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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: به صراحت اعالم می کنیم طبق اعالم خود آژانس، هیچ فعالیت یا سایت هسته ای اعالم نشده ای در جمهوری اسالمی ایران وجود 
ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع 
مهمی که وجود دارد این است که با همین مواضعی که مرتب تغییر می دهند مانند اینکه سخنگوی اتحادیه اروپا می گوید برجام نمرده است و مذاکرات ادامه دارد، 
مشهود است که چه اندازه در فضاسازی علیه جمهوری اسالمی صداقت دارند.وی عنوان کرد: موضوعی که در دستور کار ما بوده است رفع ابهامات و پاسخگویی به 

آنها بوده است. اتهاماتی که عناصر ضد انقالب طی سال ها آن را عنوان و مطرح می کنند...
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اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

هیچ فعالیت یا سایت هسته ای اعالم نشده ای در ایران وجود ندارد
info@sobh-eqtesad.ir

کاهش بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در۱۴۰۲
عدالت در پرداختی ها؛ مطالبه جدی 

پرستاران
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری ســرانجام پس از حدودا ۱۵ سال 
درحالی از تیرماه امســال برای اجرا ابالغ شــد که تکلیف شده بود معیار 
محاسبه مبالغ از اول دی ماه ۱۴۰۰ باشد؛ موضوعی که سرانجام در روزهای 
منتهی به روز پرستار و البته بدون ضابطه مشخص، به شکل علی الحساب 
پرداختی هایی نامنظم در اختیار پرستاران قرار گرفت و گالیه هایی را رقم 
زد؛ این درحالیســت که به اذعان مسووالن نظام پرســتاری اعداد و ارقام 
بودجه ای اجــرای این قانون برای ۱۴۰۲ نیز واقعی نبوده و ناقص اســت.

به گزارش ایســنا، پس از آنکه مقرر شد تا معیار محاسبه کارانه پرستاران 
بر اســاس قانون تعرفه گذاری خدمات از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ باشد، 
سرانجام با رایزنی های انجام شده توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پرســتاری، بودجه درنظر گرفته شده برای این کار ۵۲۰۰ 
میلیارد تومان درنظر گرفته شد. این بودجه برای یک سال کامل ۱۴۰۱ و 
سه ماه پایانی ۱۴۰۰ مقرر شده بود؛ هرچند که تاکنون و با گذشت یک سال 
از زمانی که به عنوان معیار برای پرداخت ها درنظر گرفته شد، همچنان تنها 
معوقات چندماه پرداخت شــده است.اما این شیوه پرداختی زمانی مشکل 
ســاز می شود که قرار باشد این پرداخت های نامنظم در شرایطی که حتی 
برخی بیمارستان ها هنوز سیســتم ثبت خدمات پرستاری کاملی ندارند، 
معیاری برای محاســبه بودجه تعرفه گذاری خدمات پرســتاری در سال 
۱۴۰۲ باشــد.به دنبال همین موضوع،  علی رغم اینکه بودجه تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری در سرانه سالمت دیده شده است اما بر اساس ردیف ۸۴ 
جدول شــماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه در ذیل ماده واحده و 
جداول کالن منابع و مصارف بودجه ســال ۱۴۰۲، بودجه پیشنهادی برای 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای سال آتی ۴۸۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت؛ رقمی که از بودجه سال جاری با وجود اجرای 

ناقص قانون نیز کمتر است.

ورود بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری به سرانه سالمت
در همین باره حمیدرضا عزیزی _ معاون توســعه و مدیریت منابع سازمان 
نظام پرســتاری،  در گفت وگو با ایسنا، گفت: بر اساس بند »ی« تبصره ۱۷ 
الیحــه بودجه ۱۴۰۲، تعرفه خدمات پرســتاری در ســرانه بیمه خدمات 
درمانی و ســالمت قرار گرفته است که در واقع با این اقدام یکی از اهداف 

راهبردی ما در سازمان نظام پرستاری محقق شده است.

لزوم رعایت عدالت در پرداختی به پرستاران
وی افزود: با توجه به اینکه در الیحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت بهداشت با ۲۷۳ 
هزار میلیارد تومان دارای باالترین بودجه بین دســتگاه های دولتی است، 
توقع می رود برای این مطالبه جدی پرستاران که در اصل موضوع کلیدی 
برای بخش قابل توجهی از بدنه نظام سالمت است، متناسب با نقش آفرینی 
و زحمات آنها ارزش گذاری و عدالت رعایت شود.او تاکید کرد: از جهتی قرار 
گرفتن تعرفه خدمات پرستاری در سرانه بیمه خدمات درمانی و سالمت، 
به معنای تامین منابع پایدار و پشــتوانه قوی اجــرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری است؛ به نحوی که می توان از این اقدام به عنوان کاری 
تاریخی یاد کرد و این امر برای ما بسیار ارزشمند است. امیدواریم مجلس 
شــورای اسالمی این موضوع را نه تنها تایید کند، بلکه بودجه مناسبی هم 
برای این کار در نظر بگیرد.عزیزی با تاکید بر اینکه مبالغ اعالم شــده در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری باید مورد 
رایزنی قرار گیرد، تصریح کرد: الزم است عدد اعالم شده هم برای سال آتی 
و هم به طور کلی افزایش متناســب و ساالنه داشته باشد و به واقعیت های 

جامعه نزدیک شود.

چالش عدم آمادگی HISهای بیمارســتانی بــرای ثبت خدمات 
پرستاری

وی به چالشــی که در زمینه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
در سال جاری وجود داشت اشاره کرد و گفت: HISهای بیمارستانی امسال 
آمادگی الزم برای اجرای طرح را نداشتند و به همین دلیل در بخش قابل 
توجهی از بیمارســتان های کشور، خدمات پرستاری به ثبت نرسید و این 
خود سبب شــد که در مرحله رسیدگی به اسناد و ورود به بیمه های پایه 
مقداری اطالعات و برآورد آنها با مشکل مواجه شود.وی افزود: اگر بستر کار 
فراهم بود که خدمات پرستاری از اول سال ۱۴۰۱ در HISها به ثبت برسد، 

قطعا برآورد مالی بیشتری برای بودجه ۱۴۰۲ صورت می گرفت. 

تعرفه گذاری خدمات پرســتاری نیازمند بودجه 10 هزار میلیارد 
تومانی

او درباره عدد پیشــنهادی ســازمان نظام پرســتاری بــرای اجرای قانون 
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری در ۱۴۰۲، اظهــار کرد: بر اســاس 
کارشناسی هایی که در سازمان نظام پرستاری انجام شده است؛ مبلغ مورد 
نیاز برآورد شده حداقل دو برابر بودجه سال جاری تخمین زده شده است. 
در ســال آتی طبق مدلی که پیش بینی شده اســت مبالغ کارانه و تعرفه 
گذاری خدمات پرســتاری، ادغام می شوند و با توجه به اعداد و ارقام فعلی 

توقع داریم بودجه فعلی در سال بعد حداقل دو برابر شود.

بودجه پیشنهادی 1402 از واقعیت های جامعه دور است
وی افزود: رقمی که در حال حاضر در الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده اســت بر 
اســاس اطالعات ثبت شده در مجموعه شورای عالی بیمه، توسط سازمان 
برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که قطعا این کار ناقص است چون 
همین االن در بخش خصوصی، تامین اجتماعی و بسیاری از بیمارستان های 
نیروهای مسلح، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ثبت خدمات صورت 
نگرفته است که این امر قطعا برآوردهای مالی بودجه سال آتی را با کاستی 
و چالش مواجه کرده و ســبب شده مبلغ در نظر گرفته شده از واقعیت ها 

دور باشد.

چرا تامین اجتماعی زیربار اجرای قانون نمی رود؟
او با گالیه از سازمان تامین اجتماعی برای عدم اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری در سال جاری، اظهارکرد: سازمان تامین اجتماعی چیزی 
که قانون رسمی کشور است و آیین نامه های آن در هیئت دولت به تصویب 
و ابالغ رسیده است را اجرا نکرده است و این مسئله باید هر چه زودتر حل 
شود. ما اکنون در نشست ها و کارشناسی های متعددی که با بیمارستان های 
دولتی و غیر دولتی داشــتیم متوجه شدیم بســیاری از بیماران و مراجعه 
کنندگان آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و پرداختی هایی 
از ســوی بیمه تامین اجتماعی صورت نگرفته و پرســتاران از این موضوع 

گالیه مند هستند.

ارومیه - زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ظهر چهارشنبه شهرستان خوی 
را لرزاند و موجب بروز خســارات مالی به ۱۵ روستا و مصدومیت بیش از ۶۰ 
نفر شد.خبرگزاری مهر - گروه اســتان ها: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر 
ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه چهارشنبه شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی 
را لرزاند.مکان دقیق این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض 
جغرافیایی ۳۸.۵۸ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شــده است.همچنین 
حدود ســاعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه دیروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشــتر 
همین منطقه را لرزانده بود.بر اســاس اعالم ســایت مرکز لرزه نگاری کشور 
تاکنــون ۷ زمین لرزه به بزرگی بین ۵.۴ تا ۲.۸ ریشــتر در این منطقه ثبت 
شده است.تاکنون این زمین لرزه موجب مصدومیت ۲۱ نفر و خسارت مالی به 
۱۵ روستا شده است، بر اساس اعالم مسئوالن مدیریت بحران این زمین لرزه 
تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.همچنین زمین لرزه ای با قدرت ۵.۴ 
ریشتر روز ۱۳ مهر امسال در خوی اتفاق افتاده بود که موجب خسارت کلی به 
هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد مسکونی شهری 
و روستایی شده بود.مدیر بحران شهرستان خوی گفت: تاکنون تعداد مصدومان 
زمین لرزه ظهر امروز در خوی به ۶۰ نفر رســیده است.سالم خویی در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بیان اینکه تعداد مصدومین تاکنون ۶۰ گزارش 
شــده که مصدومیت آنها ناشی از فرار بوده اســت، افزود: ارزیابی در مناطق 
زلزله زده ادامه دارد.۱۵:۲۳ ارتباطات تلفن ثابت در شهرستان خوی پایدار است.

مخابرات منطقه آذربایجان غربی اعالم کرد که زلزله ظهر دیروز خوی تأثیری 
در ارتباطات مخابراتی تلفن ثابت در این شهرســتان نداشــته است.بر اساس 
داده های مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی مخابرات منطقه آذربایجان غربی، به 
دنبال زلزله ۵.۴ ریشــتری در شهرســتان خوی کلیه ارتباطات تلفن ثابت در 
منطقه تحت الشــعاع این زمین لرزه در حالت عادی و پایدار است.مشترکین 
گرامــی در مناطق تحت تأثیر این زلزله می توانند به صورت عادی از خدمات 
ارتباطی بر بستر تلفن ثابت استفاده کنند.همچنین مراکز پاسخگوی مشترکین 
آماده پاسخ به ســواالت مشــترکین در آذربایجان غربی هستند.مدیر بحران 
شهرســتان خوی گفت: در اثر زمین لرزه ۵.۴ ریشتری ظهر امروز چهارشنبه 
در خوی تاکنون خســارت جانی گزارش نشده است.سالم خویی در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشــاره به حضور بیش از ۱۸ تیم ارزیاب در مناطق زلزله زده 
خوی افزود: پس از وقوع زمین لرزه در خوی بالفاصله ۱۵ تیم ازریاب مدیریت 
بحران و ســه تیــم ارزیاب هالل احمر در منطقه حاضر شــده اند.وی با بیان 
اینکه تاکنون خسارت جانی در زمین لرزه گزارش نشده است، افزود: تا کنون 
۲۰ نفر در اثر زمین لرزه مصدوم شــده اند و احتمال افزایش مصدومان وجود 
دارد.خویی با بیان اینکه بر اساس ازریابی های اولیه ۱۵ روستای خوی در اثر 
زمین لرزه خسارت دیده اند، گفت: جزئیات دقیق بعد از اعالم گزارش تیم های 
ارزیابی اعالم می شــود.مدیر بحران خوی با اشاره به آماده باش کامل تیم های 
بحران، امدادی و … در خوی گفت: با توجه به تداوم پس لرزه ها از مردم تقاضا 
می شود خونسردی خود را رعایت کرده و نکات ایمنی را مدنظر داشته باشند.

خویی با بیان اینکه بیشتر مصدومان در حین خروج از منزل به صورت جزئی 
دچار شکستگی شده اند، افزود: مداوای مصدومان زمین لرزه در بیمارستان قمر 
بنی هاشــم )ع( خوی در حال انجام است.وی با اشاره به اینکه در این حادثه 
تاکنون مورد فوتی گزارش نشــده است، اضافه کرد: تیم های ارزیاب )۱۵ تیم( 
هم برای بررسی خسارت ها در شهر فیرورق و برخی روستاهای اطراف منطقه 
زلزله زده حضور دارند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی گفت: در 
پی وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی هالل احمر استان به حالت آماده باش 

کامــل درآمد.حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ۵.۴ 
ریشتری ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه، عمق ۱۲ کیلومتری زمین در استان آذربایجان 
غربــی، حوالی خوی را لرزاند.وی ادامــه داد: در پی این حادثه ۳ تیم ارزیاب 
هالل احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند 
و تمامی پایگاه های هالل احمر اســتان به حالت آماده باش درآمدند.محبوبی 
افزود: هنوز اطالعات دقیقی از میزان خســارات احتمالی این حادثه در دست 
نیســت، اما بر اساس گزارش های اولیه ۴ روستا خسارت شدید دیده اند و به 
محض دریافت گزارش های اولیه ارزیابان، اطالعات تکمیلی اعالم خواهد.مرکز 
لرزه نگاری کشــور اعالم کرد: از ساعت ۱۱ صبح دیروز تاکنون ۴ زمین لرزه 
در خوی به وقوع پیوسته است.بر اساس اعالم سایت مرکز لرزه نگاری کشور 
از ساعت ۱۱ صبح دیروز چهارشنبه تاکنون ۴ زمین لرزه به بزرگی ۳.۶ و ۵.۴ 
و ۲.۸ و نیز ۲.۹ در شهرستان خوی گزارش شده است.مکان دقیق زمین لرزه 
۵.۴ ریشتری در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۸.۵۸ و 
عمق ۱۲ کیلومتری زمین گزارش شده است.همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ 
دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشــتر همین منطقه را لرزانده 
بود.هنوز گزارشی از خسارت این زمین لرزه ارائه نشده است.همچنین زمین 
لرزه ای با قدرت ۵.۴ ریشــتر روز ۱۳ مهر امسال نیز در خوی اتفاق افتاده بود 
که موجب خســارت کلی به هزار و ۱۰۰ واحد و خســارت جزئی به بیش از 
چهار هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شده بود.فرماندار شهرستان خوی 
با اشــاره به وقوع زمین لرزه ۵.۴ ریشــتری در خوی از اعزام ۱۵ تیم ارزیاب 
بــه منطقه زلزله زده خبر داد.ذبیــح اهلل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه در اثر وقوع زمین لرزه ۵.۴ ریشــتری، تا این لحظه هیچ خسارتی 
گزارش نشــده است و امیدوارم در ادامه نیز نداشته باشیم، افزود: ارزیابان در 
اولین دقایق وقوع زمین لرزه به منطقه اعزام شــدند.وی ادامه داد: این زمین 
لــرزه در بخش فیرورق خــوی روی داده و ارزیاب ها بــا توجه به نزدیکی به 
مرکز شهرستان خوی، بالفاصله در محل زلزله حاضر شده اند.بر اساس اعالم 
مرکزلرزه نگاری کشــور زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ظهر چهارشنبه 
شهرستان خوی را لرزاند.ســایت لرزه نگاری کشور اعالم کرد: زمین لرزه ای 
به بزرگی ۵.۴ ریشــتر در عمق ۱۲ متری زمین ظهر امروز چهارشنبه ساعت 
۱۳ و ۳۸ دقیقه شهرســتان خوی را لرزاند.شدت زمین لرزه به حدی بود که 
در بیشــتر شهرهای شمالی آذربایجان غربی و حتی شهر تبریز در آذربایجان 

شرقی نیز احساس شد.
جزئیات کامل زمین لرزه امروز در خوی:

بزرگی: ۵.۴
محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی خوی

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳:۳۸:۱۲
طول جغرافیایی: ۴۴.۸۵
عرض جغرافیایی: ۳۸.۵۸

عمق زمین لرزه: ۱۲ کیلومتر
نزدیک ترین شهرها:

۹ کیلومتری خوی )آذربایجان غربی(
۳۵ کیلومتری ایواوغلی )آذربایجان غربی(

۳۸ کیلومتری زرآباد )آذربایجان غربی(
نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۶ کیلومتری ارومیه
۱۳۸ کیلومتری تبریز

60نفر مصدوم شدند

زلزله به ۱۵ روستای خوی خسارت زد

آغاز اجرای طرح »کاالبرگ الکترونیک«

 امکان خرید ۱۰ کاالی اساسی با اعتبار یارانه، یک ماه زودتر
عرضه در بورس راهکار عبوری است

95 درصد از شرکت کنندگان قرعه 
کشی متقاضیان واقعی نیستند

کاهش 9 درصدی ورودی آب به سدهای کشور

ســخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: مســئله تغییر قیمت  خودرو در شورای رقابت موضوعی است که 
باید بررسی و مورد بحث قرار بگیرد؛ وزارت صمت از عرصه خودرو در بورس کاال نتیجه خوبی گرفته است و 
موافق عرصه خودرو در بورس است منتها این را راهکار عبوری می داند نه یک راه حل قطعی.امید قالیباف در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که برای خرید خودرو از ایران خودرو ۱۱ میلیون 
متقاضی ثبت نام کردند آیا این تعداد از متقاضیان مصرف کنندگان واقعی هســتند؟ گفت: بدون تردید این 
تعداد مصرف کننده واقعی نیستند؛ سالیانه حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برای انواع مدل های خودرو 
داخلی متقاضی وجود دارد؛ پس چگونه است که چند مدل دستگاه ایران خودرو ۱۱ میلیون متقاضی ایجاد 

شده است؟ پس این آمار نشان می دهد....

در نشست خبری وزیران خارجه انگلیس و آمریکا مطرح شد؛

برجام در دستور کار ما نبوده است
وزیر ارتباطات و اطالعات در حاشیه جلسه دولت

قطع اینترنت های همراه از ساعت ۷:۳۰ تا 
۱۱:۳۰ در محدوده های برگزاری کنکور

وزیر ارتباطات و اطالعات گفت: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ 
فردا پنجشــنبه اینترنت در محدوده  حوزه های برگزاری 
کنکور با اطالع قبلی به ساکنان آن مناطق قطع می شود.

به گزارش ایســنا،  عیسی زارع پور در جمع خبرنگاران در 
حاشیه نشســت هیئت دولت گفت: در راستای وعده ای 
که در ایام انتخابات ریاست جمهوری برای کاهش پینگ 
بازی ها و افزایش سرعت بازی ها داشتم، اعالم می کنم که 
از روز گذشته این خدمت جدید آغاز شده است. این کار با 
همکاری گیمرها و بخش خصوصی و بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای انجام شد تا شاهد افزایش سرعت دانلود بازی ها و کاهش پینگ )زمان رفت و برگشت بین 
کامپیوتر با سرور ارایه دهنده بازی( باشیم.وی افزود: سامانه ای برای این کار راه اندازی شده است به 
نام radar.game. درباره بازی های پرکابرد آنجا می توان پینگ بازی ها را قبل و بعد از بازی ببینند و 
ابزارهایی طراحی شده است که گیمرها می توانند از آنها استفاده کنند تا تجربه کاربری شان را بهبود 
دهند. از شب گذشته که این خبر را در صفحه خودم اعالم کردم نزدیک پنج میلیون نفر تا االن از 
این ابزار استفاده کردند و چهارصد هزار نفر همزمان استفاده داشتند که نشان می دهد  این سرویس 
مورد اســتقبال است. زارع پور گفت: این اولین قدم در حوزه بازی های رایانه ای بود برای حوزه های 
دیگر هم تدابیری داریم تا ســرعت دسترســی بهبود یابد.وزیر ارتباطات در رابطه با بهبود وضعیت 
اینترنت در کشــور تصریح کرد: ریاست محترم جمهور یکشنبه همین هفته در جلسه هیات دولت 
دستوری صادر کردند، برای تسهیل دسترسی به فضای مجازی مردم و مشکالتی که در دسترسی 
است آنها را برطرف کنیم و کارگروهی را پیش بینی کردیم البته قبال هم گفتیم بخشی از مشکالت 
در بحث زیرساختی و فنی است که با پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها انشاهلل در سال ۱۴۰۲ 
شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. همین االن در ده استان کار آغاز شده و پیش می رود. وی ادامه 
داد: در بخش های ارتباطات همراه هم با افزایش ظرفیت شبکه و واگذاری فرکانس های جدیدی که 
با اپراتورها در حال آماده سازی هستیم تالش داریم شاهد افزایش کیفیت و سرعت اینترنت در کشور 
باشیم.زارع پور گفت: یک بخش هایی هم خارج از وزارت ارتباطات است و از حوزه اختیارات ما خارج 
اســت، از جمله محدودیتِ هایی که اعمال شده است که تالش داریم بخشی از محدودیت هایی که 
قابل برطرف کردن است را برداریم. در طول یک دهه شاید دو دهه گذشته برخی محدودیت ها دیگر 
توجیهی ندارد و نیاز است در آنها بازنگری کنیم تا نیاز مردم به فیلترشکن را کم کنیم. در مجموع 
سعی داریم یک بسته پیشنهادی داشته باشیم، هم در حوزه کاری وزارت ارتباطات و هم در حوزه ها 
و بخش های دیگری که در این رابطه مسوولیت دارند تا بتوانیم بهبود کاربری هم وطنان مان را داشته 
باشیم.وی درباره قطع اینترنت به خاطر کنکور نیز اظهار کرد: هفته پیش گفتم و االن هم می گویم، 
بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور درخواستی را وزارت علوم مطرح کرده بود، برای قطع سراسری 
اینترنت که ما اعالم کردیم با قطع سراسری اینترنت مخالفیم و با قطع سراسری هم موافقت نشد، 
آنچه از فردا اتفاق می افتد از ساعت ۷:۳۰ تا  ۱۱:۳۰ در محدوده های حوزه های برگزاری کنکور است 
که آن هم با اطالع قبلی قطع می شود. اینترنت ثابت به هیچ وجه قطع نمی شود. ما به دوستانمان 
در وزارت علوم توصیه کردیم که باید از ابزارهای جدید برای مقابله با تقلب اســتفاده کنند. ما هم 
دغدغه آنها را درک می کنیم، مجموعه دولت به ســمتی می رود که این نگرانی ها را با اســتفاده از 

