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سرمایه   گذاری در عصر نرخ بهره باالتر و سرمایه کمیاب تر 
 چرا سرمایه گذاران آینده نگر باید از 

کاهش قیمت سهام خوشحال شوند؟
بــه عصر پایان پول ارزان خوش آمدید. قیمت ســهام بدتــر از این بوده ، اما 
به ندرت در بســیاری از بازارهای دارایی اوضاع بــه یکباره در وضعیت قرمز 
بوده اســت. ســرمایه گذاران خود را در دنیای جدیــد می یابند و به مجموعه 
قوانین جدیدی نیاز دارند.اقتصادآنالین - شیما احمدی؛ درد شدید بوده است. 
شاخص اس اند پی ۵۰۰، که شامل سهام پیشرو آمریکا است در کمترین سطح 
خود در سال جاری ۲۰۲۲، یعنی تقریبا یک چهارم کاهش یافت و بیش از ۱۰ 
تریلیون دالر ارزش بازار را از بین برد. اوراق قرضه دولتی، که معموال پناهگاهی 
نسبت به بازار سهام هستند، نابود شده اند: خزانه داری ها یک راست به سمت 
بدترین ســال خود از سال ۱۹۴۹ می روند. از اواسط اکتبر، پرتفوی ۶۰ به ۴۰ 
بین ســهام و اوراق بهادار آمریکا بیش از هر سال از سال ۱۹۳۷ کاهش یافته 
بود. در همین حال، قیمت مســکن در همه جا از ونکوور تا ســیدنی در حال 
کاهش اســت. بیت کوین سقوط کرده است. طال نیز با افت مواجه شده است. 
کامودیتی ها به تنهایی سال خوبی داشتند و این تا حدی به دلیل جنگ بود. 
شــوک از همه بدتر بود، زیرا سرمایه گذاران به تورم پایین عادت کرده بودند. 
پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بانک های مرکزی در تالش 
برای احیای اقتصاد، نرخ بهره را کاهش دادند. همانطور که نرخ ها کاهش یافت 
و پاییــن ماند، قیمت دارایی ها افزایش یافــت و »بازار صعودی در همه چیز« 
برقرار شد. شاخص اس اند پی ۵۰۰، از پایین ترین سطح خود در سال ۲۰۰۹ تا 
اوج خود در سال ۲۰۲۱، هفت برابر شد. سرمایه گذاران ریسک پذیر، چک های 
بزرگ تری برای هر نوع اســتارت آپ نوشــتند. بازارهای خصوصی در سراسر 
جهان- سهام خصوصی و همچنین دارایی ، زیرساخت ها و وام های خصوصی 
چهار برابر شــد و به بیش از ۱۰ تریلیون دالر رسید.تغییر چشمگیر امسال با 
افزایش نرخ بهره آغاز شد. فدرال رزرو از دهه ۱۹۸۰ با سرعت بیشتری نسبت 
به هر زمان دیگری منقبض شــده است و ســایر بانک های مرکزی به عقب 
کشــیده شده اند. با این حال، اگر عمیق تر نگاه کنید می بینید که علت اصلی 
آن تورم مجدد اســت. در سراسر جهان ثروتمند، قیمت های مصرف کننده با 
ســریع ترین حرکت ساالنه خود در چهار دهه اخیر در حال افزایش است.این 
دوره از پول گران تر نیازمند تغییر در نحوه رویکرد ســرمایه گذاران به بازارها 
است. با فهمیدن واقعیت، آنها در تالش هستند تا خود را با قوانین جدید وفق 
دهند. آنها باید روی سه مورد تمرکز کنند.یکی این است که بازده مورد انتظار 
باالتر خواهد بود. با کاهش نرخ بهره در سال های صعودی ۲۰۱۰، درآمد آتی به 
سود سرمایه تبدیل شد. نکته منفی قیمت های باالتر، بازده مورد انتظار کمتر 
بود. به صورت متقارن، زیان سرمایه امسال دارای یک روزنه امید است: بازده 
واقعی آینده افزایش یافته است. درک این موضوع با در نظر گرفتن اوراق بهادار 
محافظت شــده از تورم خزانه داری ساده تر است، که بازدهی آنها نماینده ای 
برای بازده واقعی بدون ریسک هستند. سال گذشته بازدهی ده ساله منهای ۱ 
درصد یا کمتر بود. اکنون این رقم حدود ۱.۲ درصد است. سرمایه گذارانی که 
این اوراق را در آن دوره نگه داشته اند، زیان سرمایه باالیی متحمل شده اند. اما 
بازدهی باالتر اوراق مصون از تورم به معنای بازده واقعی باالتر در آینده است.

بدیهی اســت که هیچ قانونی حکم نمی کند که قیمت دارایی هایی که بسیار 
کاهش یافته، نمی تواند بیشتر از این کاهش یابد. بازارها در انتظار سیگنال های 
فدرال رزرو درباره سرعت افزایش نرخ بهره هستند. رکود اقتصادی در آمریکا 
ســود را از بین می برد و باعث فرار از ریسک می شود و قیمت سهام را پایین 
می آورد.با این حال، همانطور که وارن بافت زمانی استدالل کرد، سرمایه گذاران 
آینده نگر باید از کاهش قیمت ســهام خوشحال شوند. فقط کسانی که قصد 
دارند که به زودی سهام خود را بفروشند باید از قیمت های باال راضی باشند. 
سرمایه گذاران عصبانی یا فاقد نقدینگی در پایین ترین سطح خود می فروشند، 
اما پشــیمان خواهند شد. کســانی که مهارت، قدرت و سرمایه دارند از بازده 
مورد انتظار باالتر استفاده کرده و پیشرفت خواهند کرد.قانون دوم این است 
که افق ســرمایه گذاران کوتاه شده است. نرخ های بهره باالتر با کاهش ارزش 
فعلی جریان های درآمد آتی، آنها را بی تاب می کند. این امر ضربه ای به قیمت 
سهام شرکت های فناوری وارد کرده است که نوید سودهای فراوان در آینده ای 
دور را می دهند، حتی در حالی که مدل های کســب وکار آنها شروع به نشان 
دادن عمر آنها می کند. قیمت ســهام پنج شرکت بزرگ موجود در شاخص 
اس اند پی ۵۰۰ که یک پنجم ارزش بازار آن را تشــکیل می دهند، در ســال 
۲۰۲۲، ۴۰ درصد کاهش یافته اســت.همانطور که مقیاس ها از شرکت های 
جدید به سمت شرکت های قدیمی متمایل می شود، مدل های کسب وکار به 
ظاهر فرســوده، مانند بانکداری اروپایی، جان تازه ای پیدا می کنند و بهتر از 
قبل عمل می کنند. همه شــرکت های نوپا از تامین مالی محروم نمی شوند، 
اما چک ها کوچک تر می شــوند و دســته چک ها کمتر اســتفاده می شوند. 
ســرمایه گذاران برای شرکت هایی با هزینه های اولیه سنگین و سودهایی که 
زمان آن نزدیک نیســت، صبر کمتری خواهند داشت. تسال موفقیت بزرگی 
بوده است، اما خودروسازان قدیمی ناگهان به یک برتری دست یافته اند. آنها 
می توانند که از جریان های نقدی ســرمایه گذاری های گذشته استفاده کنند، 
درحالی که حتی برای اخالل گران بالقوه، جمع آوری پول سخت تر خواهد بود. 
قانون سوم این است که استراتژی های سرمایه گذاری تغییر خواهد کرد. یکی 
از رویکردهای رایج از دهه ۲۰۱۰، ترکیب ســرمایه گذاری با شاخص منفعل 
در بازارهای عمومی با ســرمایه گذاری فعال در بازارهای خصوصی است. این 
باعث شــد مقدار زیادی پول به سمت اعتبار خصوصی جریان یابد که در اوج 
خود بیش از یک تریلیون دالر ارزش داشــت. تقریبــا یک پنجم از پرتفوی 
صندوق های بازنشستگی دولتی آمریکایی در دارایی های خصوصی و شخصی 
بود. معامالت ســهام خصوصی حدود ۲۰ درصد از کل ادغام و تملیک ها را بر 
اساس ارزش تشــکیل می دادند.از یک سو، این استراتژی آسیب پذیر به نظر 
می رسد، اما نه بخشی که بسیاری از اعضای داخلی صنعت اکنون تمایل به رد 
آن دارند. از نظر منتقدان، سرمایه گذاری بر روی شاخص یک رکود است، زیرا 
شــرکت های فناوری در شاخص هایی که بر اساس ارزش بازار وزن می شوند، 
چشمگیر هستند. در واقع سرمایه گذاری شاخص از بین نخواهد رفت. این یک 
راه ارزان برای تعداد زیادی از ســرمایه گذاران برای دستیابی به بازده متوسط 
بازار است. این سرمایه گذاری های خصوصی با کارمزد باال هستند که مستحق 
بررسی هستند. عملکرد دارایی های خصوصی بسیار مورد تحسین قرار گرفته 
است. بر اساس یک تخمین، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در سطح 
جهانی ارزش شرکت هایی را که مالک آنها هستند، ۳.۲ درصد افزایش دادند، 
حتی در حالی که شاخص اس اند پی ۵۰۰، ۲۲.۳ درصد کاهش یافت.این تا حد 
زیادی یک امر خیالی است. از آنجایی که دارایی های صندوق های خصوصی 
معامله نمی شوند، مدیران در مورد ارزشی که برای آنها قائل می شوند، دست 
باز دارند. آنها آشکارا در کاهش این موارد بسیار کند عمل می کنند، شاید به 
این دلیل که هزینه های آنها بر اساس ارزش سابقه مالی آنهاست. با این حال، 
کاهش ارزش شرکت های فهرست شده در نهایت حتی در مشاغل خصوصی 
نیز احساس خواهد شد. با گذشت زمان، سرمایه گذاران دارایی های خصوصی 
که فکر می کردند از سقوط در بازارهای عمومی جلوگیری کرده اند نیز با ضرر 
مواجه خواهند شــد.گروهی از سرمایه گذاران باید با سازوکار جدید نرخ بهره 
باالتر و سرمایه کمیاب تر آشنا شوند. این کار آسانی نخواهد بود، اما آنها باید 
دوراندیشی داشته باشند. شرایط جدید تاریخ را در کنار خود دارد. دوران پول 

ارزان بود که عجیب بود.

چند روز متوالی اســت که کالنشهرهای کشور غرِق دود هستند 
و هشــدارهای هواشناسی هم در ســطح قرمز و نارنجی؛ راهکار 
مســووالن اما توصیه به ورزش نکــردن و در خانه ماندن و نهایتا 
هم غیرحضوری کردن مدارس و دانشگاه هاست...به گزارش ایسنا، 
امروز هوای پایتخت برای هشتمین روز متوالی آلوده است و هم 
اکنون شاخص آالینده »ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون« روی 
عدد ۱۶۹ یعنی شــرایط »قرمز« قرار دارد و ســردرد، سرگیجه، 
تهوع، سوزش چشم و گلو و ... نقطه مشترک احواالت این روزهای 

ساکنان کالنشهرهای غرق در آلودگی ست.

موعظه مسووالن در روزهای آلوده
در شــرایط تکرار این روزهای خاکســتری، مسووالن مربوطه اما 
تاکید دارند که مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و 
کودکان از فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری 
کننــد و افراد دیگر هم فعالیت های طوالنی یا ســنگین خارج از 
منزل را کاهش دهند؛ اما سوال آن است که تا کی باید منتظر باد 
و باران ماند و در شــرایطی که حتی باران هم حریف این آلودگی 
نمی شــود، تا کی باید ســرب تنفس کرد و تبعــات بلعیدن این 
حجم از آلودگی چیســت و ِکی خود را نشان می دهد؟ و آیا تنها 
غیرحضوری شــدن مدارس و دانشگاه ها راهکار خروج از آلودگی 
است؟ تکلیف کارمندان و ســایر مشاغل که مواجهه مستقیم با 

آلودگی دارند، چیست؟

تنها 2 روز هوای خوب در تهران در 1400
تکرار معضل آلودگی هوا هر ساله با رسیدن فصل سرما و افزایش 
مراجعات قلبی و تنفسی و ... ناشی از آن در شرایطی است که به 
اذعان وزارت بهداشــت این معضل در کشورهای در حال توسعه، 
سومین ریسک فاکتور مرگ است و طی سال ۱۴۰۰ در کشور ما 
تنها  ۱۶.۷ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده 
خوب یا پاک بوده است و ۶۲.۶ درصد هوا در محدوده قابل قبول 
بوده اســت؛ یعنی تقریبا ۸۰ درصد از روزهای ســال هوای قابل 
قبول در سطح کشور داشتیم. البته در کالنشهرها درصد روزهای 
با هوای خوب و پاک خیلی کمتر بوده اســت؛ مثال در تهران طی 
سال قبل ۸۹ روز هوا ناسالم برای گروه های حساس بوده است که 
یعنی وضعیت هشــدار داشته ایم، شش روز هوا ناسالم برای همه 
مردم بوده است. ۰.۵۴ درصد روزهای سال هوای تهران خوب بوده 
است که یعنی حدود دو روز هوای پاک در این استان داشته ایم و 

۷۳ درصد هم در محدوده قابل قبول بوده است.

5 شهر دارای آلوده ترین هوا در کشور
همچنین در سال ۱۴۰۰ شهرهای تهران،   مشهد، اهواز، اصفهان، 
کــرج کمتر از ۱۰ روز هوای خوب داشــتند و بیشــترین تعداد 
روزهای هوای خطرناک هم مربوط به شــهر زابل بوده است که 

۱۵ روز هوای خطرناک داشــته اســت و در مجموع افزایش ۸۷ 
درصدی مرگ های منتســب به آلودگی هوا در سال۱۴۰۰ را در 

کشور شاهد بوده ایم.
مطالعه وزارت بهداشت در زمینه بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی 
آلودگی هوا در ۲۷ شــهر ایران شامل تهران، اهواز، مشهد، تبریز، 
شــیراز، اصفهان، ایالم،  ســنندج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج، 
کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، کرمان،   قزوین، بیرجند، 
قم،  زابل، بجنورد، زنجان، بوشــهر، اردبیــل و زاهدان با جمعیت 
حدود ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که میانگین 
غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در این ۲۷ شهر بیش از ۶ برابر رهنمود 
ســازمان جهانی بهداشت ) ۵میکروگرم در مترمکعب( و بیش از 

۲.۵ برابر استاندارد ملی ) ۱۲ میکروگرم در مترمکعب( است.

