
مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد
آماده باش ۲۰۰۰ خودرو و ۲۲ هزار 

نیروی خدمات شهری در پایتخت
مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران از آماده باش ۲۲ هزار 
نیروی خدمات شــهری به همراه دو هزار خودروی تخصصی و 
عمومی در تهران درپی بارش برف خبر داد.به گزارش ایســنا، 
علیرضا جعفری در حاشیه بازدید خبرنگاران از سایت برف روبی 
منطقه ۵ در ارتباط با اقدامات شــهرداری تهران در پی بارش 
برف در پایتخت گفت: با توجه به اعالم ســازمان هواشناسی و 
همچنین دستور شهردار تهران و تاکید معاونت خدمات شهری 
شــهرداری تهران بالغ بر دو هزار خودروی تخصصی و عمومی 
و همچنین ۲۲ هزار نیروی خدمات شــهری و فضای ســبز به 
صورت آماده باش قرار دارند.وی با اشاره به حضور ۲۲ هزار نیرو 
در سطح مناطق، نواحی، معابر و خیابان های سطح شهر تهران 
گفت: این نیروها به همراه ماشین آالت و دستگاه های تخصصی 
و عمومی و همچنین با اســتفاده از شــن و نمک و با پاشیدن 
آنها به صورت مکانیزه و دســتی تالش خود را برای تســهیل 
در تردد شــهروندان انجام می دهند.جعفری در ارتباط با فرایند 
برف روبی، نمک و شن پاشی در سطح پایتخت گفت: معابر اصلی 
و بزرگراه هــا در اولویت و در ادامه نیــز معابر فرعی در اولویت 
بعــدی قرار دارند که این موضوع نیــز به معاونت های خدمات 
شهری مناطق اعالم شده است و به تدریج پس از برف روبی در 
معابر اصلی؛ برف روبی در معابر فرعی در دستور کار قرار خواهد 
داشــت.وی ادامه داد: بیشترین بارش برف در مناطق یک تا ۵ 
تهران بوده اســت همچنین با توجه به شــرایط جوی و بارش 
برف، نیروهای خدمات شهری و فضای سبز که بالغ بر ۲۲ هزار 
نفر می شوند، امشب نیز به صورت آماده باش حضور دارند.مدیر 
کل خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد کرد: آماده باش 
نیروهای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری تهران تا پایان 
بارش ها و ســهولت در تردد شــهروندان ادامه خواهد داشت.

جعفری از آمادگی شهرداری تهران جهت جلوگیری از یخ بندان 
معابر ســطح شــهر تهران خبر داد و گفت: بــا توجه به اینکه 
احتمــال می رود با پایان بارش برف شــاهد یخبندان در معابر 

باشیم تمهیدات الزم برای این مسئله پیش بینی شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور با بیان اینکه در وضعیت خاص آب و هوایی پیش آمده با تالش های مســئوالن اداره گاز و البته همراهی و همکاری متعهدانه مردم، قطعی 
گسترده گاز نداشتیم و فقط در نقاط محدودی متأسفانه گاز قطع شد، گفت: تعطیلی ادارات و سازمان ها راهکار مناسبی نیست، اما امروز موضوع اهم رساندن 
سوخت به منازل مردم است و بعد به واحدهای تجاری و اداری.به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه با حضور از پیش اعالم نشده در شرکت 
ملی گاز، ضمن حضور در مرکز کنترل شــبکه گاز کشــور،  از نزدیک در جریان آخرین وضعیت توزیع گاز در سراسر کشور و اقدامات صورت گرفته جهت 
پایداری این شبکه قرار گرفت. رئیسی سپس در جلسه ویژه کارگروه تامین پایدار سوخت زمستانی شرکت کرده و از تالش ها و زحمات وزیر نفت و مسئوالن 

شرکت ملی گاز که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی پیش آمده در کشور برای.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در بازدید سرزده از شرکت ملی گاز:

تعطیلی راهکار مناسبی نیست، اما اهم رساندن سوخت به منازل مردم است

info@sobh-eqtesad.ir

زمستان امسال »سخت« نیست 
سرمای هوا »طبیعی« است

رئیس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هوا ضمن اشاره به ورود دو سامانه بارشی جدید به کشور تصریح 
کرد: امسال »زمستان سختی« نداریم بلکه دمای هوا وارد حالت 
نرمال خود شــده اســت.صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا، 
دربــاره کاهش دما و ســرمای هوا اظهار کرد: روز چهارشــنبه 
)۲۱ دی( یک سامانه بارشــی  وارد کشور شد که کاهش دمای 
شدید هوا را به همراه آورد و تا جمعه)۲۳ دی( نیز ادامه داشت. 
ضیاییان درباره شدت سرمای هوا در مقایسه با سال های گذشته 
گفت: در حال حاضر زمســتان سختی نداریم و نمی توان کاهش 
دما را بــه دو هفته آینده منحصر کرد چــرا که به طور کلی در 
زمستان سرمای هوا طبیعی اســت و می تواند تا پایان زمستان 
نیز ســرد بماند. وی تصریح کرد: با وجود کاهش شدید دما تنها 
می توان گفت که به دمای میانگین رســیده ایم. در گذشته هم 
روزهای زمستانی دمای حداقلی شهرهایی مانند تهران زیرصفر 
بــود. در واقع گرمای هوا در این فصل غیرطبیعی اســت و االن 
دمای هوا وارد حالت نرمال خود شــده است.  رئیس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره ســامانه 
بارشــی جدیدی که وارد کشور می شود، اظهار کرد: این سامانه 
بارشی تغییرات دمایی زیادی به همراه ندارد اما عمده بارش های 
آن به صورت برف است. در واقع بارش ها در استان های گرمسیر 
به صــورت باران و در مناطق سردســیر بارش بــرف پیش بینی 
می شــود. وی افزود:  طی امــروز )۲۵ دی( نیز انتظار داریم که 
بارش های ناشی از ســامانه بارشــی جدید دامنه گسترده تری 
داشــته باشــد. در اســتان های تهران، البرز، قزویــن، زنجان، 
گیالن، کرمانشاه، خوزســتان، ایالم، لرستان، مرکزی، همدان، 
قم، چهارمحال و بختیــاری، کهگیلویه و بویر احمد بارش برف 
پیش بینی می شود. ضیاییان در ادامه گفت: در استان های بوشهر 
و شــمال و غرب استان فارس همچنین در نیمه شمالی سمنان، 
شمال اســتان خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز بارش برف 
خواهیم داشــت. بارش در استان های خراسان رضوی و خراسان 
شــمالی خفیف و در سایر استان ها مناسب است. وی افزود: روز 
سه شنبه )۲۶ دی( یک سامانه بارشی جدید وارد کشور می شود 
که جنوب کشــور را تحت تاثیر قرار می دهد و بارش هایی را در 
استان های هرمزگان، بوشهر و جنوب فارس و جنوب کرمان رخ 
همراه خواهد داشــت که احتمال ســیل و آبگرفتگی معابر طی 
فعالیت این سامانه در استان های مذکور وجود دارد. رئیس مرکز 
ملــی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطــرات وضع هوا تصریح 
کرد: نکته قابل توجهی که این دو ســامانه بارشی جدید دارند، 
بارش برف مناســب و قابل توجه طی امروز است که امیدواریم 
طبق پیش بینی های انجام شــده بارش مناسبی در انتظار تهران 

باشد. 

بارش برف سنگین تر در تهران
ضیاییان با تاکید بر اینکه شدت بارش ها در نقاط مختلف کشور، 
متفاوت اســت،اظهار کرد: برای اســتان تهران نیز که چند روز 
گذشــته بارندگی خفیف و پراکنده ای را تجربه کرده بود، بارش 
برف شدیدتر پیش بینی می شود که می تواند حمل و نقل شهری 

را دچار مشکل کند.

در گفت وگو با ایسنا تشریح شد
افزایش ابتالی کشوری به کرونا 

مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا و اســتاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران وضعیت کرونا 
در کشــور را با زیرسویه های جدید اُمیکرون، تشریح کرد و گفت: به نظر می رسد که حدود یک ماه 
است این زیرسویه ها وارد کشور شده اند؛ با این حال خوشبختانه افزایش زیادی در بستری  و فوتی ها 
نمی بینیــم، اما باید منتظر رونــد آن در هفته های آتی بود.دکتر طلعت مختاری آزاد در گفت وگو با 
ایســنا، درباره ویژگی های زیرسویه های جدید اُمیکرون که اخیرا در کشور شناسایی شده اند، گفت: 
اصوال نمی توان از انتقال یک بیماری تنفســی جلوگیری کرد و بر این اســاس زیرسویه های جدید 
اُمیکرون هم از مرزهای مختلف، وارد ایران شــده اند. آنچه درباره این زیرسویه ها نظیر XBB ،BQ۱ و 
... می دانیم، این است که فعال از نظر بیماری زایی شدیدتر نیستند، اما قدرت انتقال شان بیشتر است. 
پیش از ورود زیرســویه های جدید اُمیکرون به کشور، پنج درصد نمونه هایی ارسالی برای تشخیص 
عفونت های ویروسی سارس کرونا بود، اما اخیرا کمی افزایش یافته است. با این حال باید توجه داشت 
که نمونه های مورد آزمایش هم بیشــتر شده است. اکنون مقداری زمان می خواهیم تا ببینیم روند 
موج به چه صورت است. زیرا هرچقدر حساسیت نسبت به بیماری بیشتر شود، نمونه گیری باال رفته 
و تعداد بیشتری نمونه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه افزایش ابتالی کشوری را 
در آمارها مشاهده می کنیم، اما فعال پیک بزرگی را نمی بینیم، افزود: در حال حاضر که زیرسویه های 
جدیدی شناسایی شده و افزایش موارد ابتال را داشتیم، می توان گفت موج هشتم کرونا نیز آغاز شده 
است. البته باید ببینیم که روند موج کرونا در یکی دو هفته آینده به چه صورت خواهد بود.مختاری 
آزاد با بیان اینکه البته خوشــبختانه هنوز افزایش چندانی در موارد فوتی ناشی از کرونا را در کشور 
نداشته ایم، گفت: به هر حال در کشور ما هم مردم واکسن تزریق کرده اند و هم تعداد زیادی از افراد 
خودشــان قبال به کووید ۱۹ مبتال شده اند و در نتیجه ایمنی مناسبی در جامعه وجود دارد. به نظر 
می رسد که کشورهایی که فقط با واکســن ایمن شده بودند، اکنون افزایش فوتی ها را شاهدند، اما 
در کشــورهایی مانند ما که ایمنی هم ناشــی از تزریق واکسن و هم ناشی از ابتال بوده است، شدت 
بیماری کمتر است.وی با بیان اینکه علی رغم اینکه زیرسویه های جدید تغییرات زیادی داشتند، اما 
امیدواریم موج بزرگی در کشور شاهد نباشیم، گفت: همه زیرسویه های در گردشی که در حال حاضر 
 BQ۱ در جهان مشــاهده می کنیم، زیرسویه اُمیکرون هستند. یکسری از زیرسویه های جدید مانند
که از زیر گروه BA۵ و یا زیر سویه های امیکرون BA۲ مانند XBB هستند. به هر حال اُمیکرون زیر 
گروه های  مختلفی دارد و آنچه که اکنون شناسایی شده اند، عمدتا زیرمجموعه BA۲ و BA۵ هستند. 
در حال حاضر زیرســویه های BA۲ مانند XBB، در حال افزایش هستند.مختاری آزاد تاکید کرد: به 
نظر می رسد که زیرسویه های جدید از آذر ماه وارد کشور شده اند و اکنون هم که در دی ماه به سر 
می بریم؛ بنابراین حدود یک ماه اســت که این ســویه ها وارد کشور شده اند. با این حال خوشبختانه 
افزایش زیادی در بستری  و فوتی ها در مقایسه با موج های قبلی نمی بینیم، اما باید منتظر روند آن 

در هفته های آتی بود.

ویندوز ۷ به تاریخ پیوست
سیستم  عامل Windows ۷ دیگر به روزرسانی ها و اصالحیه های امنیتی شرکت مایکروسافت را دریافت 
نخواهد کرد و به صورت عملی از گردونه سیستم های عامل خارج و کنار گذاشته شد.به گزارش ایسنا، 
ویندوز ۷ هفتمین نسخهٔ سیستم عامل از مجموعهٔ مایکروسافت ویندوز و خانوادهٔ ویندوز ان تی بود 
که در تاریخ ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۹ به بازار عرضه و برای استفاده در کامپیوتر های شخصی تولید شد. 
این سیستم عامل هفتمین نسل از سیستم عامل های ویندوز بود و به همین دلیل نام آن را ویندوز ۷ 
گذاشته اند. در ابتدای فروش بنابر گفته معاون تحلیل NPD برنامه پیش فروش ارزان قیمت، بازاریابی 
با چشم گیری باال و قراردادهای متهورانه مایکروسافت کمک کرد تا ویندوز ۷ شروع موفقیت آمیزی 
داشــته باشــد.عرضه ویندوز ۷ به فروش رایانه های شخصی تکانی داد به طوری که فروش آن ها در 
دوهفته ابتدایی تقریبا دو برابر شد و ۴۹ درصد باالتر از مدت مشابه در یک سال قبل از مدت زمان 
عرضه آن  بود اما آغاز فروش ویســتا رونق بزرگ تری به فــروش رایانه ها داد. این نرم افزار در حالی 
فروش جهانی اش را آغاز کرد که بازبینی هایی خوبی از ســوی بیش تر تحلیلگران فن آوری دریافت 
کرده بود و کاربرانی که آن را مورد آزمایش قرار داده بودند بهبود قابل توجه آن نســبت به ویندوز 
ویســتا را مورد تمجید قرار داده بودند؛ در مرحله آزمایش دســتگاه ها، بیش از هشت میلیون نفر از 

ویندوز ۷ استفاده کرده بودند.

با اینکه کشــور در دو روز گذشته با بحران کمبود 
گاز دســت و پنجه نرم می کند، دستورات متعدد 
از نهادهای مختلف، برای تعطیلــی ادارات مردم 
را متحیر و ســرگردان کرده و مشــخص نیست 
مســئوالن دولتی در این وضعیت اضطراری چرا 
هماهنگ عمل نمی کنند.گروه سیاسی: در حالی 
که کمبود گاز، کشــور را به سرعت به مرز بحران 
برده، ســتادهای بحران ناتوان از اعالم یک برنامه 
منســجم و جامع برای تعطیلــی ادارات و نهادها 
هســتند. برای دومین بار در هفته جاری است که 
مراجع مختلف و متکثر، درباره نحوه تعطیالت یا 
خاموش بودن سیستم گرمایش ادارات اعالم نظر 
کرده و اخبار متفاوت و بعضا متناقضی را منتشــر 
کــرده اند تا جایــی که این موضــوع خود باعث 
ســردرگمی در جامعه و افکار عمومی نســبت به 
مراجع اعالم خبر شده است.این در حالی است که 
مدیریت بحران به معنای هماهنگ سازی آگاهانه 
مجموعه تالش ها، همراه با اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت های انســانی، فنــی، مالی و غیر مالی 
با رویکرد طراحی و بــه کارگیری مجموعه ای از 
برنامــه ها و فعالیتهای مختلــف در قبل، حین و 
بعد از بحران اســت به صورتی که حداکثر کارآیی 
و اثربخشــی عملیات امداد و نجات در حوادث و 
ســوانح حاصل شــود. مدیریت بحران به عنوان 
فرایندی نظام یافته تعریف می شــود که طی این 
فرایند، سازمان تالش می کند بحران های بالقوه 
را شناســایی و پیش بینی کند، سپس در مقابل 
آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آنها را به 
حداقل برســاند. محققان هر کــدام بر یک عنصر 
خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کرده 
انــد، و تحقیق هایی را دربــاره آن انجام داده اند.

این در حالی اســت که برنامــه ریزی های کالن، 
رکن مهمی برای مردم به شمار می رود و در تمام 
شهرها، تعطیالت مدارس و ادارات بر زندگی مردم 
تاثیر مستقیم دارد. برای نمونه در صورت تعطیلی 
مــدارس، والدین در صورتی که در اداره باشــند 
بایســتی برای نگهداری فرزندان خردســال خود 
برنامه ریزی کنند و یا در صورت تعطیلی ادارات و 
باز بودن مدارس یا دانشگاه ها، موقعیت های برنامه 
ریزی خانواده ها در جزئی ترین مسائل دچار اخالل 
می شود.با این وجود و با توجه به اینکه روز شنبه 
نیز بی برنامگی و تعدد مصاحبه مســئوالن، مانع 
از شــکل گیری برنامه ریزی منسجم بود،مسابقه 
چه کســی خبر تعطیلی را اعالم کند باعث شــد 
ابتدا جانشین ستاد بحران اعالم کرد تمام ادارات، 
ارگان ها و سازمان های استان تهران، روز یکشنبه 
تعطیل هستند. این خبر که به نقل از خبرگزاری 

ایرنا منتشر شد، دقایقی بعد در تماس استانداری 
با روزنامه شــرق تکذیب شد و خبر آن روی کانال 
شــرق قرار گرفت.در ادامه، خبرگزاری ایرنا اعالم 
کرد هیچ خبری مبنی بر تعطیلی ادارات را منتشر 
نکرده است. این در شــرایطی بودکه دقایقی بعد 
خبرگزاری برنا مجددا به نقل از جانشــین ســتاد 
مدیریت بحران خبر تعطیلی ادارات استان تهران 
را تایید کرد.در چنین شــرایطی خبرگزاری ایرنا، 
خبر دیگری را به نقل از اســتانداری منتشر کرد 
که نشــان می داد جلسه ســتاد مدیریت بحران 
هنوز به پایان نرســیده و در حال برگزاری است. 
مجددا دقایقی بعد خبرگزاری میزان از حضور یک 
ســوم کارمندان در ادارات خبــر داد و اعالم کرد 
یک ســوم شــعب بانکها به عنوان شعب منتخب 
از ســاعت۹تا۱۳ خدمات رســانی خواهند نمود.

موضوعی که تاکنون سابقه نداشته تا برای کمبود 
گاز، کارمندان به صورت شــیفت های کاری یک 
سوم در ادارات حاضر شوند زیرا در صورت حضور 
یک نفر هم، سیستم های گرمایش ادارات که غالبا 
مرکزی است، فعال خواهد بود.این در حالی بودکه 
معاون استاندار تهران در مصاحبه با صداوسیما از 
ضرورت پوشــیدن لباس گرم توسط کارمندان در 
شرایطی که قرار بود سیســتم گرمایش ادارات را 
خاموش کنند، سخن گفت.در همین حال، باشگاه 
روزنامه نگاران ایران نوشــت : یک بار اعالم کردند 
تعطیل نیست. بار دیگر اعالم کردند بخش دولتی 
تعطیل است. بعد اعالم کردند یک سوم کارمندان 
بروند و مدارس و دانشــگاه ها تعطیل اســت. در 
تکمیل آن خبر آمد آن یک ســومی که می روند 
لباس گرم بپوشــند چون سیستم های گرمایشی 
روشن نخواهد شد. یک ساعت بعد خبر دادند که 
نه آن یک سوم هم نروند و اصال تمام بخش دولتی 
تعطیل است و حتی بخش خصوصی هم تعطیل 
شد.این، البته اولین بار نیست که اطالع رسانی های 
ناکارآمد دولتی ها موجب دردسر برای مردم شده 
و انتقاد افکار عمومی و رســانه هــا را برانگیخته 
اســت اما گویــا، اراده ای بــرای تصحیح قصور و 
تقصیرهای فاحش مسئوالن و روابط عمومی های 
عریض و طویل وجود نــدارد. موضوعی که باعث 
می شــود این سوال در افکار عمومی شکل بگیرد 
که مدیریت بحران کشور آیا آمادگی برای مواجهه 
با بحران های ســهمگین تر دیگــر را دارد؟ عدم 
پاســخگویی به چنین سوال هایی است که حتی 
مسئله کوچکی به نام »اعالم تعطیلی« تبدیل به 
یک مسئله سیاســی می شود.در تازه ترین نمونه، 
»اطالعیه فوری« شنبه شب استانداری تهران، به 
عنوان »نقطه اوج شــاهکار اطالع رسانی« گواهی 

می دهد، »در بر همان پاشــنه می چرخد« و حق 
طبیعی و بدیهی مردم برای اطالع دقیق و بهنگام 
از تصمیم های درســت یا نادرست دولتی ها و نیز 
وقت و اعصاب شــهروندان، اهمیتی برای مقامات 
ندارد.در تحلیل بی نظمی در اطالع رســانی اخبار 
مرتبط با تعطیلی های ناشی از بحران گاز، باید به 

نکات زیر توجه کنیم:
۱-از گفته های مســئوالن مشــخص می شــود 
آمادگی قبلــی برای مواجه با کمبــود گاز وجود 
نداشته اســت. حتی منتقدان دولت دوازدهم که 
آن را متهم به تعطیلی پروژه های ذخیره ســازی 
گاز می کنند، در مدت یکسال و نیم از آغاز دولت 

سیزدهم،چنین نقدی را مطرح نکردند.
۲-مدیریت مسئوالن در ســال گذشته با امسال 
قائل مقایسه نیست. آنچه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ 
تغییر کرده نه دمای هوا و یا جمعیت کشور، بلکه 
انتصابات جدید در وزارت نفت و شرکت گاز است 
که فرمان مدیریت فعلی را در اختیار مدیران دولت 

سیزدهم قرار داده است.
۳-از نحوه تصمیم سازی برای کارمندان که نمونه 
آن ابالغ دستور برای پوشیدن لباس گرم در محل 
بوده، چنین بر می آید که تصمیم ســازان زندگی 
کارمنــدی را تجربه نکرده و یــک روز هم در قوه 
مجریه و دولت خدمت نکرده اند. حال آنکه بررسی 
ها نشــان می دهد دولت سیزدهم بخش زیادی از 
بدنه وزارت کشور و استانداران را از خارج وزارتخانه 
وارد کرده که در شــرایط بحران، می توان به بی 

تجربگی برخی تصمیم سازان را مشاهده کرد.
۴-نقش روابط عمومی ها در اطالع رســانی اخبار 
اتاق بحران بســیار اهمیت دارد. فقدان سخنگوی 
مرکزی برای اطالع رســانی اخبــار در مجموعه 
وزارت کشور و یا ستادهای استانی و متغیر بودن 
تصمیمات در هر اســتان که گاه مقامی از تهران 
تصمیم یک مقام اســتانی را لغو می کند، نشــانه 
هایــی از بی نظمی در نهادهــای مدیریت بحران 
وزارت کشــور است که در دولت سیزدهم غالبا از 
افراد نظامی هستند.آنچه در این دو روز شاهد آن 
بودیم، فقدان آینده پژوهی و آینده نگری است که 
در هــر دو بعد، دولت قادر نبوده در مرحله قبل از 
بحران، پیش بینی هــای الزم را انجام دهد. از این 
رو، در حین بحران با انباشت اقدامات انجام نشده 
در مراحل قبل مواجه شده است. این وضعیت بعد 
از بحران نیز انباشتی از بی اعتمادی و ناامیدی را 

پشت سر خود برجای می گذارد.
این وضعیت در صورت عدم سامان دهی، زندگی 
عادی مردم را مختل و زمینه ساز نارضایتی هایی 

خواهد شد که آغازگر آن مدیران دولت هستند.