روش های جدید کاهش دهند.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی

زیان روزانه ۷ میلیون دالری به دلیلی تعطیلی جایگاه های سی ان جی
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گزیده خبر

مکران دروازه دفاعی ایران است
معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش گفت: مکران دروازه دفاعی ما است 
و ســد اول دفاعی ما در برابر ابر قدرت ها و قدرت های فرامنطقه ای محســوب 
می شــود.امیر دریادار دوم فرامرز نصری معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی 
ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت امنیت در توسعه اقتصادی، 
گفت: بستر و زیر ســاخت تمام اقدامات مثبت، بحث امنیت است. اگر امنیت 
برقرار باشد می توانیم اقدامات فرهنگی، تمدنی، اقتصادی، اجتماعی و…را پایه 
ریــزی کرد. ضمن اینکه خود بحث امنیت یکی از مؤلفه های اصلی یک تمدن 
است. یعنی امنیت از مؤلفه های اصلی تمدن به طور کل و تمدن دریایی به طور 
خاص است.وی با تاکید بر اهمیت سواحل مکران برای کشورمان، گفت: وجود 
آب در کشــوری که ساحل دارد و با دریاها به ویژه با دریاهای آزاد ارتباط دارد، 
یک نعمت بزرگ اســت. نعمات و مواهب متعددی در دریا و اقیانوس ها وجود 
دارد، از جمله بحث تردد و حمل و نقل، گردشــگری و ارتباط با ســایر مناطق 
دنیا، بســتر و زیر بســتر دریا، تولید و صید ماهی و انواع ابزی ها، نفت و گاز و 
تمام بخش هایی که می شــود از آن بهره برداری کرد، دســت رسی به دریایی 
قدرت یک کشــور اســت.معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش با بیان 
اینکه لزوماً قدرت دریایی به واســطه وجود نیروی نظامی نیست، تصریح کرد: 
نیروهای تجاری، کشتیرانی، مســافربری، حمل و نقل کاال و… همه نمایشگر 
قدرت دریایی یک کشور هستند. تقریباً نود درصد حمل و نقل جهانی از طریق 
دریا انجام می شود چرا که مقرون به صرفه است . و حمل و نقل از طریق قطار، 
هواپیما و جاده اصاًل به صرفه نیست و هزینه گزافی را در پی دارد.دریادار نصری 
خاطرنشان کرد: سواحل مکران زیبایی های فوق العاده زیادی از نظر بکر و خاص 
بودن منطقه دارد که شما در سایر مناطق دنیا نظیر آن را نمی بینید. اکتشافاتی 
که در این منطقه صورت می گیرد از جمله نفت و گاز مکران را به یک منطقه 
خاص تبدیل کرده اســت. همچنین به دلیــل نزدیکی این منطقه به اقیانوس 
هند تردد زیادی در آن اتفاق می افتد و اقیانوس هند امروز مرکز تبادل تجاری 
دنیاســت و همین امر یک مثلث طالیی را در این منطقه ایجاد کرده اســت. 
همانطور که می دانید ابــر قدرت ها توجه ویژه ای به این منطقه دارند و تمدن 
غرب و شــرق به شدت بر ســر این منطقه با یکدیگر چالش دارند. امروز بحث 
دزدی دریایــی که در این منطقه اتفــاق می افتد به دلیل ترددهای پردرآمدی 

است که وجود دارد.

مکران نخستین سد دفاعی ایران در برابر ابرقدرت ها
وی افزود: مکران دروازه دفاعی ما است و سد اول دفاعی ما در برابر ابر قدرت ها و 
قدرت های فرامنطقه ای محسوب می شود. یعنی اینکه این منطقه از نظر امنیتی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. ضمن اینکه می تواند کریدورهای شمال و 
جنوب و شرق و غرب را برای ما به همراه داشته باشد و عجیب است که مورد 
غفلت واقع شده است. مقام معظم رهبری همواره در سخنانشان بر اهمیت این 
منطقه تاکید دارند. اگر ما بتوانیم در این منطقه سرمایه گذاری های خوبی انجام 
دهیم بسیار می تواند به نفع ما باشد. و اگر از نظر امنیتی ضعیف باشد به شدت 
مــا را دچار چالش خواهد کرد.معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش در 
پاسخ سوالی در خصوص اینکه برخی کارشناسان نگاه امنیتی به مکران را مانع 
توســعه و دلیل عقب ماندگی این منطقه میداند؟ گفت: اگر قرار باشد افرادی 
که در این منطقه کارگزار هستند صرفاً امنیتی باشند، قطعاً در بحث عمران و 
توســعه، درایت و تخصص الزم را نخواهند داشت. این منطقه از گذشته عموماً 
دچار چالش های قومیتی و غیره بوده به همین دلیل ما نگاهمان به افرادی است 
که در حوزه امنیتی نیز قوی باشند. نمی خواهیم بر این موضوع خرده بگیریم اما 
مسلماً برای توسعه به افرادی نیاز داریم که اهل علم، دانش، توسعه و خالقیت 
باشند و فرصت ها را در این منطقه خلق کنند، ما در جای جای کشور و به ویژه 
در مکــران به چنین افرادی نیاز داریم، در صورتی که اگر برای توســعه هزینه 
کنیم شــاید در ابتدا کم توجهی به بحث امنیت به نظر بیاید اما در دراز مدت 
امنیت را برای ما به ارمغان خواهد آورد.امیر نصری با اشــاره به اقدامات نیروی 
دریایی ارتش در ســواحل مکران که با دستور و خواست فرمانده معظم کل قوا 
در سواحل مکران انجام شده است، اظهار داشت: نیروی دریایی برای اطاعت از 
این فرمان با تمام قوا پای کار آمده و سال هاست با خانواده خود در این مناطق 
محروم مستقر شده است. نیروی دریایی هم توانسته بحث امنیت را در منطقه 
برقرار کند و هم در بحث فرهنگی بسیار تاثیرگذار بوده است. خانواده ها به عنوان 
معلم، پرســتار، استاد دانشگاه و… در آنجا مستقر شده اند که مسلماً می توانند 
زمینه ساز توسعه باشــند.وی ادامه داد: ساخت بیمارستان ها، مراکز بهداشت، 
مدرسه و هنرستان های دریایی، مهارت آموزی برای سربازان بومی، کارآفرینی 
و کمک هــای مردمی در این منطقه همگی از اقدامات نیروی دریایی ارتش در 
سواحل مکران بوده است. به طور کلی نیروی دریایی تا اقصی نقاط و در پسابندر 

پایگاه ایجاد کرده و توسعه را به ارمغان آورده است.

برای توسعه مکران نیازمند حمایت دولت هستیم
معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی تمام توان خود 
را در این منطقه به کار گرفته است که البته یک وظیفه مردمی و یک مسئولیت 
اجتماعی است و ما به عنوان یک سرباز انجام وظیفه می کنیم. اما اگر دولت با 
تمام قدرت از این روند حمایت نکند، بحث های توسعه ای از عهده نیروی دریایی 
خارج خواهد شد. نیروی دریایی می تواند دو یا سه روستا را آبرسانی کند، جاده 
سازی کند اما واقعاً توسعه کل منطقه از توان نیروی دریایی خارج است.دریادار 
نصری خاطرنشان کرد: نیروی دریایی به عنوان پیشرو، پیشگام و علمدار در این 
منطقه حضور پیدا کرده و روز به روز پایگاه های خود را توسعه می دهد و خدمات 
الزم را بــه مردم ارائه می دهــد ولی این کار یک همت جمعی می طلبد و تمام 
ارگان ها بایست پای کار بیایند.وی افزود: همانطور که در بیانیه گام دوم انقالب 
مطرح شده برای تشکیل یک کشور دریایی با تمدن دریایی و تمدن نوینی که 
دریا پایه باشــد الزام دارد. ما باید بر بحث اقتصادی و امنیتی دریا تأکید داشته 
باشیم و نبایست از وجود چنین نعمتی غافل شویم. اگر نسبت به این قضیه بی 
توجهی شود بدون شک مورد مواخذه خداوند متعال قرار خواهیم گرفت چرا که 

نتوانستیم به وجه احسن از این نعمات بهره ببریم.

اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

هیچ فعالیت یا سایت هسته ای اعالم نشده ای در ایران وجود ندارد
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: به صراحت اعالم می کنیم طبق اعالم خود آژانس، هیچ فعالیت یا سایت هسته ای اعالم 
نشده ای در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح 
)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع مهمی که وجود دارد این است که 
با همین مواضعی که مرتب تغییر می دهند مانند اینکه ســخنگوی اتحادیه اروپا می گوید برجام نمرده است و مذاکرات 
ادامه دارد، مشــهود است که چه اندازه در فضاسازی علیه جمهوری اسالمی صداقت دارند.وی عنوان کرد: موضوعی که 
در دســتور کار ما بوده است رفع ابهامات و پاسخگویی به آنها بوده است. اتهاماتی که عناصر ضد انقالب طی سال ها آن 
را عنوان و مطرح می کنند، توسط آژانس بررسی و تمام مراحل آن طی شده است و حاصل تمام مذاکرات صورت گرفته 
ظرف بیســت سال، سند برجام شده است.رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: آنها از سند برجام خاج شدند و 
قصد بازگشــت به آن را دارند و باز اتهامات را کنار ســند برجام قرار دادند در حالی که این دو موضوع نیســت بلکه یک 
موضوع است.اسالمی تاکید کرد: امروز به صراحت اعالم می کنیم طبق اعالم خود آژانس، هیچ فعالیت یا سایت هسته ای 
اعالم نشده ای در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد. تعامالت ما برقرار است و آقای گروسی برای حضور در ایران اعالم 
آمادگی کردند و باید برنامه، محتوا و اهداف ســفر صورت گیرد و به محض نهایی شدن برنامه و اهداف سفر نهایی شود 

حتماً انجام خواهد شد.

دیدار امیرعبداللهیان با اردوغان
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه دیدارهای خود یا مقامات ترکیه ای، با رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.به گزارش تسنیم؛ حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشــورمان که به آنکارا سفر کرده است، با رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.امیرعبداللهیان پیش از این نیز با مولود چاووش اوغلو، 
همتای ترکیه ای خود دیدار و رایزنی کرده بود.وی در بدو ورود به آنکارا در خصوص اهداف 
ســفرش به ترکیه در جمع خبرنگاران گفت: پیگیری موضوعات مهم دوجانبه  با توجه 
به ســطح ممتاز روابط تهران و آنکارا و موضوعات متنوعی که در دستور کار است.رئیس 
دستگاه دیپلماسی ادامه داد: خوشبختانه روابط دو کشور  در مسیر درست خودش قرار 
دارد. ما می توانیم از ترکیه به عنوان یکی از همسایگانی که بهترین مناسبات را با جمهوری 

اسالمی ایران دارد یاد کنیم.

عضو هیات رییسه مجلس؛
برنامه ششم توسعه تمدید شد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان شهریورماه 
۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.به گزارش ایرنا، حجت االسالم علیرضا سلیمی 
روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: پیش از این در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ ، قانون 
برنامه ششــم تا پایان سال جاری تمدید شده بود ولی امروز با تصمیم کمیسیون تلفیق 
بودجه، قانون برنامه ششم توســعه تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ تمدید شد.عضو هیات 
رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: شب گذشته 

کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید.

با حضور امیر صباحی فرد صورت گرفت؛
 بهره برداری از سامانه رادار بومی »بینا« 

در سایت بم
سامانه رادار بومی بینا در سایت بم با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش مورد 
بهره برداری قــرار گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نیــروی پدافند هوایی ارتش با حضور در ســایت راداری بم، توان عملیاتی این یگان 
پدافندی را که به تازگی جانمایی شــده و در این منطقه گسترش یافته، مورد ارزیابی 
قرار داد. در این بازدید سامانه راداری بومی بینا و چند طرح دیگر مورد بهره برداری قرار 
گرفت.امیر صباحی فرد در حاشــیه این بازدید گفت: رادار بینا که کامال بومی و ایرانی 
بوده و به دســت دانشمندان و متخصصان کشورمان و متناسب با شرایط جغرافیایی 
و محیطی ایران ســاخته شده است. این ســامانه به جهت تکمیل پوشش راداری در 
جنوب شرق کشور وارد چرخه یکپارچه پدافند هوایی شده است، موجب افزایش توان 
رزم نیروی پدافند هوایی خواهد شد و پوشش راداری منطقه پدافند هوایی جنوب شرق 
کشور را ارتقا می دهد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان این سایت 
راداری، نیروی پدافند هوایی را جزو یکی از مهم ترین و اساسی ترین ارکان امنیت کشور 
عنوان کرد و افزود: امروز پدافند هوایی با چشــمانی بیدار و هوشیاری کامل در حال 
رصد تحرکات احتمالی دشمن اســت.امیر صباحی فرد ضمن ابراز خرسندی از دیدار 
فرماندهان و کارکنان مســتقر در سایت رادار بم افزود: نیروی پدافند هوایی ارتش به 
عنوان خط مقدم دفاع هوایی کشور با بهره گیری از کارکنان متخصص و متعهد همواره 
سعی در ارتقاء امنیت هوایی کشور دارد تا به یاری پروردگار گزندی از جانب بدخواهان 

و دشمنان به این مرز و بوم وارد نشود.

ریاض: 
به دنبال کاهش اختالف با ایران 

هستیم
وزیر خارجه عربســتان در مجمع اقتصادی داووس گفت که تالش 
ریاض بر ایجاد مســیری برای گفتگو با ایران اســت.به گزارش ایرنا، 
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان سعودی طی اظهاراتی در 
مجمع اقتصــادی داووس، از تالش برای کاهش اختالفات با ایران از 
طریق گفتگو خبر داد.وزیر خارجه عربســتان سعودی گفت: با ایران 
ارتباط برقرار کردیم و در تالش هســتیم تا زمینه مشــترکی برای 
گفتگــو با ایران و کاهش اختالفــات پیدا کنیم و عناصر ژئوپلیتیک 
در مســیر مذاکرات مهم هستند.وی افزود: تمرکز بر توسعه به جای 
ژئوپولیتیک، سیگنالی قوی برای ایران و دیگران است مبنی بر اینکه 
راه های دیگری برای رفاه مشــترک وجود دارد.بن فرحان در رابطه 
به روابط عربســتان و آمریکا گفت: ما با آمریکا شــراکت راهبردی 
داریم، هرچند گاهی در برخی مسائل اختالف نظر داریم.وزیر خارجه 
عربستان اظهار داشت که امنیت انرژی امری حیاتی برای جهان است 
و چالش هایی درخصوص آینده آن وجود دارد.بن فرحان در حالی از 
باب گفتگو با ایران خبر داده است که اخیرا در بیانیه ضدایرانی، ریاض 
و قاهره هر گونه تالش های منطقه ای برای آنچه آن را مداخله در امور 
داخلی کشور های عربی می نامند، رد کردند و مدعی شدند ایران باید 
به طور کامل به تعهدات هســته ای خود پایبند باشد و از تالش برای 

مداخله در امور داخلی کشور های عربی خودداری کند.
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گزیده خبر

یک کوتاهی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ و 
تضییع حقوق معلوالن!

درحالیکه مطابق با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور 
شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از 
افراد دارای معلولیت، ســازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد 
ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون 
در لوایح بودجه ســنواتی اقدام کند، برخی اظهارات حکایت از این دارد که 
ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن در الیحه بودجه ۱۴۰۲ حذف 
شــده است.به گزارش ایسنا، هفته پیش درحالی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
توســط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارائه شد که به دنبال آن 
اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن 
را در الیحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرده، بر ســر زبان هــا آمد. به دنبال آن، 
علیرضا انجالسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی در این 
باره به ایســنا توضیح داده بود که »از آنجایی که در الیحه بودجه تقدیمی 
دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه 
سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در 
الیحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می توان گفت اعتبار قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشــده و در ســر جمع اعتبارات سال 
۱۴۰۱ لحاظ و در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ پیش بینی شــده است«.این 
در حالیســت که به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر حذف ردیف بودجه 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، 
علی همت محمودنژاد- سخنگوی شبکه ملی تشکل های معوالن جسمی و 
حرکتی در واکنش به این موضوع به ایســنا گفت: ایــن اقدام نقض قانون 
حقوق افراد دارای معلولیت بوده و ممکن اســت مخاطراتی را برای اجرای 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به همراه داشته باشد.وی افزود: 
به دلیل حذف ردیف بودجه قانــون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، سازمان بازرسی کل کشور را در جریان این 
موضوع قرار داده ایم و ســازمان بازرسی کل کشور نیز با افرادی که در این 
موضوع مرتبط هســتند سواالت خود را مطرح کرده است. همچنین شبکه 
ملی تشــکل های معلوالن جســمی و حرکتی در نامه ای به مخبر، معاون 
اول رئیس جمهوری، از ایشــان خواسته در بودجه سنواتی سال های آینده 
به هیچ عنوان اجازه این اشــتباه فاحش را ندهند.ســخنگوی شــبکه ملی 
تشــکل های معلوالن جســمی و حرکتی در این راستا از کمیسیون تلفیق 
مجلس نیز خواســت چنانچه امکان جدا کردن ردیف بودجه قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت از ســرجمع بودجه۱۴۰۲ سازمان بهزیستی 
وجــود دارد، اقدامی الزم به منظور حفظ حقوق افراد دارای معلولیت انجام 
دهد.محمودنژاد همچنین از معاونت پشتیبانی سازمان بهزیستی که وظیفه 
مسائل مربوط به بودجه معلوالن را پیگیری می کند خواست حداکثر تالش 
خــود را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افــراد دارای معلولیت و رفع 
تشــویش و نگرانی فعاالن مدنی و خانواده های افراد دارای معلولیت کشور 
به عمل آورده و در این خصوص اطالع رسانی الزم را انجام دهد.وی با طرح 
این پرسش که چرا مبلغ و ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت به طور جداگانه در الیحه بودجه لحاظ نشــده اســت، به ماده ۳۰ 
قانون مبنی بر اینکه »به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای 
اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، ســازمان برنامه و بودجه 
مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب 
با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند« استناد کرد.

سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلوالن جسمی و حرکتی با اشاره به اینکه 
نظارت بر اجرای قانون به عهده معاون اول رئیس جمهوری اســت، تصریح 
کرد: عالوه بر رئیس سازمان بهزیســتی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن متناسب با ماده ۳۱ اجرای این 
قانون باید به تصویب معاون اول رئیس جمهوری رسیده و سپس در الیحه 

کلی بودجه دولت گنجانده شود.

پول های دولت کجا خرج می شود؟
در الیحه بودجه ســال آینــده دولت ۱۹۸۴ هزار میلیــارد تومان هزینه و 
مصارف برای خود برآورد کرده اســت که براساس جداول الیحه، بیشترین 
سهم آن مربوط به رفاه اجتماعی و جبران خدمت کارکنان است.به گزارش 
ایســنا، دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ میزان هزینه و مصارف خود را 
در بخش های مختلف ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در هر 
بخش از حقوق تا یارانه و غیره اعداد و ارقام متفاوتی در نظر گرفته است.البته 
هر ساله دولت ها بیشترین هزینه های جاری شان که بیش از ۷۰ درصد است 
را در بخش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان خود پرداخت می کنند 
و پس از حقوق و دســتمزد، بیشترین سهم را یارانه از نظر بار هزینه ای در 
بودجه هر ســال دارد. اما در الیحه بودجه سال آینده اعداد و ارقام متفاوتی 
در جداول مختلف مورد اشاره قرار گرفتهکه تا کنون مسئوالن سازمان برنامه 
توضیحی درباره این تفاوت ارائه نکرده اند.به عنوان مثال با وجود اینکه جبران 
خدمت کارکنان ســهم باالیی در بودجه ساالنه دارد، در الیحه بودجه سال 
آینده فقط در ۲۰ درصد از هزینه ها پیش بینی شده است و به نظر می رسد 
مانند بســیاری از بودجه های سنوات گذشته دولت از ردیف های دیگر برای 
انجام این مهم اســتفاده خواهد کرد.نکته دیگر اینکه با وجود تعیین ۳۱۵ 
هزار میلیارد تومان ســهم برای یارانه ها، این عدد و دیگر یارانه های تعریف 
شــده در تبصره ۱۴ در جدول هزینه درآمدهای دولت ذکر نشــده است و 
برای فصل یارانه عدد ۲۱ هزار میلیارد تومان مشــخص شده است.مجموع 
هزینه های دولت در الیحه بودجه سال آینده به ۱۴۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان می رســد که ۷۳.۳۰ درصد کل هزینه ها و مصارف دولت را شــامل 
می شــود و شــامل بخش های مختلفی از جمله جبران خدمت کارکنان با 
بیش از ۴۰۵ هزار میلیارد تومان، اســتفاده از کاال و خدمات با بیش از ۸۱ 
هــزار میلیارد تومان و هزینه های اموال و دارایی با بیش از ۳۳ هزار میلیارد 
تومان می شود که به ترتیب هر کدام ۲۰.۴۲ درصد، ۴.۱۲ درصد و ۲ هزارم 
درصد در هزینه ها و مصارف دولت سهم دارند.البته بیشترین سهم به فصل 
رفاه اجتماعی با اعتباری بالغ بر ۵۸۶ هزار میلیارد تومان و ســهمی معادل 

۲۹.۵۴ درصد بر می گردد.