بیش از 20 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در 1400
در مجموع وضعیت هوای کشــور در شرایطی است که متولیان 
ســالمت همواره نســبت به تبعات و آثار این آلودگی بر انسان و 
افزایش بار بیماری ها و مرگ و میر ناشــی از آن هشدار می دهند؛ 
به طوری که به گفته شاهســونی -  رییس گروه ســالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۰میانگین تعداد مرگ 
کل منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در 
بزرگســاالن باالتر از ۳۰ ســال در ۲۷ شهر مورد مطالعه مذکور، 
۲۰۸۳۷ نفر بوده اســت. در شهر تهران هم در سال قبل به طور 
میانگین مرگ ۶۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات 
معلق PM۲.۵ است.همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد در 
ســال ۱۴۰۰ به طور میانگین جزء مرگ کل منتســب به ذرات 
معلق در کشــور برابر با ۱۲.۵۹ درصد است که این جزء منتسب 
در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و دزفول که با 
آلودگی هوای شهری و و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، باالتر 

از میانگین کشوری است.

مرگ و میر ناشی از 4 بیماری مهم منتسب به آلودگی هوا
همچنیــن به اذعــان رییس گروه ســالمت هــوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشــت، تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد 
ریوی)COPD( منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه به طور میانگین 
۵۷۴ نفر بوده اســت. در شــهر تهران نیز به طور میانگین تعداد 
مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ تعداد ۱۲۰ نفر بوده اســت.  
همچنین در ســال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی 
از بیماری های مزمن انســداد ریــوی ۲۲۵ میلیون دالر تخمین 
زده شده است.از ســوی دیگر نتایج این مطالعه نشان داده است 
که میانگین تعداد مرگ در ســال ۱۴۰۰ به علت سرطان ریه در 
بزرگســاالن باالتر از ۳۰ سال در مجموع ۲۷ شهر مذکور به طور 
میانگین ۵۱۳ نفر بود. در شــهر تهران هم به طور میانگین مرگ 
 PM۲.۵ ۱۶۱ نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق
به علت سرطان ریه بوده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط 
با مرگ ومیر ناشی از سرطان ریه ۲۰۱ میلیون دالر تخمین زده 
شده اســت. میزان خســارت اقتصادی مرگ و میرهای ناشی از 
ســرطان ریه منتســب به آلودگی هوا به نحو چشمگیری بیشتر 
از پنج سال قبل بوده اســت.درباره تعداد مرگ های سال ۱۴۰۰ 

به علت بیماری های ایسکمیک قلبی منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلــق PM۲.۵نیز باید گفت که تعداد این مرگ ها 
در ۲۷ شــهر مورد مطالعه به طور میانگین ۴۹۲۳ نفر بوده است 
و در شــهر تهران این آمار به شــکل میانگین ۱۳۲۲ نفر گزارش 
شده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی 
از ایسکمیک قلبی ۱۹۳۲ میلیون دالر تخمین زده شده است.به 
اذعان شاهسونی و با استناد به نتایج مطالعه مذکور، میانگین تعداد 
مرگ در ســال ۱۴۰۰ به علت سکته مغزی منتسب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در ســال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر 
مورد مطالعه به طور میانگین ۱۹۷۲ نفر بوده اســت که در شهر 
تهران این آمار به شــکل میانگین ۶۶۶ نفر گزارش شده است. در 
سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از سکته مغزی 

۷۷۴ میلیون دالر تخمین زده شده است.

افزایش 87 درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 
سال1400

در مجمــوع هر چند بــه اذعان وزارت بهداشــت، کاهش تعداد 
مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸را 
شاهدیم، اما این روند در ســال ۱۳۹۹ متوقف و افزایشی شده و 
در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نســبت به ســال 
۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ این روند افزایشی در تمامی علل مرگ 
به علت مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ مشهود است؛ 
چنانچه تعداد مرگ به علت بیماری های ایسکمیک قلبی منتسب 
به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در ســال ۱۴۰۰ 
بیش از ۱۵ درصد نســبت به ســال ۱۳۹۹، تعداد مرگ به علت 
ســکته مغزی منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹، 
تعداد مرگ به علت سرطان ریه منتسب به مواجهه طوالنی مدت 
با ذرات معلق PM۲.۵ در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۷۲ درصد نسبت 
به ســال ۱۳۹۹ و تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد 
ریوی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته 
است.از ســوی دیگر طبق این مطالعه مشخص شده که در سال 
۱۴۰۰ بــه طور میانگیــن ۲۴۲ روز میانگین غلظت روزانه ذرات 
معلق PM۲.۵ در ۲۷ شهر مذکور باالتر از رهنمود روزانه سازمان 
جهانی بهداشــت )۱۵ میکروگرم در متر مکعب( بوده اســت که 
باالترین تعداد روزها مربوط به مشــهد با ۳۵۷ روز در طی سال 
۱۴۰۰ بوده است. در شــهر تهران نیز ۳۵۵ روز میانگین غلظت 
روزانه ذرات معلق PM۲.۵ باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی 

بهداشت بوده است.

5 کالنشهر تنها 10 روز هوای خوب داشتند
بنابر اعالم دکتر شاهسونی - رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشت، طی سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه کشور 
تقریبا ۱۶.۷ درصد از روزهای ســال شــاخص کیفیت هوا ذرات 
معلــق PM۲.۵ در محدوده خوب، ۶۲.۶ درصد در محدوده هوای 
قابل قبول، ۱۶.۵ درصد در محدوده هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس، ۳.۴ درصد در محدوده هوای ناسالم برای همه گروه ها، 
۰.۴۲ درصد در محدوده هوای خیلی ناســالم و ۰.۴۱ درصد در 

محدوده هوای خطرناک بود و مشخص شد نسبت به سال ۱۳۹۹ 
تعداد روزهای دارای هوای خوب پنج درصد کاهش یافته اســت. 
شــهرهای تهران،  مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از 
۱۰ روز هوای خوب در ســال ۱۴۰۰ بوده اند.  همچنین بیشترین 
تعــداد روزهای هوای خوب مربوط به شــهر اردبیل با ۲۹۷ روز 
بوده است.در مجموع در شهرهای مورد مطالعه کشور، تقریبا ۱۹۷ 
روز ســال کیفیت هوا قابل قبول بوده اســت؛ گرچه آلودگی هوا 
در این ســطح هم ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد با 
مالحظات بهداشتی خاص همراه باشد. در این شرایط افرادی که 
نسبت به ذرات معلق حساسیت ویژه ای دارند ممکن است عالئم 
تنفسی در آنها مشاهده شود. بیشترین تعداد روزهای ناسالم برای 
همه گروه ها، خیلی ناســالم و خطرناک هم مربوط به شهرهایی 
بوده که با پدیده طوفان گرد و غبار روبرو هســتند از جمله زابل، 
اهواز، کرمانشاه و دزفول که باعث اثرات سوء بهداشتی بسیاری بر 

سالمتی ساکنین این شهرها شده است.

هزینه 227 هزار میلیاردی مرگ و میر ناشــی از آلودگی 
هوا طی یک سال

 در ســال ۱۴۰۰ در مجموع هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از 
همه علل منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ به میزان  ۸.۱۷ میلیارد 
دالر )معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان( برآورد شــده اســت. این 
مقدار نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به 
ذرات معلق PM۲.۵، مرگ و میر ناشی از بیماری های ایسکمیک 
قلبی، سکته مغزی،  سرطان ریه و بیماری های مزمن انسداد ریوی 
در کشــور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱.۳ میلیارد دالر )معادل ۳۱۴ 

هزار میلیارد تومان( برآورد شده است.

پایتخت متحمل بیشترین خسارت اقتصادی از آلودگی هوا
در این میان اما بیشــترین خسارت اقتصادی در کالنشهر تهران 
)۳.۴ میلیون دالر معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان( بر آورد شده بود. 
پس از کالنشــهر تهران، شهرهایی که دارای بیشترین جمعیت و 
یا باالترین مقادیر آلودگی هوا بودند از جمله مشهد، شیراز،   کرج، 

اصفهان و اهواز قرار گرفتند.
در پایــان باید گفت که هرچند با توجه به اقدامات انجام شــده 
طی ســال های اخیر و به اذعان مسووالن، تعداد روزهای با هوای 
قابل قبول افزایش یافته، اما مطالعات مختلف نشان می دهند که 
هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم و شاهد آن هم 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در اواخر سال ۱۴۰۰ است که 
نشــان داد از بین مواد مختلف قانون هوای پاک و آیین نامه فنی 
این قانون، ۲۲ ماده یا اصال اجرا نشــده است و یا به شکل ضعیف 
اجرا شده اســت،   ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده هم به خوبی اجرا 
شده است؛ گزارشی که وزارت بهداشت معتقد است وزن کیفیت 
اجرای قانون هوای پاک را ضعیف یا متوسط نشان می دهد؛ چراکه 
برخی از مواد قانونی اصال اجرایی نشده اند. بنابراین مشخص است 
که سازمان های مسئول باید اقدامات فوری را در مناطق مستعد 
آلودگی و همچنین مناطق مســتعد تولید گرد و غبار اجرا کنند 
و حتی بســیاری از اقدامات در این راستا باید از سال های گذشته 
سنگ بنای آن گذاشته می شد تا امروز چنین وضعیتی را بویژه در 

کالنشهرها و شهرهای صنعتی شاهد نباشیم.

سرکشی دالر با کسری بودجه و احتمال افت درآمد نفتی

آیا دالر به ۴۰ هزار تومان می رسد؟
عربستان و کویت بدون در نظر گرفتن حقوق ایران برای میدان گازی آرش 

تفاهم نامه امضا کردند:

ایران در صحنه  های بین  المللی 
نادیده گرفته می  شود

رئیس مجمع عالی واردات:

اگر صادرات افزایشی است، چرا کمبود ارز داریم؟

در حالیکه ایران به یک خواب زمستانی رفته، کشورهای عربستان و کویت برای توسعه دو جانبه میدان گازی 
آرش و بــدون در نظر گرفتن حقــوق ایران، یک تفاهم نامه امضا کرده اند. به گزارش خبرنگار اقتصادآنالین، 
میدان گازی آرش یکی از میادین مشترک بین ایران، عربستان و کویت است که در شمال خلیج فارس و در 
اســتان بوشهر واقع شده است. این میدان که در سال ۱۳۴۶ کشف شد اما بهره برداری از آن در سال ۱۳۹۱ 
آغاز شد اما این میدان همچنان به حال خود رها شده است.در حالی که ایران از توسعه و برداشت گاز از این 

میدان کناره گرفته، .....

سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

 حقوق ها چه تغییری می کند؟

تحریم ها، بهانه ای برای افزایش نرخ بلیت 
وضعیت »قرمز« و حسرت تماشای آسمان آبیپروازها توسط ایرالین هاست!
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وضعیت »قرمز« و 
 حسرت تماشای 
آسمان آبی
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گزیده خبر

سردار باقری مطرح کرد؛
دفاع مقدس ثمره باورهای دینی است

سردار محمد باقری به دومین دوره دوساالنه انتخاب آثار پژوهشی دفاع 
مقدس و مقاومت گفت: دفاع مقــدس، ثمره آموزه ها و باورهای دینی 
و تمدنی برگرفته از تجربه تاریخی ملت بزرگ ایران اســت.به گزارش 
خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دوساالنه انتخاب آثار پژوهشی دفاع مقدس 
و جبهه مقاومت »جایزه شــهید واالمقام ســپهبد پاسدار حاج قاسم 
سلیمانی« پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۳ آذر، در موزه ملی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس برگزار شــد.در این مراسم پیام سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح به دومین دوره 
دوساالنه انتخاب آثار پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت توسط امیر نبی 
ســهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

قرائت شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بیان کرد
خسارات ناشی از آلودگی هوا به کشور 
ساالنه بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دالر است

رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس با اشــاره به پیشنهاد وزارت 
)صمت( مبنی بر عقب رفت یک پله ای استاندارد آالیندگی خودروهای 
وارداتی، گفت: متاســفانه وزارت صمت در جلســه ۲ هفته قبل دولت 
پیشنهادی را ارائه کرد و استاندارد آالیندگی خودروهای وارداتی را که 
سال ها یورو ۶ بود به یورو ۵ کاهش داد که این موضوع در هیات وزیران 
به تصویب رسید.به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی  در متنی که دفتر وی 
منتشر کرده است، با بیان اینکه »بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 
۲۰۲۱ بیش از ۴۱ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور به دلیل آالینده ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان باخته اند«، اظهار کرد: خسارات ناشی 
از آلودگی هوا به کشــور ساالنه بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دالر است؛ این در 
حالیست که این ارقام سرسام آور به دلیل غیر مستقیم بودن هزینه های 
آن هنوز آنقدرها به چشم نیامده است.وی با تاکید بر اینکه نمی توان با 
مقولــه آلودگی هوا بصورت یک بام و دو هوا برخورد کرد، افزود: بخش 
عمده ای از ۳۴ ماده قانون هوای پاک به مقوله حمل و نقل مرتبط است 
و متولی اصلی آنها وزارت صمت است.رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس با اشــاره به پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
مبنی بر عقب رفت یک پله ای استاندارد آالیندگی خودروهای وارداتی، 
گفت: متاســفانه وزارت صمت در جلسه ۲ هفته قبل دولت پیشنهادی 
را راســاً و بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظر دستگاه های متولی ارائه 
کرد و استاندارد آالیندگی خودروهای وارداتی را که سال ها یورو ۶ بود 
به یورو ۵ کاهش داد که این موضوع در هیات وزیران به تصویب رسید.