چه عاملی باعث سردرگمی در اعالم تعطیلی ها شد

سرگیجه در اتاق بحران

آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی

 از افزایش قیمت محصوالت تا ماجرای جهیزیه ۵۰ میلیونی
دولت سیزدهم غفلت بزرگی در بخش بودجه عمرانی دارد

 سال سختی در پیش روی اقتصاد 
ایران خواهد بود

همچنان در نقطه هشداریم

کاهش 6 میلیون مترمکعبی مصرف گاز با تعطیلی تهران

عضو هیات علمی دانشــگاه تربیت مدرس گفت: دولت سیزدهم در دومین بودجه ای که تدوین کرده 
است ، بودجه عمرانی را نادیده گرفته و این تفاق پیام خوبی برای اقتصاد ایران ندارد.مهرنوش حیدری- 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر باالخره به بهارستان رسید اما کارشناسان و ناظران 
اقتصادی معتقدند این الیحه نتوانســته است کاستی های پیشن را جبران کرده و الیحه ای متناسب با 
شرایط سخت امروز باشد .علی قنبری ، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حوزه اقتصاد در این خصوص 
به خبرآنالین گفت: بودجه عمرانی کشــور تنها ۲۵ درصد افزایش را در سال آینده شاهد است این در 

حالی است که نرخ تورم.....

افزایش تراکنش ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها

 چرا با وجود آرای نوسانی کشور همواره مساوی تقسیم می شود؟

راز بزرگ سیاست آمریکا

افزایش سن بازنشستگی؛ 

بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ یا جلوگیری از انفجاری 
مهیب در صندوق های بازنشستگی؟!
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امیر صباحی فرد: 
سامانه باور ۳۷۳ در چرخه پدافندی کشور 

قرار دارد
4فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، گفت: سامانه باور 
۳۷۳ اکنون در چرخه پدافندی کشور قرار دارد و آسمان جمهوری اسالمی ایران 
را رصد می کند.به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد درباره توان این 
نیرو در دفاع از کشور گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش جزو قدرتهای پدافندی 
هوایی اســت و با ارتقای سامانه باور ۳۷۳ می توانم بگویم که یکی از قدرت های 
برتر پدافند هوایی در جهان هستیم.وی افزود: سامانه  باور ۳۷۳ جزو سامانه هایی 
است که فقط یک یا دو کشور در جهان مشابه آن را دارند.فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش با بیان اینکه ما آزمایش های باور ۳۷۳ را در مقابل چشــم همگان 
انجام دادیم، تصریح کرد: جهان شاهد بروز و ظهور این سامانه بود و اکنون نیز 
به قدرت پدافند هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران واقف است.امیر سرتیپ 
صباحی  فرد خاطرنشان کرد: سامانه باور ۳۷۳ اکنون در چرخه پدافندی کشور 
قرار دارد و آسمان جمهوری اسالمی ایران را رصد می کند. سامانه های پدافندی 

ما قادر هستند اهدافی با RCS )سطح مقطع کوچک( را هدف قرار دهند.

تقی پور در گفتگو با مهر:
عرضه خودرو در بورس به ضرر خریداران 

است
رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایطی که میزان عرضه 
و تقاضــای خودرو تعادل ندارد، عرضه خــودرو در بورس باعث افزایش قیمت 
خودرو خواهد شــد و به ضرر خریداران است.رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار 
مهر درباره عرضه خودرو در بورس، اظهار داشــت: عرضه کاال در بورس زمانی 
می تواند به عنوان یک ســازوکار پایدار و مثبت باشد که میزان عرضه بیشتر از 
میزان تقاضا باشد. اگر این گونه نباشد و میزان تقاضا از عرضه بیشتر باشد، باعث 
می شــود قیمت به صورت مرتب افزایش پیــدا کند. این موضوع باید در زمینه 
عرضه خودرو در بورس لحاظ می شد.رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز بازار خودرو دچار عدم تعادل 
و عدم توازن در عرضه و تقاضاست. بخشی از تقاضا در بازار خودرو کاذب است، 
چرا که خودرو تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است و بیشتر افراد، خرید خودرو 
را با نگاه سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول خود انجام می دهند و تقاضای آنها 
برای خرید خودرو واقعی نیست.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: البته نیاز واقعی بازار خودرو را هم بایــد در نظر بگیریم. ما برآوردی با 
همکاری وزارت صمت انجام دادیم و مشــخص شد ساالنه یک میلیون و ۶۰۰ 
هــزار خودرو نیاز داریم.تقی پور تأکید کرد: تا زمانی که مجموع تولید داخلی و 
واردات خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نرسد، عدم توازن و تعادل را 
در بازار خودرو خواهیم داشت. در این شرایط که میزان عرضه و تقاضای خودرو 
تعادل ندارد، عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شــد و 
به ضرر خریداران است.وی بیان کرد: االن صورت مسئله ما فقط تأمین خودرو 
نیســت بلکه صورت مسئله ما تأمین خودرو به قیمت منصفانه و عادالنه است. 
مشکل ما در بازار خودرو موضوع تنظیم گری است که دولت از این موضوع غافل 
اســت و چون تنظیم گری بازار خودرو را به خوبی انجام نمی دهیم، یک دفعه 
سود کالنی به جیب تولید کننده می رود و در حق مصرف کنندگان هم اجحاف 
می شود.رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در حال بررسی در مجلس 
شورای اسالمی است که تصویب و اجرای آن تأثیر مثبتی بر بازار خودرو و دیگر 

کاالهای سرمایه ای دارد و جلوی سوداگری را می گیرد.

گزیده خبر
ادعای ساندی تلگراف؛

 انگلیس در حمایتش از برجام بازنگری
 می کند

یک روزنامه انگلیســی در گزارشــی به نقل از منابع ارشد دولتی مدعی شد که 
دولت این کشــور در حال بازنگری رویکرد خود درقبال برجام است.به گزارش 
ایســنا، روزنامه ســاندی تلگراف در گزارش ادعایی خود به منابع ارشــد دولت 
انگلیس که اشاره ای به نام و سمت آنها نشده است، نوشت: در پی اعدام علیرضا 
اکبری، معاون ســابق وزیر دفاع ایران که تابعیت ایرانی -انگلیســی داشت و به 
جاسوسی محکوم شده بود، ممکن است بریتانیا از حمایت خود از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( دست بردارد.به گفته این منابع، از آنجایی که از زمان آغاز 
روند مذاکرات احیای هســته ای، شرایط به طور قابل توجهی تغییر کرده است، 
لندن در حال بررسی موضع خود درخصوص این توافق و مشارکتش در آن است.

یک منبع دولتی در این باره ادعا کرد: از زمانی که ما مشغول تعامالت )مذاکرات 
احیای برجام( بودیم، چشــم انداز و گزاره ها کامال تغییر کرد - که عمده آن نیز 
به دلیل رفتار ایران اســت.این منابع آگاه همچنین خاطرنشان کردند که روابط 
لندن با تهران در ماه های اخیر به دلیل سیاست دولت ایران درخصوص اعتراضات 
داخلی تحت فشار شدید قرار گرفته است و انگلیس اکنون در حال بررسی تمام 

گزینه ها برای واکنش نشان دادن به اعدام علیرضا اکبری است.

انگلیس سفیر خود در تهران را فراخواند
منابع خبری اعالم کردند وزیر امور خارجه انگلیس پس از اعدام علیرضا اکبری 
جاسوس این کشــور، ســفیر خود در تهران را برای رایزنی بیشتر به لندن فرا 
می خواند.به گزارش تســنیم، منابع خبری اعالم کردند جیمز کلورلی وزیر امور 
خارجه انگلیس پس از اعدام علیرضا اکبری جاســوس این کشــور، ســایمون 
شرکلیف سفیر خود در تهران را برای رایزنی بیشتر به لندن موقتا فرا می خواند.

در واکنش به مداخالت نامتعارف انگلیس ازجمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری 
اســالمی ایران، ظهر امروز سفیر این کشور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا 
به وزارت خارجه احضار شــد.وزارت امور خارجه انگلیس نیز اعالم کرده بود که 

کاردار ایران در این کشور را احضار کرده است.

 انگلیس، دادستان کل کشور ایران 
را تحریم کرد

وزیر امور خارجه انگلیس اعالم کرد دادســتان کل کشور ایران را در واکنش به 
اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که به اتهام جاسوسی برای سرویس اطالعات 
مخفی انگلیس اعدام، به فهرســت تحریم های دولت لندن اضافه شد.به گزارش 
اقتصاد آنالین، جیمز کلورلی روز شــنبه در تداوم اظهارات مداخله جویانه علیه 
ایران در توئیتی افزود که تحریم جدید انگلیس، »نشان دهنده انزجار ما از اعدام 
علیرضا اکبری است.« وی ادعا کرد: دادستان کل، هسته اصلی استفاده ایران از 

مجازات اعدام است و ما رژیم را مسئول نقض وحشتناک حقوق بشر می دانیم.

رئیسی در بازدید سرزده از شرکت ملی گاز:

تعطیلی راهکار مناسبی نیست، اما اهم رساندن سوخت به منازل مردم است
رئیس جمهور با بیان اینکــه در وضعیت خاص آب و هوایی 
پیش آمده با تالش های مســئوالن اداره گاز و البته همراهی 
و همکاری متعهدانه مردم، قطعی گســترده گاز نداشــتیم و 
فقط در نقاط محدودی متأسفانه گاز قطع شد، گفت: تعطیلی 
ادارات و ســازمان ها راهکار مناسبی نیست، اما امروز موضوع 
اهم رســاندن سوخت به منازل مردم است و بعد به واحدهای 
تجاری و اداری.به گزارش ایســنا،  سید ابراهیم رئیسی صبح 
یکشــنبه با حضور از پیش اعالم نشــده در شرکت ملی گاز، 
ضمن حضور در مرکز کنترل شــبکه گاز کشور،  از نزدیک در 
جریان آخرین وضعیت توزیع گاز در سراسر کشور و اقدامات 
صورت گرفته جهت پایداری این شــبکه قرار گرفت. رئیسی 
سپس در جلسه ویژه کارگروه تامین پایدار سوخت زمستانی 
شــرکت کرده و از تالش ها و زحمات وزیر نفت و مســئوالن 
شرکت ملی گاز که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی پیش 
آمده در کشــور برای مدیریت صحیح توزیع گاز تالش زیادی 
کرده انــد، قدردانی کرد.رئیس جمهور وجه مکمل تالش های 
مسئوالن اداره گاز را مصرف صحیح گاز از سوی مردم عنوان 
کــرد و گفت: اصالح الگوهای مصرف نیاز به فرهنگ ســازی 
دارد که مســئولیت اصلی در این زمینه بر عهده رسانه ملی، 

اصحاب رســانه و تریبون داران است. رئیسی با بیان اینکه در 
وضعیت خاص آب و هوایی پیش آمده با تالش های مسئوالن 
اداره گاز و البته همراهــی و همکاری متعهدانه مردم قطعی 
گسترده گاز نداشتیم و فقط در نقاط محدودی متاسفانه گاز 
قطع شد، درباره مدیریت اعمال شده گفت: تعطیلی ادارات و 
سازمان ها راهکار مناسبی نیست، اما امروز موضوع اهم رساندن 
ســوخت به منازل مردم اســت و بعد به واحدهای تجاری و 
اداری.وی با تاکید بر ضرورت مدیریت جدی مصرف و مواجهه 
با مشــترکان پرمصرف در بخش خانگــی، تجاری و اداری به 
نحو مقتضی، افزود: در موضوع مشــترکان پرمصرف نظارت 
بر مصرف ســازمان های دولتی اولویت بیشــتری دارد.رئیس 
جمهــور حضور و اقدام به موقــع در کنار پیش بینی صحیح 
و اتخاذ سیاست های پیشــگیرانه را از دیگر الزامات مدیریت 
صحیح دانست و تصریح کرد: موضوع ذخیره سازی گاز و نفت 
از مسائل بســیار مهم به ویژه برای شرایط بحرانی و غیرقابل 
پیش بینی است که متاسفانه در یک مقطعی مورد بی توجهی 
قرار گرفته و شرکت ذخیره ســازی منحل شده است. وزارت 
نفت پس از پایان شرایط ویژه فعلی باید حتما این موضوع را 

مورد توجه جدی قرار دهد.

ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: شــفافیت شرکت های دولتی بویژه تابعه وزارت نفت در الیحه 
بودجه سال ۱4۰۲ رعایت نشده است.به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، در 

صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
»ارزیابی اولیه از الیحه بودجه ۱4۰۲:

سهم صندوق توسعه ملی 4۰٪ پیش بینی شده که باید 4۲٪ باشد )بالغ بر ۱۲همت(
مطابق قانون بودجه۱4۰۰ و ۱4۰۱ باید رابطه مالی شرکت نفت با دولت جایگزین ۱4.۵٪ می شد که نشده و دوباره تکرار شده!

شفافیت شرکت های دولتی بویژه تابعه وزارت نفت )مطابق بند ش تبصره۲ بودجه۱4۰۱( رعایت نشده است.
حتی یک ریال از درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان، LPG  و گوگرد در الیحه  بودجه۱4۰۲ نیامده است!

این مبلغ در ۹ماهه سال ۱4۰۱، بالغ بر ۹۵ همت بوده است.
اما عواید پادگانی که درآمد فروش ضایعات غذایی پادگان هاست و هرسال در الیحه بودجه می آید، امسال ۷.۵ میلیارد تومان است.«به گزارش ایسنا، الیحه بودجه سال 
۱4۰۲ در روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور به شکل رسمی تقدیم مجلس شد و پس از بررسی کلیات آن در کمیسیون تلفیق، کلیات الیحه بودجه روز یکشنبه 

دوم بهمن در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۲ از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته خبر 
داد و گفت که در سه سال گذشته ۸۸۵ هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت نکرده اند.به گزارش 

ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۲ گفت: این جلسه با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی 
وزیر اقتصاد و معاونان آنها تشکیل شد و  منابع درآمدی  و موضوع مالیات ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در الیحه 
بودجه سال آینده بررسی شد.وی ادامه داد: منابع مالیاتی در سال جاری افزایش داشته به طوری که از 4۵4 هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است؛ نکته مهم در این جلسه این بود که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی در طول سه سال گذشته مالیات پرداخت نکرده اند که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان 
می شود.زارع افزود: ۵/۳ میلیون نفر اشخاص حقیقی نیز طی سه سال گذشته مالیات پرداخت نکردند که نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان می شود لذا از این دو محل 

۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه جدید مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به نوعی فرار مالیاتی داشته اند.
ســخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دولت در الیحه بودجه کاهش ۷ درصدی مالیات بخش تولیدی برای حمایت از تولید است، گفت: دولت 
در الیحه بودجه نرخ تورم را 4۰ درصد را پیش بینی کرده و مواردی برای حمایت از معیشت مردم و تولید و شاخص های کالن آمده است.زارع در پایان یادآور شد: 
کمیسیون تلفیق طی ۵ روز بررسی کلیات الیحه بودجه ۱4۰۲، مصوبه ای نداشته و فقط کلیات بودجه را بررسی می کند؛ در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، 

کمیسیون وارد تبصره ها و جزییات بودجه شده و مصوباتی خواهد داشت.

شریعتی: 

شفافیت شرکت های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ 
رعایت نشده است

زارع خبر داد

۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سه سال 
گذشته
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گزیده خبر

دولت سیزدهم غفلت بزرگی در بخش بودجه عمرانی دارد
 سال سختی در پیش روی اقتصاد ایران 

خواهد بود
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت سیزدهم در دومین 
بودجه ای که تدوین کرده اســت ، بودجه عمرانی را نادیده گرفته و این 
تفــاق پیام خوبی برای اقتصــاد ایران ندارد.مهرنــوش حیدری- الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر باالخره به بهارستان رسید 
اما کارشناســان و ناظران اقتصادی معتقدند این الیحه نتوانســته است 
کاســتی های پیشن را جبران کرده و الیحه ای متناسب با شرایط سخت 
امروز باشد .علی قنبری ، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حوزه اقتصاد 
در این خصوص به خبرآنالین گفت: بودجه عمرانی کشور تنها ۲۵ درصد 
افزایش را در ســال آینده شاهد است این در حالی است که نرخ تورم در 
محدوده ۴۵ درصد پیش بینی می شــود و از سوی دیگر با این مساله نیز 
مواجه هستیم که رقم کل بودجه رشد چهل درصدی را داراست .وی این 
پیش بینی را ناظر به بی توجهی دولت ســیزهم به بودجه عمرانی دانست 
و گفت: متاسفانه حتی تاخیر قابل توجه نیز سبب نشد دولت اندکی در 

راستای بهبود کیفیت الیحه بودجه گام بردارد.

انتقاد از افزایش بودجه برخی نهادها
وی تاکیــد کرد: در حالی بودجه عمرانی که متضمن رشــد اقتصادی و 
ایجاد شــغل و ... اســت، تنها ۲۶ درصد افزایش یافته که بودجه برخی 
نهادهای غیرمولد فرهنگی با رشدهای باالتر از ۵۰ درصد و ... روبروست 
.وی در توضیــح این مطلب اضافه کرد: دولــت در الیحه بودجه ۱۴۰۲؛ 
متاســفانه بودجه جاری و دســتگاه های غیر مولد نظیر فرهنگی و ... را 
اضافه کرده و در مقابل بودجه های عمرانی را در مقایسه با تورم نیفزوده 
است بنابراین دولت برای ارایه بودجه به مجلس از بودجه های عمرانی به 

عنوان عامل اصلی توسعه کشور غافل مانده است.

پیام بودجه سال 1402 برای اقتصاد ایران
این اقتصاددان درباره پیام الیحه بودجــه ۱۴۰۲ به اقتصاد ایران گفت: 
علیرغم اینکه دولت سیزدهم بودجه را با تاخیر زیاد به مجلس ارایه کرد، 
اما متاسفانه بودجه سال آینده کارآمد نیست و به نظر می رسد که تفاوتی 
در وضعیت توســعه اقتصادی کشور نسبت به سال جاری رخ نخواهد داد 
زیرا افزایش بودجــه را ۴۰ درصد و تورم را نیز حدود ۴۵ درصد در نظر 
گرفته اند که یعنی رشــد بودجه کمتر از نرخ  واقعی تورم جاری کشــور 
است.قنبری افزود: اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد وضعیت اقتصادی 
کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه به امسال تفاوت چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: البته امســال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، درآمد 
سرانه، ضریب جینی ســال خوبی نبود و سال آینده وضعیت این موارد 
بهتر از امســال و اکنون نخواهد بود بلکه بدتر هم خواهد شد.وی گفت: 
البته دولتی ها می گویند وضعیت ســال آینده بهتر از امسال خواهد بود 
در صورتی که بنده چنین تصوری ندارم زیرا الیحه بودجه باید بر اســاس 
وضعیت بهتر نوشته می شــد و راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری ، 
افزایش درآمد ســرانه، گسترده تر شدن ســفره مردم، مهار تورم، بهبود 
ضریب جینی و ... در آن لحاظ می شد . وقتی چنین اتفاقی نیفتاده است، 

وعده بهبود تنها در حد همان وعده باقی خواهد ماند.

مالیات خوب، مالیات بد
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره درآمدهای مالیاتی پیش بینی 
شــده در بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت:  درآمدهای دولت عمدتا از مالیات ها و 
فروش نفت تامین می شود و سایر موارد، نظیرعوارض گمرکی و ... نقش 
چشــمگیری در درآمدهای دولت ندارد.وی تاکید کرد: متاسفانه مالیاتی 
که برای ســال آینده در نظر گرفته شــده، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است و 
یعنی رشــد باالیی برای مالیات ها در نظر گرفته شده است.او گفت: مگر 
اقتصاد ایران چقدر رشد کرده که قرار است این حجم بیش از سال جاری 
مالیات پرداخت کند . بی تردید این فشار مالیاتی به زمین گیر شدن تولید 
و تجارت منجر می شود. در همین الیحه نیز باز بخش مهم فشار مالیاتی 
بر فعاالن شناسنامه دار و حقوق بگیران متمرکز است. این در حالی است 
که باید درامدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش 
یابــد.وی تاکید کرد: باید همه معافیت های مالیاتی لغو شــود و در این 
راســتا همه مردم و هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد، مالیات پرداخت 
کند به این ترتیب هیچ معافیت مالیاتی در این حوزه نباید پذیرفته باشد.