با حمایت ایرانسل
صعود تاریخی تیم ملی هندبال به جمع ۲۴ تیم 

برتر جهان 
تیم ملی هندبال مردان کشورمان، با حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای 
اولین بار در تاریخ، از گروه خود در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی جهان صعود کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانســل، تیم ملی هندبال ایران، در دومین سالی که با حمایت 
ایرانســل در رقابت های بین المللی شــرکت می کند، با صعود از گروه خود در رقابت های 
قهرمانی جهان و قرار گرفتن در جمع ۲۴ تیم برتر جهان، تاریخ ســاز شد.در آخرین روز 
دیدارهــای مرحله مقدماتی گروه A رقابت های قهرمانی جهان که دوشــنبه ۲۶ دی ماه 
۱۴۰۱ در کشــور لهستان برگزار شــد، تیم ملی مونته نگرو مقابل شیلی به برتری رسید 
تا تکلیف ســه تیم صعود کرده از این گروه به مرحله  دوم مسابقات جهانی مشخص شود. 
با این نتیجه تیم های ملی ایران، مونته نگرو و اســپانیا از گروه A مسابقات قهرمانی جهان 
صعود کردند و در جمع ۲۴ تیم برتر جهان جای گرفتند.این اولین بار است که تیم ملی 
هندبال مردان ایران به مرحله اصلی مسابقات قهرمانی جهان صعود می کند.براین اساس 
ملی پوشان هندبال ایران در دور اصلی مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان، چهارشنبه 
۲۸ دی به مصاف اسلوونی خواهند رفت. آن ها در دومین دیدار، جمعه ۳۰ دی باید مقابل 
فرانسه به میدان بروند و آخرین دیدار آن ها در این مرحله، یکشنبه ۲ بهمن مقابل لهستان 
خواهد بود.ایرانســل، نخستین ارائه دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج 
در ایران، ســال گذشته و در روز ۱۴ دی ۱۴۰۰، با امضای قراردادی با فدراسیون هندبال، 
برای نخســتین سال، حامی ورزش هندبال کشور شــد که این حمایت، آغازگر یک دوره 
درخشــش در رده های مختلف این رشته ورزشــی بوده است.ایرانسل برای دومین سال 
پیاپی، دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور دکتر 
علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران و دکتر 
بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، قرارداد همکاری با فدراسیون هندبال را تمدید کرد.

در شهریور ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران، موفق شد تا عالوه بر کسب عنوان 
نایب قهرمانی آســیا، سهمیه حضور در مســابقات قهرمانی جهان را نیز به دست آورد.در 
مــرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران که در رقابت های قهرمانی جهان در 
مقدونیه شمالی شرکت کرده بود، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش های توپی 
بانوان کشور، به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه پیدا کند.در خرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال 
ســاحلی نوجوانان ایران، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ این رشته ورزشی، نه تنها 
نخستین تیم آسیایی هندبال ساحلی باشد که در جمع چهار تیم برتر جهان قرار می گیرد، 
بلکه اولین مدال جهانی هندبال ایران را هم به دست آورد و جایگاه سوم رقابت های جهانی 
را از آن خود کند.فروردین ۱۴۰۱، در رقابت های هندبال ســاحلی در دو رده بزرگساالن و 
نوجوانان، که به میزبانی ایران برگزار شد، تیم های ملی ایران توانستند با درخشش و کسب 
پیروزی در برابر حریفان خود، ضمن به دست آوردن مدال طال، به مسابقات قهرمانی جهان 

نیز، راه پیدا کنند.

مشارکت و حمایت همراه اول از رویداد بین المللی 
تغییرات آب وهوایی کلیماتون

 نخستین دوره رویداد بین المللی کلیماتون که برنامه ای بین المللی مبتنی بر پایداری 
اســت و مسیری را برای توســعه اقدامات در زمینه مقابله با تغییرات آب وهوایی ارائه 
می دهد، توسط شــهرداری تهران و با حمایت و مشارکت مرکز تحقیق وتوسعه همراه 
اول برگزار می شود.   این رویداد، پنج چالش مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی های 
پاک، کاهش تولید پسماند، توسعه ساختمان های سبز، حمل و نقل پایدار و ارتقاء کیفیت 
هوا، اســتفاده بهینه از منابع آبی و بازچرخانی آب، حل معضالت محیط زیست شهری 
با کمک فناوری های ارتباطی و هوش مصنوعی مطرح شــده است.  محققان می توانند 
تا ۳۰ دی ۱۴۰۱ اقدام به ثبت نام اولیه کرده و تا ۳۰ بهمن نیز برای ارســال ایده های 

خود زمان خواهند داشت.  

وزیر کار مطرح کرد؛

 اعالم کد دستوری استعالم اعتبار کاالبرگ به یارانه بگیران
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف یارانه نقدی و تبدیل آن به کاالبرگ را منوط به 
اســتقبال مردم دانست و گفت: اگر استقبال خوب باشــد، طرح استفاده از کارات یارانه 
جایگزین یارانه نقدی می شــود.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از  ایرنا، ســید صولت 
مرتضوی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره امکان 
حذف یارانه نقدی خانوارها گفت: این طرح در اســتان هرمزگان به صورت آزمایشی در 
حال اجراست و حدود هزار فروشگاه در این استان به سیستم کاالبرگ الکترونیکی مجهز 
شــده اند.وی با بیان اینکه تعداد فراوانی فروشــگاه و خواربار فروشی در هر استان برای 
اجرای این طرح تعریف شده است، افزود: در حال ارزیابی استقبال مردم از این طرح در 
کل کشور هستیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با استقبال خوب 
مردم این طرح اجرایی شود زیرا بستر کار فراهم شده است.مرتضوی در ادامه با یادآوری 
اینکه پس از موفقیت در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک در استان هرمزگان، اجرای آن 
به پنج استان دیگر تسری می یابد، ابزار امیدواری کرد که بتوان تا پایان امسال این طرح 
را در کل کشور اجرایی کرد.وزیر رفاه درباره افرادی که مشمول دریافت یارانه نشده اند و 
متقاضی آن هستند، اظهار داشت: این افراد می توانند از طریق مراجعه حضوری و یا ثبت 
در سامانه، درخواســت خود را مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.مرتضوی درباره 
اینکه آیا کارت یارانه تا ســال آینده جایگزین یارانه نقدی می شود، گفت: این موضوع به 
میزان اســتقبال مردم بستگی دارد و کامال اختیاری است؛ اگر استقبال خوب باشد این 

طرح جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

یارانه بگیران با کد دستوری# 28*788*
وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی درباره اینکه سرپرســتان خانوار چگونه می توانند اعتبار 
خود را بررسی کنند، اعالم کرد: سرپرستان خانوار با کد دستوری# ۲۸*۷۸۸* می توانند 
میزان اعتبار خود را مشــاهد کنند و به هر مقداری که ضرورت دانســتند خرید کنند.

مرتضوی خاطر نشــان کرد: در طرح کاالبرگ الکترونیک خرید موادغذایی که حدود ۱۰ 
قلم کاال و مشــمول ارز ۴۲۰۰ بودند را در سبد کاال قیمت گذاری کردیم که پایه قیمت 
گذاری آن شــهریور ۱۴۰۰ بود.وی این توضیح را هم داد که کاالبرگ اقالم مهمی چون 
برنج و مرغ، لبنیات ، ماکارانی و روغن را شامل می شود؛ انتخاب یک کاال در این مرحله 
کامال اختیاری اســت و یک نفر می تواند اگر ضرورت داشت برنج خرید کند و کل مبلغ 

اعتباریش را در این مرحله مقدماتی یک قلم کاال بخرد. 

پیشنهادی برای تغییر مشاغل سخت و زیان آور نشده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا این وزارتخانه برنامه ای برای تغییر 
آیین نامه مشــاغل ســخت و زیان آور و تغییر تعاریف مشاغل مشمول آن دارید، گفت: 
هیچ پیشنهادی برای تغییر مشاغل ســخت و زیان آور به ما نشده است و برنامه ای در 

این خصوص نداریم.

افزایش بودجه صندوق بازنشستگی
مرتضوی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده منابع خوبی برای تقویت صندوق های 
بازنشستگی دیده شده است، گفت: با دستور رئیس جمهور، بودجه صندوق بازنشستگی 
به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حقوق بازنشســتگان نیز با توجه بویژه دولت 
و ســازمان برنامه بودجه سال آینده افزایش خوبی خواهد داشت تا سال آینده برای این 

قشر سال آسانتری باشد.

مدیرعامل شــرکت خدمــات فناوری اطالعــات رفــاه ایرانیان)زیرمجموعه وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی( از آغاز اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک بر بســتر شبکه 
ملی اعتبار در استان هرمزگان خبر داد و گفت: مردم می توانند کاالهای اساسی را به 
قیمت ثابت و با اعتبار یارانه، یک ماه زودتر خریداری کنند.حمید فرداد در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اعتبار )شما( 
اظهارکرد: دولت این تصمیم را در راســتای حمایت از معیشت و سبد غذایی خانوار 
اتخاذ کرده اســت.وی درباره چگونگی خرید کاال در قالب این طرح گفت: در طرح 
کاالبرگ الکترونیکی امکان خرید اعتباری ۱۰ قلم کاالی اساسی تا سقف مبلغ یارانه 
خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی، فراهم شده است.مدیرعامل شرکت خدمات 
فناوری اطالعات رفاه ایرانیان افزود: در حال حاضر بر اســاس سبد کاالهای اساسی 
مصوب و سرانه مصرف هر یک از آنها، سهم پرداختی خانوار از این سبد ثابت در نظر 
گرفته شــده و مابه التفاوت آن از محل اعتبار یارانه تامین می شود؛ ضمن این که در 

صورت تغییر قیمت کاالهای سبد یاد شده، سهم پرداختی خانوار بدون تغییر باقی 
می ماند.فرداد افزود: این امکان برای تمام افراد مشــمول دریافت یارانه که حســاب 
یارانه آنها در اســتان هرمزگان افتتاح شــده اســت به صورت خودکار فعال خواهد 
شــد.وی ادامه داد: مردم در سراسر استان هرمزگان می توانند با مراجعه به فروشگاه 
های مجاز و متصل به شــبکه نسبت به استفاده از این اعتبار در خرید اقالم اساسی 
اســتفاده کنند.مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطالعات رفاه ایرانیان خاطرنشان 
کرد: در این طرح، خرید اقالم اساســی به نحوی است که سهم پرداختی خریدار از 
قیمت کاال توســط آنها با اســتفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی پرداخت شده 
و ما به التفاوت آن با قیمت روز اقالم ســبد مرجع از محل اعتبار آنها پرداخت می 
شود.وی ادامه داد: در صورت استفاده از اعتبار تخصیصی، میزان استفاده شده از این 
اعتبار از یارانه ماه بعد خانوار کم شده و مانده آن در زمان واریز نقدی یارانه به حساب 
آنها واریز می شــود.فرداد با تاکید بر این که استفاده از اعتبار کامال اختیاری بوده و 

از طریق تمامی کارت های بانکی به نام سرپرست خانوار امکانپذیر است، اظهارکرد: 
در مورد کاالهای مشــمول طرح، الزامی به خرید یک نشان تجاری خاص نیست و 
افراد می توانند از گروه های کاالیی اعالم شده از هر نشان تجاری دلخواه خرید خود 
را انجام دهند.مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطالعات رفاه ایرانیان با بیان این که 
شرکت در این طرح برای فروشندگان نیز اختیاری است، گفت: فروشندگان صنوف 
خواربار، لبنیات، پروتئین و فروشــگاه های زنجیره ای و تعاونی مصرف، می توانند با 
shoma.sfara. مراجعه به نــرم افزار »بازار« و »مایکت« یا از طریق درگاه الکترونیکی

ir نســبت به نصب برنامه کاربردی »شــما« و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده به 
فروشــندگان مجاز در این طرح ملحق شوند.وی تصریح کرد: تسویه حساب و واریز 
مبالغ خریدهای اعتباری )مابه التفاوت مبلغ پرداختی مردم با قیمت کاالها( مشابه 
تسویه با فروشندگان از طریق کارتخوان بوده و اتصال به این طرح کامال رایگان است.

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطالعات رفاه ایرانیان خاطرنشان کرد: دولت برای 
اعمال سیاست های حمایتی، نیاز به بستر فنی مطمئن و فراگیر دارد لذا برای رفع این 
نیاز، شکل گیری شبکه ملی اعتبار در دستور کار دولت قرار گرفت.فرداد تاکید کرد: 
ســامانه »شما« )شبکه ملی اعتبار( بستری مناسب برای مدیریت و اختصاص کلیه 
اعتبارهای حمایتی بر اساس هر کد ملی است و در مقطع کنونی یکی از کاربردهای 

این سامانه اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی است.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جام پالست
شماره ثبت 626  شناسه ملی 10660019410

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت جام پالســت )سهامی خاص( دعوت 
میشــود که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور که 
در راس ساعت هشت صبح روز پنجشنبه سیزدهم بهمن چهارصدویک در محل 
شرکت در شهرصنعتی کرمانشاه خیابان دهخدا تشکیل میشود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
هیات مدیره1- انتخاب اعضای هیات مدیره

آغاز اجرای طرح »کاالبرگ الکترونیک«

 امکان خرید ۱۰ کاالی اساسی با اعتبار یارانه، یک ماه زودتر
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گزیده خبر

نفت پاسارگاد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی توافقنامه همکاری امضا کردند

شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
قیر در خاورمیانه و صنعت پیشگام کشور در حوزه های 
علمی و پژوهشــی، با مرکز تحقیقات راه و شهرسازی 
توافقنامه همکاری امضا کرد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت نفت پاسارگاد، این شرکت 
با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی موافقنامه ای با موضوع »مطالعه و 
پژوهش به منظور پیاده ســازی سیســتم ارتقا یافته طبقه بندی قیر بر اساس 
عملکرد« امضا کرد.در آیین امضای این موافقتنامه که روز ســه شنبه 27 دی 
ماه سال جاری، در محل کارخانه تهران نفت پاسارگاد و با حضور دکتر اسفندیار 
مدیرعامل این شــرکت و دکتر حیدری رییس مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی برگزار شد، دو طرف ضمن امضای این موافقتنامه بر گسترش هرچه 
بیشتر همکاری ها تاکید کردند.در شرح این موافقتنامه آمده است: با وجود آنکه 
قیر درصد وزنی کمی از مخلوط آسفالت را تشکیل می دهد ولی نقش بسزایی 
در عملکرد نهایی مخلوط آســفالتی و روســازی ایفا می کند.در ادامه شرح این 
موافقتنامه قید شــده: با توجه به عدم توانایی قیرهای خالص برای تحمل تمام 
شــرایط آب و هوایی و ترافیکی در جاده ها و باندهای فرودگاه ها، لزوم اصالح 
قیرهــای خالص با مواد افزودنی در برخــی موارد ضرورت می یابد.همچنین در 
بخش دیگری از این موافقتنامه عنوان شده: با توجه به آنکه تعیین رده عملکردی 
قیرهای اصالح شده با سیستم طبقه بندی متداول، منجر به تشخیص مطلوب 
رفتار این نوع قیرها نمی شــود، لزوم استفاده از سیستم ارتقا یافته طبقه بندی 
قیر بر اساس عملکرد موسوم به PG+ که یکی از نوآوری های اخیر در حوزه قیر 

محسوب می شود.

در بازدید مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز:
ریل ذوب آهن اصفهان با ۵ سال گارانتی به 

تبریز می رسد
ســید محســن واعظی فر و یعقوب وحیدکیا مدیران 
عامل ســازمان های قطار شــهری اصفهان و تبریز به 
همراه جمعی از مدیران این ســازمان ها 2۶ دی ماه با 
حضور در ذوب آهن اصفهان با مدیران این شرکت در 
 خصوص تامین ریل خطوط قطار شهری گفتگو کردند. 
مســئولین ســازمان های قطار شــهری اصفهــان و تبریز همچنیــن از خط 
 تولیــد، از جملــه کارگاه نــورد ۶۵۰  محل تولیــد ریل ملی بازدیــد کردند . 
در ایــن بازدید که مهــرداد توالییان عضو هیات مدیره و معــاون بهره برداری، 
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد، محمد صــدری مدیر کیفیت 
فراگیــر و محمدرضــا کجباف مدیــر بازاریابــی و فروش داخلــی ذوب آهن 
اصفهان حضور داشــتند، ضمن پاســخگویی بــه ســواالت بازدیدکنندگان و 
ارائــه توضیحات الزم توســط حاضران، بازدید کننــدگان در جریان چگونگی 
 مراحــل تولید ریل ملی و تحویل محصوالت ریلی بــه متقاضیان قرار گرفتند. 
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در این بازدید ضمن تشریح مراحل تولید 
ریل ملی در این شــرکت یادآور شد: ریل درخواستی سازمان ها و شرکت های 
قطار شهری شهرهای مختلف کشــور به میزان تناژ تعیین شده در زمان مقرر 

تولید و با ۵ سال گارانتی تحویل می گردد. 

تقدیر مدیرعامل شرکت مهندس آبفای کشور 
از مدیرعامل شرکت آبفا استان ایالم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در دیدار با مدیرعامل ابفای 
اســتان ایالم از تالش های ارزنده وی  در راســتای خدمت رسانی شایسته، 
تقدیر و تشــکر نمود.،  پرویز ناصری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
در ایــن دیدار با ارائه گزارشــی از مجموعه اقدامات انجام شــده برای تأمین 
آب پایدار و ارائه خدمات رســانی به مردم اســتان ایالم، گفت: شرکت آب و 
فاضالب اســتان با تمهیدات و اقدامات پیش بینی شده توانست هم تابستان 
امســال را با کوچکترین تنش آبی در ســطح استان مدیریت و سپری نماید 
هم آب زوار اربعین حســینی را به بهترین نحو تامین نمایــد.وی ادامه داد: 
در حــوزه اجرای پروژه های محرومیت زدایــی، فعالیت ها به خوبی در حال 
انجام اســت و پیشرفت پروژه های شــرکت در این حوزه بیش از ۵۰ درصد 
می باشد.مدیرعامل آبفای استان ایالم در ادامه با اشاره پروژه های در  دست 
اقدام از جمله طرح آبرسانی ملکشاهی و طرح آبرسانی به پایانه مرزی مهران 
و... خواســتار توجه ویژه شرکت مهندسی آبفای کشور در خصوص تخصیص 
اعتبارات الزم شــد.ناصری یاد آور شــد: افقی جامع بــرای پروژه های آب و 
فاضالب اســتان در نظر گرفته شده است که با اجرای آن به لحاظ زیرساخت 
های آب و فاضالب شرایط بسیار بهتر خواهد شد.مدیرعامل شرکت مهندس 
آبفای کشور در این دیدار با  تشکر و قدردانی از تالشهای همه جانبه همکاران 
در بخش های مختلف شرکت اظهار داشت:  شرکت آب و فاضالب بعنوان یک 
شرکت خدمات رسان در تمامی مقاطع در شرایط سخت کاری نسبت به انجام 
وظایف خود واقف بوده و از هیچگونه تالشی دریغ ننموده است که امیدواریم 
این روند رو به رشد بوده و ادامه دار باشد.دکتر اتابک جعفری در پایان ضمن 
قول مســاعد در زمینه تخصیص اعتبارات در خصوص جهاد آبرسانی اظهار 
داشــت: در حوزه آب و فاضالب مدیریت و برنامــه ریزی جدی اتفاق افتاده 
که مهمترین آن آبرســانی به روستاهای محروم است و حتما باید پروژه های 

عمرانی و زیربنایی به جد دنبال و تامین اعتبار شود.

اوپک:
 تقاضای چین برای نفت امسال باالتر می رود

اوپک پیش بینی کرد تقاضای چین برای نفت، با تسهیل محدودیتهای کرونایی 
در این کشور، در سال میالدی جاری بهبود پیدا کرده و پیشران رشد جهانی می 
شود.به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود اعالم کرد تقاضای جهان برای نفت در سال 2۰2۳ به میزان 
2.22 میلیون بشــکه در روز معادل 2.2 درصد، رشــد می کند. این پیش بینی 
نسبت به گزارش ماه پیش این سازمان تغییری نداشته است.اوپک نسبت به چشم 
انداز اقتصاد جهان در سال میالدی جاری ابراز خوش بینی کرد اما همچنان کندی 
نســبی آن را پیش بینی و اعالم کرد رشد سال گذشته در آمریکا و منطقه یورو، 
فراتر از پیش بینی های قبلی بود.در گزارش اوپک آمده است: روند رشد جهانی 
در ســه ماهه چهارم سال 2۰22، قویتر از حد انتظار بود و احتماال مبنای خوبی 
برای سال 2۰2۳ فراهم می کند. تقاضای چین برای نفت، به دلیل تسهیل اخیر 
تدابیر کووید ۱۹ در این کشــور، روند رو به بهبودی را طی می کند و برنامه ها 
برای گسترش هزینه مالی، احتماال از تقاضا پشتیبانی خواهد کرد.اوپک انتظار دارد 
تقاضای چین در سال 2۰2۳ به میزان ۵۱۰ هزار بشکه در روز رشد کند. مصرف 
نفت این کشور سال گذشته، برای نخستین بار در دو دهه گذشته، به دلیل تدابیر 
مقابله با شیوع کووید ۱۹، کاهش یافت.طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت این 
گروه در دســامبر ۹۱ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 2۸.۹7 میلیون بشکه 
در روز رسید.بر اساس گزارش رویترز، هیثم الغیص، دبیرکل اوپک هم در حاشیه 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به اسکای نیوز عربی گفت: پیش بینی 
می شود تقاضای چین برای نفت امسال به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز بهبود 
پیدا کند. تقاضا از ســوی هند و چین، تقاضای کمتر از سوی کشورهای توسعه 

یافته را جبران خواهد کرد.

کاهش سهم اوپک به نفع روسیه در بازار 
نفت هند

روســیه در سال 2۰22 به ســومین صادرکننده بزرگ نفت به هند تبدیل شد و 
سهم اوپک از بازار این کشور را به پایین ترین میزان در بیش از یک دهه گذشته 
رساند.به گزارش ایسنا، پاالیشگاه ها در هند که سومین مصرف کننده و واردکننده 
بزرگ نفت در جهان اســت، از زمان آغاز جنگ در اوکراین و امتناع شــرکتهای 
غربی از خرید نفت روسیه، نفت این کشور را به قیمت ارزان تر خریداری می کنند.

