار و ۶۴۰ دســتگاه 
هوشــمند پروژه نان در نانوایی ها نصب شــده و 
یک تعدادی هم دســتگاه های پشتیبان هستند 
که از طریق خط تلفــن ارتباط برقرار می کنند. 
۲۶ درصد دستگاه جایگزین با همکاری مخابرات 
وصل شــده، تقریبا ۹۸ درصد طرح کامل شده 
اســت. بخشــی از نانوایی هایی که هنوز از این 
دستگاه استفاده نمی کنند بیشتر مواردی است 
که صاحب نانوایی فــوت کرده و تعیین تکلیف 

وراث هنــوز صورت نگرفته و یا هنوز کد مالیاتی 
ندارنــد. در حدود ۳ هزار نانوایــی هنوز به این 
کارتخوان ها مجهز نیســتند. در حال پیگیری از 
مراجع ذی صالح هســتیم که این نانوایی ها هم 

مجهز شوند.

سوال:تعداد تراکنش هایی که از ابتدای طرح 
ثبت شده چه میزان است؟

نجــم آبادی: یــک میلیــارد و ۴۰۰ تراکنش با 
دستگاه های هوشمند از ابتدای طرح تاکنون به 

ثبت رسیده است.

ســوال: برخی از نانوایی ها این دستگاه را 
استفاده نمی کنند. علت چیست؟

جالل: در فاز اول ساختار تامین آرد را به صورت 
مستقل برای نانوا نگه داشتیم و سامانه فروش نان 
هم به صورت مستقل کار خود را انجام می دهد. 
به این دلیل که استقرار کارتخوان های هوشمند 
به افزایش سواد عمومی نانوایان برای بهره برداری 
از آن ها نیاز دارد. در فاز دوم تمام نکات و تخلفات 
و رفتار های غیرمتعارفی کــه در بهره برداری از 

کارتخوان ها رخ می دهد بررسی می شود.

سوال: برخی نانوایان نرخ مصوب را رعایت 
نمی کنند. این موارد هم در فاز دوم بررسی 

می شود؟
جالل: در مرحله دوم مفهومــی به نام پردازش 
تراکنش ها داریم. در واقع این پردازش در میزان 
آردی که قرار اســت به نانوا اختصاص پیدا کند 

تاثیرگذار است.

سوال: این کارتخوان ها باید در اختیار مردم 
باشد یا نانوا ها از آن استفاده کنند؟

جالل: برای ایجاد سهولت هیچگونه محدودیتی 
برای نانوایان قرار ندادیم. ممکن است خود نانوا به 
نیابت از خود مشتری، خودش تراکنش را انجام 
دهند، اما بســیاری از مردم هم خودشان از آن 
استفاده می کنند و هدف راحتی استفاده و عدم 

محدودیت در این بهره برداری است.

سوال:سرفصل های طرح دوم چیست؟
جالل: مرحله دوم سه نکته اصلی دارد. در بخش 
مردمی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و افزایش قیمت 
و آزادســازی قیمت نان نخواهیم داشــت و نه 
محدودیت در تعداد خرید نان ایجاد می شــود. 
تنهــا خریدار های صنعتی، واحد هــای بزرگ و 
کسانی که در حجم های باال خرید می کنند باید 

از قسمت کسب و کار ها استفاده کنند.

سوال: در نحوه تخصیص آرد به نانوایان چه 
تغییری ایجاد می شود؟

جالل: دو اتفاق مهم داریم. نانوا برای فروش نان 
بیشتر با محدودیتی تحت عنوان سهمیه مواجه 
نیســت. در گذشــته بین نانوایان یک سهمیه 
معین آرد تعیین می شــد که با اجرای این طرح 
محدودیت ســهمیه برای نانوا برداشــته خواهد 
شد. البته مشــروط بر اینکه فروش صحیحی را 
در کارتخوان به ثبت برساند. حجم آرد حاصل از 
فروش به صورت سیستمی محاسبه می شود، تا 
ده درصد به آن اضافه می شــود و در دوره بعدی 
امکان خریــد آن برای آن فراهم خواهد شــد. 
دوره های یک ماهه، مــدت پیش فرض ما برای 
بررســی عملکرد اســت، اما دوره های خرید آرد 

متفاوت است.

ســوال:تراکنش های غیــر واقعی چگونه 
شناسایی خواهد شد؟

جالل: در موضــوع تراکنش های غیر واقعی ۱۴ 
الگــو را شناســایی کردیم. مفهومــی را در این 
طرح به نام »الگوی متعارف« طراحی کردیم. در 
عملیات فروش نانوایان، فواصل تراکنش ها، حجم 
خرید به ازای هر تراکنش، تنوع کارت های بانکی 
کــه خرید می کنند، حجــم کارت های هدیه به 
نسبت کارت های بانکی، میزان استفاده از کارت 
نانوا برای فروش نقدی نسبت به کلیه تراکنش ها 
و داده هایــی از ایــن مدل به صورت هوشــمند 
و مســتمر تحلیل می شــود و در دوره های آتی 
تخصیص آرد و تخصیص کمک هزینه تاثیرگذار 

است.

ســوال: در حوزه های کم فروشی و گران 
فروشی چه؟

جالل: در این حوزه ها ساختار های نظارتی مردم و 
بازرسان کمک می کند که داده ها دقیق تر شوند.

سوال: در مناطقی که دسترسی به اینترنت 
فعالیت  این کارتخوان هــا  نــدارد  وجود 

می کنند؟
جالل: برای این دســتگاه ها ســیم کارت هایی از 
دو اپراتور تهیه شــده که هردو ســیم کارت های 
اختصاصــی بــه مــا داده اند کــه در زمانی که 
مشــکالت قطعی اینترنت رخ می دهد به شکل 
برخط کار می کند و هیچ ارتباطی به اینترنت یا 

اینترانت ندارد.

قیمت نان در آستانه افزایش؟

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز

واردشرایطبحرانیگازشدهایم
برنامه دولت برای بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده چیست؟

از افزایش حداقل »حقوق« بازنشستگان تا 
»حق اوالد«  و »کمک هزینه عائله مندی«

تاثیر افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی

 قیمت واقعی آیفون 60 میلیون تومان است

صبح روز چهارشــنبه، ۲ دی ماه، الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای 
اسالمی شد؛ در این بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیاردی که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی را نشان می 
دهد، تغییرات مهمی در حوزه بازنشستگی اتخاذ شده که مهمترین آن افزایش سن »بازنشستگی« است.به 
گزارش ایسنا، مطابق بند د تبصره ۲۰ )نظام اداری و سرمایه انسانی دولت( ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی 
معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ 
بازنشســته می شوند، در صورت اعالم نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت ۲ 

سال افزایش می یابد.....

چگونهازبورسسکهبخریم؟
کار پوتین با ژنرال آخرالزمانی هم راه نیفتاد

گراسیموف اعتبار نظامی روسیه را برمی گرداند؟
گروسی:

 پیشرفتی در مذاکرات برجامی حاصل نشده است
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گروسی:
 پیشرفتی در مذاکرات برجامی حاصل نشده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی نسبت به سفر به تهران برای گفت وگوهای دوجانبه اعالم آمادگی کرد.به گزارش ایسنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در گفت وگویی 
با واتیکان مدیا در پاسخ به نگرانی پاپ در رابطه با توقف مذاکرات هسته ای با ایران عنوان کرد: حق با پاپ است، مذاکرات به بن بست خورده است. گفت وگوهایی انجام گرفته است. دیدارها و تبادالتی انجام گرفته و به همین 
خاطر است که آژانس - و خود شخص من - نمیخواهیم خالء سیاسی پیرامون چنین مسئله خطرناک باقی بماند.وی ادامه داد: دو مسیر موازی وجود دارد؛ یکی مسیر توافق کلی و حصول توافق برای برجام و دیگری مذاکرات 
آژانس و ایران. ما تاکنون نتوانسته ایم پیشرفتی حاصل کنیم اما ایران به پیشرفت در غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد و درحال ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری است. این مسئله نگران کننده است چراکه گام هایی در 
جهت اشاعه انرژی هسته ای محسوب می شود و ما باید از آن ممانعت کنیم.گروسی در پایان گفت: امیدوارم که بتوانم به تهران بروم. همیشه گفته ام که آژانس محلی برای توافق و پلتفرمی برای تفاهم دوجانبه است. پس اگر 

امکان پذیر باشد، من آمادگی سفر و شروع مجدد مذاکرات در اسرع وقت را خواهم داشت.

گزیده خبر
وزیر خارجه ترکیه :

 بزودی با همتای ایرانی خود دیدار و گفت 
وگو می کنم

تهران- ایرنا- مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که روز ســه 
شــنبه با حســین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو می 
کند.به گزارش ایرنا از المانیتور، چاووش اوغلو پنجشــنبه شب در سخنرانی 
خود در رواندا سومین ایستگاه سفر آفریقایی خود همچنین از سفر احتمالی 
رئیس جمهور ایران به ترکیه خبر داد.به نوشته المانیتور، انتظار می رود عالوه 
بر نزدیکی آنکارا و دمشــق، یک سری مســائل منطقه ای دیگر نیز در سفر 
عبداللهیان به ترکیه مورد بررسی قرار گیرد.روابط جمهوری آذربایجان و ایران 

احتماالً یکی از موضوعات اصلی در دستور کار خواهد بود.

ایتالیا: 
اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه 

ایران معرفی می کند
وزیر امور خارجه ایتالیا از تصمیم اتحادیه اروپا برای معرفی بسته جدیدی از 
تحریم ها علیه ایران در ادامه رویکرد این اتحادیه برای حمایت از اغتشاشــات 
خبر داد.به گزارش فارس، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنجشنبه 
گفت اتحادیه اروپا در حال آماده کردن تحریم های جدیدی علیه ایران است.

وزیر خارجه ایتالیا گفته که این تحریم ها در حکم ارســال »پیام محکومیت« 
علیه »ســرکوب اعتراضات در ایران« اســت. او گفته رم بایســتی از تمامی 
اقداماتــی که اتحادیه اروپا در این خصوص علیه ایران انجام می دهد حمایت 
کند.خبرگزاری کویت با گزارش این خبر اضافه کرد ایتالیا سفیر ایران در رم 

را احضار کرده و پاسخ ایران به اعتراضات را »غیرقابل قبول« خوانده است.

در مسکو؛
امیرعبداللهیان با الوروف دیدار می کند

وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرد که وزیر امور خارجه این کشــور اواخر 
دی ماه میزبــان همتای ایرانی اش بــرای رایزنی پیرامون مســائل دوجانبه،  
منطقه ای و بین المللی خواهد بود.به گزارش ایسنا؛   ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه، امروز در یک نشســت خبری از دیدار ســرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه این کشــور با حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجــه این در ۱۷ ژانویه]۲۷ دی[ در مســکو خبر داد.به گزارش وبگاه اردو 
پوینت، زاخارووا درباره محورهای رایزنی وزرای امور خارجه دو کشــور گفت: 
قرار است درباره برخی از موضوعات منطقه ای و بین المللی، از جمله وضعیت 
برجام ]توافق هسته ای[، تعامل میان دو کشور در عرصه های بین المللی مانند 
سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای، وضعیت سوریه، افغانستان، فراقفقاز 
و مســائل دریای خزر تبادل نظر شــود.به گفته او، الوروف و امیرعبداللهیان 
همچنین درباره مســائل تجاری و اقتصادی در دســتورکار روابط دوجانبه، 

گفت وگو کنند.

امیرعبداللهیان:

ایرانتسلیمنمیشود
وزیر امور خارجه کشــورمان در نشست وبیناری وزرای خارجه » 
صدای جنوب«، دیدگاه ها و نظرات جمهوری اســالمی ایران در 
ارتباط بــا موضوعات مهم جهانی و نقش تاثیرگذار کشــورهای 
جنوب در عرصه بین المللی را تشــریح کرد.به گزارش ایســنا،  
حسین امیرعبداللهیان در این نشست که عصر پنجشنبه برگزار 
شــد، در بخشــی از ســخنرانی خود تاکید کرد: در حال حاضر 
جهان گرفتار بحرانهای چند الیه و پیچیده است و با چشم انداز 
بازگشت کوید-۱۹، درگیری، جنگ و تروریسم، توسعه نیافتگی 
و تبعات ســوء فقر و نابرابری اقتصادی، و همزمان شرایط رکود 
و تورم روبرو اســت؛ این در حالی اســت که شماری از بازیگران 
به جای همفکری و همــکاری برای حل معضالت جهانی و حل 
بحرانها، تالش  خود را در مسیر منافع یکجانبه خود بکار گرفته 
و از راه اعمــال نفوذ در نهادهــای مالی و اقتصادی بین المللی و 
تحریم های یکجانبه و ظالمانه، کشورهای مستقل و خواهان چند 
جانبه گرایی را تحت فشار قرار می دهند.امیرعبداللهیان در ادامه 
خواستار اتخاذ گام هایی عملی برای تحکیم صلح و ثبات و امنیت 
جهانی شــد و آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری با 
گروه ۲٠ را اعالم و شــکل گیری تروئیکای کشورهای جنوب در 
راســتای تامین منافع مردم جنوب، همکاری های چند جانبه، 
منطقه ای و بین المللی در چارچوب همکاری برای تثبیت امنیت 
انرژی در جهان و همزمان تــالش هم افزا برای امنیت غذایی و 
زنجیره های تامین، همکاری هــای چند وجهی در حوزه حمل 
و نقل، مواصالت و ترانزیت، بهــره مندی عادالنه و صلح آمیز از 
انرژی هسته ای و حرکت به سوی خلع سالح هسته ای عمومی 
در جهــان، مبارزه با تروریســم و افراطی گری و تقویت بردباری 
مذهبی و همچنین ایجاد رسانه ای مستقل برای جنوب را بعنوان 
پیشنهادات کشورمان مطرح کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در 

بخش دیگری از ســخنرانی خود اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران اراده قاطع برای اســتیفای حق بهره مندی از انرژی هسته 
ای بــرای مقاصد صلح آمیز آن از جمله غنی ســازی را داشــته 
و با حســن نیت و بر مبنای برابری به تحقق توافق هســته ای 
پایبند است، با این وجود، دولت کنونی آمریکا به رغم درخواست 
جامعه بیــن الملل و جامعه جهانی، همچنان بر نقض تعهدات و 
سیاست تحریمی و بهانه جویی و وقت کشی پافشاری دارد و این 

در حالیست که جمهوری اســالمی ایران به همکاری های خود 
با آژانس بین المللی انــرژی اتمی ادامه می دهد.امیرعبداللهیان 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدید و فشار خارجی 
و زور تسلیم نمی شود و معتقد است دیپلماسی و مذاکره بهترین 
گزینه است.در این اجالس عالوه بر وزیر خارجه کشورمان، وزاری 
خارجه کشورهای هند )میزبان(، ارمنستان، عمان، مالدیو، پاناما، 
جامائیکا، کنیا، الســالوادور، گرجستان، اوگاندا و تونس، دمنکین 

نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.  تاکید بر 
چند جانبه گرایی و اصــالح رویه های بین المللی و مالی حاکم 
بــر نظام بین المللی به نحوی که بیانگــر انتظارات، اولویت ها و 
مشارکت کشورهای جنوب باشد؛ تاکید بر همکاری های مشترک 
جهانی به ویژه بین کشورهای جنوب بمنظور رویارویی با چالش 
های مشــترک جهانی از جمله در حــوزه های مربوط به امنیت 
غذایی، امنیت انرژی و تاکید بر جلوگیری از آســیب های چالش 
های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، بحرانهای جهانی، جنگ، 
پاندمی، تروریسم و خشونت؛ قرض و بدهی های مالی کشورهای 
کوچک و اقتصادهای در حال رشــد به ویژه در پرتو شرایط فعلی 
جهان و لزوم عمل دولت های شمال به تعهدات خود؛ حرکت به 
سوی انرژی های تجدید پذیر و پاک و لزوم در نظر گرفتن آسیب 
پذیری های کشــورهای کوچک تر و ضعیفتر؛ و نیز لزوم ارتقای 
همکاری ها و مشارکت بین المللی کشورهای جنوب از محورهای 
اصلــی صحبتهای وزاری خارجه شــرکت کننده در این اجالس 
بود.سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند نیز بعنوان میزبان و 
ســخنران افتتاحیه این نشست اظهار داشت: هند بعنوان رئیس 
گروه ۲٠ ، در ســال ۲٠۲٣، سعی دارد تا با برگزاری برنامه ها و 
رویدادهای مختلف نقطه نظرات سایر کشورهای مطرح جهان را 
نیز جمع آوری و منعکس نماید.جایشانکار، وزیر خارجه هند، در 
صحبتهای پایانی خود نیز تاکید کرد: هند همیشه بخشی از راه 
حل است و آماده است ابتکارات، فن آوری و منابع خود را با سایر 
کشــورهای دیگر به اشتراک بگذارد.بر اساس این گزارش، دولت 
هند با هدف آمادگی برای برگزاری اجالس سران گروه ۲٠ که در 
شهریور ماه سال ۱۴٠۲ به ریاست هند برگزار خواهد شد، نشست 
ســران و وزرای خارجه منتخب چند کشور در حال توسعه را با 

عنوان » صدای جنوب » به شکل وبیناری برگزار کرد.
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گزیده خبر

رئیس جمهور در جمع فعاالن اقتصادی یزد:
نیروهای فاقد روحیه تحولی باید کنار بروند

یزد- رئیس جمهور گفت: مدیران دســتگاه ها، نیروها و کارشناســانی که فاقد 
روحیه تحولی هســتند را کنار بگذارند تا مسیر رونق باز شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، پنجشنبه شب در همایش طالیه داران 
پیشرفت با ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی 
اســت که تکانه های اقتصادی را کنترل کند، فناورپایه باشد و توانایی های کشور 
را بــه دانایی ها ضمیمه کند و اقتصاد علــم پایه و فناور پایه را در همه حوزه ها و 
بخش ها شکل دهد و بتواند ارزش افزوده برای بسیاری از زمینه ها در کشور ایجاد 
کند.وی عنوان کرد: ایجاد امید در دل مردم برای اینکه چرخ های تولید در کشور 
در حال حرکت است، اتفاق خوشــایندی است.رئیسی اقتصاد دانش بنیان را از 
اولویت های دولت برشمرد و گفت: همه بخش ها در دولت باید همت خود را در 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهند و تسهیل کنند، نه تسهیل در سخن 
بلکه تســهیل در عمل و از اقداماتی که فعال اقتصادی را خسته و او را در چرخه 
اداری گرفتار می کند، جلوگیری شــود که این نیازمند یک کار تحولی اســت.

وی بــا بیان اینکه در این حوزه ها نیازمند تحول هســتیم، عنوان کرد: مدیران، 
کارشناسانی که روحیه تحولی ندارند را کنار بگذارند و راه را برای رونق تولید در 
کشور باز کنند.رئیسی تاکید کرد: همه کشور باید توجه داشته باشد که امروز راه 
برون رفت از مشــکالت فقط تولید، رونق تولید و رونق اقتصادی است زیرا رونق 
تولید و رونق اقتصادی به همه حوزه های دیگر از جمله آســیب های اجتماعی 
وابسته است و همه کارها وابســته به اموری است که بتواند تولید را رونق دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: تاکید می کنم که استاندار یزد، با وزرای مربوطه همین 
نشست ها را داشته باشید و شرایط گفتگوی آنها با فعاالن بخش خصوصی، فعاالن 
اقتصادی و … را فراهم کنید تا بتوانند مباحث آنها را دنبال کنند و این نشست ها 
حتماً با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد برگزار شود.وی تاکید 
کرد: در نشست های بعدی که با فعاالن اقتصادی داریم، دوباره نباید این مسائل 
تکرار شود و باید شاهد برداشتن گامی به سمت جلو باشیم.رئیسی تصریح کرد: 
اگر اینجا یزد نبود و یزدی ها هم امتحان خود را به خوبی پس نداده بودند و امروز 
شاهد این صنایع پیشرفته نبودیم و کار نو ارائه نداده بود، شاید این اتفاقات رقم 
نمی خورد و تالش و فعالیت شما امیدآفرین است.وی ادامه داد: امید امروز فقط 
سخن گفتن نیست و فعاالن اقتصادی و مدیران باید با شجاعت و با امیدآفرینی 
هم خود امید داشته باشید و هم امید بیافرینید و در این عرصه با جدیت حضور 
پیــدا کنید و خود را مصمم بدانیــد که این موانع را بایــد از پیش پا بردارید و 
خوشبختانه استاندار یزد و مدیران ادارات هم در این زمینه انگیزه دارند و پای کار 
هستند.رئیسی تصریح کرد: ما به همه احترام می گذاریم اما احترام نظام از همه 
باالتر است و احترام نظام در نشاط داشتن مردم و امید و انگیزه داشتن آنهاست.

وی بیان کرد: نباید شــرمنده جوان بیکار یا بی جهیزیه باشیم؛ گاهی نداریم اما 
کشور ما مملو از ظرفیت است و باید از این ظرفیت ها در راستای حل مشکالت 
مردم استفاده کنیم.رئیس جمهور با اشاره به سفر خود به کشور تاجیکستان بیان 
کرد: از آن زمان تا امروز صادرات ما ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده و جای جای این 
دنیا مشتری کاالی ایرانی هستند و به عراق که رفتم در هتلی که مستقر بودم، هر 
کاالیی می دیدم، متوجه شدم که بهترین آن را ایران و استانهایی نظیر یزد تولید 
کرده اند.وی اظهار داشت: تولیدات ما نه تنها در منطقه بلکه در کشور نام آور است 
که نمونه آن کاشی و سرامیک و … است.رئیس جمهور با اشاره به سخنان فعاالن 
اقتصادی یزد عنوان کرد: اســتان نباید منتظر بنشیند تا در مرکز برای او نسخه 

بپیچند، نباید منتظر مرکز بود و باید در استان مسائل پیگیری شود.
رئیسی عنوان اظهار داشت: هنر نیست از کنار مسئله به راحتی بگذریم بلکه هنر 
باید حل شود و به گفته رهبری تمام مسائل کشور در داخل کشور راه حل دارد و 
نگاه ما این است که هم مسئله را بشناسیم و هم به حل و اجرا و پیگیری بپردازیم.

وی با اشاره به انتقاد یکی از فعاالن اقتصادی یزد مبنی بر اینکه برخی تعطیلی ها 
به تولیدکنندگان خسارت می زند، گفت: این حرف درستی است و اگر الزم باشد 

بنادر باید شبانه روزی شود.
رئیسی در مورد اتباع خارجی نیز بیان کرد: طرح ساماندهی توسط وزارت کشور 
دنبال شــده و در اســتان یزد نیز این موضوع باید با جدیت دنبال شــود و کار، 
تحصیل، اشتغال، ازدواج و احوال شخصیه آنها باید ساماندهی شود.وی ادامه داد: 
همه این موارد باید با نظارت کامل دولت انجام شود و وزارت کشور بخشی از آن 
را دنبال کرده است.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت 
نیروهای بومی در اســتان یزد عنوان کرد: جذب نیروهای بومی در هر اســتانی 
اولویت دارد و در شــرایط مســاوی، نیروی بومی حتماً در همه مشاغل اولویت 
دارد.وی در مورد انتقادات انجام شــده از سامانه ها تصریح کرد: سامانه ها برای 
تسهیل هستند و اگر قرار باشند خودشان عامل پیچیدگی شود، درست نیست و 
باید ساماندهی شود.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: سیاست 
دولت در صنعت گردشــگری که در سند تحول نیز آمده، رونق گردشگری است 
زیرا اقتصاد گردشــگری می تواند در کشور تحول ایجاد کند و یزد یکی از کانون 
های گردشگری کشــور است.وی ادامه داد: گردشگری سالمت در یزد می تواند 
به شــدت توسعه پیدا کند و با ایجاد زیرســاخت های مناسب، یزد را به کانون 
گردشگری سالمت کشور تبدیل کنیم که این مهم توسط دولت حمایت می شود 
و دغدغه سرمایه گذاران را برطرف می کنیم.رئیسی با بیان اینکه زمان را نباید از 
دست بدهیم، افزود: ما گرفتار یک مهمان ناخوانده به نام کرونا شدیم که به بخش 
های مختلف خســارت زد و یکی از بیشترین آسیب ها به بخش گردشگری وارد 
شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد ۶.۶ درصدی اقتصادی 
گفت: این رشــد ناشی از رشد تولید است ضمن اینکه رشد اقتصادی وابسته به 
تحول و رشــد در بخش های مختلف از جمله تولید است. هیچ کاالیی که تولید 
داخلی، استاندارد و با کیفیت دارد را موافق واردات آن نیستیم.رئیسی با اشاره به 
اینکه پارک علم و فناوری یزد از پارک های نمونه کشور است، ادامه داد: دولت سه 
وظیفه دارد، درایت، نظارت و حمایت و همه باید خود را موظف بدانند که بخش 

خصوصی را حمایت کنند.

فروش ۱۵۳۴ میلیارد تومان اموال تملیکی 
در مزایده ۲۶۴

مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد که در مزایده 
۲۶۴ این سازمان باالترین میزان فروش در مزایده های فوق العاده کاالهای تملیکی 
رقم خورد.به گزارش ایلنا و به نقل از شادا، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد: در مزایده ۲۶۴ سازمان 
جمــع آوری و فروش اموال تملیکی ۱,۵۳۸ میلیارد تومان کاال عرضه شــده بود 
که شــامل انواع کاال از جمله ماشین آالت راهســازی بود سال ها در گمرکات و 
بنادر نگهداری می شد و تعیین تکلیف نشده بود.وی ادامه داد: همچنین تعدادی 
خودروهای ســواری و کاالهای دیگر از جمله حدود ۴۷۰ کیلو زعفران بود که به 
اتهام قاچاق به نفع دولت ضبط شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده 
شــد.وی همچنین گفت که برخی از این کاالها به شرط صادرات فروخته شده 
است.مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد: در این 
مزایده با باالترین فروش سازمان اموال تملیکی در مزایده های فوق العاده مواجه 
بودیــم به طوری که از این میزان ۸۱۷ میلیارد تومان از کاالها دارای پیشــنهاد 

بوده و با رشد ۵۳ درصدی ۱,۲۵۴ میلیارد تومان از این کاالها به فروش رسید.

تخفیف ویژه داناپالس برای مشترکان جدید
پلتفرم آموزش آنالین »داناپالس« ایرانسل، طرح های تخفیفی برای مشترکان جدید خود 
در نظر گرفته است.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متقاضیان جدید استفاده از خدمات 
آمــوزش آنالین داناپالس، می توانند با مراجعه به صفحه طرح های فروش، در وب ســایت 
داناپالس به نشــانی danaplus.net/plans، طرح های متنوع این پلتفرم را مشــاهده و طرح 
متناسب با نیاز خود را که تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، شامل ۳۰ درصد تخفیف است خریداری 
کنند. از جمله طرح های پرفــروش ماهانه، می توان به طرح »۱۰ نفره ++B«، طرح »۱۵۰ 
نفره  C« و طرح »۳۰۰ نفره F« اشــاره کرد.در تمامی طرح ها، امکان اســتفاده از  API و 
اضافه کردن لوگو موردنظر در محیط آنالین وجود دارد. از دیگر امکانات این طرح ها، امکان 
برگزاری تعداد نامحدود وبینار، کالس، رویداد و جلسه و امکان استفاده از ۵ وبکم به صورت 
همزمان است. این   تخفیف تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ بر روی سرویس های پرطرفدار داناپالس 
و استفاده مشترکان جدید اعمال می شود.»دانا پالس« ایرانسل، یکی از پلتفرم های اصلی 
شــبکه دانا، زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند کشور، برای آموزش آنالین و برگزاری 
نشســت های مجازی و وبینار است که توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 

ایران، برای کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی ارائه شده است. 

 آغاز پویش احسان همراه اول از روز مادر
 تا روز پدر

همراه اول از آغاز پویش احســان بــه والدین در ایام والدت حضــرت زهرا)س( تا میالد 
حضرت علی)ع( خبر داد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه 
اول همزمان با فرارســیدن سالروز والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر، پویش ختم سوره 
»ممتحنه« را با هدف تقویت پیام ارزشمند »احسان به والدین« آغاز کرد.تمامی مشترکان 
همراه اول می توانند تا حدفاصل میالد حضرت علی)ع( و روز پدر برای مشــارکت در این 
پویش با شــماره »999۸« به صورت رایگان تماس گرفته و ضمن ســهیم شدن در ثواب 
ختم سوره ممتحنه، نام نیکی از خود در یاری نیازمندان سالمند به جای گذارند.اپراتور اول 
تلفن همراه کشور تصمیم دارد در ازای مجموع دقایق تماس گرفته شده با سامانه 999۸ 
و در راستای مسوولیت اجتماعی خود، مبلغی را جهت کمک به پدران و مادران سالمند و 

نیازمند در آسایشگاه ها اهداء کند.

برنامه دولت برای بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده چیست؟

 از افزایش حداقل »حقوق« بازنشستگان تا »حق اوالد«
 و »کمک هزینه عائله مندی«

صبح روز چهارشنبه، ۲ دی ماه، الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ از 
ســوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسالمی شد؛ در 
این بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیاردی که نســبت به سال گذشته 
افزایش ۴۰ درصدی را نشــان مــی دهد، تغییرات مهمی در 
حوزه بازنشســتگی اتخاذ شده که مهمترین آن افزایش سن 
»بازنشستگی« است.به گزارش ایسنا، مطابق بند د تبصره ۲۰ 
)نظام اداری و سرمایه انسانی دولت( ماده واحده الیحه بودجه 
۱۴۰۲ ، ســنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام 
مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر 
در مشــاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم 
از لشــکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند، 
در صورت اعالم نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت 
شرط سنی به مدت ۲ سال افزایش می یابد.این بند اگرچه با 
قید »اعالم نیاز دســتگاه« و »رضایت مستخدم« و در صورت 
موافقت نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از سال آینده به 
اجرا در خواهد آمد و البته هنوز جزئیات بیشــتری درباره آن 
اعالم نشده، می تواند گامی در راستای اصالحات پارامتریک 
در قواعد بازنشســتگی به شمار آید؛ اصالحاتی که باتوجه به 

وضعیت صندوق های بازنشستگی، ضروری به نظر می رسد.
چراکه از صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از سه بحران 
کشور نام برده شــده و پرداخت تعهدات دوران بازنشستگی 
ســاالنه بار مالــی عظیمی را بر دولتها تحمیــل می کند؛ به 
گونه ای که اخیرا سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعالم 
کرد که سهم دولت تنها در ایفای تعهدات صندوق بازنشستگی 
کشوری به بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در سال و ضریب 
پشتیبانی به کمتر از یک رسیده است.از جمله عوامل زمینه 
ساز بروز بحران در صندوق های بازنشستگی می توان به عدم 
اصالح قوانین مترتب بر بازنشســتگی اشاره کرد که علی رغم 
افزایش ســن امید به زندگی، همچنان تغییری نکرده و برای 
سالیان سال است که به سنت گذشته اجرا می شوند و به نظر 
می رسد یکی از راهکارهای مهم برون رفت از مشکالت فعلی 
صندوق های بازنشســتگی حرکت دولت به سمت اصالحات 
پارامتریک از جمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی باشد که 
مورد تاکید اســناد باالدستی از جمله سیاستهای کلی تامین 

اجتماعی نیز قرار گرفته است.
اما در الیحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حداقل حقوق 

بازنشستگان کشوری و لشکری، پرداخت پاداش پایان خدمت 
و  سقف خالص پرداختی بازنشستگان چه قدر خواهد بود؟.

