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به مناسب هفته ملی هوای پاک؛
بازی آالینده ها با جسم و روح مردم

تنفس هوای پاک نه تنها در تهران بلکه در بســیاری از کالنشهرهای 
کشور به آرزوی شهروندان تبدیل شده  است؛ در حالی پایتخت نشینان 
در این شــرایط زندگــی می کنند که تنفس انواع و اقســام آالینده ها 
آســیب های بعضا جبران ناپذیری را برای ســالمت آنان در پی دارد.به 
گزارش ایســنا، )۲۶ دی ماه( سومین روز هفته ی هوای پاک است که 
»هوای پاک، سالمت و بهداشت عمومی« نامگذاری شده است.  از آغاز 
فصل پاییز که هوا رو به ســرما می رود، آلودگی به هوای کالنشهرهایی 
همچون تهران، کرج و ... هجوم می آورد و نفس کشیدن را برای مردم 
دشــوار می کند.طبق تعریف ارائه شــده در قانون هوای پاک، آلودگی 
هوا عبارت اســت از انتشــار یک یا چند آالینده اعــم از آالینده های 
جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونســاز و غیر یونســاز، بو و صدا در هوای 
آزاد، به صورت طبیعی یا انســان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت 
هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای ســالمت انسان و موجودات زنده، 
فرآیندهای بوم شــناختی )اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان آور است و یا 
سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود بنابراین ترکیبات و 
مواد مختلفی با حضور در جو می توانند به عنوان آالینده هوا ذکر شوند.

دیو آلودگی هوا امسال از فروردین ماه خودش را نشان داد، به گونه ای که 
به علت خیزش گردوغبار آالینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در 
برخی استان ها افزایش قابل توجهی یافت و حتی در تهران با رسیدن 
به عدد ۵۰۰ باعث تجربه شــرایط خطرناک کیفیت هوا شد.از ابتدای 
فصل پاییز نیز شاهد روزهای خاکستری بسیاری در کالنشهرهایی چون 
تهران بوده ایم، به طوری که در دو ماه اخیر ۲۶ روز شرایط وارونگی دما 
را با آالینده شــاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تجربه  کرده ایم 
این در حالیســت که برف و باران هم در برخی روزها نتوانستند هوای 
مطلــوب را برای تهرانی ها به ارمغان بیاورند. از جمله این روزها به ۲۱ 
دی ماه می توان اشاره کرد که با وجود بارش برف، کیفیت هوای تهران 
در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود. عالوه بر ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون در برخی روزها هم دی اکســید گوگرد نفس کشیدن 
را برای تهرانی ها دشوار کرده بود. به گفته محمدمهدی میرزائی قمی 
- مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران -  از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه 
به ویــژه حد فاصل ۲۲ تا ۲۵ آذر غلظت آالینده دی اکســیدگوگرد به 
خصوص در ساعات میانی روز  بسیار فراتر از حد استاندارد قرار داشت 
البته تهران تنها کالنشهری نبود که با آلودگی شدید دما دست و پنجه 
نرم کرده است بلکه کالنشهرهای دیگری مانند اراک، اهواز و اصفهان 

نیز با این مشکل دست به گریبان بوده اند.

بیشتر بخوانید: دوای درد آلودگی هوای تهران چیست؟
بر اســاس گزارش شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مطالعات و 
رهنمودهای ســازمان ها و نهادهای معتبر بین المللی نشــان می دهد 
برخی آالینده ها با توجه به میزان تولید و انتشــار همچنین بر حسب 
میزان آســیب های مربوطه به عنوان آالینده معیار معرفی شــده اند 
که در بیشــتر شــهرهای مهم دنیا همواره مورد اندازه گیری و پایش 
قرار می گیرند. در شــهر تهران نیز بیش از دو دهه اســت که فرآیند 
پایش کیفیت هوا انجام می شود و آالینده های گازی منواکسید کربن، 
اکســیدهای نیتروژن، دی اکســید گوگرد و ازن در کنار ذرات معلق 
کوچکتر از ۱۰ میکرون در این بین قرار داشته است البته بیش از یک 
دهه نیز اســت که آالینده ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون مورد 

پایش قرار می گیرد.

آالینده های هوای تهران
آالینده های هوا از نظر منشأ و اثرات بهداشتی بسیار متعدد هستند و 
بررســی تمامی آن ها عمال غیرممکن است بنابراین عموما  گروهی از 
آالینده های هوا به نام آالینده های معیار شامل منواکسید کربن، ازن، 
ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد، با توجه به اثرات 
بهداشتی و گستردگی منابع انتشــار آن ها در اندازه گیری های مداوم 
مورد سنجش قرار می گیرند. به عنوان نمونه ازن آالینده ای ثانویه است 
که بر اثر واکنش شــیمیایی ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن 
درحضور نور خورشید تولید می شود.ذرات معلق براثر انتشار مستقیم 
و یا واکنش های شیمیایی ایجاد می شوند. عمده ترین منابع انتشار این 
آالینده شامل احتراق ســوخت، خودروها و ماشین آالت دیزلی فاقد 
فیلتر دوده، ، فرآیندهای صنعتی، کشــاورزی و انتشار از اگزوز، لنت، 
الســتیک و ... خودروها می شود.دی اکســید نیتروژن بر اثر احتراق 
سوخت از وسایل نقلیه، واحدهای تولید برق، صنایع، بویلرها همچنین 
سوزاندن چوب تولید می شود.منوکسید کربن ناشی از احتراق سوخت 
به ویژه در وسایل نقلیه موتوری فرسوده و فاقد فناوری حذف آالینده ها 
است.دی اکسید گوگرد نیز به علت احتراق سوخت به ویژه سوخت هایی 
با گوگرد باال، فرآیندهای تولیــد برق و صنایع و منابع طبیعی مانند 

آتشفشان تولید و منتشر می شود.

تاثیر آلودگی هوا بر سالمت انسان
مجموعه وســیعی از تحقیقات موجود به طور قطعی نشــان داده که 
قرارگیری در معرض آلودگــی هوا به صورت کوتاه مدت از چندروز تا 
یک هفته و طوالنی مدت از ماه ها تا ســال ها می تواند تاثیرات جدی 
بر ســالمتی داشته باشــد. بار بیماری های مرتبط با آلودگی هوا قابل 
توجه و این معضل زیست محیطی سهم باالیی از مرگ ومیرهای ناشی 

از بیماری های مهم در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.
آالینده ازن باعث کاهش عملکرد ریه و افزایش عالئم تنفســی مانند 
سرفه، تنگی نفس، تشدید آسم و ســایر بیماری های ریوی، افزایش 
استفاده از دارو، مراجعات و پذیرش بیمارستانی، اورژانس و مرگ ومیر 
زودرس می شود.مواجهه کوتاه مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ 
میکرون می تواند منجر به تشــدید عالئــم بیماری های قلبی ریوی و 
عالئم تنفســی، افزایش نیاز به استفاده از دارو و پذیرش بیمارستانی 
شــود. مواجهــه طوالنی مدت عامــل مرگ ومیر زودرس و تشــدید 

بیماری های قلبی و ریوی است.
ادامه در همین صفحه
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دی اکســید نیتروژن باعث تشــدید بیماری های ریوی، افزایش مراجعات و پذیرش بیمارســتانی، 
اورژانس و افزایش آســیب پذیری و استعداد ابتال به عفونت های ریوی می شود.منوکسید کربن هم 
موجب کاهش اکسیژن رســانی به بافت ها و اندام های مختلف بدن، تشدید بیماری های قلبی و درد 
قفســه سینه، افزایش مراجعات و پذیرش بیمارستانی می شود.دی اکسید گوگرد نیز تشدید آسم و 
افزایش عالئم تنفسی، کمک به شکل گیری و تشدید عالئم و اثرات بیماری های ریوی را در پی دارد.

نکته حائز اهمیت این اســت که آلودگی هوا تنها بر ســالمت جسمانی افراد تاثیر نمی گذارد بلکه 
به روح و روان آن ها نیز آســیب می رساند. مهم ترین عارضه  آلودگی هوا »استرس« است. استرس 
عامل تسریع کننده بیماری های جسمی و روانی است که باعث احساس درماندگی، ناکامی و کاهش 
رضایت از زندگی می شــود. طبق پژوهش های انجام شــده، بیشــترین علت بروز استرس ناشی از 
مشــکالت ترافیکی و شلوغی، آلودگی صوتی در سطح شهر و آلودگی هواست. در این میان برخی 
آالینده های گازی نیز اثرات مخربی بر روحیه افراد می گذارند. به طور مثال مونوکســید کربن - که 
بیش از نیمی از آلودگی های هوای شهر پرجمعیت به علت وجود این گاز و ناشی از احتراق ناقص 
سوخت موتور اتومبیل است - مرکز اعصاب را تحریک می کند و موجب افزایش سردردهای میگرنی 
و اختالالت بینایی و روحی و روانی می شــود و اثرات بســزایی در سیســتم اعصاب مرکزی دارد.

دی اکســید کربن نیز که از مصرف سوخت فسیلی تولید می شــود، اضطراب را تشدید می کند و 
بیماری های روحی را به شدت افزایش می دهد. آالینده سرب نیز بیشترین میزان آسیب روحی را بر 
روان افراد ایجاد می کند.طبق پژوهش های انجام شده، عالوه بر اختالالتی که در اثر آلودگی هوا بر 
روان انسان ها ایجاد می شود، چنانچه سرب در هوا افزایش یابد، کاهش کارآیی، افت عملکرد، افزایش 
استرس، کاهش شنوایی حسی و حرکتی، اختالالت عصب شنوایی و اختالالت یادگیری را به همراه 
دارد. در صورتی که سرب به علت سوخت نامناسب تولید شود، موجب افزایش عالئم اتیسم و بیش 
فعالی در کودکان و کاهش چشمگیر اعتماد به نفس و فراموشی و بروز رفتارهای غیرسازگارانه در 
بزرگســاالن می شود. به طور کلی آلودگی هوا موجب افزایش اضطراب، افزایش ورم مغز، کم خونی، 
کاهش دید، کاهش توان فکری افسردگی و استرس، تنش های عضالنی و روحی، اختالالت روان تنی 
و ذهنی، خشــونت و پرخاشگری کاهش یادگیری و تمرکز می شود همچنین افزایش زودرنجی را 
در پی دارد. در این حالت فرد دچار خودبیمارانگاری می شــود و احساس نوعی ترس در فرد شکل 
می گیرد و وسواس به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.همچنین آلودگی هوا باعث شیوع آلزایمر، 
دمانس )زوال عقل( و پارکینسون می شود. به طور کلی به نظر می رسد سیستم عصبی مرکزی در 
مقابل با آلودگی هوا آســیب پذیر می شود و بروز اختالالت روحی مانند افسردگی، اضطراب و ... را 
به دنبال دارد.آلودگی هوا بر شخصیت برخی افراد نیز اثرگذار است، به طوری که افرادی که به انجام 
برخی فعالیت ها عالقه مند و برونگرا هستند، درونگرا می شوند.افراد می توانند در زمان بروز آلودگی 
هوا به منظور بررسی اختالالت ایجاد بر روان و بهره گیری از تکنیک های ساده برای مقابله با آلودگی 
هوا، در حد یک جلسه از مشاوره و روانشناس کمک بگیرند. همچنین بازی های فکری، حل جدول و 
دورهمی های دوستانه و خانوادگی می تواند بر کاهش تاثیر آلودگی هوا بر روان موثر باشد اما رانندگی 

و ورزش در هوای آزاد را کاهش دهند.

آلودگی هوا در آینده چه برسرمان می آورد؟
در برخی روزها آلودگی هوا آنقدر شرایط را دشوار می کند که دستگاه های ذی ربط به عنوان راهکار 
کوتاه مدت به فکر تعطیلی ادارات، مدارس و گاهی دانشگاه ها می افتند این در حالیست که تعطیلی 
ادارات شــامل حال همه نمی شــود. به عنوان نمونه کارمندان برخی شرکت ها و ادارات خصوصی 
باید در محل کار در روزهای خاکســتری شهر نیز حضور پیدا کنند.این موضوع در بلندمدت باعث 
ابتالی افراد به بیماری های قبلی و ریوی می شود و در آینده بار مضاعف هزینه های ناشی از چنین 
بیماری هایی را به سیستم سالمت کشور شاهد خواهیم بود چراکه در بلند مدت آسیب هایشان نمود 
پیدا خواهد کرد.به گفته کارشناســان مهمترین راهکار برای پیشگیری و کاهش خسارات جانی و 
مالی به شــهروندان و کشور، نوســازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.به گزارش ایسنا، 
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و اولویت دادن به سرمایه گذاری بر سوخت های پاک و بدون 
کربن سالمت، رفاه انسان و محیط زیست را افزایش می دهد. دنیای با هوای پاک برای همه، دنیایی 

با سالمت بیشتر و عمر طوالنی تر است.

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد که در بر همان پاشنه 
می چرخد و هر گلی که بودجه ســال های گذشــته بر سر اقتصاد زده، بودجه 
۱۴۰۲ همان گل را بر ســر اقتصاد خواهد زد.کامــران ندری در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ایرادات وارد به بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: بودجه 
ســال آینده با بودجه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ندارد 
و تغییر محسوس و ملموسی در بودجه سال آینده نسبت به سال های گذشته 
مشاهد نمی کنیم و اساسا مشخص نیست این بودجه چه نگاهی به مشکالت 
و مســائل کالن اقتصادی کشــور دارد. به نظر می رسد که در بر همان پاشنه 
می چرخد و هر گلی که بودجه ســال های گذشــته بر سر اقتصاد زده، بودجه 
۱۴۰۲ همان گل را بر ســر اقتصاد خواهد زد.وی دربــاره افزایش درآمدهای 
مالیاتــی در بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: دولت سال هاســت که به دنبال افزایش 
درآمدهای مالیاتی به هر طریقی اســت که اصال نگاه درستی نیست. افزایش 
درآمدهای مالیاتی بدون اصالح و ترمیم ســاختارها نمی تواند راهگشا باشد و 
همچنان با مساله کســری بودجه مواجه هستیم هرچند که الیحه بودجه بر 
روی کاغذ کســری ندارد و یک بودجه تراز ارائه می شــود. اما تجربه سال های 
گذشــته نشان می دهد که مساله کســری بودجه در اقتصاد ایران وجود دارد 
ولو اینکه با ترفند های حســابداری بخواهند کسری بودجه را انکار کنند.این 
کارشــناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که رشد باالی نقدینگی که 
بــه چیزی حدود ۳7 درصد می رســد،  دالیلی دارد آن هــم در اقتصادی که 
دســت اندازی دولت و نشــانه مداخله دولت را در هر بخشی می توان دید. در 
واقع رشــد نقدینگی همان دم خروسی اســت که قسم حضرت عباس دولت 
برای نبود کســری بودجه را زیر سوال می برد.ندری با بیان اینکه با این بودجه 
هیچ انتظاری وجود ندارد که وضعیت اقتصاد در سال آینده متفاوت از وضعیت 
اقتصادی امســال باشــد، تاکید کرد: تنها روزنه امیدی که برای اقتصاد ایران 
می توان در نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش  در درآمدهای نفتی 
اســت که آن تنها فرصتی را به دولت می دهد، نه اینکه بتواند مشکلی را حل 
کند که البته میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه استفاده دولت از این فرصت 
دارد. به هر حال واقعیت این است که همین امروز نشانه های خوبی از انجام و 
سر گیری مذاکرات وجود ندارد.وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان افزایش 
مالیات بیش از ۴۰ درصد و متناسب با حرکت نرخ تورم بوده اما از سوی دیگر 
میزان افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته اند، گفت: در حال حاضر این 
نگاه حاکم اســت از آنجایی که مالیات درآمد دولت است می تواند با نرخ تورم 
حرکت کند اما از آنجایی که حقوق و دستمزد درآمد کارکنان است، ضرورتی 
ندارد که افزایش پیدا کند. این نکات در بودجه مســائل بسیار مهم و کلیدی 
هستند که مسئوالن باید نسبت به آن پاسخ دهند. باید روشن شود دولت برای 
طبقه کارمند که ترمیم حقوق و دستمزد آن امسال و سال آینده بسیار کمتر 
از نرخ تورم بوده و به هیچ وجه تورمی را که تجربه کرده اند را ترمیم نمی کند، 
چه فکری کرده است؟ در این شرایط دولت چالش هایی که با آن مواجه است را 
با چه نیروی انسانی می تواند رفع کند؟ کارمندان انگیزه ای برای افزایش سطح 
تالش خود و همراهی با برنامه دولت را ندارند.    این کارشــناس اقتصادی با 
تاکید بر اینکه باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم در سال آینده ادامه دارد، 
افزود: دولت نه تنها نتوانســت تورم سال ۱۴۰۰ را کاهش دهد بلکه نتوانست 

تورم سال ۱۴۰۱ را جبران کند و افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ هم ادامه دار 
خواهد بود. در این شــرایطی که هزینه های مردم، کارکنان دولت، کارگران و 
بازنشستگان افزایش می یابد فشــارهای مالیاتی هم به آن اضافه خواهد شد. 
با توجه انحصاری که دولت برای تولیدکننــدگان در اقتصاد ایجاد کرده، این 
قــدرت را دارند که افزایش مالیات را به مصرف کننده منتقل می کنند.   ندری 
گفت: با توجه به تمام این موضوعات می توان گفت که وضعیت اقتصاد کشور 
بغرنج است و در این شــرایط روال سابق به صورت کلیشه  ای در مورد بودجه 
ادامه دارد. مساله مهم این است که بودجه ۱۴۰۲ اساسا مساله محور نیست و 
مشخص نیست که این بودجه چه برنامه ای حل مشکالت کلیدی دارد؟ به نظر 
می رسد که تمرکز دولت در بودجه ۱۴۰۲ تنها درباره این بوده که درآمدهای 
مالیاتی را افزایش دهد.وی در پاســخ به این ســوال که آیا اثرات برنامه دولت 
برای کاهش نرخ تورم در ســال آینده در بودجه ۱۴۰۲ دیده می شــود، اظهار 
داشــت: موضوع این است که مردم فقیر شده اند و درآمدهای مردم به صورت 
واقعی به شــدت کاهش یافته در این شرایط مردم نمی توانند مانند سال های 
گذشــته توان خرید داشته باشــند از این جهت که مردم توان خرید ندارند، 
طبیعتا بنگاه های تولیدی هم امکان اینکه بتواند قیمت ها را به سرعت امسال 
باال ببرند، نخواهند داشت. هر چه مردم را فقیرتر کنند، سرعت رشد قیمت ها را 
کمتر می کنند این در حالی است که مردم در تامین مواد خوراکی و قوت غالب 
روزانه خود مانده اند. طبیعتا در این شرایط مردم توانایی خرید ندارند در نتیجه 
تولیدکنندگان نمی توانند قیمت ها را بــه طور ناگهانی و با درصد باال افزایش 
دهند.ندری تاکید کرد: اما یادمان باشــد که فرض بــر اینکه نرخ تورم باالی 
۴۵ درصد امســال در سال آینده به ۳۰ درصد هم برسد همین میزان افزایش 
قیمت ها برای جامعه ای که به شــدت فقیر شــدند و طبقه متوسط آن از بین 
رفته، بسیار آسیب رسان است.این کارشناس اقتصادی درباره احتمال افزایش 
نــرخ بیکاری با کاهش تقاضای مردم، گفت: تا حدودی امکان تعدیل ها وجود 
دارد اما موضوع این است که عمده تولیدکنندگان در ایران دستگاه های دولتی 
یا شــبیه دولتی هستند و با توجه به قدرت انحصاری که دارند و توان افزایش 
قیمت ها؛ نیازی به تعدیل نیرو ندارند. از این رو این، تعدیل نیرو و افزایش نرخ 
بیکاری که در کشــورهای پیشرفته در این شرایط اقتصادی اتفاق می افتد، در 
ایران رخ نخواهد داد و دلیل آن توان انحصاری است که دولت به تولیدکنندگان 
می دهــد. از این رو تولیدکننده به راحتی می تواند قیمت ها را بســیار باالتر از 
هزینه تمام شده افزایش دهد.وی با تاکید بر اینکه مساله اصلی و در سال آینده 
ادامه پیدا می کند این است که طبقه متوسط در حال فروپاشی است، ادامه داد: 
مساله اصلی این است که افراد هر چند شاغل هستند اما با درآمد با آن شغل 
نمی توانند از عهده هزینه های زندگی در حد یک زندگی معمولی و متناسب با 
کرامت انســانی برآیند.ندری گفت: آن چیزی که نمی توان انکار کرد این است 
که جامعه ایرانی روز به روز در حال ضعیف شدن است. آمارهای بانک  جهانی 
هم حاکی از این است که در چند سال گذشته جایگاه ایران از کشورهایی که 
درآمدهای آن باالی متوســط بود به جایگاه کشورهایی که درآمد آنها کمتر 
متوســط درآمدهای منطقه است تنزل پیدا کرده و این مساله فقیرتر شدن و 
کاهش رفاه خانوار از مســاله جدی اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود ولو 

اینکه نرخ بیکاری هم کاهش محسوسی نداشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

روش جدید شناسایی خانه های خالی و لوکس
رئیس سازمان بورس:

قرعه کشی خودرو یک التاری ملی 
به تمام معناست

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت: هیچ کشوری خودروی چند نرخی ندارد

کارت ملی مادران مشمول خودرو صد میلیون 
قیمت پیدا کرد

رئیس ســازمان بورس با انتقاد از التاری ملی قرعه کشــی خودرو اظهار کرد: این فرآیند تبعات اقتصادی و 
اجتماعی به همراه دارد.به گزارش ایسنا، مجید عشقی در میزگرد تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در 
بورس کاال با اشاره به عرضه خودرو در بورس کاال اظهار کرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند و عرضه ها افزایش 
یابد، خود بازار به انتقادات در این حوزه پاسخ می دهد. البته به شرط اینکه عرضه ها منظم باشد که بتواند 
پاسخ مشتریان را بدهد. تقاضای واقعی خودرو این اعداد نیست.وی همچنین با اشاره به فرایند قرعه کشی 
خودرو گفت: بر اســاس آخرین آمار ثبت نامی  نزدیک بــه ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام 
کردند. طبق محاســبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور 7۳ میلیون نفر به دالیل مختلف از جمله اینکه 
صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، نمیتوانستند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ میلیون 

نفر شرکت کردند. این یک التاری ملی...