وزیر اقتصاد خبر داد
کاهش نرخ مالیات شرکت های تولیدی

وزیر امور اقتصــاد و دارایی از کاهش نرخ مالیات 
شــرکت های تولیدی در ســال آینده خبر داد و 
گفت: در صورت تصویب مجلس، نرخ مالیات برای 
شرکت های تولیدی در سال آینده پس از تصویب 
مجلس هفت واحد درصد کاهش پیدا می کند.به 

گزارش ایســنا، سید احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه باید استراتژی و 
راهبرد کاهش وابســتگی بودجه دولت به نفت از طریق درامدهای پایدار 
محقق شــود، اظهار کرد: باید آســیب پذیری اقتصاد ایران از درآمدهای 
نفتــی کاهش یابد تا با افزایش یا کاهش ایــن درامدها کل اقتصاد بهم 
نریزد.وی ادامه داد: این راهبرد مهم باید همزمان با این باشد که نه تنها 
بار مالیاتی را برای تولیدکنندگان و اکثریت افراد شــفاف جامعه افزایش 
ندهیــم، بلکه بار مالیاتی را برای این افراد کاهش دهیم. البته در ســال 
جاری با همکاری خوب مجلس توانســتیم خط بهینه و مســیر وسط را 
پیدا کنیم.وزیر اقتصاد از کاهش نرخ مالیات برای شــرکت های تولیدی 
در ســال آینده خبر داد و افزود: نرخ مالیات برای شــرکت های تولیدی 
در ســال اینده پس از تصویب مجلس هفت واحــد درصد کاهش پیدا 
می کند که به معنی گشــایش و فراغت برای این واحدها است. از طرف 
دیگر سامانه های اقتصادی توانستند فرارهای مالیاتی جدید از گروهی که 
باری از کشور برنمی داشتند را شناسایی کنند و از این طریق بیش از دو 
میلیون مودی مالیاتی جدید شناســایی شد.خاندوزی ادامه داد: در کنار 
دو مورد مذکور، شرکت های اقتصادی که در این خالل شناسایی شده اند 
نیز باعث می شــوند بتوانیم درامدهای مالیاتی سال اینده را که نسبت به 
عملکرد سال جاری حدود ۵۰ درصد افزایش داشته محقق کنیم، بدون 
فشــارهای اقتصادی بیشتر بر گروه های شــفاف و شرکت های رسمی و 
مودیان مالیاتی سنتی. باید سهم تامین درآمدهای مالیاتی پایدار از کل 
هزینه های جاری دولت در مســیر سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش 

یابد.

 مجلس با حقوق ۷ میلیون تومانی سال آینده 
مخالفت می کند؟

عضو کمیســیون تلفیق بودجه گفت: تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان با نرخ 
تورم جامعه مغایرت دارد و احتمال دارد مجلس کف حقوق کارمندان را افزایش دهد.به گزارش 
مهر، جالل رشــیدی کوچی با اشــاره به اینکه بودجه باید واقعی باشد، اظهار داشت: هر چقدر 
دولــت بودجه را واقعی تر تدوین کنند، در میان مدت و بلندمدت به نفع دولت اســت. بودجه 
اگر واقعی باشــد، کسری بودجه نخواهیم داشت.وی بیان کرد: اگر بودجه را واقع بینانه تدوین 
و تصویب کنیم، مجلس مجبور نمی شــود مدام اصالحاتی را در الیحه بودجه اعمال کند، کما 
اینکه این روزها و با وجود آنکه تا پایان ســال زمان زیادی باقی نمانده اســت، مجلس در حال 
اعمال اصالحاتی در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ است.عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ 
تصریــح کرد: ما اگر می خواهیم واقعاً به دولت کمک کنیم، هم در کمیســیون تلفیق و هم در 
صحن مجلس باید تعارف با دولت را کنار بگذاریم و بودجه را بر اساس واقعیات جامعه تدوین و 
تصویب کنیم.نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مهمترین کاری که 
مجلس باید در بررسی الیحه بودجه سال آینده مدنظر داشته باشد، این است که بودجه را طوری 
تنظیم کنیم که با کســری بودجه مواجه نشویم.وی ادامه داد: زمانی که کسری بودجه داشته 
باشیم، تورم هم افزایش می یابد و دولت مجبور است اقداماتی انجام دهد تا کسری بودجه را به 
حداقل برساند که آن اقدامات حتماً روی معیشت مردم تأثیر منفی می گذارد. پس اگر ما دنبال 
حمایت معیشتی از مردم هستیم، باید بودجه ای واقعی تصویب کنیم تا سال بعد کسری بودجه 
نداشته باشیم.رشیدی کوچی با اشاره به اینکه طبق الیحه بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت 
در ســال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود، گفت: اگر افزایش حقوق کارمندان بی رویه باشــد، 
حتماً منجر به تورم می شــود. با وجود این، تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان 
با نرخ تورم کشور مغایرت دارد و احتمال دارد که مجلس منابعی را در نظر گیرد و کف حقوق 

کارمندان را افزایش دهد.

میرکاظمی:
 افزایش مالیاتی در بودجه داریم اما عدد بزرگی 

نیست
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه الیحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش هایی در دریافت مالیات 
دارد، اما به نرخ ثابت از ســال ۹۰ رشــد قابل توجهی نداشتیم.به گزارش صدا و سیما، مسعود 
میرکاظمی افزود: مالیات پیش بینی شــده در الیحه بودجه با توجه به ظرفیت دریافت مالیات 
نســبت به تولید ناخالص داخلی، عدد بزرگی نیست. با این حال دولت برای تولید حتی کاهش 
۷ درصدی مالیات را در نظر گرفته است.رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: عدد ریالی فروش 
نفت تغییر قابل توجهی نسبت به پارسال نداشته و هر زمان در مجلس نهایی شود، اعالم خواهد 
شد.آقای میرکاظمی افزود: نرخ ارز در بودجه مهم نیست و واحد پول ریال در نظر گرفته می شود 
تا فعاالن اقتصادی نگران نشوند؛ روی عدد ریالی نفت توافق می شود و برای موارد دیگری مانند 
مالیات هم چنین اتفاقی خواهد افتاد.او گفت: اصالح قانون های دائمی و تفکیک آن ها در ثبات 
اقتصادی مؤثر اســت؛ این باعث می شــود فعاالن اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نگران تغییر 

قانون های مرتبط با آن ها در قانون بودجه ساالنه نباشند.

افزایش سن بازنشستگی؛ 

بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ یا جلوگیری از انفجاری مهیب 
در صندوق های بازنشستگی؟!

بر اســاس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، ســن بازنشستگی دو 
ســال افزایش خواهد یافت. پس از بریــز و بپاش های دولت ها 
در ســال های گذشــته، وابســتگی صندوق های بازنشستگی 
بــه بودجه دولتی و عــدم توانایی دولت هــا در تحقق تعهدات 
خود، افزایش ســن بازنشســتگی به عنوان یکــی از راه حل ها 
برای جلوگیری از بحرانی تر شــدن وضعیت مالی صندوق های 
بازنشستگی موضوعی قابل پیش بینی بود.اقتصادآنالین – عاطفه 
حسینی؛ پس از ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن 
بازنشستگی واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت و برخی 
این سیاســت را به »کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال 
آینده« تعبیــر کرده اند.در بند »د« تبصــره ۲۰ الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ آمده اســت: »ســنوات خدمت مورد قبول برای 
بازنشســتگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک 
کارشناسی معتبر در مشــاغل اختصاصی در تمام صندوق های 
بازنشســتگی اعم از لشــگری و کشــوری که در سال ۱۴۰۲ 
بازنشســته می شــوند، در صورت اعالم نیاز دستگاه و رضایت 
مســتخدم بدون رعایت شرط ســنی به مدت دو سال افزایش 
می یابد.«درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی 
برای زنان، ۵۵ ســال و برای مردان، ۶۰ ســال می باشد. اما در 
صورت تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۲، ســن بازنشستگی زنان و 
مردان به ترتیب به ۵۷ ســال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مشکالت مالی شــدید صندوق های بازنشستگی در 
سال های اخیر، »افزایش ســن بازنشستگی« به عنوان راه حلی 
برای کاهش بحران  این صندوق ها قابل پیش بینی بود و مشخص 
بود دولت در نهایت مجبور اســت تا چنین تصمیمی را بگیرد.

در همین رابطه نایب رییس کمیســیون صنایع مجلس، دلیل 
افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق های 

بازنشستگی دانسته و گفته است: »قبال ۲۷ نفر کار می کردند و 
ســه نفر بازنشسته می شدند، اما االن رابطه معکوس شده و ۲۷ 
نفر بازنشسته می شوند و ۳ نفر کار می کنند.«بر اساس گزارش 
آماری شاخص های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز 
نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به 
صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش 
این شاخص مهم بیمه ای در سازمان های بیمه گر نشانگر کاهش 

نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده و برای جبران 
آن باید اصالحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.اما مشخص 
نیست که چرا در ایران اجرای سیاست های نادرست آنقدر ادامه 
می یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم 
انجام اصالحاتــی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می افتد؟!در 
ســال های اخیر همواره هشــدار داده شــده اســت که میزان 
دارایی های صندوق های بازنشستگی )کشوری، لشکری و تامین 

اجتماعی( کفاف پرداخت مســتمری بازنشستگان را تنها برای 
مدت محدودی دارند و با اســتمرار سیاست های کنونی، تداوم 
ارائه خدمات توســط این صندوق ها بدون اتکا به منابع عمومی 
امکان پذیر نیست.عمده مشکالت مالی صندوق های بازنشستگی 
در نتیجه مقررات و پرداخت های مســتمری سخاوت مندانه ای 
اســت که بدون لحاظ پایــداری قانونی و اجرا شــده اند؛ برای 
مثال می توان به کاهش ســن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق 
بازنشســتگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که 
بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشــته شــده، 
اشاره کرد.همچنین کسری صندوق های بازنشستگی و وابستگی 
این صندوق ها به بودجه عمومی رونــد فزاینده ای دارد و برای 
مثال تنها در ســال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این 
صندوق ها کمک شــده است. در مقابل هم دولتی که با کسری 
بودجه مواجه است، نمی تواند برای همیشه با استقراض از بانک 
مرکــزی و به قیمت گزاف افزایش رشــد نرخ نقدینگی و تورم 
برای تحقق تعهدات خود به صندوق های بازنشســتگی کمک 
کند.البته »افزایش سن بازنشستگی« به تنهایی نمی تواند بحران 
صندوق های بازنشستگی را حل کند و اصالحات دیگری مانند 
افزایش حداقل ســابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشســتگی، 
تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش 
ســابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشســتگی و .... نیز باید در 
دســتور کار قرار بگیرد.بنابراین بــا توجه به بحران عظیم مالی 
صندوق های بازنشستگی در کشور، »افزایش سن بازنشستگی« 
نــه تنها مانند بمبــی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیســت، بلکه 
می توان از آن تحت عنوان »خنثی کننده ای« یاد کرد که شاید 
بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق های بازنشستگی را کمی 

به تاخیر بیندازد.

بــا افزایــش مجــدد نــرخ دالر 
زمزمه هــای افزایش قیمت برخی 
کاالهــا از جملــه لــوازم خانگی 
آغاز شده اســت.از سال ۹۷ ثبت 
ســفارش و واردات لــوازم خانگی 
خارجــی ممنوع شــد؛ هر چند 
ادامه  ایــن کاالها  قاچاق محدود 
یافت، امــا از آن زمان به بعد بازار 
در اختیــار کاالهــای داخلی قرار 
گرفت؛ چرا که جهش های چندباره 
نرخ ارز دیگــر فرصت خرید لوازم 
خانگی برندهای معروف و باکیفیت 
را از مــردم گرفته بود.وزیر صمت 
اخیرا در یک اظهارنظر از ثبات در 
قیمت لوازم خانگــی خبر داد. او 
بــاال بودن تولید و عرضه و کنترل 
قیمــت محصوالت فــوالدی را از 
عوامل ثبــات قیمت لوازم خانگی 
اعــالم کرده اســت.از طرف دیگر 
لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
خانگی نیز افزایش قیمت کاالها به 
دنبال رشــد نرخ ارز را رد کرده و 
به  پازوکی  خودزنی دانسته است. 
وضعیت رکود در این بازار اشــاره 
کرده و گفته کــه تقاضایی وجود 
نــدارد که مغــازه داران به دنبال 
افزایش قیمت باشند.پازوکی گفته 
است که ســابق بر این در ابتدای 
افزایــش قیمت ارز مردم ســریعا 
برای خرید کاالهای موردنظر خود 
اقدام می کردند تا بعدها با تثبیت 
نــرخ جدید ارز قیمت بیشــتری 
برای لــوازم خانگی نپردازند؛ اما با 
تورم فعلی این موضوع هم منتفی 
لوازم  اتحادیه  اســت.رییس  شده 

خانگی و صوتــی و تصویری یزد 
هم از وضعیت رکود در بازار و تاثیر 
نوســانات قیمت ارز بر این کاالها 
می گویــد. صادقیــان درخصوص 
خرید جهیزیه نیز گفته اســت که 
»حداقل برآورد قیمت یک دست 
جهزیه ساده فقط در بخش لوازم 
خانگی در حال حاضر ۵۰ میلیون 

تومان است.«

تعمیرکاران  به  مراجعه  میزان 
لوازم خانگی

خبرهای متناقضــی هم از میزان 
مراجعه مردم به تعمیرکاران لوازم 
خانگی وجــود دارد. از یک ســو 
خبرها حاکی از افزایش مراجعه به 
تعمیرکاران به دلیل افزایش قیمت 
لوازم خانگی اســت. اما از ســوی 
دیگر رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
و تعمیــرکاران صنایــع برودتی، 
تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات 

یدکی نظر متفاوتی دارد.
فرهاد بهشــتی می گویــد که به 
دلیل افزایش قیمت قطعات لوازم 
خانگــی، تقاضــا در این صنف در 

ســال های اخیر فقــط ۱۰ درصد 
رشد داشته که افزایش چشمگیری 
نیســت. او این میــزان تقاضا را 
کــم و دلیــل را افزایــش قیمت 
قطعات می دانــد و می گوید مردم 
دســتگاه های دیگری را جایگزین 

لوازم خراب شده خود کرده اند.

زمزمه های افزایش قیمت لوازم 
خانگی

آخریــن افزایش رســمی قیمت 
لوازم خانگی مربوط به خرداد ماه 
بود کــه در آن زمان تلویزیون ۱۰ 
درصــد و یخچال، یخچــال فریز، 
لباسشــویی و ظرفشویی مشمول 
۱۵ درصد افزایش قیمت شــدند.

اکنون بــا افزایش مجدد نرخ دالر 
لوازم  افزایــش قیمت  زمزمه های 
البته  به گوش می رســد.  خانگی 
در ایــن خصوص هــم اظهارات 
متناقضی وجود دارد؛ ســخنگوی 
وزارت صمت گفته است که هیچ 
گونه مجــوز افزایش قیمتی صادر 
نشــده است؛ چرا که صنایع تولید 
کننده مــواد اولیه شــان را برای 

۵ مــاه آینده با قیمــت ارز قبلی 
خریدند و نباید افزایش قیمتی رخ 
دهد.رییس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی مشــهد هم افزایش 
قیمت ها را رد می کند و می گوید 
و کمبــودی وجود  فــراوان  کاال 
نــدارد و به دلیل رکــود موجود و 
عــدم قدرت خرید مــردم دالر بر 
بازار لوازم خانگی تاثیر نگذاشــته 
اســت.اما رییس اتحادیــه توزیع 
کنندگان لــوازم  خانگی تهران از 
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت 
لوازم خانگی و تخلف ۵ شرکت در 
این زمنیــه خبر می دهد.در حالی 
وزیــر صمت ثبات در بــازار لوازم 
خانگی را به عنوان عملکرد مثبت 
مطرح می کند کــه قیمت گذاری 
دســتوری و تورم موجود در این 
بازار را درنظرنمی گیرد و سخنگوی 
این وزارت خانه هم در شــرایطی 
قاطعانه از عــدم واردات کاالهای 
کــره ای و عــدم صــدور مجــوز 
برای رشــد قیمت ها می گوید که 
در واقعیــت این افزایــش نرخ ها 

درجریان است.

آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی

 از افزایش قیمت محصوالت تا ماجرای جهیزیه 50 میلیونی

یک عضو هیات رییســه مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به زمان بندی صورت گرفته 
برای بررسی کلیات و جزییات الیحه بودجه 
۱۴۰۲ در مجلس گفــت که احتمال تمام 
نشدن بررسی بودجه تا پایان سال وجود دارد و در این شرایط بودجه به صورت 
چند دوازدهم خواهد شد.به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی درباره روند 
بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس گفت: طبق زمان بندی صورت گرفته، 
جلسات کمیسیون تلفیق از امروز شروع شد و این کمیسیون ظرف ۵ روز آینده 
به بررســی کلیات الیحه بودجه می پردازد.وی ادامــه داد: با اتمام این مهلت، 
مجلس در روز یکشنبه دوم بهمن به بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۲ می پردازد؛ در 
صورت تصویب کلیات در صحن علنی الیحه به کمیســیون تلفیق برای بررسی 

جزئیات ارجاع می شــود که کمیســیون تلفیق ۱۵ روز فرصت دارد.این عضو 
هیات رییســه مجلس اضافه کرد: در این فاصله نمایندگان ۱۰ روز فرصت ارائه 
پیشــنهادات داشته و ۱۵ روز نیز فرصت ارائه گزارش کمیسیون های تخصصی 
اســت که این دو زمان با یکدیگر همپوشــانی دارند.وی ادامه داد: بعد از اتمام 
بررسی جزییات الیحه بودجه در تلفیق، نمایندگان مهلت ۱۰ روزه ای برای ارائه 
پیشنهادات بر روی گزارش تلفیق دارند؛ با فرض بررسی جزییات الیحه بودجه 
طی ۱۰ روز در صحن علنی و همچنین بررســی مصوبات مجلس در شــورای 
نگهبان به مدت ۱۰ روز، رســیدگی به الیحه بودجه و رفع ایرادات احتمالی در 
شــورای نگهبان در ۵۶ روز و پیش از پایان سال جاری به اتمام می رسد.حاجی 
دلیگانی در عین حال گفت:  در حالت دیگر، کمیســیون تلفیق می تواند زمان 
بررســی جزئیات الیجه بودجه را ۱۵ روز دیگر تمدید کند یعنی زمان بررسی 

الیحه در کمیسیون تلفیق ۳۰ روز شود، همچنین احتمال اینکه شورای نگهبان 
زمان بیشتری برای بررسی مصوبات مجلس احتیاج داشته باشد هم وجود دارد؛ 
عالوه بر این در صورت رد شــدن کلیات بودجه هم زمان دیگری به این جدول 
زمان بندی اضافه خواهد شد بنابراین در مجموع بررسی بودجه ۱۰۶ روز طول 
می کشد که این یعنی نهایی شدن الیحه بودجه به سال جدید موکول می شود 
و الزم اســت الیحه چند دوازدهم بودجه را داشــته باشیم.وی ادامه داد: پیش 
بینی من این است که اگر کار فوق العاده ای انجام شود یعنی بررسی بودجه به 
صورت سه شیفت در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی صورت گیرد و 
موارد تمدیدی رخ ندهد، بررسی بودجه تا پایان سال به اتمام می رسد اما در غیر 
این صورت احتماال رسیدگی به بودجه تا آخر سال تمام نمی شود لذا همچنان 

احتمال بررسی بودجه به صورت چند دوازدهم وجود دارد.

عضو هیات رییسه مجلس؛

شاید بررسی بودجه ۱۴۰۲ تا پایان سال تمام نشود
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گزیده خبر

سخنگوی صنعت برق:
مصرف برق از سقف تعیین شده برای هر 

استان باالتر است
سخنگوی صنعت برق از هموطنان درخواست کرد، با صرفه جویی در مصرف گاز 
و برق از قطع شــدن این دو انرژی گرانبها در این روزها که سرمای بی سابقه ای 
را در کشــور تجربه می کنیم، جلوگیری کنند.به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی 
مشهدی گفت: با توجه به استمرار برودت کم سابقه هوا و ادامه بارش های جوی 
و یخبندان در برخی مناطق و محدودیت های ســوخت رســانی به نیروگاه های 
مناطق شمالی کشور صرفه جویی در مصرف گاز و برق در کشور ضروری است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: میزان مصرف برق، به علت سرمای هوا هنوز 
از سقف های تعیین شــده مصرف هر استان باالتر است و اگر مصرف به همین 
منوال ادامه داشته باشد، تامین انرژی مناطق سردسیر شمالی را دچار محدودیت 
خواهد کرد.رجبی مشهدی افزود: با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف گاز و 
برق، از هموطنان عزیر درخواست می کنیم با رعایت چند نکته ساده و کاربردی 
از جمله تنظیم دمای وســایل گرمایشی منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد، 
عایق بندی درب و پنجره های منازل خود و پوشیدن لباس گرم در منزل انرژی 

کمتری مصرف کرده و به تامین برق و گاز پایدار کمک کنند.