روسیه در سال 2۰2۱ با تامین حدود یک درصد از کل واردات نفت هند، در رتبه 
هفدهم قرار داشــت اما در سال 2۰22 سهمش از کل واردات این کشور، به ۱۵ 
درصد رسید. آمار نشان داد واردات نفت هند از روسیه طی ماه میالدی گذشته، 
به ۱.2۵ میلیون بشکه در روز رسید که معادل حدود یک چهارم از مجموع واردات 
۴.۹ میلیون بشکه در روز بود.در دسامبر که پاالیشگاههای هندی از تخفیف های 
باالتری که در آستانه آغاز تحریم اتحادیه اروپا در پنجم دسامبر عرضه شده بود، 
اســتفاده کرده و نفت بیشتری از روســیه خریداری کردند، واردات نفت هند از 
مسکو به باالترین میزان در هفت ماه گذشته رسید.بررسی رویترز از آمار واردات 
نفت هند از ســال 2۰۰۶ تاکنون، نشان می دهد سهم اعضای اوپک به خصوص 
تولیدکنندگان خاورمیانه و آفریقا از واردات نفت هند، از ۸7 درصد در سال 2۰۰۸، 
به ۶۴.۵ درصد در سال 2۰22 رسید. با این حال، عراق و عربستان سعودی طی 
سال میالدی گذشته، همچنان دو صادرکننده بزرگ نفت به هند ماندند.یک مقام 
یک پاالیشــگاه هندی که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: اگر اقدام 
بیشتری از سوی کشورهای غربی علیه نفت روسیه انجام نگیرد، واردات نفت هند 

از روسیه، به دلیل تخفیف ها، امسال همچنان رو به رشد خواهد بود.

کاهش ۹ درصدی ورودی آب به سدهای کشور
میزان ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 
شش میلیارد و شش میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت 
به سال گذشته که عددی معادل شش میلیارد و ۶۳ میلیون 
مترمکعب بوده، ۹ درصد منفی است.به گزارش ایسنا، باوجود 
بارش های اخیر شــاهد کاهش ورودی آب به سدهای کشور 
هستیم ضمن این که میزان خروجی از مخازن سدهای کشور 
از ابتدای ســال آبی تا 2۴ دی مــاه تاکنون پنج درصد منفی 
بوده به گونه ای که در سال جاری شش میلیارد و یک میلیون 
مترمکعب خروجی از سدهای کشور اتفاق افتاده که این عدد 
در سال گذشــته شش میلیارد و ۳۳ میلیون مترمکعب بوده 

است.

39 درصد حجم مخازن پر است
در حال حاضر میزان پرشــدگی حجــم آب موجود مخازن 
ســدهای کشور ۳۹ درصد است که نســبت به سال گذشته 
که عددی معادل ۱۹ میلیــارد و ۶۰ میلیون مترمکعب بوده 

دو درصد منفی است.

کاهش 9 درصدی ورودی آب به سدهای کشور
وضعیت برخی از ســدهای مهم )شــرب و کشاورزی( تا 2۴ 
دی ماه بیانگر این است که در هفت سد میزان پرشدگی سدها 
نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد منفی است. در واقع در 
سد شمیل و میان استان هرمزگان با ۵۴ درصد، در سد تهم 

استان زنجان ۵۵ درصد، در سد شهر بیجار استان گیالن ۵۱ 
درصد، در ســد ساوه استان مرکزی ۵7 درصد، در سد شهید 

رجایی اســتان مازندران ۵۵ درصد و در چاه نیمه های استان 
سیستان و بلوچستان با ۵۵ درصد اختالف پرشدگی مخازن 

سدها نسبت به سال قبل مواجه هستیم.
در این بین سد رودبال داراب استان فارس بیشترین اختالف 
را در حجم پرشدگی نسبت به سال قبل دارد به گونه ای که در 
حال حاضر حجم مخزن این سد نسبت به سال قبل 7۸ درصد 
کاهش داشته، همچنین در سد اکباتان، آبشینه استان همدان 

نیز این درصد اختالف ۶۰ درصد ثبت شده است.

کاهش 9 درصدی ورودی آب به سدهای کشور
رودبار استان لرستان ۵۶ درصد، سد آزاد استان کردستان ۳۱ 
درصد، درودزن مالصدرای استان فارس 27 درصد نسبت به 
ســال قبل وضعیت بهتری در موجودی مخزن دارند. در این 
بین ســد تنگاب اســتان فارس با ۹۶ درصد بهبود نسبت به 
سال گذشته بهترین وضعیت را در بین سدهای کشور به خود 

اختصاص داده است.

کاهش 9 درصدی ورودی آب به سدهای کشور
در خصوص وضعیــت بارش ها از اول مهرمــاه تا 2۳ دی ماه 
نیز باید گفت که ارتفاع کل ریزش های جوی کشــور معادل 
7۵ میلی متر بوده که این مقدار بارندگی نســبت به میانگین 
دوره های مشــابه درازمدت که عددی معادل ۸۹.۸ میلی متر 
ثبت شده ۱۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی 
گذشته که عددی معادل ۸۳.۱ میلی متر ثبت شده ۱۰ درصد 

کاهش را نشان می دهد.

رئیــس انجمــن صنفی ســی ان جی 
گفت: در حال حاضــر فعالیت تعدادی 
از جایگاه هــای ســی ان جی متوقــف 
شــده که این موضوع خســارت بسیار 
زیادی را به جایگاه ها و اقتصاد کشــور 
تحمیــل کرده است.محســن جوهری 
در گفت وگــو با ایســنا، با بیــان اینکه 
در روزهــای اخیر حــدود ۳۰ درصد از 
جایگاه های ســی ان جی بــه دلیل افت 
فشار ومدیریت مصرف گاز فعالیت خود 
را تعطیــل کرده اند، اظهار کرد: با توجه 
به افزایش مصرف روزانه حدود 7میلیون 
لیتر بنزین در روزهای اخیر، زیان ناشی 
از تعطیلی جایگاه ها به اقتصاد کشــور 
روزانه حــدود 7 میلیــون دالر برآورد 
می شــود که این موضوع نشان دهنده 
اهمیت سوخت ســی ان جی در سبد 
ســوخت کشور اســت.وی خاطر نشان 
کرد: باتوجه به اینکه تعطیلی جایگاه ها 
به دلیل شرایط حاکم در کشور و جبران 

کمبود گاز بوده، تقاضا داریم وزارت نفت 
خســارت تعطیلی جایگاه ها را پرداخت 
کند.رئیس انجمن صنفی ســی ان جی 
افزود: از وزارت نفت انتظار داریم مشابه 
اقدام مناســبی که در پرداخت قبوض 
گاز و برق شهرهای شمال شرقی کشور 
انجام شد، خسارات وارده به جایگاه های 
ســی ان جی کشــور نیز که در روزهای 
اخیر تعطیل شــده اند را پرداخت کند.

جوهــری با تاکید بر اینکه در این مدت 

جایگاه های سی ان جی متحمل خسارت 
زیادی شــدند، گفــت: باتوجه به اینکه 
جایگاه های ســی ان جی با مشــکالت 
زیــادی درگیر هســتند، تعطیلی این 
جایگاه ها موجب افزایش زیان انباشــته 
آنها شــده است.وی با اشــاره به میزان 
خسارت جایگاه ها گفت: میزان خسارت 
جایگاه ها بســته به میزان تعطیلی آنها 
متفــاوت اســت. در این بیــن فعالیت 
جایگاه های چند اســتان کشور چندین 

روز به صورت کامل متوقف شده که این 
جایگاه ها خســارت بیشتری را متحمل 
شده اند. البته تعطیلی جایگاه ها در سایر 
اســتان ها مقطعی بوده است و با توجه 
ســهم حدود 2 درصــدی جایگاههای 
سی ان جی از گاز مصرفی روزانه کشور 
انتظــار داریم وزارت نفــت تدابیر الزم 
جهت جلوگیــری از ادامه روند قطعی 
گاز جایگاه ها را اتخاذ کند.رئیس انجمن 
صنفی ســی ان جی با بیــان اینکه با 
تعطیلی یک جایگاه سی ان جی خسارت 
زیادی تحمیل می شــود، گفت: جایگاه 
های ســی ان جی همانند یک پاالیشگاه 
کوچک هســتند که راه انــدازی مجدد 
آن ها بعــد از مدتی تعطیلی هزینه های 
اضافه بر ســازمانی را تحمیل می کند. 
ممکن اســت بــر اثر تعطیلــی، برخی 
قطعات آسیب دیده باشند و تعویض این 
قطعات و ســرویس های الزم نیز زیان 

جایگاه ها را مضاعف خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی

زیان روزانه ۷ میلیون دالری به دلیلی تعطیلی جایگاه های سی ان جی

عضو سندیکای صنعت برق گفت: طی مذاکراتی 
کــه با مدیرعامل شــرکت توانیــر و همچنین 
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار صورت  
گرفته، موافقت های اولیه با ایجاد بازار منطقه ای 
برق اعالم شــده و قرار است که به زودی اقدامات مربوط به این مهم آغاز شود. علیرضا 
شــیرانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مدل کار این بازار قطعا با بازار و بورس برق 
متفاوت است و قیمت ها را به صورت دالری عرضه خواهد کرد افزود: همچنین مشخص 
خواهد شد شرکت هایی که در بورس حضور دارند با توجه به عملکرد خود، برای عرضه 
چــه میزان از برق تولیدی خود در بازار منطقه ای مجوز خواهند داشــت. در این میان 
توانیر و وزارت نیرو هم از محل ترانزیت برق، منابع مالی جدیدی خواهند داشــت. این 
راهبرد می تواند به یک ابزار انگیزشــی برای افزایش راندمــان تولید و ارتقای عملکرد 
نیروگاه ها تبدیل شــده و در نهایت به شکل چشمگیری ســهم ایران را در تامین برق 

کشورهای همسایه افزایش دهد و از این مسیر ضمن تامین منافع ملی، امنیت کشور را 
نیز تضمین کند.وی با اشاره به نقش رگوالتوری در بهبود شرایط حکمرانی صنعت برق، 
گفت: راه اندازی نهاد رگوالتوری برای صنعت برق یک الزام اســت و بدون چنین نهادی 
حداقل صنعت تولید برق هیچ وقت به سامان نمی رسد. طبیعتا کاهش اختیارات برخی 
از دســتگاه ها، راه اندازی نهاد مســتقل تنظیم گر بخش برق را با مشکل مواجه خواهد 
کرد، اما باید پذیرفت که برای حفظ ظرفیت های این صنعت چاره ای به جز تاســیس 
رگوالتوری نداریم. اگرچه قطعا وزارت نیرو و شــرکت توانیر نگرانی هایی از بابت حدود 
اختیارات رگوالتوری خواهند داشــت، اما الزامات تاســیس این نهاد را باید از بعد ملی 
بررســی کرد.این کارشناس صنعت برق افزود: ادامه این روند قطعا مباحث و مشکالت 
فعلی را بی نتیجه خواهد گذاشت. البته ما در کنار نهاد رگوالتوری به شرکت هایی بیمه ای 
که بخشی از ریسک های فضای کسب وکار را پوشش دهد، نیاز داریم. وجود این دو نهاد 
در کنار هم  می تواند به ســرمایه گذار اطمینان دهد که سرمایه خود را به یک صنعت با 

فضای مســاعد کم ریسک وارد کرده اســت. بر همین اساس ضروری است که سندیکا 
مجموعه ریسک هایی که ممکن است نیروگاه ها را درگیر کند، شناسایی کرده و بر همان 
اساس حدود اختیارات و تکالیف رگوالتوری را مشخص کنند تا سرمایه گذاران با حداقل 
ریســک به این حوزه وارد شوند. این اقدام کمک  می کند که رگوالتوری به یک دردسر 
تازه برای صنعت برق تبدیل نشود.شیرانی با بیان اینکه هدف توسعه صادرات برق ایران 
با توجه به سهم ۶۰ درصدی تولیدکنندگان غیر دولتی، ایجاد بازار برق منطقه ای است، 
گفت: اگر این بازار ایجاد شده و به تولیدکنندگان برق اجازه داده شود که برق تولیدی 
خود را در این بازار عرضه کنند، ساختار عرضه و تقاضای بین المللی شکل  می گیرد. در 
این سیســتم دادوستد برق قطعا دغدغه های دولت هم پوشش داده می شود، چون این 
عرضه و تقاضا تحت نظارت یک بازار منســجم و در ساختارهای قانونی پیش بینی شده 
آن انجام می شــود. در کنار آن دولت هم از طریق ترانزیت و انتقال برق منابع درآمدی 
جدیدی برای خود ایجاد می کند.به گفته وی به نظر می رسد که صادرات مستقیم برق 
از طریق نیروگاه ها به دالیل متعدد از جمله نحوه قیمت گذاری ســوخت برق صادراتی 
متوقف شــده است. البته این مســاله در قالب بازار برق منطقه ای قابل حل است، چرا 
که در این بازار قیمت ها متناســب با بهای بازار تعیین  می شود و هیچ یک از بازیگران 
کلیدی از امتیاز یا یارانه خاصی بهره مند نمی شوند. البته حاکمیت هم باید بپذیرد که 

برای توســعه صنعت بــرق، افزایش صادرات، ارزآوری و ایجاد ثروت در کشــور باید به 
بخش خصوصی اجازه رشــد بدهد. همچنین موفقیت این بازار برق منطقه ای به شدت 
در گرو شفاف ســازی در حوزه انرژی اعم از برق و گاز است.این کارشناس صنعت برق 
با اشــاره به الزامات راه اندازی و موفقیت بازار منطقه ای برق، گفت:  ما پیش از هر چیز 
به شرکت های تجارت انرژی نیاز داریم که تبادل منطقه ای برق را تسهیل کنند. به هر 
حال یک نیروگاه وظایف تکنیکی دارد که شــاید با فضای تجارت فاصله زیادی داشته 
باشد. پس ضروری است در کنار نیروگاه ها یک شرکت تجارت انرژی فعال شده و خود 
را مهیــای ورود به بازارهای برق منطقه ای کند؛ از این رو یکی از اقداماتی که  می تواند 
از ســوی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق دنیال شود، ایجاد شرکت های تجارت 
انرژی است؛ شرکت هایی کم تعدادی هم که در حال حاضر در این حوزه فعال هستند، 
عمدتا تخصص الزم برای ورود به این حوزه را ندارند.شیرانی تاکید کرد: ما در ایران در 
حوزه تجارت انرژی، نهادســازی نکرده ایم و همین مســاله چه در صنعت برق و چه در 
حوزه نفت و گاز فرصت سوزی های بسیاری را برای کشور در پی داشته است. از این رو 
بخش خصوصی باید ابعاد راه اندازی یک شرکت تخصصی تجارت انرژی در حوزه برق را 
بررسی کرده و زیر چتر سندیکا در این خصوص اقدام کند؛ چرا که بدون اتکا به چنین 

مدلی، موفقیت در حوزه صادرات برق دور از ذهن به نظر می رسد.

عضو سندیکای صنعت برق مطرح کرد:

بهزودیبازارمنطقهایبرقایجادمیشود

روسیه انتظار دارد تحریمهای غربی، تاثیر قابل توجهی بر 
صادرات و در نتیجه، تولید فرآورده های نفتی این کشــور 
داشته باشــد اما احتماال باعث می شــود نفت بیشتری 
برای فروش وجود داشــته باشــد.به گزارش ایسنا، غرب 
در اقدامی کم ســابقه برای زمین زدن اقتصاد روسیه که 
دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان بعد از عربستان 
سعودی است، تحریمهایی علیه مسکو و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه وضع کرده که نوعی اعالن جنگ 
اقتصادی به شمار می رود. اتحادیه اروپا از پنجم دسامبر، 
به تالفی جنگ روسیه در اوکراین، واردات نفت روسیه که 
از طریق دریا حمل می شود را ممنوع کرده است و واردات 
فرآورده های نفتی روسیه را از پنجم فوریه ممنوع خواهد 
کرد.یک مقام ارشد روسی که مایل نبود نامش فاش شود، 
به رویترز گفت: تحریم فرآورده های نفتی، تاثیر بزرگتری 
نســبت به تحریم نفت خام خواهد داشت. این تحریمها 
باعث افزایش عرضه نفت خام از سوی روسیه خواهد شد 
که فاقد ظرفیت ذخیره ســازی برای فرآورده های نفتی 
اســت.صادرات نفت خــام راحتتــر از فرآورده های نفتی 
است که به نفتکشهای کوچکتر نیاز دارند و بازارهای آنها 
نزدیکتر اســت در حالی که نفت خام می تواند به مناطق 
دوردســت در آسیا و آمریکا حمل شــود.ران اسمیت از 

شــرکت کارگزاری بی سی اس در مسکو گفت: تصور می 
کنیم که تحریم فرآورده هــای نفتی، پیامد قابل توجهی 
نســبت به تحریم نفت خام داشته باشد زیرا صادرات یک 
میزان فرآورده نفتی از نظر لجستیکی، پیچیده تر از میزان 
مشابه نفت خام است. برآورد ما این است که این دو تحریم 
به اتفاق هم، تولید و صادرات نفت خام روسیه را تا پایان 
سه ماهه نخست سال 2۰2۳، شاید یک میلیون بشکه در 
روز کاهش دهد.این مقام روسی آگاه پیش بینی کرد تولید 
پاالیشگاهی امســال ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند که 
مطابق با پیش بینی رسمی است.طبق پیش بینی رسمی، 
تولید فرآورده های نفتی روســیه در سال 2۰22 به میزان 

ســه درصد افزایش یافت و به 272 میلیون تن رســید و 
امسال به 2۳۰ میلیون تن کاهش پیدا خواهد کرد.

محدود کردن نفت روسیه
بــا وجود تحریم نفتی غربی که حتی در دوران بحرانهای 
جنگ سرد هم مشاهده نشده بود، تولید نفت روسیه که 
در غرب سیبری متمرکز اســت، تاکنون منعطف بوده و 
در سال 2۰22 رشــد کرده است.کشورهای گروه هفت، 
اســترالیا و اتحادیه اروپا از پنجم دسامبر مکانیزم سقف 
قیمت ۶۰ دالر در هر بشــکه را برای نفت روســیه فعال 
کرده اند اما قیمت گریدهای نفتی روسیه پایین این سطح 
معامله می شــوند. گروه هفت که شامل آمریکا، اتحادیه 
اروپا و استرالیاســت، مکانیزم ســقف قیمت مشابهی را 
برای سوختهای پاالیش شده روسیه نظیر دیزل، کروسن 
و نفت کوره از پنجم فوریه بــه اجرا می گذارند.پوتین از 
تولیدکنندگان نفت روسیه خواسته است عرضه خود را از 
اروپا به بازارهای دیگر مانند آسیا و آمریکای التین تغییر 
دهند.الکساندر نواک، معاون نخست وزیر و دیپلمات نفتی 
روسیه هفته گذشته اعالم کرد با وجود تحریمها و سقف 
قیمت، تولیدکنندگان نفت روسیه هیچ مشکلی برای انجام 

قراردادهای صادرات نداشته اند.

افزایشصادراتنفتروسیهپسازتحریمجدیداتحادیهاروپا
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گزیده خبر

یک مقام صنفی خبر داد؛
صادرات کاشی و سرامیک به ۱۵۰ کشور

دبیر انجمن کاشــی و سرامیک تزئینی با بیان اینکه صادرات محصوالت ایرانی 
از ۴۸ کشــور به ۱۵۰ کشور افزایش یافته اســت، گفت: با بازاریابی انجام شده، 
بازار منطقه را از چین گرفتیم.به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آهنی ها در نشست 
خبری اظهار کرد: در سال های گذشــته شاهد رشد صادرات محصوالت ایرانی 
به کشــورهای مختلف بودیم و با بازاریابی انجام شــده، به بازار آفریقا نیز نفوذ 
و حتی در بازار ســخت و پیچیده روســیه نیز بازاری برای خود دست و پا کرده 
ایم. بنابراین در این صنعت باید به ســمت و ســویی برویم که کنسرسیوم های 
صادراتی در کشور هرچه بیشتر شــکل بگیرد.رئیس انجمن کاشی و سرامیک 
تزئینی ایران افــزود: هزینه حمل و نقل یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین 
شاخص ها در توسعه صادرات است، به همین دلیل صادرات به کشورهای منطقه 
و همسایگان در اولویت کار تولیدکنندگان است.به گفته وی، محصوالت ایرانی 
در گریدهای مختلف تولید می شود که گرید »عالی« آن در حد و اندازه تولیدات 
اروپایی است و برخی واحدها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تولیداتشان را روانه بازارهای 
صادراتی می کنند.رئیس انجمن کاشــی و سرامیک تزئینی ایران به صادرات به 
کشور پاکستان اشاره و خاطرنشان کرد: پاکستان با جمعیت ۲۸۰ میلیون نفری 
می توانــد بازار فوق العاده ای برای ما باشــد، با این حال هزینه های حمل باال )به 
دلیــل نبود خطوط ریلی الزم تا مرز پاکســتان( و همچنیــن اعمال تعرفه ها و 
عوارض سنگین گمرکی از سوی پاکســتانی ها، مهمترین دالیل محقق نشدن 
این موضوع اســت.آهنی ها ادامه داد: اغلب ماشین آالت و خطوط تولیدی مورد 
اســتفاده در این صنعت از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و چین وارد می شود، با این 
حال با توانمندی نیروی انسانی کشورمان توانسته ایم بسیاری از این دستگاه ها 
را داخلی ســازی کنیم.وی گفت: بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه های تمام شــده 
کاشی و سرامیک در کشورمان مربوط به هزینه های نیروی انسانی است، با این 
حــال بهره وری پایین، تحمیل هزینه های جانبی )از جمله قطعی برق و گاز( و 
عدم رشد تأسیسات پشــتیبان همپای صنعت، از دیگر دالیل گران تمام شدن 

محصوالت ایرانی است.