حداقل حقوق کشوریها و لشکریها 6.3 میلیون تومان
ضمن آنکه بــه طور خالصه می توان گفــت افزایش حداقل 
حقوق برای بازنشســتگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق 
بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
و ســایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان 
۲۰ درصــد افزایش می یابــد  و حداقل حقوق نباید کمتر از 
شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد. در ادامه به بندهای ذکر 
شده در این زمینه اشاره می شود:در بند ۲ تبصره ۱۲ )حقوق 
و دســتمزد( مــاده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده اســت: 
حقوق بازنشســتگان و مشــترکان صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشکری و ســایر صندوق های بازنشستگی وابسته 
به دســتگاه های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش 
می یابــد به نحــوی که پــس از اعمال ایــن افزایش، حکم 
حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های 
بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از 

شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر  نباشد.بر اساس بند ۴ 
این تبصره نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن قانون 
مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، 
حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق 
بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان 

۲۰ درصد افزایش می یابد.

افزایش حق اوالد و کمک هزینه عائله مندی
در بند ۳ تبصره ۱۲ )حقوق و دســتمزد( ماده واحده الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ که به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
اشــاره دارد از افزایش حق عائله مندی و اوالد سخن به میان 
آمده و اینگونه قید شــده اســت که »امتیــاز کمک هزینه 
عائله منــدی و حق اوالد، موضوع بند )۴( مــاده )۶۸( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب 
۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معــادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان 
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین 

می گردد«.

 سقف خالص پرداختی بازنشستگان: 50 میلیون تومان
همچنین در الیحه بودجه سال آتی ذکر شده است که سقف 
خالص پرداختی متوســط ســاالنه از محل حقوق و مزایای 
مستمر و غیرمســتمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت 
هرعنوان در ســال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق بگیر در 
دســتگاه های اجرایی موضوع ماده ۲9 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین نیروهای مســلح، وزارت اطالعات و سازمان 
انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشــوری و لشــکری، اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و 
قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های 
بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی 
وابسته به دستگاه های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان 
پانصد میلیون ریال )۵۰ میلیون تومان( است.پرداخت مازاد بر 
این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان 
کشــوری و لشــکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، 
قضات و بازنشســتگان در وزارتخانه ها و شــرکتهای دولتی و 
همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق 
توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع 

است.

مجوز واگذاری اموال برای پرداخت پاداش پایان خدمت
در این الیحه آمده اســت که به دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده 
می شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود 
با هدف تسهیل در پرداخت،  در صورت موافقت مستخدم یا 
مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی 
و دارایی نســبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول 
دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی ترین مقام دستگاه و تعیین 
قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، 
به واجدان شرایط بازنشســتگی به صورت منفرد یا مشترک 
اقدام کند.دســتورالعمل اجرایی این بند توســط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و 
سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب 

قانون، ابالغ خواهد شد.
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در گفت وگوی تشریح شد:
رقم فروش نفت در بودجه ۱۴۰۲ واقع بینانه است؟ 

نماینده سابق مجلس گفت: درآمد حاصل از فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت بستگی به روابط ما با دنیا دارد، اگر روابط ما با دنیا به همین شکل پیش برود حتما این رقم محقق نمی شود.هدایت اهلل 
خادمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی تحقق رقم ۱.۴ میلیون بشکه ای فروش نفت در الیحه بوده ۱۴۰۲ اظهار داشت: در شرایط فعلی نوشتن بودجه ای که ۸۰ درصد درست از آب در 
بیاید واقعا سخت است و مطمئنا آنچه نوشته می شود تحقق پیدا نمی کند. وی با بیان اینکه به عدم ثبات در اقتصاد کشور و پیرامون کشور ما افزود: برای تحقق بودجه ابتدا باید محل درآمدها را 
بدانیم. درآمد حاصل از فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت بستگی به روابط ما با دنیا دارد، اگر روابط ما با دنیا به همین شکل پیش برود حتما این رقم محقق نمی شود.نماینده سابق مجلس با بیان 
اینکه مطمئنا نمی توانیم این میزان صادرات را داشته باشیم، گفت: در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی در پایان و یا حتی اواسط سال با کسری بودجه مواجه می شویم. وی تاکید کرد: وقتی 
چنین شرایطی داریم حتی اگر بخواهیم جهت ترغیب خریداران با تخفیف هم این حجم نفت را بفروشیم قیمت احتمالی ۸۵ دالر که برای فروش نفت در نظر گرفته ایم تحقق پیدا نمی کند 
بنابراین کسری خواهیم داشت و درآمدها محقق نخواهد شد.خادمی یادآور شد: در حال حاضر به لحاظ اقتصادی شرایط ناایمن است بنابراین پیش بینی ها درست درنمی آید که بتوانیم بر اساس 
آن برنامه ریزی کنیم.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که شرایط تغییر کند و روابط ما با دنیا بهتر شود تا بتوانیم صادرات نفت را در شرایط غیرتحریمی انجام دهیم، تحقق بودجه بر اساس رقم 
تعیین شده فروش نفت شدنی است در غیر این صورت با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و شاید سال ۱۴۰۲ یکی از بدترین سال های اقتصادی کشور باشد و باید کمربندها را محکم ببندیم.

نماینده سابق مجلس گفت: در شرایط فعلی نوشتن بودجه ای که ۸۰ درصد درست از آب در بیاید واقعا سخت است و مطمئنا آنچه نوشته می شود تحقق پیدا نمی کند. 

گزیده خبر

تصویب الیحه ممنوعیت صادرات نفت از 
ذخایر استراتژیک آمریکا به چین  

مجلس نمایندگان آمریکا به اتفــاق آرا الیحه ای را برای ممنوعیت صادرات 
نفت برداشــت شده از ذخایر نفت استراتژیک به چین را تصویب کرد اما این 
الیحه با آینده مبهمی در سنای آمریکا رو به رو خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
این الیحه با ۳۳۱ رای موافق در برابر ۹۷ رای مخالف در مجلس نمایندگان 
آمریکا که جمهوریخواهان با فاصله اندکی اکثریت آن را ماه جاری به دست 
گرفتند، تصویب شد. همه رای های منفی از سوی دموکراتها داده شد.مسئله 
صادرات نفت آمریکا به چین ســال گذشــته که جو بایــدن، رئیس جمهور 
دموکرات آمریکا، فروش ۱۸۰ میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک 
بــا هدف کنترل قیمــت نفت را اعالم کرد، به موضــوع وحدت بخش میان 
جمهوریخواهان تبدیل شــد.تا اکتبر سال میالدی گذشته، شرکتهای نفتی 
آمریکا حدود ۶۷ میلیون بشــکه نفت به چین صادر کردند. اما در کل سال 
۲۰۲۰ که دونالد ترامــپ جمهوریخواه، رئیس جمهور وقت آمریکا بود، این 
کشور ۱۷۶ میلیون بشــکه نفت به چین صادر کرده بود.کتی مک موریس 
راجــرز، نماینده جمهوریخواه از ایالت واشــنگتن گفت: ما نباید کلید آینده 
انرژی خودمان را به حزب کمونیست چین تقدیم کنیم. دولت بایدن ذخایر 
نفت اســتراتژیک ما را هدر داده اســت.بنجامین سالزبری، تحلیلگر شرکت 
هایت کپیتال مارکت در این باره گفت: این قانون یکی از چندین الیحه پیام 
رســانی بوده که جمهوریخواهان به دنبال تصویب آن در اوایل ســال جاری 
هستند تا اختالفات بین دو حزب سیاسی را بارز کنند اما تبدیل این الیحه به 
قانون مستلزم مصالحه های دشواری با سنا است که تحت کنترل دموکراتها 
قرار دارد.دولت بایدن برنامه ای برای فروش بیشتر از ذخایر نفت استراتژیک 
اعالم نکرده اســت. با این حال، تحت قانونی که توسط کنگره در سال های 
پیش تصویب شده، ممکن است فروش نفت به مقدار اندک از این ذخایر در 
سال جاری صورت بگیرد.بر اساس گزارش رویترز، نمایندگان مجلس آمریکا 
همچنین هفته جاری به ایجاد یک کمیته منتخب درباره چین رای دادند تا 
با نفوذ بین المللی روبه رشد پکن مقابله کند. کوین مک کارتی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا اظهار کرد: این کمیته به مسائلی مانند برگرداندن مشاغل 
از چین به آمریکا، تضمین مالکیت معنــوی و بازگرداندن زنجیره تامین به 

کشور رسیدگی خواهد کرد.

چرا احتمال پیوستن هند به سقف قیمت 
نفت روسیه صفر است؟

حتمال پیوستن هند به ســقف قیمت نفت روسیه تقریباً صفر است، چون 
دهلی نو به منافع سیاسی و اقتصادی خود متکی است.به گزارش ایلنا از تاس؛ 
ناندان اوننیکریشنان، تحلیلگر سیاسی هندی و عضو برجسته بنیاد تحقیقاتی 
آبزرور گفت، احتمال پیوســتن هند به سقف قیمت نفت روسیه تقریباً صفر 
است، چون دهلی نو به منافع سیاسی و اقتصادی خود متکی است. البته به 
دلیل چنین تصمیمی با تحریم های ثانویه اتحادیه اروپا نیز مواجه نخواهد شد. 
وی افزود: در حال حاضر شانس پیوستن هند به سقف قیمت نفت تقریباً صفر 
است. هند صرفاً بر منافع خود، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک تکیه خواهد 
کرد. در حال حاضر عالقه ای به واردات نفت ارزان از روســیه وجود دارد که 
هند آن را رد نخواهد کرد. در واقع دهلی درآمدهای بسیاری دریافت می کند.

وی خاطرنشان کرد: این کشور با تهدید تحریم های ثانویه اتحادیه اروپا برای 
خرید نفت روسیه مواجه نیست. ۸۵ درصد از اقتصاد هند در بخش خصوصی 
اســت و این شــرکت ها صرفاً به منافع تجاری خود پایبند خواهند بود.این 
کارشــناس هنذی گفت: صنایع ریالینس بزرگترین خریدار نفت روسیه در 
هند است که دارایی های بزرگی در آمریکا دارد، اما واردات از روسیه را متوقف 
نکرده است.هند که سومین واردکننده بزرگ نفت خام در جهان پس از چین 
و ایاالت متحده است، به طور فعال نفت روسیه را خریداری می کند. در اوایل 
سال ۲۰۲۲، سهم روسیه در سبد واردات نفت این کشور ۰.۲ درصد بود، اما 

تا پایان سال به بیش از ۲۰ درصد یا تقریباً ۱ میلیون بشکه در روز رسید.

 صادرات ال پی جی روسیه به چین
 دو برابر شد 

بررســی آمار منابع صنعتی و تحلیل رویترز نشان داد روسیه صادرات ریلی 
ال پی جی یا گاز نفتی مایع شده به چین را در سال ۲۰۲۲ در راستای تالش 
برای متنوع کردن فروش صادرات انرژی خود بیش از دو برابر افزایش داد.  به 
گزارش ایسنا، معامله گران می گویند علت عمده افزایش صادرات ال پی جی 
روســیه به چین، افزایش تحویل از سوی شرکت نفت ایرکوتسک پس از راه 
اندازی کارخانه فرآوری گاز اوست کوت در شرق سیبری بوده است.طبق آمار، 
صادرات به چین در مقایســه با ۶۲ هزار و ۶۰۰ تن در سال ۲۰۲۱، به ۱۴۷ 
هزار و ۱۰۰ تن در ســال ۲۰۲۲ افزایــش یافت.ال پی جی یا پروپان و بوتان، 
بیشتر به عنوان سوخت برای خودروها، گرمایش و تولید مواد شیمیایی دیگر 
استفاده می شود. تقریبا همه صادرات ال پی جی روسیه به چین از طریق ریلی 
انجام می شود. سایر صادرکنندگان بزرگ ال پی جی مانند گازپروم، روسنفت، 
لوک اویل، تات نفت و سیبور عرضه خود را از اوکراین و اروپا در سال میالدی 
گذشــته به سمت شرق تغییر دادند.این افزایش همچنین در حالی روی داد 
کــه تجارت با چین در ســال ۲۰۲۱ در بحبوحه پاندمی کووید کاهش پیدا 
کرده بود.بر اساس گزارش رویترز، معامله گران می گویند صادرات ال پی جی 
از روســیه به چین در حال حاضر به دلیل موانع زیرساخت مانند محدودیت 

ظرفیت ریلی، با محدودیت روبه روست.

رکورد واردات جهانی ال ان جی 
شکسته شد

حجــم واردات جهانــی گاز طبیعی مایع یا ال ان جی در ســال 
میالدی گذشــته تحت تاثیر تالش اروپا برای استفاده از منابع 
جایگزین گاز روســیه، به رکورد بــاالی جدیدی صعود کرد.به 
گزارش ایســنا، واردات جهانی گاز طبیعی مایع ســال میالدی 
گذشــته که اروپا تالش کرد به جای استفاده از گاز روسیه که 
از طریــق خط لوله وارد می شــود، منابع دیگری را پیدا کند و 
همچنین تقاضای باالی آسیا برای خرید، به رکورد ۴۰۹ میلیون 
تن رسید.طبق آمار رفینیتیو آیکان، واردات جهانی ۴۰۹ میلیون 
تن ال ان جی در سال ۲۰۲۲ باالتر از آمار واردات ۳۸۶.۵ میلیون 

تن در سال ۲۰۲۱ بود.
شــرکت تحلیل اطالعــات کاالی کپلر میــزان واردات جهانی 
ال ان جی در سال ۲۰۲۲ را ۴۰۰.۵ میلیون تن تخمین زد که در 
مقایسه با ۳۷۹.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

اگرچه آسیا مقصد اصلی واردات ال ان جی در سالهای پیش بوده 
اســت اما اروپا که در تالش برای یافتن منابع جایگزین واردات 
گاز روسیه از خط لوله بود، به عنوان بازار بزرگ گاز طبیعی مایع 
ظاهر شد. برآورد می شود اروپا حدود یک چهارم از کل ال ان جی 
که ســال گذشته معامله شــد را وارد کرده و در رقابت با آسیا 
برنده شــده اســت زیرا قیمت پایه بازار گاز اروپایی پس از آغاز 
کاهش عرضه گاز از ســوی روسیه به اکثر مشتریانش در غرب، 
به شدت افزایش پیدا کرد.طبق آمار رفینیتیو که توسط روزنامه 
فایننشــیال تایمز گزارش شده است، در ســال ۲۰۲۲ واردات 
ال ان جی به اتحادیه اروپا به رکورد ۱۰۱ میلیون تن رســید که 
۵۸ درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۱ داشت. اتحادیه اروپا 
مجموعا ۲۴ درصد از کل ال ان جی که سال گذشته تجارت شد 

را وارد کرده است.
تقاضای ضعیف در آســیا بخصوص در چین که شــاهد کاهش 
کم ســابقه مصرف گاز در بحبوحه کندی رشــد اقتصادی بود 
و عدم توانایی مالی کشــورهای جنوب و جنوب شــرقی آسیا 
برای خرید محموله های تک گــران ال ان جی کمک کرد اروپا 
ال ان جی بیشتری وارد کند.شرکت مشاوره تایمرا انرژی در لندن 
در گزارشی نوشــت: تقاضای اروپا برای ال ان جی که اکنون ۵۰ 
میلیون تن در ســال اضافه شده است، شــوکه تقاضای به بازار 
جهانی ال ان جی وارد کرد که پیش از این هم با محدودیت عرضه 
روبرو بــود. نقش اروپا در بازار ال ان جــی از یک مصرف کننده 
منعطف تغییر کرد و به یک رقیب تهاجمی تبدیل شد.بر اساس 
گــزارش اویل پرایس، با وجود کاهش اخیر قیمت پایه گاز بازار 
اروپایی و پایین رفتن آن نسبت به قیمت پایه بازار شمال آسیا، 
اروپا همچنین عمده صادرات ال ان جی آمریکا را جذب می کند 

زیرا تقاضا در آسیا همچنان ضعیف است.