رفیعی گفت: اســتدالل آقایان برای این مصوبه که خالف قانون هوای 
پاک است، این بود که چون بنزین یورو ۶ در کشور تولید نمی شود لذا 
اســتفاده از بنزین یورو ۴ در خودروهای وارداتی با استاندارد آالیندگی 
یورو ۶ به صالح نیســت و موجب افزایش بار مالی خودروهای وارداتی 
می شود؛ این در حالیست که سال هاست خودروهای روز اروپایی گران 
قیمت که همگی اســتاندارد یورو ۶ دارند در کشــور تردد و از همین 
بنزین موجود اســتفاده می کنند و هیچ مشــکلی نداشتند.وی با بیان 
اینکه »آقایــان دم از آلودگی هوا می زنند ولی در عمل به نفع آلودگی 
هوا اقدام می کنند«، تصریح کرد: هنوز اقدام قبلی وزارت صمت مبنی 
بر دریافت پول به جای جایگزینی خودروهای فرسوده فراموش نشده، 
در اوج آلودگی هوا پیشــنهاد دیگری برای افزایش آلودگی هوا مصوب 
کرده اند.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: فراکسیون 
محیط زیســت مجلس در این خصــوص ورود کرده و مغایرت های آن 
را با قانون هــوای پاک به طور صریح به هیات تطبیق مجلس و دولت 
ارائه کرده اســت و باید قطعاً این مصوبه لغو شود؛ اما واقعا جای تعجب 
است که وزارت صمت به جای تالش برای کاهش آلودگی هوا، اینگونه 
پشت آلوده کنندگان هوا ایســتاده است؛ این در حالیست که شخص 
رئیس جمهوری بارها تاکید کرده اند که مباحث توسعه ای فرع بر محیط 
زیست اســت و اصل، حفاظت از محیط زیست است و من با شناختی 
که از ایشــان دارم اطمینان می دهم که این صحبت ها نه شعاری بلکه 
اعتقاد قلبی رییس جمهوری اســت.رفیعی بــا بیان اینکه »مجلس در 
خصوص دستگاه هایی که وظایف خود را برای کاهش آلودگی هوا انجام 
می دهند، هیچ اغماضی نمی کنــد«، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی 
تخلفات و ترک فعل های ۲۳ دستگاه متولی بحث آلودگی هوا مشخص 
و با اعمال ماده ۲۳۴ پرونده تمامی مسئوالن و دستگاه های متخلف در 
این زمینه به دادســرا ارجاع شــده و هم اکنون در شعبه یک دادسرای 
کارکنان دولت در حال رسیدگی است و در جلسه اخیر با دادستان کل 
کشور درخواست کردیم که رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتری 
انجام شــود.وی با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی هوا در کشور گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد روزهای ناسالم پایتخت نسبت به 
سال گذشــته ۲ برابر شده و تعداد روزهای بســیار ناسالم و خطرناک 
نیز ۲۰۰ درصد افزایش یافته اســت. در کرج نیز روزهای بسیار ناسالم 
۲ برابر و خطرناک ۴ برابر شــده است. در تبریز روزهای خطرناک ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته و در مشــهد روزهای ناسالم ۲ برابر شده است. از 
سوی دیگر در اراک تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک ۲ برابر شده 
و در شــیراز تعداد روزهای ناسالم ۹ برابر شــده و روزهای پاک هم به 
نصف کاهش یافته اســت.به گفته رفیعی در اهواز وضعیت بسیار بدتر 
بوده به شــکلی که تعداد روزهای ناســالم حدود ۵ برابر شده و تعداد 
روزهای بسیار ناسالم ۱۲ برابر و روزهای خطرناک ۲۱ برابر شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه امسال تهرانی ها ۲روز، اصفهانی ها، کرجی ها، 
اهوازی ها و اراکی ها فقط یک روز پاک داشتند.رئیس فراکسیون محیط 
زیســت مجلس با اشاره به تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا گفت: 
نفس این کار درست است تا دانش آموزان کمتر در معرض آلودگی هوا 
قرار بگیرند ولی باید برای مادران شــاغل نیز فکری اساسی شود تا در 
زمان تعطیلی مدارس بتوانند هم بــه صورت دورکاری وظایف خود را 
انجام دهند و هم از بچه ها مراقبت کنند تا مجبور نشوند فرزندان خود را 
در اوج آلودگی به جای مدرسه به محل کار خود ببرند.رفیعی به موضوع 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
در دولت گذشــته هیچ اعتباری از سوی دولت برای تعمیر و نگهداری 
این ایستگاه ها اختصاص نیافته و هم اکنون بسیاری از این ایستگاه ها یا 
نیازمند تعمیرات کلی و یا از رده خارج شده اند که یکی از مسائل ارسال 
شــده به قوه قضائیه در این خصوص است و مسئوالن وقت باید در این 
زمینه پاسخگو باشند؛ چرا که مبنای تصمیم گیری ها در مقوله آلودگی 
هوا اطالعات ایســتگاه های ســنجش و آمار درست آنهاست تا تصمیم  

گیری های درستی نیز در این زمینه انجام شود.

در نشست شورای تخصصی دفتر مطالعات امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد

خطرفرونشستپیشرویفرودگاهها
در جلســه نگهداشــت ابنیه و زیرســاخت های حمل و نقل، عنوان شد که ۴۴ درصد 
شریان های حمل و نقل دارای خرابی متوسط تا شدید هستند، همچنین با وجود ارزش 
۳۰۰۰۰ هزار میلیارد ریالی زیرساخت ها در بخش جاده ای کشور، به طور متوسط ۴.۳ 
درصد از این رقم باید ســاالنه صرف نگهداری از این مجموعه شــود.به گزارش ایسنا به 
نقل از  مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، با توجه به اهمیت موضوع حفظ و 
نگهداری ساختمان ها و زیرساخت های حمل و نقل به عنوان بخش بزرگی از سرمایه های 
ملی، نشست شورای تخصصی دفتر مطالعات امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با 
محوریت نگهداشــت ابنیه و زیرساخت های حمل و نقل در این مرکز برگزار شد.در این 
جلســه نمایندگانی از حوزه های مختلف حمل و نقل کشــور اعم از سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور و جمعی از اساتید دانشگاهی حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات 
و چالش های حوزه های تخصصی خود پرداختند.علیرضا رهایی مدیرکل دفتر مطالعات 
زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در این جلسه با توجه به اهمیت 
موضوع، عنوان کرد: امروزه ساخت و راه اندازی خطوط حمل و نقل هزینه بسیار زیادی 
در بر دارد و همین امر ســبب شــده است که زیرساخت های حمل و نقل اعم از زمینی، 

دریایی و هوایی جزء دارایی های مهم  هر کشور به شمار آیند.

نیاز به تدوین برنامه ای منسجم  در حفظ زیرساخت های حمل و نقل 
وی افزود: حفظ این سرمایه های ارزشمند، نیازمند تدوین برنامه ای منسجم و هدفمنـد 
چه در زمینه سـاخت و چه به منظور بهـره بـرداری و نگهداری از آنها است.مدیرکل دفتر 
مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت بحث 
نگهداری در بخش های مختلف اعم از ساختمان ها و زیرساخت های شهری، ایجاد شبکه 
جامع اطالعات و برنامه ریزی منســجم کالن در این بخش بسیار ضروری است. فعالیت 
های ارزشــمندی در این زمینه طی چهار دهه اخیر انجام شده است که در عین حال با 

شرایط مطلوب مورد نظر فاصله دارد.

۳0000 هزار میلیارد ریال، ارزش زیرساخت ها در بخش جاده ای
وی در تبیین ارزش زیرساخت های حمل و نقل کشور، گفت: طبق برآورد موجود ارزش 
زیرســاخت ها فقط در بخش جاده ای حدود ۳۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال اســت که بنا به 
اســتانداردهای جهانی باید ۳ تا ۶ درصد آن صرف امور نگهداشــت زیربناها شــود ولی 
تاکنون حدود ده درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده اســت. در همین راســتا الزم 
اســت جایگاه ویژه ای برای این مبحث در قانون پنجساله برنامه هفتم توسعه و بودجه 

۱۴۰۲ در نظر گرفته شود.

فقدان اطالعات منسجم در نگهداری صحیح و پیشگیرانه از زیرساخت ها
علی اکبر شــیرزادی مدیر گروه عمران و شهرســازی دفتر مطالعــات زیر بنایی مرکز 
پژوهش های مجلس در ادامه این جلســه، تصریح کرد: کیفیت زیرســاخت ها به عنوان 

سنگ بنای یک جامعه پیشرفته، رابطه مســتقیمی با تولید ناخالص داخلی دارند که با 
چالش هایی همچون فقدان اطالعات منسجم، عدم یکپارچگی داده ها و سامانه ها، ضعف 
همکاری برخی دستگاه ها در ارائه اطالعات و نبود عزم جدی در جهت نگهداری صحیح 

و پیشگیرانه از زیرساخت ها در کشور مواجه هستند.
علیرضا سیاهپور مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای نیز در این نشست عنوان کرد: در حال حاضر، طول راه های برون شهری اعم از آزادراه، 
بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روســتایی در کشور حدود ۲۹۳ هزار کیلومتر است که ارزش 

مجموع آن در حدود ۲۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

44 درصد شریان های حمل و نقل دارای خرابی متوسط تا شدید هستند
وی افزود: نگهداری سالیانه از زیرساخت ها طبق استاندارد های جهانی نیاز به اعتباری در 
حدود ۳ تا ۶ درصد ارزش دارایی های زیرســاختی دارد. مجموع دارایی های سرمایه ای 
حوزه حمل و نقل جاده ای بالغ بر ۳۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود که به طور 
متوسط ۴.۳ درصد از این رقم باید ساالنه صرف نگهداری از این مجموعه شود. بر اساس 
نتایج تحلیل ســال ۱۴۰۱، حدود ۵۶ درصد راه های شــریانی دارای خرابی کم یا بدون 

خرابی و باقی مانده آن ها دارای خرابی متوسط تا شدید گزارش شده اند.

نیاز به 800 هزار میلیارد ریال اعتبار برای بهســازی و نگهداری رویه راه های 
شریانی

مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با بیان اینکه 
ســاالنه حدود ۱۳ درصد رویه شبکه راه های شریانی و اصلی کشور وارد محدوده خرابی 
شدید و متوسط می شود، گفت: بر اساس خروجی سامانه مدیریت روسازی PMS، بهسازی 
و نگهداری رویه راه های شریانی و اصلی با فرض تامین ۱۴۵۰ هزار تن قیر، حدود ۸۰۰ 
هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که میزان در دسترس آن کمتر از ۱۰ درصد است.

7000 هزار میلیارد ریال ارزش کل دارایی های موجود در حوزه زیرساخت های 
ابنیه فنی راه ها

وی با بیان اینکه در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه ها سازمان راهداری و حمل و نقل کشور 
جاده ای متولی نگهداری و تعمیر بالغ بر ۳۶۰ هزار دســتگاه پل و آبرو و  ۳۹۴ دستگاه 
تونل به طول ۲۲۰ کیلومتر در ســطح کشور اســت، توضیح داد: ارزش کل دارایی های 
موجود در حوزه زیرســاخت های ابنیه فنی راه های کشــور بالغ بر ۷۰۰۰ هزار میلیارد 
ریال است. در حالی که در سال جاری اعتبار نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی صرفا حدود 
۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده اســت که حدود یک دهــم درصد از ارزش دارایی ها و معادل 
۵.۶ درصد از کل اعتبارات مورد نیاز احصا شده از سامانه BMS معادل حداقل ۱۲۵۰۰۰ 
میلیارد ریال است.سیاهپور با توجه به محدودیت اعتبارات در سال های اخیر و همچنین 
انباشت خسارات سیل، یادآور شد: رویکرد سازمان راهدای و حمل و نقل جهت حفظ پل 
ها به ســمت تعمیرات اضطراری و گران قیمت سوق داده شده است در صورتی که باید 
نگهداشت پیشگیرانه و به هنگام ابنیه فنی مالک عمل قرار گیرد.مصطفی داوودی معاون 

فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، نیز در این جلسه عنوان کرد: طول کل 
خطوط شبکه ریلی کشور حدود ۱۵ هزار کیلومتر است که با در نظر گرفتن سازه های 

فنی متعدد اعم از تونل، پل، ترانشه، گالری و ... به بیش از ۲۲۰۰۰ کیلومتر می رسد.

نیاز به ۶0000 میلیــارد ریال برای حذف نقاط بحرانی خطوط حمل و نقل ریلی 
کشور

وی افزود: نگهداری و تعمیرات شبکه خطوط حمل و نقل ریلی کشور در دو بخش خط و 
سازه های فنی و ارتباطات و عالئم الکتریکی آن هم صرفا در قسمت های بحرانی و الزام 
آور ساالنه اعتباری بالغ بر ۶۰۰۰۰ میلیارد ریال بر اساس حفظ حداقل ضریب ایمنی سیر 

و حرکت و حذف نقاط بحرانی نیاز دارد.

۹0 درصد کمبود اعتبار در زمینه بهسازی و نگهداری شبکه ریلی
داووی با بیان اینکه میزان اعتبار مورد نیاز برای بهســازی، نوسازی و نگهداری خطوط 
راه آهن ۱۱۰ هزار میلیارد ریال است، گفت: صرفا ۱۱ هزار میلیارد ریال آن تامین شده 
اســت و حدود ۹۰ درصد کمبود اعتبار در زمینه بهسازی و نگهداری شبکه ریلی وجود 
دارد.نماینده ســازمان بنادر و دریانوردی ایران،  در این جلسه با بیان اینکه ۳۸ کیلومتر 
اسکله در بنادر کشور وجود دارد، تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ صرفا ۵ هزار میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است در حالی که پیش بینی نیاز موجود برابر با ۱۰ هزار 

میلیارد ریال اعتبار است.