رشد ۷ درصدی صادرات کاشی و سرامیک
در ادامه، رزیتا گل پور دبیر انجمن کاشی و سرامیک تزئینی ایران با بیان اینکه 
در یک دهه گذشته سهم کاشی و سرامیک تزئینی از صادرات رشد چشمگیری 
داشــته و از نظر تولید در منطقه بی رقیب اســت، اظهار کرد: امروز کاشــی و 
ســرامیک تزئینی کشورمان با کیفیتی باالتر از تولیدات چینی عرضه می شود و 
به همین دلیل رقیب سرسخت چینی ها در منطقه خاورمیانه و ارواسیا محسوب 
می شویم.گل پور، کاشی و سرامیک را هفتمین صنعت استراتژیک کشور مطابق 
اعالم نظــر وزارت صمت عنوان کرد که اکنون تولیدات آن در رده هفتم کیفی 
جهان قرار دارد و گفت: پارسال ۱۸۳ میلیون متر مربع صادرات کاشی و سرامیک 
تزئینی به کشــورهای مختلف انجام شد که ۷۳ درصد آن به عراق، هفت درصد 
آن به پاکســتان و بقیه به سایر کشــورها بوده است. این صادرات در مقایسه با 
سال ۹۹ رشد هفت درصدی داشته است.دبیر انجمن کاشی و سرامیک تزئینی 
ایران خاطرنشــان کرد: با اقدامات انجام شده در راستای توسعه بازار از سال ۹۹ 
تاکنون، صادرات محصوالت ایرانی از ۴۸ کشور به ۱۵۰ کشور افزایش یافته است. 
همچنین در چهار سال گذشته تعداد واحدهای فعال در این رشته صنعت از ۲۵ 
واحد به ۴۷ واحد افزایش یافته اســت و با بازاریابی انجام شده، بازار منطقه را از 
چین گرفتیم.گل پور به مشکالت صادرات به عراق و پاکستان اشاره کرد و گفت: 
تجار عراقی و پاکستانی به صورت ریالی از ما خرید می کنند، این در حالی است 
که باید ریال دریافتی را در بازار آزاد به دالر تبدیل کنیم و سپس با نرخ نیمایی 

به دولت بازگردانیم که محل زیان صادرکنندگان است.

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک
در این نشســت، محمود بازاری مدیرکل دفتر ترویج تجارت ســازمان توسعه 
تجارت نیز به برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، 
چینی بهداشــتی و صنایع وابسته اشاره کرد که ۲۹ دی ماه تا دوم بهمن ماه در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.وی گفت: این 
صنعت از نظر مقیاس تولید، کیفیت، طراحی و تنوع محصوالت در منطقه سرآمد 
اســت که بازارهای خوبی برای آن در کشورهای منطقه متصور هستیم.بازاری، 
کشورهای عراق، پاکســتان، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه را 

مهمترین بازارهای ایران در این محصوالت برشمرد.

عرضه از طریق سامانه بازارگاه
شکر دو نرخی می شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه ای از اصالح قیمت شکر و نحوه عرضه 
شکر در سامانه بازارگاه خبر داد.به گزارش ایسنا، محمد جواد عسکری در نامه ای 
به وزرای جهاد کشــاورزی و صمت مصوبات جلســه ای که با حضور مسئوالن 
کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و اتاق بازرگانی درباره 
قیمت و نحوه عرضه شکر در سامانه بازارگاه و تعیین و اصالح قیمت شکر تعیین 

شد را به این شرح اعالم کرد:
۱- مقرر شــد به منظور ســاماندهی بازار، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنعت 
و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف صنعت ظرف حداکثر تا تاریخ 
۳۰ دیماه ۱۴۰۱ اقدام کنند به طوری که از ابتدای بهمن ماه شکر صنف صنعت 

صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود.
۲- نسبت به اصالح و تعیین قیمت شکر مصارف صنعت جهت عرضه در سامانه 

بازارگاه حداکثر تا تاریخ ۳۰ دیماه اقدام شود.
۳-مقرر شــد به اســتناد نامه انجمن تولید کنندگان قند و شــکر به شــماره 
۱۴۰۱۲۹۵ تاریــخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱ در ظــرف حداکثر تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۱ 
وزارتخانه های  کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین نرخ 

شکر در ستاد تنظیم بازار اقدام و ابالغ کنند.

توزیع گوشت گوسفندی ۱۴۲ هزار تومانی 
بدون محدودیت در کشور

معاون بازرگانی داخلی شــرکت پشــتیبانی امور دام گفت: گوشت گوسفندی 
منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۲ هزار تومان و گوساله مخلوط با قیمت ۱۵۲ 
هزار تومان بدون محدودیت در کل کشور در حال توزیع است.شبه گزارش ایسنا، 
محمد جعفری - معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام - اظهار کرد: 
توزیع گوشت گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب در حال توزیع است و بدون 
محدودیت وزنی و در حد نیاز و کشــش بازار این اقدام ادامه خواهد داشت.وی 
افزود: با توجه به این که ذخایر استراتژیک گوشت در وضعیت مناسبی قرار دارد، 
توزیع این محصوالت با قیمت مصوب در کل کشور انجام می شود و محدودیتی 

برای توزیع در استان های مختلف و حجم تقاضا وجود ندارد.

در ۹ ماه
۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی 

در ۹ ماه نخســت امســال حدود ۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی 
انجام شده است که نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۸ درصدی 
را نشان می دهد.به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت خرید اینترنتی در 
آذر ماه سال جاری نشــان می دهد که در این ماه حدود ۱۱۷ هزار میلیارد 
تومان خرید اینترنتی انجام شــده که ســهمی حدود ۱۴.۲ درصدی از کل 
تراکنشها دارد.بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، خرید اینترنتی در 
آذر ماه نســبت ماه قبل )آبان ماه( با افزایش ۵ درصدی مواجه شده است؛ 
همچنین نسبت به آذر ماه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است.همچنین 
در ۹ ماه نخســت امســال حدود ۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی 
انجام شده است که نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۸ درصدی 

را نشان می دهد.

863 هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی در 9 ماه/ استان تهران در 
صدر

طبق بررسی های انجام شده، سهم استان تهران از کل خرید اینترنتی در کشور 
طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۸۹ درصد بوده است.همچنین برآوردها نشان 
می دهــد که روند عمومی نزولی کل تراکنشــهای خرید )موبایل- اینترنتی- 
پایانه فروشگاهی( از مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده است که همین تجربه مشابه 

را برای خریدهای اینترنتی با نوساناتی کمتر داشته ایم.

863 هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی در 9 ماه/ استان تهران در 
صدر

در آذر ماه شــاهد کاسته شدن از سرعت افت کل تراکنشهای خرید واقعی با 
رقم ۳.۱۴ درصد کاهش بوده ایم.همچنین در این ماه با مثبت شــدن رشــد 

واقعی خریدهای اینترنتی با نرخ ۱.۲ درصد مواجه بوده ایم.

تولید بیش از ۳۵ میلیون تن فوالد خام و 
محصوالت فوالدی در ۹ ماهه امسال

تهران- ایرنا- شرکت ها و کارخانجات داخلی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه  
۳۵ میلیون و ۳۷۲ هــزار تن فوالد خام و محصوالت فوالدی تولید کردند.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی است در ۹ ماهه امسال ۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار تن فوالد خام در کشور 
تولید شــد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۲ درصدی داشته است.

همچنین در ایــن مدت ۱۴ میلیون و ۵۲۷ هزار تن انواع محصوالت فوالدی 
در کشــور تولید شد که حاکی از کاهش ۲۳ درصدی است.در مدت یاد شده 
تولیــد کاتد مس با افت پنج درصدی به ۲۱۶ هــزار تن، تولید آلومینا بدون 
تغییر به ۱۷۵ هزار تن و تولید کنســانتره زغال سنگ با رشد ۲۰ درصدی به 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید.تا پایان آذر ماه ۴۸ میلیون و ۳۶۲ هزار تن 
ســیمان توسط کارخانجات داخلی تولید شد که در هم سنجی با پارسال افت 
ناچیز یک درصدی نشان می دهد.در این مدت ۳۳۲ میلیون متر مربع کاشی 
و سرامیک )افت سه درصدی(، یک میلیون و ۲۸۳ هزار تن شیشه جام )رشد 
۲۷ درصدی(، ۵۶۶ هزار تن ظروف شیشــه ای )رشد سه درصدی(، ۴۶ هزار 
تن ظروف چینی )رشد یک درصدی( و ۷۲ هزار تن چینی بهداشتی )افت سه 

درصدی( در کشور تولید شد.

عرضه در بورس راهکار عبوری است

۹۵ درصد از شرکت کنندگان قرعه کشی متقاضیان واقعی نیستند
سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: مسئله تغییر قیمت  
خودرو در شــورای رقابت موضوعی اســت که باید بررســی و 
مورد بحــث قرار بگیــرد؛ وزارت صمت از عرصــه خودرو در 
بورس کاال نتیجه خوبی گرفته است و موافق عرصه خودرو در 
بورس اســت منتها این را راهکار عبوری می داند نه یک راه حل 
قطعی.امیــد قالیباف در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در 
پاســخ به این پرســش که برای خرید خودرو از ایران خودرو 
۱۱ میلیون متقاضی ثبت نام کردند آیا این تعداد از متقاضیان 
مصرف کنندگان واقعی هســتند؟ گفت: بدون تردید این تعداد 
مصرف کننده واقعی نیستند؛ سالیانه حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه برای انواع مدل های خودرو داخلی متقاضی وجود 
دارد؛ پس چگونه است که چند مدل دستگاه ایران خودرو ۱۱ 
میلیون متقاضی ایجاد شده است؟ پس این آمار نشان می دهد 
کــه ۹۵ درصد از متقاضیان واقعی نیســتند.وی با بیان اینکه 
اختالف قیمت کارخانه و بازار به یک بخت آزمایی تبدیل شده 
است، تصریح کرد: متقاضیان با ذهنیت ایجاد یک فرصت اقدام 
به ثبت نام می کنند و با این اقدام چیزی از دســت نمی دهند؛ 
بخشی از ثبت نامی ها بعد از فیلترهایی که ایران  خودرو در نظر 
گرفته است حذف می شــود. مهم ترین فیلتر ایران خودرو این 
است که متقاضی نباید در ۲ سال گذشته پالک فعال به اسم اش 
شده باشد و همچنین باید شماره تلفن همراه ثبت نام شده با 
شخص ثبت نام کننده یکی باشد.سخنگوی وزارت صمت ادامه 
داد: بخشــی از این سهمیه ایران خودرو، برای ۵۰ درصد طرح 

جوانی جمعیت می رود و ۲۰ درصد هم برای جایگزینی خودرو 
فرسوده اســتفاده می شــود و اینگونه خودروهای عرضه شده 

تقسیم می شوند و سرنوشت بقیه خودروها در فرآیند قرعه کشی 
تعیین تکلیف می شود.قالیباف در پاسخ به این پرسش که بحثی 

مطرح شــده اســت که کارت ملی افراد برای خرید خودرو در 
بورس و یا در قرعه کشــی ها اجاره داده می شود آیا این موضوع 
را تایید و تکذیب می کنید؟ گفت: من این موضوع را نشنیده ام 
چراکه شناســایی افرادی که شــانس باالیی دارند و جز طرح 
ســهمیه جوانی و خودروهای فرسوده هســتند کار دشواری 
است. دالالن چگونه و طی چه فرآیندی می خواهند این افراد را 
شناسایی کند و قبول کنید که شناسایی این افراد دشوار و این 
فرآیند پیچیده و درباره صحت آن به دشواری می توان درباره آن 
اظهارنظر کرد.وی با بیان اینکه وزارت صمت منتظر است تا با 
شــورای رقابت برای قیمت گذاری جدید و مدل فروش به یک 
اجماع نظر مشــترک برسد، افزود: مسئله تغییر قیمت  خودرو 
در شــورای رقابت موضوعی است که باید بررسی و مورد بحث 
قرار بگیرد؛ وزارت صمت از عرصه خودرو در بورس کاال نتیجه 
خوبی گرفته است و موافق عرصه خودرو در بورس است منتها 
ایــن را یک راهکار عبوری می داند نه یک راه حل قطعی. امروز 
همه نگاه ها به ســمت تصمیمات شورای رقابت است چراکه از 
نظر قانونی قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شده است 
و نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و وزارت صمت متقاضی 
این هستند که شــرایط بازار خودرو به زودی به سامان برسد.

سخنگوی وزارت صمت در پایان گفت: وزارت صمت نمی تواند 
اظهارنظر کند که چه مدل هایی از خودرو هفته آینده در بورس 
کاال عرضه خواهد شــد و این موضوع را بورس کاال مشــخص 

می کند. 

تولیدکننـــدگان،  انجمــن  رئیــس 
واردکننــدگان  و  صادرکننــدگان 
محصوالت دخانی با بیان اینکه مالیات 
نخی در قدم اول به ضرر تولید داخل با 
نشان های ایرانی است، گفت که گزارش 
صحیحی از مالیــات صنعت دخانیات 
وجود ندارد، اما اگر سازمان امور مالیاتی 
یک گزارش منســجم از میزان مالیات 
پرداختی صنعت دخانیات در بخش های 
مختلف جمع آوری کند، رقم آن حداقل 
شــش برابر رقم پیش بینی شــده در 
بودجه است.به گزارش ایسنا، بر اساس 
الیحه بودجه از ابتدای ســال ۱۴۰۲ به 
قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید 
داخل با نشــان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، 
تولید داخل با نشــان بین المللی ۱۰۰ 
تومان و هر بســته ۵۰ گرمی تنباکوی 
قلیان داخلــی ۲۰ هزار تومان به عنوان 
مالیات دریافت می شــود.این در حالی 
اســت که از ۱۳ دی ماه سال قبل مقرر 
شد صنعت دخانیات کشور در قالب دو 
سر فصل برای محصول تولیدی عوارض 
و مالیــات پرداخت کند. بند »ت« ماده 
۲۶ قانــون دائمــی ارزش افزوده و حق 
انحصار کــه تولید کننده داخلی با برند 
ایرانی را ملزم بــه پرداخت ۲۷ درصد، 
تولید کننده داخلی با برند بین المللی 
را ملــزم به پرداخــت ۴۲ درصد و وارد 
کننده را ملزم بــه پرداخت ۷۵ درصد 
مالیات و عوارض کرده است. همچنین 
مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد 
به ارقام فوق افزوده شــود تا در نهایت 
جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید 
کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، 
تولید کننده داخلی با برند بین المللی 
تا ۹۷ درصــد و واردات به ۱۳۵ درصد 
افزایش یابد. البته چند روز بعد از اجرای 
ایــن قانون، اخباری مبنــی بر تصویب 
مالیات نخی ســیگار در در کمیسیون 
تلفیق بودجه منتشــر شــد که مورد 
انتقاد تولیدکننــدگان قرار گرفت و در 
نهایت اجرا نشد.موضوع مالیات بر سیگار 
همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و 
تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ 
تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات 

سیگار منجر به افزایش قاچاق می شود، 
اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
بارها اعــالم کرده که ایــران کمترین 
مالیات را بر محصــوالت دخانی دارد و 
معتقد اســت افزایش مالیات منجر به 

کاهش مصرف دخانیات می شود.

رشد تولید سیگار؛ افت تنباکو
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۵۲ 
میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت 
بــه تولید ۴۵ میلیــارد و ۵۸۰ میلیون 
نخ ســیگار در مدت مشــابه سال قبل 
۱۵ درصد رشــد داشته است. اما تولید 
تنباکوی معسل در همین مدت ۳۱۰۰ 
تن بوده که نسبت به تولید ۳۵۰۰ تن در 
مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد 
کاهش داشته است.تاجدار با بیان اینکه 
قانون جدید مالیات ارزش افزوده که از 
دی ماه ســال قبل اجرایی شد، تجمیع 
همه مالیات ها از جملــه قانون مالیات 
ارزش افزوده آزمایشــی، ماده ۷۳ قانون 
برنامه ششــم و مالیات نخی بود، گفت: 
قرار شد هر ســال پنج واحد درصد به 
قانون یاد شــده اضافه شــود تا سقف 
مالیــات تولیدات داخلی با نشــان های 
ایرانــی بــه ۵۵ و تولیــدات داخلی با 
نشان های بین المللی به ۹۰ و وادراتی ها 
به ۱۲۰ درصد برسد. این قانون با تجمیع 
عوارض و مالیات ابالغ شــد و باید یک 
ســال بعد از اجرا، یعنی دی ماه امسال 
پنج واحد درصد به آن اضافه می شــد 
اما کمتر از سه ماه بعد و از ابتدای سال 
۱۴۰۱ پنج واحد درصــد به آن اضافه 
شد.بنابراین به گفته وی در سال جاری 
مالیــات تولیدات داخلی با نشــان های 

ایرانی ۳۰ درصــد و تولیدات داخلی با 
نشــان های بین المللی ۴۵ درصد بود و 
در ســال آینده این دو رقم به ۳۵ و ۵۰ 
درصد خواهد رسید. به عبارت دقیق تر 
قبال در معامله از الیــه تولیدکننده به 
عمده فروش، مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ 
درصد بود. یعنی عامل توزیع کشــوری 
کــه کاال را از تولیدکننده می خرید، در 
زمان فروش آن به عامل استانی باید ۱۵ 
درصد از ســود خود را مالیات پرداخت 
می کرد، اما حاال این رقــم به ۴۰ و در 

سال بعد به ۴۵ درصد رسیده است.

گزارش صحیحی از مالیات صنعت 
دخانیات وجود ندارد

تاجدار با بیان اینکه صنعت دخانیات از 
حوزه تولید تا مصرف مالیات سنگینی 
پرداخت می کند، تصریح کرد: مشکلی 
که وجود دارد این است که سازمان امور 
مالیاتی نمی توانــد گزارش صحیحی از 
میزان مالیات پرداختی صنعت استخراج 
کند. در بودجه سال جاری سقف مالیات 
پیش بینی شده در بودجه برای صنعت 
دخانیات ۲۳۰۰ میلیــارد تومان بوده، 
در حالی که صنعت حدود شــش برابر 
این رقم مالیات پرداخت می کند.رئیس 
تولیــد کننــدگان محصوالت  انجمن 
دخاتی با بیان اینکه اگر ســازمان امور 
مالیاتی یک گزارش منســجم از میزان 
مالیات پرداختی صنعــت دخانیات در 
بخش مواد اولیه، مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات عملکرد شرکت ها در پایان سال 
و مالیات توزیع کننده ها جمع آوری کند، 
رقم آن حداقل شش برابر رقم پیش بینی 
شده در بودجه است، اظهار کرد: بنابراین 
مشکل اینجاســت که گزارش کامل و 

درســتی در اختیــار نهادهای تصمیم 
ساز قرار نمی گیرد. وزارت بهداشت هم 
می گوید در گزارشی که از سازمان امور 
مالیاتی دارد، رقم مالیات دخانیات کمتر 
از ۱۵ درصد قیمت خرده فروشی است و 
در نتیجه در حوزه عملکرد و مقایسه در 
محدوده قرمز ارزیابی سازمان بهداشت 
جهانی قرار گرفته است. بنابراین وزارت 
بهداشت در این رابطه مورد انتقاد است 
و کارت قرمــز می گیرد، اما طبق ادعای 
صنعت بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت 
خرده فروشی مالیات پرداخت می کند 
و اگر ســایر مالیات های پرداختی با این 
عدد جمع شــود رقم به بیــش از ۵۰ 
درصد می رســد. در این شرایط نه تنها 
در محدوده قرمز نخواهیم بود، بلکه در 
رنگ بندی سازمان بهداشت جهانی در 

محدوده سبز قرار می گیریم.

نشــان های  ضرر  به  نخی  مالیات 
ایرانی است

تاجدار در ادامه با بیان اینکه پیشــنهاد 
۵۰۰ هــزار تومانی در هــر کارتن برای 
تولیدات با نشــان ایرانی و یک میلیون 
تومانی در هر کارتن با نشان بین المللی 
در الیحه دولت بــرای دریافت مالیات 
نخی عالوه بر مالیات های مورد اشــاره 
قبلی در بودجه ۱۴۰۲ پیشــنهاد شده، 
ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون بهبود 
مستمر فضای  کسب و کار در خصوص 
دریافت نظــرات انجمن های تخصصی، 
گفت: این پیشــنهاد در صورت اجرا به 
ضرر تولیدکننده داخلی اســت، چرا که 
قیمت پایــه هر کارتن از ســیگارهای 
تومان  داخلی حداکثر ســه میلیــون 
اســت، اما برای نشان های بین المللی تا 
۱۲ میلیون تومان هم می رســد. قیمت 
فروش سیگار جمع قیمت پایه با مالیات 
بــر ارزش افزوده و حق انحصار اســت. 
مالیــات ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن 
نشــان های ایرانی معادل یک ششــم 
قیمت، اما برای ســیگارهای بین المللی 
مالیات یک میلیون تومانی در هر کارتن 
معادل یک دوازدهم قیمت پایه خواهد 

بود. 

رئیس انجمن تولیدکننـدگان محصوالت دخانی:

گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد

عضو کمیســیون تجارت خارجی و بین الملل 
خانه صمت ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون 
۱۱ میلیارد دالر کاال بین ایران و ترکیه مبادله 
شده که سهم صادرات ۶.۴ و سهم واردات ۴.۶ 
میلیارد دالر بوده است.سید روح اهلل لطیفی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه، اظهار کرد: 
از ابتدای سال، تا دهم دی ماه ۱۵ میلیون و ۴۶۶ هزار تن کاال به ارزش ۱۱ میلیارد 
و ۵۴ میلیون دالر، بین ایران و ترکیه کاال تبادل شــده که با رشــد ۳۵ درصدی در 
تجارت همراه بوده اســت.عضو کمیســیون تجارت خارجی و بین الملل خانه صمت 
ایــران افزود: از این میزان تجارت غیرنفتی ۱۲ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کاال به ارزش 
۶ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دالر، صادرات ایران به ترکیه بوده و ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار 
تن کاال به ارزش ۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دالر واردات ایران از ترکیه بوده است.وی 

ادامه داد: بر همین اساس صادرات با رشد ۵۱ درصدی و واردات با رشد ۱۸ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته همراه بوده است.لطیفی گفت: ترکیه سومین 
مقصد صادرات کاالهای ایرانی پس از چین و عراق، از ابتدای ســال تا دهم دی ماه 
بوده که بیشــترین رشــد صادراتی را در بین پنج مقصد اول صادراتی ایران رقم زده 
اســت.وی افزود: عمده محصوالت صادراتی به ترکیه در این مدت، ۳.۳ میلیارد دالر 
محصوالت معدنی، ساختمانی و پترو پاالیشگاهی، ۹۰۴ میلیون دالر انواع کود، ۵۷۳ 
میلیون دالر انواع محصوالت از آلومینیوم، ۳۷۲ میلیون دالر انواع محصوالت مرتبط 
بــا مس، ۳۲۷ میلیون دالر محصوالت و مصنوعات فلزی و آهنی، ۲۹۷ میلیون دالر 
هم ســایر فلزات و ۱۴۲.۴ میلیون دالر محصوالت کشــاورزی دامی و غذایی بودند.