بهره برداری جمهوری خواهان از ماجرای کشف اسناد محرمانه

رسوایی بایدن، شانس ترامپ را برای پیروزی افزایش داد؟
 دیدگاه بودجه به مشکالت مشخص نیست

طبقه متوسط در حال فروپاشی است
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رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
اخذ کپی مدارک هویتی افراد توسط دستگاه ها غیرقانونی است

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی و بانک ها تخلف و غیرقانونی است.به گزارش ایسنا، هاشم کارگر در 
این باره گفت: طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت نماید و یکی از مشکالت موجود این است که دستگاه ها قانون حذف کپی مدارک 
را رعایت نمی کنند.معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: از سوی سازمان اداری استخدامی بسیار تأکید شده است که دستگاه های اجرایی و بانکها به 
هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، خصوصاً مدارک هویتی از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان ثبت احوال تمام نیازمندی های دستگاه های گوناگون، برای استعالم اطالعات 
هویتی افراد را ارائه داده به نحوی که ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی اخذ نماید.وی با بیان اینکه اخذ کپی مدارک قطعاً از افراد غیر قانونی است، گفت: 

کلیه مدارکی که توسط دستگاه های دولتی صادر می شود دارای اعتبار است و  به هیچ وجه نباید کپی آن ها اخذ شود.
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گزیده خبر

خضریان: دانشگاه های علوم پزشکی 
حساب های فرعی خود در خارج از بانک 

مرکزی را مسدود کنند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از طرح سوال از وزیر 
بهداشت درباره تخلفات رخ داده از اجرای قانون حساب واحد خزانه خبر داد 
و گفت که اگر وزیر بهداشــت این تضمین را ندهد که ظرف یک ماه آینده، 
تمامی دستگاه های تابعه وزارت بهداشت به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی 
حســاب های فرعی خود در خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند، عالوه بر 
پیگیری این سوال، راهی جز استیضاح ایشان برای مجلس باقی نخواهد ماند.به 
گزارش ایسنا، علی خضریان با اشاره به وصول گزارشاتی درباره به بی انضباطی 
مالی در دانشــگاه های علوم پزشکی به کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در 
این رابطه گزارشــاتی از دستگاه های مربوطه از جمله دیوان محاسبات اخذ 
شده که در آن به تخلفات متعدد دانشگاه های علوم پزشکی به علت معافیت 
آنها از اجرای قوانین عمومی مانند قانون محاسبات عمومی عطف به ماده یک 
قانون احکام دائمی توسعه اشاره شده است.وی ادامه داد: دانشگاه های علوم 
پزشــکی در ســال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه از دولت 
دریافت می کنند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی اســت، اما به علت 
بی انضباطی مالی گسترده در آنها و عدم شفافیت کافی در نحوه هزینه کردها، 
شــاهد اتالف منابع گسترده در این دستگاه ها هستیم. اجرای قانون حساب 
واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی می تواند نقشی ویژه در ایجاد 
انضباط مالی و شفافیت در هزینه کرد مصارف داشته باشد.خضریان با اشاره 
به جزییات این قانون گفت: اصل ۵۳ قانون اساســی بر اجرای حساب واحد 
خزانه تاکید کرده و  در مجلس نیز قوانین متعددی برای تشــریح جزئیات 
این اصل تصویب شده است. آخرین مورد بند »الف« تبصره ۷ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ است که براساس آن، تمامی دستگاه هایی که به نحوی از انحاء 
از بودجه عمومی استفاده می کنند از جمله دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند 
تمامی حســاب های درآمدی و هزینه ای خود در خــارج از بانک مرکزی را 
مســدود کرده و به حساب خود نزد خزانه در بانک مرکزی منتقل کنند؛ به 
طوری که کلیه دریافت ها و پرداخت ها باید صرفا از طریق این حساب ها انجام 
شــود. در ادامه با اجرای پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی، نحوه هزینه کرد 
بودجه عمومی در این دســتگاه ها شفاف شــده که نقش مهمی در کاهش 
پرداخت های نجومی و کنترل فساد و اتالف منابع خواهد داشت.وی با اشاره 
به آخرین وضعیت اجرای این قانون گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات، 
اکثریت دســتگاه های دولتی این قانون را اجرا کرده اند اما دانشگاه های علوم 
پزشــکی و شرکت های تابعه وزارت نفت، اصلی ترین متخلفان در اجرای این 
قانون بوده اند. در بخشی از گزارش دیوان محاسبات ذکر شده که از مجموع 
۴۶۰۰ حساب فعال دســتگاه های متخلف در بانک های غیردولتی، بیش از 
۲۹۰۰ حساب غیرمجاز متعلق به دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان بیمه 
سالمت به عنوان دســتگاه های تابعه وزارت بهداشت بوده است لذا بیش از 
۶۳ درصد از این حساب های غیرمجاز که باید تا فروردین ماه ۱۴۰۱ مسدود 

می شد، متعلق به دستگاه های تابعه وزارت بهداشت است.

با اشاره به نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه 1402

توانگر: بانک های دولتی وضع وخیمی دارند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی وضعیت بانک های دولتی در 
الیحــه بودجه ۱۴۰۲ را وخیم توصیف کرد و گفت: دولت تامین منابع الزم برای 
اســتمرار پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به عنوان سیاست های 
حمایتی الیحــه بودجه پیش بینی کرده که این به معنای ادامه سیاســت غلط 
پرداخت یارانه نقدی است.مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ گفت: الیحه بودجه ســال آینده نقاط قوت و ضعفی دارد؛ از جمله 
نقاط قوت این الیحه، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه اندازی نظام 
جامع اطالعات بازار کار و ســامانه های مربوطه اســت. همچنین می توان توسعه 
ارائه خدمت بر اســاس بیمه پایه سالمت و گســترش پوشش بیمه با شناسایی و 
تحت پوشــش بیمه قراردادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی به 

صورت فعاالنه و رایگان را از دیگر نقاط قوت الیحه بودجه عنوان کرد.

رشد مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور
وی ادامه داد: در الیحه، سهم مجموع اعتبارات حمایتی شامل نهادهای حمایتی 
و یارانه های نقدی از کل بودجه عمومی کشــور رشــد داشــته که این روند در 
چند ســال گذشته کاهشی بوده است. همچنین در بودجه سال آینده به موضوع 
واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشــارکت بانک های دولتی در سرمایه  گذاری های 
راهبردی توجه شده است.نماینده تهران در مجلس، توجه به ظرفیت انتشار اوراق 
درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح های عمرانی در ماه های 
ابتدایی ســال را از دیگر نقاط قوت الیحــه بودجه ۱۴۰۲ عنوان و اظهار کرد: در 
این الیحه با هدف کنترل نقدینگی ســقف برای تسهیالت تکلیفی موضوع تبصره 
۱۶ در نظر گرفته شــده و عالوه بر این، پیش بینی هایی برای مشارکت عمومی- 
خصوصی در مناقصات عمومی با رعایت قانون شده است.توانگر همچنین یکی از 
نقاط ضعف الیحه بودجه ۱۴۰۲ را ارسال با تاخیر الیحه بدون رعایت ماده ۱۸۴ 
قانون آیین نامه مجلس مبنی بر ارســال همزمان الیحه چند دوازدهم دانست و 
گفت: در این الیحه برخی اقالم منابــع عمومی همچون صادرات نفت، واگذاری 
شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت ورای واقعیت برآورد شده و در 
مقابــل  برخی از موارد مصرفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به ســازمان 

تامین اجتماعی کمتر از واقعیت برآورد شده است.

پیش بینی ۶50 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه ها
این عضو شورای عالی راهبری فن آوری و تولیدات دانش بنیان با بیان اینکه ۶۵۰ 
هزار میلیارد تومان برای هدفمندســازی یارانه ها در الیحه بودجه پیشنهاد شده 
اســت گفت: تعیین این مبلغ خارج از سقف بودجه عمومی است که عالوه بر این 
چنیــن وضعیتی در موارد دیگر هم دیده می شــود؛ ارائه نشــدن جدول منابع و 
مصارف هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام 
جهت پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح های پیشــران نکته قابل 
توجهی اســت که می توان از آن به عنوان نقطه ضعــف الیحه بودجه ۱۴۰۲ نام 

برد.توانگر با اشــاره به بند )و( تبصره ۲۰ الیحه بودجه گفت: در این بند تقاضای 
دائمی شــدن برخی از احکام آمده است مبنی بر اینکه احکام دارای ماهیت دائم 
تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
)۳( دائمی شــوند حال اینکه بودجه ماهیت یک ساله دارد و تصویب این احکام 

ابهامات حقوقی ایجاد می کند.

نبود استراتژی مشخص برای حل مشکل ناترازی انرژی
وی الیحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون اســتراتژی مشــخص برای حل مشکل ناترازی 
انرژی دانســت و گفت: در ایــن الیحه منابع کافی برای اجــرای تعهدات دولت 
نســبت به سرمایه گذاران در حوزه بهینه ســازی انرژی نشده است. همچنین ۳۰ 
هــزار میلیارد تومان منابع برای حل مســئله کم آبی در نظر گرفته شــده بدون 
اینکه اســتراتژی و برنامه یکپارچه ای برای حل این مشــکل وجود داشته  باشد 
و تنهــا به عناوین کلی همچــون احداث و تکمیل طرح هــای نیمه تمام مهار و 
تامین آب کشــور اشاره شده است.رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، فقدان 
اولویت گذاری و راهبرد مشــخص در موضوع ســرمایه گذاری، اشتغال و تولید در 
تبصره )۱۸( را از دیگر نقاط ضعف الیحه بودجه  ســال آینده عنوان و  اظهار کرد: 
در ایــن الیحه متولی اجرای تبصره ۱۸ و همچنین اســتراتژی آن تغییر کرده و 
منوط به برنامه پیشنهادی دستگاه ها و شــورای عالی برنامه ریزی استان ها شده 
است؛ عمده منابع این بخش ۳۱هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و ۱۰۵ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه بانک هاست.وی با بیان اینکه در الیحه 
برنامه مشــخصی برای حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط های رسیدن 
بــه ثبات اقتصاد کالن و رونق تولید وجود ندارد، افزود: طبق پیش بینی ها میزان 
ناترازی نظام بانکی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان در پایان ســال ۱۴۰۲ است که 
برای حل آن به همین میزان منابع مالی احتیاج است منتها در الیحه بودجه هیچ 
مبلغی برای رفع این مشــکل در نظر گرفته نشده و منابعی برای افزایش سرمایه 
بانک های دولتی همچون ملی و ســپه هم پیش بینی نشــده است و این بانک ها 

وضعیت بسیار وخیمی دارند.

570 میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان مهرماه سال جاری 
به گفته توانگر، منابعی برای تســویه بدهی دولت به نظام بانکی در نظر گرفته 
نشده که این بدهی تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است.

عضوشورای عالی بورس واوراق بهادار با بیان اینکه منابعی برای خرید تضمینی 
گندم و یارانه نان درنظر گرفته نشــده است، گفت: عدم ایفای تعهدات سالیانه 
دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی باعث افزایش بدهی های بخش عمومی 
به بانکها و اســتقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می شود؛ با این 
وجود منابعی در الیحه برای حل این مشــکل پیش بینی نشده است.این عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ دریاره 
مالیات بر ســود ســپرده اشــخاص حقوقی گفت: دولت در الیحه بودجه سال 

آینده مالیات بر ســود سپرده اشخاص حقوقی را حذف کرده است حال اینکه 
این مالیات باعث ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می شــود و 
به کاهش تقاضای تسهیالت ســرمایه در گردش کمک خواهد کرد به عبارت 
دیگــر امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخــت بدهی های دولت به نظام 
بانکی را فراهم می کند.توانگر امهال بدهی های شــرکت های تابعه وزارت نفت 
به بانک مرکزی و بانک های تجاری و فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش 
اوراق دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه را به عنوان نقاط 
ضعف الیحه بودجه ۱۴۰۲ برشــمرد و گفت: در این الیحه سیاست تکلیف به 
بانک مرکزی در خصوص خرید ارز دولت همچنان تداوم داشته و بند مربوط به 
اعطای اختیار حذف شــده است.رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به حذف ســامانه رصد و پایش محرومیت در کشور یا همان 
ســامانه بهره مندی ایرانیان موضوع تبصــره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ در الیحه 
بودجه ســال آینده گفت: در الیحه بودجه میزان اعتبار مشــخص شده برای 
چهارصندوق بازنشســتگی نیازمند کمک دولت شامل صندوق های کشوری، 
لشــکری، فوالد و وزارت اطالعات، مجموعا حدود ۳۳۱ هــزار میلیارد تومان 
اســت؛ این مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبــارات دو صندوق پایدار از نظر مالی 
اســت که ۱۶هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی بوده که بسیار 
کمتر از هزینه های واقعی آن اســت. ۴۰۰۰ میلیــارد تومان نیز برای صندوق 
کشاورزان، روســتائیان و عشایر است. عالوه بر آن، در این محاسبه کمک های 
دســتگاه های مادر به صندوق های ذیربط همچون صندوق صداوسیما، صندوق 

کارکنان بانک ها و.. به دلیل نبود شفافیت لحاظ نشده است. 

اعتباری برای تســویه دیون دولت به ســازمان تامین اجتماعی در نظر 
گرفته نشده است

توانگر همچنیــن گفت: در الیحه بودجه اعتباری برای تســویه دیون دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشــده که مبلــغ آن که بیش از 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شــود.وی با اشــاره به سیاست های 
حمایتی در الیحه بودجه گفت: در چند ســال گذشته سهم مجموع اعتبارات 
حمایتــی اعم از نهادهای حمایتی و یارانه هــای نقدی از کل بودجه عمومی 
کشور کاهشی بوده که در الیحه بودجه میزان کل اعتبارات نهادهای حمایتی 
نســبت به سال گذشته ۳۸ درصدی افزایش داشته است.این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس در گفت که از جمله سیاســت های حمایتی الیحه بودجه، 
تامین منابع الزم برای استمرار پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی 
است. متاسفانه دولت همچنان می خواهد سیاست غلط پرداخت یارانه نقدی 
را اســتمرار بخشد. باید دولت کاالبرگ الکترونیک را در دستور کار قرار دهد 
تا مردم از نوســانات قیمت کاالهای اساسی آســیب نبینند.وی افزود: احکام 
مرتبط با محرومیت زدایی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه 

۱۴۰۱ حذف شده اند.
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وزیر اقتصاد:
دولت سیزدهم به دنبال محدود کردن ویژه خواری ها در کشور است

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رویکرد دولت ســیزدهم آن اســت که تا حد امکان ویژه خواری ها را محدود کرده، منفعت عامه و دسترسی های مردم را افزایش 
دهد و کاری کند که چشم انداز سودآوری برای تولیدکنندگان بهتر از گذشته باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید احسان خاندوزی )دوشنبه( در نشست اقتصادی تبیین 
مزایای عرضه خودرو در بورس کاال در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، افزود: متغیر حرکت به سمت سودآور شدن تولید در کشور باید به قیمت گذاری منصفانه 
برای مصرف کنندگان و مردم گره بخورد.وی گفت: برخی اوقات شــاهدیم انصاف در قیمت گذاری ها فراموش می شــود یا حتی دولت افق های سودآوری در تولید را به نفع مردم 
می بندد و در این زمان لزوم یافتن راهی میانه اهمیت پیدا می کند.خاندوزی خاطرنشان کرد: در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی که نه 
به سودآوری تولید کمک کرده و نه دسترسی منصفانه و قیمت گذاری منصفانه را افزایش می دهد، اهمیت می یابد و در هر دو این اهداف باید با سازوکارهایی که ویژه خواری را 
کشور گسترش می دهد، مقابله کنیم.وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه و فروش خودرو در بورس کاال یادآور شد: ممکن است نقدهای به این صنعت وارد باشد، اما برای سیاست گذار 
عاقل این مهم است که با توجه و نگاه به منفعت ملی انتخاب بهینه ای داشته باشد.وی تصریح کرد: با توجه به بلوغ و رشد آگاهی در جامعه نخبگانی کشور و همچنین با کمک 
رسانه ها، از منتقدانی که سازوکارهای جدید و کارآمدی در این خصوص ارائه کنند استقبال می کنیم.خاندوزی در ادامه بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مدیریت 

صنعت خودرو و سیاست گذاری های آن است.

گزیده خبر

در گفت وگوی مطرح شد:
ماجرای گم شدن 50 میلیون نان چیست؟

رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر همه 
نانوایان در سطح تهران به فعالیت خود ادامه می دهند و مردم نگران تعطیلی 
نانوایان نباشــند؛ مشــکلی در بحث توزیع نان در تهــران وجود ندارد.محمد 
ســلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، با بیان اینکه قطعی گاز به 
نانوایان تهرانی نرسیده است، گفت: در حال حاضر همه نانوایان در سطح تهران 
به فعالیت خود ادامه می دهند و مردم نگران تعطیلی نانوایان نباشند؛ مشکلی 
در بحث توزیع نان در تهران وجود ندارد.وی با اشــاره به تغییر نکردن ساعت 
کاری نانوایان، تصریح کرد: ســاعت کاری مانند روزهای قبل اســت و کاهش 
ساعت کاری در نانوایان نداشتیم.این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که 
چرا شاهد صف های طوالنی نانوایان هستیم؟ افزود: همواره در فصل زمستان 
شاهد ایجاد صف های طوالنی در نانوایان هستیم؛ اما در سال جاری متقاضیان 
خرید نان های فانتزی بعد از افزایش نرخ آن خریدار نان سنتی شدند؛ همچنین 
قیمت نان نســبت بــه کاالهای دیگر ارزان  ماند و قیمت آن نســبت به تورم 
افزایــش پیدا نکرد از این رو متقاضی برای خرید نان افزایش پیدا کرد.به گفته 
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی؛ صف های انتظار برای خرید نان در ایام نوروز و 
تابستان کمتر از زمستان است.سلیمانی با بیان اینکه نرخ نامه جدید به نانوایان 
داده نشــده است، گفت: تا پایان سال جاری 2 ماه باقی مانده است و برخالف 
قول هایی که به فعاالن این صنف داده اند تا به امروز موفق به دریافت نرخ نامه 
جدید نشدیم.وی طبخ نان سنگک را دستوری دانست و افزود: این امکان وجود 
دارد که در طبخ نان سنگکی مشتری به نانوا بگوید که چه نان و با چه کیفیتی 
می خواهد اگر متقاضی خواهان نان بزرگ، خشخاش دار، گنجددار باشد قیمت 
آن با نان معمولی متفاوت است. ممکن است یک نانوایی سنگکی در روز 20 تا 
30 عدد نان 15 هزار تومانی بپزد و سایر نان ها با نرخ مصوب عرضه می شود.

این فعال صنفی با اشــاره به گرانی نرخ گنجد در بــازار، گفت: نرخ کنجد به 
کیلویی 90 تا 100 هزار تومان رســیده است این در حالیست که 3 ماه پیش 
قیمت آن کیلویی 55 تا 60 هزار تومان بود. کنجد یک محصول وارداتی است 
و از هند، پاکســتان و مالزی وارد کشور می شــود از این رو نوسان های نرخ ارز 
در قیمت آن تاثیر مســتقیم می گذارد.رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی قیمت 
هزار تومانی برای نایلون نان ســنگکی را واقعی ندانست و افزود: نانواها نایلون 
ســنگکی ضخیم و دسته دار است و کیلویی 65 هزار تومان خریداری و نانواها 
در فروش این نایلون ها ضرر می کند. من نمی دانم بنا به چه منطقی نرخ نایلون 
در دستگاه های هوشــمند نان قرار گرفته است نایلون که جزو نان نیست که 
قیمت آن را دولت برای نانوایان مشخص کند؛ اگر قیمت نایلون برای نانوا صرفه 
اقتصادی نداشته باشد نانوا نایلون ضعیف و یکبار مصرف تهیه می کند.سلیمانی 
در پایخ به این پرســش کــه گزارش های مبنی بر جمع آوری دســتگاه های 
هوشــمند از سوی برخی نانوایان به دست ما رســیده است آیا این موضوع را 
تایید می کنید؟ گفت: پشتیبانی دستگاه های هوشمند واقعا ضعیف است و به 
بهانه ســردی هوا، رول را به نانوایان نمی رسانند وقتی نانوا رول نداشته باشد و 
دستگاه اش مشکل پیدا می کند آن را کنار می گذارد؛ البته هنوز گزارشی مبنی 
کنار گذاشتن دستگاه های هوشمند به دســت ما نرسیده است اما این امکان 
وجود دارد که نانوا بعد از خرابی دســتگاه آن را کنار بگذارد و از دستگاه های 
قدیمی استفاده کند چراکه نمی توان کار را بخواباند.وی با انتقاد از این سخن 
که می گویند 50 میلیون نان در نانوایی ها گم شده است، گفت: برخی مردم و 
اتباع خارجی برای خرید نان پول نقد می دهند همچنین برخی نانوایان وراثی 
هستند و در حالی که نانوایی آنها تعطیل است اما نام آنها در سامانه آرد وجود 
دارند. زمانی  می توان گفت 50 میلیون نان گم شده است که این معضالت حل 
شده باشــد. ممکن است برخی نانوایان 1 تا 2درصد خطا کنند چراکه در هر 

کاالیی که یارانه به آن تعلق می گیرد احتمال خطا در آن وجود دارد.