خطر فرونشست و تهدیدهای پیش روی فرودگاه ها و ابنیه مرتبط با آن
علی رســتمی مشاور امور عمرانی مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، 
با توجه به مبحث فرونشســت و تهدیدهای پیش روی فرودگاه ها و ابنیه مرتبط با آن، 
خاطرنشان کرد: نیاز است متناسب با نوع سازه، وضعیت آب و هوایی و نوع بهره برداری 
و زمان ســاخت، دستورالعمل یا پیوســت ویژه نگهداری و مقاوم سازی برای سازه ها و 
ســاختمان های مختلف تهیه گردد.در ادامه این نشســت مباحثی در خصوص اهمیت 
نگهداری و لزوم تدوین دســتورالعمل های بهره برداری و نگهداری از ســاختمان ها و 
زیرســاخت ها و همچنین ضرورت وجود ســامانه های برخط و هوشمند برای هشدار و 
کنترل زیرساخت ها جهت جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از عدم نگهداشت مناسب 

و به موقع، عنوان شد.

برگزاری همایش نگهداری ابنیه و زیرساخت های حمل و نقل
مرکز پ  ژوهش های مجلس شــورای اسالمی با توجه به اهمیت موضوع نگهداری ابنیه و 
زیرساخت های حمل و نقل، در نظر دارد همایش جامعی در این زمینه با حضور دستگاه 
های اجرایی، مجلس شواری اسالمی به عنوان قانون گذار، متخصصین بخش خصوصی 
و نخبگان دانشگاهی برگزار نماید. برپایی این همایش با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده به صورت یک روزه و در اوایل زمستان سال جاری انجام خواهد شد که جزییات آن 

متعاقبا از طریق تارنمای این مرکز به اطالع عموم خواهد رسید.
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گزیده خبر

تحریم ها، بهانه ای برای افزایش نرخ بلیت 
پروازها توسط ایرالین هاست!

یک کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه زمین گیری 
ناوگان به دلیل تحریم ها و مشکالت اقتصادی، بهانه ای 
برای افزایش نرخ بلیت پروازها از سوی ایرالین هاست، 
گفت: امروز نزدیک بــه ۳۳۲ فروند هواپیما در ناوگان 
هوایی تجاری کشــور موجود است و تا سال ۱۴۰۶ با 

اتمــام عمر عملیاتی یا LOV برخی هواپیماهای نــاوگان موجود، نزدیک به ۴۰ 
درصــد ناوگان از چرخه عملیاتی خارج می شــوند.آرمان بیــات در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه صنعت هوانوردی و فرودگاهی از جمله صنایع پیشــرفته 
و پیچیده اســت که تخصص های مختلف در جوانب آن دیده می شــود، افزود: 
محور مشترک این صنعت قوانین و مقررات بین المللی است. در چنین شرایطی 
و با توجه به پیچیدگی های آن، نظارت و درک نظام حاکم به حداقل می رســد 
و همواره مســبب عدم دخالت های باالدست و به انزوا رسیدن این صنعت مهم 
شده است.وی ادامه داد: از طرفی دیگر شرایط حاکم با تحریم های بین المللی و 
عدم تخصص برخی اشخاص، فرصتی برای سودجویی فراهم کرده که منجر به 
فساد در پشــتیبانی و تدارکات فنی و تأمین قطعات شده است. در واقع منافع 
برخی از افراد تداوم شــرایط تحریم است.  این کارشناس صنعت هوایی با اشاره 
به مشکالت کاهش میزان عرضه صندلی حمل ونقل هوایی و افزایش بهاء و نرخ 
بلیت پروازهای داخلی در ســال های گذشته بیان کرد: میانگین ساالنه ضریب 
اشــغال صندلی در حمل ونقل هوایی جهانی، بین ۷۳ الی ۷۸ درصد اســت که 
این نرخ در ایران به بیش از ۹۵ درصد رســیده و نشان دهنده کمبود در ناوگان 
هوایی اســت. این وضعیت عمدتا به منظور کاهش عرضه و افزایش ســهم بازار 
شرکت های هواپیمایی اســت. لذا در چنین حالتی رقابت در حمل ونقل هوایی 
شکل نخواهد گرفت و در نتیجه کیفیت حمل ونقل هوایی نیز رشد نخواهد کرد.

بیات با بیان اینکه زمین گیری ناوگان به دلیل تحریم ها و مشــکالت اقتصادی، 
تنها بهانه ای برای افزایش نرخ بلیت پروازها از سوی ایرالین هاست، گفت: امروزه 
نزدیک به ۳۳۲ فروند هواپیما در ناوگان هوایی تجاری کشــور موجود است و تا 
ســال ۱۴۰۶ با اتمام عمر عملیاتی یا LOV برخی ناوگان موجود، نزدیک به ۴۰ 
درصد ناوگان از چرخه عملیاتی خارج می شــوند.وی با اشاره به ادعای افزایش 
۱۴۰ درصدی ناوگان عملیاتی، اظهار کرد: بر اساس آمار عملکردی شرکت های 
هواپیمایی در سامانه آماری شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در شش 
ماهه اول سال ۱۴۰۰ و مقایسه با شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، پرواز فرودگاه های 
مهرآبــاد ۱۱ درصد، اهواز ۹ درصد، اصفهان ۱۸ درصــد، بندرعباس ۹ درصد، 
عسلویه ۲۷ درصد، بوشهر ۱۱ درصد، ساری ۱۳ درصد، زاهدان )ازجمله مناطق 
محروم( ۲۹ درصد، کرمانشــاه ۳۷ درصد، ارومیه ۲۲ درصد، گرگان ۳۳ درصد، 
اردبیل ۲۴ درصد، ایالم )از دیگر مناطق محروم کشور( ۲۶ درصد، خرم آباد  ۳۷ 
درصد، یاسوج ۳۷ درصد و بجنورد ۶۰ درصد کاهش داشته است.این کارشناس 
صنعت هوایی خاطرنشان کرد: شــرکت های فعلی و فعال هواپیمایی، عالقه ای 
برای توســعه ناوگان نداشته یا توان اقتصادی چنین اقدامی را ندارند و از طرفی 
افزایش استهالک سرمایه در اقتصاد تورمی با نرخ بهره بیش از ۲۰ درصد، توان 
ســرمایه گذاری نقدی جهت تملک ناوگان مطلوب و جوان را ســلب می کند و 
لذا شــرکت ها در صورت توســعه ناوگان، به دنبال هواپیماهای مسن با ارزش 
کمتر از پنج میلیون دالر هســتند.  اگرچه محاسبات تحلیلی نشان از آن دارد 
ســرمایه گذاری نقدی در شرایط فعلی، امکان خرید ناوگان باریک پیکر کمتر از 
۱۷۰ صندلی تا ۱۵ میلیون دالر را توجیه پذیر می کند که از جهات سن تقویمی، 

ناوگانی با میانگین سنی ۱۲ الی ۱۵ سال خواهد بود.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد
 میرکاظمی: بودجه در دو مرحله تقدیم 

مجلس می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت بودجه را در 
دو مرحله تبصره ها و منابع و مصارف به شکل کالن و 
سپس جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس می دهد.

به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمــع خبرنگاران با بیان اینکه وزرا و 

معاونان رئیس جمهور وارد به ریز بحث شــده اند، بعضی روزها از صبح تا شــب 
روی تبصره های بودجه کار شــده و فکر کنم یک جلسه دیگر برگزار و تبصره ها 
تمام می شــود، گفت: بودجه دو مرحله ای شده است و آنچه برای مجلس قرار 
اســت بفرستیم با سال های قبل متفاوت می شود. ما االن باید تبصره ها و منابع 
و مصارف به شــکل کالن را برای مجلس بفرســتیم و پس از تصویب مجلس، 
جداول  و ریز  بودجه را تحویل مجلس بدهیم. در جلســه ای که جمعه گذشته 
با رئیس مجلس داشــته ایم ، بنا شد در این هفته این مراحل نهایی شود. ما هم 
بر همین اســاس اقدام کرده و بودجه در دو مرحله تهیه می شــود.وی درباره 
برنامه هفتم توسعه نیز بیان کرد: برای تهیه قانون برنامه هفتم توسعه دارد کار 
می شــود. سیاست های کلی تازه ابالغ شده و به سرعت نمی شود برنامه هفتم را 
نهایی کرد، هرچند موسســات تحقیقاتی ما از سال گذشته اقدامات خود را آغاز 
کرده اند. معموال به این ترتیب است که اطالعاتی که از مراکز تحقیقاتی ما می آید 
به سازمان برنامه و بودجه می رسد و بررسی ها از سطح کارشناسان تا معاونت ها 
آغاز می شود و در ستاد تنظیم برنامه هفتم، جمع بندی انجام می شود که این 
روند زمان بر اســت. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از آنکه سازمان برنامه 
و بودجه از تهیه برنامه بودجه آزاد شد، بالفاصله برنامه هفتم را با قوت و صرف 
نیروی بیشتر در کوتاهترین زمان به دولت برسانیم. امیدوارم بررسی بودجه در 
دولت خیلی طول نکشــد، البته بررســی بودجه در دولت طول کشید و خیلی 
وارد بحث های جزئی و کارشناســی شده که البته خوب است چون موضوعات 

پخته تر می شود.

وزیر کار پاسخ داد؛
چند کاال را می توان با کاالبرگ خرید؟

وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعــی از در حال اجرای 
آزمایشــی بودن کاالبرگ الکترونیکــی خبر داد.به 
گزارش ایســنا، صولت مرتضوی در حاشــیه جلسه 
امروز هیات دولت، اظهار کرد: ما کاالبرگ الکترونیکی 
را آزمایشــی در حال اجرا داریــم. گفته ایم موضوع  

اختیاری اســت و هم کاالبرگ وجود دارد و هم به صورت نقدی یارانه وجود 
دارد. قبل از زمان مقرر واریز یارانه نقدی، شــبکه ملی پشــتیبان ایجاد می 
کنیم که امکان خرید برای همه یارانه بگیران در این شبکه وجود دارد و می 
توانند۱۱ قلم کاال را خرید کنند که اگر از این کاال برگ استفاده نکردند ، بعد 
از واریز یارانه نقدی، از این یارانه استفاده کنند. این اختیار مردم است که کدام 
راه را انتخاب کنند. این گام اول است  تا اینکه به یک تصمیم قطعی در حوزه 
اجرا برسیم.وی ادامه داد: یارانه نقدی فعال اصل است و کاالبرگ الکترونیکی 

هم وجود دارد.

 همراه اول عنوان »تنها روابط عمومی شبکه ای 
ایران« را از آن خود کرد

روز سه شــنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱، »هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی« 
و »نوزدهمین دوره جشــنواره برترین های روابط عمومی ایران« با حضور علی سالجقه، 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت و جمعی از مدیران، 
کارشناسان و استادان روابط عمومی داخلی و حضور آنالین متخصصان خارجی، در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.در بخش معرفی برترین های روابط عمومی 
ایران، روابط عمومی »همراه اول« موفق به دریافت نشان ویژه »روابط عمومی شبکه ای« 
شد. این نشان ویژه بر اساس رأی هیات داوران به دلیل اتخاذ رویکرد شبکه ای در حوزه 
ارتباطات و روابط عمومی، اســتفاده بهینه از تکنیک های شبکه بندی ، شبکه سازی و 
حرکت به سمت استقرار مدل روابط عمومی شبکه ای )روابط عمومی هوشمند، دیجیتال 
و قدرت ارتباطی بر اســاس ســازماندهی شــبکه ذینفعان و مخاطبان( به همراه اول 
اعطاء شــد.روابط عمومی همراه اول همچنین با توجه به تصمیم هیأت داوران به عنوان 
»روابط عمومی برتر« در حوزه »ارتباطات رســانه ای« معرفی و شایسته دریافت لوح و 

تندیس این جشنواره شد.

معاون وزیر تعاون تاکید کرد:
 ثبت نام و فعالیت در بخش مسکن بدون

 مجوز ممنوع!
معاون وزیر تعاون، ســامانه جامع و هوشــمند بخش تعاون را مهم ترین ابزار نظارت بر 
تعاونی ها دانســت و گفت: هرگونه فعالیت و ثبت نام در حوزه مســکن، صرفاً با داشتن 
مجــوز از مراجع ذیصالح و رعایت همه مفاد قانون پیش فروش ســاختمان و آیین نامه 
اجرایی آن امکان پذیر است و غیر از این تخلف محسوب می شود.به گزارش ایسنا، سامانه 
جامع هوشــمند نظارت بر تعاونی ها به منظور شفاف ســازی عملکرد مدیران تعاونی و 
عملکرد شرکتهای تعاونی با هدف مشارکت و نظارت بیشتر اعضای تعاونی ها راه اندازی 
شده است و موجب شــفافیت در عملکرد هیات مدیره در قالب نظارت اعضا می شود.