وزیر نفت:
 تعطیلی تهران کمک بزرگی به تامین

 گاز کشور کرد
وزیر نفت گفت: دستور رئیس جمهوری برای تعطیلی مراکز آموزشی و اداره های 
شــهر تهران کمک بزرگی به تأمین گاز کشــور کرد و در این مدت حدود ۲.۵ 
میلیون مترمکعب کاهش مصرف انجام شــد.به گزارش ایســنا، جواد اوجی که 
امروز  برای بررســی وضع پایداری انتقال شــبکه گاز به استان خراسان رضوی 
سفر کرده اســت، در نشست فوق العاده ستاد انرژی اســتان خراسان رضوی و 
در ارتباط تلفنی با سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ضمن قدردانی از مردم 
کشور برای صرفه جویی گاز، اظهار کرد: واردات گاز ترکمنستان به ایران  از روز 
پنجشــنبه  قطع شد و کشور همه توان خود را برای تأمین گاز به کار بست و به 
رکوردی بی نظیر دســت یافت.وی با بیان اینکه مدیریت مصرف گاز با همکاری 
اســتانداران سراسر کشور و برپایی ستاد ســوخت و بحران برای رصد لحظه ای 
مقدار گاز شــکل گرفت، گفت: متأســفانه از روز گذشته در برخی نقاط جنوب 
اســتان خراسان رضوی دچار قطعی گاز شدیم که گاز مایع به سرعت در اختیار 
مردم این نواحی قرار گرفت و بخاری نفتی و گازی نیز توزیع شــد.به گفته وزیر 
نفت قطع گاز ترکمنستان به واسطه مشکل پیش آمده در این کشور است و حتی 
بر اساس اخبار رسیده شهر عشق آباد پایتخت این کشور و استان های مجاور آن 
در پایداری شــبکه گاز و برق دچار مشکل شده اند.براساس گزارش وزارت نفت، 
اوجی اظهار کرد: در این مدت سعی شد با تغییر آرایش در بخش تولید و مصرف 
برای پایداری شــبکه انتقال گاز به صورت لحظه ای تصمیم گیری شــود تا دچار 

کمترین مقدار قطع گاز در کشور و استان خراسان رضوی باشیم.

افت فشار و قطع مقطعی گاز در برخی از 
شهرها

رئیس مرکز راهبری شــرکت ملی گاز ایران گفت: افزایش مصرف موجب شده 
در برخی شــهر ها و اصطالحا سرشــاخه ها شاهد افت فشــار باشیم، در برخی 
شهرها قطع گاز مقطعی هم داشتیم.به گزارش ایسنا، کوشکی در گفت و گویی 
تلویزیونی، با بیان اینکه از اواســط هفته گذشته شاهد ورود اوج سرما به کشور 
بودیم، اظهار کرد: این گســتردگی سرما در کشــور باعث شد که طی روزهای  
گذشته موازنه تولید و مصرف به خصوص در استان های شمالی و شمال شرق 
کشــور که سرمای بی سابقه ای داشــتند منفی باشد، به گونه ای که در برخی 
شهرهای استان دما به منفی ۲۸ درجه نیز رسید.وی افزود: حداکثر انتقال گاز را 
به شبکه شمال شرق کشور داشتیم، جریان گاز همچنان  برقرار است، با حداکثر 
ظرفیت ایســتگاه ها و خطوط انتقال گازرســانی انجام می شود، جریان گاز به 
آن ســمت قطع نشده است.به گفته رئیس مرکز راهبری شرکت ملی گاز ایران 
هنوطنان می توانند با مدیریت و کاهش مصرف گاز کمک رسان باشند تا شاهد 

قطعی گسترده تری در این استان ها نباشیم.

همراهی همه مردم، تضمین کننده پایداری 
جریان گاز است

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گیالن گفــت: راه حل نهایی برای 
تضمین پایداری جریان، همراهی همه مردم و رعایت دمای آســایش در منازل 
است.چهارمین نشست قرارگاه جهادی مدیریت گاز به ریاست معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری گیالن و با حضور مدیران کل ادارات و نهادهای دولتی 
استان در شرکت گاز استان گیالن برگزار شد.در این نشست سید محمد اسحاقی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن بر تالش و همت همه مسئولین 
برای حفظ پایداری جریان گاز استان تاکید کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری گیالن با بیان اینکه همه ادارات و نهادها موظفند دمای آسایش )۱۸ 
الی ۲۱ درجه( را رعایت کنند، گفت: مصرف های کوچک و خرد نیز مهم هستند 
و باید آنها را نیز مورد بررسی و پایش قرار داد.  اسحاقی با تاکید بر حفظ آمادگی 
صنایع برای اســتفاده از سوخت جایگزین گفت: تا زمانی که خطوط تولید گرم 
نشود، خانه های مردم گرم نخواهد شد، لذا باید تدبیری بیاندیشیم تا هم چرخه 

زندگی مردم و هم چرخ صنعت توامان بچرخد.

رویترز به نقل از منابع غربی گزارش داد
صادرات نفت ایران بدون توافق هسته ای 

هم افزایش یافت
آمار منابع غربی نشان می دهد صادرات نفت ایران در دو ماه آخر سال ۲۰۲۲، 
با وجود تحریمهای آمریکا، به رکورد باالی جدیدی صعود کرد و شــروع قوی 
در ابتدای سال ۲۰۲۳ داشته اســت.به گزارش ایسنا، صادرات نفت ایران پس 
از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، از توافق هســته ای در سال 
۲۰۱۸ و وضع مجدد تحریمها، متاثر شــد. امــا صادرات نفت ایران پس از آغاز 
ریاســت جمهوری جو بایدن که به دنبال احیای توافق هسته ای بود، افزایش 
پیدا کرد و طبق برخی برآوردها، به باالترین میزان از ســال ۲۰۱۹ رسید. رشد 
صادرات ایران با وجود موانعی مانند بن بســت مذاکرات هســته ای و رقابت از 
ســوی نفت ارزان روسیه، حاصل شده است.شرکت مشــاوره انرژی »اس وی 
بی اینترنشــنال« اعالم کرد صادرات نفت ایران در دسامبر به ۱.۱۳۷ میلیون 
بشــکه در روز رســید که ۴۲ هزار بشکه در روز در مقایســه با نوامبر افزایش 
داشــت و بر مبنای برآوردهای قبلی، باالترین آمار صادراتی بود که این شرکت 
در ســال ۲۰۲۲  گزارش کرده بود.سارا وخشوری، رئیس شرکت »اس وی بی 
اینترنشنال« در این باره گفت: در مقایسه با دوران دولت ترامپ، مقابله یا اقدام 
جدی علیه صادرات نفت ایران وجود نداشته است. صادرات نفت ایران از ابتدای 
ژانویه تاکنون، باالتر از ماههای پیش بوده اســت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
تقاضای کمتر از ســوی چین و صادرات روســیه به چین، چالش عمده برای 
صادرات ایران اســت. عمده نفت ایران همچنان به سمت خاور دور به خصوص 
چین می رود. ایران همچنین به ونزوئال برای صادرات نفت خود، کمک می کند.

اما آدرین واتسون، سخنگوی شــورای امنیت ملی در کاخ سفید گفت: اجرای 
تحریمها از ســوی دولت با قدرت انجام می شــود. ما برای اقدام علیه دور زدن 
تحریمهای صادرات نفت به همراه تحریمها علیه فروش موشک و پهپاد و نقض 
حقوق بشر، تردید نداشته و نخواهیم داشت.شرکت مشاوره پترو لجستیک که 
عرضه نفت را رصد می کند، اعالم کرد شاهد روند صعودی صادرات نفت ایران 
بوده که از نظر این شــرکت، در دســامبر به باالترین حد از مارس سال ۲۰۱۹ 
رسیده است.شرکت تحلیل داده کپلر هم صادرات نفت ایران در نوامبر را ۱.۲۳ 
میلیون بشکه در روز تخمین زد که باالترین میزان از اوت سال ۲۰۲۲ و نزدیک 
به رکورد صادرات ۱.۲۷ میلیون بشــکه در روز در آوریل سال ۲۰۱۹  بود.چین 
بزرگترین مشتری نفت ایران است. ایران همچنین سال گذشته نقش خود در 
ونزوئال که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد را گسترش داد و نفت سبک برای 
پاالیــش و مواد رقیق کننده برای تولید گریدهــای نفتی قابل صادرات به این 
کشور آمریکای جنوبی ارســال کرد.بر اساس گزارش رویترز، هیچ آمار قطعی 
برای صادرات نفت ایران وجود ندارد و برآوردهای مختلفی در این خصوص ارائه 
می شود. شرکتهای رصدکننده نفتکش، از متودهای مختلفی برای رصد جریان 
تجارت نفت اســتفاده می کنند که شــامل اطالعات ماهواره ای، آمار بارگیری 
محموله های نفتی و اطالعات منابع آگاه است. ایران معموال آمار صادرات نفت 
خود را اعالم نمی کند.طبق برآورد شرکت تحلیلی ورتکسا، واردات نفت چین از 
ایران در دســامبر، به رکورد ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسید که ۱۳۰ درصد در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.عمده این واردات به شاندونگ 
رفت که محل فعالیت پاالیشگاههای خصوصی چینی است که از نیمه دوم سال 
۲۰۲۲ با افت تقاضای داخلی و ضعیف شــدن حاشــیه سود پاالیش، متقاضی 
خریــد گریدهای نفتی ارزان بوده اند.واحد مطبوعــات وزارت خارجه چین در 
پاســخ به درخواســت رویترز برای توضیح در این باره، بدون اشاره مستقیم به 
موضوع خرید نفت ایران توســط چین، گفت: همکاری مشروع و معقول میان 
ایران و چین در چارچوب قوانین بین المللی، باید رعایت و محترم شمرده شود.

همچنان در نقطه هشداریم

کاهش ۶ میلیون مترمکعبی مصرف گاز با تعطیلی تهران
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: با تعطیلی تهران حدود شش 
میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شــد، اما باید 
توجه داشت که همچنان در نقطه هشدار و نیازمند همکاری 
بیشتر مشترکان هستیم.عباس اعظمی در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه برای تشــخیض میــزان تاثیر تعطیلی تهران بر 
مصرف گاز می بایســت ۲۴ ساعت زمان طی شود، اما پیش 
بینی می شود که حدود پنج تا شش میلیون مترمکعب میزان 
مصرف کاهش یابد که کمک خوبی به حساب می آید، هرچند 
در مقابل کل مصرف عدد کوچکی اســت اما می تواند کمک 

زیادی به بخش گاز کند.

تهران، خراســان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی 
پرمصرف ترین استان ها

وی با اشاره به کاهش مصرف گاز در بخش خانگی نیز، گفت: 
میزان مصــرف گاز در بخش خانگی ۶۶۳ میلیون مترمکعب 
شــده و این درحالی اســت که این عدد می توانست به ۶۹۰ 
میلیون مترمکعب نیز برسد و در برخی استان ها که تعطیلی 
اتفاق افتاده شــاهد کنترل مصرف هستیم، به ترتیب استان 
تهران با ۱۲۶ میلیون  متر مکعب، اســتان خراســان رضوی 
با ۶۳میلیون میلیون متر مکعب، اســتان اصفهان ۴۶ میلیون 
گاز با تاکید بر اینکــه درحال حاضر ۷۸ درصد گاز در بخش ترتیب پرمصرف ترین استان ها هستند.سخنگوی شرکت ملی متر مکعب، آذربلیجان شرقی نیز با ۴۲ میلیون متر مکعب به 

خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شــود، تصریح 
کرد: شبکه سراسری در کل کشور در پایداری کامل قرار دارد 
و به صورت بســیار جزئی و موردی در سرشاخه ها با مشکل 
مواجه شدیم که اکثرا هم رفع شده است، همکاران ما شبانه 

روز در آماده باش هستند و مشکالت را برطرف می کنند.

تاب آوری شبکه حفظ شده است
اعظمــی با بیان اینکه قطع گاز ترکمنســتان تنش و چالش 
بزرگی را ایجاد کرد اما مدیریت صورت گرفت، با این حال در 
مرز هشدار هستیم و میطلبد مردم دقت کنند که در شرایط 
حســاس قرار داریم و همدلی باید اتفاق بیفتد، گفت: پیش 
بینی ها خوب بود و علی رغم چالش ها تاب آوری شــبکه را 

حفظ کرده ایم.

افت فشار را گزارش دهید/ به پویش هر خانه یک اتاق 
گرم در هوای سرد بپیوندید

وی با بیان اینکه اگر مشــترکان در جایی افت فشار را متوجه 
شدند، با ۱۹۴ تماس حاصل کنند، گفت: پویشی را که تحت 
عنــوان هر خانه یــک اتاق گرم در هوای ســرد را راه اندازی 
کردیم، هر روز فراگیرتر می شــود و خواهش ما این است که 

مشترکان همکاری الزم را داشته باشند.

یک کارشــناس حــوزه آب گفت: در 
مورد انتقال آب دریا اساسا موضوع این 
اســت که باید از آب دریا به عنوان آب 
غیرمتعارف استفاده کنیم این به لحاظ 
منطقی درســت و به لحاظ قانونی هم 
باتوجــه به کمبود منابــع آبی تکلیف 
دولت اســت که آن را اجرایی کند اما 
اینکــه چگونه اجرایی شــود هم مهم 
اســت.ابراهیم رئیســی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنا، درباره انتقال 
آب از خلیج فــارس به فــالت مرکزی 
اظهار داشــت: اگر طرح از دیدگاه های 
مختلــف ارزیابی اقتصــادی و محیط 
زیستی فنی و اجتماعی بشود؛ نتایج آن 
می تواند منجر به این شود که در مورد 
طرح تصمیم بگیریــم. بنابراین انتقال 
آب، سدســازی و ... نتیجه ارزیابی های 
ما اســت.وی افزود: در مورد انتقال آب 
دریا اساســا موضوع این است که باید 
از آب دریا به عنــوان آب غیرمتعارف 
اســتفاده کنیم این به لحاظ منطقی 
درســت و به لحاظ قانونی هم باتوجه 
به کمبود منابع آبی تکلیف دولت است 
که آن را اجرایی کند اما اینکه چگونه 
اجرایی شود هم مهم است. اکنون تمام 
گمانه زنی ها بر اســاس قانون همه یا 
هیچ است اما به هر صورت باید ببینیم 
اهداف انتقال آب چیســت آیا صرفا به 
منظور شرب است و یا صنایع هم هدف 
هستند.این کارشناس حوزه آب تصریح 
کرد: در هر صورت ما در اقتصاد انتقال 
آب؛ هزینه های زیاد را وقتی می پذیریم 
که ارزش اقتصادی که ایجاد می کند و  
فراتر از میزان هزینه های اجرا باشــد، 
هزینه های اقتصادی شامل دو قسمت 
اســت یکــی هزینه هایی کــه مردم 

مســتقیما پرداخت می کنند و دیگری 
هزینه های خارجی اســت که از جمله 
آلودگــی آب دریا و یــا اعتراضاتی که 
مردم در طول مســیر خواهند داشت، 
باید در ارزیابی ها لحاظ شود اما در عین 
حال ما آثــار خارجی مثبت هم داریم 
تمام خط های آبرســانی که حتی برای 
صنایع می روند در مسیر خود روستاها 
را هم آبرســانی می کنند، بنابراین در 
اینگونه پروژه ها موضع له و علیه داریم.

وی گفت: ۲۰۰ میلیون متر مکعبی که 
قرار اســت از خلیج فارس به اصفهان، 
یزد و کرمان منتقل شــود بخشــی به 
منظور تامین آب مورد نیاز صنایع بوده 
و بخشــی برای آب شرب است، به هر 
صورت وقتی تعارضاتی مثل انتقال بین 
حوضه ای مثال انتقال آب از اصفهان به 
یزد را داریم طبیعتا برای رفع تعارضات 
راه هــای کم هزینه تر دیگــری را باید 
دنبال کنیم اما در عین حال باید تمام 
ابعاد انتقال بیــن حوضه ای و یا انتقال 
از دریا مقایســه و بررسی شود.رئیسی 
خاطرنشان کرد: عالوه بر این پروژه قرار 
است پســاب صنایع یزد هم در قالب 
پروژه های بیع متقابل در اختیار صنایع 
قرار گیــرد، در هر حــال یادمان نرود 
صنایع قلب تپنده و تولیدکننده ارزش 

افزوده در کشــور ما هستند و وظیفه 
دولت است که همانگونه که آب شرب 
را تامیــن می کند برای صنعت هم آب 
تامیــن کند، این رویکرد که آب و برق 
صنایع را خودشان تامین کنند عجیب 
است در همه جای دنیا دولت ها تامین و 
بدرستی پول آن را دریافت می کنند اما 
در ایران پول را با تعرفه پایین دریافت 
می کننــد و در نهایت بــه این نتیجه 
می رســند که خود صنایــع آب مورد 
نیازشان را تامین کنند در نتیجه اولین 
نقاطی که گازشــان قطع می شود و یا 
مازوت می سوازنند؛ صنایع و نیروگاه ها 
و پتروشیمی ها هستند، تبعات آن هم 
از دست رفتن درآمد ملی کشور است.

وی تاکید کرد: این رویکرد که صنایع 
عالوه بر برق آب را نیز خودشان تامین 
کنند نتیجه این اســت که برای سود 
حداکثری هر کاری می کنند ما اکنون 
حتی برای صنایعــی هم که کنار دریا 
مستقر هســتند، مشــکل آب داریم، 
بنابراین مشــکل ما رویکرد تامین آب 
و سودآوری است.این کارشناس حوزه 
آب گفت: سیاستگذاری ها باید به نحوی 
باشــد که آنچه از صنایع وجود دارد به 
انحای مختلف حفظ کنیــم اما قطعا 
نباید صنایع آب در مناطق کویری باز 

هم گسترش داده شوند، به نظر می رسد 
مباحث مربوط به آمایش سرزمین تاثیر 
خود را می گــذارد اینکه صرفا به یک 
عامل آب فکر کنیم و مانع رشد و تولید 
و صنعت شویم رویکرد تک گزینه ای نا 
مطلوبی است باید نگاه جامعی داشته 
باشــیم. اکنون صنایع ما ســهم عمده 
ای از تولید ناخالص ملی کشــور دارند 
اشتغالزا هستند، ضمن اینکه آب هم به 
نسبت کم مصرف می کنند کل صنایع 
کشــور کمتر از ۳ میلیارد متر مکعب 
مصرف آب دارند بخش شرب ۸ میلیارد 
متر مکعب مصرف دارد و  مابقی مصرف 
مربوط به بخش کشاورزی است اتفاقا 
اگر قرار اســت انتقال آب صورت گیرد 
باید برای صنعت منتقل شــود اما باید 
مالحظات هــم در نظر گرفته شــود.

وی بیان داشــت: قطعا همــه نگران 
این هســتیم که آب شــیرین کن هم 
منجر به آلودگی آب دریا می شــود در 
خصوص تبعات اجتماعی مســیر باید 
بحث شــود اما کال نفی نمی شود، باید 
در نظــر بگیریم از همان منطقه ای که 
آب منتقل شــده محیط زیست آلوده 
می شود، پساب ناشی از تصفیه و شیرین 
کردن آب مسائل زیست محیطی دارد، 
در طول مســیر هم مســایل زیست 
محیطی خواهیم داشت،  مصرف برق 
را باال می بــرد، ولی فقط هزینه ها باید 
در کنار منافع اصلــی و خارجی باهم 
دیده شــود تا ارزیابی داشته باشیم. از 
لحاظ اقتصادی و تولید ارزش افزوده از 
این آب بهتر از آب کشاورزی استفاده 
می شــود به لحاظ درآمــدی کارایی 
باالتری دارد امــا تبعات آن را نیز باید 

در محاسبات در نظر بگیریم.

تبعات مثبت و منفی انتقال آب به فالت مرکزی ایران

 انتقال آب از خلیج فارس؛ مسیری درست یا اشتباه؟

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در طول سال های گذشته به موضوع تنوع بخشی 
ســبد انرژی و ذخیره سازی ســوخت آنطور که باید توجه نشده است، شرایط حال 
حاضر نیز به همین دلیل اســت و باید توجه داشت که در شرایط فعلی چاره ای جز 
مدیریت مصرف وجود ندارد.مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
برای بررسی مساله سوخت باید به چهار دهه قبل بازگردیم، اظهار کرد: در دهه ۶۰ 

مســاله این بود که برای گرمایش قسمت عمده مصرف خانگی و تجاری کوچک از 
نفت سفید استفاده شود و یا برخی مکان ها از گازوئیل استفاده می شد؛ با توجه به 
اینکه ایران یک کشــور صادرکننده نفت است و دنبال این بود که حجم بیشتری از 
نفت را در اختیار داشــته باشد، از آن طرف هم مشکل توزیع وجود داشت، سیاست 
بر این اصول اســتوار شد که ایران باتوجه به اینکه ظرفیت باالیی در حوزه گاز دارد 
و آن زمــان هم به صادرات آن توجه نمی شــد، گاز محور اصلی مصرف داخلی قرار 
بگیرد.وی با بیان اینکه آن زمــان ۹۰ درصد صادرات از طریق خط لوله صورت می 
گرفت و قیمت گاز هم به شــدت ارزان بود، گفت: سیاست بر این اساس قرار گرفت 
کــه گاز را به مصارف داخلی اختصاص دهند و در حد امکان نفت برای صادرات آزاد 
شود، باید به این مساله نیز توجه داشت که در ایران مانند کشورهای اروپایی ذخایر 
ذغال سنگ نداریم، چین که ۷۰ درصد مصرف خود را به ذغال سنگ اختصاص داده 

بزرگترین تولید کننده ذغال سنگ دنیا است ولی ما در کشورمان ذغال سنگ نداریم.
این کارشــناس حوزه انرژی افزود: اگر قرار باشد از ذغال سنگ استفاده کنیم صرفا 
باید به واردات متکی شویم که غیرمنطقی است، به نظر من سیاست درستی بود که 
اقتصاد کشور را گازسوز کرد اما اشتباه این بود که نتوانستیم مصرف را بهینه کنیم، 
اگر مصرف گاز توسعه پیدا نمی کرد وتامین نیاز قرار بود با فراورده های نفتی صورت 
بگیرد، کل تولید نفت ایران نمی توانســت مصرف داخلی را تامین کند.بهروزی فر با 
اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در کشور، گفت: نتوانستیم مصرف را بهینه کنیم و 
متناسب با ذخایر میزان تولید را افزایش دهیم یعنی به خاطر تحریم هایی که وجود 
داشت امکان جذب سرمایه و تکنولوژی نبود که بتوانیم افزایش تولید داشته باشیم، از 
سوی دیگر صنایعی که در ایران نیز تعریف کردیم عمدتا انرژی بر بود، حداقل در دهه 
۷۰ و ۸۰ بحث بر این بود که ما به عنوان کشــوری با ذخایر عظیم گاز ارزان قیمت، 

صنایع را بر اساس مصرف باالی گاز طبیعی طراحی کردیم.وی با تاکید بر اینکه اگر 
بهینه ســازی مصرف صورت می گرفت و در کنار آن هم افزایش تولید متناســب با 
ذخایر عملی می شــد به هیچ عنوان دچار مشکل نمی شدیم و به عنوان بزرگترین 
صادرکننده گاز دنیا مطرح می شــدیم، تاکید کرد: در صنایع بزرگ که حجم باالی 
مصرف انرژی دارند، شما می توانید تصور کنید که چندگانه سوز باشند، به طور مثال 
یک نیروگاه بزرگ و یا صنعت فوالد از چند منبع سوخت استفاده کند اما در بخش 
خانگی نمی توانید همزمان چند منبع انرژی تامین کنید، باید زیرساخت ها مناسب 
باشد تا دچار مشکل نشــویم.به گفته وی، اگر ذخیره سازی های زیرزمینی صورت 
میگرفت اکنون با چنین مشــکالتی مواجه نبودیم، اگر ۲۵۰ میلیارد متر مکعب در 
ســال مصرف اقتصاد از گاز طبیعی است باید حداقل ۵۰ میلیارد مترمکعب ذخیره 
ســازی صورت می گرفت که در زمان اوج مصرف می توانستیم از آن استفاده کنیم، 
یکی از ایراداتی که گرفته می شــود در خصوص شــبکه توزیع انرژی در کشور، این 
اســت که هر روستایی که ۴۰ خانوار دارد و خط لوله طوالنی به آن جا کشیده شد، 
می توانســتیم فقط برق به آن ها ارائه دهیم اما در برق هم مشکل داریم و باید این 

مشکل اساسی برطرف شد.