قیمت روز آپارتمان های کوچک در تهران
نرخ واحدهای کوچک در تهران، بسته به موقعیت و امکانات آپارتمان ها متغیر 
است؛ اما با نقدینگی کمتر از 1.5 میلیارد تومان می توان در جنوب و برخی 
مناطق مرکزی تهران خانه دار شد.رشد شدید قیمت مسکن در پنج سال اخیر 
باعث شده تا متقاضیان به سمت واحدهای کوچک متراژ و قدیمی ساز بروند. 
آپارتمان های 50 تا 60 متر جایگاه اول را در معامالت آذرماه شــهر تهران با 
15.3 درصد به خود اختصاص دادند. واحدهای 60 تا ۷0 متر با 1۴.۸ درصد 
در جایــگاه دوم قــرار گرفتند و خانه های ۴0 تا 50 متر نیز با ســهم 10.6 
درصدی از کل معامالت رتبه سوم را از آن خود کردند.درخصوص ارزش هر 
واحد مسکونی، واحدهای 1.5 تا 2 میلیارد تومان جایگاه اول را در معامالت 
به دســت آوردند که 13.6 درصد از کل قراردادها را در بر گرفتند. واحدهای 
1 تا 1.5 میلیارد تومانی با 12.2 درصد در رتبه دوم و آپارتمان های 2 تا 2.5 
میلیارد تومان جایگاه ســوم را کسب کردند که 9.۸ درصد معامالت را در بر 
گرفتند.شش منطقه ی ارزان قیمت در بازار مسکن شهر تهران نیز به ترتیب 
1۸، 19، 16، 20، 1۷ و 15 هستند که متوسط قیمت هر متر مسکن در این 
مناطق کمتر از 29 میلیون تومان در هر متر مربع است. در این بین منطقه 
1۸ با قیمت 2۴.۴ میلیون تومان ارزان ترین منطقه ی در بازار مســکن شهر 

تهران محسوب می شود.

هر متر خانه در تهران 48 میلیون تومان
آذرماه 1۴01 متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به ۴۸ میلیون 
تومان رســید که در مقایســه با ماه قبل 2.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبــل ۴۷.5 درصد افزایش پیدا کرد. تعداد معامــالت نیز 10 هزار و 1۸۴ فقره 
بود که 2۷.2 درصد نســبت به آبان امســال و ۴.2 درصد نسبت به آذر پارسال 

افزایش یافت.

تست سرد اولین رام قطار شهرکرج در پروژه 
قطار شهری انجام شد

رئیس شورای اسالمی شهر کرج از تست اولین رام 
قطار شــهر کرج در پروژه قطارشهری خبر داد.علی 
قاسم پور ، با اعالم انجام تست سرد اولین رام قطار 
شهرکرج، گقت: با توجه به اینکه بهره برداری از پروژه 
قطارشــهری یکی از اولویت های مجموعه مدیریت 

شهری در اتمام پروژه های نیمه تمام است، بر همین اساس و به همت سازمان 
حمــل و نقل ریلی، این پروژه در مراحل پایانی قرار گرفته و به زودی قطار 
 مسیر طالقانی تا ۴5 متری گلشهر در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

 وی با اشاره به اجرای تست سرد اولین رام قطار شهر کرج، عنوان کرد: در 
این تست، رام قطار 201 پروژه خط2 با حرکت از سکوی شمالی ایستگاه آیت 
اهلل طالقانی و با عبور ازایستگاه های میدان شهیدآجرلو، سه راه رجایی شهر، 
دهقان ویال، میانجاده و با رسیدن به ایستگاه چهل و پنج متری گلشهر که با 

تمامی نکات عمرانی و تجهیزاتی مورد ارزیابی قرار گرفت، .

طبق الیحه بودجه 1۴02
 پیش بینی افزایش سفرهای خارجی

 در سال آینده
دولت درحالی افزایش 12۸ درصدی درآمد از محل عوارض از خروج کشــور را 
در الیحه بودجه ســال آینده پیش بینی کرده که میزان عوارض خروج از کشور 
برای هر نفر ثابت مانده است.؛ لذا می توان گفت براساس تجربه امسال و افزایش 
درآمد از این محل، دولت برای ســال آینده نیز افزایش سفر و افزایش درآمد از 

محل دریافت عوارض خروج از کشور را پیش بینی کرده است.
به گزارش ایســنا، در الیحه بودجه سال جاری برخالف همیشه میزان عوارض 
خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط به طور کلی در بخش درآمدهای 
دولــت در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج مســافر از مرزهای 
کشــور 1500 میلیارد تومان پیش بینی شــده بود.رقمی که در 9 ماهه امسال 
نه تنها محقق نشــد، بلکه از آن هم فراتر رفت؛ چراکه طبق آمار، مسافران در 9 
ماهه ســال جاری نیز 1563 میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده اند که بیشتر 
از رقم پیش بینی شــده در بودجه بود. رقمی که از کل مالیات دریافتی در سال 
گذشته که 120۴ میلیارد تومان بود هم فراتر رفته و انتظار می رود تا پایان سال 

نیز جهش داشته باشد.

درآمد افزایش دارد اما عوارض برای هر نفر ثابت است
در هرحال میزان عوارض خروج از کشــور برای هر نفر در سال جاری برای سفر 
اول ۴00 و برای سفر دوم 600 تومان است که در الیحه بودجه سال آینده هم 
برای هر نفر در ســفر اول، دوم و سوم فرقی نکرده اما پیش بینی شده که میزان 
درآمد دولت از این محل افزایش یابد.بر این اســاس و طبق الیحه بودجه سال 
آینده، طبق جدول تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر 
نفر در سال آینده در سفر اول ۴00 هزار تومان تعیین شده است. عوارض خروج 
از کشــور برای سفر دوم به میزان 50 درصد )600 هزار تومان( و سفرهای سوم 
و بیشتر به میزان 100 درصد )۸00 هزار تومان( افزایش خواهد یافت.همچنین 
درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور 3۴31 میلیارد تومان تعیین 
شــده است. رقمی که نسبت به ســال جاری بیش از 12۸ درصد افزایش دارد 
درحالی که عوارض پرداختی هر نفر برای ســال آینده مشابه سال جاری است.

به نظر می رســد پیش بینی افزایش درآمد از این محل در سال آینده بر اساس 
افزایش درآمد دولت از این بخش اســت که در سال جاری محقق شد و بیشتر 
از میزان پیش بینی شــده در بودجه امسال بود؛ لذا دولت برای سال آینده نیز 
افزایش ســفر و افزایش درآمد از محل دریافت عوارض خروج از کشور را پیش 

بینی کرده است.

زارع: در الیحه بودجه سال آینده میزان 
افزایش حقوق ۲0 درصد است

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 1۴02 از حضور رییس مجلس در 
جلســه صبح امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در الیحه بودجه سال آینده 
میزان افزایش حقوق 20 درصــد و حداقل حقوق ۷ میلیون و معافیت مالیاتی 
نیز تا سقف ۷ میلیون تومان است.به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه 
صبح امروز کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 1۴02 گفت: در ابتدا آقای قالیباف 
رییس مجلس در این جلسه حضور پیدا کرد و ضمن تشریح نقاط قوت و ضعف 
بودجه، بر این موضوع تاکید داشــت که به ســقف بودجه اضافه نشده و از بی 
انضباطی مالی جلوگیری شود؛ همچنین در مواردی که بیش برآورد وجود دارد، 
منابع و مصارف واقعی باشــد.وی ادامه داد: همچنین رییس مجلس نقشه راهی 
درباره مالیات کســب و کارهای کوچک و حمایت از کســب و کارها در فضای 
مجازی و حوزه های اشتغال، معیشت و مسکن داشتند که ان شاءاهلل در جریان 

بررسی جزییات بودجه در نظر خواهیم گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1۴02 با اشاره به ورود این کمیسیون 
به بررســی کلیات بودجه در بخش مصارف با حضور میرکاظمی رییس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: در این جلســه موضوعات مرتبط با مصارف همچون طرح 
های تملک دارایی و ســرمایه و هدفمندی و پرداخت یارانه های نقدی بررسی 
شد که پیش بینی دولت برای هدفمندی در سال آینده 360 هزار میلیارد تومان 
اســت که 10۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان است.وی ادامه داد: در الیحه 
بودجه ســال آینده میزان افزایش حقوق 20 درصد و حداقل حقوق ۷ میلیون 
تومان و معافیت مالیاتی نیز تا ســقف ۷ میلیون تومان است.زارع اضافه کرد: در 
الیحه بودجه برای ایجاد صندوق های پیشرفت در هر استان هزار میلیارد تومان 
و 15 هزار میلیارد تومان برای تثبیت صندوق بازار ســرمایه پیش بینی شــده 
اســت؛ 10 درصد منابع هدفمندی یارانه ها یعنی 69 هزار میلیارد تومان برای 
حوزه ســالمت و ۴6 هزار و 500 میلیارد تومان برای پزشــک خانواده در نظر 

گرفته شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

روش جدید شناسایی خانه های خالی و لوکس
رئیس ســازمان امور مالیاتی از بکارگیری روش های جدید برای شناســایی خانه های 
خالی و گران قیمت خبر داد و گفت: هیچگونه افزایشــی در پایه های مالیاتی در الیحه 
پیش بینی نشده اســت.به گزارش ایسنا، داوود منظور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به 
ســوال ایسنا درمورد شناســایی خانه های خالی و لوکس برای دریافت مالیات توضیح 
داد: یکی از دالیلی که باعث شــده است مالیات خانه های خالی و خانه ها و خودروهای 
گران قیمت به طور کامل محقق نشود، ظرف اطالعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید 
از دستگاه های تولیدکننده اطالعات دریافت کند.وی ادامه داد: برای رفع مشکل مذکور 
در الیحه تضامینی را در قانون پیش بینی می کنیم برای دستگاه هایی که باید اطالعات 
مورد نیاز ســازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین محکم بوده و مجازات هایی 
را برای دســتگاه هایی که همکاری نمی کنند پیش بینی کرده است.رئیس سازمان امور 
مالیاتی افزود: درمورد خانه های خالی پیشــنهاداتی است برای بهبود دریافت اطالعات 
که این پیشنهادات به مجلس ارایه شده است و چنانچه در قانون تصویب شود می توان 
خانه های خالی را شناسایی و وصول کنیم.وی در ادامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی 
تالش می کند سهم بیشتری را در تامین مالی دولت در سال اینده برعهده بگیرد، اظهار 
کــرد: البته رویکرد این اســت که به مودیان فعلی که به طــور منظم مالیات پرداخت 
می کنند، فشــار جدیدی وارد نشود، بلکه تســهیالت جدیدی را هم در نظر گرفته ایم.

منظور ادامــه داد: در بخش تولید هفت واحد درصد کاهــش مالیات در الیحه بودجه 
پیش بینی شده است که به رونق تولید بیشتر در سال اینده کمک خواهد کرد. همچنین 
واحدهای تولیدی بورسی بخواهند درامد یا سود خود را به افزایش سرمایه ببرند، مشمول 
معافیت می شــود.وی با تاکید بر اینکه همه معافیت های سال جاری در سال اینده هم 
ادامه پیدا می کند، عنوان کرد: سال آینده سال پررونقی برای اقتصاد خواهد بود.امسال 
هم گزارش های شــش ماهه اقتصاد کالن، نشان می دهد بخش های مختلف در ارزش 
افزوده وارد فاز جدید شده اند و درحال خروج از رکود هستیم.رئیس سازمان امور مالیاتی 

با تاکید بر اینکه هیچگونه افزایشی در پایه های مالیاتی در الیحه پیش بینی نشده است، 
گفت: یعنی قرار نیست مالیات های جدیدی از مودیان دریافت شود. تالش این است که 
تمام افرادی که به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده اند یا در سال جاری یا سال های 

گذشته فرار مالیاتی داشتند شناسایی کنیم و از آن ها مالیات دریافت کنیم.

فرار مالیاتی 300 هزار شخص حقوقی
منظور ادامه داد: در ســال جاری بالغ بر 3.5 میلیون فعال اقتصادی در بخش مشــاغل 
اظهارنامه ارائه نکرده اند. این اتفاق در ســال گذشته نیز رخ داده است؛ برای این گروه از 
فعاالن اظهارنامه براوردی تهیه می کنیم و بابت مالیات هایی که پرداخت نکرده اند مطالبه 
مالیات خواهیم کرد. در بخش اشــخاص حقوقی و شرکت ها نیز اتفاق مشابهی رخ داده 
است، ما براورد کرده ایم که بالغ بر 300 هزار شخص حقوقی که در سامانه های سازمان 
مالیاتی اطالعات حاکی از فعالیت داشته اند در سال های 139۸ تا 1۴00 مالیات پرداخت 
نکرده اند.وی افزود: طی سه سال گذشته میزان مالیات مودیانی که فرار مالیاتی کرده اند 
حــدود 90 هزار میلیارد تومان ایت که باید وصول شــود. همــه این اقدامات در جهت 
عدالت مالیاتی اســت. همانطور که یک کارمند یا کارگر ســاده ماهانه مالیات پرداخت 
می کند فعاالن کســب وکار هم باید مالیات متناســب با فعالیت خود را پرداخت کنند.

رئیس ســازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد حدود 5۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در 
سال آینده اظهار کرد: بخشی از رشد مالیات متناسب با تورم رخ می دهد، مخصوصا در 
مالیات ارزش افزوده و مالیات کاالها و خدمات.  این اتفاق در مالیات عملکرد واحدهای 
اقتصادی هم رقم می خورد. بخشی از رشد مالیات در سال اینده ناشی از رشد قیمت هایی 
است که امسال رخ داده است.منظور ادامه داد: این مژده را به فعالین اقتصادی می دهم 
که در ســال اینده فشــار مالیاتی خاصی را نخواهیم داشت، همان رویه سال های قبل 
ادامه پیدا می کند، فقط به دنبال فراهم کردن عدالت مالیاتی هســتیم. ســعی کردیم 

عدالت بین اســتانی نیز افرایش پیدا کند. یعنی توزیع بار مالیات بین استان ها با توجه 
به ظرفیت های اســتانی پیش بینی کرده ایم، طبیعتا استان هایی که محروم تر هستند یا 
فعالیت آن ها کشاورزی است، رشد مالیاتی کم تری دارند، استان هایی مانند کردستان، 

خراسان جنوبی، ایالم، همدان و… .

مالحظات مالیات بر عایدی سرمایه درحال بررسی است
وی در ادامه درمورد مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
یک طرح مهمی اســت که پایه های مالیاتی را تکمیل و از سوداگری در بازارهای مالی 
جلوگیری می کند، در جلســاتی که طرح در صحن مجلس مطرح شــده است برخی 
مالحظات به بحث گذاشــته شده اســت. هرگونه ابهامی در ارتباط با این طرح مجدد 
به کمیســیون اقتصادی ارجاع داده می شــود. دولت هم در این کمیسیون حضور دارد 
و ابهاماتی که صاحب نظران دارند برطرف می شــود.رئیس سازمان امور مالیاتی درمورد 
کاهش وابستگی بودجه به درامدهای نفتی گفت: طی سال گذشته، سال جاری و سال 
اینده به تدریج ســهم مالیات در تامین مالی بودجه درحال رشــد است. در هشت ماه 
نخست سال گذشــته مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۴۸ درصد از بودجه جاری 
دولت را تامین کرده بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال جاری به 5۸ درصد 
رســیده است.منظور افزود: پیش بینی می شود این نسبت در سال آینده به بیش از 65 
درصد برســد.وی درمورد رونمایی از نرم افزار جامع و کاربردی تلفن همراه مالیات من 
نیز گفت: مدت ها روی این سکو کار شده است و این سکو به صورت نرم افزار چندکاره 
در دســترس قرار می گیرد و همه می توانند آن را روی تلفن همراه خود نصب کنند و 
می توانند خدمات الکترونیکی مالیاتی را توسط تلفن همراه انجام دهند. حتی استعالمات 
مورد نیاز را از طریق سامانه انجام دهند. این سکو مودیان را به درگاه خدمات الکترونیکی 

نظام مالیاتی هم وصل می کند.
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گزیده خبر
وزیر نفت تشریح کرد

 مردم همکاری خوبی دارند
وزیر نفت وضعیت گازرســانی به شمال شرق را تشریح کرد و گفت: مردم 
در این چند روز با بهینه مصرف کردن گاز خیلی کمک کردند، در تهران 
تقریبــاً در این چند روز روزانه نزدیــک به ۴ تا ۵ میلیون متر مکعب گاز 
صرفه جویی شده و در خراسان رضوی نیز با صرفه جویی که مردم انجام 
داده اند میانگین روزانه ۲ میلیون مترمکعب به شــبکه گاز کمک شــد.به 
گزارش ایســنا، جواد اوجی در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به سفر به 
استان خراســان رضوی، اظهار کرد: جلسه ای با اســتاندار داشتیم، روند 
گازرسانی در جنوب استان خراسان رضوی که دیروز بعضی از شهرستانها 
دچار مشکل شده بودند را دنبال کردیم. تقریباً می توانم بگویم که به طور 
جد شــبکه گاز در سراسر کشور پایدار است و فقط شهرستان تربت جام 
اســت که در حقیقت نزدیک به ۱۷ هزار مشــترک از نعمت گاز بی بهره 
شــده اند که همکارانمان در شرکت گاز و در شرکت پاالیش و پخش گاز 
تمام توان را برای رفع مشــکل به کار گرفته اند.وی با بیان اینکه گستره 
شــبکه گازرسانی در کشور حدود ۳۶ هزار و ۳۶۵ روستا و بالغ بر ۱۲۲۴ 
شــهر را در بر می گیرد، گفت: گستره شــبکه گازرسانی نزدیک به ۴۸۰ 
هزار کیلومتر اســت که واقعاً یک شبکه گازرسانی بی نظیر در دنیا است. 
در این چند روز هم خوشــبختانه علی رغم سرمای بسیار شدیدی که در 
کشــور بود مصرف مدیریت شــد و در حال حاضر فقط در تربت جام با 
مشــکل مواجه هستیم. توزیع رایگان نفت سفید و همچنین کپسول گاز 
در تربت جام به عنوان آخرین قســمت شبکه توزیع شروع شده و نزدیک 
به ۱۷ هزار بخاری برقی و نفتی خود شــرکت گاز تدارک دیده که توزیع 
می شــود.  وزیر نفت با بیان اینکه این شهرستان تقریباً هم مرز با کشور 
افغانستان اســت، گفت: قرار است یک خط تقویت انتقال از فریمان یا از 
خود مشــهد به منطقه کشیده شــود که از همین امروز عملیات آن آغاز 
می شود تا انشااهلل ســال آتی مشکلی نباشد. به علت زیرساخت ضعیفی 
که این اســتان داشت و به علت اینکه در انتهای شبکه توزیع قرار دارد و 
با این خط انتقال قول می دهیم که سال آینده هم دیگر شاهد قطعی گاز 
این شهرستان نباشــیم.اوجی با بیان اینکه سرمای بی سابقه ای در کشور 
رخ داد، بــه طوری که میانگین دمای ۲۰ اســتان منهای ۱۰ درجه زیر 
صفر بود، الحمداهلل در همه اقصی نقاط کشــور در استانهای غرب و شرق 
و مرکز کشور شبکه گاز پایدار است، گفت: از پنجشنبه صبح گاز وارداتی  
ترکمنستان قطع شده اســت، در این کشور نیز مردم دچار مشکل شده 
اند گاز خانگی قطع شده حتی قزاقستان و ازبکستان به همین لحاظ گاز 
صادراتی شــان به ایران را از پنجشنبه قطع کردند و به محض قطع گاز، 
سریع تغییر آرایش شبکه را دادیم و مصرف را مدیریت کردیم.وی اظهار 
کرد: خوشبختانه در هیچ جا قطعی گاز نداشتیم، دیروز هم که در جنوب 
خراسان این اتفاق افتاد همکاران به طور جد پیگیر هستند ما از قبل هم 
تدارک دیده بودیم ســوخت دوم و هم سوخته نفت سفید و هم کپسول 

گاز را تامین کنیم.

انتقال ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر 
سوخت مایع به نیروگاه های کشور

مدیرعامــل شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفــت ایران با اشــاره به 
سوخت رســانی به نیروگاه های کشــور گفت: طی ۹ ماه ســال جاری ۲ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت به نیروگاه های کشور انتقال داده شده 
اســت.به گزارش ایسنا، ارسالن رحیمی با اشاره به روند سوخت رسانی به 
نیروگاه های کشور تصریح کرد: درحال حاضر نیروگاه های متصل به شبکه 
خطوط لوله طبق برنامه تعریف شــده سوخت مورد نیاز خود را دریافت 
می کنند.وی اظهار کرد: با کاهش شــدید دما و  باتوجه به ناترازی گاز و 
نیاز مبرم نیروگاه ها برای تامین خوراک، این امر  با ارســال سوخت مایع 
به عنوان ســوخت جایگزین به نیروگاه ها از بستر شبکه خطوط لوله  در 
حال انجام است.رحیمی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی شبکه خطوط لوله 
در روند انتقال سوخت و فرآورده های نفتی گفت: از ابتدای سال جاری تا 
پایان آذرماه، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه های 
کشور از طریق خطوط لوله انتقال نفت تحویل داده شده است.وی با بیان 
اینکه هم اکنون ۱۹ نیروگاه کشــور به شبکه خطوط لوله متصل هستند، 
بیان کرد: باتوجه به نقشی که این مجموعه در بهینه سازی مصرف انرژی 
و صرفه جویی در سوخت دارد، اتصال ۹ نیروگاه دیگر به به این شبکه در 
دستور کار قرار گرفته است.به گفته رحیمی، این امر مستلزم تامین حدود 
۵۹۰ میلیارد تومان اعتبار اســت که  درصدد هستیم  بر اساس اعتبارات 
محقق شــده  و اولویت بندی های انجام شده این برنامه عملیاتی شود.به 
گفته وی در راستای اجرای این برنامه، آذرماه سال جاری نیروگاه شهید 

سلیمی نکا به شبکه خطوط متصل شده است.