سخنگوی شرکت ملی گاز

جهش ۱۵۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز 
سخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: میزان مصرف گاز نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش 
داشته اما با این وجود تاکنون در هیچ نقطه ای از کشور شاهد 
قطع گاز نیستیم.عباس اعظمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکه سامانه برودتی که وارد کشور شده موجب جهش مصرف 
گاز شده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر میزان مصرف در 
بخش خانگی و تجاری به ۶۸۰ میلیون مترمکعب رســیده و 
پیش بینی می شود که به ۷۰۰ میلیون مترمکعب نیز برسد، 
علی رغم این جهش که ایجاد شــده محاسبه ای که صورت 
گرفته امروز نســبت به روز مشابه سال گذشته ۱۵۰ میلیون 
مترمکعــب معادل ۶ فاز پارس جنوبــی مصرف افزایش پیدا 
کرده اســت.وی افزود: علی رغم اینکه در برخی از استان ها 
مانند خراسان و اردبیل دمای هوای به منفی ۳۰ درجه رفته 
و مصرف به حداکثر رســیده است، با تمهیداتی که اندیشیده 
شده و آمادگی که تاسیسات در پاالیشگاه ها، خطوط انتقال و 
ایستگاه های تقویت فشار دارند، شبکه پایدار است و در هیچ 

منطقه ای قطع گاز نداریم.

به مدیریت مصرف توجه کنید
ســخنگوی شــرکت ملی گاز با بیان اینکه این دغدغه وجود 
دارد در اســتان هایی که سرشاخه های ما هستند، باتوجه به 
اینکه سامانه چندین روز است با قدرت و شدت فعال است و 
پیش بینی می شــود که از فردا ســامانه جدیدی وارد کشور 
شود و شاهد تشدید کاهش دما خواهیم بود، گفت: منابع گاز 
در جنوب کشــور است و از طریق شبکه ۳۹ هزار کیلومتری 
در سراسر پهنه کشور گازرسانی می شود، زمانی که استان ها 
همزمان در این شــرایط قرار می گیرند، به طور مثال استان 

فارس در دمای منفی ۱۲ درجه زیر صفر است، شاهد افزایش 
مصرف هستیم.اعظمی با بیان اینکه شبکه گاز مقداری ذخیره 
دارد که به تدریج مصرف می شود و مسافت های طوالنی که 
سرشــاخه هستند هیچ مشکلی وجود ندارد ولی گاز از شبکه 
تخلیه می شود و تا از جنوب به شمال برسد پدیده افت فشار 
رخ می دهد لذا در تک تک استان ها به ویژه کالن شهر ها و 
استان هایی که در انتهای سرشاخه ها هستند فقط یک درجه 

صرفه جویی و الگو مصرف ۱۸-۲۱ می تواند تاثیر گذار باشد.

پیگیر پویش یک اتاق گرم در روزهای سرد هستیم
وی ادامه داد: پویشی را تحت عنوان یک اتاق گرم در روزهای 
ســرد را پیگیری می کنیم، مردم مــی توانند کمک کنند تا 
روســتاهایی کــه در آذربایجان، اردبیل، مازنــدران قرار ارند 
دچار مشــکل نشوند، زمانی که برف می بارد این روستاها در 

کوهســتان ها ۱۰ تا ۱۵ روز محصور هستند، خداروشکر در 
شــرایط فعلی تمام این خانه ها گرم هستند، اما با این شدت 

مصرف نگران هستیم.

احتمال کاهش افت فشــار گاز در برخی استان ها در 
صورت عدم کاهش مصرف

سخنگوی شرکت ملی گاز در پاسخ به این سوال که اکنون در 
کدام اســتان ها با افت فشار گاز مواجه هستیم، گفت: استان 
های کرســتان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
مازندران، گیالن، گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی 
روی سرشــاخه ها و انتهای شبکه قرار دارند، دغدغه ما برای 

این استان ها بیشتر است.

سرمای هوا در دهه های اخیر کم نظیر است
اعظمی با بیان اینکه این میزان سرمای هوا در دهه های اخیر 
کم نظیر بوده اســت، گفت: ســرمای هوا کل کشور را درگیر 
کرده و ماندگار است و در خراسان و خود مشهد نیز دمای هوا 
به کمتر از منفی ۲۰ درجه نیز رسیده است، نگرانی های برای 
این مناطق وجود دارد چراکه هم پر جمعیت هستند و اکنون 

به شدت تحت تاثیر سامانه سرمایشی قرار دارد.

در آماده باش کامل قرار داریم
وی با اشــاره به اهمیت مدیریت مصرف در حوزه گاز، اظهار 
کرد: چندین هفته اســت که همــکاران در آماده باش کامل 
قرار دارند، تقاضای ما این است که مردم نیز همراهی کافی را 
داشته باشند تا برای هیچکدام از مشترکان محدودیت اعمال 

نشود.

مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز تاکید کرد: اگر مردم در منازل یک بخاری 
را به مدت ۶ ساعت در روز خاموش کنند، روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب 
در کل کشور صرفه جویی می شــود.محمدرضا جوالیی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره رقم تولید و مصرف گاز در کشــور اظهار داشت: در حال 
حاضر ۸۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز در کشــور تولید می شود و طی ۲۴ 

ساعت گذشــته مصرف بخش خانگی و تجاری به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در 
روز رسیده است. 

در مرز هشدار گاز قرار داریم
وی با تاکید بر اینکه اکنون در مرز هشــدار مصرف گاز قرار داریم، گفت: چند 
عامل در بروز شــرایط کنونی دخیل هســتند، یکی موضوع تداوم همین وضع 
است یعنی اگر یک روز رقم مصرف ۷۰۰ میلیون متر مکعب باشد مشکل نداریم 
اما اگر روز بعد هم مصرف در همین محدوده باشد مشکل خواهیم داشت، تداوم 
و فشــار نقطه ای هم مهم اســت. در کل اگر مصرف از عدد ۶۵۰ میلیون متر 

مکعب باالتر برود وارد شرایط بحرانی گاز شده ایم. 

باید 100 میلیون متر مکعب در روز کاهش مصرف داشته باشیم
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز تصریح کرد: ما باید رقم مصرف را به زیر 
۵۷۰ میلیون متر مکعب در روز برسانیم تا از این اوضاع خارج شویم، یعنی باید 

۱۰۰ میلیون متر مکعب کمتر از میزان کنونی مصرف داشته باشیم.  

20 میلیون متر مکعب افزایش تولید داشته ایم
وی با اشــاره به افزایش ۲۰ میلیون متر مکعبی تولید نســبت به سال گذشته 
گفت: علیرغم افزایش تولید؛ میزان مصرف در شــرایط یکسان دمایی نسبت به 

پارسال ۳۰ میلیون متر مکعب بیشتر شده است. 
 مردم فقط 6 ساعت در روز یکی از بخاری ها را خاموش کنند

جوالیی بیان داشت: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد منازل از بخاری و مابقی از 
شوفاژ و پکیج جهت گرمایش استفاده می کنند اگر مردم در منازل یک بخاری 
را به مدت ۶ ساعت در روز خاموش کنند ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب در روز 

در کل کشور صرفه جویی می شود.  

فعال 30 میلیون متر مکعب در روز صادر می کنیم
وی درباره آخرین وضعیت صادرات گاز گفت: در حال حاضر به خاطر مشــکل 
فنی که برای یکی از ایســتگاه ها بوجود آمده رقم صادرات به ۲۵ تا ۳۰ میلیون 
متر مکعب رسیده است، در صورت رفع مشکل این میزان دو برابر خواهد شد.  

یک متر مکعب هم اوضاع باالنس منفی را بهبود می بخشد
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز درباره واردات گاز یادآور شد: اگر به میزان 
یــک میلیون متر مکعب در روز هم وارد کنیم شــرایط باالنس منفی را بهبود 
می بخشــد، بعبارت دیگر حتی یک متر مکعب هم شرایط باالنس منفی را کم 

می کند.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز

واردشرایطبحرانیگازشدهایم
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سخنگوی وزارت صمت خبر داد
تاتعیینتکلیفقیمتگذاریخودروها،محصولجدیدیواردبورسکاالنمیشود

طبق اعالم سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا مشخص شدن سازوکار قیمت گذاری خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد.
طبق اعالم امید قالیباف به ایسنا، وزارت صنعت، معدن تجارت تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت گذاری با شورای رقابت نمی تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس 
کاال صادر کند؛ از همین روی هم عرضه آتی دناپالس که قرار بود یکشــنبه هفته آینده عرضه شــود، لغو شــد؛  اما عرضه خودروهایی که تاکنون در بورس کاال، انجام شده است، 

می تواند ادامه دار باشد.

خبرهای تازه برای قیمت گذاری خودرو در راه است...
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به تعامل خوب وزارت صمت با شورای رقابت، تاکید کرد: به نظر می رسد سازوکار جدید قیمت گذاری خودرو به زودی اعالم شود.مشاور وزیر 
صمت از ذینفعان فروش خودرو در بورس خواست از شتاب زدگی پرهیز کنند.گفتنی است که با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، مجدد این شورا با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل 
تشکیل »کارگروه تخصصی خودرو« را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرد.بدین ترتیب، شورای رقابت بار دیگر 

مسئولیت قیمت گذاری خودروها را بر عهده خواهد گرفت.

گزیده خبر
تاثیر افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی

قیمتواقعیآیفون۶۰میلیونتوماناست
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشــان کرد: بدون تردید افزایش 
حقوق گمرکی در قیمت این نوع گوشی ها اثر می گذارد به عنوان مثال اگر یک 
کاالیی ۱۰۰ دالر باشد با ۴ درصد حقوق گمرکی که امسال از آنها اخذ می شد 
در نهایت ۴ دالر به قیمت تمام شده آن اضافه می شد اما مطابق با بودجه ۱۴۰۲ 
حقوق گمرکی این گوشی ها از ۴ درصد به ۸ درصد می رسد و گوشی های ۱۰۰ 
دالری بــه دلیل حقوق و عوارض جدید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان گران تر 
عرضه می شوند.احســان بیات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ 
به این پرسش که براســاس بند »ط« تبصره هفت الیحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق 
ورودی و رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی باالی ۶۰۰ دالر ۱۵ 
درصد تعیین شده است این در حالیست که در سال جاری حقوق گمرکی این 
گوشی های همراه ۱۲ درصد بوده است این موضوع چه تاثیری بر بازار این کاالها 
می گذارد؟ گفت: اتفاقی که در بازار رخ می دهد این اســت که گوشی های همراه 
باالی ۶۰۰ دالر، 3 درصد حقوق و عوارض گمرکی شان بیشتر می شود.وی تنها 
روش واردات گوشی های تلفن همراه باالی ۶۰۰ دالر را در ازای صادرات دانست 
و تصریح کرد: شرکت هایی که صادرات انجام می دهد می تواند در ازای صادرات 
گوشی باالی ۶۰۰ دالر وارد کند؛ بنابراین با ارز توافقی این نوع گوشی وارد کشور 
می شــود و به نظر می رسد که این رویه واردات را دشوار کرده باشد.عضو هیات 
مدیره اتحادیه فناوران رایانه با اشــاره به ۲ برابر شدن حقوق و عوارض گمرکی 
گوشــی های همراه زیر ۶۰۰ دالر، خاطر نشان کرد: بدون تردید افزایش حقوق 
گمرکی در قیمت این نوع گوشی ها اثر می گذارد به عنوان مثال اگر یک کاالیی 
۱۰۰ دالر باشد با ۴ درصد حقوق گمرکی که امسال از آنها اخذ می شد در نهایت 
۴ دالر به قیمت تمام شــده آن اضافه می شد اما مطابق با بودجه ۱۴۰۲ حقوق 
گمرکی این گوشی ها از ۴ درصد به ۸ درصد می رسد و گوشی های ۱۰۰ دالری 
به دلیل حقوق و عــوارض جدید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان گران تر عرضه 
می شــوند.بیات ادامه داد: حقوق و عوارض گمرکی گوشــی های همراه گران تر 
بیشتر می شود به عنوان مثال گوشی همراه ۱۰ میلیون تومانی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار 
تومان قیمت تمام شده آن افزایش پیدا می کند.وی با بیان اینکه افزایش حقوق 
گمرکــی در رویه واردات خللی ایجاد نمی کند، گفت: هزینه قیمت تمام شــده 
گران تر می شــود و رویه واردات تا زمانی که نوع ارز آن تغییر نکند اتفاق خاصی 
در این بازار ایجاد نمی شود و این کاالها یعنی گوشی های همراه باالی ۶۰۰ دالر 
وارد کشور می شود اما به سختی و در حجم کم.به گفته این فعال صنفی؛ قیمت 
واقعی آیفون باید ۶۰ میلیون تومان باشد اما نرخ ها امروز در بازار به دلیل کاهش 
عرضه متفاوت شده است و قیمت آیفون۱3 حدود 7۰ تا 7۵ میلیون تومان است 
و سیاســت دولت تا به امروز این اســت که مانع واردات آیفون ۱۴ شود. به نظر 
می رسد نسبتی بین عدم مجوز واردات این گوشی و امکان اتصال این گوشی به 
اینترنت اســتارلینگ وجود نداشته باشد.به گزارش ایلنا، مطابق با الیحه بودجه 
۱۴۰۲ وزارت امور اقتصاد و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی ایران( مکلف است 
منابــع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمــدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا 

صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود.

اشتغالروستاییانزیرسایهبازار
راکدفرش

عضو هیــات مدیره اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف با بیان اینکه صادرکننده نمی تواند در فضایی که رقبا بدون 
مشکل و حتی با سیاست های تشویقی متنوع فعالیت می کنند رقابت 
کند و در نتیجه این شــرایط تولید هم آسیب می بیند، گفت: نتیجه 
نهایی این وضعیت این اســت که اشتغال حوزه فرش که مربوط به 
افراد آســیب پذیر و متضمن بقای اقتصاد روســتایی است و جلوی 
مهاجرت روستاییان به شــهرها را می گیرد، آسیب می بیند.مرتضی 
میری در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه بخشی از کاهش تقاضای 
بین المللی این اســت که کار صادرکننده در دنیا خیلی سخت شده، 
اظهــار کرد: بهترین بازار فرش ایران، آمریکا بود که از دســت رفته 
و تولیدکننــده هنــدی این بازار را گرفته و خــود را با ذائقه آمریکا 
هماهنگ کرده اســت. بنابراین تقاضا برای فرش ایرانی کمتر شده 
است.وی با بیان اینکه این مسئله باعث شده تقاضا برای کاالی ایرانی 
کم شــود، تصریح کرد: عالوه بر ایــن با توجه به اینکه در داخل هم 
با افت تقاضای فرش دســتباف مواجه هستیم و  بازار فرش ماشینی 
در داخل توســعه پیدا کرده اســت، در نتیجه این شرایط و با عدد 
صادراتی ۶۰ میلیون دالری صادرات فرش دســتباف در سال، نباید 
میزان اهمیت این عدد سنجیده شود، بلکه اهمیت در زنجیره اشتغال 
گســترده دو میلیون نفری است که در حال از بین رفتن است.عضو 
هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف 
با بیان اینکه تعطیلی کارگاه ها و مهاجرت طراحان و مرمت کاران به 
کشــورهای همسایه از جمله ترکیه و تغییر شغل صادرکنندگان در 
مجموع باعث از بین رفتن اشتغال پایین دست و اقشار آسیب پذیر 
اســت، گفت که همین اآلن هم در برخــی مناطق این اتفاق افتاده 
اســت. برای مثال در برخی مناطقی که قبال فرش بافی مرسوم بوده، 
حاال دیگر مرسوم نیست و این وضعیت آسیب هایی دارد که به راحتی 
قابل جبران نیست.وی همچنین با اشاره به اینکه صادرات لوکوموتیو 
حوزه فرش است، تصریح کرد: نگاه توسعه بازار در حال حاضر برای 
ایران خیلی دور است و باید بتوانیم همین بازارهای موجود را حفظ 
کنیم. چراکه حتی برای حفظ چیزی که امروز در دســت داریم هم 
دست و پای ما بسته است. برخی  نگاه ها در زمینه ارز، اقتصاد، حمایت 
از تولید و مقرراتی مثل رفع تعهد ارزی که بالی جان صادرکنندگان 
اســت، از جمله دالیل این وضعیت است. تعهد ارزی از ابتدای امثال 
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب مجلس تبدیل به تکلیف 
قانونی شده، اما مجلس که این قانون را تصویب کرده طی نامه ای از 
معاون اول رئیس جمهور خواسته برخی حوزه ها از آن معاف شوند.به 
گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف، با این ناهماهنگی در حوزه ارزی، اقتصادی و قانون گذاری و 
رفتارهای موجود در حوزه بین الملل، صادرکننده نمی تواند در فضایی 
که رقبا بدون مشکل و حتی با سیاست های تشویقی متنوع فعالیت 
می کنند، رقابت کند و در نتیجه این شرایط تولید هم آسیب می بیند. 
نتیجه نهایی این وضعیت این است که اشتغال حوزه فرش که مربوط 

به افراد آسیب پذیر و متضمن بقای اقتصاد روستایی است.