بررسی سبد انرژی ایرانی ها به بهانه چالش تامین گاز

غفلت ایران از تنوع بخشی منابع انرژی و ذخیره سازی سوخت

وزیر انرژی قطر پیش بینی کرد
نوسان ادامه دار بازار گاز

وزیر انرژی قطر در مجمع انرژی جهانی شورای آتالنتیک گفت: دمای مالیم زمستان در اروپا، قیمت گاز را پایین آورد اما با توجه به این که عرضه جدید چندانی تا سال ۲۰۲۵ وارد 
بازار نخواهد شد، نوسان قیمت همچنان برای مدتی ادامه خواهد داشت.به گزارش ایسنا، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر اظهار کرد: مسئله این است که وقتی اروپا بخواهد سال جاری و 
سال آینده، مخازن گاز خود را پر کند، چه اتفاقی خواهد افتاد. تولیدکنندگان انرژی نسبت به نابودی تقاضا، نگران بوده اند.قطر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع )ال 
ان جی( در جهان است. امارات متحده عربی، یکی از تولیدکنندگان عضو اوپک است که از زمان آغاز جنگ مسکو در اوکراین و تالش اروپا برای استفاده از منابع دیگر به جای واردات 

گاز از روسیه، توجه بیشتری به بازار گاز پیدا کرده است. وزیران انرژی قطر و امارات متحده عربی اعالم کردند دنیا برای مدت طوالنی همچنان به گاز طبیعی نیاز خواهد داشت .
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گزیده خبر

رئیس اداره بندر آستارا:
 هیچ کاالیی در مجتمع بندری آستارا فاسد 

نشده است
  رئیس اداره بندرآســتارا با بیان اینکه فرآیند صــادرات، واردات و ترانزیت در 
منطقه ویژه اقتصادی بندر آســتارا به صورت منظم در حال انجام است، گفت: 

هیچگونه کاال و محموله ای به دلیل توقف زیاد در این بندر فاسد نشده است.
محمدپور-گیالن؛ رضا نعمتی با اشاره به اینکه هم اکنون اداره گمرک در منطقه 
ویژه اقتصادی بندر آستارا مستقر است، اظهار داشت: در حال حاضر فرآیند ورود 
و خروج کاال در این بندر، مســتقل از گمرک زمینی آستارا انجام می شود. وی 
افزود: گمرک منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با رویکرد انجام کلیه فعالیت های 
واردات، صادرات و ترانزیت می باشد و هم اکنون این رویه بدون مشکل در حال 
انجام اســت.رئیس اداره بندر آستارا با اشاره به تصاویر منتشر شده در خصوص 
فاســد شــدن برخی محصوالت صادراتی از نوع کشــاورزی در این شهرستان 
خاطرنشــان کرد: فرآیند صــادرات، واردات و ترانزیت در منطقه ویژه اقتصادی 
بندر آستارا به صورت منظم در حال انجام است و هیچگونه کاال و محموله ای به 
دلیل توقف زیاد در مجتمع بندری آستارا فاسد نشده است.نعمتی با بیان اینکه 
مجتمع بندری آستارا، منطقه شمال غرب کشور را در حوزه صادرات پوشش می 
دهد تصریح کرد: کاالهای صادراتی شامل محصوالت میوه ای و گل خانه ای بوده 
که با کانتینرهای یخچالی به مقصد روسیه و قزاقستان و سایر کشورهای حاشیه 

دریای خزر ارسال می شوند. 

معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران در بازدید از خطوط 
تولید سایپا:

عملیاتی شدن دستورات 8 بندی رئیس 
جمهمور در سایپا 
معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران و هیات همراه از مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع 
خودرو سایپا و خط تولید خودرو شاهین بازدید کرد و 
از نزدیــک در جریان تولید محصوالت جدید این گروه 
خودروساز قرار گرفت.به گزارش سایپانیوز، علی نبوی 

در حاشیه بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا گفت: خوشبختانه خودروسازان 
با افزایش تولید توانســته اند اهداف تیراژ تعیین شــده در سال جاری را محقق 
کنند.او عملکرد سایپا را مناسب توصیف کرد و افزود: افزایش کیفیت خودروهای 
تولیدی، جمع آوری خودروهای ناقص کــف پارکینگ، عدم تولید خودروهای 
بــی کیفیت، ارائه محصوالت جدید و با کیفیت مطلــوب و افزایش مدت زمان 
گارانتی محصوالت از عملکردهای خوبی اســت که در زمینه تحقق دســتورات 
ریاست جمهوری در سایپا انجام شده است.نبوی تصریح کرد: با توجه به دستور 
رئیــس جمهور محترم و وزیر صمت در مورد تحقق خصوصی ســازی از طریق 
واگذاری شــرکت های زیر مجموعه گروه سایپا و همچنین فروش سهام تودلی 
و سهام وساپا، مقدمات کار انجام شده و گام های بزرگی در این زمینه برداشته 
شده است و البته باید پیگیری شود تا در اسرع وقت این واگذاری ها به صورت 
ارائه سهام انجام شود.او با اشاره به تاثیر قیمت گذاری دستوری خودروها، تاکید 
کرد: اگر بتوانیم در این برهه، قیمت گذاری دســتوری محصوالت خودروسازی 
را مدیریت کنیم،  قطعا بخش خصوصی و عالقمند به تولید خودرو برای خرید 
دو شــرکت ایران خودرو و سایپا انگیزه الزم را کسب کرده و در این حوزه ورود 
خواهند کرد.گفتنی اســت در این بازدید، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و 
اعضای هیات مدیره گزارشی از عملکرد یکساله و همچنین برنامه های آتی گروه 

خودروسازی سایپا ارائه کردند.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور خبر داد:
تا سال ۱۴۱۰ سهم ایران از بازار جهانی 

گوهرسنگ به ۲ درصد خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی ایمپاســکو، در مراسم افتتاحیه کارگاه گوهرتراشی که 
در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران در یزد برگزار شــد، سید ابومحمد هاشمی 
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با بیان اینکه در حال حاضر سهم 
ایران از بازار جهانی گوهرســنگ ها حدود ۰.۰۱ درصد است از افزایش این سهم 
تا ســطح ۲ درصد و تا پایان ســال ۱۴۱۰ خبر داد.وی با بیان اینکه سند ملی 
توسعه صنعت گوهرســنگ ماحصل زحمات مداوم ۴ ساله کارشناسان صنعت 
گوهرسنگ کشور است، توضیح داد:  این سند نهایتا در پایان دولت دوازدهم ابالغ 
و خاستگاه آن ایمیدرو معرفی و همزمان به عنوان مجری و دبیر این طرح اعالم 
شد.هاشمی تصریح کرد: در این ســند مجموعه به هم پیوسته ای از فعالیت ها 
دیده شده که حتی تا توسعه بازار و ایجاد پاویون های بین المللی نمایشگاهی در 
سراســر کشور در آن بیان شده اســت.وی با اشاره به اینکه برای این صنعت ما 
استراتژی تهاجمی در نظر گرفته  و هشتاد سرفصل برای آن نوشته ایم که ذیل هر 
استراتژی یک سری فعالیت هایی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در همین 
راســتان قراردادی با سازمان فنی و حرفه ای منعقد کرده ایم که بر مبنای آن در 
۳۱ اســتان کشور کالس های آموزشی برگزار و آموزش دیدگان این کالس ها را 
به عنوان هسته های اولیه این صنعت در هر استان  معرفی کنیم که این کالس ها 
تاکنون در ۲۴ استان کشور به پایان رسیده و ۴۶۲ نفر تاکنون آموزش دیده اند.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت:
برنامه ما اشتغال زایی برای همه بیکاران 

استان اصفهان است
محســن قدیری در دیدار با نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی ضمن تبریک میالد حضرت 
فاطمه )س( و روز مادر و روز زن اظهار داشــت: انقالب 
اســالمی توجه به زن را به بهترین شکل ترجمه کرد 
و حاصــل آن نیز تاثیرگذاری بیشــتر ایــن قضر در 

بخش های مختلف جامعه اســت.وی در ادامه با بیــان اینکه در زمینه مدیریت 
پسماند هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با نگاهی جامع محور درصدد برنامه ریزی 
برای مدیریت پسماندهای شهرک انرژی است، ادامه داد: در این زمینه باید توجه 
داشــت ما حتی برای نخاله های ســاختمانی نیز برنامه داریم و آنها را تبدیل به 
آسفالت کرده و به صورت رایگان در اختیار شهرداری های استان قرار می دهیم.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: تا پایان ســال ۱۴۰۲ همه 
آهن آالت، پت، قوطی ها ، چوب و … ســاماندهی می شــود و درآمد آن برای 
اشتغال روستائیان اطراف شرکت هزینه خواهد شد.وی در خصوص اشتغال زایی 
برای جوانان بیکار در شــهرهای اطراف نیز اضافه کرد: در این زمینه با همکاری 
آموزش فنی و حرفه ای مرکزی را در شــاهین شــهر به منظور آموزش جوانان 

راه اندازی کرده ایم که در زمان استخدام این افراد شانس باالتری دارند.

 ۲ فاکتور تولیدی که در الیحه بودجه 
دیده نشد

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ تکلیف حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء 
و قطعات و ماشین آالت و تجهیزات و همچنین معافیت گمرکی ماشین آالت 
صنعتی مشــخص نشده است، اما افزایش مورد اول و احیا نشدن موضوع دوم 
مجددا روی قیمت کاالها اثرگذار خواهد بود.به گزارش ایســنا، در سال جاری  
نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ 
تومان به نرخ سامانه معامالت الکترونیک )ETS( افزایش یافت. نرخ سامانه  ای. 
تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. برای جبران افزایش قیمت 
ناشــی از این تصمیم، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و 
دامی به یک درصد کاهش یافت.  اما به نظر می رســد این راهکار کافی نبود و 
اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای به رئیس 
جمهوری با اشاره به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف 
مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته که در مجموع باعث 
افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید 
و افزایش تورم خواهد شد، خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 
واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، 
حقــوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده یک درصد شــد.در نهایت اواخر 
مهرماه الیحه کاهش »نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات 
و ماشــین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما 
در نهایت در آذر ماه اجرا و مقرر شد اگر واردکننده ای در سال جاری کاالهای 
مشــمول این فهرســت را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ 
اضافی تا یک درصد به آن ها مســترد شــود.در مجموع این شرایط باعث بروز 
بالتکلیفی در بخش تولید شده بود و موضوع مورد بحث اینجاست که تکلیف 
این موضوع در بودجه ســال آینده هم مشخص نشده است.  بر اساس الیحه 
بودجه سال بعد حقوق گمرکی کاالهای اساسی و دارو یک درصد تعیین شده و 
اشاره ای به حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آالت 
و تجهیزات نشده است.همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آالت صنعتی 
نیز حذف شد. اما قانون معافیت گمرکی ماشین آالت یک قانون دائمی بود که 
با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و پیش بینی می شد حداکثر لغو قانون یاد 
شده فقط امسال باشد. در الیحه بودجه سال آینده به این موضوع نیز اشاره ای 
نشــده است.بنابراین مشــکل اصلی در حال حاضر بالتکلیفی تولید درباره دو 
مورد از هزینه های تولید برای سال ۱۴۰۲ است و همچنین این نگرانی وجود 
دارد که در سال آینده نیز تا نیمه های سال این شرایط ادامه پیدا کند. اما نکته 
مهم تر این است که در شرایط فعلی، با توجه به نرخ تورم و مشکالت معیشتی، 
تولیدکنندگان و اصناف بارها درباره کاهش تقاضا در بخش های مختلف صحبت 
کرده انــد. افزایش حقوق گمرکی مواد اولیــه می تواند منجر به افزایش قیمت 
مجدد برخی کاالها و تشدید این شرایط شود.به نظر می رسد در شرایط فعلی 
برای کمک به مصرف کننده و همچنین کاهش هزینه های تولید، تداوم حقوق 
گمرکی یک درصدی برای مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آالت 
و تجهیزات و همچنین احیای معافیت گمرکی ماشــین آالت صنعتی راه های 

مناسب و آسان تری باشند.

قطعی 50 درصدی برق صنایع

 احتمال کاهش ۲ میلیون تنی فوالد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد خاطر نشــان 
کرد: به نظر می رســد که قطعی گاز و برق در صنعت فوالد، 
کاهش ۲ میلیون تنی تولید فــوالد را به همراه بیاورد؛ البته 
کاهش تولید تاثیری در روند صادرات فوالد نخواهد گذاشت 
چراکه ما مازاد نیاز داخل فوالد صادر می کنیم.رضا شهرستانی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از قطعی شــدید گاز 
شــرکت های فوالدی خبر داد و افــزود: در حال حاضر به جر 
بخش احیا سایر شرکت های فوالدی گاز ندارند؛ صنعت فوالد 
روزانه ۴۰ میلیون متر مکعــب گاز مصرف می کند که امروز 
عدد مصرف آنها به ۱5 میلیون متر مکعب رســیده اســت. 
باید توجه داشــت که این حجم گاز جوابگوی نیاز 5۰ درصد 
شــرکت های احیا آهن اسفنجی است.وی با اعالم قطعی 5۰ 
درصدی برق صنایع، گفت: کمبود گاز باعث قطعی برق صنایع 
نیز شده است چراکه گاز فعلی جوابگوی نیاز نیروگاه ها برای 
تولید برق را نمی دهد.عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در پاســخ به این پرسش که قطعی گاز و برق فوالدی ها 
چه تاثیری در میزان تولید می گذارد؟ خاطر نشــان کرد: به 
نظر می رســد که قطعی گاز و بــرق در صنعت فوالد، کاهش 
۲ میلیون تنی تولید فوالد را بــه همراه بیاورد؛ البته کاهش 
تولید تاثیری در روند صادرات فوالد نخواهد گذاشــت چراکه 
ما مازاد نیاز داخل فوالد صادر می کنیم.وی مشــکل کمبود 
گاز در ایران را ادامه دار دانست و افزود: سال آینده این چالش 
شدیدتر خواهد شــد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد در 
میزان تولید همه صنایع تاثیر ملموس  خواهد گذاشت. به نظر 

من افرادی که سکان دار وزارت نفت شده اند در قد و قواره این 
جایگاه نیستند از این رو ما شاهد نابه سامانی در همه زمینه ها 
باشــیم. به گفته شهرســتانی؛ در بازار داخلی تولید فوالد در 
بخش طویل به مشــکل نخواهیم خورد اما به نظر می رســد 

قیمت های فوالد تختان به شــدت افزایــش پیدا کنند.وی با 
بیان اینکه دولت نسبت به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت 
و درازمــدت بخش خصوصی برای کنترل بحران گاز بی توجه 
است، گفت: برای برد- برد کردن مصرف گاز در بخش خانگی 

و صنعت، بخش خصوصی به دولت پیشــنهاد داده است که 
یک الگوی مصرف به ازای هر فرد تدوین کند و اگر بر اساس 
این الگو مصرف کننده ای مصرف گاز را کاهش بدهد و میزان 
مصرف را به الگو برساند اختالف قیمت را به ازای همان ۲ هزار 
تومان که از صنعت گرفته می شود صنعت به صورت مستقیم 
به مصرف کننده ای که مصــرف را کاهش داده پرداخت کند.

وی ادامــه داد: در حال حاضــر ۳ برابر نیاز واقعی مصرف گاز 
داریم که اگر شهروندی بتواند بر مبنای الگوی واقعی مصرف 
و ۶۰۰ متر مکعب مصرف را کاهش بدهد می تواند هزینه این 
کاهش مصرف را مســتقیم از صنعت گــر دریافت کند و گاز 
صرفه جویی به صنعت داده شــود اینگونه عالوه بر اینکه برای 
مصرف کننده درآمد ایجاد می شود تولید نیز متوقف نمی شود. 
اما متاسفانه در دولت گوش شنوایی برای این راهکارها وجود 
ندارد.شهرســتانی معدل بهره وری سیستم های گرمایشی در 
ایران را ۳5 درصد دانســت و افزود: بهره وری سیســتم های 
گرمایشــی در اروپا به ۱۰5 درصد هم رسیده است؛ رسیدن 
به این ایده آل مد نظر ما نیست اما در ایران بخاری هایی وجود 
دارد که باالی 85 درصد بهره وری دارند و شــرکت های بزرگ 
می توانند سیستم های گرمایشی در یک استان را تغییر بدهند 
و اینگونه مصرف را به یک ســوم برسانند. همچنین در ایران 
باالی ۶۰ میلیون متر مکعب گاز فلر می شود این در حالیست 
که شرکت های داخلی و خارجی تمایل دارند که روی آن کار 
کنند که این گاز به جای فلر شدن به صنعت داده شود شرایط 

تولید فوالد دگرگون و دیگر شاهد خواب تولید نخواهیم بود.

عضو کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران خاطر نشــان کــرد: قطعی گاز به 
برخی از شهرک های صنعتی رسیده اما 
این موضوع کمتر از صنایع بزرگ است 
و هرچه هوا سردتر شــود این احتمال 
وجود دارد که در اســتان های سردسیر 
روند قطعی گاز صنایع تشــدیدتر شود 
تا بتــوان گاز بخش خانگــی را تامین 
کنند.عباس جبال بارزی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه روند 
قطعی گاز صنایع بزرگ )شــرکت های 
فوالدی و پتروشــیمی( از یک ماه پیش 
آغاز شــد، گفت: قطعی گاز به برخی از 
شــهرک های صنعتی رســیده اما این 
موضوع کمتــر از صنایع بزرگ اســت 
و هر چه هوا ســردتر شود این احتمال 
وجود دارد که در اســتان های سردسیر 
روند قطعی گاز صنایع تشدیدتر شود تا 
بتوان گاز بخش خانگی را تامین کنند.