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
کردستان از تأسیسات تأمین آب شرب 
در پی بارش برف شدید و برودت هوای روز شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، 
مهندس آریانژاد از تأسیسات تأمین آب شرب شهرستان سنندج بازدید 
کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، با هدف 
بررسی وضعیت تأمین آب شرب سالم و پایدار شهرستان سنندج و در 
راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان گرامی این شهرستان، 
مهنــدس آرش آریانژاد ضمن دیدار با عوامل فنی و حفاظت فیزیکی، 
از سد و تأسیسات قشالق ســنندج، بازدید بعمل آورد.در این بازدید، 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان از کلیه عوامل تالشگر که 
با توجه به شرایط سخت و توپوگرافی خشن محدوده منابع آبی استان، 
همچنان در جهت خدمت رســانی صادقانه به هم استانی های گرامی، 

نهایت تالش خود را بکار می گیرند، قدردانی نمود.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان برای سوخترسانی در 

فصل سرما آمادگی کامل دارد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از آمادگی 
کامل این شرکت برای تامین و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط 
اضطرار خبر داد .سید محمد حسینی ضمن اعالم این خبر بر ضرورت 
اقدامات پیشــگیرانه جهت حصول اطمینان از آسیب پذیری حداقلی 
ناشــی از ورود به فصل ســرما تاکید کرد .وی گفــت: با برنامه ریزی 
های انجام شــده و ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در تمامی شــرایط آمادگــی کامل دارد تا 
پاســخگوی نیاز مصرف کنندگان و مردم شریف استان گلستان باشد 
.حســینی افزود : تدابیر الزم جهت تامین ســوخت جایگزین )دوم( 
به مصــرف کنندگانی که از گاز طبیعی بعنوان ســوخت اصلی خود 
اســتفاده می کنند اتخاذ شــده و این مصرف کنندگان می توانند با 
مراجعه به واحدهای متولی، نسبت به دریافت و ذخیره سازی مناسب 
ســوخت جایگزین اقدام نمایند تا در صورت افت احتمالی فشار گاز با 
مشکلی مواجه نشوند .این مقام مســئول همچنین باتوجه به اجرای 
طرح توزیع الکترونیکی نفت ســفید و گاز مایع از طریق زیر ساخت 
بانکی از مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع شامل خانوار، اصناف 
و صنایع درخواست کرد: با مراجعه به سامانه درخواست فرآورده های 
نفتی )سدف( به آدرس NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR   در 
قسمت ثبت خانوار، نسبت به تکمیل اطالعات خواسته شده و معرفی 
کارت بانکی خود اقدام کنند تا نسبت به تخصیص سهمیه آنان اقدام 

شود.

تحریم کم سابقه در راه بازار یک سوخت مهم
تا چند هفته دیگر، بخش بزرگی از بازار جهانی دیزل که سوخت 
حیاتی برای اقتصاد جهان شمرده می شود، با تحریم کم سابقه 
روبرو خواهد شــد.به گزارش ایسنا، هیچ سوختی برای اقتصاد 
جهانی به اندازه دیزل ضروری نیست. این سوخت در کامیون ها، 
اتوبوس ها، کشتی ها و قطارها اســتفاده می شود. همچنین در 
ماشــین آالت مورد استفاده در ســاخت و ساز، تولید صنعتی 
و زراعت اســتفاده می شود.این ســوخت برای گرمایش خانه ها 
مصرف می شــود و از آنجا که قیمت گاز طبیعی بسیار باالست، 
در بعضــی از نقاط برای تولید برق، به مصرف می رســد. اما از 
پنجــم فوریه، اتحادیه اروپا، گــروه هفت و متحدانش، مکانیزم 
سقف قیمت را برای صادرات ســوخت روسیه فعال می کنند. 
این جدیدترین تالفی غرب در واکنش به حمله نظامی روسیه به 
اوکراین بوده و با ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه واردات تقریبا همه  
فرآورده های نفتی روســیه، مصادف می شود.مکانیزم مشابهی 
در حال حاضر برای صادرات نفت خام روســیه فعال شــده اما 
این سقف قیمت و تحریم فروش ســوختهای پاالیش شده به 
خصوص دیزل است که ناظران بازار را نسبت به احتمال افزایش 
قیمتها، نگران ساخته است.پیش از آغاز جنگ اوکراین، روسیه 
بزرگترین تامین کننده خارجی سوخت برای اروپا بود و این قاره، 
همچنان به خرید حجم زیادی از سوخت روسیه در آستانه آغاز 
تحریم هایش، ادامه داده است. در نتیجه این تحریم ها، احتماال 
جریان تجــارت جهانی دیزل با کمک خریــداران جدید نفت 
روسیه که این سوخت را به اروپا ارسال می کنند، تغییر پیدا می 
کند. اما در کوتاه مدت، ریسک قیمتهای باالتر وجود دارد.کیشاو 
لوهیا، موســس شرکت مشاوره اویلیتیک در این باره می گوید: 
از دست دادن صادرات روسیه، اتفاق عظیمی است و جایگزین 
کردن آن، چالش اســتراتژیکی بزرگی به شمار می رود. اما بازار 
روی وحشت کمتر حساب می کند زیرا بازارها و جریان تجارت، 
انعطاف پذیری خود را ثابت کرده اند. تغییر جدیدی در کریدور 

تجارت دیزل در راه خواهــد بود.اتحادیه اروپا باید برای حدود 
۶۰۰ هزار بشــکه در روز واردات دیزل، منابع جایگزین دیگری 
پیدا کند و روســیه باید برای این میزان صــادرات، خریداران 
جدید و کشــتیهایی برای نگهداری این ســوخت پیدا کند یا 
تولید پاالیشگاههایش را کاهش دهد.صادرات از آمریکا و هند به 
اتحادیه اروپا رو به رشد است و این کشورها مازاد تولیدشان را به 
این منطقه عرضه می کنند. پیش بینی می شود چین، سوخت 
بیشتری به بازارهای نزدیک ارسال کند و به طور غیرمستقیم، 
محموله های صادرکنندگان دیگر را به ســمت اروپا سوق دهد.

نقش هند در تامین سوخت اروپا، قابل توجه است زیرا این کشور 
از زمان آغاز جنگ اوکراین، به یکی از خریداران بزرگ نفت ارزان 
روســیه تبدیل شده است.افزایش بزرگ صادرات دیزل از سوی 
هند، به معنای آن است که نفت روسیه توسط هند خریداری و 

پاالیش شده و به اروپا فروخته می شود.

تحریم های اتحادیه اروپا، ورود نفت روســیه به اروپا را 
کامال متوقف نمی کند

چنین تجارتی، مقررات اتحادیه اروپا را نقض نمی کند اما منعکس 
کننده ناکارآمدی آشــکار تحریم هاســت. در واقع، هیدروکربنها 
صدها مایل بیشــتر از شــرایط عادی حمل شده و سپس دوباره 
برگردانده می شــوند.همچنین احتمال بکارگیری شــیوه های 
پنهانی مانند دســتکاری اســناد محموله ها یا ارسال سوخت به 
هاب ذخیره ســازی  فرآورده های پاالیشــی مناطق دیگر برای 
مخلوط شــدن با  فرآورده های غیرروســی وجود دارد.از ابتدای 
زمســتان تاکنون، از بدترین پیش بینی هایی که درباره کمبود 
نفت وجود داشت، اجتناب شده است. دیزل که تا چند ماه پیش، 
نقطه قوت بازار نفت بود، اکنون به دلیل گرمی غیرمعمول هوا و  
سیل واردات به اروپا، ضعیف شده است.قیمت نفت پس از این که 
معلوم شد تحریم ها علیه روسیه به جای کاهش عرضه نفت این 

کشــور، تنها مسیر آن را تغییر داده است، کاهش یافت. در میان 
خریداران جدید یا بزرگتر مسکو، معامله گران در آفریقا، آمریکای 
التین و احتماال آسیا حضور دارند. در این بین، اروپا به خاورمیانه 
روی آورده که در آنجا، پاالیشــگاههای بزرگ جدید، فعالیتشان 
را افزایش داده اند.با این حال، شــرکت مشاوره انرژی اسپکتس 
هفته گذشته اعالم کرد روسیه احتماال تنها قادر خواهد بود برای 
یک ســوم از صادرات دیزل خود، مشتری جدید پیدا کند و باقی 
این ظرفیت بدون خریدار می ماند.آمریتا سن، تحلیلگر ارشد این 
شرکت در مجمع جهانی انرژی امارات متحده عربی گفت: تحریم  
فرآورده های نفتی، مقوله پیچیده ای است زیرا روسیه برای پیدا 
کردن مشتری در هر جایی به جز اروپا، با مشکل روبرو خواهد بود.

مشکالت پاالیش
صنعت پاالیش اروپا آماده تعمیرات فصلی می شود و همچنین 
با اختالل، روبروست. تهدید تجدید اعتصاب در فرانسه، ممکن 
اســت باعث تعطیلی پاالیشــگاههای این کشــور پس از آغاز 
تحریم ها علیه واردات روســیه شود.دو پاالیشگاه نفت در شرق 
آلمان که پیش از این نفت روسیه را از طریق خط لوله دریافت 
می کردند، ســوخت کمتری نسبت به گذشته تولید می کنند 
زیرا جریان واردات متوقف شــده اســت.عالوه بر اینها، مسائل 
لجســتیکی و فنی وجود دارد که ممکن اســت هر لحظه، بروز 
کنند.بازارها برای بیمه جنگ برای کشتیهایی که به بنادر روسیه 
می روند، پس از اقدام شــرکتهای بیمه اتکایی بزرگ در حذف 
پوشــش بیمه، در بحران مانده اند و هزینه های نفتکش که با 
آغاز اجرای تحریم ها علیه نفت روسیه، افزایش سرسام آور پیدا 
کردند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، فعال نشانه ای از وحشت در 
بازارهای نفت دیده نمی شود. سوال اصلی در هفته های آینده 
این اســت که آیا قدرت کافی برای تغییر جریان تجارت دیزل 

جهان وجود دارد.

کارشــناس حوزه انرژی گفت: ۲.۵ میلیون متــر مکعب صرفه جویی گاز که در تهران 
بابت تعطیالت صورت گرفته در مقابل ۱۲۵ میلیون متر مکعبی که به مصرف می رسد 
خیلی ناچیز و کمتر از ۲ درصد است، با این رقم مشکل کشور حل نمی شود.به گزارش 
ایلنــا، در پی برودت هوا در هفته جاری و افزایش مصرف گاز در کشــور بخصوص در 
بخش خانگی موجی از نگرانی در کشــور حاکم شــد، تاجایی که کورسوی سواپ گاز  
ترکمنستان هم که می توانست بخشی از حجم تقاضای شمال کشور را پاسخگو باشد 
خاموش شد، در این بین مسئولین در اقدامی عجوالنه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها را 
که البته از چند هفته قبل به بهانه آلودگی هوا کلید خورده بود این بار برای صرفه جویی 
در مصــرف گاز و جلوگیری از قطعی گاز بخش خانگی به ادارات دولتی و حتی مراکز 
تجاری و بخش خصوصی هم کشــاندند و این افــزون بر توقف فعالیت صنایع و قطع 
گاز نیروگاه ها اســت. به طوری که پایتخت کشور دو روز ابتدایی هفته جاری تعطیل 
اعالم شــد، در پی آن وزیر نفت دیروز اعالم کرد که از این مســیر تهران ۲.۵ میلیون 
متر مکعب به صرفه جویی در مصرف گاز کمک کرد اما ســوال اینکه آیا راه حل های 
کوتاه مدت و تعطیلی چه ادارات و چه صنایع و بخش تولید چاره کار است؟در همین 
ارتبــاط مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع تامین 
گاز و راهکارهایی از جمله تعطیلی ادارات و مدارس که برای عبور از شــرایط کنونی 

کمبود اتخاذ شده اظهار داشت: ما در حال حاضر سومین تولیدکننده گاز دنیا هستیم 
و باتوجه به سیاســت هایی که داشــته ایم اقتصاد کشور در ۳۰ سال گذشته بر مبنای 
اقتصاد گازســوز تعریف شــده و به عنوان اینکه نفت را راحت تر می توان صادر کرد و 
همچنین با توجه به قیمت پایین گاز نســبت به نفت به نفع اقتصاد کشور بود که در 
داخل گاز مصرف و نفت را صادر کنیم، به این ترتیب گاز در کشــور توسعه پیدا کرد 
و تقریبا ۷۰ درصد انرژی کشــور توسط گاز تامین می شود و این به برای کشوری که 
دومین دارنده ذخایر گازی دنیا اســت؛ غیرطبیعی نیست. وی افزود: مشکل از جایی 
ایجاد شــد که مصرف افزایش پیدا کرد اما به صورت بهینه نبود، بعنوان مثال صنایع 
انرژی بر تعریف شدند ولی از آخرین تکنولوژی روز استفاده نشد، صنعت فوالد و سیمان 
و مس همه انرژی بر هســتند اما بدنبال مصرف بهینه نبودیم، مبحث ۱۹ ســاختمان 
مربوط به ۲ دهه پیش بوده و الزام است که پوسته خارجی ساختمان عایق شود ولی 
این اتفاق نیفتاد. مســئله این است که حتی واحدهایی که در تهران ساخته می شود 
این مقررات اجرا نمی شــود و اگر هم اجرا شود فرمالیته و سرهم بندی است. راندمان 
تجهیزات گازســوز بسیار پایین اســت، در حالی که در دنیا این موضوع توسعه پیدا 
کــرده و اکنون بخاری ها باالی ۹۵ درصد راندمان دارند و یا موتورخانه ها اســتاندارد 
نیستند، باید اصالح شوند و از تکنولوژی قابل قبول استفاده شود. این کارشناس حوزه 

انرژی تصریح کرد: در طرف عرضه هم باتوجه به 
تحریم ها ایران نتوانسته متناسب با ذخایر؛ توان 
تولید را افزایش دهد، ایران دومین دارنده ذخایر 
گاز است ولی فاصله با نفر اول و دوم تولیدکننده 
قابل مقایسه نیست، یعنی حجم توسید ما قابل 
مقایســه با دومین تولیدکننده گاز دنیا نیست. 
بعبارت دیگر نتوانســتیم متناسب با ذخایرمان 
افزایش تولید داشته باشیم و گاز را از زیِر زمین 

استخراج کنیم، مصرف اضافه شد اما عرضه اضافه نشد و امروز به ناترازی رسیدیم. وی 
تاکید کرد: امروز متاسفانه به جایی رسیدیم که چاره ای نداریم که صنعت و پتروشیمی 
تعطیل شود زیرا باید گاز بخش خانگی تامین شود، حتی به جایی دسیدیم که نیمی از 
کشور تعطیل شود و در واقع راهکار کوتاه مدتی غیر از این وجود ندارد. بهروزی فر گفت: 
ما باید  در بخش باالدست جذب سرمایه و تکنولوژی داشته باشیم، باید افزایش تولید 
داشته باشیم و در بخش تقاضا و مصرف هم بهینه سازی کنیم که نه تنها دچار ناترازی 
نشویم بلکه بخش قابل توجهی از تولید را صرف صادرات کنیم که ارزآور باشد تا بتوانیم 
جایگاه مان را تثبیت کنیم.وی بیان داشــت: در کشورهایی مثل امریکا، روسیه و حتی 
اروپا که اقتصاد بر مبنای گاز توسعه پیدا کرده برای مواقعی که شوک عرضه و یا تقاضا 
ایجاد می شود حجم قابل توجهی ذخیره سازی زیرزمینی دارند، مثال اگر مسئله ای در 

مخازن و خطوط لوله ایجاد شود.

آقای وزیر؛ با تعطیالت مشکل گاز حل نمی شود

از عقب ماندگی در توسعه باالدست تا بهینه سازی فرمالیته مصرف
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گزیده خبر

معاون حقوق عامه دادستان کل خبر داد:
صدور مجوز ثبت و ریجستری 2500 

گوشی تلفن همراه
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور 
مجوز برای ثبت و ریجستری 2500 گوشی تلفن همراه خبر داد.به گزارش 
ایســنا به نقل از دادستانی کل کشــور، غالمعباس ترکی در این خصوص 
اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، 
الزام به ثبت و ریجستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم 
کارت در رویه مســافری از سال 1399 بوده است.وی افزود: خوشبختانه با 
این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده ایم و البته برای 
افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مســافری، پستی و ... را وفق 
مقررات داشته اند مشــکالتی را بوجود آورده است.این مقام قضایی اظهار 
کــرد: در خصوص برخی از موانع و مســائل که موجب می گردید برخی از 
افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه 
در ســامانه ذی ربط اقدام کنند می توان به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع 
واردات گوشی ها که بعضا مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، 
ثبت اطالعات ناقص توســط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و ... اشاره کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات 
مردمی و نیز گزارش  ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، درخواست تسهیل 
امــکان ثبت تلفن های همراه دارای ثبت ناقص مورد برررســی قرار گرفت 
و مقــرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایت مندی مســافران 
درخواست های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، نمایندگان گمرک )معاونت فنی و بازرســی( و فراجا و تا سقف 
2500 دســتگاه، حداکثر تا 15 اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص 
موجه بودن تقاضا )از جمله مشــخصات گوشــی و مدارک مسافری مورد 
تایید در سامانه اداره گذرنامه(، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، 
اطالعات الزم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.

وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاه های مسئول این است به منظور حفظ 
حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه های نارضایتی، ضمن ارتقاء 
سامانه های شفافیت و اصالح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه 

الزم را اتخاذ نمایند.

در بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
تامین مواد اولیه با معدن داری حق تولید 

کنندگان فوالدی است
مسئله رفع مشکالت و حمایت از تمام بخش های 
اقتصادی و از جمله مشکالت شرکت های تولیدی 
و فوالدی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و موضوع اصلی و مطرح کمیســیون های  مربوطه 
است.محسن زنگنه نماینده مردم شهرستان تربت 

حیدریه، مه والت و زاوه ، نایب رییس کمیســیون بودجه و محاســبات و 
عضو و ســخنگوی کمیســیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسالمی 
شــنبه 2۴ دی ماه ســال ضمن بازدید ازخط تولید ذوب آهن اصفهان با 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل این شــرکت دیدار و گفتگو نمود.در این 
دیدار در خصوص ضرورت افزایش همکاری و تعامل بین ذوب آهن اصفهان 
و مسئولین شهرســتان تربت حیدریه در موضوع تامین مواد اولیه از پهنه 
های معدنی موجود در این شهرستان بحث و بررسی شد.مهندس رخصتی 
مدیرعامل شــرکت آخرین تحوالت شرکت در امر تولید، فروش و به ویژه 
اقدامات اخیر ذوب آهن در زمینه تامین مواد اولیه را تشریح کرد و با اشاره 
به مشــکالت موجود در مورد تامین مواد اولیه واحدهای فوالدی در سال 
های گذشته یادآور شد: ذوب آهن اصفهان در اوایل تاسیس دارای معادن 
خــاص خود بود ولی در طول زمــان و با تصمیمات مختلف، این معادن را 
از دســت داد و به دنبال آن در تامین مواد اولیــه پایدار مورد نیاز خود با 
مشــکالت  فراوانی رو به رو شد. این مجتمع عظیم صنعتی اخیراً با انجام 
فعالیت های مختلف در تالش اســت که  معدن داری کند، چرا که معدن 
داری، حــق تولید کننده فوالد و صاحب خط تولید اســت.وی در پایان با 
اشاره به موفقیت های اخیر ذوب آهن اصفهان در خرید معدن، از نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، پیگیری و همکاری الزم در جهت رفع مشکالت 
 مختلف این شــرکت و ســایر واحدهای فوالدی کشــور را خواستار شد . 
نماینده مردم شهرســتان تربت حیدریه در این بازدید به تشریح سیاست 
هــای مجلس شــورای اســالمی در زمینه حمایــت از تولید در کشــور 
پرداخــت و گفت: مســئله رفع مشــکالت و کمبودهــا و حمایت از تمام 
بخش های اقتصادی و از جمله شــرکت های تولیــدی و فوالدی وظیفه 
 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و موضوع اصلی و مطرح مجلس است.

 وی افزود نگاه مجلس، رفع موانع تولید و تالش برای جهش تولید و رونق 
آن است و بودجه های الزم نیز در این زمینه اختصاص می یابد.

مدیرعامل سایپاشیشه خبرداد:
شکسته شدن رکورد تولید سال گذشته 

در 9 ماه سال جاری
به گزارش ســایپانیوز، امیررضــا نخعی، با اعالم این خبر گفت: شــرکت 
ســایپا شیشــه به عنوان یکی از برندهای معتبر تولید کننده شیشه های 
ایمنی خودرو، با تأســی از شعار سال«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
و دستورات ابالغی مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا مبنی بر توسعه 
حداکثری بهــره وری منابع و امکانات و با تالش جهادی و همدلی تمامی 
کارکنان این شرکت و اجرای دقیق برنامه های استراتژیک سازمان، در آذر 
ماه سال جاری توانست با تولید30 هزار و 595 ست همگن بیشترین تولید 
ماهیانه در طول 7 ســال گذشته را رقم بزند.او افزود: این شرکت در ادامه 
روند افزایشی تولید، در دوم دی ماه سال جاری موفق به ثبت رکورد تولید 
با تیراژ 239 هزار و 779 ســت همگن شــد که بر این اساس رکورد تولید 
کل سال 1۴00 شکسته شد.نخعی تاکید کرد: این آمار تولید نشان از رشد 
2۴ درصدی در 9 ماه ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد 
و باالترین میزان تولید از سال 1397 تاکنون یعنی طی 5 سال اخیر بوده 
است. او اصالح و بهبود فرآیندهای درون سازمانی و حمایت مدیریت عامل 
گــروه را از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در ثبت این رکورد عنوان کرد 
و گفــت: حذف موانع تولید، بازنگری و بهبود در نحوه PM دســتگاه ها و 
تجهیزات از دیگر عوامل کســب این موفقیت است. مدیرعامل سایپاشیشه 
ابراز امیدواری کرد که با انجام پروژه ها و برنامه های اســتراتژیک تعریف 
شده به زودی شاهد افزایش تیراژ تولید و توسعه سبد محصوالت جدید در 
راســتای تحقق برنامه های کالن توسعه محصول گروه خودروسازی سایپا 

باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت: هیچ کشوری خودروی چند نرخی ندارد

کارت ملی مادران مشمول خودرو صد میلیون قیمت پیدا کرد
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: قرار است نیمی 
از تولیــدات این ماه و ماه آینده صنعت خودرو به طرح حمایت 
از مادران اختصاص یابد.زهرا علی اکبری- خودرو در بازار ایران 
حاال چندنرخی اســت. نرخ خودرو در کارخانه با نرخ خودرو در 
بازار فاصله ای بسیار معنادار دارد و در این میان عرضه خودروها 
در بورس نیز نرخ ســومی را برای خودروهای ایرانی ایجاد کرده 
است.امیرحســن کاکایی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین با 
تاکید بر اینکه متاســفانه کلیت اقتصاد ایران در شرایط بحرانی 
است و مســئوالن نیز هر روز با تصمیمات و صحبت های خود 
بر دامنه بحران اضافه می کننــد، گفت: قرار بود بازار خودرو به 
ســامان برســد اما تصمیمات عجیب و غریب مانعی بر سر راه 
تحقق این وعده اســت.وی در توضیــح این مطلب افزود: طبق 
تصمیمات اتحاذ شده قرار است پنجاه درصد خودروهای تولیدی 
این ماه و ماه آینده به طــرح حمایت از مادران اختصاص یابد. 
از ســوی دیگر بیســت درصد تولیدات نیز اجباری صرف طرح 
تعویض خودروهای فرسوده خواهد شد. آیا چنین تصمیمی برای 

ایجاد بحران در بازار خودرو کفایت نمی کند؟

خرید و فروش کارت ملی مادران مشمول خودرو
کاکایی با اشــاره به اینکه متاسفانه با تصمیماتی که اتخاذ شده 
است، کارت ملی مادران مشمول دریافت خودرو به قیمت صد 
میلیون تومان خرید و فروش می شود. این رانت عظیم باید مورد 
توجه سیاستگذار قرار گیرد.این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه 
حمایت از فرزنــدآوری باید از محل بودجه دولت صورت گیرد، 
گفت: در حــال حاضر این حمایت از جیب ســهامدار صورت 
می گیرد و این یک مشــکل بزرگ است.وی با اشاره به اینکه در 
آخرین طرح قرعه  کشی بیش از 9 میلیون نفر شرکت  کرده اند، 
گفت: باالخره شما یک التاری مفت و مجانی را دارید که بروید 

شرکت کنید و ببینید شانس برنده شدن پیدا می کنید یا خیر.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: طبق آمارها یک چهارصدم 
ایــن افراد موفق می شــوند خودرو دریافت کننــد اما خوب نه 
میلیون نفر صف می کشــند تا در این قرعه کشی شرکت کنند 

و این جای تامل برای سیاستگذار دارد.