وزن طلبکاری دولت را افزایش می دهند

 احتمال افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ حقوق دولتی معادن
عضو کمیســیون معادن اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: مقرر 
شده است که نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه 
و بودجــه در تعیین و بازنگری حقوق دولتی معادن به ترکیب 
اعضای شــورای عالی معادن اضافه شــود در این شرایط وزن 
طلبکاری دولت که امروز هم کم نیست اضافه می شود.مهرداد 
اکبریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در بررسی الیحه 
بودجــه معدنی ۱۴۰۲، گفت: مطابق با بند م تبصره 7 بودجه 
۱۴۰۲ ارزش خریــد مواد معدنی بــرای واحدهای فرآوری در 
صورت ارائه صورت حســاب الکترونیکی تایید شــده مطابق 
مــاده 9۵ قانون مالیات های مســتقیم و آیین نامه اجرایی آن 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شــود؛ 
بخش خصوصی با دولت نیز توافــق کرده بود که فاکتورهای 
مثبــت که در دفاتر مالی معادن و شــرکت های فرآوری تهیه 
می شــوند را به ســازمان امور مالیاتی بدهد و این سازمان نیز 
این فاکتورها را پذیرفته بود و بر اســاس آنها مالیات ســتانی 
می کرد.به گفته وی؛ فاکتورها نه به لحاظ قیمت گذاری بلکه به 
لحاظ ارزشی یعنی تناژ باید محاسبه شوند؛ محاسبه تناژ باید 
دقیق باشد و کارشناس دولت بر اساس گزارش های غیرواقعی 
نبایــد آن را مورد ارزیابی قرار دهد؛ در این بند به ارزش خرید 
مواد معدنی اشــاره شده اســت و در مورد قیمت مواد معدنی 
موضوعی را طرح نکرده است و تناژ و قیمت را باید بنا به فاکتور 
در آوردند و اگر اینگونه باشــد این بند مناســب است. اما اگر 

بخواهند دوباره تناژها را احصا کنند موضوع جدیدی پیش روی 
دولــت و فعاالن این حوزه مطرح می شــود که چالش برانگیز 
اســت.عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: 

فرصت واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین هر سال 
توسط وزارت صمت به ســازمان امور مالیاتی ارائه می شود با 
هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور 

مالیاتی موظف اســت اطالعات مرتبط با این بند را در اختیار 
وزارت صمت قرار دهد. شرکت ها اطالعات خود را سازمان های 
صمت اســتانی ارائه می دهند و بر اساس این اسناد است که 
سازمان امور مالیاتی، مالیات ستانی می کند.اکبریان با اشاره به 
عضویت ۲ نماینده جدید برای تعیین نرخ حقوق دولتی معادن، 
گفت: مقرر شــده اســت که نماینده وزارت  اقتصاد و دارایی 
و ســازمان برنامه و بودجه در تعیین و بازنگری حقوق دولتی 
معادن به ترکیب اعضای شــورای عالی معادن اضافه شود در 
این شرایط وزن طلبکاری دولت که امروز هم کم نیست اضافه 
می شود؛ به نظر می رســد ورود این اعضا در واقع با این هدف 
انجام شده اســت که دولت می خواهد سمت خود را سنگین 
کند تا کمتر شنونده باشد.وی تاکید کرد: پیش از تدوین این 
بند طلب کاری بخش خصوصــی از وزارت صمت بود که چرا 
حقوق این بخش را نادیده می گیرند اما با ورود این اعضا به نظر 
می رسد می خواهند ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ حقوق دولتی را باال 
ببرند.عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: 
فرمول محاســبه حقوق دولتی مشــخص است؛ درآمد واقعی 
معدن را محاســبه می کنند و درصد معقولی که عدد آن نباید 
باالتر از یک رقم مشــخص شود را به عنوان حقوق دولتی در 
نظر می گیرند؛ فکر می کنم نباید این اعضا اضافه می شدند و در 
آینده مشکل عدیده ای ایجاد خواهد و نگرانی های جدیدی  را 

برای بخش معدن ایجاد خواهد کرد.

بــدون  کاال  صــادرات 
احتســاب نفت خام، از 
 ۱۰ تا  فروردین  ابتدای 
دی ســال ۱۴۰۱، بالغ 
بــر 97.۸ میلیــون تن 
به ارزش ۴3.۱ میلیارد دالر بوده اســت.به گزارش ایســنا، بر 
اســاس آخرین آمار دریافتی از معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صادرات کاال 
بدون احتســاب نفت خام، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال 
۱۴۰۱، بالــغ بر 97.۸ میلیون تن به ارزش ۴3.۱ میلیارد دالر 
بوده است.بر اساس گزارش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
ایــران، نکته قابل توجه در آخریــن آمار گمرک که بر خالف 
رویه های قبل تا دهه اول دی ماه ارائه شده، در این است که از 
این میزان حدود ۱7.۵ میلیون تن به ارزش ۶.7 میلیارد دالر 
مربوط به صادرات )بدون احتســاب نفت خام( طی ۱۰ روزه 
نخست دی ماه ۱۴۰۱ است و بیش از ۸۵ درصد از ارزش آن 

را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می دهد.افزایش صادرات گاز 
طبیعی روند نزولی صادرات را معکوس و کاهش وزن صادرات 
را بــه افزایش صادرات تبدیل کــرد.از ابتدای فروردین تا ۱۰ 
دی سال ۱۴۰۱، رقم محصوالت و کاالهای وارداتی هم ۲۸.۲ 
میلیون تن و ارزش آن ۴۴.3 میلیارد دالر محاسبه شده است. 
از ایــن میزان، ۱.۰۵ میلیون تن بــه ارزش ۱.۵ میلیارد دالر 
مربوط به ۱۰ روز نخست دی ۱۴۰۱ بوده که بیشترین ارزش 
آن مربوط به واردات ذرت دامی با ســهم ۱۱.۵ درصد از کل 

ارزش واردات است.

رونــد ماهانه مقدار تجارت کاالی بــدون نفت خام- 
میلیون تن

بر اساس آمار منتشرشده گزارش اخیر معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، 
در مقایسه با ۱۰ روزه نخســت دی ماه ۱۴۰۱، روند ماهانه 
مقدار ارزش واردات تجارت کاالی بدون نفت خام- میلیون 

تن افزایش ۱۵.۵ درصدی در آذر ۱۴۰۱ نســبت به ماه قبل 
همین ســال داشــته و همچنین روند ارزش ماهانه مقدار 
صادرات تجارت کاالی بدون نفت خام- میلیون تن حکایت 
از افزایــش 3.۲ درصدی در آذر ۱۴۰۱ نســبت به ماه قبل 

همین سال دارد.

رونــد ماهانه ارزش تجارت کاالی بــدون نفت خام- 
میلیارد دالر

همچنین آمار نشــانگر این اســت که در مقایسه با ۱۰ روزه 
نخســت دی ماه ۱۴۰۱، روند ماهانــه ارزش واردات تجارت 
کاالی بدون نفت خام-میلیارد دالر بــا افزایش ۱۵.۵ درصد 
ارزش واردات در آذر ۱۴۰۱ نســبت به ماه قبل همین ســال 
مواجه بوده اســت و از سویی دیگر روند ماهانه ارزش صادرات 
تجارت کاالی بــدون نفت خام-میلیــارد دالر، افزایش 3.۲ 
درصدی آن را در آذر ۱۴۰۱ نســبت به ماه قبل همین سال 

نشان می دهد.

شرکای عمده تجاری ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 
1401

در ادامه گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شرکای عمده تجاری ایران 
از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ در بخش واردات، امارات 
بــا رقم ۱3.۶میلیارد دالر در رتبه نخســت شــرکای تجاری 
ایــران در واردات کاالهای بدون نفت خام قرار دارد.همچنین 
کشــورهای چین با رقم ۱۱.۵ میلیارد دالر، ترکیه با رقم ۴.۶ 
میلیــارد دالر، هند با رقم ۲.۴ میلیــارد دالر و آلمان با رقم 
۱.۴ میلیارد دالر به ترتیب در جایگاه های دوم، سوم، چهارم و 
پنجم شرکای تجاری ایران در واردات کاالهای بدون نفت خام 
قرار دارند.شرکای عمده تجاری ایران از ابتدای فروردین تا ۱۰ 
دی ۱۴۰۱ در بخــش صادرات نیز چین با رقم ۱۱.۸ میلیارد 
دالر در رتبه نخست شرکای تجاری ایران در صادرات کاالهای 
بدون نفت خام قرار دارد.از سوی دیگر کشورهای عراق با رقم 
۸.۶ میلیارد دالر، ترکیه با رقم ۶.۴ میلیارد دالر، امارات با رقم  
۴.۶ میلیارد دالر و  هند با رقم ۱.۵ میلیارد دالر به ترتیب در 
جایگاه های دوم، سوم، چهارم و پنجم شرکای تجاری ایران در 

صادرات کاالهای بدون نفت خام هستند.

مروریبرتجارتکاالییایرانازابتدایفروردینتادیماه
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گزیده خبر
قیمت طالی جهانی پس از اوج گیری دوباره 

ترمز کشید
قیمت طال در ســاعات اولیه امروز پنجشــنبه ثابت بود زیرا معامله گران 
منتظــر داده های کلیدی تورم ایاالت متحده بودند که می تواند بر مســیر 
سیاســت گذاری فدرال رزرو تأثیر بگذارد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ســاعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۶ درصد افزایش به 
۱۸۸۲ دالر و ۵۰ ســنت رســید و قیمت طال در بازار آمریکا نیز با ۰.۳۲ 
درصد افزایش به ۱۸۸۳ دالر و ۵۰ ســنت رســید.تمرکز سرمایه گذاران 
بر گزارش شــاخص قیمــت مصرف کننده ایاالت متحــده باقی می ماند. 
روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشــنبه گزارش داد سوزان کالینز، رئیس 
بانک فدرال رزرو بوســتون گفت که تمایل دارد نرخ بهره را در نشســت 
سیاســت گذاری آتی بانک مرکزی یک چهارم درصد افزایش دهد.اگرچه 
طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می شــود اما افزایش نرخ ها 
هزینه فرصت نگهداری شــمش را افزایش می دهــد. بانک بارکلیز اعالم 
کرد که با اشــاره به کاهش فعالیت در بخــش تولید، رکود خفیفی را در 
ایاالت متحده از ســه ماهه دوم مشــاهده می کند و تا فصل چهارم ادامه 
دارد.بر اســاس گزارش رویترز، پابلو هرناندز دی کوس، سیاستگذار بانک 
مرکــزی اروپا روز چهارشــنبه گفت: بانک مرکزی اروپــا انتظار دارد در 
نشست های آتی به افزایش نرخ های بهره به میزان قابل توجهی با سرعتی 
پایدار ادامه دهد.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای نقره با ۰.۱ درصد 
افزایش به ۲۳.۴۴ دالر رسید، پالتین ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۶۹ 
دالر و ۴۷ ســنت رسید و پاالدیوم با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۷۷۲ دالر و 

۴۸ سنت رسید.

چگونه از بورس سکه بخریم؟
فردا برای نخستین بار ربع سکه در بورس کاال عرضه می شود؛ 
بر این اساس، ســقف خرید برای هر متقاضی محدود بوده و 
زمان تحویل فیزیکی آن نیز پنج روز بعد از معامالت است.به 
گزارش ایســنا، قرار است از فردا به مدت سه روز کاری ۵۰۰ 
هزار قطعه ســکه طالی ربع بهار آزادی در بورس کاال عرضه 
شود. اطالعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معامالتی در 
بخش »بورس کاال« قسمت«گواهی سپرده کاالیی ناپیوسته«  

قابل مشاهده است.

قیمت سکه، ســاعت معامله و شرایط خرید برای هر 
متقاضی چگونه است؟

بر این اساس همه اشــخاص حقیقی باالی ۱۸ سال دارای 
کد ملی مجاز به انجام معامالت بوده و متقاضیان خریدربع 
سکه باید توجه داشته باشند که نماد مذکور دارای معامالت 
ثانویه نیســت.دوره پیش گشایش از ســاعت ۹ شروع شده 
و ســاعت ۱۳ خاتمه می یابد و راس ســاعت ۱۳ حراج تک 
قیمتی برگزار می شــود. دامنه قیمت سفارشــات و قیمت 
سفارش عرضه توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. این 
روند از شــنبه ۲۴ دی تا چهارشنبه ۲۶ دی ماه ادامه دارد. 
هر متقاضی نیز میتواند حداقل یک و حداکثر پنج ربع سکه 

خریداری کند.
سکه چه زمانی به خریدار تحویل داده می شود؟

تحویل ربع ســکه به مشتری از سوی خزانه، حداقل پنج روز 
کاری پس از معامله امکانپذیر اســت و زودتر از مهلت تعیین 
شده امکان تحویل ربع سکه به دارنده گواهی سپرده کاالیی 

وجــود ندارد. البته امکان نگهداری کاال در خزانه تا تاریخ ۲۰ 
اسفند ۱۴۰۳ وجود دارد. هزینه انبارداری، مبلغ ۱۰۰۰ ریال 
روزانه به ازای هر قطعه سکه طالی ربع بهار آزادی است. این 
هزینه بر عهده خریدار خواهد بود که در هنگام تحویل کاال از 
خزانه باید با انباردار تسویه شود. عالوه بر آن، مالیات بر ارزش 
افزوده نیز به میزان یک درصد هزینه انبارداری محاسبه و به 

انباردار پرداخت میشود.

شرایط تحویل سکه چیست؟
جهت تحویل گرفتن ربع ســکه از خزانه، الزم اســت مالک 
یــا نماینده قانونی وی، از یکم بهمن ماه ســال جاری و پس 
ازهماهنگــی با خزانه و دریافت نوبــت دریافت کاال، در زمان 
نوبت مشخص شــده، همراه با مدارک احراز هویت به محلی 
که هنگام اخذ نوبت توســط بانک اعالم خواهد شد، مراجعه 
کند. ربع سکه های تحویل داده شده به مشتریان بدون وکیوم 
است.پس از تحویل گرفتن ربع ســکه از خزانه، اعتراضی در 
خصوص کمیت و کیفیت کاالی تحویل شــده، قابل پذیرش 
نخواهد بود؛ از این رو، مالک میتواند در زمان تحویل، ربع سکه 
را رویت کرده و در صورت مغایرت با مشخصات کیفی اعالمی، 
از تحویل آن امتناع و ظرف دو روز مراتب را جهت رسیدگی، 
به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعالم کند.