وی با اشــاره به تاثیــرات قطعی گاز بر 
روند تولید بنگاه هــای تولیدی، تصریح 
کــرد: زمانی که یک واحــد تولیدی در 
یک بازه زمانی حتی محدود نتواند تولید 
کند متضرر می شــود و این زیان ممکن 
اســت به زیان دهی واحد تولیدی و یا به 
کاهش سود ختم شود.عضو کمیسیون 
صنایع اتــاق بازرگانی ایــران ادامه داد: 

صنایع بزرگ، پتروشــیمی ها و فوالدی 
توان مقاومتی بیشتری در این وضعیت 
دارنــد و برخی صنایع مانند نیروگاه ها و 
از مازوت استفاده  کارخانه جات سیمان 
می کنند و از آنجایی که قیمت تمام شده 
مــازوت ۲ برابر گاز برای تولیدکنندگان 
تمام می شــود بدون تردیــد در قیمت 
محصول نهایی تاثیر می گذارد و قیمت 
آن گران تر می شــود.جبال بارزی با بیان 
اینکه اگــر قطعی گاز به شــهرک های 
صنعتی برسد تاثیرات زیان باری بر روند 
تولید خواهد گذاشت، افزود: قطعی گاز 
شــهرک های صنعتی آغاز شــده است 
امــا موضوع چندان حاد نیســت و باید 
منتظر مانــد که در آینــده چه اتفاقی 
رخ می دهد.این فعال اقتصادی با اشــاره 
به لزوم حل بحران به صورت ریشــه ای، 
خاطر نشان کرد: راهکار مشخص برای 

جبران کمبود برق مشخص است نخست 
شرایط به  سمتی هدایت شود که بخش 
خصوصی به ســمت ایجاد نیروگاه های 
خورشیدی برود همچنین باید با قیمت 
منطقی برق تولیدشده را خریداری کرد 
که تولید توجیه داشــته باشد. دوم، باید 
نیروگاه های پراکنده در مدار ایجاد شود 
و سوم شــرایط خرید خاموش مطرح و 
عملیاتی شــود؛ خرید خاموشی به این 
معناســت که بایــد از مصرف کنندگان 
خانگی که کمتر مصرف می کنند بتوانند 
برق صرفه جویی کرده خود را به صنایع 
بفروشند.وی در پاســخ به این پرسش 
که آیا اقدامی در زمینه راهکارهایی که 
ارائه دادید انجام شــده است؟ گفت: به 
نظر می رسد آنگونه که باید دولت برای 
حل بحران اقدامی انجام نداده است البته 
به صنایع بزرگ این مجوز را داده اند که 

برای تامین برق نیــروگاه احداث کنند 
برخی صنایــع اقداماتی در این زمینه را 
آغــاز کردند؛ به عنوان مثال گل گهر در 
سیرجان یک نیروگاه ۳۰ مگاواتی احداث 
کرده اســت. باید قیمــت انرژی عددی 
شود تا کسانی که می خواهند در بخش 
نیروگاهــی ســرمایه گذاری کنند برای 
آنها ورود ســرمایه به این بخش توجیه 
اقتصادی داشــته باشد.عضو کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نرخ 
ارز روند صعودی دارد و این موضوع باعث 
افزایش قیمت تجهیزات نیروگاهی شده 
است و قیمت ســرمایه گذاری افزایشی 
می شود. گمانه زنی ها حاکی از این مهم 
است که در سال آینده نیز بحران کمبود 
برق همچنان وجود داشته باشد و شاید 
بتوان بعد از ۱۴۰۳ این بحران را مدیریت 
کنیم.جبال بارزی در پایان با اشاره به لزوم 
جمع آوری بخاری های پرمصرف، گفت: 
باید تصمیم در این زمینه گرفته شود و 
بخشی از صنایع باید نوسازی شوند؛ اصل 
موضوع قابل مدیریت و حل شدنی است 
اما این مهم مستلزم این است که وزارت 
نفت و نیرو با همکاری بخش خصوصی 
یک کار کارشناسی دقیق انجام دهند؛ با 
انجام اقدامــات پراکنده نمی توان انتظار 

داشت که کارها به نتیجه برسند.

قطعی گاز به شهرک های صنعتی رسید

رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت تجهیزات نیروگاهی شد

دولت در ســال آینده ۱۷۹۴ میلیــارد تومان اعتبار 
برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا همان 
اعتبارات و هزینه های عمرانی در نظر گرفته است که 
بیشترین اعتبار برآورد شده به طرح های حوزه حمل  
و نقــل با بیش از ۶۱۷ هزار میلیارد تومان اختصاص 
دارد.به گزارش ایســنا، الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، 
هفته گذشــته )۲۱ دی ماه( از سوی رئیس جمهور 
به مجلس تقدیم شــد.یکی از بخش های اصلی این 
الیحه طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای یا 

همان طرح ها و پروژه هایی اســت کــه دولت قصد 
ســرمایه گذاری در این زمینه ها دارد.پیوست شماره 
یک الیحه بودجه ســال آینده به اعتبارات دولت در 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برمی گردد که 
۱۷۹۴ هــزار و ۴۲۱ میلیــارد و ۷5۹ میلیون تومان 
در بخش های مختلف برآورد شــده است.بیشترین 
اعتبارات به فصــل حمل و نقل با بیش از ۶۱۷ هزار 
میلیارد تومان اختصاص دارد که در حوزه های حمل  
و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی تقســیم بندی 

شــده است.پس از آن بالغ بر ۲8۶ هزار تومان اعتبار 
برای فصل منابع آب، بیش از ۱8۹ هزار میلیارد تومان 
برای فصــل آب و فاضالب، حدود ۱۲5 هزار میلیارد 
تومان برای فصل توســعه خدمات شهری، روستایی 
و عشــایری، بیش از ۱۰5 هزار میلیارد تومان برای 
فصل درمان و بالغ بر  ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای فصل انرژی پیش بینی شــده اســت.باقیمانده 
ایــن اعتبار در حوزه هــای دیگــر از جمله آموزش 
عالی، کشــاورزی، ارتباطات، فرهنگ و هنر، ورزش و 
تفریحات، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، میراث 
فرهنگی، پژوهش های پایه ای و توســعه ای، رسانه، 
محیط زیســت، گردشــگری، دین و مذهب و غیره 

سرمایه گذاری خواهد شد.

/الیحه بودجه 1402/

هزینه  طرح های مختلف در سال آینده چقدر است؟

ســخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره بر اتمام 
زمان مصوبه ســران ســه قوه که قیمت گذاری 
خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشــته بود، 
با تاکید بر اینکه حال وزارت صمت و شــورای 
رقابت بایستی در تعامل با یکدیگر به چارچوب مشترک و مشخص برای قیمت گذاری 
خودرو برسند، اعالم کرد که با توجه به تجربه تلخ شیوه شورای رقابت در قیمت گذاری 
خــودرو، وزارت صمت تمایــل بر تداوم عرضه خودرو در بــورس کاال دارد.به گزارش 
ایسنا، اخیراً رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، ضمن اشاره به 
قوانین بورس کاال در عرضه کاالها از جمله خودرو، اظهار کرد: هر شــخصی می تواند 
کاالی خود را براســاس قوانین بورس کاال عرضه کند و بفروشد؛ اما خودرو یک کاالی 
انحصاری و وظیفه شورای رقابت است که در مورد قیمت کاالهای انحصاری نظر دهد 
و قیمت گذاری کند. به طور مثال برای چند میلیون تقاضا، تنها چند هزار خودرو وجود 
دارد، واگذاری این ها اگر در اختیار بورس کاال باشد، این خودرو می تواند هر قیمتی پیدا 
کند.وی افزود: بنابراین از این جهت که عرضه متناســب تقاضا نیست و قیمت گذاری 

هم وجود ندارد، ما این شــیوه عرضه خودرو در بورس کاال راخالف قانون می دانیم و 
مخالف آن هستیم. 

وزارت صمت و شورای رقابت به چارچوب مشترک برای قیمت گذاری خودرو 
خواهند رسید

در رابطــه با این اظهارنظر رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس و همچنین 
مخالفت هــا و اظهارنظرهای دیگر در مورد عرضه خودرو در بورس کاال، امید قالیباف- 
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت-در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد:  وزارت 
صمت بر اساس مصوبه سران  سه قوه در سال گذشته، مسئولیت قیمت گذاری خودرو 
را بر عهده گرفت و امر قیمت گذاری از شورای رقابت به وزارت صمت محول شد. حال 
زمان یکساله این مصوبه سران سه قوه به پایان رسیده است و مجدد به شورای رقابت 
برگشته است؛ بنابراین در حال حاضر بایستی وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت 
به یک چارچوب مشــترک و مشخص برای قیمت گذاری خودرو دست پیدا کنند.وی 
تاکید کرد: با توجه به قیمت گذاری های گذشته شورای رقابت و اثرات نامطلوبی که آن 

قیمت گذاری ها بر تولید خودرو بر جای گذاشــت، موضع و تمایل وزارت صمت بر این 
اســت که شیوه عرضه خودرو در بورس تداوم داشته باشد؛ اما نکته اینجاست که این 
تصمیم بایستی در توافق با شورای رقابت به تصویب برسد و این شورا بایستی تصمیم 

نهایی را در تعامل با وزارت صمت و به صورت مشترک ارائه کند.

عرضه خودرو در بورس کاال تجربه موفقی بود
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: به زودی )احتماال در هفته جاری( 
جلسه مشترک با شورای رقابت برگزار و نتیجه اعالم خواهد شد. اما همانطور که اشاره 
شــد، با توجه به نتیجه ای که در گذشته از  قیمت گذاری شورای رقابت دیده شد و از 
سوی دیگر با توجه به تجربه خوبی که از عرضه خودرو در بورس کاال داشتیم، پیشنهاد 
وزارت صمت به طور مشــخص ادامه روند عرضه ها در بورس کاالست.قالیباف تصریح 
کرد: اظهارنظر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر همین اساس بوده است 
که مهلت مصوبه سران ســه قوه )مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت( 

به پایان رسیده و وزارت صمت دیگر مسئولیتی در امر قیمت گذاری خودروها ندارد.

سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد

 پیشنهاد صمت، تداوم عرضه در بورس



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 26 دی 1401  23 جمادی الثانی1444  16 ژانویه 2023بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5098 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر

بازدید سرپرست بانک ملی ایران از شعبه 
مرکزی

ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران شنبه ) بیست و چهارم دی ماه( به 
همراه اعضای هیات عامل و جمعی دیگر از مدیران ارشد این بانک با حضور در 
شــعبه مرکزی از بخش های مختلف این شعبه بازدید و در ادامه با همکاران و 
مشتریان گفت و گو کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر نجارزاده 
ضمن تشکر و قدردانی از تالش ها و فعالیت های همکاران در خدمت رسانی و 
ارائه خدمات گســترده، به موقع و بهینه به مشتریان با توجه به تثبیت و تداوم 
شــرایط خاص جوی و اقلیمی هوا و روزهای سرد سال در استان تهران، بر لزوم 
و اهمیت ترویج و معرفی خدمات غیرحضوری این بانک به مشتریان اشاره کرد.

 به مناسبت آغاز ۵۵ اُمین سال روز فعالیت صندوق تامین
پیام مدیرعامل صندوق تامین خسارت های 

بدنی
بیست و سوم دیماه هر ســال برای صندوق تامین خسارت های بدنی یادمان و 
یادبود شروع مســیری طوالنی و مبارک برای خدمت رسانی به مردم شریف و 
بزرگ ایران اســت و امسال چه تقارن زیبایی است هم زمانی این روز در تقویم 
با میالد حضرت فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیها(.  و امروز ، سال روز آغاز فعالیت 
صندوق تامین خسارت های بدنی، شایسته سپاس بی پایان به درگاه ایزد یکتا و 
شادمانی برای تداوم توفیق خدمت به مردم در مسیری پنجاه و پنج ساله است 
که این صندوق را به نهادی ارزشــمند و ارزش آفرین نمایان ساخته است.امید 
است مسیر تالش  های گذشتگان خیرخواه و همکاران دلسوز و توانمند این نهاد 
بی نظیر در آینده با ایجاد زیرســاخت های کارا و تسهیل واقعگرایانه فرآیندها و 
تسریع ارائه خدمات به مردم سرفراز ایران، شاهد ثبت روزافزون نتایج متعالی در 

کارنامه عملکرد این صندوق باشیم .
مهدی قمصریان - مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی

در راستای توجه به حوزه مسئولیت های اجتماعی؛
بانک شهر با دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی تفاهمنامه همکاری امضاء کرد
در راستای توجه به حوزه مســئولیت اجتماعی و کمک به جامعه پزشکی 
کشور، بانک شهر با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تفاهمنامه همکاری 
مشــترک امضاء کرد.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، در مراسم امضای 
این تفاهمنامه که با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک 
شهر و دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار 
شد، دو طرف بر استفاده جامعه پزشکی و کادر درمان کشور از خدمات برتر 
بانکی در حوزه های مختلف به ویژه بهره مندی از تســهیالت بانک شــهر 

تفاهم کردند.

افزایشتراکنشارزهایدیجیتالبرایدورزدنتحریمها
اســتفاده از رمزارزها بــرای دور زدن تحریم های آمریکا، ســال 
میالدی گذشــته رشد چشمگیری پیدا کرد و ارزش تراکنشهای 
مذکور به رکورد ۲۰.۱ میلیارد دالر رسید.به گزارش ایسنا، بررسی 
شرکت تحلیل بالکچین چینالیســیس )Chainalysis( نشان داد 
بازار ارزهای دیجیتال در ســال ۲۰۲۲ با فروکش ریسک پذیری 
و ورشکستگی شرکتهای رمزارز مختلف، از رونق افتاد و سرمایه 
گذاران را با ضرر سنگین روبرو کرد و رگوالتورها را واداشت برای 
حمایت بیشتر از مصرف کنندگان، قدم جلو بگذارند.طبق گزارش 
شرکت چینالیسیس، با وجود کاهش کلی حجم تراکنش ارزهای 
دیجیتــال، ارزش تراکنش ارزهای دیجیتــال مربوط به فعالیت 
غیرمجاز، برای دومین ســال متوالی افزایش یافت. تراکنشهای 
انجام شــده توسط نهادهای تحریم شــده، در سال ۲۰۲۲ بیش 
از ۱۰۰ هــزار برابر افزایش پیدا کــرد و ۴۴ درصد از کل فعالیت 
غیرمجاز را در سال میالدی گذشته تشکیل داد.پولهایی که توسط 
صرافی روســی گارانتکس دریافت شد، عمده حجم تراکنشهای 
غیرمجاز در سال ۲۰۲۲ را تشــکیل داد.این صرافی آوریل سال 
گذشته از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد. عمده حجم 
تراکنشــهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال احتماال توسط کاربران 
روسی با استفاده از این صرافی روسی انجام شده است. سخنگوی 
چینالیســیس گفت: اگر کیفها مربوط به یک نهاد تحت تحریم 
باشند، برچسب غیرمجاز خواهند خورد.آمریکا همچنین در سال 

میالدی گذشــته، سرویسهای میکســر ارز دیجیتال »بلِندر« و 
»تورنادو َکش« که گفته می شود توسط هکرها از جمله هکرهای 
کره شــمالی برای پولشویی میلیاردها دالر پول به دست آمده از 
جرایم ســایبری شان، استفاده شــده بودند را تحریم کرد.حجم 
ارزهای دیجیتال مســروقه، ســال میالدی گذشته، هفت درصد 
افزایش یافت اما ســایر تراکنشهای غیرمجاز ارز دیجیتال مربوط 
به کالهبرداریها، باج افزارها، فاینانس تروریســم و قاچاق انسان، 
کاهش داشت.طبق بررسی چینالیسیس، دلیل این کاهش ممکن 
است ناشی از رکود بازار باشد. به عنوان نمونه، در گذشته مشاهده 
شده است که موارد کالهبرداری رمزارز در زمان نزولی شدن بازار، 
درآمد کمتری کسب می کنند.برآورد ۲۰.۱ میلیارد دالر تراکنش 
غیرمجاز تنها مربوط به فعالیت ضبط شــده در بالکچین بوده و 
جرایــم خارج از بالکچین را دربرنمــی گیرد. این آمار همچنین 
رمزارزهای مربوط به جرایم غیردیجیتالی مانند رمزارزهای مورد 
اســتفاده برای پرداخت پول در قاچاق مواد مخدر را به حســاب 
نیاورده است.بر اســاس گزارش رویترز، چینالیسیس با اشاره به 
این که برآوردش از آمار ســال ۲۰۲۱ را مورد بازنگری قرار داد و 
از ۱۴ میلیارد دالر، به ۱۸ میلیارد دالر افزایش داد، اعالم کرد در 
برآوردمان از تراکنشهای غیرمجاز در سال ۲۰۲۲، حد پایینتری 

را تخمین زدیم.

بازار طالی جهانی، هفته را در باالترین سطح ۹ ماهه خود به پایان می رساند زیرا 
تجدید تقاضای پناهگاه امن قیمت ها را به باالی ۱۹۲۰ دالر در هر اونس رســاند 
که برخی از تحلیلگران آن را به عنوان یک ســطح مقاومت مهم برجسته کردند.

به گزارش ایســنا، تحلیلگران اظهار کردند که افزایش عدم اطمینانی اقتصادی و 
تغییر شرایط اساسی بازار می تواند به بازگشت قیمت ها به ۲۰۰۰ دالر زودتر از حد 
انتظــار کمک کند. معامالت آتی طال در ماه فوریه به دنبال پایان هفته با افزایش 
حدود یک درصدی هستند و قیمت ها آخرین بار در ۱۹۲۲ دالر و ۸۰ سنت در هر 
 Blue Line Futures اونس معامله شدند.فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در
گفت: کشــش افزایش قیمت طالی جهانی تا ۲۰۰۰ دالر وجــود دارد. افزایش 
قیمت طال پس از آن اتفاق افتاد که جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا نامه ای به 
کنگره ارسال کرد و به قانونگذاران هشدار داد که دولت ممکن است در ۱۹ ژانویه 
به ســقف بدهی خود برسد.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA می گوید: 
ما می دانستیم که مشکل بدهی در سال ۲۰۲۳ یک مشکل خواهد بود اما انتظار 

نداشتیم که به این زودی برجسته شود. مویا اضافه کرد که اگرچه تقاضای پناهگاه 
امن در کوتاه مدت باید به حمایت از قیمت طال ادامه دهد، عوامل بسیار بزرگ تری 
بر بازار طال تأثیر می گذارند. مویا گفت که او برای طال، مقاومت ۱۹۵۰ دالر در هر 
اونس را می بیند و اگر این مقاومت شکسته شود، نمی تواند مانع از افزایش مجدد 
بازار به ۲۰۰۰ دالر در هر اونس شــود. او اظهــار کرد که در حال حاضر، تحرک 
زیادی در بازار وجود دارد و من فکر می کنم ۲۰۰۰ دالر یک هدف اســت، فقط 
یک سوال این است که چه زمانی به آنجا می رسیم.تحلیلگران با نگاهی به نوسانات 
کوتاه مدت گفته اند کــه مهم ترین تأثیر بر طال تغییر انتظــارات در مورد فدرال 
رزرو و تأثیــر کاهش تورم بر بازده اوراق قرضه و دالر آمریکاســت. داده های تورم 
مصرف کننده در هفته گذشــته نشان داد که فشارهای قیمتی مطابق با انتظارات 
کاهش می یابد که برخی از تحلیلگران گفته اند به فدرال رزرو فضایی برای کاهش 
سرعت سیاست پولی تهاجمی خود می دهد.اگرچه قیمت طال در هفته آینده جا 
برای افزایش قیمت دارد اما برخی از تحلیلگران گفته اند که ســرمایه گذاران باید 

در این ســطوح احتیاط کنند. در حالی که 
بسیاری از تحلیلگران به شدت نسبت به طال 
در کوتاه مدت امیدوار هســتند، آنها گفته اند 
که سرمایه گذاران باید به دنبال خرید این فلز 
گرانبها با کاهش قیمت باشند.دارین نیوسام، 
تحلیلگر ارشــد بازار گفت که او قیمت طال 
را باالتر می بیند زیرا روندهای کوتاه مدت و 
میان مدت به طور قطعی افزایش یافته است. 

با این حال، او افزود که سرمایه گذاران باید دقت کنند زیرا طال می تواند به سرعت 
اصالح شــود. او گفت که کلید حرکت کوتاه مدت طال، دالر آمریکا خواهد بود که 
به گفته او بیش از حد فروخته شده است.بر اساس گزارش کیتکو، مارک چندلر، 
مدیــر عامل Bannockburn Global Forex، گفــت که اگرچه تورم در حال کاهش 
اســت اما انتظار می رود که فدرال رزرو همچنان نرخ های بهره را افزایش دهد که 
می تواند به توقف حرکت نزولی دالر کمک کند. اقتصاددانان همچنین اظهار کردند 
که سرمایه گذاران باید مراقب تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن باشند زیرا 
این امر می تواند حرکت صعــودی را برای دالر آمریکا ایجاد کند که به نوبه خود 

بر طال تاثیر می گذارد.

پیش بینی بازارهای جهانی طال

قیمتطالیجهانیبه۲۰۰۰دالرمیرسد؟
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گزیده خبر

/گزارش-وال استریت ژورنال/
شی جینپینگ سال سختی را در پیش دارد

»شــی جینپینگ، رئیس جمهوری چین از اواخر ســال گذشــته میالدی با 
چالش های مختلفی از جمله تالش برای بهداشــت عمومی و بحران اقتصادی 
درگیر بوده و این چالش ها وارد سال جدید میالدی نیز شده اند. همچنین حذف 
سیاست »کووید صفر« توسط این رئیس جمهوری می تواند نگرانی هایی را ظرف 
ماه های آینده برای چین به دنبال داشــته باشد.«به گزارش ایسنا، روزنامه وال 
اســتریت ژورنال روز شنبه در گزارشی نوشــت: »آقای شی جینپینگ در ماه 
اکتبر برای ســومین بار به عنوان دبیرکل حزب حاکم کمونیست چین انتخاب 
شد، اما اندکی پس از این انتصاب موجی از اعتراضات علیه سیاست شی نسبت 
به »کووید صفر«، قرنطینه هایی ناشــی از افزایش همه گیری کرونا و همچنین 
اقتصاد به راه افتاد. با این حال حذف این سیاست  و قرنطینه ها و احتماال افزایش 
مجدد همه گیری می تواند چین، دومین اقتصاد جهان را بیشــتر تهدید کند و 
نگرانی هایی را برای این کشــور در ســال جدید میالدی به دنبال داشته باشد.