سه راه حل برای یک مشکل
کاکایی با اشاره به اینکه برای حل بحران بازار خودرو سه راه حل 
وجود دارد، گفت: راه حل اول این است که خودروساز به قیمت 
حاشیه بازار خودرویش را عرضه کند که به دلیل شرایط کشور 
چنین امکانی فراهم نیست. از سوی دیگر سال هاست که با طرح 
قیمت گذاری دســتوری پیش رفته ایم و مشــکلمان حل نشده 
اما همچنان اصــرار داریم این طرح را ادامه دهیم در نتیجه راه 
دوم یعنی عبور از سیاســت قیمت گذاری دستوری نیز مقدور 
نیســت. راه سومی باقی می ماند که البته راهی است که اختراع 

ایرانی هاست.وی گفت: این راه عرضه خودرو در بورس است که 
متاسفانه هر روز حرفی درباره آن می زنند و باعث می شوند تشنج 

جدید در بازار ایجاد شود.
کاکایی تاکید کــرد: یک روز می گویند عرضه خودرو در بورس 
باعث حل مشکالت است، یک روز می گویند این راه غیرقانونی 
اســت. عرضه خودرو در بورس یک باره نمی تواند مشکل را حل 
کند اما برخی چون عادت دارند به جای مدیریت اقتصاد، رانت 
را مدیریــت کنند، به تکاپو می افتنــد و هر روز علیه این ماجرا 
صحبت  کنند.وی با اشــاره به اینکــه نمایندگانی که به رییس 
شــورای رقابت درباره غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس 
نامه نوشتند، خودشان ترتیبات قانونی را رعایت نکرده اند، گفت: 

کاش این وکالی محترم پاسخ دهند در این سال هایی که وکیل 
بوده اند کدام مشــکل را از سر راه زنجیره تولید خودرو در ایران 

برداشته اند.
وی گفت: تا قبل مشکل فقط مخصوص خودروساز بود اما حاال 
حتی در بخــش لوازم یدکی و روغن و ... مشــکل داریم، پس 
معلوم اســت که ما درگیر بحرانی جدی هستیم که کل اقتصاد 
و زنجیره صنعت خودرو را نشــانه رفته اســت .وی با تاکید بر 
اینکه عرضه خودرو در بورس تنها راه کنونی اســت، گفت: همه 
خودروهای تولیدی باید در بورس عرضه شــوند تا مشکل حل 
شــود در حالی که هفتاد درصــد تولیداتی مانند 207 خارج از 

بورس عرضه می شود.

خودروی چندنرخی مختص ایران است
کاکایی ادامه داد: هیچ کشوری خودروی چندنرخی ندارد. آقایان 
حاضر نیستند زیر بار روش بازار بروند و ترجیح می دهند روش 
چینی را برای مدیریت اقتصاد به کار بگیرند اما متاسفانه همان 
روش چینی را نیز درست به کار نمی گیرند. در نتیجه ما نه روش 
ژاپنی و کره ای که روش اقتصاد بازاری است را اجرا می کنیم و نه 
روش دولتی چین را درست اجرا می کنیم و این وسط نه مانند 
چین می شویم نه مانند ژاپن و کره .عضو هیات علمی دانشگاه 
علم و صنعت ادامه داد: از ســال 9۸ قرار بود سهام تودلی ایران 
خودرو و ســایپا واگذار شود، اما قانون اجرایی نشده است و هر 
جا نیز قانون به نفع نباشــد، آن را تغییر می دهند و بعد مدعی 
می شویم چرا مشکالت حل نشد، طبیعی است که وقتی حتی 
قانون تجارت به درستی اجرا نمی شود نباید انتظار حل بحران را 
داشت.او در توضیح این مطلب افزود: حکم می دهند خودرو باید 
ارزان باشــد، در ماده 90 اصل چهار قانون تجارت صراحتا گفته 
اســت چه کسی باید خسارت ارزان فروشی را بدهد.وقتی دولت 
خواستار ارزان تر فروخته شــدن خودرو است باید خسارتش را 
نیز بدهد. حاال می بینیم که حتی از جیب سهامدار می خواهند 

طرح تشویق فرزندآوری را اجرا کنند و این بحران جدی است.

وحید بهرامی - صبح اقتصاد: آقای مهندس محمد آستانی 
مدیرعامل مزرعه نمونه گفتند که بعد از طرح هدفمندی یارانه 
هــا عمده ای  مجموعه های دام و طیور با مشــکل ســرمایه 
درگردش مواجه شــدند کــه ما با دســتور مدیرعامل اتکا در 
این حوزه ورد پیدا کردیــم و به کمک تولید کنندگان در این 
ســطح شــتافتیم و از طریق تامین نهاده های مورد نیاز تولید 
از تعطیلــی و یا نیمه فعال بودن این واحد ها جلوگیری کردیم 
نحوه مشــارکت  ما هم به این شــکل اســت که  ما90 درصد 
مواد اولیه را برای واحد ها تامین می کنیم که شــامل جوجه 
یک روزه گوشتی،خوراک طیور،دارو،واکسن و پوشاک و با این 
حمایت از این واحدها درصدی از تولید آن ها سهم می بریم که 
این مشارکت برای هر دو طرف سودبر می باشد ومهمتر از این 
جلوگیری از تعطیلی یا نیمه فعال شدن این واحدها می کنیم.

در ادامه ایشان به نکته اشــاره کردند که ما قادر به تامین 10 
درصد جوج های اجدادی در سطح کشور هستیم که کار بسیار 
پر اهمیت است که اگر امروز ما قطع واردات مواجع بشویم می 
توانیم تامین نیاز کشــور را برطرف کنیم، در ادامه ایشــان به 
جوجه کشی اجداد اشاره کردند دو کارخانه در کشور وجود دارد 
که یکی از این دو کارخانه مطلق به مجموعه ما می باشــد که 
سال گذشتیه این واحد به دست مقام عالی وزرات دفاع به بهره 
برداری رسید که تواستیم باافتتاحه این پروژه سهم بزرگی در 
اشتغال استان ایجاد کنیم و محصوالتی که در مزارع ما تولیدمی 
شود استراتژیک می باشــد0در بخش زنجیریه کشاورزی ما 6 
واحد تولیدی را داریم و یک واحد پشــتیبانی کنند ه و اراضی 
که در اخیتار ماســت  قابل کشت و زر اســت بالغ  بر ۴۴00 
هکتار اســت و توان ماکانیزاســیون ما 110 اسب بخار است و 
محصوالتی که در این واحد تولید می شــود عمدتا استراتژیک 
هســتند، همچون گندم،جو،گلزا،پنبه و سایر محصوالت علوفه 
ای که مورد نیازواحد  دامپروری  می باشــد،نکته حائز اهمیت 
در این بخش این است که ما توان تولید 35 دردصد نیاز کشور 
را داریم و این کار را در ســال 1۴01 انجام دادیم،مزرعه نمونه 
با اراضی که در اختیار دارد و کشت مشارکتی که با کشاورزران 
اســتان های فارس،خراسان شــمالی انجام داد در سال 1۴01 
تقریبا 600 تن بذر پنبه بلنتی شده را تولید کردیم و در اختیار 

کشاورزان عزیز استان های که ذکر کردم قرار دادیم،در بخش 
گندم و جو ســهم ما در اســتان قابل توجه است ما 50 درصد 
بذر جو استان را تامین می کنیم و در گندم حدود 10 در صد 
می باشد. مهندس آستانی اضاف کرد،در حوزه بذرغالت  ما در 
استان گلستان تعیین کنند هســتیم و در بذر پنبه در استان 
رتبه اول قرار را داریم که شایان ذکراست که هدفگذاری ما برای 
سال 1۴02 تامین 50 دردصد ازبذر  پنبه کشور هست،  ما در 
واحد پشتیانی کننده از واحد های تولیدیمان این پشتیبانی در 
سه حوزه پشتیبانی صورت می گیردایشان توضیح داد که آب 
بندهای در اختیار داریم به ظرفیت ۸ میلیون متر مکعب و 136 
کیلیومتر کانال بتنی  در اختیار داریم که شبکه آبیاری مدرن 
محســوب می شود و 197۴ هکتار از ارضی ما مجهز به آبیاری 
تحت مجاز اســت همان طور که می دانید یکی از مشــکالت 
عمده کشــور کمبود آب اســت و با توجه به اینکه 90 درصد 
آب کشــوردر بخش کشاورزی اســتفاده می شود نیاز هست 
راندامان مصرف آب در حد حداکثر میزان ممکن قرار بگیرد ما 
از این نعمت خدادادی به نحوه احسن استفاده کنیم و در ادامه 
مهندس آســتانی به موضوع  زنجیره  دام شیری اشاره کردند 
که مجموعه مزرعه نمونه یک گاو داری به ظرفیت اسمی 500 
راس داریم که امروز با انجام درون ســاختاری به ظرفیت 650 
راس رسیدیم ما توانستیم با تولید شیر با کیفیت که مورد قبول 
کارخنجات لبنی می باشد در اختیار آن ها قرار می گیرد و در 
حوزه ســوم انجام تبدیل محصولی که به شیر تولید  می کنید 
که می توان به تولید 2500 کابل پنیر در سال گذشته انجامید 
و توانستیم این محصول را به جامعه هدفمان تحویل دهیم و ما 
در حــوزه صنایع تبدیلی دو کارخانه جدا از هم داریم که یکی 
از آنها کارخانه شــالیکوبی که در ســال جاری به بهره برداری 
رسید که هنوز هم رسما افتتاح نشده ولی در حال بهره برداری 
آزمایشــی هست که در همین باز زمانی بهره برداری آزمایشی 
ما بالغ بر 3500 تن شــالی  را از کشاورزان استان جمع آوری 
کردیم و دراین کارخانه عمیالت سپید کردن و بوجاری سرخ را 
انجام دادیم که قادر هستیم با این کارخانه نیاز 1100 فروشگاه 
زنجیره سازمان اتکا را پوشش دهیم در کارخانه اصاره مالت که 
ماده اولیه برای کارخانجات بیسکویت سازی و ماشعیرسازی و 

شــکالت سازی قرار می گیرد و بخشی از این محصول بصورت 
خرده فروشی در فروشگاه اتکا عرضه می شود. مجموعه مزرعه 
نمونــه بیش از90  نوع محصول اصلی و فرعی تولید می کنید 
این منحسرکننده است هم در سازمان اتکا و هم در کل کشور 
ما در ســال جاری بیش از ۴0 درصد گوشــت سفید نیروهای 
مســلح را به ویژه گوشــت مرغ را تامین کردیم که ما در این 
زمینه یک رشــته 10 درصدی نسبت به سال کذشته داشتیم 
و ما بزرگترین مجموعه اشــتغال زا در شمال کشور هستیم با 

1050 نفر اشتغالزایی در بخش کشاورزی و دامپروری .

مدیر کشتارگاه صنعتی طیور مزرعه نمونه خبر داد : 
حمایت از مرغداران در حال ورشکستگی استان گلستان  
عباس فراهی مدیر کشتارگاه صنعتی طیور شرکت مزرعه نمونه 
گفت: به منظور حمایت از مرغداران اســتان گلســتان، حدود 
30 درصــد مرغ های این کشــتارگاه از فارم های مشــارکتی 
اســتان خریداری می شــود. وی با اشــاره به روند تولید مرغ 
گرم و منجمد در این کشــتارگاه اظهارکــرد: روزانه حدود 50 
تن گوشــت مرغ در این کشتارگاه تولید می شود که با برنامه 
ریــزی های انجام شــده این میزان تا 70 تــن در روز افزایش 
خواهــد یافت.  به گزارش روابط عمومی ســازمان اتکا، عباس 
فراهی مدیر کشــتارگاه صنعتی طیور شرکت مزرعه نمونه در 
نشســت با خبرنگاران گفت: ظرفیت کشتارگاه صنعتی طیور 
مزرعه نمونه ۴ هزار قطعه در ساعت است و در هر شیفت حدود 
۸0 تا 100 تن مرغ زنده ورودی به این کشــتارگاه اســت که 
براساس درصد استحصال حدود 50 تا 60 تن گوشت تولیدی 

کشتارگاه به عنوان محصول نهایی می باشد. فراهی با اشاره به 
اینکه حدود 70 درصد کشــتار انجام شده در این کشتارگاه از 
زنجیره شــرکت مزرعه نمونه است و 30 درصد مابقی از طریق 
خرید مرغ های پرورش یافته در ســطح استان تامین می گردد، 
اظهــار کرد: حدود 30 درصد مربــوط به مرغ تازه و 70 درصد 
مرغ قطعه بندی بوده اســت که مرغ های تازه در فروشگاه های 
اتکای استان گلستان، سمنان، مازندران و تهران توزیع می گردد. 
بخشی هم براســاس قراردادهای مختلف منعقد شده در طول 
سال، تحویل شرکت پشتیبانی امور دام تحویل جهاد کشاورزی 
جهت تنظیم بازار می شود.  وی با بیان اینکه در استان گلستان 
13 کشتارگاه وجود دارد که کشــتارگاه صنعتی طیور مزرعه 
نمونه از برترین کشــتارگاه های استان است بیان کرد: ما برای 
دومین سال به عنوان کشتارگاه برتر انتخاب شده ایم و از نظر 

سازمان دامپزشکی و استاندارد دارای گرید A می باشیم. 

دکتر بذرعلی مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان:
مزرعه نمونه الگوی چهادی در کشور می باشد

آقای دکتر بذرعلی مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان گفتند 
که این اســتان تولید کنند بسیاری از محصوالت کشاورزی 
و زراعی و باغی و دامی و آبزی پروری اســت ایشان افزودند 
که در محصول زارعیمان کشــت گندم و جو،سویا و پنبه تا 
زعفران در اســتان گلستان دارا می باشد،ما در فصل زراعی 
1۴00 -1۴01 بــا تولید بیش از یک میلیون گندم از رتبه 
ســوم به رتبه دوم کشــور رســیدیم و در محصوالتی مثل 
سویا رتبه اول تولید ســطع زیرکشت کشور هستیم ما در 
سال زارعی 1۴01-1۴02  توانستیم باالترین میزان کشت 
قراردادی را با بیش از 93 درصد تحقق در کشــور به عنوان 
اولین استان بدست بیاوریم در حوزه ای تولیدات دامی بویژه 
حوزه طیور اســتان گلستان بیش از 1070 واحد مرغداری 
گوشــتی دارد، بذرعلی اضافه کرد ما روزانه تا 900 تن مرغ 
گرم در اســتان تولید می کنیم  و به عنوان اســتان تامین 
کننده مرغ کالن شهر تهران هستیم که نزدیک به 500 تن  
صادر می کنیم.دکتر بذر علی اضافه کرد ما در گردش مالی 
در حوزه مالی طیورفقط در بخش مرغ مادر،مرغ گوشتی و 
بخش های مرتبط فقط ماهانــه به میزان 12500 میلیارد 
ریــال در بخش کشــتارگاه ســودآوری  داریم،اما در حوزه 
تولیدات باغی به جرات می توان گفت قالب درختنان میوه  
را در استان کاشت می شود،از سیب،هلو،شفتالو،مرکبات تا 

پسته،فندق،گردو.

آقای مهندس محمد آستانی مدیرعامل مزرعه نمونه:

برنامه چشم انداز مزرعه نمونه بسیار روشن است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به وضعیت توسعه 
اقتصادی در برخی کشــورهای آســیا و منطقه تصریح 
کرد: آنچه که در کشــور قطر رخ داد نمونه خوبی برای 
مقایسه است. قطر شاید به اندازه بوشهر ما وسعت داشته 
باشد اما می بینیم که با استفاده از ظرفیت میادین نفتی 
و گازی مشــترک به چه درآمدهایی رســیده اســت.به 
گزارش ایســنا، مسعود خوانســاری در هفتمین مراسم 
تقدیر از کارآفرینان و جشنواره امین الضرب اظهار کرد: 

در سال های گذشته تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه های 
قابل توجهی وارد کرده اســت. از سویی ما نتوانسته ایم 
ســرمایه خارجی مورد نیــاز را جذب کنیــم و همین 
موضوع به عقب ماندگی اقتصاد ایران در برخی حوزه ها 
منجر شــده است و از سوی دیگر مشکالت اقتصادی به 
محدود شــدن سفره مردم و ســختی معیشت آنها نیز 
دامن زده اســت.وی با بیان این که در کنار تحریم های 
خارجی برخــی خودتحریمی هــا نیز بــه عاملی برای 
سخت تر شدن شــرایط اقتصاد ایران تبدیل شده گفت: 
ما هیچ راهی جز اســتفاده از حداکثر توان داخلی و به 
کارگیری تمــام ظرفیت ها برای عبور از شــرایط فعلی 
نداریــم. در این زمینه بخش خصوصی می تواند بســیار 
کارگشــا باشد اما ما متاسفانه شاهد آن بودیم نه تنها از 

ظرفیت این بخش به درســتی استفاده نشد که حتی با 
برخی برخوردها شــرایط را برای فعاالن اقتصادی واقعی 
نیز دشــوار کردند.رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: 
در این موضوع تردیــدی وجود ندارد که به جز آزادی و 
عدالت اقتصاد نیز یکی از اصلی ترین ارکان جامعه اســت 
و می توان گفت اگر وضعیت اقتصادی کشور خوب باشد 
حال تمام جامعه نیز بسیار بهتر خواهد بود. اما متاسفانه 
در کنار محدودیت های خارجــی وضعیت داخلی نیز به 
شــکلی مدیریت شــده که ما فرصت هایمان را از دست 
بدهیم.خوانساری با اشاره به وضعیت توسعه اقتصادی در 
برخی کشورهای آسیا و منطقه تصریح کرد: آنچه که در 
کشــور قطر رخ داد نمونه خوبی برای مقایسه است. قطر 
شاید به اندازه بوشهر ما وسعت داشته باشد اما می بینیم 

که با اســتفاده از ظرفیت میادین نفتی و گازی مشترک 
به چه درآمدهایی رســیده و از این طریق سرمایه گذاری 
خارجی کســب کرده و حتی جام جهانی فوتبال برگزار 
می کند در کنار آن کشورهایی مانند ترکیه یا مالزی نیز 
در این سال ها در سطح خود پیشرفت های خوبی کردند.

وی ادامه داد: این که ما در ایران نتوانســته ایم پیشرفت 
کنیم ناشــی از ضعف مدیریتی ماســت. در ایران نسل 
جوان و تحصیلکرده آماده حضور در صحنه های اقتصادی 
هستند اما متاســفانه ما هرگز مقدمات الزم برای فعال 
شــدن این جوان ها را فراهم نکرده ایم و وضعیت امروز ما 
نشان می دهد که نتوانسته ایم از فرصت ها به خوبی بهره 
ببریم.وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دولتی در ایران فرصت 
طالیی توســعه را از ما گرفت امروز باید با کنار گذاشتن 
اختالفات بازگشت به خودباوری و اعتماد به نسل جوان 
از حداکثر پتانســیل و ظرفیت خود اســتفاده کنیم و با 
بهبود ســرمایه اجتماعی و به کارگیری حداکثر ظرفیت 

اقدامات الزم را برای پیشرفت اقتصادی به کار ببندیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

نتایج ملموس بهره گیری قطر از میدان مشترک گازی



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 27 دی 1401  24 جمادی الثانی1444  17 ژانویه 2023بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5099 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

برنامه های دومین جشنواره ورزشی صنعت 
بیمه اعالم شد

برنامه برگزاری مســابقات دومین جشنواره ورزش صنعت بیمه توسط شورای 
ورزش این صنعت اعالم و طی مراســمی اعضــای کمیته های تخصصی این 
شــورا انتخاب شدند.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی دراین مراســم که با حضور مسئوالن تربیت بدنی شرکت های بیمه و 
درمحل بیمه مرکزی برگزار شد ابتدا رویکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع 
بیمه مرکزی در ایجاد یک ســاختار منسجم برای اشاعه ورزش سالمت محور 
در ســازمان بیمه وهمچنین ظرفیت های ورزش قهرمانی از طریق شــورای 
توسعه ورزش بیمه تشریح شد . سپس علیرضا محمدعلی رییس توسعه ورزش 
بیمه مرکزی، ضوابط دومین جشــنواره ورزشــی این صنعت را در رشته های 
مختلف ورزشــی اعالم کرد و با تبیین ضرورت تشکیل کمیته های تخصصی 
شرح وظایف کمیته های فنی و نظارت، کمیته پشتیبانی وآموزش و رسانه را 
بیان کرد.براســاس تصمیمات اتخاذ شده درشورای ورزش صنعت بیمه رقابت 
های ورزشی دومین جشنواره شــامل رشته های آمادگی جسمانی ،فوتسال، 
دارت،تنیس روی میز، بازی رایانه ای و فوتبال روی میز خواهد بود که در این 
رویداد  دو گروه بانوان و آقایان به رقابت می پردازند.شــورای ورزش همچنین 
در مورد مشارکت شرکت ها در دومین جشنواره اعالم کرد »شرکت بیمه ما« 
در رشــته دارت مردان و زنان، »بیمه کوثر« در رشته تنیس روی میز مردان و 
زنان، »بیمه دی« دربازی های رایانه ای)پلی استیشــن( مردان، »بیمه البرز« 
در رشته فوتسال آقایان و »بیمه دانا« برنامه صعود کوهنوردان صنعت بیمه را 

میزبانی خواهند کرد.

حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از 
بخش کشاورزی

مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در اســتان مازندران با بیان اینکه 
کشــاورزی یکی از مزیت های این استان به شــمار می رود، گفت: حمایت از 
بخش کشاورزی جزو اولویت های بانک محسوب می شود تا از این طریق بتوانیم 
اشتغال و خودکفایی ایجاد کنیم.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، »اســحاق طاهری« مدیر شعب بانک در استان مازندران با اشاره به 
رشد منابع بانک در این استان گفت: در سال جاری منابع این بانک در استان 
رشــد ۸۸ درصدی داشته است. همچنین در این استان ۵۷ هزار و ۸۱۱ فقره 
وام به ارزش ۳۲ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.وی افزود: 
از ابتدای امسال تا کنون بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مازندران ۱۶۶۳ 
فقره وام به ارزش ۹۸۲ میلیارد ریال به افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و... پرداخت کرده است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مازندران خاطرنشان ساخت: 
همچنین از ســوی این بانک در اســتان مازندران در سال جاری ۱۴۳۰ فقره 
وام بــه ارزش ۱۸۸۰ میلیارد ریال به عنــوان وام ازدواج و تعداد ۷۴۶ فقره وام 
فرزندآوری به ارزش ۲۵۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.طاهری عنوان کرد: 
مدیریت اســتان در اجرای طرح شهید سلیمانی در راستای مبارزه با بیماری 
کرونــا تعداد ۶۹۸ قلم کاال به ارزش ۱۱ میلیارد و۵۰ میلیون ریال برای تأمین 
کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، ترمومتر، بارکدخوان و ترالی اورژانس در 
دانشــگاهای علوم پزشکی مازندران، بابل، مراکز بهداشتی و پایگاهای سالمت 

استان توزیع کرد.

گزیده خبر

امکان افتتاح حساب وکالتی جهت معامالت 
بورس کاال در بانک سینا

بانک سینا امکان افتتاح حساب وکالتی جهت انجام معامالت بورس کاال را برای 
مشــتریان و فعاالن این حوزه فراهم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با 
توجه به توسعه فعالیت های بورس کاال و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در 
راستای توسعه کسب وکار، این بانک به عنوان یکی از بانک های عامل این بازار، 
موفق به اخذ مجوز مشارکت و تســویه معامالت در بورس شده است.مشتریان 
حقیقی و حقوقی بانک سینا برای بهره مندی از خدمات مزبور می توانند با دریافت 
کدبورسی از کارگزاری عامل و افتتاح حساب وکالتی در تمامی شعب بانک، در 

معامالت بورس کاال و تسویه عملیات مالی فعالیت کنند.

تجهیز مدارس و مؤسسات خیریه مناطق 
محروم با حمایت بانک صادرات ایران

 بانک صادرات ایران در راســتای اجرای مسئولیت های اجتماعی با اهدای اقالم 
آموزشــی و اداری، مدارس و موسســات خیریه مناطق محروم را تجهیز کرد.به 
گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک عالوه بر نقش فعال و مؤثر 
در احداث نزدیک به ۵۰ مدرســه به نام شهدای بانک صادرات ایران، در مناطق 
محروم، با اهدای بیش از ۳۲۰ فقره اقالم کمک آموزشی نظیر رایانه، لوازم اداری 
و دفتری به مدارس و مؤسسات مناطق محروم به تجهیز آنها کمک کرد.اهدای 
بیش از ۳۲۰ قلم تجهیزات آموزشــی و اداری مختلــف نظیر صندلی اداری و 
انتظار، چاپگر و پرینتر، انواع تخته وایت برد، اسکنر، ساعت دیواری، فایل و کمد 
اداری، مانیتور رایانه، کیبورد و ماوس، کیس رایانه و میز اداری و رایانه بخشــی 
از حمایت های ســال جاری بانک صادرات ایران برای تجهیز مدارس و موسسات 

خیریه مناطق محروم است.

دکتر عسکری طی پیامی به مناسبت هشتاد و چهارمین سالروز تاسیس بانک 
مسکن خبر داد:

رکورد تاریخی بانک مسکن در اعطای ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت

سرپرست بانک مسکن طی پیامی به مناسبت هشتاد و چهارمین سالروز تاسیس 
بانک مســکن بیان کرد: بانک مسکن طی ۱۰ ماه ســال جاری رکورد تاریخی 
اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت را ثبت کرد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مســکن _ هیبنا ، دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن در هشتاد و 
چهارمین سالروز تاسیس بانک مسکن پیامی را به شرح منتشر کرد:بانک مسکن 
به پشــتوانه تجربه ارزشمند هشتاد و چهار سال تالش بی وقفه در حوزه بانکی 
و مســکن امروز در جایگاه مهم و تاثیرگذاری در شبکه بانکی و حوزه تخصصی 
مســکن ایستاده است.تجربه ای ارزنده که خاطره خوش خانه دار شدن را در دل 
و ذهن بســیاری از هموطنان گرامی به یادگار گذاشــته است و این مسیر پربار 
همچنان با قدرت ادامه دارد.با تالش کارکنان خدوم این بانک رکورد تاریخی و 
قابل توجه اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت آن هم کمتر از یک سال 
)حدود ۱۰ ماه( در ســال ۱۴۰۱ به ثبت رســید که این رقم تا پایان سال قطعا 
رشد چشمگیری خواهد یافت.بانک مسکن همچنین در سال جاری توانست طی 
ابر پروژه »طرح نهضت ملی مســکن« قرارداد بیــش از ۶۸ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت را منعقد و عملیاتی کند که تاکنون بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان آن 
با توجه به مرحله ای بودن واریز مبالغ این طرح از فوندانســیون تا پایان ساخت، 
پرداخت شــده است و با انجام هر چه ســریعتر مراحل ساخت این تعداد واحد 

مسکونی بانک نیز در عمل به تعهدات خود انجام وظیفه می کند.

حمایت بانک ایران زمین از آسایشگاه 
کهریزک

بانک ایران زمین در راســتای اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانی خود و تکریم 
قشــر آســیب پذیر، از آسایشگاه خیریه کهریزک اســتان البرز حمایت کرد.به 
گزارش روابط عمومی؛ عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین حمایت 
از بخش نیازمند جامعه را ضروری دانســت و گفــت: بانک ها به عنوان فعاالن 
اقتصادی در خط مقدم اقتصاد کشور، باید عالوه به ارائه خدمات و سرویس های 
با کیفیت به مشتریان خود، در بخش های مختلف مسئولیت اجتماعی و حمایتی 
گام بردارند و در جهت رفع نیازهای جامعه کوشا باشند.به درخواست آسایشگاه 
خیریه کهریزک استان البرز تعدادی تخت بستری کودکان معلول توسط بانک 

ایران زمین خریداری و به آسایشگاه اهدا شد.

سفر عضو هیات عامل و معاون امورشعب و 
بازاریابی منطقه دو کشور به استان یزد

عضو هیات عامل و معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه دو کشــور در سفر به 
اســتان یزد ضمن بازدید از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاران این 
استان دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همزمان 
با سفر ریاســت محترم جمهور و هیات همراه به استان یزد ، محمد نجف زاده 
عضو هیات عامل و معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه دو کشــور  در جلسه 
ای که با حضور حســینی معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی  و دیگر مدیران 
اســتانی  برگزار شد؛ بر درخواست های مشتریان و رفع مشکالت مالی مراجعه 
کنندگان تاکید کرد. در ادامه این ســفر محمد نجف زاده ،ذبیح اله پورجان آباد 
سرپرست اداره امور شعب اســتان و دیگر مسئوالن از دو شرکت رسن ریس و 
شــرکت سیرنگ بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند .  حضور در میز 
ارتباطات مردمی مســتقر در اداره دارایی استان یزد و پاسخگویی به درخواست 
های مشــتریان از دیگر برنامه های نجف زاده در این استان بود . در دومین روز 
سفر ریاست جمهوری به استان یزد ، نجف زاده نیز در مراسم افتتاح واحد احیای 

مستقیم مجتمع فوالد بافق یزد حضور یافت. 

کاشت ۵۵ اصله نهال توسط صندوق تامین به 
مناسبت سالروز آغاز فعالیت

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: هم زمان با پنجاه و پنجمین 
ســال روز آغاز فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی )۲۳ دیماه(، ۵۵ اصله 
نهال مثمــر در یکی از مناطق اطراف تهران به رســم یادبود، کاشــته خواهد 
شــد.مهدی قمصریان در گفتگو با فاند مدیا افزود: این اقدام در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی صندوق تامین خسارت های بدنی، صورت می گیرد و 
امیدواریم بتوانیم این کمپین محیط زیستی را در دیگر شعب استان ها نیز اجرا 
کنیم.  صندوق تامین خســارت های بدنی در ۲۳ دیماه سال ۱۳۴۷ تشکیل و 

کار خود را آغاز کرد. 

بیمه و بایسته های آن
 سرپرست بیمه هایی مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون،در یادداشتی به تشریح بیمه و 
بایســته های آن پرداخته است؛ امری که شاید سوال ذهنی بسیاری از افرادی باشد که 
برای افرادی که به چرایی و ضرورت بیمه می اندیشــند.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون به نقل از روزنامه صمت، عسل اشتری، سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی 
بیمه تعاون در یادداشــت خود با عنوان »آرامش خیال، ارمغــان صنعت بیمه« آورده 
است:درباره بیمه زیاد می شنویم و می خوانیم. در تبلیغ های تلویزیونی و بیلبوردهای 
سطح شهر درباره بیمه تبلیغات بسیار است. با وجود تمام این حرف ها، همچنان بسیاری 
از افراد ارزش و اهمیت بیمه را درک نکرده اند و از نقش حمایت گرانه بیمه بی خبرند؛ 
در صورتی که بیمه مزایای بسیاری برای زندگی شخصی و حرفه ای مردم دارد.به دلیل 
حس همبستگی، خانوارها تمایل بیشتری به افزایش رفاه دارند؛ به همین علت به طور 
غیرقابل باوری بیمه ها اعم از بیمه های اجتماعی، اشخاص و اموال در سبد هزینه های 
خانوارها جا گرفته اند.این ضریب نفوذ به قدری باال و نامحسوس است که گاهی بعضی 
از خانواده ها از وجود آن اطالعی ندارند؛ به طور مثال یک خانواده سه نفره که در منزل 
استیجاری سکونت دارند در قبض آب، برق و گاز پرداختی به طور نامحسوس حق بیمه 
پرداخت می کنند.رفاه خانواده معموالً به دو دســته عوامل کمی و کیفی بستگی دارد. 
در دســته کمی، درآمد یاال و پایدار می تواند در افزایش رفاه خانوار نقش آفرینی کند 
و در دسته کیفی، »آسایش خاطر« از وضعیت آینده اقتصادی خانوار، بُعد رفاه را متأثر 
می سازد.گرچه بیمه از هر دو جنبه می تواند رفاه خانوار را بهبود بخشد اما مهم ترین 
نقش بیمه به جنبه کیفی افزایش رفاه یعنی برگرداندن آسایش خاطر به خانواده یا فرد 
نسبت داده می شود.برای درک بهتر، کافی است صاحب زمین کشاورزی را تصور کنیم 
که به علت موقعیت جغرافیایی زمین خود مدام در معرض ســیل است. پرواضح است 
که اگر صنعت بیمه ای نباشد که خسارت احتمالی را تضمین کند، نبود آسایش خاطر، 
رفاه او را متزلزل می کند.در مثالی دیگر، امروزه هزینه های درمان، بخش چشمگیری 
از ســبد هزنیه ای خانوار به ویژه در ســطوح پایین جامعه را بــه خود اختصاص داده 
اســت. به همین علت، بیماری های احتمالی به شدت از زاویه عدم آسایش خاطر، رفاه 
چنیــن خانواده هایی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما بیمه درمان با دریافت مبلغ اندک 
ماهانه، هزینه های درمان بیماری های احتمالی فرد را بیمه می کند و در اصل، آرامش 
خاطر مالی به بیمه خانواده در زمینه بیماری می دهد.صنعت بیمه یکی از عمده ترین 
نهادهــای اقتصادی و قوی ترین و غیرقابل انکارترین پشــتیبانی کننده و تأمینی برای 
دیگر موسســات اقتصادی، اجتماعی و خانواده به شمار می رود.اگر سرمایه گذار برای 
حفظ ســرمایه و تداوم فعالیت های اقتصادی خویش از پوشــش های بیمه ای حسب 
ضرورت برخوردار نباشــد، چه بسا در معرض ورشکستگی و اضمحالل قرار گیرد.بیمه 
می تواند در هنگام وقوع اتفاقات ناگوار، جلوی ضرر مالی شما را بگیرد. گرجه بیمه می 
تواند تا حدودی خیال شما را راحت کند، اما مانند یک حساب پس انداز نیست که هر 
پولی که در آن می گذارید، متعلق به خودتان باشد؛ پولی که می توانید از یک شرکت 
بیمه طلب کنید، به نوع قرارداد بیمه شما با شرکت بیمه گر بستگی دارد.بیمه ها انواع 
مختلفی دارند و هرکدام از آنها می توانند در زمان نیاز، بخشــی از هزینه ها را پوشش 
دهند. بیمه سالمت، درمان و همچنین بیمه عمر از مهم ترین بیمه هایی هستند که نه 
تنها در هزینه ها به ما کمک می کنند، بلکه نوعی سرمایه گذاری محسوب می شوند؛ بر 
همین اساس است که اهمیت استفاده از بیمه در زندگی باال است.بیمه عالوه بر زندگی 
در کار و تجارت نیز مورد نیاز است. در اصل استفاده از بیمه نوعی آینده نگری محسوب 
می شــود که می تواند به جبران هزینه ها در آینــده کمک کند.آرامش ذهنی از مهم 
ترین مزایای بیمه در زندگی افراد جامعه اســت. استرس ها و دغدغه های روزانه افراد 
در زندگی زیاد شده که احتمال وقوع اتفاقی که به موجب آن شخص متحمل خسارت 
شود نیز یکی از این استرس ها است؛ بنابراین داشتن بیمه در هر بخش از زندگی امری 
مفید و ضروری است.اهمیت بیمه در باال بردن رفاه فردی و گروهی به قدری باال است 
که بسیاری از دولت ها برای جبران هزینه های ناشی از هرگونه خسارتی، برخی از بیمه 
نامه ها را اجباری کرده اند. به طور مثال هزینه بیمه درمان در اکثر کشورهای اروپایی 

توسط دولت پرداخت می شود.

رئیس سازمان بورس:

قرعه کشی خودرو یک التاری ملی به تمام معناست
رئیس ســازمان بورس بــا انتقاد از التاری ملی قرعه کشــی 
خودرو اظهار کرد: این فرآیند تبعات اقتصادی و اجتماعی به 
همراه دارد.به گزارش ایســنا، مجید عشقی در میزگرد تبیین 
و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کاال با اشاره به عرضه 
خودرو در بورس کاال اظهار کــرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند 
و عرضه هــا افزایش یابد، خود بازار بــه انتقادات در این حوزه 
پاســخ می دهد. البته به شرط اینکه عرضه ها منظم باشد که 
بتواند پاســخ مشــتریان را بدهد. تقاضای واقعی خودرو این 
اعداد نیست.وی همچنین با اشاره به فرایند قرعه کشی خودرو 
گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی  نزدیک به ۱۰ میلیون 
نفر بــرای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام کردند. طبق محاســبات 
از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشــور ۷۳ میلیون نفر به دالیل 
مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، 
نمیتوانســتند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ 
میلیون نفر شــرکت کردند. این یک التاری ملی به تمام معنا 
اســت. در یک بخت آزمایی میخواهیم خودرو بفروشیم، یک 
توزیــع رانت بی هدف. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید 
از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد. اینکه 
۱۰ میلیــون نفر را درگیر التاری می کنیــم و کال ۲۰ هزار 
خودرو دست مردم می دهیم.رئیس سازمان بورس  با اشاره به 
قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: این روند زیاندهی باعث 
شده است که هیچکدام از اصالحاتی که الزم به نتیجه نرسد. 
در سیک سال گذشته بحث های زیادی درمورد واگذاری این 

خودروسازها مطرح شده است.  قیمت گذاری باعث شده است 
زیان انباشته این شرکت ها عدد عجیبی شود. انگار میخواهیم 
بگوییم آقای سرمایه گذار اگر جرات داری این شرکت را بخر! 

درحالی که شرکت را آتش زدمی میگوییم بخر. مشخص است 
کسی جرات نمی کند با این ساختار مالی این ریسک را بکند 
و در این صنعت ســرمایه گذاری کند.عشقی ادامه داد:  این 

سیاست ها باید باهم اتخاذ شوند و برنامه ای وجود داشته باشد 
تا فرایند قیمت گذاری دســتوری، ســاختار مالی و واگذاری 
اصالح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه ها که با همکاری 
صمت و خودروسازها و ســازمان خصوصی سازی انجام شد، 

بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست با 
تاکید بر اینکه باید دسترسی ها و قیمت گذاری های منصفانه 
برای مصرف کننده و مردم که ســمت مهم تقاضای صنعتی و 
محصوالت تولیدی کشور را تشکیل می دهند فراهم شود، اظهار 
کرد: گاه به بهای سوداور شــدن بیشتر برای تولیدکنندگان 
انصاف برای قیمت گذاری ســمت مردم را فراموش می کنیم 
یا اینکه دولت ها به دلیل کشش و تمایلی که به سمت مردم 
دارند افق های سوداوری را برای تولیدکنندگان می بندند، پیدا 
کردن راه میانه شــاه راه حرکت به سمت پیشرفت است.وی 
ادامه داد: در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمدهای ناشی 
از غیرتولید نه به هدف اول که ســوداوری تولید اســت نه به 
دسترسی منصفانه منجر می شود. در هر دوی این اهداف باید 
با ســازوکارهایی که ویژه خواری را در کشور گسترش میدهد 
مقابله کنیم. این اتفــاق می تواند در دل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانــی رخ دهد یا در فالن سیاســت صنعتی که جمعی را 
به ویژه خواری ســوق می دهد.  رویکرد عملی دولت سیزدهم 
تا حد ممکن محدود کردن ویژه خواری ها و گسترشــمنفعت 

مردم و سوداوری برای تولیدکنندگان است.

شــاخص ترس و طمع بیت کوین در 
آخر هفته به امتیاز شاخص ۵۲ رسید 
و اولین بار بعــد از ۹ ماه به قلمروی 
بی طرف برخورد کرد.به گزارش ایسنا 
بــه نقل از کریپتو، شــاخص ترس و 
طمع بیت کوین پــس از چندین ماه 
ترس به قلمروی خنثی منتقل شــد؛ 
در ۱۵ ژانویــه، شــاخص به ســطح 
خنثی ۵۲ رســید که باالترین سطح 
از پنجــم آوریل بــود. این حرکت به 
دنبال افزایش ۲۴ درصدی بیت کوین 
در هفت روز گذشــته صورت گرفت.

تحلیل احساسات بازار در ژوئن ۲۰۲۲ 
به پایین ترین ســطح چند ساله خود 
یعنی ۹ رسید. از آن زمان تاکنون در 
دســته »ترس شدید« بین ۲۰ تا ۳۰ 
در نوســان بوده است و طوالنی ترین 
رشته ترس شــدید خود را در اواسط 
ســال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.شاخص 
ترس و طمع از »حرکات و احساسات 
منابع مختلف« ازجمله نوسانات فعلی، 
حرکــت و حجــم بازار، رســانه های 
اجتماعــی و داده های گوگل ترندز و 
غیره استفاده می کند. تمامی داده های 
این منابع برای ایجاد یک عدد ساده 

برای خالصه کردن وضعیت احساسی 
در مورد بازارهای بیت کوین و کریپتو 
استفاده می شود. این موارد شامل پنج 
دسته است که از ترس شدید تا طمع 
شدید را شامل می شود که مورد دوم 
از اکتبر ۲۰۲۱ دیده نشــده است.در 
زمان نگارش این مقاله، این شاخص 
به ۴۵ کاهش یافته اســت که آن را 
در رده »ترس« قرار می دهد و نشان 
می دهد که اعتماد هنوز به بازگشت 
کامل نرسیده اســت.در همین حال، 

بیت کویــن بــا ۱۲ روز فعالیــت در 
این ماه، دومیــن دوره طوالنی ترین 
رشــد خود را تجربه کرد. این دارایی 
از ابتدای ســال جــاری تاکنون ۲۸ 
درصد افزایش یافته و تمام ضررهای 
ناشی از سقوط صرافی اف تی ایکس 
در اوایل نوامبر را از بین برده اســت.

حرکت عظیم کنونی، حرکت بزرگی 
را در شاخص های فنی مانند شاخص 
قدرت نسبی )RSI( ایجاد کرده که در 
بازه زمانی روزانه به باالترین ســطح 

خود طی چهار ســال گذشته رسیده 
اســت. ارقام باالی شــاخص قدرت 
نسبی می تواند نشــان دهد که یک 
دارایی بیش از حد خرید شده است و 
باید اصالح شود.بسیاری از تحلیلگران 
حرکت اخیر را به عنوان یک تله گاو 
نر نامیده اند اما بســته شدن هفتگی 
محکم باعث شده است برخی معتقد 
باشــند که این حرکت ادامه خواهد 
داشــت.مجموع ارزش بــازار جهانی 
ارزهــای دیجیتالی در حــال حاضر 
۹۹۲.۱۱ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۰۴ 
درصد بیشــتر شده اســت. در حال 
حاضر ۴۰.۹۷ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که 
در یک روز ۰.۱۰ درصد کاهش داشته 
است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال 
در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹.۶۰ میلیارد 
دالر اســت که ۱۸.۷۰ درصد کاهش 
داشــته است. حجم کل در امور مالی 
غیــر متمرکز در حــال حاضر ۴.۸۷ 
میلیارد دالر اســت که ۹.۸۲ درصد 
از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای 

دیجیتال است. 