دولت در الیحه بودجه ســال آینده پرداخت متوســط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز 
دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور ۲۱ دی ماه الیحه بودجه سال آینده را تقدیم 
مجلس شــورای اسالمی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در این الیحه به آن اشاره شده است.در بند »د« تبصره 
۱۲ ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که » سقف خالص پرداختی متوسط ساالنه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و 
سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران و همچنین نیروهای مســلح, وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی و قضات و بازنشســتگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و ســایر صندوق های بازنشستگی وابسته به 
دستگاه های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم 
از کارمندان, اعضای هیأت علمی, قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای 
عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.بر اساس این بند از الیحه بودجه، سقف حقوق ساالنه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سال های گذشته هفت برابر حداقل 

حقوق تعریف شده در همین الیحه است.

دولت در الیحه بودجه ســال آینده، ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است.به گزارش ایسنا، صبح 
چهارشنبه )۲۱ دی ماه( رئیس جمهور الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد.براین اساس، در جدول 

شماره ۹ ماده واحده الیحه بودجه سال آینده با عنوان برآورد اعتبارات متفرقه سال ۱۴۰۲، دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان پیش بینی کرده است.همچنین در بند »ل« تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آمده است که » به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
)۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، 
در صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول 
دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی 
به صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و 

سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون, ابالغ خواهد شد.«

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

سقف حقوق در سال آینده مشخص شد
/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

۳۲ هزار میلیارد برای پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان

بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها
قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشور

عطر دخت نبی اگرم در میهن اسالمی

مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشور از توزیع جهیزیه در بین نوعروسان نیازمند همزمان با 
والدت حضرت زهرا)س( خبر داد:فاطمه چوپانی با اشــاره به فعالیت بنیاد بین المللی خیریه آبشار 
عاطفه ها اظهار کرد: این مجموعه از ســال 1380 با اخذ مجوز از وزارت کشــور فعالیت خود را در 
مشهد آغاز کرد و در این مدت اقدامات خوبی را در ارتباط با فقرزدایی و محرومیت زدایی انجام داده 
است. وی با اشاره به اهداف این مجموعه در قالب کمک به ایتام، زنان سرپرست خانوار، اشتغال زایی 
و کمک به معلوالن و جانبازان زیر 10 درصد گفت: با گذشــت نزدیک به 22 سال از تاسیس این 
مجموعه 950 نمایندگی و شــعبه در سراسر کشور راه اندازی شده است و 12 هزار پرسنل در این 
مجموعه فعالیت دارند که همگی از بانوان هســتند.مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشور با 
اشــاره به اینکه یک میلیون و 320 هزار نیکوکار با این مجموعه فعالیت دارند، ادامه داد: پرداخت 
کمک های نقدی و غیرنقدی، کمک به بیماران صعب العالج بخش دیگری از خدمات این مجموعه 
اســت عالوه بر اینکه 12 هزار پزشــک نیز به صورت رایگان خدمات درمانی ارائه می کنند.چوپانی 
اضافه کرد: در آستانه والدت حضرت زهرا)س( و روز شنبه 24 دی ماه، 313 سری کمک جهیزیه 
به نوعروســان تحت پوشش این مجموعه توزیع خواهد شد که این جهیزیه ها به صورت نمادین از 
میدان آزادی، میدان انقالب و میدان پاستور حرکت و در ادامه در اختیار نوعروسان تحت پوشش 
در مناطق محروم قرار می گیرد.فاطمه چوپانی ،  مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشور ادامه 
داد: همچنین همزمان با 29 بهمن ماه مبعث حضرت رسول اکرم)ص( 500 سری جهیزیه به ارزش 
هر کدام 10 میلیون تومان در اختیار نوعروسان قرار خواهد گرفت.وی گفت: تا به امروز 105 هزار 
زوج با کمک های این مجموعه به خانه بخت رفته اند.مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشــور 
تصریح کرد: همزمان با 29 بهمن ماه نیز بسته های معیشتی در اختیار مددجویان این مجموعه در 

مناطق کم برخوردار توزیع خواهد شد.

حمایت یک میلیون ۳۲۰ هزار خیر از بنیاد آبشار عاطفه ها
چوپانی به حمایت های بنیاد بین المللی آبشــارعاطفه ها اشــاره کرد و افزود: 450 هزار نفر از افراد 
مورد اشــاره پس از احراز محرومیت، مورد حمایت این مجموعه قرار گرفته اند که در این مســیر 
یک میلیون 320 هزار نفر خیر حامی ما هســتند که در ایران و سایر کشورهای مختلف قرار دارند.
مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشور بنیاد بین المللی آبشارعاطفه ها تصریح کرد: در سراسر 
کشــور حدود 12 هزار پزشک عضو این بنیاد شــده اند و خدمات ویزیت و جراحی رایگان به افراد 

تحت تکفل ما ارائه می کنند.

۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان می رسد
وی از اهدا 313 سری کمک جهیزیه برای افراد تحت تکفل این بنیاد در ایام والدت حضرت زهرا 
)س( خبر داد و با بیان اینکه برای جلب اعتماد خیرین این کمک ها فردا از مســیر میدان آزادی، 
انقالب و پاســتور تردد خواهند داشت و سپس به نوعروسان تقدیم خواهند شد، اظهار داشت: 29 
بهمن مصادف با مبعث پیامبر گرامی اسالم )ص( نیز بحث توزیع بسته های معیشتی و  500 سری 
جهیزیه را دنبال خواهیم کرد.چوپانی درخصوص کمک های این بنیاد به نوعروســان سراسر کشور 
گفت: ما در بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها تاکنون به همت خیرین 105 هزار زوج را به خانه بخت 
فرستاده ایم. بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و قم 

زیرمجموعه های این قرارگاه می باشند.

حمایت ماهانه آبشار عاطفه ها از ۱۱ هزار خانوار تهرانی
 مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشــور بنیاد بین المللی آبشــارعاطفه ها از خیرین این بنیاد 
قدردانــی کرد و با بیان اینکه در ایام شــیوع بیماری کرونا درحالی که مراکز خیریه با مشــکالت 

اقتصــادی و کمبــود منابع مالی روبــرو بودند ما شــاهد افزایش کمک ها بودیم، گفــت: بنیاد با 
اعتمادسازی صورت گرفته سعی داشته طی این سالیان پل ارتباطی بین خیرین و محرومین باشد. 
وی درباره کمک های ماهیانه ای که توســط این بنیاد به اعضا اختصاص پیدا می  کند، گفت: ماهانه 
11 هزار خانوار از مجموعه آبشار عاطفه ها سبد کاال دریافت می کنند و افراد مختلفی عوامل خیرین 
ما را شــامل می شوند؛ کامران تفتی به عنوان یک هنرمند که شخصا از شعب ما در نقاط مختلف 
کشور بازدید داشــته اند تا یک کارگر ساده که ماهانه چند روز بدون دریافت دستمزد برای ما کار 

می کنند، شامل این افراد می باشند. 

 اقدامات دقیق برای جلوگیری از پولشویی
چوپانی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات این بنیاد برای جلوگیری از مسائل مربوط به پولشویی 
گفت: ما در بنیاد سیستم حسابداری و حسابرسی به روزی داریم و همه قرارگاه های آبشار عاطفه ها 

در سراسر کشور مورد اقدامات دقیق حسابرسی قرار دارند تا مانع مشکالت این حوزه باشیم.

 روشهای شناسایی محرومین
مدیر قرارگاه محرومیت زدایی جنوب کشــور بنیــاد بین المللی آبشــارعاطفه ها درباره روش های 
این بنیاد در شناســایی محرومین جامعه هدف گفت: ما پس از بازگشــایی شعب و دفاتر معموال 
اطالع رسانی های مختلفی در مناطق داریم لذا افرادی که دارای مشکالت مورد نظر می باشند شخصا 
می توانند به دفاتر مراجعه داشــته باشــند و در مرحله ی بعد توسط گروه های محقق و مددکاران 

اجتماعی ما مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
 

رویکرد فرهنگی به مددجویان دنبال می شود
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون فعالیت های فرهنگی برای مددجویان این بنیاد عنوان کرد: 
فعالیت های فرهنگی با ابعاد آموزشــی با اســتفاده از ظرفیت هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی و 
هنرهای تجسمی را مورد نظر خواهیم داشت و قصد داریم در این زمینه از ظرفیت هنرمندان خیر 
بهره داشــته باشــیم چراکه ما در این بنیاد هیچ گونه محدودیتی برای ارائه خدمات به مددجویان 

نداریم.
 

 اقدامات  جهت اشتغالزایی 
چوپانی درباره ورود این بنیاد بــه فعالیت های درآمدزا در جهت تامین نیازهای مددجوایان تاکید 
کرد: تاکنون این بنیاد در موضوع درآمدزایی ثابت هیچ گونه اقدامی نداشته است و تمام حمایت های 
ما معطوف به فعالیت هایی در زمینه تامین نیازهای مددجویان از طریق خیرین بوده اســت؛ البته 
اشــتغال پایدار و درآمدزایی ثابت برای مددجویان در دســتور کار بوده لذا در مشهد مقدس یک 
فروشگاه دائمی از محصوالت و تولیدات مددجویان با همکاری شهرداری مشهد ایجاد شده است و 

این فعالیت در تهران نیز به صورت مقطعی وجود دارد.
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گزیده خبر

دعوت بورل از وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
برای سفر به بروکسل

در پی از سرگیری فعالیت شورای مشترک اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی که 
از سال گذشــته متوقف شده بود، مسؤول سیاست خارجی این اتحادیه از وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی برای سفر به بروکسل دعوت کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در گفت وگوی تلفنی با الی کوهن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با دیداری در 
نزدیک ترین زمان ممکن که احتماال در کنفرانس مونیخ در ماه فوریه خواهد بود، 
موافقت کردند.بورل در این گفت وگو از کوهن خواست به بروکسل سفر کند. وی 
به وزیر خارجه اطالع داد که اتحادیه اروپا در پی از ســر گیری فعالیت شورای 
مشترک تمایل دارد مذاکرات دوجانبه اروپا و اسرائیل ادامه یابد.پیش از این دو 
طرف در ماه اکتبر به عنوان بخشــی از این شــورای مشترک با یکدیگر مذاکره 
کرده بودند.فعالیت شورا از سال گذشته و پس از عدم حضور رژیم صهیونیستی 
در نشست های این شورا در پی مخالفت اتحادیه اروپا با گسترش شهرک سازی 

در کرانه باختری متوقف شد.

روسیه:
  مذاکرات با اوکراین باز هم باید

 مستقیم باشد
مدیر اداره بخش کشــورهای مستقل همســود در وزارت خارجه روسیه گفت، 
در صورت از سرگیری مذاکرات با اوکراین، بایستی این گفت وگوها بین کی یف 
و مســکو باز هم بدون میانجی گر به صورت مســتقیم انجام شود و این بهترین 
گزینه خواهد بود.به گزارش ایسنا، الکسی پلیشچوک مدیر اداره بخش کشورهای 
مستقل همســود در وزارت خارجه روســیه در مصاحبه ای با خبرگزاری تاس 
همچنین گفت: وقتی این مذاکرات از سر گرفته شود به احتمال زیاد به صورت 
مستقیم است. این بهترین گزینه خواهد بود چون اثبات شده که میانجی گران 
غربــی اغلب موضوعات خود را در گفت وگوها پیگیری می کنند و تالش دارند تا 
در مذاکرات مداخله و نفوذ داشته باشند.وی ادامه داد: طرف غربی که به عنوان 
میانجی در مذاکرات حضور داشــته به دنبال سازش نیست بلکه به دنبال منافع 
اقتصادی و سیاســی خود بوده اســت.این دیپلمات روس همچنین خاطرنشان 
کرد، مذاکرات ۲۰۲۲ با طرف اوکراین مستقیم بود تا به امروز ما تنها به صورت 
مســتقیم با اوکراینی ها وارد مذاکره شده ایم و از پلتفورم هایی استفاده کرده ایم 
که برای ما ایجاد شــده اند.این مقام ارشــد وزارت خارجه روسیه افزود: سه دور 
مذاکرات میان روســیه و اوکراین در بالروس و یکی در ترکیه از فوریه تا آوریل 
۲۰۲۲ انجام شــد. اما بعدا بیشتر آنها به صورت ویدئویی بوده اند. همگی آنها به 

صورت مستقیم با اوکراینی ها انجام شده است.

بلینکن: 
آمریکا و ژاپن، چین را بزرگ ترین چالش 

استراتژیک مشترک می دانند
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد، واشنگتن و توکیو، چین را بزرگ ترین چالش 
استراتژیک مشترک که خودشــان و متحدانشان با آن مواجه هستند، توصیف 
کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا به دنبال نشست وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن در کنفرانسی 
خبری گفت: ما موافقیم که چین بزرگ ترین چالش استراتژیک مشترکی است 
که ما و متحدان و شــرکایمان با آن مواجه هستیم.وی همچنین اعالم کرد که 
آمریــکا و ژاپن طی چنــد روز آتی توافقنامه جدیــدی را در مورد همکاری در 
زمینــه فضا امضا خواهند کرد.بلینکن گفت: ما دائما در حال توســعه افق های 
همکاری هایمان حتی ورای ســیاره مان هستیم. من و یوشیماسا هایاشی، وزیر 
خارجه ژاپن طی چند روز آتــی توافقنامه جدیدی را پیرامون همکاری این دو 
کشــور در حوزه فضا امضا خواهیم کرد. ما یک دهه برای شکل گیری این توافق 
تالش کرده ایم. این توافق همه چیز از تحقیقات مشــترک گرفته تا همکاری با 
یکدیگر در زمینه فرود آمدن نخســتین زن و فرد رنگین پوســت بر روی ماه را 

پوشش می دهد.

چاووش اوغلو: 
ممکن است اوایل فوریه با همتای سوری خود 

دیدار کنم
وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد که ممکن اســت اوایل فوریه با فیصل مقداد 
و سرگئی الوروف، وزرای خارجه ســوریه و روسیه دیدار کند.به گزارش ایسنا، 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشــنبه طی اظهاراتی در جمع 
خبرنگاران در جریان سفرش به رواندا گفت: دیدار وزرای خارجه ترکیه، روسیه 
و سوریه ممکن اســت در اوایل فوریه برگزار شــود.وی افزود: تاریخ هایی برای 
برگزاری نشســت سه جانبه وزرای خارجه کشورها در سه هفته آینده پیشنهاد 
شد، اما این تاریخ ها با برنامه ما مطابقت ندارد و به همین دلیل هنوز تاریخ دقیق 
این نشســت مشخص نشده است.پیش از این، روزنامه ترکیه ای »آیدینلیک« از 
احتمال دیدار رؤسای جمهور ترکیه و سوریه پیش از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ترکیه خبر داده بود و نوشــت که ممکن اســت رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری این کشــور قبل از موعد برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
ترکیه در ماه مه با بشــار اسد، همتای ســوری خود دیدار و گفت وگو کند.این 
روزنامه افزود: انتظار می رود دیدار سران دو کشور در چارچوب مرحله سوم عادی 
سازی روابط میان ترکیه و سوریه انجام شود.اردوغان اوایل دسامبر گفت که به 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد داده است.