لطفی ادامه داد: انواع مواد شــیمیایی و حالل ها، پالستیک و محصوالت پالستیکی، 
انواع اســیدها، لوله و شیلنگ، لوازم آشپزخانه، مالمین، الستیک، دستکش، پوست، 
چرم، کیف، چمــدان زغال، تخته، کاغذ و مقوا، محصوالت بهداشــتی، نخ و پارچه، 

کیف و کفش، انواع سنگ مرمر و ساختمانی، کاشی و سرامیک، انواع صافی و فیلتر، 
لباسشویی و ظرفشویی، انواع ظروف شیشه ای، شیشه و آئینه، یخچال و فریزر، انواع 
مبلمان، آبگرمکن، هود، ماشین االت نانوایی، کولر، دستگاه های مکانیکی و صنعتی، 
رگالتــور، دارو، لوازم الکتریکی، انواع تراکتور، اجزا و قطعــات خودرو، رادیاتور، انواع 
ساعت، آالت موسیقی، دســتگاه های مانیتورینگ پزشکی، انواع چرخ، لوازم ورزشی 
و انواع توپ، عرقیات، تابلوهای نقاشــی و صنایع دستی و انواع شیراالت از مهمترین 
کاالهــای صادراتی ایران به ترکیه نیز از ابتدای ســال بودند.وی در خصوص واردات 
کاال از ترکیه هم گفت: ترکیه بعد از امارات و چین ســومین تأمین کننده کاال برای 
کشــورمان از ابتدای ســال بوده و عمده کاالهای وارداتی از این کشــور، محصوالت 
کشاورزی، نهاده های دامی، موز و حبوبات به ارزش یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون دالر، 
انواع روغن ها و مواد معدنی با ۲۵۱ میلیون دالر بوده وماشــین االت صنعتی، مواد و 
محصوالت شیمیایی، انواع کاغذ و مقوا و ملزومات چاپ و بسته بندی، دارو، انواع کود، 
لوازم الکتریکی، ابزار و یراقات، مصنوعات پالستیکی، السیتک خودرو، لوازم یدکی و 
قطعات منفصله خودرو، انواع کمپرسور و لوازم آسانسور، انواع ورق های چوبی، پارچه 

و نخ از دیگران کاالهای مهم وارداتی از ترکیه بودند.

 تراز تجاری مثبت است

تبادل ۱۱ میلیارد دالر کاال بین ایران و ترکیه
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نگـــاه

گزیده خبر

سه چالش مهم پیش روی اقتصاد جهان؛
اقتصاد جهانی سقوط می کند؟

رییس صندوق بین المللی پول اعالم کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به 
۲.۷ درصد کاهش می یابد.به گزارش اکونومیک، کریستالینا جورجیوا، مدیر 
عامل صندوق بین المللی پول )IMF( گفت که انتظار می رود رشد اقتصاد 
جهانی در سال جاری حدود ۲.۷ درصد کاهش یابد.به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از ایسنا، جورجیوا اظهار کرد که صندوق بین المللی پول سه چالش 
بســیار مهم را برای سال ۲۰۲۳ می بیند. اولین چالش، جنگ در اوکراین 
اســت که بر اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کار تاثیر می گذارد. دومی، 
بحران هزینه زندگی و ســومی افزایش نرخ بهره در ســطحی است که در 
دهه های گذشته شاهد آن نبوده ایم.رئیس صندوق بین المللی پول توضیح 
داد که در این سناریو کاهش رشد اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر است.با این 
وجود، پیشتر، جورجیوا خاطرنشان کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ 

بازگشت خواهد کرد.

/مالیات بر عایدی سرمایه/
مسکن؛ جذاب ترین بازار برای دالالن!

یک کارشــناس بازار مسکن گفت: بازار مسکن در دهه های گذشته تحت 
تاثیر فضای داللی، رشــد شهرنشینی و کسری تولید دچار افزایش قیمت 
شــده و بسیار بیش از دالر رشد کرده است. باید ضمن وضع مالیات برای 
سفته بازان و سوداگران، یک برنامه ی ۲۰ ساله برای افزایش تولید مسکن 

تدوین کنیم.
ابوالحســن میرعمادی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: هدف دولت ها، 
تامین مســکن برای تمامی افراد جامعه است. در این فرآیند باید مسکن 
از تولیدکننده به مصرف کننده برسد و هرچه دست واسطه ها کوتاه تر شود 
قیمت تمام شــده ی آپارتمان کاهش می یابد. اما مشکلی که در نیم قرن 
گذشــته با آن مواجه بوده ایم، ظهور فضای سوداگری در بازار مسکن بوده 
اســت.وی افزود: در چند دهه ی گذشته عدم تعادل در بازار مسکن ایجاد 
شده است. سرعت تولید مسکن، کمتر از رشد شهرنشینی بوده و در کنار 
آن مســاله ی تورم به افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن دامن زده است. 
این پدیده، فضا را برای ورود سفته بازان و سوداگران فراهم کرد. راهکار این 
است که ساخت و ساز را در یک فرآیند ۲۰ ساله افزایش دهیم و همزمان 
پایه های مالیاتی که سوداگران را هدف قرار دهد وضع کنیم.این کارشناس 
بازار مسکن خاطرنشان کرد: طی دهه های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰ 
برابر بیش از ســایر دارایی های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت 
سر گذاشته است. امروزه مسکن به جای این که کاالی مصرفی باشد، کاالی 
سرمایه ای شده و در این بین واسطه ها و دالالن سودهای کالنی به جیب 
می زنند. البته برخی افراد نیز مســکن را برای حفظ ارزش  دارایی در برابر 

تورم خریداری می کنند.

بیش از ۷0 درصد معامالت مسکن از نوع سوداگری است
میرعمادی با بیان این که هم اکنون بیــش از ۷۰ درصد خرید و فروش ها 
در بازار مســکن از نوع سوداگری اســت تاکید کرد: مادامی که مالیات بر 
عایدی ســرمایه برای خرید و فروش های مکرر کاالهایی مثل طال، دالر و 
مسکن وضع نشــود نمی توان وضعیت موجود را کنترل کرد. البته مهم تر 
از موضوع مالیات ها کنترل تورم اســت.وی یکی از راهکارهای تامین خانه 
برای جوانان را خرید متری مســکن دانست و گفت: باید تشکیالتی ایجاد 
کنیم که افراد با هر ســطح توانایی مالی بتوانند در پروژه های مســکونی 
سهیم شــوند. این موضوع به آنها فرصت می دهد متراژ مشخصی مسکن 
خریداری کنند. از این طرق می توانند ارزش دارایی خود را در برابر رشــد 
قیمت ها در بازار مسکن حفظ و نهایتا بعد از چند سال یک واحد را به طور 
کامل خریداری کنند.این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: توسعه گران 
صنعت ســاختمان در قالب مجموعه های بزرگ با تکنولوژی روز اقدام به 
تولید مســکن کنند. در این ساختار به جای آن که مصالح ساختمانی را از 
بازار تهیه کنند، خودشان آنها را بسازند یا این که مستقیما از کارخانجات 
خریداری کنند. اگر صنعتی سازی محقق شود قیمت تمام شده ی ساخت 
تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. توســعه گر می تواند شهرسازی کند و تامین 
امکانات پیرامونی مثل فروشــگاه، درمانگاه و پارک را نیز بر عهده بگیرد.

به گفته میرعمادی، دولت باید زمین و تسهیالت را در اختیار توسعه گران 
بخــش خصوصی که دارای تخصص و توانایی هســتند قرار دهد. پروژه ها 
می تواند در قالب تعاونی های مسکن با هدف فروش متری اجرا شود. تعاونی 
مسئولیت ســاماندهی و هماهنگی بین اعضا و پروژه را بر عهده می گیرد. 
وام هایی که دولــت از طریق بانک ها به اجرای پروژه ها اختصاص می دهد 
باید با نرخ ســود معقولی باشــد؛ چرا که هدف، کسب سود برای بانک ها 
نیست بلکه تامین مسکن اقشار جامعه است.بنابراین گزارش، طرح مالیات 
بر سوداگری و سفته بازی )مالیات بر عایدی سرمایه( سال هاست که مطرح 
می شود تا این که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع 
شــد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به 
تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع شــده است. مالیات بر عایدی ســرمایه )CGT( مالیاتی است که بر 
عایــدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام 

فروش آن به دست می آید.

سیاست بانکی ژاپن بدون تغییر باقی ماند
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشــت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از اکونومیــک، بانک مرکــزی ژاپن )BoJ( اعالم کرد که سیاســت پولی خود را 
بدون تغییر و نرخ بهره کوتاه مدت را منفی ۰.۱ درصد نگه می دارد.این موسســه 
همچنین گفــت که هدف بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ســاله خود را حدود 
صفــر درصد حفظ خواهد کــرد، همانطور که در ماه دســامبر بود.این تصمیم 
غافلگیرکننده باعث شد که ین در برابر سایر ارزها و بازده اوراق قرضه به بیشترین 
میزان در دهه های اخیر سقوط کند زیرا سرمایه گذاران پیش بینی می کردند که 
بانک مرکزی سیاست کنترل بازدهی خود را اصالح می کند.بانک مرکزی ژاپن با 
تاکید بر عزم خود برای حفظ سقف، ابزار کلیدی عملیات بازار را برای مهار موثرتر 
افزایش نرخ های بهره بلندمدت تقویــت کرد.بانک اعالم کرد: »در حال حاضر، 
ضمن نظارت دقیق بر تاثیر کووید-۱۹، بانک از تامین مالی، عمدتا شــرکت ها و 
حفظ ثبات در بازارهای مالی حمایت می کند و در صورت لزوم از اتخاذ اقدامات 

تسهیل کننده اضافی دریغ نخواهد کرد«.

وزیر دارایی سعودی مطرح کرد؛
آمادگی عربستان برای استفاده از ارزهای 

غیردالری در مبادالت
محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان امروز سه شنبه اعالم کرد که کشورش برای 
شروع گفتگوها درباره اســتفاده از ارزهای دیگر به جز دالر آمریکا در معامالت 
تجاری خود آماده است.به گزارش ایلنا از بلومبرگ؛ محمد الجدان، وزیر دارایی 
عربســتان امروز سه شنبه اعالم کرد که کشــورش برای شروع گفتگوها درباره 
استفاده از ارزهای دیگر به جز دالر آمریکا در معامالت تجاری خود آماده است.

الجدان گفت: هیچ مشــکلی در بحث چگونگی حل و فصل توافقات تجاری ما، 
خواه به دالر آمریکا، یورو یا ریال ســعودی باشــد، وجود نــدارد.وی افزود: فکر 
نمی کنم که ما هیچ بحثی را که به تقویت تجارت در سراسر جهان کمک می کند 
نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم.همچنین الجدان روابط پادشاهی با چین را »بسیار 
اســتراتژیک« توصیف کرد.  با این حال، وی خاطرنشــان کرد که پادشاهی با 

کشورهای دیگر مانند ایاالت متحده آمریکا روابط استراتژیک مشابهی دارد.

دو تغییر مهم در فرابورس
حداکثر حجم مبنا با رعایت حداکثــر ارزش مبنا و همچنین حداقل ارزش هر 
سفارش خرید در بازار پایه فرابورس از هشتم بهمن تغییر خواهد کرد.به گزارش 
ایســنا، طبق اطالعیه های فرابورس بر اساس مصوبه سیصد و پنجاه و چهارمین 
جلســه هیات مدیره شرکت فرابورس ایران، از روز شنبه )هشتم بهمن ۱۴۰۱( 
حداقل ارزش مبنا در نمادهای معامالتی بازار پایه در تابلو زرد دو میلیارد تومان، 
تابلــو نارنجی یک میلیارد تومان و تابلو قرمــز ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود. 
همچنین حداقل ارزش هر سفارش خرید در بازار پایه فرابورس از هشتم بهمن 
معادل پنج میلیون تومان خواهد بود.در این راســتا، همایون دارابی - کارشناس 
بازار سرمایه - در گفت وگو با ایسنا، درمورد علت و تاثیر تغییرات مذکور توضیح 
داد: با توجه به اینکه برخی نمادهای بازار پایه مشــکل دارند و در دوران صعود 
بازار، رشدهای زیادی را تجربه می کنند که برای بازار آزاردهنده می شود، افزایش 
حجم مبنای می تواند جلوی این اتفاقات را بگیرد. بازار پایه عمال بازار ینیست که 
سهام دار خرد سرمایه گذاری کند، از طرف دیگر بازار معامالت توافقی درحال راه 
اندازی اســت و به نظر می رسد سیسات این باشد که معامالت توافقی جایگزین 
معامالت متداول در بازار پایه شــود. آن دســته از نمادهای بازار پایه که توانایی 

دارند به بازارهای دیگر وارد می شوند و سایر نمادها وارد بازار توافقی می شوند.

سهم ۳۵ درصدی صنعت و معدن از تسهیالت بانکی
ســخنگوی وزارت صمت از افزایش ســهم صنعت و معدن از 
تســهیالت بانکی خبر داد؛ هر چند این ســهم هنوز به سقف 
تعیین شده در قانون نرسیده و تولیدکنندگان نیز اخیرا نسبت به 
سیاست های انقباضی بانک ها در ارائه تسهیالت انتقاد کرده اند.

به گزارش ایسنا، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، اعالم کرده که در هشــت ماهه امســال ۷۸۲ همت 
)هزار میلیارد تومان( به بخش صنعت و معدن تســهیالت ارائه 
شــده که ۵۱ درصد نسبت به ســال قبل افزایش داشته است. 
همچنین این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ 
است. بر اساس توافق وزاری صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک 
مرکزی قرار است امسال ۱۱۶۷ همت تسهیالت به بخش صنعت 
و معدن داده شود.به گفته او سهم بخش صنعت و معدن از کل 
تسهیالت از ۳۰ درصد در سال قبل به ۳۵ درصد افزایش یافته 
است.قالیباف در ادامه به سیاست این وزارتخانه در افزایش سهم 
تامین مالی به صورت زنجیره ای نیز اشاره کرده است: در ۹ ماهه 
امســال ۴۴ همت از طریق انتشار اوراق گام تامین مالی شد که 
در مقایســه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹ همت بود 
جهش قابل توجهی را نشــان می دهد. همچنین در این مدت 
۲۲۳۰۰ فقره تســهیالت مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به 
ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شــده است.تامین مالی زنجیره ای 
به روشــی گفته می شود که واحدهای تولیدی که در طول هم 

هستند با یک بار اخذ تسهیالت تامین مالی شوند. در این روش 
کارایی نقدینگی افزایش و شفافیت گردش مالی شفاف می شود.

سهم تولید از تسهیالت بانکی همچنان کمتر از قانون!

 البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای پول 
و اعتبار( مکلف است سیاســت های پرداخت تسهیالت بانکی 
را بــه گونه ای تنظیم کند که ســهم بخش صنعت و معدن از 
تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ 

درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ 
بوده که موضوع سهم تسهیالت صنعت و معدن تاکنون محقق 
نشده است.موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر 
می رســد گالیه های اخیر تولیدکنندگان درباره سیاســت های 
انقباضــی بانک ها در ارائه تســهیالت برای تامین ســرمایه در 
گردش است.روز گذشته هم ۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامه ای 
به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیالت 
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. این انجمن ها 
در بخش های لوازم خانگی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و 
غیره فعال هســتند.از طرف دیگر گزارش ها حاکی از این است 
که یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای راکد در کشور کمبود 
نقدینگی اســت. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال 
کل کشــور نشــان می دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی 
شــده که ۶۲ درصد آن هــا از طریق شــیوه های فنی بازفعال 
ســازی، امکان راه اندازی مجدد دارند. بر اســاس اعالم مدیران 
بنگاه هــای اقتصادی راکد کل کشــور، ۴۴ درصد از واحدهای 
غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا 
و بازار، ۱۱ درصد مشــکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل 
فرسودگی ماشین آالت، ۹ درصد مشکالت حقوقی با سازمان ها 
و دستگاه ها، ۸ درصد مشکالت زیرساختی و ۲ درصد مشکالت 

مالکیتی و سهامداری دارند.

بن آرمســترانگ، یوتیوب بر محبوب رمزارزها معروف به بیت بوی، در توییت اخیر خود نوشت که انتظار دارد قیمت رمزارزهای پرچمدار 
طی یک ماه و نیم به سطح ۳۰هزار دالر برسد با این حال، وی تا پایان سال، همه موارد را برای بیت کوین چندان مثبت نمی بیند و به 
جامعه کریپتو هشدار می دهد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، آرمسترانگ در توییتی نوشت که بیت کوین ممکن است طی ۴۵ روز )یا 
شــاید کمی ســریعتر یا آهسته تر( به مرز ۲۵هزار دالر یا حتی ۳۰هزار دالر برسد با این حال، وی به جامعه بیت کوین هشدار داد که در 
صورت تحقق این پیش بینی راحت نباشند. بیت بوی پیش بینی کرد که بیت کوین در بیشتر سال ۲۰۲۳ در محدوده ای بین ۲۰ تا ۲۵ هزار 
دالر معامله خواهد شد.وقتی از وی پرسیده شد که چرا فکر می کند این یک سناریوی محتمل است، بیت بوی اظهار کرد که »هر چهار سال یک بار همین اتفاق رخ می دهد و 
به رویداد نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین یا هاوینگ اشاره کرد که هر چهار سال یکبار شاهد آن هستیم. نصف شدن قبلی  در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد بنابراین قسمت 
بعدی قرار است در سال ۲۰۲۴ رخ دهد«.پس از این رویداد که توسط ساتوشی ناکاموتو در هنگام ایجاد بیت کوین برنامه ریزی شد، ماینرها تولید بیت کوین نسبت به قبل را 
نصف خواهند کرد بنابراین بیت کوین کمیاب تر می شود. پس از نصف شدن قبلی، قیمت کریپتو پیشرو تنها در سال ۲۰۲۱ شروع به رشد کرد و به باالترین رکورد جدید خود 
رسید که آخرین آن در نوامبر ۲۰۲۱ نزدیک به ۶۹هزار دالر بود.پیش از این، بیت بوی گفته بود که انتظار دارد بیت کوین طی ۱۵ هفته آینده به ۲۵هزار تا ۳۰هزار دالر برسد.

علی مارتینز، تحلیلگر کریپتو، در توییتی نوشت که اخیرا استخراج کنندگان بیت کوین، بیت کوین خود را برای ثبت سود می فروشند. طبق این توییت، آنها ابتدا تقریبا ۳۶۰۰ 
بیت کوین را در اول ژانویه به قیمت ۱۶هزار و ۷۰۰ دالر خریداری کردند.

قیمت طال امروز چهارشنبه با تقویت دالر آمریکا کاهش یافت، در حالی که انتظارات برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو این کاهش را محدود کرد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۷ و ۱۱ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۹.۱ درصد 
کاهش به ۱۸۹۹ دالر و ۶۰ ســنت رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا با۰.۴۸ درصد افزایش به ۱۹۰۰ دالر و ۶۰ سنت 
رسید.شاخص دالر ۰.۳ درصد رشد کرد. دالر قوی تر باعث می شود که شمش برای دیگر دارندگان ارز گران تر شود.طال در کوتاه 
مدت به ســطح ۱۹۰۰ دالر خواهد رســید.   ادوارد میر، تحلیلگر در Marex گفت: من فکر نمی کنم که ما شــاهد حرکت بزرگی 

باشیم و در یک منطقه بی طرف خواهد ماند. تمرکز بازار بر داده های اقتصادی خواهد بود. اگر این روایت ادامه پیدا کند که تورم در حال کاهش است و نرخ های بهره 
پایین می آیند، آنگاه طال صعودی خواهد بود.بانک مرکزی ایاالت متحده در سال گذشته قبل از اینکه در دسامبر به ۵۰ افزایش دهد، نرخ بهره را ۷۵ واحد و چهار بار 
افزایش داد. معامله گران عمدتاً در جلسه بعدی فدرال رزرو ۲۵ واحد افزایش نرخ بهره را قیمت گذاری می کنند. نرخ های پایین تر برای طال مفید است زیرا هزینه فرصت 
نگهداری دارایی بدون بازده را کاهش می دهد.شرکت معدنی کانادایی Barrick Gold Corp روز سه شنبه گزارش داد که تولید طال ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است که 
می تواند باالترین میزان تولید سه ماهه آن در سال گذشته باشد. اس پی دی آر گلدتراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد 
که دارایی های آن در روز سه شنبه ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۹۰۹.۲۴ تن رسید.بر اساس گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ 
درصد کاهش به ۲۳.۹ دالر رسید، پالتین با ۰.۶ درصد کاهش به ۱۰۳۳ دالر و ۶ سنت رسید و پاالدیوم ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۷۴۰ دالر و ۳۰ سنت رسید.

بازار طالی جهانی دوباره صعودی خواهد شد؟آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
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گزیده خبر

آیا اپوزیسیون ترکیه می تواند اردوغان را در 
انتخابات آتی شکست دهد؟

کمتر از شــش ماه دیگر مهم ترین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تاریخ 
ترکیه معاصر برگزار می شود. گرچه کارزارهای انتخاباتی رسما آغاز نشده، فضای 
سیاســی اما با نزدیک شدن ژوئن تپش بیشــتری می یابد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری دویچه ولــه، اگر دولت ترکیه تصمیم دیگری اتخاذ نکند، 
انتخابات عمومی در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شــد. هر چند نظرســنجی های 
چنــد ماه پیش حاکی از آن بود که حزب حاکم در حال از دســت دادن قدرت 
است، اما آخرین نظرسنجی های منتشرشده نشان می دهد که سرعت از دست 
دادن محبوبیت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه در ماه های 
اخیر کاهش یافته است.نظرســنجی متروپل که در پایان اکتبر ســال گذشته 
منتشر شد، نشــان می دهد که تاکنون طرفداران رجب طیب اردوغان از حدود 
۳۹ درصد بــه ۴۷.۶ درصد افزایش یافته اند.اردوغــان در این انتخابات به روی 
سرمایه گذاری ها و ســپرده های بانکی امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
و همچنین روی وعده های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای تبدیل 
ترکیه به مرکز صادرات گاز طبیعی روســیه حســاب باز کرده است. او مرتبا در 
مورد ذخایر گاز طبیعی در دریای ســیاه صحبت کرده و در سال جدید میالدی 
نیز حداقل دســتمزد کارگران در ترکیه را ۵۵ درصد افزایش داده اســت. این 
تاکتیک های اردوغان در انتخابات ســال های گذشــته، برای اخذ رأی از مردم 
تاثیرگــذار بوده اســت.اردوغان قدرتمندترین رئیس جمهــوری ترکیه از زمان 
آتاتورک تاکنون اســت، اما به نظر می رسد ناآشــنایی او با اقتصاد و دخالت در 
سیاست های بانک مرکزی این کشور، بزرگ ترین ضعف او در سال های گذشته 
بوده اســت.تیم اقتصادی دولت اردوغان پس از جدایی علی  باباجان که پیش تر 
وزیر اقتصاد ترکیه بود، عمال در جا زده اســت. و این در حالی اســت که تورم 
باالی ۶۰ درصد، از نگرانی های اصلی شهروندان ترکیه است و رای دهندگان نیز 
نگران حضور بیش از ۳ میلیون پناهجوی سوری هستند که به طور فزاینده ای از 
سوی شهروندان به عنوان رقیب شغلی و عامل افزایش جرایم قلمداد می شوند.