اما در بخش نظارت بر شــرکت های تعاونی این سامانه قابلیت ثبت و بارگذاری تمامی 
اقدامات تعاونی اعم از نام اعضا و مصوبات مجامع را دارد و از جمله امکانات این سامانه 
می توان به اطالع رسانی امور مربوط به زمان برگزاری مجامع، مصوبات و اقداماتی که در 
قانون تعریف شده اشاره کرد.مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در جریان نظارت میدانی و بازدید ســرزده ای که اخیرا از برخی شرکت های 
تعاونی  عمرانی انبوه ساز منطقه ۲۲ تهران داشته، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون 
را مهم تریــن ابزار نظارت بر تعاونی ها نام برده و نظارت پیش از وقوع تخلف را مقدم بر 
نظارت های بعدی دانســته است.وی معتقد اســت: برای انجام وظیفه درست در حوزه 
نظارتی باید با حضور میدانی بر عملکرد و اجرای کامل قوانین نظارت شود تا با بررسی 
مشکالت و موانع پیش رو تخلفات در تعاونی ها به حداقل برسد.معاون امور تعاون وزارت 
کار در عین حال نظارت میدانی بر تعاونی های مســکن و انبوه ســاز را مورد تاکید قرار 
داده و گفته اســت: هرگونه فعالیت و ثبت نام در حوزه مسکن، صرفاً با داشتن مجوز از 
مراجع ذیصالح و رعایت همه مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن 
امکان پذیر است، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.مسکنی همچنین پایبندی 
تعاونی های عمرانی به قانون و تطبیق و به روزرســانی اساســنامه تعاونی های عمرانی 
انبوه ســاز در اسرع وقت را خواســتار شده و گفته است: برابر ماده ۴ قانون پیش فروش 
ســاختمان، اجازه پیش فروش واحدهای مسکونی مستلزم حداقل ۳۰ درصد پیشرفت 
در انجام ســرجمع تعهدات اســت.بی تردید نظارت میدانی، کارآمدتر از نظارت ابالغی 
و مکاتبــه ای و تقویت کننده اعتماد عمومی اســت و آموزش حقوقی به تعاونگران می 
تواند اولین گام نظارت بر تعاونی ها به شمار آید.در حال حاضر مهمترین مزیت سامانه 
هوشمند بخش تعاون این است که نیازی به حضور افراد در مجموعه نیست، بلکه همه 

فعالیت ها به شکل الکترونیک انجام می شود.

سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

حقوقهاچهتغییریمیکند؟
در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ 
درصد صحبت می شود؛ آن با شرطی که به تازگی رییس جمهور 
گذاشته اســت؛ این که افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان 
دولت از ســال آینده براســاس بهره وری و میزان کارکرد آن ها 
صورت گیرد.مریم فکری: هر چه روزها به ایام پایانی سال نزدیک 
می شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا 
می کند، میزان افزایش حقوقی اســت که ســال آینده خواهند 
داشت.دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان 
و بازنشســتگان خود موافقت کرد و حداقــل حقوق کارمندان و 
بازنشســتگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این 
رقــم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشســته  دولتی نباید 
زیر این رقم دریافتی ماهانه داشــته باشد.اما این مبلغ جوابگوی 
تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش 
مجــدد حقوق ها را از مجلس بگیرد. بر این اســاس، حقوق کلیه 
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو 
میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه 
به افزایش حق اوالد و و موارد دیگر، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان 

افزایش پیدا کرد.

افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده؟
امــا حال در رابطه با میزان افزایش حقوق ســال آینده، از رقمی 
در حدود ۲۰ درصد صحبت می شــود؛ آن با شرطی که به تازگی 
رییس جمهور گذاشــته اســت؛ این که افزایش حقوق و پرداخت 
حقوق کارکنان دولت از ســال آینده براساس بهره وری و میزان 
کارکرد آن ها صورت گیرد.احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد 

آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در ســال آتی و احکام 
مندرج در الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشــنهاد سازمان برنامه و 
بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی 
نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.وی 
افزود: به  طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق ها برای 
سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این 
بود کــه به جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان 
افزایش دســتمزد و حقوق برای دهک هــای کم درآمد )کارکنان 
دولت( بیشتر باشــد.به گفته وزیر اقتصاد،  با وجود بررسی احکام 
پیش نویس الیحه بودجه تصمیم گیری درخصوص افزایش حقوق 

کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

فرمول احتمالی افزایش حقوق
در این میان، رییس ســازمان اداری و اســتخدامی در تازه ترین 
اظهارنظــر اعالم کرد که هنوز میــزان افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشســتگان در الیحه بودجه نهایی نشــده اما فرمول جدیدی 
برای این کار پیشــنهاد شــده و در حال بحث و بررسی است تا 
بتوانیم بر اســاس بهره وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق ها را 
افزایش دهیم.میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق 
و تاثیر بهــره وری در این زمینه در الیحــه بودجه ۱۴۰۲ اظهار 
کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود 
دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی 

بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه های متولی، این 
کار انجام شود.وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق 
و دستمزد بر اساس بهره وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این 
دستورالعمل دارای ســه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، 
چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد 
قرار اســت بخشــی از افزایش حقوق در ســال آینده به صورت 
درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز 
تابع بهره وری خواهد بود.معاون رییس جمهور عنوان کرد: بخشی 
از ارزیابی بهره وری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمی گردد 
که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره وری افراد 
مربوط می شــود و می توان از ترکیب آن ها و بر اســاس ارزیابی 
عملکردشان بخشــی از جبران خدمات را موکول به این مسئله 
کنیم.رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوال ایسنا 
درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در الیحه بودجه ســال 
آینده نهایی و تصویب شــده اســت یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی 
تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید 
در ابتدا منابع درآمدی دولت بررســی شود. بنابراین هنوز چیزی 
در الیحه تایید نهایی نشــده است. اما مسئله اصلی این است که 

تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

روایتی دیگر از حقوق 1402
ســید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس هم در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در پاسخ به این 
پرسش که گفته می شود احتماال در حقوق سال آینده کارمندان 
و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه 
به شرایط این موضوع را بررسی می کنیم، اما افزایش حقوق باید 
بیشتر از سال جاری باشــد.میرتاج الدینی با بیان این که فعال دو 
برابر افزایش حقوق را نســبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن 
اســت بیش از این هم باشد، افزود: برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ 
درصدی حقوق در بودجه دیده شــده بود که با ۱۰ درصدی هم 
در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد. به 
نظر می رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم 

داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

صندوق  مدیرعامــل 
کارآفرینــی امیــد از 
 ۵۱۰۰ پرداخــت 
تومــان  میلیــارد 
تسهیالت برای ایجاد اشتغال پایدار و طرح های اشتغالزا 
خبر داد.نعمت اهلل رضایی در گفت وگو با ایســنا، درباره 

میزان تســهیالت صندوق کارآفرینی امیــد برای ایجاد 
اشتغال پایدار اظهار کرد: تسهیالتی که صندوق در سال  
جاری برای اشتغال پایدار اختصاص داده بیش از ۵۴۰۰ 
میلیــارد تومان بوده که تاکنون ۵۱۰۰ میلیارد تومان به 
طرح های اشــتغالزا پرداخت شده است.وی با بیان اینکه 
بیش از ۹۵ درصد تســهیالت پرداختی صندوق به طرح 

های اشــتغالزا تخصیص یافته اســت، افزود: این میزان 
تســهیالت در قالب ۳۴ هزار  و ۵۰۰ طرح پرداخت شده  
و بیش از ۱۰۰ هزار اشــتغال در ســال جاری تسهیالت 
دریافــت کرده اند.به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید، طرح های صندوق جزو طرح های خرد هســتند به 
همین دلیل به ســرعت جذب بازار اشــتغال می شوند. 

رضایی افزود: این میزان اشتغال، اجرایی و عملیاتی شده 
و امیدواریم تا پایان سال آن را به دو برابر برسانیم.وی در 
عین حال درباره آخرین اخبار از روند اجرای طرح رویداد 
مدار، گفت: با همکاری معاونت توسعه روستایی در حال 
پیگیری این طرح هســتیم. در طرح مــدار مولد، دانش 
بنیان، اشــتغال آفرین روستایی مقدمات کار فراهم شده 
و نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه قرار اســت 
که دراین زمینه منعقد شود.به گفته مدیر عامل صندوق 
کارآفرینی امید، به محض ابالغ منابع تبصره ۱۸ بودجه 

اجرای طرح آغاز خواهد شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد:

پرداخت بیش از ۹۵ درصد تسهیالت به طرح های اشتغالزا
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گزیده خبر

ایجاد ۶۰ اشتغال مستقیم با تکمیل خطوط 
پردازش

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم از 
پیشرفت 95 درصدی پروژه خط دوم پردازش پسماند 
ســایت البرز خبر داد.به گزارش واحد خبر ســازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری قم، مهدی اصفهانیان 
مقدم در بازدید از پروژه های قابل افتتاح حوزه مدیریت 
پسماند اظهار داشت: مراحل اجرایی دومین خط پردازش پسماند در اسفندماه 
سال ۱۳99 با هدف به صفر رساندن دفن مستقیم پسماندهای شهری آغازشده 
اســت.وی با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی پروژه 95 
درصدی دارد، ابراز کرد: ســاخت کلیه قســمت های خط اعم از نوارهای نقاله، 
سرندها، مگنت ها، سکوهای جداسازی و اتاق تفکیک، تابلوهای برق و اتاق فرمان 
انجام و در محل پروژه نصب شــده است .معاون محیط زیست و خدمات شهری 
شهرداری قم ادامه داد: کارخانه خطوط پردازش و تفکیک ۶۰۰ تنی پسماندهای 
شهری قم در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و با اشتغال ۶۰ نفر در مجتمع 
پردازش و صنایع تبدیلی البرز فعال اســت .وی با تأکید بر اینکه با بهره برداری 
از این پروژه درصد باالیی از مواد بازیافتی از پســماندهای شــهری جداسازی 
می شــود و مواد ارگانیک موجود در پســماند پس از جداسازی برای تولید کود 
کمپوست استفاده می گردد عنوان کرد: این مهم موجب کاهش تولید شیرابه و 
تولید گازهای گلخانه ای و در نتیجه کاهش اثرات مخرب زیست محیطی می گردد 
.اصفهانیان مقدم آخرین وضعیت پروژه مرکز تولید گرانول از نایلون ها بازیافتی 
جداســازی شده از روی خط پردازش را موردتوجه قرار داد و گفت: این پروژه با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکتی سازمان در سال ۱۴۰۰ ایجاد گردید 

و در سال جاری به بهره برداری رسید.

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد:
ساماندهی ورودی های شهر زیر ذره بین 

شورا
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شهر کرج گفت: شورای ششم از کم کاری دستگاه های 
دولتــی و نهادهایی که به نوعــی کار آنها با مجموعه 
مدیریت شهری و شهروندان شهر کرج گره می خورد 
کوتاه نخواهد آمد.علیرضا رحیمی در بیست و هفتمین 
جلسه کمیســیون عمران که  با محوریت بررسی و ساماندهی مبانی ورودی و 
خروجی های شهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: متولی اصلی در ساماندهی اتوبان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز است و طبق قانون از باب 
نظافت، زیباسازی، کارهای عمرانی، حفظ و نگهداری و حریم راه و ورودی های 
به عهده این اداره کل است که انتظار می رود در جهت روان سازی ترافیک اتوبان 
در محدوده شــهر کرج، زیباسازی منظر و فضای حاشیه مسیر و همچنین رفع 
معضالت اجتماعی و فرهنگی تالش مضاعف نماید تا رضایت حداقلی شهروندان 
را به همراه داشــته باشد.رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شــهر کرج به گزارشی از اقدامات شهرداری کرج به منظور رفاه حال شهروندان 
در محدوده شهری این مســیر تا کنون صورت گرفته اشاره کرد و گفت: عالوه 
بر اینکه نظافت، ساماندهی و حفظ و نگهداری عرصه های مسیر دو طرف اتوبان 
به صورت روزانه انجام می شــود احداث فضای سبز در طول مسیر، نصب عالئم 
ترافیکی، کاشــت درخت و درختچه و همچنین گل های فصلی و دائمی،جمع 
آوری و حمل ضایعات از حاشــیه اتوبان تنها بخش کوچکی از اقدامات صورت 

گرفته در حوزه مدیریت شهری کرج است.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری همدان عنوان کرد؛
مظلومیت سازمان فرهنگی و ورزشی 
شهرداری همدان در تخصیص بودجه

همــدان- مجید ملکیــان: رئیس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: متأّسفانه از 
گذشته تا به امروز سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در تخصیص بودجه اولویت نبوده و 
مظلوم واقع شــده است.هادی بالغی ش با بیان اینکه 
در ۱۱ مــاه مدیریت خود از هیچ تالشــی برای اعتال و ارتقا ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان فروگذار نبوده ام، اظهار داشت: روزی که 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان را تحویل گرفتم با انبوهی 
از مشــکالت و بدهی های بسیار ســنگین رو به رو شدم.وی افزود: در تخصیص 
اعتبار سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی همواره اولویت آخر شهرداری همدان 
بــوده که با توجه به این وضعیت تمام تالش خــود را به کار گرفتیم تا حداقل 
بتوانیــم نگاه های تزریق اعتبار به این ســازمان را تغییر دهیم.رئیس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان با اشاره به قبول مدیریت خود 
در بدترین زمان بودجه ای گفت: ۲ ماه پایانی ســال ۱۴۰۰ مدیریت ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان به بنده سپرده شد که بدترین 
زمان وضعیت اقتصادی شهرداری به دلیل وصول مطالبات پیمانکاران و بدهی ها 
در پایان سال است.بالغی خاطرنشان کرد: اما خوشبختانه با حمایت های شهردار 
و تالش های تک تک همکارانم در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

همدان موفق شدیم بخش سنگینی از این بدهی ها را پرداخت کنیم.

شهردار گرگان: 
شفافیت و هوشمندسازی دو رویکرد 

شهرداری گرگان است
شــهردار گرگان از شفافیت و هوشمندســازی به عنوان دو رویکرد جدید 
شــهرداری سخن گفت.ســید محمدرضا ســیدالنگی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان گلستان که در طبیعت پارک جنگلی النگدره گرگان 
برگزار شد اظهار داشت: مســئله ترافیک، معضلی برای شهروندان گرگانی 
اســت که در این رابطه با فرمانداری و اعضای شورای اسالمی شهر جلسات 
متعددی در ســه ماهه اخیر برگزار شد.ســیدالنگی افزود: در این جلسات، 
مطالعات جامع ترافیکی شــهر بازنگری و اقدامات پیشــنهادی تدوین شد 
و قرار اســت در جلسه آتی شورای ترافیک شهرســتان به فرمانداری ارائه 
شــود.وی در خصوص پیشرفت شهربازی مدرن گفت: این پروژه عمرانی در 
عرصه ای به مساحت ۱8 هکتار به عنوان بزرگترین شهربازی شمال کشور با 
مشارکت بخش خصوصی در دست احداث است و تاکنون حدود ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.شــهردار گرگان افزود: فاز اول این شهربازی 
شامل سورتمه ریلی در خرداد سال آینده به بهره برداری می رسد و همزمان 
سوله سرپوشیده ۶ هزار متر مربعی نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال 

ساخت است که این قسمت از پروژه نیز خردادماه افتتاح خواهد شد.