السودانی: در پی روابط راهبردی با آلمان در همه عرصه ها هستیم
نخست وزیر عراق در دیدار با نمایندگان شرکت های آلمانی گفت که عراق در پی شراکت راهبردی با آلمان در همه عرصه ها به خصوص انرژی است.به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه رسمی 
دفتر نخســت وزیر عراق، »محمد شــیاع السودانی« در دیدار با نمایندگان شرکت های آلمانی در نشستی به دعوت اتاق بازرگانی مشترک آلمان و کشورهای عربی در برلین، گفت که دولت 
جدید عراق در پی افزایش مشارکت شرکت های آلمانی در روند بازسازی و توسعه زیرساخت های عراق است.به نقل از میدل ایست نیوز، وی گفت که عراق به این شرکت ها به علت تخصص 
و خوشنامی شان اعتماد بسیار دارد و در پی شناسایی موانع پیشرفت در جذب سرمایه و برطرف کردن آنها با معیارهای جهانی است و برای فعالیت ها شرکت ها در خاک عراق تسهیالت قائل 
می شود.الســودانی تأکید کرد که دولت عراق صدور روادید برای ســرمایه گذاران را آسان کرده و برای آنان ویزای فرودگاهی صادر می کند و از شرکت های آلمانی خواست که در بخش های 
گوناگون به خصوص انرژی های پاک و گاز و پتروشیمی در عراق سرمایه گذاری کنند.وی گفت که هزینه تولید انرژی های پاک در عراق در مقایسه با بسیاری کشورها کم تر است.نخست وزیر 
عراق همچنین از تالش برای راه اندازی خط پرواز مستقیم بغداد با برلین و دیگر شهرهای عراق و آلمان بر اهمیت توسعه همکاری های تجاری و سرمایه گذاری و گردشگری تأکید کرد و افزود 
که عراق در پی شراکت راهبردی با آلمان و همکاری دو کشور در همه عرصه هاست.السودانی همچنین بر اهمیت شراکت میان بخش خصوصی عراق با شرکت های آلمانی و نیز رونق دادن 

به گردشگری در قالب تورهای گردشگری برای دیدار از مراکز باستانی و گردشگری عراق تأکید کرد.محمد شیاع السودانی شب گذشته در سفری دو روزه وارد آلمان شد.

 چین درباره آفریقا به غرب 
هشدار داد

وزیر خارجه جدید چین در اولین ســفر 
خارجی خود ضمن ارتقاء سرمایه گذاری 
پکن در توســعه و نوسازی آفریقا، گفت 
که این قاره نباید بــرای رقبا و قدرت ها 
جهانی به »میدان نبردی« بدل شــود.به 
گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، کین گانگ، وزیر امور خارجه 
جدید چین روز چهارشــنبه ضمن آغاز یک تور پنج کشوری در 
اتیوپی، دفتر »مرکز آفریقایــی برای کنترل بیماری« )CDC( را 
که توسط مهندسان چینی ساخته شده، افتتاح کرد.وزیر خارجه 
چین در آدیس آبابا با رهبــری اتیوپی مالقات و از مقر اتحادیه 
آفریقــا بازدید کرد. وی قرار اســت پیش از بازگشــت به چین، 
از مصــر، آنگوال، بنین و گابن بازدیــد کند.کین گانگ به همراه 
موســی فکی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در یک کنفرانس 
مطبوعاتــی گفت: آفریقا بــه جای آنکه عرصــه ای برای رقابت 
کشورهای اصلی باشد، باید به صحنه ای بزرگ برای همکاری های 
بین المللی تبدیل شود.این وزیر خارجه جدید چین که پیشتر به 
عنوان سفیر چین در آمریکا خدمت می کرد، در مراسم افتتاحیه 
مرکز CDC عنوان داشت: چین و آفریقا همیشه آینده مشترکی 
خواهند داشت و مهم نیســت که فضای بین المللی چگونه و به 
چه شکل تغییر می کند.وی افزود: اکنون جهان ما، زمان و تاریخ 
ما در حال تغییر اســت و این موضوع هرگز مثل گذشته نیست. 
ظهور دسته جمعی کشورهای در حال توسعه تغییر ناپذیر است. 
چین و آفریقا باید با هژمونی، زورگویی و تبعیض نژادی مخالفت 
و به طور مشــترک از چندجانبه گرایی واقعی محافظت کنند و 
همچنین دموکراسی بیشتر را در روابط بین المللی ترویج دهند. 
سیاست پکن مبتنی بر اصول صداقت، نتایج واقعی، رفاقت، حسن 
نیت و پیگیری منافع مشترک است.کین در پایان سخنرانی خود 
اظهار کرد: چین وعده های توخالــی نمی دهد. هنگامی که این 
مرکز آفریقایی به دوستان آفریقایی ما تحویل داده شود، این مرکز 
صرفا توســط اتحادیه آفریقا بدون دخالت چین اداره و مدیریت 
خواهد شــد.ایاالت متحده و متحدان اروپایی آن - که بسیاری 
از آن ها قبال قدرت های اســتعماری در آفریقا بودند - مدتهاست 
که چین را به تمرین نوعی دیپلماسی تحت عنوان »تله بدهی« 
متهم کرده اند. کین گانگ پس از دیدار با نخست وزیر اتیوپی اعالم 
کرد که چین بخشی از بدهی آدیس آبابا را کسر خواهد کرد.سال 
گذشــته میالدی، پکن ۲۳ وام را به ۱۷ کشور آفریقایی بخشید. 
اتیوپی از ســال ۲۰۰۰ تقریبا ۱۴ میلیارد دالر از چین وام گرفته 
است و از سال ۲۰۲۱ با اشاره به ویرانی های ناشی از درگیری در 

تیگرای به دنبال کمک بوده است.

کار پوتین با ژنرال آخرالزمانی هم راه نیفتاد

گراسیموفاعتبارنظامیروسیهرابرمیگرداند؟
تغییرات مکرر در سلسله مراتب فرماندهی جنگ می تواند منادی 
تغییراتی در میدان جنگی باشد که تاکنون هم برای روسیه گران 
تمام شده است.به گزارش خبرآنالین سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
روسیه، روز چهارشنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش را 
برای فرماندهی عملیات نظامی در اوکراین منصوب کرد. این تغییر 
در حالی صورت گرفت که تنها حدود سه ماه از انتصاب سرگئی 
سورویکین که رسانه های روسی به دلیل بی رحمی معروفش او را 
»ژنرال آرماگدون« می نامیدند، به عنوان فرمانده عملیات اوکراین 
می گذشت. بمباران هوایی زیرساخت های غیرنظامی اوکراین و 
همچنین عقب نشــینی روسیه از شهر خرسون در دوران تصدی 
سورویکین رخ داد. او قباًل نیروهای روسی در سوریه را رهبری می 
کرد و متهم به نظارت بر بمبارانی بود که بســیاری از شهر حلب 
را ویران کرد.گفتنی است وزارت دفاع روسیه ضمن این انتصاب 
اعالم کرده است که از این پس، سورووکین به همراه ژنرال اولگ 
سالیوکوفارتش و سرهنگ الکسی کیم به عنوان یکی از سه معاون 
گراســیموف خدمت خواهد کرد. اینکه چرا وزارت دفاع روسیه 
این اقدام را انجام داده اســت، مشــخص نیســت. در بیانیه این 
وزارت آمده اســت: »نیاز به ســازماندهی و تعامل نزدیک تر بین 
شاخه ها و بازوهای نیروهای مسلح و بهبود پشتیبانی و اثربخشی 
فرماندهی و کنترل نیروها وجود دارد«.عده ای بر این اعتقادند که 
این تغییرات به منظور تشــدید حمالت که بیش از ۱۰ ماه است 
که ادامه دارد و باعث کشته شدن ده ها هزار نظامی و غیرنظامی 
از هر دو طرف شده، انجام شده است. دیمیتری ترنین، تحلیلگر 
بنیاد کارنگی مستقر در مسکو، در گفتگو با الجزیره گفت که این 
اقدام به منظور بهینه سازی زنجیره فرماندهی در عملیات اوکراین 
انجام شــده است و انتصاب گراســیموف به این معنی است که 
اهمیت عملیات افزایش یافته است و دامنه عملیات ممکن است 
فراتر از آنچه امروز می بینیم گســترش یابد.وزارت دفاع بریتانیا 
انتصاب گراســیموف را تحول مهمی در رویکرد پوتین به جنگ 

خواند و توئیتر خود نوشت: استقرار او نشانگر جدی بودن شرایطی 
اســت که روسیه با آن روبرو است و تصدیق واضحی است مبنی 
بر اینکه این عملیات اهداف نظامی روسیه را تامین نکرده است.

گفتنی است پیش از این ژنرال والری زالوژنی، فرمانده کل ارتش 
اوکراین گفته بود که روس ها در حال آماده شــدن هســتند و 
انتظار دارد موج حمالت جدید روســیه در اوایل بهار آغاز شود. 
وی همچنین اشاره کرده بود که حمله بزرگ روسیه ممکن است 
در فوریه، در بهترین حالت در مارس و در بدترین حالت در پایان 

ژانویه رخ دهد.

گراسیموف کیست؟
والری گراســیموف در ســال ۱۹۵۵ در یک خانواده کارگری در 
شهر کازان روسیه در حدود ۸۰۰ کیلومتری شرق مسکو به دنیا 
آمد. در ســال ۱۹۷۷ به ارتش اتحاد جماهیر شوروی پیوست و 
به عضویت گروه نیروهای شمالی مستقر در لهستان درآمد. وی 
سپس در مناطق نظامی خاور دور و بالتیک خدمت کرد . در سال 
۱۹۹۹ رئیس ستاد ارتش ۵۸ در منطقه نظامی قفقاز شمالی شد. 
جنگ دوم چچن اواخر همان ســال آغاز شد، گراسیموف با ادامه 

این درگیری در ســال ۲۰۰۱ به فرماندهــی ارتش ۵۸ منصوب 
شــد.وی از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به عنوان رئیس ستاد منطقه 
نظامی خاور دور خدمت کرد و در ســال ۲۰۱۲ به عنوان رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح روســیه منصوب شد. در سال ۲۰۱۴ 
باالترین درجه در ارتش روســیه، یعنی درجه ژنرالی به وی اعطا 
شــد. گفته می شود گراســیموف در برنامه ریزی تهاجم روسیه 
به اوکراین در ســال ۲۰۲۲ شرکت داشــت. این تصمیم توسط 
والدیمیر پوتین و گروه کوچکی از مقامات نظامی دیگر از جمله 

گراسیموف، سرگئی شویگو و نیکوالی پاتروشف گرفته شد.

فرصت کوتاه روسیه برای پیروزی
این تغییرات مکرر در سلســله مراتب فرماندهی جنگ می تواند 
منادی تغییراتی در میدان جنگی باشــد کــه تاکنون هم برای 
روسیه گران تمام شده اســت. عالوه بر ده ها هزار تلفات نظامی 
و تخلیه بخش مهمی از توان ماشین نظامی روسیه، تحریم های 
اقتصادی که بنگاه های تجاری و اشــخاص کلیدی در مسکو را 
هدف گرفته اند، می تواند دیر یا زود پیامدهای سیاســی داخل 
روســیه به همراه داشته باشد. مخدوش شــدن اعتبار روسیه به 
منزلــه یکی از پنج ارتش قدرتمند جهان در کنار نتایج جنگ بر 
اقتصاد کالن روســیه و در راس آنها کاهش چشمگیر درآمدهای 
صادرات انرژی روسیه به اروپا و وابستگی بیشتر به چین، در نهایت 
می تواند به تنزل رتبه روسیه و البته افق و دورنمای این کشور در 
زمره قدرت های بزرگ منجر شود؛ رویدادی که نمی توان گفت با 
اهداف تعیین شده مسکو برای آغاز این جنگ مطابقت دارد. تغییر 
فرماندهی عملیات نظامی روسیه فرصتی است برای بدست آوردن 
دست باالتری که شاید توان چانه زنی روسیه را در مذاکرات آتی 
صلح بهبود ببخشد و پیش از افزایش غیرقابل کنترل هزینه ها، 
متضمن یک پیروزی سیاسی برای مسکو در این رویارویی بزرگ 

ژئوپولیتیکی باشد.

»ادوارد اســنودن« )پنجشــنبه( گفت، ظاهرا جو بایدن نسبت به اسناد طبقه بندی شده، بیشــتر از آنچه تاکنون کشف شده از مهلکه گریخته است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اسنودن، افشاگر عملیات های جاسوسی و سری آژانس امنیت ملی آمریکا در توییتر نوشت: شایان ذکر 
است که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا درخصوص اسناد طبقه بندی شده، بیشتر از آنچه تاکنون یافت شده از مهلکه گریخته است.وی افزود: 
اگر مقایســه کنیم، ریالیتی وینر، عضو ســابق نیروی هوایی آمریکا به اتهام افشــای گزارش آژانس امنیت ملی این کشور به ۵ سال زندان محکوم شد، 
اما بایدن، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، دیوید پترائوس، رئیس سابق سازمان مرکزی اطالعات آمریکا )سیا(، کلینتون و ... این افراد ده ها و یا صدها اسناد طبقه بندی شده 
نگه داشــتند اما زندانی در کار نبوده اســت.ادوارد اسنودن تایید کرد: رسوایی اصلی این نیســت که جو بایدن اسناد طبقه بندی شده را در دفتر سابقش نگه داری کرده است، بلکه مسئله 
اینجاســت که وزارت دادگســتری آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا به این موضوع پی برده بود اما تصمیم گرفت که ســکوت پیشه کند.سی بی اس نیوز پیشتر گزارش داد که 
حدود ۱۰ ســند طبقه بندی شــده از جو بایدن مربوط به زمانی که معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا بود، در »مرکز دیپلماسی و تعامل جهانی پن بایدن«، اندیشکده ای در 
واشــنگتن یافت شــده است.ریچارد ساوبر، مشاور ویژه جو بایدن روز دوشنبه در بیانیه ای عنوان داشت: این اسناد طبقه بندی شده توسط وکالی شخصی بایدن در تاریخ ۲ نوامبر – چند 
روز پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا – کشف شدند.پس از آنکه سری اول این اسناد طبقه بندی شده  کشف شد، تلویزیون ان بی سی به نقل از منابعی آگاه از کشف اسناد طبقه بندی 

شده دیگری در دفتر سابق این رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.

پارلمان قزاقستان امروز )جمعه( با اکثریت آرا پیش نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن قانون »اولین 
رئیس جمهور-ائلباشــی در قانون اساسی به روز شــده جمهوری قزاقستان« بی اعتبار و لغو شد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، به گفته »یرالن کوشانف« رئیس مجلس عوام قزاقستان، این قانون 
به نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق این کشور حقوق و امتیازات انحصاری ارائه می داد که لغو شده 
است.وی با ارائه نتایج آرای پارلمانی ادامه داد: از سنا ۴۴ قانونگذار و از مجلس عوام ۹۳ قانونگذار به لغو این 

قانون رای دادند.این رای گیری در پارلمان قزاقستان پس از آن انجام شد که روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی این کشور قانون مربوطه را باطل 
اعالم کرد.در بیانیه این دادگاه آمده بود، درخواست یکسری از قانونگذاران را مورد بررسی قرار داده، اما متوجه شده که این قانون بر خالف قانون 
اساســی قزاقستان است که در رفراندوم پنجم ژوئن ۲۰۲۲ تدوین شد.نظربایف ۸۲ ساله پس از ۳۰ سال ریاست جمهوری در ۲۰۱۹ استعفا کرد.