برخی از تحلیلگران خروج پرتالطم چین از سیاست های »کووید صفر« را عمدتا 
به عنوان »نوعی خود زنی« توصیف می کنند. به عبارتی پیامدهای این تصمیم 
می تواند تاثیرات عمیقی بر آقای شــی بگذارد؛ رئیس جمهوری که اســتراتژی 
همه گیــری خود را به عنوان نمونه ای از حکومت برتر حزب کمونیســت چین 
معرفی کرده بود.آلفرد وو، دانشــیار مدرسه سیاست عمومی »لی کوآن یو« در 
سنگاپور مدعی شد: امسال احتماال سال آشفته ای برای شی جینپینگ خواهد 
بود. پس از پایان سیاســت »کووید صفر«، انرژی حزب کمونیســت چین در 
راستای مدیریت تاثیرات اقتصادی و اجتماعی مصرف می شود. در واقع، اعتبار 
رهبر چین در خطر اســت. شی ادعا می کند که اعتباری دارد و مایه سربلندی 
کشورش اســت اما به نظر من او مستحق سرزنش هایی نیز است.وی در ادامه 
گفت: آقای شی ظاهرا بر اولویت های خود پافشاری می کند. در چنین زمان های 
ســختی او اغلب بر نیاز مبارزه بیشــتر تاکید می کند و اصرار می ورزد که باید 
بر چالش ها پیروز شــوند.رهبران چین لحنی »خونســرد و خویشتن دارانه ای« 
داشته اند. آن ها وعده داده اند تا رشد اقتصادی قابل قبولی را در سال ۲۰۲۳ ارائه 
دهند و از مقامات خواسته اند تا برنامه هایی را برای تسهیل بیشتر مقرراتی که 
منجر به سقوط شدید در بازار امالک شده و سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
را مختل کرده، نشان دهند.آقای شی در پیام تلویزیونی سال نو میالدی گفت: 
ما اکنون وارد فاز جدیدی از کنترل  همه گیری شده ایم؛ موقعیتی که چالش های 
سخت آن همچنان باقی می ماند. بیایید تالش های مضاعف خود را انجام دهیم 
تا به موفقیت برســیم. با اســتقامت و وحدت به پیروزی می رسیم.بسیاری از 
اقتصاددانان با اشــاره به خطر افزایش کووید-۱۹، اختالل در زنجیره تامین و 
مراقبت های بهداشتی انتظار دارند که سال »ناخوشایندی« برای چین در پیش 
باشد. اگرچه برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که احتماال در بهار تجارت 
چیــن بهبود یابد اما باید دید که این وضعیت چقدر پایدار خواهد بود.از طرفی 
به لحاظ دیپلماتیکی، از ســرگیری دیدارهای مقامات چینی با مقامات ســایر 
کشــورها این امید را افزایش داده که احیای تعامــالت فرا-مرزی می تواند به 
کاهش تنش های ژئوپلیتیکی با غرب کمک کند. خود آقای شــی هم پیشتر با 
شــرکت در تعدادی از اجالس های چندجانبه در ماه های پایانی سال ۲۰۲۲ به 
غیبت خود در عرصه بین المللی پایان داد.روابط چین با دولت های غربی به دلیل 
حمایت پکن از حمله مسکو به کی یف همچنان پرتنش است. تنش ها با ایاالت 
متحده آمریکا همچنان ادامه دارد و این درحالیست که آقای شی و جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار ماه نوامبر متعهد شدند تا گفت وگو و ثبات در 
روابط را بازگردانند.جسیکا چن وایس، استاد دانشگاه کرنل که سیاست خارجی 
چین را مطالعه می کند، گفت: پکن همانند واشنگتن به دنبال ثبات بیشتر در 
آینده ای نزدیک است. تنش ها بدون اقدامات متقابل احتماال فروکش نخواهند 
کرد.از طرف دیگر، چین تنش هایی با آمریکا بر ســر مســئله تایوان دارد. پکن 
تایوان را بخشی از خاک خود می داند و سفر مقامات غربی از جمله آمریکا به این 
جزیره را نقض حاکمیت پکن تلقی می کند. همچنین سفر نانسی پلوسی، رئیس 
سابق مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان بر این تنش ها دامن زد. اگرچه 
آمریکا به سیاست »چین واحد« پایبند است اما همچنان روابط غیررسمی خود 

را با تایوان حفظ کرده است.«

مرکز فرهنگ روسیه:
 اسرائیل در حمایت از اوکراین با غرب است

مرکز راهبردی فرهنگ روسیه در گزارشی اعالم کرد، در جنگ روسیه و اوکراین 
رژیم صهیونیستی در کنار غرب از اوکراین حمایت می کند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از ســایت خبری معا، این مرکز در گزارش خود اعالم کر: اسرائیل یکی از 
معدود »کشورهایی« است که از اعمال تحریم ها علیه روسیه یا از اطاعت کامل 
از دیکته های واشنگتن خودداری کرده است.در ادامه این گزارش آمده است که 
مقامات اوکراین همچنان از اواخر ســال میالدی گذشته از رژیم صهیونیستی 
می خواهند موضع ســختی علیه روسیه اتخاذ کند و همزمان ایاالت متحده بر 
این رژیم فشــار می آورد که با هدف ایجاد پدافند هوایی و موشکی، سالح های 
مدرنش را در اختیار اوکراین قرار دهد.این گزارش می افزاید که اسرائیل در ابتدا 
از ارائه تســلیحات به اوکراین خودداری کرد؛ اما به تدریج موضع خود را تغییر 
داد و شروع به تهیه مهمات کرد و رسماً اعالم کرد که در این درگیری با غرب 
و کی یف همراه است.نویســنده بر این باور است که اســرائیل امروز در تالش 
اســت تا با عدم حمایت رسمی از مســکو، در ازای کاهش حمایت از اوکراین، 
»این اشــتباه« را جبران کند و موضع نسبتاً متعادلی در قبال عملیات نظامی 
روسیه اتخاذ کند.طبق این گزارش، مقامات اسرائیلی همچنین از تبدیل اسرائیل 
به مکانی برای جذب ثروتمنــدان اوکراینی و روس  که از جنگ فرار می کنند، 
خودداری کرد و بر خالف ترکیه و فرانســه، رهبری رژیم صهیونیستی به امید 

دستیابی به برخی دستاوردها وارد برنامه های مذاکراتی نشد.

ترکیه:
 تایید ورود سوئد و فنالند به ناتو همچنان 

منوط به اجرای توافق هاست
نهــاد ریاســت جمهوری ترکیه اعالم کــرد، تصویب الحاق فنالند و ســوئد به 
ناتــو به میزان تحقق وعده های اســتکهلم در مورد مبارزه با »تروریســم« در 
چارچوب توافقنامه امضا شــده با آنکارا مرتبط اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از ســایت المیادین، ابراهیم کالین، ســخنگوی نهاد ریاســت جمهوری ترکیه 
گفت، ترکیه در حال حاضر در موقعیتی نیســت که عضویت سوئد در سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( را تایید کند.وی با بیان اینکه ما در شــرایطی 
نیســتیم که الیحه تصویب را به پارلمان بفرستیم، گفت: ما با این موضوع واقعا 
مشکل داریم. نمایندگان ممکن اســت این قانون را رد کنند.کالین توضیح داد 
که زمان برای تصویب درخواســت ســوئد و فنالند برای پیوستن به ناتو، پیش 
از انتخابات ریاســت جمهوری ترکیه در ماه مه آینده در حال پایان اســت.وی 
گفت، تایید درخواست های دو کشور از سوی ترکیه به سرعت استکهلم در عمل 
به وعده هایش پیرامون مبارزه با »تروریســم« بســتگی دارد، وعده هایی که در 
چارچوب توافق با آنکارا داده است. کالین در ادامه هشدار داد، تایید خواسته این 
دو کشــور ممکن است ماه ها طول بکشد.کالین در یک کنفرانس مطبوعاتی در 
استانبول گفت: استکهلم کامال به اجرای توافقنامه ای که سال گذشته در مادرید 
به امضا رســید، متعهد است اما این کشور به شــش ماه دیگر زمان نیاز دارد تا 
قوانین جدیدی را تدوین کند که به سیســتم قضایی اجازه می دهد تفسیرهای 
جدید از »تروریســم« را اعمال کند.فنالند و سوئد سال گذشته با هدف حل و 
فصل نارضایتی آنکارا در مورد الحاق این دو کشــور بــه ناتو، توافقنامه ای را با 
ترکیه امضا کردند که ماه مه ارائه شد. از نگاه ترکیه، وعده های این دو کشور در 
مقابله با »تروریســم« محقق نشده و ورود به ناتو به تأیید همه ۳۰ کشور عضو 
این ائتالف نظامی بســتگی دارد.آنکارا اعالم کرد، سوئد باید موضع روشن تری 
در برابر »تروریســت ها« اتخاذ کند که بیشــتر آنها شبه نظامیان کرد و متعلق 
به ســازمانی هستند که آنکارا آن را مســئول کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ می 
داند.قرار اســت پارلمان ترکیه تصمیم آنکارا در خصوص عضویت این دو کشور 
اســکاندیناوی در ناتو را تصویب کند و انتظار می رود در مورد هر دو درخواست 
به صورت همزمان رای گیری شود.کالین گفت: دولت سوئد باید پیام روشنی به 
سازمان های تروریستی می فرستاد که سوئد دیگر پناهگاه امنی برای آنها نیست 

و آنها نمی توانند پول جمع آوری کنند، سربازگیری کنند.

 چرا با وجود آرای نوسانی کشور همواره مساوی تقسیم می شود؟

راز بزرگ سیاست آمریکا
با گوشه چشــمی آمیخته به خرسندی، اگر متعجب نمی شوید، 
دلواپسان عرصه سیاست آمریکا سرانجام بر تالش های کوین مک 
کارتی برای کسب حمایت الزم و تکیه بر مسند ریاست مجلس 
نمایندگان مهر تأیید زدند. مک کارتی برای چنان مدت طوالنی از 
تحمیل اصول طفره رفته که حداقل برای برخی از سیاست مداران، 
مناسب به نظر می رسید که محافظه کاران او را با خودداری از چند 
رای شکنجه کنند، اما همه اینها فقط سرکاری بود درحالیکه او به 
کاری که بیش از حد توان او بود وسوسه شد.اقتصادآنالین- شیما 
احمدی؛ توضیح عذاب آقای مک کارتی آسان است. اما به معمایی 
اشاره می کند، معمایی که در این ستون مشخص می شود، اما با 
عذرخواهی حل نمی شــود: چرا قدرت هریک از طرف ها، پس از 
رســیدن به آن، آنقدر ضعیف است؟ همه می دانند که آمریکا دو 
قطبی شــده است. با این حال، این توضیح نمی دهد که چرا این 
قطبی شدن نیز به طور مســاوی تقسیم شده است.به استثنای 
ســه دوره قبلی و کوتاه بی ثباتــی ملی، یک حزب یا حزب دیگر 
کنترل اکثریت آشکار را در طول تاریخ آمریکا داشت. از زمانی که 
رونالد ریگان ائتالف نیو دیل )New Deal coalition( دموکرات ها را 
شکســت،  تعادل حزبی کنونی ٤۰ سال به طول انجامیده است. 
هیــچ رییس جمهوری از زمان قبــل از او، یعنی از زمان جیمی 
کارتر، کنترل یکپارچه کنگره را پس از یک دوره انتخابات میان 
دوره ای حفظ نکرده است.تعداد کمی از ایالت های نوسانی، مناطق 
نوسانی یا رای دهندگان نوسانی باقی مانده اند، با این حال دولت 
دائما در نوسان است، زیرا این تعادل بسیار خوب است. فرانسیس 
لی از دانشــگاه پرینســتون که در حوزه کنگــره مطالعه دارد، 
می گوید: »وقتی به تاریخ نگاه می کنید، هیچ چیز شــبیه دوران 
کنونی ما نیســت. صادقانه بگویم، من اساسا از این روند متعجب 
هستم. چگونه می توانیم این همه حوزه های انتخابیه داشته باشیم 
که برای این یا آن حزب امن باشد، اما در سطح ملی به ٥۰- ٥۰ 
می رســد؟«به نظر می رسد که هر انتخابات، شدت نوسانی بودن 
 inside« دولت آمریکا را افزایش می دهد. به گفته نشریه غیر حزبی
election«، اکثریت اندک مجلس نمایندگان جمهوری خواه مدیون 
۶ هزار و ۶٧۰ رای از ۱۰٧ میلیون رای اســت. انتخابات بســیار 
غیرقابل پیش بینی و سیاســت گذاری بسیار متزلزل شده است، 
زیرا نتایج عمیق، ناشــی از تغییرات جزئی است: تغییر کمتر از 
یک درصد از آرا، کنترل کاخ سفید در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ 
و سنا را در ســال ۲۰۲۰ تغییر می داد.دموکرات ها می گویند که 
بازی در مقابل آنها انباشــته شده است. آنها خاطرنشان می کنند 
که هیچ جمهوری خواهی از ســال ۲۰۰٤ تاکنون آرای مردمی را 

برای ریاســت جمهوری به دست نیاورده و سناتورهای دموکرات 
که ایالت های پرجمعیت تری را نمایندگی می کنند، می توانند در 
مجموع میلیون ها رای بیشتری کســب کنند. اما این قوانین به 
نفع دموکرات ها نیز بوده است: در سال ۲۰۲۲، جمهوری خواهان 
در ســطح ملی عملکرد بهتری نســبت به تعداد کرسی هایشان 
نشــان دادند، زیرا آنها رای ها را در مناطــق امن »هدر دادند« و 
حتی واگذاری جمهوری خواهان باعث تقویت می شــود، چرا که 
ایالت های ضعیف تر نیز دو کرســی سنا را به دست می آورند. این 
به سوال اصلی برمی گردد: چرا این افزایش منجر به تقسیم تقریبا 
کامل می شود؟ چرا چهار کرسی امن دیگر یا چهار کرسی کمتر 
برای جمهوری خواهان به دست نیامده است؟ رونالد براونشتاین 
از آتالنتیک خاطر نشان کرد که هیچ یک از احزاب از سال ۱۹٨۰ 
بیش از هشت سال اکثریت سنا را در اختیار نداشته است، دوره ای 
بی سابقه.به نظر می رسد حتی تغییرات عمیق در معنای دموکرات 
یــا جمهوری خواه بودن، احزاب را به تعــادل خود باز می گرداند، 
گویی که از یک پایشگر دما پیروی می کند. دونالد ترامپ، جورج 
دبلیو بوش نیست، اما ترامپ یک پیروزی قابل مقایسه در هیات 
انتخاب کنندگان رییس جمهور به دســت آورد.قطبی ســازی ها 

هویت های حزبی را سخت تر کرده است که به توضیح اینکه چرا 
جمهوری خواهان به ترامپ چســبیده اند کمک می کند. اما این 
توضیح نمی دهد که چرا تغییرات شــدید جمعیتی، اقتصادی و 
تکنولوژیکی بین این دو ریاســت جمهوری تعادل را تغییر نداد. 
در این قرن، دموکرات ها در حومه شهرها جایگاه خود را از دست 
دادند و آن را در شــهرها به دســت آوردنــد، جمهوری خواهان 
حمایت خود را در نسل خاموش هدر دادند و آن را در میان افراد 
دارای میانگین سنی ۲٧ تا ٤۱ سال به دست آوردند، دموکرات  ها 
رای دهندگان سفیدپوست بدون مدرک دانشگاهی را از خود دور 
کردند و جمهوری خواهان رای دهندگان سفیدپوســت را با آنها 

بیگانه کردند و همه اینها به نتیجه رسید، یعنی به برابری.
اغراق کردن اینکه انقالب ریگان چگونه سیاست را دگرگون کرد، 
دشوار اســت. در اینجا یک شاخص وجود دارد: جان رودز، رهبر 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان وقت، پس از انتخابات ۱۹٨۰ در 
شوک اینکه حزبش، رقیب او یعنی رییس دموکرات را تامین مالی 
کرده بود، کناره گیری کرد. او گفت: »به هیچ وجه نمی توانم علیه 
تیپ اونیل باشم. من او را دوست دارم.« اینها کلماتی نیستند که 
یک رهبــر دموکرات درباره آقای مک کارتی بگوید.ریگان نه تنها 

کاخ ســفید را تصاحب کرد، بلکه برای اولین بار از ســال ۱۹٥٤ 
ســیطره دموکرات ها را در سنا شکســت و باعث شد جمهوری 
خواهــان باور کنند که می توانند در مجلــس نمایندگان پیروز 
شــوند. اگرچه آنها به مدت ۱٤ سال نتوانستند این کار را انجام 
دهند، اما این احســاس امکان منجر به چیزی شد که خانم لی 
در کتاب خود به این نــام، »اکثریت های ناامن« می نامد. آنچه 
در حال حاضر شبیه به شیوه های ذاتی به نظر می رسد مربوط به 
رقابتی اســت که در سال ۱۹٨۰ آغاز شد. جلسات منظم انجمن 
برای طرح ریزی استراتژی حزبی، گروه دستیاران ارتباطی، لوایح 
»پیام« که به نظر می رســد شکست بخورند: این ابزارهای جدید 
برای تشدید تقابل، تضعیف دو حزب و از بین بردن اکثریت بودند 

که موثر عمل کردند.

دیوانه شدن
شــاید چهار دهه »پیام رسانی« تندتر رأی دهندگان را از هم جدا 
کرده باشد. با این حال، آنچه محتمل تر به نظر می رسد این است 
که احزاب را تحکیم کرده است، در حالی که رای دهندگانی که با 
موضع گیری کمتر ملتهب، متقاعد نمی شوند که تفاوت زیادی بین 
احزاب وجود دارد. باراک اوباما نتوانست به جنگ های آقای بوش 
پایان دهد یا کاهش مالیات او را لغو کند. آقای ترامپ نتوانســت 
به برنامه مراقبت بهداشــتی آقای اوباما پایان دهد. جو بایدن به 
دستاورد بزرگ قانونگذاری ترامپ یعنی کاهش مالیات او دست 
نزده اســت، در حالی که به سیاست آقای ترامپ در مورد چین 
ادامه داده و به وعده اصلی او عمل کرده است، سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها.اکنون، در حالی که مجلس نمایندگان جمهوریخواه 
با آقای بایدن در عرصه مبارزات انتخاباتی ۲۰۲٤ به میدان می آید، 
به نظر می رســد دستور کار رســمی آن برای ارائه تضاد سیاه یا 
ســفید که ممکن است بن بست را بشــکند، مناسب نیست. اگر 
دو اســتیضاح آقای ترامپ نتواند پویایی سیاســی را تغییر دهد، 
تحقیقات از آقای بایدن شانس کمی برای انجام آن خواهد داشت. 
همین امر در مورد تضمین های جمهوری خواهان مبنی بر سخت 
گیرانه تر بودن در قبال چین یا ایجاد مشــاغل بیشتر در بخش 
تولید صادق است.با این حال، اگر گروه جمهوری خواه دیوانه که 
آقای مک کارتی را عذاب داده بود، موفق شــود حزب را رهبری 
کند، همه شرط ها بی نتیجه هستند. اگر جمهوری خواهان تالش 
کنند حقوق خود را کاهش دهند و ممنوعیت ملی برای ســقط 
جنین اعمال کنند، می توانند مسیری را برای دموکرات ها باز کنند 

تا به اکثریت بادوام برسند.

نخســت وزیر ژاپن خطــاب به قدرت 
های غربی گفت شــرق آســیا ممکن 
است به اوکراینی دیگر بدل شود. وی 
به داشتن یک جبهه متحد در برابر کره 
شــمالی و چین تاکید کرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
فومیو کیشیدا، نخســت وزیر ژاپن با 
آغاز ریاست کشــورش بر گروه هفت 
با تمامی رهبران اعضای این گروه بجز 
آلمان دیدار کرد و پس از پایان سفرش 
به واشــنگتن گفت که با رهبران گروه 
٧ درباره حس قوی بحران با توجه به 
شرایط امنیتی در شرق آسیا گفت وگو 

کرده است.کیشــیدا یــک روز پس از 
دیدار با جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا گفت، اوکراین شــاید فردا در 
شرق آسیا تکرار شود. وی نگرانی های 
امنیتی در دو منطقه را جدایی ناپذیر 
پیرامون  وضعیت  افزود:  دانســت.وی 
ژاپن بــا تالش برای تغییــر یکجانبه 
وضعیت موجود با اســتفاده از زور در 
دریــای چین شــرقی و دریای چین 
جنوبی و فعال شدن اقدامات هسته ای 
و موشکی کره شمالی شدیدتر می شود.

اقدامات  افزایش  به  کیشیدا همچنین 
نظامی چین پیرامون آب هایی اشــاره 

کرد که پکن آنها را برای خود می داند 
و البته مورد ادعــای ژاپن، فیلیپین و 
ویتنام اســت.وی همچنین پس از آن 
به واشنگتن رفت که دولت توکیو اعالم 
کرد ژاپن هزینه های دفاعی خود را در 
پنج سال آتی میالدی دو برابر می کند؛ 
این برای کشــوری که پس از شکست 
در جنگ دوم جهانی صلح طلب بوده، 
تغییر شگرفی است.نخست وزیر ژاپن 
همچنین گفت که با ریشی سوناک و 
جورجیا ملونی، نخست وزیران انگلیس 
و ایتالیا دیدار داشــته است.کیشــیدا 
همچنین گفت، ژاپــن همچنان یک 

کشور دوســتدار صلح است و از گروه 
هفت برای از میان بردن تســلیحات 
گروه  می کند.رهبران  اســتفاده  اتمی 
هفت شــامل انگلیس، کانادا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا قرار است 
مه سال جاری میالدی در هیروشیما 

نشست داشته باشند.

نخست وزیر ژاپن: 
شرق آسیا شاید به اوکراینی دیگر بدل شود

رئیس جمهور صربستان پس از دیدار با مشاور وزارت 
امور خارجه آمریکا تاکید کرد، نخســت وزیر کوزوو در 
تالش است تا نقش قربانی را ایفا کرده و خودش را به 
عنوان یک »زلنسکی جدید« جا بزند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از پایگاه خبری راشــاتودی،  الکساندر ووجیچ، 
رئیس جمهور صربستان پس از دیدار با درک چولت، 
مشــاور وزارت امور خارجه آمریکا اذعان کرد: این یک 
وضعیت دشــوار برای ماست، تمامی قدرت های بزرگ 
اســتقالل کوزوو را به رسمیت شناخته اند، انتظار هیچ 
چیز خوشــایندی را نداشته باشید. این موضوع تازه ای 
نیست و جای هیچگونه حیرت و تعجبی ندارد.وی بار 
دیگر بــر موضع بلگراد تاکید کرد و گفت: ما همچنان 

کوزوو را یکی از مناطق جدا شده و بخشی از صربستان 
می دانیم.کوزوو به رســمیت شناخته شدن بین المللی 
جزئی دریافت کرده اگرچه ادعای اســتقاللش تنها از 
ســوی آمریکا و اکثر متحدانش حمایت شــده است.