اوپک: تقاضای قوی تری برای نفت خواهیم داشت
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، با در نظر گرفتن تسهیل سیاست های کووید چین، رشد 
قوی تر تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۳ را پیش بینی کرد.به گزارش ایسنا، در گزارش 
ماهانه اوپک برای دسامبر پیش بینی شد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۲5 
میلیون بشکه در روز معادل ۲.۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. پس از چند دور بازبینی نزولی، 
این پیش بینی نســبت به پیش بینی نوامبر تغییری نداشت.در گزارش اوپک آمده است: اگرچه 
ابهامات اقتصاد جهانی باال هستند و ریسک های رشد در اقتصادهای بزرگ جهان، به نزول متمایل 
مانده انــد اما عوامل صعودی وجود دارند که ممکن اســت چالش های جاری و آتی را دفع کنند. 
در بخش دیگری از این گزارش، تاکید شــد: حل منازعه ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و تسهیل 
سیاست کرونا صفر چین، می تواند پتانسیل صعودی فراهم کند.طبق گزارش اوپک، تقاضای چین 
برای نفت در ســال ۲۰۲۲، به ۱۴.۷9 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۱8۰ هزار بشکه در 
روز کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۱ دارد. پیش تر، شرکت مشاوره »انرژی اسپکتس« در گزارشی 
پیش بینی کرده بود تقاضای چین برای بنزین، دیزل و سوخت جت، امسال برای نخستین بار از 
سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا خواهد کرد.اوپک نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری را ۲.8 

درصد و نرخ رشد در سال میالدی آینده را ۲.5 درصد پیش بینی کرد.

 انتشار جدیدترین قیمت نفت سنگین ایران
 توسط اوپک

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در نوامبر، همسو با شاخص 
نفت اوپک برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، قیمت هر بشکه نفت 
ســنگین ایران در نوامبر به 88 دالر و ۷۳ ســنت رسید که در مقایسه با 9۳ دالر و ۲۱ سنت در 
اکتبر، چهار دالر و ۴8 سنت معادل ۴.8 درصد کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۱ دالر و ۷۶ سنت بوده که باالتر از ۶9 دالر و ۳۲ سنت 
در مدت مشابه سال میالدی گذشته است.ارزش سبد نفتی اوپک در نوامبر به 89 دالر و ۷۳ سنت 
در هر بشکه رسید که سه دالر و 89 سنت معادل ۴.۴  در مقایسه با اکتبر کاهش داشت. با این 
حال، میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۱ دالر و 89 سنت 
در هر بشکه بوده که ۳۲ دالر و ۴۳ سنت معادل ۴۶.۷ درصد افزایش در مقایسه با میانگین قیمت 
۶9 دالر و ۴5 سنت در مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت 
اوپک که متشکل از ۱۳ عضو است، در نوامبر به ۲8.8۳ میلیون بشکه در روز رسید که بر مبنای 
ماه به ماه،  ۷۴۴ هزار بشــکه در روز کاهش داشــت. تولید نفت خام در نیجریه و آنگوال افزایش 
یافت اما در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق کاهش داشت. تولید نفت ایران 

با هزار بشکه در روز کاهش، به ۲.559 میلیون بشکه در روز رسید.

برنامه های گازی ایران؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب

رقباراجایگزینبازارهایخودمانمیکنیم
عضو سابق کمیســیون انرژی مجلس گفت: ما اکنون در تامین 
بنزین و گازوئیل مشکل داریم، در تولیدات پاالیشگاهی لب مرز 
قرار دایم و شــاید حتی مجبور شویم به سمت واردات برویم، در 
بحث گاز بازار را از دســت داده ایم و روسیه که فقط کمی بیشتر 
از ما ذخایــر گازی دارد 5۰ درصد بــازار اروپا و ۱9 درصد نیاز 
جهــان را تامین می کند، حتی الجزایر هــم در این بازار حضور 
دارد و ســهم ما از بازار جهان تقریبا صفر اســت و حال در نظر 
داریم ســواپ هم داشته باشیم تا مشــکل کنونی روسیه را هم 
حل کنیم.هدایت اهلل خادمــی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در ارزیابی برنامه های توســعه ای و صادرات گاز قطر اظهار 
داشت: قطر ظرف چند ده ســال گذشته در حوزه گازی خیلی 
حرفه ای اقدام و به موقع از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت 
کرد و ما ۲۱ سال بعد از شروع به برداشت کردیم. قطر زودتر از 
ما کار برداشت را آغاز کرد و بازار منطقه را گرفت، همچنین گاز 
را تبدیل به ال ان جی کرده و بازار ال ان جی دنیا را تســخیر کرد 
و ما متاســفانه این کار را نکردیم به طــوری که اکنون ترازمان 
گاها منفی هم است. دومین دارنده ذخایر گازی دنیا هستیم اما 
اکنون به این فکر هستیم که سوخت واحدهای صنعتی را کاهش 
دهیم، ما برعکس قطر و عربستان به فکر میادین مشترک دریایی 
نیستیم و آنها حداکثر برداشــت را دارند، اگر به این شکل جلو 
 B و A برویم ممکن اســت در آینده برخی میادین ما مثل فرزاد
شاید از نظر اقتصادی به هیچ دردی نخورد، مثال اگر 5 سال دیگر 
روی فرزاد کار نکنیم عربستان آنقدر برداشت کرده که حتی اگر 
هم ما آغاز به کار کنیم فایده ای نداشته باشد.وی افزود: ما نیاز به 
تکنولوژی داریم اما ارتباط مان به حدی نیست که بتوانیم، کاالی 
مورد نیازمان را دریافت کنیم، هرچند بیش از تکنولوژی مشکل 
این است که به هزار دلیل نمی خواهیم کاری انجام دهیم، در واقع 
منافع ملی را ندیدیم. اکنون قطر در ســمت خود به حدی چاه 
حفر کرده و برداشــت داشته که ما مهاجرت گاز را به آن سمت 
داریم و در سمت ایران افت فشار پیدا کردیم. زیرا تعداد چاه هایی 

که قطر حفر می کند بیشــتر اســت، فشــار در سمت قطر کم 
می شود و گاز به سمت این کشور مهاجرت کرده و فشار سمت ما 
پایین می آید، از دیگر ســو قطر تکنولوژی الزم را در اختیار دارد 
تا افت فشــار را کنترل کند و همچنین قراردادهای متعددی با 
ابرکمپانی ها از جمله توتال و شل به امضا رسانده درست زمانی 
که ما دست روی دست گذاشــته بودیم.عضو سابق کمیسیون 
انرژی مجلس با اشاره به انعقاد قرارداد ۶۰ میلیارد دالری چین 
و قطــر گفت: عالوه بر اینها قطر گاز را تبدیل به ال ان جی کرده 
و اکنون اروپا روی قطر حساب می کند و زمستان سختی که ما 
تصــور می کردیم اروپا را درگیر می کنــد، دور زدند. مثال آلمان 
ظرف ۷ ماه بزرگترین بندر دریافت ال ان جی را احداث و به شبکه 

سراسری کشــوری متصل کرد و اکنون از قطر و دیگر کشورها 
ال ان جی دریافت می کند، بنابراین قطر منابع خدادادی را به موقع 
برای کشــور و نسل های آینده خود تبدیل به سرمایه کرد. اما ما 
سبد انرژی مان را درست تعریف نکردیم و درواقع هدر دادیم، ما 
گاز را در به منازل بردیم و هیچ تنوعی در ســبد سوخت ایجاد 
نکردیم.وی تاکید کرد: کشوری که بنا دارد توسعه پیدا کند باید 
مصرف انرژی را افزایش دهد، اما ما نشســته ایم و هیچ برنامه ای 
برای ایجاد ظرفیت های جدید نداریم، تنها مدیریت ما برای پاسخ 
به تقاضا این اســت که بــرق و گاز کارخانجات را قطع کنیم تا 
بخش خانگی دچار مشکل نشود. در صورتی که کشوری بنا دارد 
توسعه پیدا کند باید انرژی بیشتری استفاده کند چین ۲۰ برابر 

ما انرژی مصرف می کند تا توســعه پیدا کند ما در فصل گرما به 
دلیل  کمبود برق تولید کارخانجات را کند و یا متوقف می کنیم 
و در فصل سرما به دلیل ناترازی؛ گاز صنعت و بخش مولد را کم 
می کنیم. فقط با افزایش تعرفه و قطع گاز پتروشیمی و صنعت 
در یک ســیکل معیوب کار می کنیم و بــا این روش ها بنا داریم 
مصرف را کاهش دهیم.خادمی با بیان اینکه هیچکس نمی داند 
چرا دومین دارنده ذخایر گاز و اولین دارنده ذخایر هیدروکربوری 
جهان چنین وضعیتی دارد، خاطرنشان کرد: ما اکنون در تامین 
بنزین و گازوئیل مشکل داریم، در تولیدات  پاالیشگاهی لب مرز 
قرار دایم و شــاید حتی مجبور شویم به سمت واردات برویم، در 
بحث گاز بازار را از دســت داده ایم و روسیه که فقط کمی بیشتر 
از ما ذخایــر گازی دارد 5۰ درصد بــازار اروپا و ۱9 درصد نیاز 
جهان را تامین می کند، حتی الجزایر هم در این بازار حضور دارد 
و ســهم ما از بازار جهان تقریبا صفر است و حال در نظر داریم 
سواپ هم داشته باشیم تا مشکل کنونی روسیه را هم حل کنیم.

وی ادامه داد: ما قراردادهایمان را از دست داده ایم، خط لوله صلح 
را از دست دادیم، ارتباطات مان با ترکمنستان را از دست دادیم و 
خودمان رقبا را جایگزین خودمان کردیم و اکنون به دلیل اینکه 
خط لوله صلح اجرایی نشد؛ پاکستان، ترکمنستان، افغانستان و 
هندوســتان در حال عملیاتی کردن پروژه تاپی هستند و زمانی 
ما متوجه این موضوعات می شــویم که ذخایرمان قابل برداشت 
نیستند، برداشت از آنها غیراقتصادی است و یا اینکه ذخایر دیگر 
ارزشــی ندارند زیرا مشخص نیســت که در سال های آینده این 
انرژی همین اهمیت کنونی را داشــته باشد یا خیر. عضو سابق 
کمیســیون انرژی مجلس بیان داشت: کشــورهای دیگر تولید 
را بهینــه و تبدیل به کاالهای باارزش کرده و برای نســل آینده 
ســرمایه گذاری می کنند، ما فقط نفت خام را برداشت می کنیم 
و می فروشیم، هیچ برنامه ای برای زنجیره نهایی نداریم. کشوری 
هستیم که نه می خواهیم و نه بلد هستیم تجارت کنیم و نه اینکه 

شایسته ساالری را اجرایی می کنیم.

وزیر نفت از تعیین ۱۲ پله برای مصرف گاز خبر 
داد .به گزارش ایســنا، جواد اوجی در حاشیه 
جلســه یات دولت اظهار کرد: هوا ســرد شده 
است و ۱۷_۱8 اســتان یخبندان داریم. پیش 
بینی ما این است که امسال هوا سردتر از سال 
قبل خواهد بود و کاهش شــدید دما را داریم، 
بنابرایــن تدابیر خوبی از ســوی همکاران من 
در صنعت نفت و گاز انجام شــده تا زمســتان 
بدون چالشی داشــته باشیم در حال مدیریت 
مصرف هســتیم.وی ادامه داد:  هفته گذشته 
مصوبه خیلــی خوبی در هیــات دولت درباره 
تعرفه مشترکان پرمصرف داشتیم . تعرفه گاز 
مشــترکین که خارج از الگو، مصرف می کنند 
افزایش یافت. ما۱۲ پله برای مصرف گاز تعیین 
کردیم که پله اول تا سوم افزایش قیمت نداشته 
اســت که این ســه پله حدود ۶۰ تا۷۰ درصد 
مصرف کنندگان می شوند. از پله چهار افزایش 
قیمت را داریم. تعرفه کسانی که خیلی بیشتر 
از الگو مصرف می کنند، افزایش می یابد و این 

مشترکین نقره داغ می شوند و آنها از دولت گله 
مند نشوند چون عدالت نیست، کسانی الگوی 
مصــرف را رعایت می کنند، بهای کســانی را 
بدهند  که در منزل سونا دارند.وزیر نفت خاطر 
نشان کرد: روی صحبت ما با کسانی است که 
مصرف آنها بیشــتر از الگوی مصرف است و در 
پلکان های آخری هستند که تعرفه آنها همان 

قیمتی است که گاز  تهیه می شود.
اوجی با اشــاره به تکمیل گازرسانی به استان 
خراســان جنوبی گفت: این استان به صورت 

کامل به شبکه گازرسانی کشور متصل شد.
وزیر نفت درباره جدا شــدن اقتصاد کشــور از 
درآمدهای نفتی بیان کرد: تیم اقتصادی دولت 
کار می کنند، ولی بودجه هنوز نهایی نشــده 
اســت. یک نگاه این است که اقتصاد کشور تا 
حــد امکان از درآمدهای نفتی جدا شــود.وی 
درباره نشست همکاری ایران و چین در زمینه 
انرژی نیز گفت:  تصمیمات، تفاهم ها و توافقات 
خیلی خوبی در زمینه توســعه میادین نفتی و 

گازی به خصوص در میادین مشترک و احداث 
مجتمع های پتروشیمی بدست آمده است.وی 
در پاســخ به این پرسش که آیا امسال احتمال 
قطع گاز وجود دارد؟ بیان کرد: امسال سوخت 
هیچ واحد صنعتی را قطــع نخواهیم کرد اگر 
صنایع گاز آنها کم شود، سوخت مایع با نرخ گاز 
در اختیار آنها قرار می دهیم، بنابراین فعالیت 
صنایع در فصل سرد متوقف نخواهد شد.اوجی 
درباره اقدامات وزارت نفت برای تهیه ســوخت 
پاک اظهار کرد: دولت ســیزدهم کیفی سازی 
ســوخت را دنبال می کند. در ۱۰ پاالیشــگاه 
فعلی که روزانه ۱ میلیون و۷۰۰ هزار بشــکه 
نفت فرآوری می شود، کیفی سازی سوخت را 
به جد شــروع کرده ایــم و اولین برنامه ما هم 
آماده بهره برداری است. در پاالیشگاه اصفهان، 
به میزان ۱5 میلیون لیتر در روز گازوییل یورو 
5 آماده بهره برداری اســت. سایر پاالیشگاه ها 
را هم دســتور کار داریم. پاالیشــگاه شازند و 
ســتاره خلیج فارس تولید یورو5 را انجام می 
دهند.وزیــر نفت همچنین خبر داد که تمامی 
خانواده هــای تحت پوشــش کمیتــه امداد و 
سازمان بهزیستی اگر الگوی مصرف را رعایت 
کنند،  تعرفه گاز آنها رایگان می شود.اوجی در 
پایان با اشــاره به حمایت وزارت نفت از تولید 
داخل گفت:  ۱5۰ شــرکت دانش بنیان طرف 
قرارداد ما به 5۰۰ شــرکت رسیده است. ما از 
کاالها و تولیدکنندگان داخل حمایت می کنیم. 
یکی از تجهیزات مهم صنعت نفت در باالدست، 
شیرهای ســرچاهی است که ســاخت آن در 
اختیار چند شرکت اروپایی و آمریکایی بود، اما  
یکی از شرکت های دانش بنیان آن را ساخت و 
تست میدانی جواب داد و االن برای  تولید انبوه 
رفت.  ۶5 تا ۷۰ درصد کاالهای مورد نیاز ما در 

داخل کشور تولید می شود.

وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت خبر داد
تعیین 12 پله برای مصرف گاز

در حالیکه ایران به یک خواب زمســتانی رفته، کشورهای عربستان و کویت برای 
توسعه دو جانبه میدان گازی آرش و بدون در نظر گرفتن حقوق ایران، یک تفاهم 
نامــه امضا کرده اند. به گزارش خبرنــگار اقتصادآنالین، میدان گازی آرش یکی از 
میادین مشترک بین ایران، عربستان و کویت است که در شمال خلیج فارس و در 
استان بوشهر واقع شده است. این میدان که در سال ۱۳۴۶ کشف شد اما بهره برداری 
از آن در ســال ۱۳9۱ آغاز شد اما این میدان همچنان به حال خود رها شده است.

در حالی که ایران از توســعه و برداشــت گاز از این میدان کناره گرفته، کشورهای 
عربســتان و کویت، برای توسعه ی دوجانبه ی آن تفاهم نامه ای امضا کرده اند.تفاهم 
نامه جدید در راستای اجرای یادداشت تفاهم امضا شده بین دو کشور در ۲۴ دسامبر 
۲۰۱9 و ســرعت بخشیدن به مذاکرات بین نمایندگان دو کشور برای توافق بر سر 
سازوکار مستقیم و اجرای توسعه این میدان گازی است.»خالد العتیبی« سرپرست 
شــرکت نفت »خلیج« کویت گفت که برنامه مشترک توسعه میدان آرش با هدف 
تولید مقادیری گاز معادل یک میلیارد متر مکعب در روز و 8۴ هزار بشکه گاز مایع 
شــده )ال پی جی( اســت.با توجه به اینکه میدان گازی آرش یک میدان مشترک 
اســت اما این قرارداد در حالی امضا شــد که طرف سوم، یعنی ایران، در آن نقشی 
ندارد. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هشتم فروردین سال ۱۴۰۱ در واکنش به 
توافق اعالم شده جدید میان عربستان سعودی و کویت درخصوص میدان مشترک 
گازی آرش تاکید کرد که حق ایران برای بهره برداری از این میدان مشترک گازی 

محفوظ است. اما توضیح بیشتری درخصوص چگونگی محفوظ ماندن حقوق ایران 
از این میدان داده نشــده.به نظر می رسد ایران در شرایط کنونی، نمی تواند تمرکز 
چندانی روی میادینی که بازدهی کمتری نسبت به پارس جنوبی دارند داشته باشد.  

ایران در شرایط فعلی امکان مشارکت ندارد
حمید حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و  کارشناس انرژی در گفت وگو 
با اقتصادآنالین گفت: ما حدود بیست و هفت، هشت میدان نفتی و گازی مشترک 
داریم اما با توجه به محدودیت های موجود، بیشتر تالشمان را روی حوزه های نفتی 
مشــترک با عراق و قطر صرف می کنیم که مهم تر هســتند. در شــرایط فعلی، ما 
امکان مشــارکت نداریم و در چنین شــرایطی که ما گرفتار تحریم ها هستیم، در 
صحنه های بین المللی نادیده  گرفته  می شویم. او اضافه کرد: در حال حاضر امکانات 
سرمایه گذاری روی میادین دیگر را نداریم. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد 
که میزان برداشــت آن ها از میدان گازی آرش، به اندازه ی یک فاز از پارس جنوبی 
اســت و به همین دلیل برایشان بسیار جذاب اســت.عضو هیأت اتاق بازرگانی در 
پاســخ به این سوال که آیا امضای تفاهم نامه میان کویت و عربستان به منافع ایران 
در میدان گازی آرش آســیب نمی زند اظهار کرد: وقتی ما توانایی توسعه ی میادین 
مشــترک را نداریم، نمی توانیم از سایر کشورها هم انتظار داشته باشیم که توسعه 
خود را عقب بیندازند؛ این مشــابه اتفاقی است که در پارس جنوبی افتاده؛ اگرچه 

تولیدات ما از قطر بیشتر است اما آن کشور در 
حال طراحی و برنامه ریزی های بلندمدت برای 
برداشت گاز از پارس جنوبی است به گونه ای 
که قرار اســت میزان ال ان اجی را به میزان 

۲5۰میلیون متر مکعب برساند.

به دلیل توان محدود هنوز روی 60درصد 
از منابع ما کار اکتشافی صورت نگرفته

حســینی ادامه داد: قطر با توجه به کمپرســورها و سکوهای شناور قوی ای که در 
اختیار دارد می تواند به این میزان برداشــت کنند در حالی که ما به دلیل شــرایط 
تحریم، نه توان ســاخت این ســکوها را داریم و نه کمپرســورها در اختیار ما قرار 
می گیرد.او معتقد است: »ما منابع محدودی داریم و امکانات ساخت و تکنولوژی ما 
هم محدود است.«حسینی با اشاره به اینکه ما با توان فعلی خود مجبوریم به میادین 
مهم تر بپردازیم گفت: میدان گازی آرش هم از آن حوزه هایی اســت که نمی توانیم 
آن را توســعه دهیم، همانند حوزه های مشــترکی که با عراق داریم و می بینیم که 
آن ها در حال توســعه هســتند و ما توانایی  اش را نداریم.عضو هیأت اتاق بازرگانی 
در پایان سخنان خود اظهار کرد: هزینه ی کار در دریا بسیار باالست از سوی دیگر 
باید به این نکته توجه کرد روی ۶۰ درصد از منابع ما هنوز کار اکتشــافی صورت 
نگرفته اســت. هنوز در بســیاری از مکان ها نفت و گاز وجود دارد اما به این دلیل 
که مجبوریم اولویت را به میادین مشــترک بدهیم، ایــن مکان ها مورد توجه قرار 
نگرفته اند. وضعیت کشــور در حال حاضر به گونه ای است که نمی توانیم از همه ی 

ظرفیت ها استفاده کنیم.

عربستان و کویت بدون در نظر گرفتن حقوق ایران برای میدان گازی آرش تفاهم نامه امضا کردند:

ایراندرصحنههایبینالمللینادیدهگرفتهمیشود
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چرخفناوریدرصنعتمسکنبهحرکتدرمیآید؟
وزیر جدید راه و شهرســازی می خواهد فناوری بخش مســکن ارتقا پیدا کند؛ سازندگان اما از نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و طرح های ساختمانی سخن می گویند. البته سرپرست مرکز 
تحقیقات مســکن قول داده که ارتباط بین نخبگان و دســتگاه های اجرایی برقرار شود.به گزارش ایسنا، نگاه فناورانه در صنعت ساختمان، موضوعی است که وزیر راه و شهرسازی در اولین 
روزهای کاری خود به آن تاکید کرده است. مهرداد بذرپاش روز گذشته در مراسم هفته ی پژوهش بیان کرد: »وزارت راه و شهرسازی باید فناورانه تر از گذشته اداره شود و مطابق با تکنولوژی 
و دانش حرکت کنیم. پژوهش نباید از ما عقب تر باشد«.موضوع استفاده از فناوری های نوین در خانه سازی سال هاست که مطرح می شود اما آمار و ارقام می گوید که پیشرفت چندانی در این 
زمینه حاصل نشده است. به اذعان کارشناسان صنعت ساختمان طی ۵۰ سال گذشته عمر مفید ساختمان ها در عدد تقریبی ۳۰ سال درجا زده است.اوایل  دهه ۹۰ شمسی با ورود یک 
شرکت ترکیه ای برای اجرای پروژه مسکن مهر در پردیس و پرند، روش هایی برای اجرای طرح ها استفاده شد که سازندگان ایرانی هم از آن ایده ها بهره بردند و در پروژه های خود استفاده 
کردند. در حال حاضر روش هایی مثل تونلی، سوپرپانل، پیچ و مهره ای و پیش ساخته توسط سازندگان ایرانی استفاده می شود که از تکنولوژی های  به روز هستند. البته استفاده از سازه های 
پیش ساخته به دلیل مشکالتی در اتصاالت قطعات چندان در ایران مرسوم نیست اما از دیگر فناوری ها استفاده می شود.ایرج رهبر ـ  رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در این خصوص به 
ایسنا می گوید: از حدود پنج دهه قبل پروژه های بزرگ و خوبی در ایران با تکنولوژی های زمان خودش اجرا شد که هنوز هم از طراحی و استحکام خوبی برخوردار است. اما صنعت ساختمان 
در ادامه حمایت های الزم را دریافت نکرد.وی افزود: اگرچه روش هایی که هم اکنون در صنعت ساختمان استفاده می شود به روز است اما در موضوعاتی مثل تامین ماشین آالت جدید دچار 
مشکل هستیم. عمده ماشین آالت ما مربوط به دهه ۸۰ و ۹۰ میالدی است.  حتی تاورهای ما قدیمی شده اند. بنابراین دولت اگر می خواهد از بخش مسکن حمایت کند تا ما بتوانیم خط  
تولید خود را به روز کنیم باید امکان ارتقای ماشین آالت را از طریق معافیت های گمرکی به ما بدهد.بررسی ها نشان می دهد ارتباط موثری بین دانشگاه و بدنه ی صنعت ساختمان وجود ندارد. 
در پارک های علم و فناوری نیز معموال ایده ها به بخش مســکن نمی رســد یا اختالالتی بین این ارتباط به وجود می آید.  سازندگان می گویند حتی ارتباط چندانی بین مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی با بخش خصوصی وجود ندارد. انبوه سازان اغلب دانسته هایشان را از تجارب خود به دست آورده اند.

گزیده خبر

معاون وزارت صمت مطرح کرد:
همکاریهایمشترکایرانوروسیهبرای

ساختهواپیما
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از اشــتراک توانمندی ها و توسعه 
تعامالت بین ایران و روســیه برای ساخت هواپیما با ظرفیت »۷۰ تا ۱۵۰« 
نفره خبر داد.به گزارش ایلنا، منوچهر منطقی در آئین گشــایش یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی هوایی ایران که صبح امروز در سالن خلیج فارس مرکز 
همایش های بین المللی برگزار شــد، هدف از برپایی این نمایشگاه را آغازی 
برای همکاری های راهبردی و برداشتن گام های رو به جلو در صنعت هوایی 
دانســت و گفت: یکی از بحث های مهم این نمایشگاه شبکه سازی و فراهم 
کردن بســتری برای رســیدن به دســتاوردهای مد نظر در صنعت هوایی 
اســت.وی با اشاره به دستاوردهای نمایشــگاه های سال های گذشته اظهار 
داشت: برخی نتایج برگزاری نمایشگاه های پیشین، قرار گرفتن شرکت های 
دانش بنیان در زنجیره تأمین و ســاخت هواپیما و بالگرد، همچنین توسعه 
پهپادها در بخش های تجاری کشور، ایجاد کنسرسیوم بین شرکت های فناور 

جهت طراحی و توسعه هواپیما و بالگرد بود.

صادراتدستمالکاغذیآزادشد
با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات دستمال کاغذی آزاد شد.

به گزارش ایســنا، تصمیم دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه درباره رفع ممنوعیت 
صادرات دستمال کاغذی )جعبه ای، جیبی، توالت و ...( با شماره تعرفه های 
اعالمی از سوی گمرک ابالغ شد.گفتنی است صادرات این محصوالت قبال 
به دلیل جلوگیری از ویروس کرونا ممنوع شــده بود.گفتنی است با شیوع 
ویروس کرونا در سال ۱۳۹۸،   در راستای افزایش تولید محصوالت مرتبط با 
مقابله با این ویروس و همچنین تامین تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور، 
ممنوعیت صادرات برخی اقالم و تســریع در واردات آنها به گمرکات اعالم 
شد. اما از میانه سال ۱۳۹۹ به تدریج برخی موارد از این لیست خارج شدند.