به نقل از شبکه تی آر تی ترکیه، دادگاه قانون اساسی قزاقستان با لغو قانون مربوط به وضعیت و اختیارات اعطا شده به نورسلطان نظربایف، رئیس 
جمهور موسس موافقت کرد.در اطالعیه دادگاه خاطرنشان شد که این تصمیم بر اساس نتایج همه پرسی قانون اساسی که در پنجم ژوئن در سراسر 
کشور برگزار شده، اتخاذ شده است.در این اطالعیه آمده است: »قانون اولین رئیس جمهور-ائلباشی در قانون اساسی به روز شده جمهوری قزاقستان 

هیچ مبنای قانونی و بنابراین اعتبار ندارد.«به این ترتیب، طبق تصمیم دادگاه،

اسنودن در پی کشف اسناد طبقه بندی شده؛

پارلمان قزاقستان قانون نظربایف را لغو کردظاهرا بایدن تعداد دفعات بیشتری از مهلکه گریخته است
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بزرگترین مطالعه انگلی که تاکنون انجام شده نشان داده است که آنها در 
حال مرگ هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، بنا بر پژوهش های 
جدید در دانشگاه واشنگتن، طی ۱۴۰ سال اخیر بین سال های ۱۸۸۰ 
تا ۲۰۱۹، عوامل مختلف انســانی اکوسیستم زمین و زیستگاه ما را در 
سراســر دنیا با تغییرات قابل توجهی مواجه کرده است.اکنون بر اساس 
بزرگترین و طوالنی ترین مجموعه داده موجود در مورد شیوع انگل های 
حیوانی، انگل ها ممکن است به طور ویژه در برابر تغییرات آب و هوایی 
آسیب پذیر باشند.چلســی وود، استادیار علوم آبزیان و شیالت دانشگاه 
واشنگتن می گوید: مردم عموماً فکر می کنند که تغییرات آب و هوایی 
موجب رشد انگل ها می شود و با گرم شدن روزافزون زمین شاهد افزایش 
شیوع انگل ها نیز خواهیم بود. برای برخی از گونه های انگل، این ممکن 
است درســت باشد، اما انگل ها به میزبان ها وابسته هستند و این باعث 
می شــود که آنها در دنیای در حال تغییری که سرنوشت میزبان ها در 
حال تغییر اســت، آسیب پذیر باشند.همانطور که در این پژوهش گفته 
شــده است، تجزیه و تحلیل نمونه های ماهی های تاریخی نشان داد که 
انگل هایی که در طول عمرشــان به ســه یا چند گونه میزبان وابسته 
هســتند که شــامل بیش از نیمی از گونه های انگل یافت شده در این 
مطالعه می شــود، به طور متوسط ۱۱ درصد کاهش فراوانی در هر دهه 
را نشــان می دهند. مشاهده شد که ۹ گونه از ۱۰ گونه انگل که تا سال 

۱۹۸۰ کاماًل ناپدید شده بودند، به سه میزبان یا بیشتر نیاز داشتند.
وود گفت: نتایج ما نشــان می دهد کــه انگل های دارای یک یا دو گونه 
میزبان تقریباً ثابت ماندند، اما انگل هایی با ســه میزبان یا بیشتر از بین 
رفتند. میزان این کاهش به قدری شــدید بوده اســت که اگر در انواع 

گونه هایی که مردم به آن ها اهمیت می دهند.

محققان موسســه فناوری جورجیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند 
بررسی حرکات گربه ممکن اســت به آنها در اطالع رسانی و درمان 
آسیب نخاعی کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، گربه ها 
همیشــه روی پاهای خود فرود می آیند، اما چه چیزی آنها را اینقدر 
چابک می کند؟ حس منحصر به فرد تعادل آنها بیش از آنچه به نظر 
می رسد با انسان مشترک است. محققان موسسه فناوری جورجیا در 
حال مطالعه حرکت گربه ها هســتند تا درک بهتری از نحوه عملکرد 
نخاع آنها برای کمک به انســان هایی که آسیب جزئی نخاع دارند به 
دســت آورند چرا که افراد مبتال به این مشکل نمی توانند درست راه 
بروند و تعادل خود را حفظ کنند.با اســتفاده از ترکیبی از مطالعات 
تجربی و مدل های محاسباتی، محققان نشان دادند که بازخورد حسی 
جسمی یا سیگنال های عصبی از حسگرهای تخصصی در سراسر بدن 
گربه، به اطالع رسانی نخاع در مورد حرکت ادامه دار کمک می کند و 
چهار دســت و پا را هماهنگ می کنند تا از افتادن گربه ها در هنگام 
برخورد با موانع، جلوگیری کنند. تحقیقات نشــان می دهد که با آن 
سیگنال های حسی مرتبط با حرکت، حتی اگر اتصال بین نخاع و مغز 
تا حدی از بین رفته باشد، حیوان می تواند راه برود.درک مکانیسم های 
این نوع کنترل تعادل، به ویژه برای افراد مســن که اغلب مشکالت 
تعادلی دارنــد و می توانند در هنگام زمین خوردن به خود آســیب 
برســانند کمک کننده اســت. در نهایت، محققان امیدوارند که این 
بتواند درک جدیدی از نقش بازخورد حسی جسمی در کنترل تعادل 
ایجاد کند. همچنین این امر می تواند به پیشــرفت در درمان آسیب 

نخاعی منجر شود.

انگل ها در حال نابودی هستند

بررسی حرکات گربه برای درمان 
آسیب های نخاعی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جنگل در مه

ماهیندرا تار 2023؛ نسخه ی ارزان  قیمت از کپی هندی رانگلر 
ماهیندرا تار که شباهت زیادی به جیپ رانگلر دارد، در نسخهٔ محرک عقب جدیدی با پیشرانهٔ دیزلی کوچک تر و قیمت ارزان تر به بازار 
عرضه می شــود.به خانوادهٔ ماهیندرا تار )Thar( که به عنوان کپی هندی جیپ رانگلر شــناخته می شود و قباًل فقط به صورت چهارچرخ 
محرک عرضه می شــد، یک نسخهٔ محرک عقب با قیمت ارزان تر اضافه شــده است. حاال، مدل RWD دیزلی با قیمت ۹۹۹ هزار روپیه 
معادل ۱۲,۲۵۰ دالر به ارزان ترین تیپ این شاسی بلند هندی تبدیل شده است. برای مقایسه، قباًل ارزان ترین مدل این خودرو، نسخهٔ 
۴WD بنزینی با قیمت پایهٔ یک میلیون و ۳۵۹ هزار روپیه معادل ۱۶,۶۵۰ دالر و گران ترین آن نسخهٔ ۴WD دیزلی اتوماتیک با قیمت 

یک میلیون و ۶۲۹ هزار روپیه معادل ۱۹,۹۵۰ دالر بود.بااین حال، حتی گران ترین نسخهٔ ماهیندرا تار هم بسیار ارزان تر از رانگلر است که 
قیمت آن در هند از ۵ میلیون و ۷۸۵ هزار روپیه معادل ۷۰,۸۷۰ دالر آغاز می شود. البته برخالف تار دودر، رانگلر در هند فقط به صورت 
چهاردر عرضه می شود. ماهیندرا در نمای بیرونی تار محرک عقب هیچ تغییری نسبت به نسخهٔ گران تر چهارچرخ محرک انجام نداده و 
صرفاً نشان های ۴×۴ را حذف کرده است. البته نسخهٔ محرک عقب فقط به صورت هاردتاپ عرضه می شود و سقف پارچه ای بازشو فقط 

مخصوص مدل چهارچرخ محرک است.

مورینیو: کوپا ایتالیا بدترین جام اروپاست
ژوزه مورینیو کوپا ایتالیا را »بدترین جام اروپا« نامید.به گزارش ایســنا و به نقل از فوتبال ایتالیا، در جریان مرحله یک هشــتم نهایی 
مسابقات جام حذفی ایتالیا دو تیم آ اس رم و جنوا به مصاف هم رفتند که در پایان، این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود رم به پایان 
رسید. پائولو دیباال در دقیقه ۶۴ تنها گل بازی را به ثمر رساند.شاگردان مورینیو با پیروزی در این دیدار به یک چهارم نهایی رسیدند و 
حاال باید با برنده دیدار ناپولی و کرمونزه دیدار کنند.ژوزه مورینیو با تمجید از عملکرد پائولو دیباال در حالی که بازیکن آرژانتینی در نیمه 
دوم وارد زمین شد و گل برتری بازی را زد، پیروزی تیمش مقابل جنوا در کوپا ایتالیا را جشن گرفت.مورینیو به اسپورت مدیا ست گفت: 
اول از همه، باید بگویم که دوست دارم کوپا ایتالیا را ببرم. یک بار وقتی در اینتر بودم با برتری مقابل رم آن را بردم و االن دوست دارم با  
رم  آن را ببرم. من فکر می کنم کوپا ایتالیا بدترین جام اروپاست چون از تیم های کوچک تر محافظت نمی کنند. به عنوان مثال در مورد 
تورینو صحبت می کنم که در زمین میالن قهرمان ایتالیا پیروز می شود، سپس آن ها باید بازی بعدی خود در این رقابت ها را دوباره خارج 
از خانه انجام دهند، من ساختار کوپا ایتالیا را درک نمی کنم. تورینو مقابل قهرمان ایتالیا پیروز شد. زیبایی کوپا ایتالیا کجاست؟ بازی 

کردن در زمین یک تیم در سری B یا سری C خوب است. چون مردم آن را قبول دارند.
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سال های سگی
رمان ســال های ســگی اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از 
مهم ترین رمان نویســان و مقاله نویسان معاصر آمریکای 
جنوبی و از معتبرترین نویســندگان نســل خود است. 
یوســا در ســال ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل ادبیات شــد. 
موسسه نوبل در وصف آثار او چنین نوشته است: »برای 
نمایش ساختار قدرت و تصویرهای بُّرنده از مقاومت ها، 
شــورش ها و شکست های فردی.«کتاب سال های سگی 
یک رمان سیاه، بسیار جدی و خشن است که نویسنده 
در رویدادهای مختلف، هویت واقعی شخصیت های اصلی 
کتــاب را تا لحظه آخر پنهان می کند و خواننده را برای 
کشف حقیقت به چالش می کشد. به همین خاطر در بین 
کارهای ماریو بارگاس یوســا، این رمان را می توان جزء 
کارهای سخت او تلقی کرد. بخش گسترده ای از این رمان در مدرسه نظامی »لئونسیو پرادو« در جریان 
اســت. مدرسه ای که می توان آن را نماینده زندگی ناعادالنه و نابرابر مردم در نظر گرفت. همان طور که 
احتماال حدس زدید این همان مدرسه ای است که خود نویسنده در آن دو سال را سپری کرد. مدرسه ای 
که به اصطالح خودمانی قانون جنگل در آن حکم می راند.مدرســه در شــهر »لیما« قرار دارد و صحنه 
ابتدایی کتاب درباره دانش آموزان این مدرسه نظامی است که در حال برنامه ریزی برای دزدیدن سواالت 
امتحان شیمی هستند. دانش آموزان برای تعیین اینکه چه کسی ماموریت را انجام دهد طاس می اندازند 
و طبیعتا کسی که قرعه به نامش بیفتد نمی خواهد ترسو جلوه کند چراکه در این مدرسه – یا شاید بهتر 
است بگوییم پادگان – ترسوها همیشه با مشکل مواجه خواهند شد.در مدرسه نظامی مهم نیست شما 
چه ویژگی اخالقی دارید چرا که در ارتش روابط به شیوه ای متفاوت در جریان است. در واقع شما چه 
بخواهید و چه نخواهید به یک نظامی تبدیل می شوید و یک نظامی باید بتواند در شرایط سخت زنده 

آنتونی هاپکینز
 Sir Philip Anthony :ِسر فیلیپ آنتونی هاپکینز )انگلیسی
Hopkins؛ زادهٔ ۳۱ دســامبر ۱۹۳۷( بازیگر اهل ولز است.

او در طول شــش دهه فعالیت حرفــه ای خود افتخارات 
گوناگونی از جمله دو جایزهٔ اســکار، چهار جایزهٔ بفتا، دو 
جایزهٔ امی و جایزهٔ سیســیل بی دمیل و بفتا فلوشیپ را 
دریافت کرده است. هاپکینز در سال ۱۹۹۳ از طرف الیزابت 
دوم لقب شوالیه را کسب کرد و در سال ۲۰۰۳ ستاره ای 
با نامش در پیاده روی مشــاهیر هالیوود نصب شد.در پی 
فارغ التحصیلی از کالج ســلطنتی موسیقی و درام ولز در 
ســال ۱۹۵۷، هاپکینــز در آکادمی ســلطنتی هنرهای 
دراماتیک لندن آموزش دید و سپس الرنس الیویه در سال 
۱۹۶۵ او را برای پیوســتن به تئاتر ملی سلطنتی دعوت 
کرد.او در سال ۱۹۶۸ برای بازی در نقش ریچارد یکم در درام تاریخی شیر در زمستان به شهرت بین المللی 
رسید. در اواسط دههٔ ۱۹۷۰، ریچارد اتنبرا که پنج فیلم هاپکینز را کارگردانی کرد، او را »بزرگترین بازیگر 
نسل خود« نامید.او در سال ۱۹۹۱ برای به تصویر کشیدن هانیبال لکتر در فیلم ترسناک روان شناختی 
ســکوت بره ها برندهٔ جایزهٔ اسکار بهترین بازیگر مرد شد. او برای بازی در فیلم های بازمانده روز )۱۹۹۳(، 
نیکسون )۱۹۹۵(، آمیستاد )۱۹۹۷( و دو پاپ )۲۰۱۹( نیز نامزد دریافت جایزهٔ اسکار شد. هاپکینز برای 
نقش آفرینی در درام روان شــناختی پدر )۲۰۲۰( بار دیگر جایزهٔ اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد 
و به پیرترین شخصی تبدیل شد که این جایزهٔ را دریافت می کند. دیگر فیلم های قابل توجهش عبارتند 
از مرد فیل نما )۱۹۸۰(، هواردز اند )۱۹۹۲(، دراکوالی برام اســتوکر )۱۹۹۲(، سرزمین سایه ها )۱۹۹۳(، 
افسانه های خزان )۱۹۹۴(، با جو بلک آشنا شوید )۱۹۹۸(، نقاب زورو )۱۹۹۸(، ثور )۲۰۱۱(، ثور: دنیای 

تاریک )۲۰۱۳(، تبدیل شوندگان: آخرین شوالیه )۲۰۱۷( و ثور: رگناروک )۲۰۱۷(.

فرهنگ

»لیزا ماری پریســلی« خواننده و تنها فرزند »الویس 
پریســلی« خواننده مشــهور آمریکایی درگذشــت.

به گزارش ایســنا و به نقل از گاردیــن، »لیزا ماری 
پریســلی« خواننــده آمریکایی تنهــا فرزند الویس 
پریسلی و همسر ســابق مایکل جکسون و نیکالس 
کیج، در پی بستری شدن ناگهانی در بیمارستان در 
سن ۵۴ ســالگی درگذشت.»پریسیال پریسلی« مادر 
۷۷ســاله »لیزا ماری پریســلی« خبر درگذشت او را 
پنجشنبه شــب تایید کرد.»لیزا ماری پریسلی« پس 
از آنچه که ایست قبلی گزارش شده است، از خانه اش 
در کالیفرنیا به بیمارستان منتقل شد.این خواننده دو 
روز پیش از بســتری شــدن در بیمارستان به همراه 
مادرش در مراســم گلدن گلوب در لس آنجلس شــرکت کرده بود. در این مراسم »آستین باتلر« 
بازیگر آمریکایی برای ایفای نقش »الویس« برنده جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم درام شــد. بازی 
»باتلر« تحسین »لیزا ماری پریسلی« را برانگیخته بود.با اعالم خبر درگذشت »لیزا ماری پریسلی« 
چهره های سرشناس همچون »جان تراولتا«، »ریتا ویلسون« و »برایان ویلسون« با انتشار پیام هایی 
به او ادای احترام کردند.»لیزا ماری پریســلی« در سال ۱۹۶۸ متولد شد و تنها فرزند »الویس« و 
»پریســیال« بود. زمانی که »الویس« در ســال ۱۹۷۷ میالدی درگذشت، او به همراه پدربزرگ و 
مادربزرگش یکی از وارثان »الویس« شد. »لیزا ماری« در ۲۵سالگی به تنها وارث اموال »الویس« 
به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر تبدیل شد.»لیزا« در سال ۱۹۹۷ ترانه »گریه نکن پدر« را در بیستمین 
ســالگرد درگذشت پدرش منتشر کرد. او بعدها راه پدرش در حوزه موسیقی را دنبال و سه آلبوم 

منتشر کرد.

دختر »الویس پریسلی« درگذشت
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