آخرین وضعیت بازار رمزارزها 
در جهان

قیمت طال )دوشــنبه( به باالترین حد خود در ۹ ماه گذشــته رسید زیرا کاهش 
ارزش دالر و انتظارات کاهش نرخ بهره از ســوی فدرال رزرو آمریکا به درخشش 
طال افزوده اســت.به گزارش ایسنا، قیمت هر اونس طال تا ساعت ۷ و ۵۴ دقیقه 
صبح به وقت شــرقی با چهار درصد افزایش به ۱۹۲۴ دالر و ۶۰ سنت رسید که 
باالترین سطح از اواخر آوریل ۲۰۲۲ بود و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۲۱ درصد 
افزایش به ۱۹۲۵ دالر و ۶۰ ســنت رسید.شاخص دالر ۰.۴ درصد کاهش یافت و 
طال با قیمت دالری را جذاب تر کرد. فدرال رزرو همچنان در کانون توجه قرار دارد. 
ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی اظهار کرد که بازار بر این عقیده است که چرخه 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کند می شود و ممکن است به زودی به پایان برسد که 
به طال کمک خواهد کرد.قیمت ها در حدود ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ دالر پشتیبانی خوبی 

دارند. سطح کلیدی بعدی مقاومت حدود ۱۹۷۰ دالر خواهد بود. فدرال رزرو سال 
گذشته نرخ بهره را ۷۵ واحد چهار بار افزایش داد. بیشتر معامله گران انتظار دارند 
در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی ایاالت متحده در تاریخ ۳۱ ژانویه تا 
۳۱ فوریه، ۲۵ واحد افزایش یابد.شمش یک دارایی بدون بازده است بنابراین طال 
در میان نرخ های پایین تر سود می برد زیرا بازده سایر دارایی ها مانند اوراق قرضه 
دولتی و دالر را کاهش می دهد. ســرمایه گذاران همچنین داده های خرده فروشی 
ایاالت متحده که قرار اســت در روز چهارشنبه منتشر می شود را در نظر دارند.بر 
اساس گزارش رویترز، یک نظرسنجی نشان داد که مصرف کنندگان ایاالت متحده 
مطمئن  می شوند که فشار قیمت ها در ۱۲ ماه آینده به طور قابل توجهی کاهش و 
انتظارات تورمی یک ساله آنها در ژانویه به پایین ترین سطح از بهار ۲۰۲۱ کاهش 

می یابد.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره پس از رسیدن به اوج 
تقریباً دو هفته ای با ۰.۶ درصد افزایش به ۲۴.۴ دالر رسید. پالتین با ۰.۴ درصد 
افزایش به ۱۰۶۸ دالر و ۵۱ ســنت و پاالدیوم با ۰.۸ درصد کاهش به ۱۷۷۶ دالر 

و ۲۲ سنت رسید.

قیمت طالی جهانی همچنان در اوج
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گزیده خبر

اسرائیل خواهان خرید ۲۵ فروند جنگنده 
آمریکایی » F-۱۵« است

مجله »اسرائیل دیفنس« نوشت که »دولت اسرائیل درخواست خرید ۲۵ فروند 
جنگنده پیشــرفته آمریکایی » F-۱۵« را داده اســت«.به گزارش ایسنا، مجله 
»اسرائیل دیفنس« بعد از ظهر یکشنبه گزارش داد که کابینه نتانیاهو درخواست 
رسمی برای خرید ۲۵ فروند جنگنده  پیشرفته » IA ۱۵-F« و ارتقای ۲۵ فروند 
جنگنده های » I ۱۵-F« به دولت آمریکا ارائه کرده است.این مجله در نسخه ای 
که به زبان عبری منتشر شد، افزود: مقامات اسرائیلی می خواهند جنگنده های 
خود را مدرن کنند و جنگنده های پیشرفته دیگری بخرند و ناوگان هوایی خود را 
با همه ابزارهای جدید و مدرن در جهان هوانوردی به روز کنند.در ادامه گزارش 
-F« آمده است: نیروی هوایی اسرائیل در حال حاضر از جنگنده های آمریکایی

I ۱۵« استفاده می کند و می خواهد توسط شرکت آمریکایی بوئینگ ارتقا یابد 
تا به سطح پیشرفته »IA ۱۵-F« برسد.این مجله در گزارش خود اعالم کرد که 
طرف های اســرائیلی و آمریکایی در سال آینده با هدف بررسی جزئیات قرارداد 
جدید اســرائیل، تجهیزات، تسلیحات و قیمت آن، گفتگوهای مفصلی را انجام 

خواهند داد.

چین: 
مداخالت خارجی عامل اصلی بحران در 

کشورهای خاورمیانه است
وزیــر امور خارجه چین مداخالت خارجی را عامل اصلی بحران در کشــورهای 
خاورمیانه دانست و گفت: ما از طرف اسرائیلی می خواهیم که از اقدامات تحریک 
آمیز دست بردارد و از هرگونه اقدام یکجانبه ای که اوضاع را بدتر می کند، اجتناب 
کند.به گزارش ایســنا، کین گانگ، وزیر خارجه چین که )یکشنبه( در جریان 
سفر خود به آفریقا اکنون به قاهره سفر کرده است، گفت: ما تمایل مشترکی با 
مصر برای تقویت روابط و ادامه ارتباطات در ســطح رهبران دو کشور داریم.وی 
در ادامه مداخالت خارجی را عامل اصلی بحران در کشورهای خاورمیانه دانست 
و گفت: ما از اســرائیل می خواهیم که از اقدامات تحریک آمیز دست بردارد و از 
هرگونه اقدام یکجانبه ای که اوضاع را بدتر می کند، دوری کند.کین گانگ تصریح 
کرد: بی عدالتی که بر فلسطینی ها تحمیل می شود، نباید تا ابد ادامه یابد و نباید 
حقوق مشروع آنها را به خطر انداخت.وزیر خارجه چین گفت: جامعه بین المللی 
باید به توسعه راهکار دو کشور و اصل سرزمین در برابر صلح پایبند باشد و تالش 

های قابل ستایش برای مذاکرات انجام دهد.

نتانیاهو: 
با تهدیدات ایران مقابله می کنیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه به حمالت 
تجاوزکارانه علیه اهدافی در خاک سوریه ادامه خواهند 
داد، مدعی شــد که مانع دســتیابی ایران به ســالح 
اتمی می شــوند.به گزارش فارس، »بنیامین نتانیاهو« 
نخســت وزیر رژیم موقت صهیونیســتی )دوشنبه( بار 

دیگر توهمات و ادعاهای نخ نماشــده خود علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار 
کرد.نتانیاهو طی مراســم کنار رفتن »آویو کوخاوی« از ریاست ستاد کل ارتش 
این رژیم و انتصاب »هرتزی هالِوی« به جای او، مدعی شد: »ما برای جلوگیری 
از رسیدن ســالح های ایران به سوریه تالش خواهیم کرد«.به نوشته رسانه های 
عبری زبان، وی در ادامه تهدیدهای خود علیه تهران گفت: »ما به هدف قرار دادن 
مواضع ایران در سوریه ادامه خواهیم داد. با تهدیدات ایران به طور جدی برخورد 
خواهیم کرد و از دستیابی آنها به سالح اتمی جلوگیری می کنیم«.نخست وزیر 
رژیم کودک ُکش صهیونیستی درباره توافق های عادی سازی روابط با تعدادی از 
کشورهای عربی ادعا کرد: »ما در دیپلماسی، اقتصاد و فناوری قوی ترین هستیم 

و همین مسئله منجر به امضای توافق های ابراهام شد«.

مقتدی صدر برای بازگشت به روند سیاسی 
آماده می شود

شــبکه المانیتور گزارش داد که بازگشــت رهبر جریان صــدر عراق به عرصه 
سیاســی و کنار گذاشــتن انزوای سیاســی که از چند ماه قبل آغاز کرده بود، 
امری قریب الوقوع اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از بغداد الیوم، این شبکه در 
گزارشــی نوشــت که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از طریق پیامی که 
با نماز یکپارچه فرستاد، نشــان داد که تالش می کند بار دیگر به روند سیاسی 
بازگردد و فعالیت سیاســی خود را مجدداً بعد از یک دوره وقفه از سربگیرد که 
این امر برگرفته از نگرانی او از تحرکات چارچوب هماهنگی است و نیز فرصتی 
کــه خود صدر به چارچوب هماهنگی داد.المانیور نوشــت، تحرکات صدر برای 
بازگشــت به روند سیاسی همزمان با اخباری مبنی بر وجود اختالفات در داخل 
حزب الدعوه به رهبری نــوری المالکی و نیز اختالفات در چارچوب هماهنگی 
است.طبق اطالعاتی که المانیتور به دست آورده، این اختالفات منجر به خروج 
۱۲ نماینده از چارچوب و حرکت آنها به ســمت ایجاد یک فراکسیون سیاسی 
جدید شــد، مساله ای که ممکن اســت صدر تالش  کند طی روزهای آتی از آن 
بهره برداری کند.طبق پیش بینی های این شبکه، تالش های صدر برای بازگشت 
به روند سیاســی فقط صرفاً برای بهره برداری از اختالفات سیاسی کنونی میان 
چارچوب هماهنگی نیست، بلکه تالشی برای حفظ نفوذ سیاسی صدر از طریق 
ممانعت از کنتــرل کامل چارچوب هماهنگی و حزب الدعوه بر نهادهای دولت 
پس از اخراج مسئوالن آن و جایگزین کردن آنها با مسئوالن دیگری که نزدیک 

به چارچوب هماهنگی و احزابش هستند.

اکثر ژاپنی ها از انحالل پارلمان کشورشان 
حمایت می کنند

نظرســنجی جدید روزنامه یومیوری نشــان می دهد که اکثریت مردم ژاپن 
معتقدند که پارلمان باید منحل شود و انتخابات جدیدی در این کشور برگزار 
شود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در ماه دسامبر »کویچی 
هاگیودا« مسئول سیاستگذاری حزب حاکم لیبرال دموکراتیک ژاپن گفت که 
الزم است پارلمان منحل شود و انتخابات جدیدی برگزار شود. این در زمانی 
بود کــه دولت توکیو برای افزایش مالیات ها بــرای تامین هزینه های دفاعی 
پیشــنهاد داد و این سیاستمدار تاکید داشــت که انحالل پارلمان و برگزاری 
انتخابات برای این است که مشخص شود که آیا این اقدام درست است یا خیر 
و توسط مردم حمایت می شود یا خیر.نتایج نظرسنجی یومیوری شیمبون در 
روز دوشنبه نشان داد که برگزاری انتخابات در اسرع وقت و انحالل پارلمان، 
موضوعی است که ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان موافق آن بودند.در عین حال، 
۳۳ درصــد گفته اند که خواهان برگزاری انتخابــات جدید و انحالل پارلمان 
هستند تا در سال جاری برگزار شــود، در حالی که ۱۱ درصد گفته اند سال 
آینده زمان خوبی خواهد بود. همچنین ۳۳ درصد دیگر گفتند که نمی خواهند 

انتخابات جدید قبل از سال ۲۰۲۵ برگزار شود.

رونمایی اسرائیل از سامانه پدافندی ضد 
پهپاد »گنبد پهپاد«

یک شــرکت اسرائیلی تولید کننده تسلیحات نظامی از سامانه پدافندی جدیدی 
در برابر بالگردها و پهپادها رونمایی کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، 
شــرکت صهیونیســتی »رافائل« تولید کننده تجهیزات نظامی که سامانه دفاع 
موشکی »گنبد آهنین« را برای اســرائیل طراحی و ساخته است، از قابلیت های 
جدید و پیشــرفته ای در ســامانه »گنبد رهگیری بالگردها« رونمایی کرد که با 
استفاده از روش هایی از جمله پرتو لیزر، بالگردها و پهپادها را در فاصله بیش از ۵۰ 
 Drone« کیلومتری شناسایی و رهگیری می کند.طبق این گزارش، این سیستم که
Dome« )گنبد پهپاد( نام گذاری شــده است، به واحدهای مانور اجازه می دهد تا 

تهدیدات هوایی را شناسایی کرده و آن ها را مدت ها قبل از اینکه به خطر تبدیل 
شــوند، خنثی کنند، هم چنین این سیستم امکان محافظت از پایگاه های نظامی، 
مناطق تجمع نیروها و  اســتراتژیک مانند فرودگاه ها را فراهم می کند.وب سایت 
اسرائیلی »ماکو« در این باره گزارش داد که هرچه مسافت شناسایی بیشتر باشد، 
این سیســتم به خوبی برای تهدید آماده می شود و به آن پاسخ می دهد، به ویژه 
اینکــه می تواند بالگرد یا پهپاد را از فاصلــه ۵۰ کیلومتری خنثی کند.طبق این 

گزارش، این سامانه از یک پست فرماندهی کنترل می شود.

درخواست آلمان از روسیه برای ارائه 
»مراقبت های پزشکی« به ناوالنی

آلمان خواســتار ارائه »مراقبت های پزشکی ســریع« به الکسی ناوالنی، منتقد 
کرملین شد که در حال حاضر در زندانی در روسیه به سر می برد.به گزارش ایسنا، 
به نوشته روزنامه گاردین، الکســی ناوالنی، منتقد و مخالف برجسته والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه مدعی شد که نشانه های آنفلوانزا 
از جمله تب را دارد اما همچنان در ســلول انفرادی خود در زندانی فوق امنیتی 
در خارج از مســکو به سر می برد و مقامات زندان روسیه هیچ اقدامی نسبت به 
درمان او انجام نداده اند.ســخنگوی دولت آلمان گفت: همانطور که بســیاری از 
پزشکان روسیه اشــاره کرده اند، ناوالنی به کمک های درمانی »نیاز مبرم« دارد. 
ما از مقامات روسیه می خواهیم تا »فورا و تماما« چنین کمک هایی را به او ارائه 
دهند.برلین همچنین با اشاره به حبس ناوالنی که به گفته آنها »انگیزه سیاسی« 
دارد، خواســتار آزادی او شد.الکسی ناوالنی ۴۶ ساله که چندین پرونده حقوقی 
علیه او در جریان بود، در ۲۰ اوت ۲۰۲۰ در راه بازگشت از تومسک به مسکو در 
هواپیما بیمار شد و پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستانی در شهر امسک، 
جنوب غربی ســیبری منتقل شد.سپس او به کما رفت و در بخش مراقبت های 
ویژه بستری شد و بعد از آن با هواپیما برای درمان به برلین منتقل شد. در تاریخ 
۲ سپتامبر، دولت آلمان اعالم کرد که ناوالنی با سم نوویچوک مسموم شده بود. 
مقامات روســیه با اشاره به اینکه قبل از انتقال وی به برلین هیچ گونه سمی در 
بدن او یافت نشد، بارها آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه جهت رسیدگی 
به این پرونده اعالم کردند. ناوالنی پس از بازگشــت به روسیه، بازداشت و بابت 
نقض آزادی مشــروط زندانی شد. جوامع غربی این اقدام روسیه و زندانی شدن 

الکسی ناوالنی را محکوم کرده اند.

زلنسکی علیه خبرنگاران و چهره های فرهنگی 
روسیه تحریم وضع کرد

زلنسکی در حکمی دســتور داد تا قطعنامه شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین 
در اعمال تحریم علیه ۱۹۸ فرد شــامل خبرنگاران و چهره های فرهنگی روسی 
وضع شود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهوری اوکراین علیه »آندری کونچالوفســکی«، کارگردان، »آنجلینا ووک«، 
مجری تلویزیون، »رودیون میروشکین«، سفیر سابق لوهانسک در روسیه و چند 
تن از خبرنگاران روســی تحریم وضع کرده است.بر اساس حکم زلنسکی که در 
وبســایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شد، آمده است: بر اساس ماده ۱۰۷ 
قانون اساســی اوکراین، من اعالم می کنم که قطعنامه شــورای دفاع و امنیت 
ملی اوکراین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ اجرایی شــود و بر اســاس آن، یکسری 
از چهره های فرهنگی و خبرنگاران روسی تحت تحریم های اقتصادی و یکسری 
اقدامات محدود کننده قرار می گیرند.این حکم از همان روز یکشنبه اجرایی شده 
است.تحریم ها علیه ۱۹۸ فرد روســی اعمال شده که همگی خبرنگار، مجری 
تلویزیون، وبالگ نویس، ســتون نویس، بازیگر، خواننده و یک نفر هم فرماندار 
ســابق مســکو اســت.همچنین در میان افرادی که در این فهرست قرار دارند، 

می توان به یکسری از اتباع اوکراینی و بالروسی نیز اشاره کرد.

بهره برداری جمهوری خواهان از ماجرای کشف اسناد محرمانه

رسوایی بایدن، شانس ترامپ را برای پیروزی افزایش داد؟
انتظار می رود کشــف اسناد طبقه بندی شــده دولتی در خانه 
بایــدن، ابعاد تازه ای در فضای سیاســی رقابت آمیز آمریکا و در 
آســتانه ورود به رقابت های انتخاباتی ۲۰۲۴ پیدا کند.به گزارش 
خبرآنالین، کاخ سفید روز شنبه تایید کرد که اسناد طبقه بندی 
شــده دولتی بیشتری در خانه رئیس جمهور جو بایدن در دالور 
پیدا شده است.ریچارد ساوبر، بازپرس ویژه کاخ سفید در بیانیه ای 
گفت که در مجموع شــش صفحه ســند محرمانــه در اقامتگاه 
ویلمینگتون بایدن کشف شد. کاخ سفید قباًل گفته بود که فقط 
یک صفحه از اسناد محرمانه در منزل بایدن پیدا شده است .ساوبر 
گفت: اولین ســند روز چهارشنبه گذشته توسط وکیل شخصی 
بایدن شناســائی و تحویل داده شــد و پنج سند دیگر هم اواخر 
همان هفته کشف شد.وی همچنین خبر داد که بایدن این اسناد 
را داوطلبانه و فوری به وزارت دادگســتری تحویل داده است.وی 
همچنین افزود: ما مطمئن هســتیم که این اسناد سهواً در این 
مکان ها رها شده اند و رئیس جمهور و وکالی او بالفاصله پس از 
کشف این اشــتباه وارد عمل شدند. بالفاصله پس از کشف دوم، 
بایدن در مورد این اســناد با خبرنگاران گفتگو کرد و گفت: این 
اسناد در در گاراژ منزل من که در آن قفل هم بود پیدا شده. پس 
اسناد در دسترس نبودند. بایدن همچنین افزود: مردم می دانند 
که من اسناد طبقه بندی شده را جدی می گیرم. من همچنین با 
بررسی های وزارت دادگستری کاماًل همکاری کردم.گفتنی است 
که نوامبر گذشته نیزمجموعه ای از اسناد طبقه بندی شده دولت 
در دفتری که بایدن در یک اندیشــکده در واشنگتن دارد کشف 
و به آرشــیو ملی تحویل داده شد. کاخ سفید در اینباره گفت که 
اسناد در آنجا، در یک کمد قفل شده بوده است. بر اساس گزارش 
ها، این اســناد مربوط به دوره ای که بایــدن معاون اوباما بود و 
شامل اطالعاتی درباره اوکراین، ایران و بریتانیا می شد. بر اساس 
قانون آمریکا تمام اسناد ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور 

پس از پایان یک دولت باید به آرشیو ملی تحویل داده شود.مریک 
گارلند، دادستان کل آمریکا، روز پنجشنبه، دادستان سابق فدرال 
رابرت هور را به عنوان بازرس ویژه برای تحقیق در مورد کشــف 
این اسناد طبقه بندی شده منصوب کرد. هور، بازرس ویژه، یک 
دادستان قدیمی است که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به عنوان وکیل 
ایاالت متحده در ناحیه مریلنــد، با انتصاب رئیس جمهور وقت 
دونالد ترامپ، خدمت کرده است. او قباًل روی پرونده های مختلف 

امنیت ملی، فساد عمومی و کالهبرداری شرکتی کار کرده است.
کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا 
روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از تخطی بایدن از قانون 
و از اینکه در مورد پرونده هائی مشــابه بــا ترامپ و بایدن رفتار 
متفاوتی شده است انتقاد کرد.گفتنی است چند ماه قبل نیز اسناد 
محرمانه ای در ویالی شــخصی ترامپ کشــف شد اما بر خالف 
بایدن که با بازرسان و دادگستری کامال همکاری داشت، ترامپ 

در ابتــدا در برابر بازگرداندن اســناد مقاومت کرد و وکالی او در 
مواقعی بازرســان فدرال را گمراه کردند. پس از ماه ها رفت وآمد 
بین دولت و دســتیاران ترامپ، ۱۵ جعبه سند در ژانویه ۲۰۲۲ 
بازگردانده شــد. به گفته اف بی آی، این جعبه ها شامل ۱۸۴ سند 
طبقه بندی شده، از جمله ۲۵ سند با عالمت فوق محرمانه بود. اما 
 FBI اســناد بیشتری هنوز در مارآالگو باقی مانده بود و در نهایت
در ماه اوت به اســتراحتگاه وی حمله کرد تا بقیه را بازیابی کند. 
اکنون دموکرات ها و جمهوری خواهان نیز در کمیته های اطالعاتی 
مجلس سنا و مجلس نمایندگان به دنبال بررسی آسیب احتمالی 
هر دو پرونده اسناد ترامپ و بایدن هستند.انتظار می رود که این 
اتفاق ابعاد تازه ای در فضای سیاســی رقابــت آمیز آمریکا و در 
آســتانه ورود به رقابت های انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ پیدا کند. بایدن پیش از این ترامپ را به ســهل 
انگاری در رعایت مالحظات امنیتی متهم کرده بود و اکنون خود 
با اتهام مشابهی روبه روست؛ اتهامی که مورد استقبال جمهوری 
خواهان نیز قرار گرفته اســت. به ســختی می توان پذیرفت که 
زمانبنــدی این رخــداد تصادفی بوده و ارتباطــی با تالش های 
جمهوری خواهان در زیر ســوال بردن تعهد دولت بایدن در سال 
آخر ریاست جمهوری او نداشته باشد. حتی اگر این مقدار بدبینی 
واقعیت نداشته باشد، بهره برداری جمهوری خواهان نه تنها برای 
تضعیف جایگاه بایدن بلکه برای تبرئه ترامپ از اتهاماتی که او را 
تا سرحد محاکمه نزدیک کرد، می تواند یکی از پیامدهایی باشد 
که جمهوری خواهان فارغ از تصمیم به نامزد کردن ترامپ برای 
انتخابات آتی به آن نیاز دارند. به این ترتیب، کشــف این اسناد و 
اتهامات متعاقب آن را جدای از ابعاد حقوقی باید سرآغازی دانست 
بر تشــدید رقابت های حزبی که در جامعه به شدت قطب بندی 
شده آمریکا معلوم نیست چه زوایای جدیدی را در ماه های پیش 

رو تجربه خواهد کرد.