گر چه اردوغان در تالش برای حل مشــکل پناهندگان سوری و مذاکره جدی 
با بشــار اسد است، طیف قابل توجهی در ترکیه اما قصد دارند در انتخابات آتی 
بر علیه اردوغان رای دهند. البته تصمیم نهایی شــهروندانی که برای شرکت در 
انتخابات ترکیه مردد هســتند نیز نقشی قابل مالحظه در برد یا باخت اردوغان 

در انتخابات خواهند داشت.

رای اولی های ترکیه چه می خواهند؟
تعداد دانشــجویان ترکیه در سال جاری میالدی حدود ۸ میلیون نفر است که 
۲.۵ میلیــون نفر از آنها برای اولیــن بار در زندگی خود رای خواهند داد؛ رقمی 
که معادل ۳ تا ۴ درصد رای دهندگان را تشــکیل می دهد.نظرســنجی شرکت 
تحقیقاتی »او آر ســی« نشــان می دهد که اکثریت نســل جدید که به عنوان 
نسل »زد« شناخته می شــوند، بر علیه حزب عدالت  و توسعه رای خواهند داد.

مطابــق این گزارش که در فاصله ۲۲ تا ۲۷ دســامبر گذشــته از میان ۱۵۵۰ 
جوان نسل جدید تهیه شده، نشان می دهد که ۲۱.۷ درصد آنان به حزب مردم 
جمهوری خــواه، ۱۷.۱ درصد به حزب نیک و تنها ۱۳.۹ درصدشــان به حزب 

عدالت و توسعه رای می دهند.

ائتالف شش گانه علیه اردوغان
شش تن از رهبران احزاب مخالف اردوغان تصمیم گرفته اند در ماراتن انتخابات 
با کمک هم، به اقتدار اردوغــان پایان دهند و دوباره حکومت ترکیه را به نظام 
پارلمانی بازگردانند.کمــال قلیچداراوغلو رهبر حزب مردم جمهوری خواه، مرال 
آکشنر رهبر حزب نیک، تمل کارامالاوغلو رهبر حزب سعادت، گلتکین اویسال 
رهبر حــزب دموکرات، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراســی و احمد 
داوداوغلو رهبر حزب آینده، از اعضای این ائتالف هســتند.ائتالف شــش حزب 
مخالف دولت اردوغان، اولین ائتالف طیف گســترده اپوزیسیون ترکیه به شمار 
می رود.هر یک از این احزاب شــش گانه دارای ایدئولوژی های متفاوتی از جمله، 
سکوالریســم آتاتورکی، ناسیونالیسم و راست محافظه کار هستند. از این ائتالف 
در رســانه ها به عنوان »ائتالف شــش گانه« و یا »میز شش نفره« یاد می شود.با 
این حال، ائتالف اپوزیسیون هنوز نامزد واحدی را برای انتخابات ریاست جمهوری 
آتی معرفی نکرده است، اما رهبران هر شش حزب با تصمیم دادگاه در خصوص 
اکرم امام اوغلو، شهردار اســتانبول، مخالف اند و همچنان نامزدی او را به عنوان 
یکی از گزینه های ریاســت جمهوری محتمل می دانند.بســیاری از تحلیلگران 
سیاســی معتقدند، اگر چه ائتالف شــش گانه گامی مهم در جهت پایان اقتدار 
اسالم گرایان در ترکیه است، اما هنوز هم هیچ یک از رهبران احزاب ویژگی های 
رهبری قوی برای به چالش کشیدن اردوغان را ندارند.در همین راستا نیز روزنامه 
ملیت، حامی دولت ترکیه، با اســتفاده از این فرصت گــزارش داد که »احزاب 
ائتالف مخالف قادر به غلبه بر اختالفات خود در زمینه مسائل اساسی نیستند.«

نادیده گرفتن کردها از سوی ائتالف شش گانه
با وجود اینکه کردهای ترکیه می توانند رای قابل توجهی برای اپوزیسیون ترکیه 
داشته باشند، ائتالف شش گانه از مذاکره با حزب دموکراتیک خلق ها که حامی 
حقوق اقلیت ُکرد و ارمنی در ترکیه است، امتناع کرده است.حزب دموکراتیک 
خلق ها دومین حزب بزرگ مخالف اردوغان به شمار می رود. و باید در نظر داشت 
که در انتخابات شــهرداری ها، کردها از رای دهنــدگان اصلی به اکرم امام اوغلو، 
شهردار کنونی استانبول بودند. اکنون نیز کردها می خواهند در کنار نامزدی قرار 
گیرند که پیروز انتخابات باشد.در حالی که مرال آکشنر، رئیس حزب نیک ترکیه 
که دارای دیدگاه راست افراطی ناسیونالیستی و از اعضای ائتالف رهبران احزاب 
شش گانه اســت، به وضوح اعالم کرد، هرگز با حزب دموکراتیک خلق ها بر سر 
یک میز نخواهد نشست، این احتمال وجود دارد که کردهای محافظه کار به جای 
رای دادن به حزب دموکراتیک خلق ها، اردوغان را انتخاب کنند و سایر کردهای 
مخالــف اردوغان نیز انتخابات را تحریم کنند.با این تفاســیر، به نظر می رســد 
میز شــش نفره ای که احزاب مخالف حکومت علیه اردوغان تشکیل داده اند، به 
سرنوشت مجارستان دچار شــود که در آنجا نیز، احزاب مخالف ویکتور اوربان 
به رغم متحد شدن، در انتخابات شکست خوردند.با این حال نباید فراموش کرد 
که تمامی احزاب ترکیه، از جمله حزب کمونیســت، گرایش های ناسیونالیستی 
دارند و واقعیت این اســت که حتی اگر اپوزیســیون در این کشور پیروز شود، 
سیاســت خارجی ترکیــه تغییر چندانی نخواهد کرد؛ همان طور که سیاســت 

خارجی این کشور در طول صدسال گذشته تغییری نکرده است.

سقوط هلی کوپتر در اوکراین و کشته شدن 
وزیر کشور

پلیس اوکراین از کشته شدن دستکم ۱۶ تن از جمله وزیر کشور و دو کودک و 
زخمی شدن ۲۲ تن دیگر در سقوط بالگرد در شهر بروواری در نزدیکی پایتخت 
اوکراین خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، رئیس اداره نظامی منطقه 
کی یف اعالم کرد که این هلی کوپتر در نزدیکی یک مهدکودک و ساختمان های 
مسکونی ســقوط کرده است.در تلگرام پلیس آمده است در مجموع ۱۶ تن که 
دو تن از آنها کودک و ۹ سرنشــین هلیکوپتر بودند، کشته شدند. ۲۲ تن دیگر 
هم زخمی شــدند که  ۱۰ نفر از آنها کودک هســتند.به گفت پلیس »دنیس 
موناستیرسکی«، وزیر کشور اوکراین و »یوگنی انین«، معاون وی در میان کشته 

شده ها هستند.

نخست وزیر فنالند:
 مسیر عضویت ما در ناتو به نسبت سوئد 

هموارتر است
نخســت وزیر فنالند اظهار کرد، برای مسیر عضویت کشــورش در ائتالف ناتو 
موانع بزرگی وجود ندارد اما ممکن اســت این موانع برای مسیر عضویت سوئد 
در این ائتالف وجود داشته باشند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
ســانا مارین، نخســت وزیر فنالند در نشستی در شــهر داووس گفت، باید این 
فرآیند عضویت ســریع تر می بود و هر دو کشور برای این فرآیند کامال آمادگی 
دارند و همه شرایط را مهیا کرده اند.سانا مارین در پاسخ به اینکه آیا برای مسیر 
عضویت کشورش در ناتو هیچگونه مانع دیگری نظیر مخالفت های ترکیه بر سر 
نگرانی های امنیتی اش وجود دارد، گفت: برای فنالند چندان مساله بزرگی وجود 
ندارد شــاید چنین مساله ای برای سوئد مطرح باشد. اما از دیدگاه ما این بسیار 
مهم اســت که سوئد و فنالند قرار است همراه با یکدیگر وارد ناتو شوند چون ما 

یک محیط امنیتی یکسان و مشترک داریم.

رئیس  جمهور روسیه اعالم کرد
»سال دشوار« در انتظار روسیه

پوتین اظهار کرد که خطرات اقتصاد در ســال ۲۰۲۳ واضح تر اســت.به گزارش 
ایســنا به نقل از اکونومیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بیان کرد که 
دولت وی درک بهتری از ریســک های اقتصادی دارد که این کشــور می تواند 
در ســال ۲۰۲۳ در مقایسه با ســال ۲۰۲۲ با آنها روبرو شود.وی سال ۲۰۲۳ را 
»سال دشوار« توصیف کرد.پوتین در نشستی با وزرای این کشور در مورد مسائل 
اقتصادی تاکید کرد که روسیه توانست سختی های »مالی، بودجه، ساختاری و 
لجســتیکی« را که در ســال ۲۰۲۲ با آن مواجه شد با موفقیت تحمل کند.وی 
تاکیــد کرد: ما درک می کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت و چه نوع 
مشکالتی خواهیم داشــت البته اگر این را درک کنیم، باید بسیار موثرتر از آن 
عبور کنیم.پوتین پیش از این خاطرنشــان کرد که اقتصاد روســیه در وضعیت 
بهتری نســبت به آنچه انتظار می رفت قرار دارد و تولید نفت این کشور با وجود 

فشار تحریم ها افزایش یافته است.

 بحث داغ مجمع جهانی داووس

جنگ »روسیه-اوکراین«
رهبران جهان با شــرکت در »مجمع جهانی اقتصاد« در داووس، 
ســوئیس ضمن ارائه برنامه های اقتصادی خود، نه تنها خواستار 
»صلح« برای درگیری های کنونی میان روسیه – اوکراین شدند، 
بلکه به مواضع سیاســی خود نسبت به این دو کشور پرداختند.

به گزارش ایســنا، رهبران مختلفی در این مجمع جهانی اقتصاد 
شرکت کرده اند و خواسته های متفاوتی را از »جمله تحریم  بیشتر 
روســیه، ارسال تانک  به اوکراین و یا از طرف دیگر حفظ روابط با 
روســیه« مطرح کرده و از این طریق به موضوع حمله مسکو به 

کی یف و چگونگی حل وفصل این درگیری پرداخته اند.

اسپانیا
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا 
در مجمع جهانی اقتصاد در داووس با اشاره به نیروهای سیاسی 
راست گرای افراطی مدعی شد: والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه »دانه های فاسد و پوســیده ای« را در کشورهای سراسر 
جهان کاشــته اســت.وی افزود: ما باید از شــرکت و حضور این 
نیروها در موسســات جلوگیری کنیم. هم زمان با اینکه اوکراین 
با روســیه می جنگد، ما باید علیه این موضوع بجنگیم اما مبارزه 
خود را با تســلیحات متفاوتی از جمله »دموکراسی، شفافیت و 
سیاســت های کارآمد« انجام می دهیم.نخســت وزیر اسپانیا نیاز 
به تجدید نظر دربــاره »تجارت جهانــی و زنجیره های تامین« 
را برجســته و به »موفقیت« کشــورش در کنتــرل تورم، بحث 
انرژی های تجدیدپذیر و همچنیــن تعهدش در قبال حمایت از 
اوکراین تا زمانی که »نیروهای پوتین از این کشور خارج شوند« 
اشــاره کرد.سانچز همچنین کشورها را نسبت به تعهد بیشتر در 
قبال »چندجانبه گرایی« و »نظم لیبرال« در مواجه با تهدیدهای 

روزافزون حکومت های خودکامه تشویق کرد.

لیتوانی
طبق گزارش خبرگزاری تاس، گیتاناس ناوسدا، رئیس جمهوری 
لیتوانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد طی مصاحبه ای 

با سی ان بی سی عنوان داشــت: عضویت کامل ناتو برای اوکراین 
دشوار خواهد بود و در حالیکه هنوز عضوی از این ائتالف نظامی 
نشده اســت، متحدان غربی این کشور باید تضمین های امنیتی 
کارآمدی را بــرای اوکراین ارائه دهند.وی تصریح کرد: درب های 
ناتو به روی هر کسی باز است اما در میان بحران کنونی، عضویت 
کامل اوکراین در این ائتالف نظامی بســیار دشــوار خواهد بود. 
ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین کار ساده ای نیست اما یکی 
از موضوعات مهمی اســت که در نشســت آتی ویلنیوس ناتو در 
ماه ژوئیه ۲۰۲۳ پیرامون آن گفت وگو خواهد شد.رئیس جمهوری 
لیتوانی با اشاره به درگیری میان روسیه-اوکراین خاطرنشان کرد: 
حمایت از اوکراین با تمامی ابزارها، ضروری است و این حمایت ها 
نباید صرفا نظامی باشند بلکه باید کمک های سیاسی، اقتصادی و 
مالی نیز ارائه شوند. اوکراین به سامانه های پدافند هوایی احتیاج 
دارد. همکار من، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین بارها 

خواستار چنین سیستمی شده است. به نظر من کمک های غربی 
ناکافی است. در حال حاضر اوکراینی ها به تانک نیاز دارند. و البته 
ما تمام تالشــمان را می کنیم تا خساراتی که به زیرساخت های 
انرژی اوکراین وارد شده، جبران کنیم و به همین خاطر در حال 
ارســال متخصصان و تجهیزاتی از لیتوانی به اوکراین هســتیم.

گیتاناس ناوســدا در پایان، ضمن خواستار شدن »افزایش فشار 
تحریم ها« علیه روسیه افزود: تحریم ها تاثیری بر اقتصاد روسیه 
دارد. گاهی اوقات انتظارات ما بیشتر است اما این بدین معنا نیست 

که تحریم ها کارآمد نیست.

مجارستان
پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان در این مجمع جهانی 
اقتصاد بیان داشت: رویارویی میان بلوک های غرب و شرق به دلیل 
موضع جغرافیایی شان تاثیر منفی بر کشورهایی که در وسط واقع 

شده اند، دارد. همچنین، پیش از حمله روسیه به اوکراین، اعتماد و 
احترام متقابلی میان شرق و غرب وجود داشت و همین امر امکان 
همکاری های اوراسیایی را فراهم می ساخت که بسیار برای اروپا 
مفید بود اما اکنون یک درگیری و رویارویی میان بلوک ها وجود 
دارد.وی ضمن بیان اینکــه اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن 
است، »بدتر از جنگ ســرد« می باشد، گفت: با این حال به نظر 
من، روسیه عضوی از واقعیت است و در نتیجه کانال های ارتباطی 
با این کشــور باید حفظ شوند. چنین کانال هایی جهت رسیدن 
به مذاکرات صلح و حل وفصل بحران اوکراین ضروری اســت. در 
غیر این صورت غیرممکن اســت که به صلح امیدوار باشیم.وزیر 
خارجه مجارســتان در پایان افزود: حفظ روابط و همکاری های 
عادی میان کشــورها نیازمند احترام متقابل و روش حل مسئله 

براساس واقعیت ها نه براساس ایدئولوژی است.

بانوی اول اوکراین
اولنا زلنســکا، همسر ولودیمیر زلنســکی در این مجمع جهانی 
اقتصاد با اشاره به تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین گفت: این 
جنگ هزاران غیرنظامی را کشــته و میلیون ها نفر را بی خانمان 
کرده و همچنین بازارهای جهانی غذا و سوخت را به سمت بحران 
ســوق داده است. هم زمان با نزدیک شدن به اولین سالگرد حمله 
روسیه به اوکراین )۲۴ فوریه ۲۰۲۲(، زلنسکا بانوی اول اوکراین 
افزود: والدین نگران فرزندان خود در اوکراین هستند، کشاورزان 
از بازگشــت به مزارع و زمین های خود می ترسند و ما نمی توانیم 
اجازه دهیم تا یک »چرنوبیل« جدید دیگر رخ دهد.وی در پایان، 
ضمن اینکه از کشورهای جهان خواست تا به اوکراین کمک کنند، 
مدعی شد که حمله روســیه »چالش های مختلفی« را در اروپا 
ایجاد می کند و در حال حاضر دانستن این موضوع »مهم تر« است.

روسیه
این اظهارات در حالی عنوان شــد که دیمیتری مدودف، معاون 
شورای امنیت روسیه و رئیس جمهور پیشین این کشور با انتقاد 
از »مجمــع جهانی اقتصاد« در شــهر داووس، بیان داشــت که 
گفت وگوها درخصوص ارســال تانک بــه اوکراین در این مجمع 
جهانی »مایه ننگ و بی آبرویی« است.وی افزود: قبال رهبران در 
داووس راجع  به موضوعــات دیگر نظیر اقتصاد و چیزهای دیگر 
گفت وگو می کردند. اینکه شرکت های روسی حضور در این مجمع 
را رد می کنند، »ایده خوبی« است زیرا این مجمع دیگر پیرامون 

اقتصاد نیست.

وزیران خارجه انگلیس و آمریکا در یک 
نشست خبری مشترک ادعا های ضد 
ایرانی خــود را تکرار کردند.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از فارس، »آنتونی 
بلینکن«، وزیر امــور خارجه آمریکا و 
»جیمز کلورلی«، وزیــر امور خارجه 
انگلیــس بامداد چهارشــنبه در یک 
نشست خبری مشترک به تکرار ادعا ها 
علیه ایــران پرداختند.آنتونی بلینکن 
در این نشســت خبری گفت: »ما در 
محکوم کردن اعــدام علیرضا اکبری، 
شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی که 
اقدامی سیاسی و غیرمنصفانه بود کنار 
دولت بریتانیا ایســتاده ایم. این الگوی 
دیگری از ســوءرفتار های ایران شامل 
نادرست  اعترافات  بازداشت، شکنجه، 
ناعادالنه است.«چند روز  و اعدام های 
پیش، رابرت مالی نماینده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران در پیامی 
توییتری به اعــدام علیرضا اکبری که 
در ایران به جاسوســی برای سرویس 
اطالعــات مخفی لندن متهم و مجرم 
شناخته شــده بود واکنش نشان داده 
بود.رابــرت مالــی روز ۲۴ دی ماه در 
توییتر نوشت: »از اعدام علیرضا اکبری، 
شهروند ایرانی-انگلیسی وحشت کردم. 

جمهوری  ناعادالنــه  بازداشــت های 
اجبــاری،  اعتراف هــای  اســالمی، 
محاکمه های ســاختگی و اعدام ها با 
انگیزه های سیاســی باید پایان یابد«.

جیمز کلورلی در این نشســت خبری 
ادعا ها درباره اینکه جمهوری اسالمی 
ایران پهپاد هایی را برای اســتفاده در 
جنگ اوکراین در اختیار روســیه قرار 
داده تکرار کرد.او گفت: »ایران اکنون 
پا را فراتر گذاشــته و پهپاد هایی را در 
اختیار روسیه قرار داده که از آن ها برای 
کشتن غیرنظامیان در اوکراین استفاده 
می شود.«او همچنین در ادامه مدعی 
شد: »تهدید دیگر برای صلح و امنیت 
بین المللــی از برنامه هســته ای ایران 
ناشی می شود که هیچ گاه پیشرفته تر 
از این نبوده اســت. آمریکا و انگلیس 

مصمم هستند که ایران هرگز نباید به 
سالح هسته ای دست پیدا کند.«.وزیر 
خارجه انگلیــس در بخش دیگری از 
اظهاراتش درباره اعدام علیرضا اکبری 
مدعی شد که این اقدام با انگیزه های 
سیاسی انجام شــده است. وی درباره 
آنچه به ادعای او »مقاصد سیاســی« 
ایران خوانده شــد توضیح بیشــتری 
ارائه نکرد.کلورلــی گفت که انگلیس 
بالفاصله بعد از این اعدام تحریم هایی 
را علیه اعمال کرد. او گفت: »حکومت 
ایران از ما، آمریکا و ســایر دوستان ما 
می خواهد ایــن تحریم ها را برداریم و 
چیزی که ما می گوییم این اســت که 
اگر می خواهند این تحریم ها لغو شوند 
بایستی رفتارشــان را به طور اساسی 
عوض کنند. متأســفانه هیچ نشانه ای 

از اینکــه آن هــا آماده انجــام چنین 
کاری هســتند مشاهده نمی کنیم.«او 
در بخــش دیگری از اظهاراتش گفت: 
»در واکنش به رفتار های آن ها درباره 
اقدامات بیشتری که ممکن است انجام 
دهیــم گمانه زنی انجــام نمی دهم... 
ما پاســخمان را به چیز هایی که االن 
گفتم محدود نمی کنیم. هر جا بتوانیم 
با ایران صحبت می کنیم و امیدواریم 
کــه آن هــا در یک مقطــع زمانی نه 
چندان دور به چیز هایی که می گوییم 
گوش می دهند.«پس از این اظهارات 
وزیر خارجــه انگلیس، بلینکن درباره 
مذاکرات رفع تحریم های وین مدعی 
شــد: »در خصوص برجــام، ایرانی ها 
چند ماه پیش فرصت بازگشت سریع 
به توافق را از بیــن بردند. فرصتی بر 
روی میز بود که رد کردند؛ فرصتی که 
توسط همه طرف های مشارکت کننده 
شامل اروپایی ها، روسیه و چین مورد 
تأیید قرار گرفته بود.«وی اضافه کرد: 
»به همین دلیل برجام چند ماه است 
که در دستور کار ما نبوده است. تمرکز 
مــا روی این توافق نیســت و ما روی 
اتفاقاتی که در داخــل ایران به وقوع 

می پیوندد متمرکزیم.«

در نشست خبری وزیران خارجه انگلیس و آمریکا مطرح شد؛
برجام در دستور کار ما نبوده است

براساس یک حکم دولتی، قزاقستان با تغییراتی که در 
سیســتم صدور ویزا اعمال کرده، دیگر به اتباع روس 
اجازه »اقامت نامحدود« در این کشــور آسیای میانه 
را نخواهد داد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، دولت آســتانه این اقدام را از ۲۶ ژانویه )ششم 
بهمن مــاه( اعمال خواهــد کرد. براســاس این اقدام، 
روس ها و اتباع دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا هر سه ماه باید یک دور از خاک قزاقستان خارج 
و مجددا به آن وارد شــوند تا ُمهر ورود و خروج از این 
کشور در پاسپورتشان ثبت شود.وزارت کشور قزاقستان 

که این اصالحات را پیشــنهاد داد، تاکید دارد که این 
اقدام قدرت کنترل بیشــتری به این کشور در بخش 
مهاجرت می دهد. ده ها هزار تبعه روس که اکثرا مردان 
جوان و میان سال بودند، سال گذشته همزمان با آغاز 
حمله مســکو به اوکراین، در قزاقستان ساکن شدند.