ووجیــچ گفت: آلبین کورتی، نخســت وزیــر کوزوو 

بی وقفه در تالش اســت تا خــود را قربانی تهاجمات 
ادعایی صربستان نشــان دهد.وی افزود:  مرزها توسط 
کورتی تعریف نشــده اند بلکه قوانین بین المللی آنها را 
تعیین کرده اند. این یکی دیگر از پیام های مستاصالنه 
اســت که در آن کورتی تالش می کنــد خودش را به 
عنوان یک قربانی و یک »زلنســکی جدید«، و من را 
به عنوان یک »پوتین کوچک« جلوه دهد.صربستان و 
کوزوو در بیشتر سال ۲۰۲۲ میالدی بر سر برنامه های 
پریشتینا برای غیرقانونی دانستن پالک های خودروهای 
صربستان که وارد کوزوو می شوند، با یکدیگر اختالف 
داشتند. این اقدام جنجالی باعث تنش های مجدد میان 

اقلیت های صرب و آلبانی در این منطقه شد. 

رییس جمهور صربستان: 

نخست وزیر کوزوو تالش می کند به یک »زلنسکی جدید« تبدیل شود

مایک پامپئو در توئیتی نوشت: اگر به کودکان و نوه هایتان اهمیت می دهید برنامه تیک تاک را روی گوشی های هوشمند 
آنها غیرفعال و حذف کنید!به گزارش ایســنا، روزنامه چاینا دیلی در مقاله ای نوشت، مایک پامپئو، وزیر خارجه دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ بار دیگر اعالم کرد که این برنامه بر روی گوشی های تلفن همراه برای جاسوسی چین 
اســت.وی با گفتن این مساله چالشــی را برای ۱۳٨ میلیون کاربر تیک تاک در آمریکا ایجاد کرده و امیدوار است که 
والدین آمریکایی فقط به این دلیل که شرکت اصلی این برنامه در چین است، این برنامه را را از روی گوشی های فرزندانشان پاک کنند.در دوره ای که پامپئو 
وزیر امور خارجه آمریکا بود، حشیش قانونی شد، حس »نزاکت سیاسی« در مدارس ایاالت متحده محبوب تر شد، در حالیکه محتوای پورن و خشونت آمیز 
آنالین در ایاالت متحده بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این کشور شایع بود.به نوشته روزنامه چینی »این مسائل همان چیزی است که بچه های آمریکایی 
باید از آن دوری کنند، اما پامپئو فقط تیک تاک را مقصر می داند. این دروغگو با توجه به شغل قبلی خود به عنوان رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
و نقل قول خودش »ما تقلب می کنیم، ما دروغ می گوییم، ما دزدی می کنیم« از گفتن یک دروغ دیگر خودداری نمی کند.«پامپئو از مردم خواسته تا به او 
اعتماد کنند و قول داده که جوانترها بعدا از والدین خود تشکر هم خواهند کرد.به نوشته چاینا دیلی »اکنون آنچه الزم است این است که حساب توییتر 

پامپئو را آنفالو کنید تا منبع این دروغ ها را ببندید.«

یک ژنرال فرانســوی به کشورهای اروپایی هشــدار داد در صورت نظارت دفاع سایبری آمریکا بر شبکه هایشان، در معرض خطر جمع آوری 
اطالعات از ســوی واشــنگتن قرار می گیرند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ژنرال آیمریک بونِمزون، رئیس فرماندهی دفاع 
ســایبری فرانسه اظهار داشت، کشــورهای اروپایی چنانچه اجازه نظارت تیم های دفاع سایبری واشنگتن بر شبکه هایشان را بدهند، ریسک 
جاسوسی آمریکا علیه خود را پذیرفته اند.روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد، این نگرانی در حالی مطرح شده که آمریکا برنامه ای برای تقویت 
استقرار نیروهای سایبری خود در خارج از کشور، با توجه به عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین به اجرا در می آورد.بنا بر گزارش ها، بونمزون در 

یک نشست خبری هفتگی در روز پنجشنبه گفت، افزایش فعالیت های تیم های دفاع سایبری آمریکا در شبکه های اروپایی »سواالتی را به وجود می آورد.«پیشتر گزارش شد که این 
ژنرال مسئول دفاع سایبری فرانسه، ماه گذشته میالدی در یک نشست پشت درهای بسته با کمیته دفاعی مجلس ملی فرانسه، عملیاتهای آمریکا را »نسبتاً تهاجمی« توصیف کرد.بر 
اساس گزارش روزنامه لوموند، او افزود که متحدان واشنگتن با اجازه دادن به دسترسی کارشناسان سایبری آمریکا به شبکه های حساسشان، خود را در خطر احتمال جاسوسی قرار 
می دهند. او هشدار داد که تیم های آمریکایی از نظر نفوذ »نسبتا افراط می کنند«.این فرمانده دفاع سایبری فرانسه خاطر نشان کرد: »آنها هر چند محافظت می کنند، اما مشخصه 
حضورشان خدمات آنها به دیپلماسی است.«بر اساس اعالم فرماندهی سایبری آمریکا، یک کشور شریک می تواند از این فرماندهی درخواست کند که تیم هایش عملیات های شکار به  
شدت دفاعی )HFOs( را در شبکه کشور میزبان برقرار کنند. بر اساس بیانیه ای که در وبسایت این فرماندهی منتشر شده است، فرماندهی سایبری آمریکا تا اوت ۲۰۲۲، ۳٥ عملیات 

از این دست را در ۱٨ کشور از جمله استونی، لیتوانی، مونته نگرو، مقدونیه شمالی و اوکراین انجام داده است.

پامپئو: 

هشدار فرانسه نسبت به خطر جاسوسی آمریکا از اروپاتیک تاک را از گوشی های فرزندانتان پاک کنید!
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پژوهشگران ژاپنی در پروژه جدید خود، به برررسی پروتئینی پرداخته اند 
که هم به ترمیم و هم به رشد عضالت کمک می کند.

بــه گزارش ایســنا و به نقل از ژورنال بریک، دانشــمندان »دانشــگاه 
متروپولیتــن توکیــو«)TMU( کشــف کرده اند که پروتئینــی به نام 
»PDGF-B« بــه طور مداوم از ســلول های ماهیچه اســکلتی ترشــح 
می شــود و با ترغیب میوبالســت ها که ســلول های بنیــادی عضله 
هســتند، به ترمیم عضالت کمک می کند. این گروه پژوهشی به طور 
غیــر منتظره ای دریافتند که PDGF-B به رشــد فیبرهای عضالنی نیز 
کمک می کند. یافته هــای این پژوهش، نویدبخــش ارائه درمان هایی 
اســت که می توانند روند درمــان آتروفی و آســیب عضالنی را تغییر 
دهند.»میوکین ها«)Myokines( پروتئین های کوچکی هستند که توسط 
سلول های ماهیچه اسکلتی ترشح می شــوند. آنها طیف گسترده ای از 
عملکردها را دارند و ممکن اســت روی سلول هایی که به محل ساخت 
آنها نزدیک یا دور هســتند، تاثیر بگذارند. تصویر جامع چگونگی تأثیر 
میوکین ها بر فرآیندهای سلولی، چندان واضح نیست اما اعتقاد بر این 
اســت که آنها نقش مهمی در عملکردهای بــدن مرتبط با ورزش، به 
ویژه حفظ بافت عضالنی دارند.این گروه پژوهشی به سرپرستی »یاسوکو 
مانابه«)Yasuko Manabe(، دانشــیار دانشگاه متروپولیتن توکیو در حال 
بررســی چگونگی تأثیر میوکین ها بر رفتار سلول های عضالنی هستند. 
آنها از طریق آزمایش های گسترده دریافتند یک میوکین که به عنوان 
PDGF-B شناخته می شــود، توسط ماهیچه های اسکلتی و بدون هیچ 

محرکی ترشح می شود. 

محققان دانشــگاه ییل آمریکا در مطالعه اخیرشــان با کمک دکتر 
»آریا مانی« توانســتند یک هدف درمانی برای کنترل فشــار خون 
باال را شناســایی کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ای، فشار 
خون باال یکی از بیماری های تهدید کننده انســان به شمار می آید 
کــه هم در بزرگســاالن و هم در کودکان دیده می شــود؛ بیماری 
که اگر به موقع تشــخیص داده نشــده یا کنترل نشود، می تواند به 
بیماری های قلبی٬ کلیوی و مغزی منجر شود. فشارخون باال ممکن 
است ســبب دمانس)کاهش عملکرد شناختی( شود.فشار خون باال 
یک عامل خطرناک قابل تغییر برای ایجاد بیماری های قلبی است. 
تقریباً نیمی از مبتالیان به فشــار خون باال یا سایر بیماری هایی که 
بر فشــار خون تأثیر می گذارند، نمی توانند فشــار خون خود را به 
سطح مطلوب ۸۰/۱۲۰ میلی متر جیوه کاهش دهند. پیشرفت های 
مبتنی بر تحقیقات ژنتیکی درک پزشکان از فرآیندهای این بیماری 
را افزایش می دهد و همین امر ممکن اســت به مداخالت پزشکی 
مؤثرتری منجر شــود.اخیرا دانشمندان دانشگاه ییل هدف بالقوه ای 
را برای توسعه داروهای ضد فشار خون شناسایی کرده اند. آنها یک 
نقص ژنتیکی را شناسایی کردند که می تواند باعث فشار خون باال یا 
پرفشاری خون که گاهی به آن پرفشاری شریانی نیز گفته می شود، 
شود.فشار خون باال یا پرفشاری خون)Hypertension( که گاهی به آن 
پرفشاری شریانی گفته می شود، یک بیماری مزمن است که در آن 
فشار خون در شریان ها باال می رود. به دنبال این افزایش فشار، قلب 
باید برای حفظ گردش خون در رگ های خونی شــدیدتر از حالت 

طبیعی فعالیت کند.

شناسایی پروتئینی که در ترمیم 
و رشد عضالت نقش دارد

شناسایی یک نقص ژنتیکی که 
می تواند باعث فشار خون باال شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وضعیت غم انگیز بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه

کانسپت های جذاب لکسوس برای آفرود
امسال نمایشگاه توکیو اتو سالن و توکیو اوت دور شو به صورت هم زمان برگزار می شوند و لکسوس نیز با کانسپت های برجسته و 
جذابی در این دو رویداد خودرویی حضور یافته است.لکسوس RZ به عنوان کراس اوور شاخص این برند به روزرسانی های متنوعی 
را تجربه کرده و هم اکنون طویل تر و پهن تر از نســخه اســتاندارد است. البته ارتقای سیستم تعلیق باعث می شود RZ حدود ۳۵ 
میلی متر کم ارتفاع تر از مدل استوک باشد. این خودروساز ژاپنی همچنین قطعات سفارشی را به سپرهای جلو و عقب اضافه کرده 
و اسپویلر کربنی و کاپوت جدید جزو دیگر تغییرات RZ هستند. RZ اسپرت کانسپت همچنین در بخش قوای محرکه نیز ارتقا 
یافته و دارای دو پیشرانه ۲۰۱ اسب بخاری برای اکسل های جلو و عقب است. نسخه استاندارد این خودرو از یک پیشرانه ۲۰۱ 
اسب بخاری در جلو و پیشرانه ۱۰۷ اسب بخاری در عقب استفاده می کنند. این برند همچنین چهار صندلی اسپرت را در کابین 
 ROV نصب کرده و بدنه نیز به رنگ سفید هاکوگین با عناصر آبی رنگ درآمده است.لکسوس در سال ۲۰۲۱ از یک کانسپت با نام
رونمایی کرد، خودرویی که به قوای محرکه هیدروژنی مجهز بود. حاال ژاپنی ها در نمایشگاه توکیو از کانسپت ROV ۲ رونمایی 

کرده اند و اگرچه این کانسپت کاماًل مشابه نمونه اولیه به نظر می رسد اما از نظر طراحی برخی تفاوت ها را به نمایش می گذارد. 

کلوپ: چگونه می توانید بعد از چنین بازی نگران نباشید؟
ســرمربی لیورپول می گوید نگران وضعیت تیم خود بعد از بازی با برایتون شــده است.به گزارش ایسنا و به نقل از استار، یورگن کلوپ 
سرمربی لیورپول در مورد شکست تیمش مقابل برایتون در هفته بیستم لیگ برتر انگلیس اظهار نظر کرد و گفت: نگران وضعیت تیم 
خود هستم. چگونه می توانید بعد از چنین بازی نگران نباشید؟ نمی توانم اینجا بایستم و بگویم هیچ اتفاقی نیفتاده است. ما باید خیلی 
نگران این موضوع باشیم. من نمی توانم بازی بدتری  از لیورپول را در این سالها به یاد بیاورم. واقعا روز سختی برای ما بود. برایتون بهتر 
و شایسته پیروزی بود. آنها خیلی خوب بازی کردند. این مسابقه بین یک تیم بسیار سازمان یافته در برابر یک تیم نه چندان منظم بود.

او در ادامه صحبت های خود افزود: ما مدام توپ از دست دادیم و اصال نتوانستیم پرس کنیم. بدیهی است که این  برای تیمی مثل ما 
خوب نیست، به خصوص در برابر تیم آماده ای مانند برایتون. آنها اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اند و ما برعکس آنها بودیم. آنها بسیار 
خوشحال هستند زیرا عملکرد فوق العاده ای داشتند.تیم یورگن کلوپ در این بازی تنها ۶ شوت به ست دروازه زد که فقط دو شوت در 
چارچوب بود.  از شروع فصل ۱۷-۲۰۱۶، لیورپول تنها یک بار در لیگ برتر مقابل من سیتی در دسامبر ۲۰۱۶ شوت های کمتری به 

سمت دروازه حریف زده است. در آن دیدار لیورپول ۵ شوت به سمت دروازه حریف داشت.

ای هک رد کشتن ما چیه دمارا نکنی
سود و رسماهی بسوزی و محابا نکنی

رددمندان بال زره هالهل دارند
قصد این قوم خطا باشد اهن ات نکنی

رنج ما را هک توان ربد هب یک گوهش چشم
رشط انصاف نباشد هک دماوا نکنی

دیده ما چو هب امید تو ردیاست رچا
هب تفرج گذری رب لب ردیا نکنی

نقل ره جور هک از خلق رکیمت رکدند

قول صاحب رغضان است تو آن اه نکنی
رب تو رگ جلوه کند شاهد ما ای زاهد

از خدا زج می و معشوق تمنا نکنی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب آداب دیکتاتوری
کتاب آداب دیکتاتــوری که کتاب هفتم از مجموعه 
خــرد و حکمــت زندگی اســت به زبان ســاده و با 
اســتفاده از مطالب واقعی و روانشناســی به مفهوم 
»کیش شخصیت« و شاید مهمتر از آن به جامعه ای 
می پردازد که گرفتار این مفهوم شده اند. مفهوم کیش 
شــخصیت می تواند بسیار گسترده باشد و این کتاب 
نیز همین موضوع را پوشــش داده است. شاید بتوان 
کیش شــخصیت را بت ســازی از یک شخصیت در 
نظر گرفت. بُتی که تحت هیچ شرایطی قابل تخریب 
نباشد چرا که اساساً کسی جرات تخریب آن را ندارد. 
در اینجا تنها چیزی که تعریف می شــود، ستایش از 
بت است. در قســمتی از کتاب درباره مفهوم کیش 
شــخصیت و نحوه پدید آمدن این مفهوم چنین آمده اســت:در ســال ۱۹۵۶، نیکیتا خروشچف 
به تفصیل از دوران حکومت وحشت و ترور استالین سخن گفت و او را تقبیح کرد. خروشچف آنچه 
را به زعم او »تملق مشــمئزکننده« و »جنون بزرگِی« استاد سابقش بود »کیش فرد« نامید. این 
عبارت در زبان انگلیسی به »کیش شخصیت« ترجمه شد. هرچند این مفهومی نیست که یکی از 
دانشمندان علوم اجتماعی ابداع کرده و به دقت به آن پرداخته باشد، اما از نظر بیشتر تاریخ دانان 
خیلی هم مناسب است.قرن بیستم کم دیکتاتور نداشت. آن ها از یکدیگر و از تاریخ آموختند که 
برای نگه داشتن قدرت تنها خشونت و هراس افکندن کفایت نمی کند، بلکه باید با برساختن »کیش 
شخصیت« توهمی خدشه ناپذیر از قدرت فراطبیعی و محبوبیت فراگیر ساخت. این کتاب روایتی 
خواندنی از »چگونه دیکتاتور شــدن« هشت فرمانروای قرن بیســتم است که هر کدام در فصل 

جداگانه ای بررسی شده اند.

ادگار آلن پو
ادگار آلن پو )به انگلیســی: Edgar Allan Poe( )زادهٔ ۱۹ 
ژانویه ۱۸۰۹ – درگذشــتهٔ ۷ اکتبر ۱۸۴۹( نویســنده، 
شاعر، ویراســتار و منتقد ادبی اهِل بوستون آمریکا بود 
که از او به عنوان یکــی از پایه گذاران جنبش رمانتیک 
آمریکا یاد می شــود. داســتان های پو به خاطر رازآلود و 
ترسناک بودن مشهور شــده اند. پو از اولین نویسندگان 
داستان کوتاه آمریکایی به حساب می آید و از او به عنوان 
مبدع داستان های کارآگاهی نیز یاد می شود. همچنین 
از نخستین افرادی بود که از ژانر علمی تخیلی استفاده 
کرد.]۱[ او اولین نویسنده مشهور آمریکایی بود که سعی 
کرد تنها از راه نویســندگی مخارج زندگی اش را تأمین 
کند که به همین خاطر دچار مشــکالت مالی در کار و 
زندگی اش شد. یکی از آثار زیبای او تیمارستان استون هیرست است که فیلمی از آن ساخته شده است. 
پو در بوســتون به دنیا آمد. دومین فرزند دو بازیگر بود. پدرش در ســال ۱۸۱۰ خانواده را ترک کرد و 
مادرش یک سال بعد درگذشت. بعد از این، جان و فرانسس آلن از ریچموند، ویرجینیا سرپرستی او را 
برعهده گرفتند. هرچند هیچوقت به صورت رسمی سرپرستی او را نپذیرفتند، ولی پو تا اواخر نوجوانی 
پیش آن ها بود. تنش ها بین ادگار و جان آلن بر ســر بدهی ها شروع شد، خصوصاً آن هایی که از طریق 
قمار ایجاد شــده بود و باعث شد پو نتواند به دانشگاه برود. او برای یک ترم در دانشگاه ویرجینیا درس 
خواند، ولی به دالیل مالی نتوانست ادامه دهد. پو با آلن بر سر مخارج تحصیلی اش درگیر شد و بعد از 
آن تحت نام مستعار وارد ارتش شد. در ۷ اکتبر ۱۸۴۹، پو در ۴۰ سالگی در بالتیمور درگذشت. او را در 
حال خلسه و روی نیمکتی در پارک پیدا کردند و به بیمارستان بردند. چهار روز در حال مرگ و زندگی 

به سر برد و هذیان گفت. از چیزهایی وهمی و شبحی بر دیوار حرف می زد.

سینما

»استیون اسپیلبرگ« و »جان ویلیامز« در مراسمی که 
به مناسبت نیم قرن همکاری این کارگردان و آهنگساز 
در ســینماتک آمریکا و با عنوان »اســپیلبرگ/ویلیامز: 
۵۰ سال موســیقی و فیلم« برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش ایســنا به نقل از اینددی وایر، »اسپیلبرگ« 
در افتتاحیه این مراسم گفت: »این نودمین سال حضور 
جانی در این سیاره است که برای همه مفید بوده است 
و »جان ویلیامز« آهنگســاز بزرگ سینما نیز »استیون 
اســپیلبرگ« را به عنوان منبع الهام خود در این سال ها 
توصیف کرد که از همکاری با او لذت برده است. همکاری 
بین »اسپیلبرگ« و »ویلیامز« برای دهه ها به عنوان یکی 
از افســانه های هالیوود ثبت شده است، اما گفتگوی دو 
ســاعته این دو چهره نکته های ظریف رابطه خالقانه آنها را روشن کرد. در حالی که به راحتی می توان 
موفقیت آنها را در نتیجه سینمای »اســپیلبرگ« و موسیقی »ویلیامز« دانست، واقعیت این است که 
حرفه آنها بســیار بیشتر از آنچه طرفداران انتظار دارند با هم تداخل دارد. این دو مرد توضیح دادند که 
استعداد ویلیامز در داستان سرایی روایی و دانش اسپیلبرگ از موسیقی دو ابزار ضروری در آثار خالقانه 
آنهاســت.»ویلیامز« در بخشی از صحبت هایش به اولین مالقات خود با »اسپیلبرگ« در زمانی که این 
کارگردان تنها ۲۴ سال داشت اشاره کرد و گفت که آنها بالفاصله به دلیل حساسیت های مشترک در 
مورد هالیوود قدیم و عشــق متقابلشان به موســیقی فیلم با هم پیوند خوردند.»اسپیلبرگ« در مورد 
کمک های عظیم ویلیامز به فیلم هایش توضیح داد که تاثیر این آهنگساز بر آثارش درست مثل این است 

که یک سکانس اکشن را بدون موسیقی نشان دهیم. 

»جان ویلیامز«: برای »اسپیلبرگ« 
بازنشسته نمی شوم
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