دبیرکل ناتو معتقد است که کشورهای 
غربی به زودی ارائه تسلیحات سنگین 
به اوکرایــن را افزایش خواهند داد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از اسپوتنیک، 
به گفته ینس استولتنبرگ، دبیر کل 
ناتو، متحدان ائتالف آتالنتیک شمالی 
می داننــد که اوکراین بــه تانک های 
جنگــی مانند لئوپــارد ۲ آلمان نیاز 
دارد.استولتنبرگ گفت: »این یکی از 
موضوعاتی خواهد بود که در رامشتاین 
)پایگاه هوایی آمریکا در آلمان( به آن 
خواهیــم پرداخــت. اوکراین در آنجا 
نماینده خواهد داشت. تعهدات اخیر 
برای تامین تجهیزات نظامی سنگین 
بســیار مهم اســت و مــن در آینده 
نزدیک انتظار بیشتری دارم«.به گفته 
وی، او انتظار دارد که پس از نشست 
۲۰ ژانویــه در رامشــتاین، حامیان 

اوکرایــن بتواننــد کمک های نظامی 
جدید را اعالم کنند.دبیرکل ناتو اضافه 
کرد: »مــن از تصمیم آلمان و ایاالت 
متحــده در مورد تامیــن نفربرهای 
زرهی بســیار اســتقبال می کنم. و 
همچنین موافقت فرانسه برای تامین 
تانک های جنگی سبک. من مطمئن 
هستم که سایر متحدان نیز کمک های 
جدید را در رامشــتاین اعالم خواهند 

کرد«.به گفته اســتولتنبرگ، اکنون 
مرحلــه تعیین کننــده درگیری در 
جریان اســت. وی تاکید کرد: »ما در 
حال تجربه نبردهای سختی هستیم. 
بنابراین، مهم است که سالح های الزم 
برای پیروزی و تداوم وجود یک کشور 
مســتقل را در اختیــار اوکراین قرار 
دهیم. ممکن اســت متناقض به نظر 
برســد؛ اما حمایت نظامی از اوکراین 

سریع ترین راه برای صلح است«.روسیه 
پیش از این به دلیل ارسال تسلیحات 
به اوکراین یادداشتی برای کشورهای 
ناتو ارسال کرده بود. سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روســیه خاطرنشان 
کرده بود که هر محموله ای که حاوی 
تسلیحات برای اوکراین باشد به یک 
هدف قانونــی برای روســیه تبدیل 
خواهد شد.دبیرکل ناتو در مصاحبه با 
روزنامه آلمانی هندلزبالت نیز گفت، 
عادی ســازی روابط با روسیه پس از 
پایان درگیری در اوکراین قابل بحث 
نیست.ینس استولتنبرگ روز یکشنبه 
در مصاحبه ای گفــت: » روابط مثل 
قبل نخواهد شد حتی اگر سالح ها در 
اوکراین به زمین گذاشته شوند، نباید 
انتظار داشته باشــیم که روابط ما با 

روسیه عادی شود.«

دبیرکل ناتو: 

به زودی ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین افزایش می یابد

رئیس جمهوری کرواسی ضمن تاکید بر مخالفت خود با تحریم ها علیه مسکو، گفت که ایاالت متحده آمریکا و ناتو مشغول یک »جنگ 
نیابتی« علیه روســیه در خاک اوکراین هستند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، خبرگزاری »هینا« کرواسی به نقل از زوران 
میالنوویچ، رئیس جمهوری این کشــور اعالم کرد: واشــنگتن و ناتو با کمک اوکراین در حال حاضر مشغول به یک »جنگ نیابتی« علیه روسیه هستند.وی همچنین طی این 
کنفرانس خبری در »وکووار« شهری واقع در شرق کرواسی افزود که »هیچ منطقی« برای اعمال تحریم ها علیه مسکو وجود ندارد.رئیس جمهور کرواسی در این راستا تصریح 
کرد: هدف نباید حذف والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه باشد. هدف نباید اعمال تحریم ها باشد. اعمال تحریم ها »غیرمنطقی« هستند و ما هیچ چیزی از طریق آن ها به 
دست نخواهیم آورد. این تحریم ها فقط یک جنگ را به جنگی دیگر تبدیل می کند. با این تحریم ها چه احساسی به من دست خواهد داد؟ آیا باید حس کنم که »برده آمریکا« 
هستم؟!پارلمان کرواسی پیشتر نیز از پیشنهاد این دولت مبنی بر ارائه آموزش  به ارتش اوکراین حمایت نکرد. زوران میالنوویچ نیز قبال از آموزش سربازان اوکراینی در خاک 
کرواسی حمایت نکرده بود. به عقیده او، آموزش سربازان اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا »پیامدهای خطرناکی« به دنبال دارد.والدیمیر پوتین در تاریخ ۲۴ فوریه حمله به 

اوکراین را با هدف »نازی زدایی« و جلوگیری از پیوستن این کشور به ناتو آغاز کرد؛ حمله ای که روسیه خود آن را »عملیات ویژه نظامی« نامیده است.

رئیس جمهور ترکیه گفت که اگر سوئد نتواند اقدامی علیه پ ک ک انجام دهد، ممکن است تنش در روابط بین دو کشور تشدید 
شود.به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه یکشنبه شب در سخنانی گفت که اگر سوئد در اقدام خود علیه 

پ ک ک شکســت بخورد، ممکن است تنش در روابط بین دو کشور تشدید شــود.وی افزود: سوئد و فنالند ۱۳۰ تروریست را همانطور که ما درخواست کردیم برای 
تایید پیوستن آنها به ناتو، تحویل ندادند.رجب طیب اردوغان تأکید کرد، این مایه تاسف است که تظاهرات مکرر حامیان پ.ک.ک در سوئد متوقف نشده است.فنالند 
و سوئد سال گذشته با هدف حل و فصل نارضایتی آنکارا در مورد الحاق این دو کشور به ناتو، توافقنامه ای را با ترکیه امضا کردند که ماه مه ارائه شد. از نگاه ترکیه، 
وعده های این دو کشور در مقابله با »تروریسم« محقق نشده و ورود به ناتو به تأیید همه ۳۰ کشور عضو این ائتالف نظامی بستگی دارد.آنکارا اعالم کرد، سوئد باید 
موضع روشن تری در برابر »تروریست ها« اتخاذ کند که بیشتر آنها شبه نظامیان کرد و متعلق به سازمانی هستند که آنکارا آن را مسئول کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ 
می داند.قرار اســت پارلمان ترکیه تصمیم آنکارا درخصوص عضویت این دو کشــور اســکاندیناوی در ناتو را تصویب کند و انتظار می رود در مورد هر دو درخواست به 

صورت همزمان رای گیری شود.

رئیس جمهور کرواسی: 

آمریکا و ناتو در اوکراین مشغول جنگ نیابتی علیه 
روسیه هستند

اردوغان:

 اگر سوئد نتواند علیه پ ک ک اقدام کند، تنش در 
روابط تشدید می شود
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پژوهشگران اثرات ربات های عروسکی را بر روی ساکنان احتمالی مریخ 
آزمایــش کردند و دریافتند که این ربات هــای بامزه و مجهز به هوش 
مصنوعی می توانند برای فضانوردان آینده فواید درمانی داشــته باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست)SCMP(، ژاپن 
به دنبال این اســت که روزی عروسک های رباتیک به شکل فوک به نام 
»پارو«)Paro( را به فضا پرتاب کند. هدف این اســت که این ربات های 
خواســتنی که مجهز به هوش مصنوعی هستند، به فضانوردان کمک 
کنند تا با استرس کنار بیایند و حتی در سیاره سرخ با آنها همنشینی 
کنند.این شــرکت ژاپنی قبال شبیه سازی دو هفته ای ماموریت مریخ را 
در یک ایســتگاه تحقیقاتی واقع در یک بیابان در ایاالت متحده انجام 
داده است.فضانوردان احتمالی در این رویداد تمرینات کمک های اولیه 
را انجام دادند، غذای خود را کشــت کردند و نمونه برداری از ســنگ و 
خاک مریخ را شبیه سازی کردند. عجیب تر این که »پارو« را هم آزمایش 
کردند.در گزارشــی از این شبیه سازی آمده است: ما بررسی کردیم که 
پارو)Paro( چگونه احساســات استرس و انزوا را کاهش داد و داده ها در 
حمایت از پژوهش ها در مــورد ماموریت های آینده مفید خواهند بود. 
نیمی از شــرکت کنندگان در این آزمایش در هفته اول با »پارو« وقت 
گذراندند، در حالی که بقیه در هفته دوم به آن دسترســی داشتند.این 
ربات که در سال ۱۹۹۸ توسط تاکانوری شیباتا، پژوهشگر موسسه ملی 
علوم و فناوری صنعتی پیشــرفته در توکیو طراحی و معرفی شــد، به 
عنــوان یک ابزار درمانی در بســیاری از مراکز مراقبتی، کارآمدی خود 

را نشان داده است.

پژوهشــگران »دانشــگاه هاروارد« در پروژه جدیدی، به بررسی یک 
روش آزمایشــی روی موش ها پرداختند که شــاید بتواند روند پیری 
را معکوس کند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، دانشمندان 
»مدرسه پزشــکی هاروارد«)HMS( به بررسی دلیل پیری پرداخته اند 
و یــک راه ممکن را برای معکوس کردن آن شناســایی کرده اند. آنها 
در آزمایش هایی که روی موش ها انجام شد، نشان دادند که مشکالت 
رخ داده در اپی ژنتیــک، عالئم پیری را تحریــک می کنند و راه اندازی 
مجدد می تواند آنها را معکوس کند و شاید طول عمر را افزایش دهد.

ژنوم ما شامل نقشه کاملی از DNA است که در تک تک سلول های بدن 
ما یافت می شــود اما این تصویر کامل نیست، بلکه یک الیه اطالعات 
اضافی به نام اپی ژنوم، بــاالی آن قرار دارد و کنترل می کند که کدام 
ژن در انواع گوناگون ســلول ها روشــن و خاموش شــود. گویی همه 
ســلول های بدن ما براساس یک دفتر راهنمای عملیاتی کار می کنند 
که همان ژنوم اســت اما اپی ژنوم مانند فهرســتی از مطالب است که 
سلول های گوناگون را به فصل های مختلفی هدایت می کند که همان 
ژن ها هستند. از این گذشته، سلول های ریه به دستورالعمل هایی نیاز 
دارند که بســیار متفاوت با ســلول های قلب هستند.عوامل محیطی 
و ســبک زندگی مانند رژیم غذایــی، ورزش و حتی تجربیات دوران 
کودکی می تواننــد بیان اپی ژنتیک را در طول زندگی ما تغییر دهند. 
تغییرات اپی ژنتیکی با سرعت پیری بیولوژیکی مرتبط هستند اما اینکه 
آیا آنها عالئم پیری را نشان می دهند یا خود یک عالمت هستند، هنوز 
مشخص نبود. پژوهشگران در این پروژه، آزمایش هایی را روی موشها 

انجام دادند تا پاسخ را متوجه شوند.

تاثیر عروسک های رباتیک بر 
ساکنان آینده مریخ!

آزمایش یک درمان احتمالی برای 
معکوس کردن روند پیری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آندری شهروند ۳۵ ساله در شهر خرسون اوکراین در مصاحبه با خبرنگار 
رویترز نشان می دهد که چگونه توسط نیروهای روسی به گوش هایش 

شوک برقی وصل شده است./ رویترز

احتمال تولید نسخه آفرود دو در شورولت بلیزر
انتشار طراحی اولیه خودرویی با لوگوی شورولت و اشاره برخی حساب های اینستاگرامی به نام بلیزر، احتمال تصمیم مسئوالن 
جنرال موتورز برای عرضه ی نســخه آفرود شــورولت بلیزر را بر زبان ها انداخته است.حساب رسمی استودیوهای طراحی جنرال 
موتورز هیچ اشــاره ای به شــورولت بلیزر بودن این طرح ندارد. ما می خواهیم این موضوع را کاماًل روشن کنیم؛ زیرا چند نفر در 
حساب اینستاگرام خود گفته اند که این آفرود دو در با نشان شورولت به نسخه آینده بلیزر ربط دارد. در واقع، هیچ اشاره ای به این 
موضوع نیست مگر این که »طرحی خشن و قدرتمند« توسط برایان مالچوسکی در صفحات اینستاگرام این افراد به چشم می خورد.

همان طور که مشخص است، اتصال کلمه ی بلیزر به این طرح فقط در ذهن ما نیست. به حساب اینستاگرام مالچوسکی بروید و 
خواهید دید که او آن را بلیزر می نامد. به طور خاص، او می گوید که در سال ۲۰۱۵ به عنوان بلیزر »کمی متفاوت« تصور می شد. 
کلمه ی کلیدی در آن جمله فقط همین »بلیزر« بود، زیرا همه ی ما می دانیم که در نهایت نام بلیزر دوباره متولد شده چه خوب 
باشــد چه بد.با در نظر گرفتن تمام این موارد، دیدن شخصیت کالسیک بلیزر در این طرح آسان است. قوس چرخ های عمودی 

حاوی الستیک هایی هستند که برای عملکرد طوالنی آفرود )خارج از جاده( آماده به نظر می رسند. 

»پادشاه« به رکورد تاریخی عبدالجبار نزدیک شد
لبرون جیمز دومین بازیکن در تاریخ NBA شد که مرز ۳۸ هزار امتیاز را رد کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، لبرون 
جیمز به دومین بازیکن تاریخ NBA تبدیل شــد که به رکورد ۳۸ هزار امتیاز می رســد و بر این اساس او به رکورد تاریخی کریم 
عبدالجبار نزدیک شــد.جیمز که در بیستمین فصل خود در رقابت های NBA بازی می کند، به ۱۱ امتیاز برای رسیدن به رکورد 
۳۸ هزار امتیاز نیاز داشت و در کوارتر اول بازی خانگی لس آنجلس لیکرز مقابل فیالدلفیا به این مهم رسید.این بسکتبالیست ۳۸ 
ساله در این فصل به طور میانگین ۲۹ امتیاز در هر بازی کسب کرده است و در مسیر شکستن رکورد عبدالجبار، بسکتبالیست 
پیشین لیکرز قرار دارد که در مجموع ۳۸۳۸۷ امتیاز کسب کرده است و جیمز می تواند به این رکورد هم برسد و پرامتیازترین 

بسکتبالیست تاریخ NBA لقب گیرد.
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فروغ زندگی
 Spark کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
of life ترجمه شــده که نخستین بار در سال ۱۹۵۲ 
منتشــر شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و 
رمانی که در آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی 
صحبت می کند.اریش ماریا رمارک در سال ۱۸۹۸ در 
آلمان به دنیا آمد. جوانی او همزمان با جنگ جهانی 
اول بود و به زیر پرچم خوانده شــد تا در جبهه غرب 
نبرد کند. رمــارک بین ســال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ 
خانه ای در ســوئیس بنا کرد و بــر آن بود موقتی در 
آن زندگی کند اما رژیم نازی کتاب های او را که ضد 
جنگ بود، در آلمان توقیف و تابعیت او را لغو کرد. او  
شــاهد جنگ جهانی دوم نیز بود و در بیشتر آثارش 
سرباز حاضر در میدان جنگ را محور اصلی داستان هایش قرار داده است، کسی که وحشت هجوم 
وحشیانه جنگ را متحمل می شود. اریش ماریا رمارک در سال ۱۹۷۰ درگذشت. داستان کتاب در 
یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ جهانی دوم و در بخشی به نام اردوگاه کوچک اتفاق می افتد. 
زندانیانی که از شــدت ضعف توان کار کردن ندارند، تا زمانی که مرگ آن ها را نجات دهد در این 
خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اسکلت و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی که 
دیگــر نمی توانند نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای خوردن ندارند و یا انقدر بیمار 
هســتند که نمی توانند از جایشان تکان بخورند، بلکه به این دلیل که باورشان به نجات یافتن از 
دســت رفته است.وقتی نیروهای متفقین به شــهری که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، 
اســکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک است که به خودش اجازه می دهد باور کند 
ممکن است نجات پیدا کند و ما شاهد آخرین تالش ها و جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم.  ..

مصطفی ساندال
 )Mustafa Sandal :مصطفی ساندال )به ترکی استانبولی
)زاده ۱۱ ژانویه ۱۹۷۰،استانبول(، از خوانندگان معروف 
موســیقی پاپ کشور ترکیه می باشــد. او در ۱۱ ژانویه 
ســال ۱۹۷۰ در استانبول به دنیا آمد. پدر بزرگ و مادر 
بزرگ او از هنرمندان و آهنگســازان قدیمی تلویزیون و 
رادیو ملی ترکیه بودند. او در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۸ با خواننده 
صربســتانی، امینا یاهوویچ صندل ازدواج کرد. ثمره این 
ازدواج ۲ پســر بنام های یامان و یاووز می باشد.مصطفی 
صندل تحصیالت ابتدای خود را در مدرســه تربیت به 
اتمام رســاند. سپس تحصیالت متوســطه به باال را در 
ژنو ســوئیس در کالج ›College Du Leman‹ مشغول به 
تحصیل شــد. او پس از هشت سال تحصیل در سوئیس 
برای تکمیل تحصیالت خود به امریکا، ایالت نیوهمپشایر در دانشگاه نیوهمپشایر مشغول تحصیل بود. 
در ســال ۱۹۹۰ تحصیالت خود را در آمریکا نیمه کاره رها کــرده و به لندن نقل مکان نمود. او ادامه 
تحصیالتش را در کالج امریکایی لندن به اتمام رســانید. او در طی این ســال ها به زبانهای انگلیســی، 
ایتالیایی و فرانسوی مسلط و قادر به صحبت کردن می باشد. در سال ۱۹۹۹ پس از بازگشت به ترکیه 
به خدمت ســربازی اعزام و با تهیه معافیت پزشکی پس از ۲۸ روز خدمت در مالطیه از ارتش مرخص 
می شود.ســپس مغازه صندل و دمپایی فروشی خود را با نام »صندل مصطفی و پسران« باز میکند که 
امروز این مغازه پس از قصابی حســام غولچه پربازدیدترین مغازه شهر می باشد. وی در دهه ۱۹۹۰ با 
احیاء موسیقی پاپ ترکی شناخته شد و با فروش مجموع ۱۷ میلیون کپی یکی از موفق ترین خوانندگان 
پاپ در ترکیه شده اســت.مصطفی با آلبوم های نور ماه )مهتاب(، ماشــین:اتومبیل )Araba(، سرکش، و 

Karizma در کشورهایی چون آلمان، بلژیک، سوئیس]۲[ و اتریش]۳[ شناخته شده. 

سینما

بیست و هشتمین دوره جوایز ساالنه» انتخاب منتقدان« 
با اعطای جوایز اصلی به »همه چیز همه جا به یکباره« و 
سریال »بهتره به سول زنگ بزنی« برگزار شد.به گزارش 
ایســنا به نقل از ددالین، مراســم اعطای جوایز ساالنه 
انتخاب منتقدان در حالی برگزار شد که فیلم سینمایی 
»همه چیز همه جا به یکباره« ساخته مشترک »دانیل 
کوان« و »دانیل شاینرت« که در ۱۴ شاخه نامزد کسب 
جایزه بــود در نهایت جایزه بهتریــن فیلم، کارگردانی، 
فیلمنامه اصلی و تدوین را به خود اختصاص داد و »کیت 
بالنشت« برای بازی در فیلم »تار« و »برندن فریزر« هم 
برای فیلم »نهنگ« به ترتیب جوایز بهترین بازیگر زن و 

مرد را به خانه بردند.
»آواتار: راه آب« )جیمز کامرون(، »بابیلون« )دیمین شزل(، »بانشی های اینیشرین« )ماترین مک دونا(، 
»الویس« )باز لورمن(، »فابلمن ها« )اســتیون اســپیلبرگ(، »پیاز شیشــه ای: رمز و راز چاقو« )رایان 
جانســون(، »RRR« )اس.اس راجامولی(، »تار« )تاد فیلد(، »تاپ گان: ماوریک« )جوزف کوشینسکی( 
و »حرف های زنانه« )ســارا پولی( دیگر نامزدهای شــاخه بهترین فیلم این جوایز ســینمایی بودند.در 
سایر شــاخه ها، فیلم هندی-هالیوودی »RRR« ساخته »اس.اس راجامولی« برنده جایزه بهترین فیلم 
بین المللی سال شــد و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی هم به »حرف های زنانه« به کارگردانی »سارا 
پولی« رسید و »پیازه شیشه ای: رمز و راز چاقو« ساخته »رایان جانسون« هم برنده بهترین فیلم کمدی 
شد.»پینوکیو« ساخته »گیرمو دل تورو« عنوان بهترین انیمیشن بلند سال را از جوایز انتخاب منتقدان 
دریافــت کرد و »آواتار ۲« هم به کســب جایزه بهترین جلوه های بصری اکتفــا کرد و جایزه بهترین 

فیلمبرداری سال هم به کلودیو میراندا« برای فیلم اکشن »تاپ گان: ماوریک« اعطا شد.

»انتخاب منتقدان« معرفی شدند
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