زبان روســی در قزاقســتان یک زبان رایج است و این 
دو کشور بزرگ ترین مرز زمینی مشترک را با یکدیگر 
دارند که باعث می شــود قزاقستان یک گزینه مناسب 
در بیــن روس هایی که از این بحــران فرار می کنند، 
محسوب شــود.اقامت در این کشور به مدت نامحدود 

نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم بوده است.با این حال، 
قزاقستان اخیرا با سیل ورود روس ها دست و پنجه نرم 
کرده است. مقامات در قزاقستان اعالم کرده اند که این 
سیل جمعیت گسترده غیرمعمول باعث تورم شده به 
طوری که تورم این کشــور در سال گذشته به بیش از 
۲۰ درصد رسید که باالترین نرخ تورم در قزاقستان از 
دهه ۱۹۹۰ میالدی محسوب می شود. جنگ اوکراین 
همچنین روابط میان مسکو و آستانه را خدشه دار کرده 
است چرا که قزاقستان از حمایت از روسیه امتناع کرده 

و خواستار صلح شده است.

قزاقستان به اقامت نامحدود برای اتباع روس پایان داد

رئیس کمیسیون اروپا گفت، غرب باید تمامی 
تسلیحات و سیســتم های پیشرفته ای را که 

برای اوکراین نیاز است، به کی یف بفرستد.
به گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، اورزوال 
فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا در حاشیه نشست »مجمع جهانی اقتصاد« 
در داووس، ســوئیس در پاسخ به سوال خبرنگار سی ان ان مبنی بر احتمال ارسال 
تانک های »لئوپارد ۲« به کی یف توســط آلمان عنوان داشــت: این اقدام بزرگی 
خواهــد بود و اتخاذ چنین تصمیمی درخصوص ارســال این تانک ها به اوکراین 

ضروری اســت.وی افزود: همانطور که می دانیــد، اتحادیه اروپا هیچ گونه توانایی 
نظامــی ندارد اما من از ابتدای این »جنــگ بی رحمانه« گفته ام که اوکراین باید 
تمامی تجهیزات نظامی از جمله سیستم های پیشرفته ای را که به آن ها نیاز دارد، 
دریافت کند.فون در الین که از ســال های ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۹ به عنوان وزیر دفاع 
آلمان خدمت می کرد، اظهار کرد: اوکراین خودش می گوید که حمایت های زیادی 
دریافت کرده و این مسئله خوب است اما ما باید این کمک ها را افزایش دهیم.او 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به اوالف شولتس، صدراعظم آلمان نسبت به 
ارسال این تانک ها به کی یف درخواست خواهد داد یا خیر، گفت: من نباید رهبران 

آلمان را متقاعد کنم زیرا آن ها خودشــان نسبت به وضعیت آگاه هستند.رئیس 
کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به جنگ روسیه علیه اوکراین گفت، این اتحادیه 
»تا زمانی که الزم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد«. اوکراین به کمک  جدی 
برای بازسازی شهرها و زیرساخت های حیاتی نیاز دارد.اورزوال فون در الین، رئیس 
کمیســیون اتحادیه اروپا روز سه شنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: 
»پشــتیبانی تزلزل ناپذیر ما از اوکراین، از کمک به احیای شبکه برق، گرما و آب 
گرفته تا تالش های بلندمدت برای بازســازی ادامه خواهد یافت«. او افزود: »ما تا 

زمانی که الزم باشد در کنار دوستان اوکراینی خود هستیم«.

فون درالین:

 اوکراین باید تمامی تسلیحات مورد نیازش را دریافت کند
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یــک مطالعه جدید، بهترین مکان ها را برای حضور در هنگام وقوع یک 
حمله هســته ای و انفجار بمب اتم شناســایی کرده و دریافته است که 
برخالف تصور رایج، پناه گرفتن کورکورانه زیر زمین یا در ساختارهای 
ســطحی قوی در طول یک انفجار هسته ای که ممکن است پناهگاهی 
معقول به نظر برسد، در واقع می تواند اوضاع را بسیار بدتر کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از آی ای، گرفتار شدن در یک انفجار هسته ای یکی از 
بدترین سرنوشــت هایی است که هر کسی می تواند تصور کند، چرا که 
هر چیزی که به آن نزدیک باشد به سرعت تبخیر می شود و تشعشعات 
چنین انفجاری حتی در فاصلــه دور نیز خطر قابل توجهی برای جان 
و ســالمتی انســان دارد.موج انفجاری که در اثر انفجار هسته ای ایجاد 
می شــود، سرعت بســیار زیادی دارد و افراد را به هوا پرتاب می کند و 
صدمات فاجعه باری ایجاد می کند. به همین دلیل، تنها مکان امن واقعی 
بــرای قرار گرفتن در حین انفجار هســته ای، تا حد امکان دور بودن از 
محل انفجار اســت که یک امید واهی است، زیرا کسی از قبل نمی داند 
دقیقــا در چه مکانی یک انفجار هســته ای رخ خواهد داد و زمانی که 
آژیرهای خطر به صدا در می آیند، دیگر خیلی دیر شده است.تفکر رایج 
این است که پناه گرفتن در زیر زمین یا در یک ساختمان تقویت شده 
ممکن اســت بهترین گزینه برای بقا باشد. اما آیا این حقیقت دارد؟ ما 
در واقع باید آزمایش های گسترده ای را برای دریافتن پاسخ انجام دهیم.

اکنون پژوهشــگران دانشــگاه نیکوزیا)Nicosia( واقع در قبرس، اولین 
آزمایش فنی را ارائه کرده اند که این تفکر رایج را به چالش می کشد.

آنها در یک پژوهش جدید، یک انفجار بمب اتم از یک موشک بالستیک 
قاره پیما و موج انفجار متعاقب آن را شبیه سازی کردند تا بررسی کنند 
که چگونه بر افرادی که در یک پناهگاه زیرزمینی پناه می گیرند، تأثیر 
می گذارد.موج انفجار هســته ای روی سطح زمین می تواند ساختمان ها 
را ویران کند و هر کســی را که در »منطقه آسیب متوسط« قرار دارد، 
زخمی کند. با این حال، پژوهشگران دریافتند که سازه های قوی تر مانند 
سازه های بتنی می توانند در برابر این ضربه مقاومت کنند و جان سالم 
به در ببرند.دانشمندان نحوه عبور موج انفجار هسته ای از میان یک سازه 
ایســتاده را با استفاده از مدل سازی کامپیوتری پیچیده بررسی کردند. 
آنها به لطف ســاختار شبیه سازی شده خود که شامل اتاق ها، پنجره ها، 
درها و راهروها می شد، توانستند سرعت عبور هوا پس از موج انفجار را 
محاسبه کنند و بهترین و بدترین مکان ها برای پناه گرفتن را شناسایی 
کنند.دیمیتریس دریکاکیس، نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: قبل 
از مطالعه ما، میزان خطر برای افرادی که در برابر موج انفجار هسته ای 
داخل یک ســاختمان تقویت شده بتنی هستند، نامشخص بود. مطالعه 
ما نشان می دهد که ســرعت باالی هوا همچنان یک خطر قابل توجه 
اســت و می تواند منجر به صدمات شدید یا حتی مرگ شود.یافته های 
آن ها نشــان می دهد که صرفا بودن در یک سازه مستحکم برای از بین 
بردن خطر کافی نیست و نواحی کوچک، پتانسیل افزایش سرعت هوا را 
دارند و درگیری موج انفجار موجب انعکاس هوا از دیوارها و انحناها در 
اطراف می شود که در بدترین شرایط، این امر می تواند نیرویی ایجاد کند 
که ۱۸ برابر بیشتر از وزن یک انسان بالغ است.یوآنیس کوکیناکیس از 
اعضای گروه پژوهش می گوید: خطرناک ترین مکان های سرپوشیده که 
باید از آن اجتناب کرد، پنجره ها، راهروها و درها هســتند. مردم باید از 
این مکان ها دوری کنند و فــوراً در جای دیگری پناه بگیرند. حتی در 
اتاقی که روبروی محل وقوع انفجار اســت، اگر در گوشه های دیوار و در 
حالت نشسته رو به انفجار قرار بگیریم، می توان از این سرعت باالی هوا 
و نیرویی که ایجاد می کند، جان سالم به در برد.پژوهشگران می گویند، 
حداکثر ســرعت هوایی که در ۱۰ ثانیه اول پس از ورود موج انفجار به 
ساختمان از طریق پنجره به دســت آمده است، فشار پنج پاسکالی را 
نشان می دهد.پژوهشــگران بر اهمیت حرکت سریع به یک مکان امن 
تأکید می کنند، زیرا زمان اندکی بین وقوع انفجار و رسیدن موج انفجار 
وجــود دارد.دریکاکیس می گوید: عالوه بر این موضوع، خطرات دیگری 
مانند افزایش سطح تشعشعات، ســاختمان های ناایمن، آسیب دیدگی 
خطوط برق و گاز و وقوع آتش ســوزی وجود خواهد داشت و مردم باید 
نگران همه این موارد باشــند و بــه دنبال کمک گرفتن و کمک کردن 

فوری باشند.

امن ترین مکان ها در زمان یک 
حمله هسته ای کدامند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک نوازنده خیابانی در ایستگاه مترو شهر بوداپست مجارستان

معرفی داچیا اسپرینگ اکستریم ارزان ترین کراس اور
داچیا نسخهٔ جدیدی و قوی تری از کراس اوور برقی اسپرینگ را معرفی کرده است که ۶۵ اسب بخار قدرت و ۲۲ هزار یورو قیمت دارد.در 
نمایشگاه خودروی بروکسل داچیا از نسخهٔ پرچم دار جدید مدل الکتریکی اسپرینگ خود با نام اکستریم رونمایی کرده است. این خودرو 
که درواقع نســخهٔ الکتریکی رنو کوئید محسوب می شود، در این تیپ جدید از قدرت بیشتری برخوردار شده است. اسپرینگ اکستریم 
به موتور الکتریکی جدیدی با ۶۵ اسب بخار قدرت مجهز شده که شاید عدد زیادی به نظر نرسد اما ۲۰ اسب بخار از نسخهٔ قبلی بیشتر 
است. این موتور همچنین به گیربکس جدیدی هم متصل شده که شتاب گیری بهتری را فراهم می کند.اکستریم از همان پکیج باطری 
۲۶.۸ کیلووات ســاعتی نســخهٔ معمولی استفاده می کند که در سیکل ترکیبی برد ۲۲۰ کیلومتری و در رانندگی های شهری برد ۳۰۵ 
کیلومتری را فراهم می کند. این اعداد نسبت به نسخهٔ ضعیف تر تغییر چندانی نداشته اند. در بیرون نیز داچیا برای اسپرینگ اکستریم رنگ 
آبی جدیدی را معرفی کرده که با تریم مسی رنگ روی ریل های سقف، آینه های جانبی، نوشتهٔ DACIA در عقب و ورودی های هوای روی 
سپر جلو همراه است. عالوه بر این، مثل همهٔ محصوالت داچیا، این خودرو هم با جلوپنجرهٔ بازطراحی شده و لوگوی جدید شرکت عرضه 
می شود. در داخل خودرو نیز تریم مسی رنگ روی کنسول مرکزی، دریچه های تهویه و پانل درها به همراه دوخت مسی روی صندلی ها 
دیده می شود. تیپ پایهٔ این کراس هاچ بک الکتریکی که اسنشال نام دارد، به صورت استاندارد از تجهیزاتی شامل نمایشگر لمسی ۷ اینچی 
اطالعاتی-سرگرمی با ناوبری، دوربین دید عقب، تنظیم برقی آینه های جانبی، سیستم تهویهٔ دستی، چراغ های جلوی خودکار، یک پورت 
USB، بلوتوث و شش ایربگ برخوردار است. قیمت تیپ پایهٔ اسپرینگ به دلیل تورم و افزایش هزینهٔ مواد خام، رشد چشمگیری داشته و از 
۱۲,۴۰۰ یورو در سال ۲۰۲۱ حاال به ۲۰,۸۰۰ یورو رسیده درحالی که این رقم در تیپ باال ردهٔ جدید اکستریم به ۲۲,۳۰۰ یورو می رسد.

اشک های همسر نادال پس از حذف از اپن استرالیا 
مدافع عنوان قهرمانی از دور رقابتهای اپن استرالیا حذف شد.به گزارش ایسنا و به نقل از فاکس، رافائل نادال اسپانیایی از مسابقات 
تنیس اپن اســترالیا حذف شــد و به این ترتیب رویای تکرار از دفاع عنوان قهرمانی برای او از دست رفت.نادال مقابل مک دونالد 

آمریکایی در حالی که عقب بود، دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد و به این ترتیب از دور رقابت ها کنار رفت.
نادال قهرمان ۲۱ دوره گرند اسلم اولین قربانی بزرگ این دوره از رقابت ها است.ماریا همسر نادال در حالی که او از زمین بیرون 

می آمد اشک می ریخت.

ز دسِت کوهِت خود زرِی بارم
هک از باالبلندان رشمسارم

مگر زنجیرِ مویی گیرَدم دست
ورگ هن رس هب شیدایی ربآرم

ز چشِم من بپرس اوضاِع رگدون
هک شب ات روز اختر می شمارم

بدین شکراهن می بوسم لِب جام
هک رکد آهگ ز راِز روزگارم

ارگ گفتم دعاِی ِمی رفوشان
 نعمت می زگارم

ِّ
هچ باشد؟ حق

کر
ُ

من از بازوِی خود دارم بسی ش
هک زوِر رمدم آزاری ندارم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روزگار سخت
کتاب روزگار ســخت جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ 
آمریکای التین، ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده در 
آن به یک »تحریِف شــگفت آور واقعیت« می پردازد که 
تاریخ جلوه داده شــده اســت. در این اثر یوسا به تاریخ 
کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹۵۴ می پردازد و رمانی 
تاریخی تقدیم خواننده می کند. نویسنده کتاب را با شرح 
زندگــی دو نفر آغاز می کند که به اعتقاد او بیشــترین 
تاثیر را بر سرنوشت گواتماال و به نوعی سراسر آمریکای 
مرکزی گذاشــتند: ادوارد ال برنیز و َسم زیمورای. برنیز 
در زمینــه روابط عمومی و پروپاگاندا فعالیت داشــت و 
زیمــورای تاجر جاه طلبی بود که مــوز صادر می کرد و 
بعدها شــرکت یونایتد فروت را تاسیس و ریاست آن را 
بر عهده گرفت.دیدار این دو نفر – یک تبلیغات چی و یک تاجر حریص –  تاثیر بی اندازه ای بر سرنوشت 
میلیون ها نفر گذاشت. به این تاجر لقب هشت پا داده بودند که سراسر کشور گواتماال و زمین های آن را 
مستبدانه در دست گرفته بود. تاجر به کمک تبلیغات چی و پروپاگاندای او نیاز داشت تا تصویر بدی که 
از او و شــرکت یونایتد فروت درست شده بود تغییر دهد. بنابراین همکاری این دو نفر شروع و سقوط 
گواتماالیی که در پی تفکرات رئیس جمهور منتخب در حال اصالحات ارضی بود آغاز شــد. اما مشکل 
فقط گواتماال نبود:گواتماال فقط بخش کوچکی از عرصه ی فعالیت ماست. مشکل سرایت این تفکرات به 
دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و کلمبیاست. اگر اندیشه ی »تبدیل شدن به دمکراسی مدرن« در این 
کشورها منتشر شود، یونایتد فروت باید با مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت مالیات، 
تضمین بیمه ی پزشکی و بازبشستگِی کارگرها و خانواده هایشان دست به گریبان شود و آماج نفرت و 
حسادتی قرار بگیرد که همیشه در کشورهای فقیر در قبال شرکت های پیشرو و کارآمد وجود دارد. حاال 
خدا نکند که شــرکتش آمریکایی هم باشد. )کتاب روزگار سخت اثر ماریو بارگاس یوسا – صفحه ۲۷(

همان طور که اشاره شد، مسئله اصلی کتاب روزگار سخت مرور تاریخ و کودتایی است که در سال ۱۹۵۴ 
اتفاق افتاد. قبل از کودتا، حکومت خاکوبو آربنس به کمونیســت بودن متهم شــد و تبلیغات چی های 
شرکت یونایتد فروت با استفاده از قدرت پول های کالن و نفوذ در بین آدم های سیاسی در واشنگتن به 

این اتهام قدرت بخشیدند.....

لوئی بریل
لوئی بَرْی )به فرانســوی: Louis Braille(؛ )۴ ژانویه ۱۸۰۹ 
– ۶ ژانویــه ۱۸۵۲( مربی و معلم اهل فرانســه و مخترع 
یک سیستم خواندن و نوشــتن برای استفاده نابینایان 
بود. سیستم او با نام خط بریل به طور گسترده ای در دنیا 
توسط نابینایان برای خواندن و نوشتن استفاده می شود. 
لوئی بریل در سال ۱۸۰۹ در دهکده کوچکی در نزدیکی 
پاریس به دنیا آمد. پدرش زین ســاز بود و لوئیس هم از 
همان کودکی دوست داشــت مثل پدرش باشد، اما سه 
ساله بود که به دلیل فرورفتن درفش زیندوزی به هنگام 
بازی در کارگاه پدرش چشمش آسیب دید. نخست کم 
بینا و ســپس از هر دو چشــم نابینا شد.لوئی هیچوقت 
پیامدهای ناشــی از این حادثه را قبول نکرد و همیشــه 
معتقد بود که او هم می تواند مثل هر انسان عادی دیگری زندگی کند. او با کمک و راهنمایی یک کشیش 
محلی آرام آرام به ســوی تحصیل سوق داده شد و تصمیم گرفت برای فراگیری خواندن و نوشتن خانه 
و خانواده اش را ترک کند و به مؤسســه نابینایان پاریس برود. خواندن و نوشتن با حروف برجسته برای 
نابینایان بسیار مشکل و وقت گیر بود و از همان ابتدا لوئی به صورت شبانه روزی تالش می کرد که سیستم 
خواندن و نوشتنی درست کند که قابل دسترسی برای تمام نابینایان باشد و سرانجام در سن ۱۵ سالگی 
با الهام از تاسی که یادگار پدرش بود و با اصالح و مناسب سازی خط ابداعی یک نظامی فرانسوی)کاپیتان 
شارل باربیه(توانست الفبای شش نقطه ای خود را اختراع کند که موسوم به خط بریل گشت.ابداع لوئی 
نخست با مخالفت مسؤولین مدرسه نابینایان پاریس روبرو شد و به خاطر سخت گیری های مقامات دولتی 
اختراع بریل تأیید نشــد و بودجه ای به آن تعلق نگرفت. با این حال لوئی تسلیم نشد و به راه خود برای 

آموزش خواندن و نوشتن به نابینایان و همچنین تبدیل کتاب ها به خط ابداعی خودش ادامه داد. 

فرهنگ

هوشنگ لطیف پورـ  پیشکسوت دوبله ایرانـ  شامگاه 
گذشــته در کشور کانادا درگذشــت.امیر عطرچی ـ 
دوبلور ـ خبر درگذشــت این پیشکسوت دوبله را به 
ایسنا اعالم کرد.هوشنگ لطیف پور ـ شامگاه دوشنبه 
ـ ۲۶ دی ماه ـ چشم از جهان فروبست. او سال ها در 
خارج از کشــور )کانادا( زندگی می کرد و در همان جا 
نیز به خاک سپرده خواهند شد.لطیف پور کار دوبله و 
مدیریت دوبالژ را از سال ۱۳۳۲ با فیلم »شنل« آغاز 
کرد. در ســال ۱۳۳۷ با مشارکت فرخ زاد، استودیوی 
دوبالژ »سایه« را تأسیس کرد که تا سال ۱۳۴۰ فعال 
بــود. تعداد زیادی از گوینــدگان مطرح عرصه دوبله 
مانند پرویز بهرام، ژاله کاظمی، فهیمه راستکار و زهره 
شــکوفنده کار خود را با هوشنگ لطیف پور آغاز کرده یا در کارهای وی به نقطه اوج فعالیت خود 
رســیده اند. هم چنین منوچهر نوذری نخســتین بار از طریق او به دوبله دعوت و به ایرج دوستدار 
جهت کارآموزی دوبله معرفی شد.گویندگی در فیلم های مستند )راز بقا(، فیلم سینمایی »پیرمرد 
و دریا« )راوی(، ســریال های »دائی جان ناپلئون« و »دلیران تنگســتان« )راوی( و نیز مجموعهٔ 
انیمیشــن »جیمز گربه« از کارهای به یادماندنی او هستند.او در سال ۱۳۶۵ به انگلستان و سپس 

کانادا رفت، برای مدتی به ایران بازگشت و سپس بار دیگر به کانادا سفر کرد.

دوبلور قدیمی درگذشت
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