در نشست مدیران عامل گروه سایپا و بانک پارسیان مطرح شد:
گروهسایپادرسال8،1402محصول

جدیدواردبازارخواهدکرد
با هــدف افزایــش تعامالت همــکاری بین گروه 
خودروسازی ســایپا و بانک پارسیان، مدیرعامل و 
جمعی از مدیران ارشد بانک پارسیان با حضور در 
سایپا، در نشستی با مدیرعامل گروه سایپا به بیان 
موضوعات همکاری و نحوه افزایش آن پرداختند.به 

گزارش سایپانیوز، در این نشست مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: 
بانک پارسیان یکی از بانک های خصوصی کشور است که در حوزه مشتری 
مداری و ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان الگوی نوینی را در ساختار بانکی 
ایجاد کرده است.محمدعلی تیموری با اشاره به روند فعلی تولید در سایپا 
گفت: در حال حاضر تولید این گروه خودروســاز به 2 هزار دستگاه در روز 
رســیده و حال اینکه در گذشته تیراژ تولید در حدود هزار و ۱۰۰ دستگاه 
بــود.او با بیان اینکه در صورتی که محصوالت در بورس کاال عرضه شــود 
برای شرکت های تولید کننده سود بهتری حاصل می شود گفت: در سال 
گذشته از فروش محصوالت گروه سایپا ۳۵ هزار میلیارد تومان حاصل شد 
و امســال تا کنون نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد محقق شده که این افزایش 
ناشــی از تغییر نرخ و مبلغ خودرو نبوده چراکه افزایش قیمت محصول از 
ســال گذشته تا کنون انجام نشده است.مدیرعامل گروه سایپا تاکید کرد: 
این افزایش حاصل شــده به دلیل افزایش تیراژ و تنوع محصوالتی اســت 
که در ســایپا تولید و عرضه شده و امیدواریم با همین روند تا پایان سال 
میزان فروش ســایپا به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و برنامه سال آینده 
این گروه خودروساز بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده است.او 
گفت: تحقق این برنامه ها بدون حضور و حمایت سیستم بانکی امکان پذیر 
نیست و سرمایه درگردش و همچنین توسعه سبد محصوالت که سایپا نیاز 
دارد از طریق سیســتم بانکی و بانک پارسیان تامین خواهد شد.  تیموری 
تصریح کرد: محصوالت گروه خودرو سازی سایپا اقتصادی و به روز است و 
تمامی استانداردهای ۸۵ گانه را پاس می کند و در سال آینده برای اولین 
بار ۸ محصول جدید که ۳ محصول تجاری و ۵ محصول ســواری است به 
بازار عرضه خواهد شــد که به نوعی رکوردی خاص در عرضه محصوالت 

جدید به بازار است.

ایمیدروبهعنوانکارفرمایبرترسی
ویکمینجشنوارهپژوهشوفناوری

دانشگاهتهرانمعرفیشد
ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیدرو( در سی و یکمین جشنواره پژوهش 
و فناوری دانشــگاه تهران به عنوان کارفرمای برتر 
معرفی شد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در این آیین غالمرضا مالطاهری 
مدیــر آموزش پژوهش و فناوری ایمیدرو بــه نمایندگی از ایمیدرو، طی 
ســخنانی ضمن تبریک هفته پژوهش اظهار کرد: یکی از استراتژی های 
ایمیدرو به عنوان بزرگترین هلدینگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور، 
توانمندســازی بخش معدن و صنایع معدنی اســت که الزمه آن ارتباط 
موثر دانشــگاه و صنعت اســت. در این راستا از ســال ۹۷ ایمیدرو پروژه 
های پژوهشــی کاربردی را تعریف کرد که در مجموع ۸۰ پروژه به ارزش 
4۵ میلیارد تومان تعریف شده است.وی افزود: این در حالی است که ۱۷ 
پــروژه به ارزش ۹ میلیارد تومان نیز با همکاری دانشــگاه تهران در حال 
انجام اســت.مالطاهری با اشاره به تاســیس 2 مرکزنوع سوم دانشگاهی 
افزود: تاســیس موسسه مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران)یونیدرو( و نیز 
مرکز هوشــمندی و رصد فناوری دانشگاه شریف از جمله اقدامات موثر و 
موفق ایمیدرو در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است.وی ادامه 
داد: در حال حاضر این 2 مرکز در سیاســت گذاری و تدوین نقشه راه به 
نوعی اتاق فکر ایمیدرو محسوب می شوند و می توان گفت ایمیدرو جزو 
معدود سازمان هایی است که اتاق فکر خود را در دست مراکز دانشگاهی 
قرار داده اســت.مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو به تدوین نقشه 
راه فناوری بخش معدن و صنایع معدنی در یونیدرو اشــاره کرد و گفت: 
در حال حاضر مدل هوشمندسازی معادن توسط دانشگاه تهران در حال 
اجراســت. همچنین جشنواره اینوماین حاصل پروژه پژوهشی مشترک با 

دانشگاه تهران بود .

در سال 2۰22
هزینهوارداتموادغذایینزدیکبه

رکورد2تریلیوندالر
به نظر می رســد خشکســالی یا بارندگی زیاد، جنــگ در اوکراین و 
هزینه های باالی انرژی در سال آینده حتی با وجود قیمت های باال که 
کشاورزان را تشویق به افزایش کاشت می کند، تولید مزارع جهانی را 
دوباره محدود خواهد کرد.به گزارش ایسنا، بعید است تولید محصوالت 
اصلــی مانند برنج و گندم که ذخایر تخلیه شــده را حداقل در نیمه 
اول ســال 2۰2۳ جبران کند، در حالــی که محصوالت تولیدکننده 
روغن هــای خوراکی از آب وهوای نامســاعد در آمریــکای التین و 
آســیای جنوب شــرقی رنج می برند.اوله هو، مدیر خدمات مشاوره 
ای در کارگزاری کشــاورزی IKON Commodities در سیدنی گفت: 
جهان برای برآورده  کــردن تقاضا به محصوالت زیاد نیاز دارد و باید 
در ســال 2۰2۳،  بهتر از امسال عمل کنیم و اگر به چشم انداز تولید 
جهانی غالت و دانه های روغنی نگاه کنیم، بسیار بعید به نظر می رسد. 
قراردادهای آتی گندم، ذرت و روغن پالم از باالترین رکورد یا چندین 
ســال گذشته کاهش یافته اســت اما قیمت ها در بازار خرده فروشی 
همچنان باالست و پیش بینی می شود عرضه های محدود از قیمت ها 
در سال 2۰2۳ حمایت کند.میلیون ها نفر در سراسر جهان، با افزایش 
قیمت مواد غذایی به رکوردهای بی ســابقه در ســال جاری، به ویژه 
کشــورهای فقیرتر در آفریقا و آسیا که در حال حاضر با گرسنگی و 
سوء تغذیه مواجه هستند، رنج می برند. هزینه های واردات مواد غذایی 
در حال حاضر در مسیر رسیدن به رکورد نزدیک به دو تریلیون دالر 
در سال 2۰22 اســت و کشورهای فقیر را مجبور به کاهش مصرف 
می کند.پس از درگیری روســیه و اوکراین، عرضه در بازاری که قباًل 
تحت تأثیر شرایط جوی نامساعد و محدودیت های پس از همه گیری 
قرار گرفته بود، کاهش یافت و قیمت های آتی گندم شیکاگو در ماه 
مارس به باالترین میزان خود رســید. ذرت و سویا به باالترین میزان 
خود در یک دهه گذشته صعود کردند، در حالی که قیمت روغن پالم 
مالــزی در ماه مارس به باالترین حد خود رســید.با توجه به ترس از 
رکود جهانی، محدودیت های چین برای کووید- ۱۹ و تمدید قرارداد 
کریدور دریای سیاه برای صادرات غالت اوکراین، قیمت گندم از آن 
زمان به سطح قبل از جنگ کاهش یافته و روغن پالم حدود 4۰ درصد 
از ارزش خود را از دســت داده اســت.در حالی که سیل در استرالیا، 
دومین صادرکننده بزرگ گندم جهان، در هفته های اخیر خســارت 
زیادی به محصولی که آماده برداشــت بود، وارد کرده اســت، انتظار 
می رود خشکسالی شدید محصول گندم آرژانتین را تقریباً 4۰ درصد 
کاهش دهد. این امر باعث کاهش در دسترس بودن گندم جهانی در 
نیمه اول سال 2۰2۳ می شود. به گفته تاجران، انتظار می رود تا زمانی 
که عوارض صادراتی که در اوایل سال جاری توسط هند، بزرگ ترین 

تامین کننده جهان، وضع شده بود، قیمت های برنج باال باقی بماند.
بر اســاس گزارش رویترز، روغن پالم، پرمصرف ترین روغن خوراکی 
جهان، از طوفان های اســتوایی در سراســر آسیای جنوب شرقی که 
هزینه های باال منجر به استفاده کمتر از کود شده است، آسیب دیده 
اســت. با این حال، قیمت های باالتر غالت و حبوبات، کشــاورزان را 
تشویق به کاشت محصوالت بیشتر در برخی کشورها از جمله هند، 

چین و برزیل کرده است.

رئیس مجمع عالی واردات:

اگر صادرات افزایشی است، چرا کمبود ارز داریم؟
رئیس مجمع عالی واردات خاطر نشان کرد: نگاه بسته به اقتصاد 
باعث شده است که امروز تولید در ایران با چالش های جدی درگیر 
باشند؛ نوع نگرش به مسائل اقتصادی و معیشتی کارساز نیست 
و نمی دانم چرا برای این شرایط فکری نمی کنند.علیرضا مناقبی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه نوســان های 
نرخ ارز در نهایت باعث افزایش قیمت ها می شــود، گفت: نرخ ارز 
در شرایط بی ثباتی قرار گرفته است و فکری برای آن نمی شود و 
این عدم ثبات مشکالت عدیده ای برای جامعه ایجاد کرده و کسی 
برای این معضل چاره ای نمی اندیشــد.وی با اشاره به لزوم تغییر 
دیدگاه ها در تفکر اقتصاد، خاطر نشان کرد: ادامه مسیر فعلی در 
نهایت به حل مسئله منجر نخواهد نشد و بیش از پیش تغییر در 
دیدگاه ها احساس می شود که افراد جدید با تفکرات سازنده وارد 
عرصه حاکمیت اقتصادی شوند.رئیس مجمع عالی واردات با بیان 
اینکه نمی توان انتظار داشت در یک بازه زمانی کوتاه مدت شرایط 
اقتصاد بهبود پیدا کند، گفت: تفکری که در یک ســال اخیر در 
ایران حاکم شــده باعث شــد نرخ دالر از 24 هــزار ۵۰۰ تومان 
به نزدیک 4۰ هزار تومان رســیده است.مناقبی در پاسخ به این 
پرسش که چه میزان افزایش نرخ دالر در تولید تاثیر می گذارد؟ 
تصریح کرد: نگاه بسته به اقتصاد باعث شده است که امروز تولید 
در ایران با چالش های جدی درگیر باشند؛ نوع نگرش به مسائل 
اقتصادی و معیشــتی کارساز نیســت و نمی دانم چرا برای این 
شرایط فکری نمی کنند.این فعال اقتصادی ادامه داد: در مسیری 
قدم گذاشــتیم که انتهای خوبی نمی توان برای آن متصور شد و 

این نشان می دهد که مسیر درستی را انتخاب نکردیم و با سخن 
و حرف درمانی نمی توان مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را 
حل کرد. امروز روز عمل اســت و برای عملگرایی نیازمند ایجاد 

یک اجماع کلی میان حاکمیت و مردم هستیم و مسئوالن کشور 
باید بدانند که تنها آنها نیستند که می دانند و می توانند مردم نیز 
در این میان باید ایفاگر نقش باشند.رئیس مجمع عالی واردات با 

اشاره به کوچک شدن روزانه سبد خانوارها، گفت: یکی از دالیلی 
که باعث شده اســت حرکت اقتصادی درست انجام نشود سبد 
هزینه ای مردم ســنگین و جیب آنها کوچک شــده است به تبع 
چرخه ایســتا می شــود. آحاد مردم جیب آنها تحلیل رفته است 
زمانی که مصرف کننده ای نباشــد تولید می خوابد و واردات انجام 
نمی شــود.وی در پاسخ به این پرسش که دولت اعالم می کند در 
یک سالی که دولت را در اختیار گرفته است روند صادرات رو به 
جلو رفته آیا این گفته را تایید می کنید؟ تصریح کرد: اگر صادرات 
رونق پیدا کرده اســت چرا کمبود ارز داریم؟ باید توجه داشــت 
که جمعیت ایران در این بــازه زمانی از ۸۰ میلیون نفر به ۱۰۰ 
میلیون نفر نرسیده است.مناقبی تاکید کرد: صادرات از چه منظر 
افزایش پیدا کرده؛ از نظر ارزی، ریالی  یا وزنی باال رفته است اگر 
از نظر ریالی باال رفته باشد این نقیصه در اداره این مسیر است و 
این مسئله به کاهش ارزش پول ما باز می گردد. اگر از لحاظ وزنی 
حجم صادرات ما افزایش پیدا کرده باشــد و پولی که در ازای آن 
دریافت کردیم بیشتر شــد در آن شرایط می توان ادعا کرد روند 
صادرات ما رو به جلو بوده است.وی با بیان اینکه زنجیره واردات، 
صادرات و تولید به یکدیگر متصل اســت، افزود: امروز در مسیر 
اقتصادی به غیر افــرادی که به رانت و ارتباط های خاص مرتبط 
هستند ســایر بدنه های اقتصادی از شرایط فعلی رضایت ندارند. 
امیدوارم که زودتر به این نتیجه برســند که شرایط باید اصالح 
امور شود با این سیستم مدیریتی از نظر اقتصادی به جای خوبی 

نخواهیم رسید.

آمارها حاکی از آن اســت که میزان درآمد 
دولــت از دو محل نقل وانتقــال اتومبیل و 
همچنین شــماره گذاری خودرو در هشت 
ماه سال جاری نسبت به کل سال گذشته، 
به ترتیب 2۰۹ و ۱۰۷ درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش ایسنا، برابر بند 
)ط( از تبصــره ۱۰ الیحه بودجه ســال ۱4۰۱ که به امــور قضایی، دفاعی و 
انتظامی اختصاص دارد، نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران مکلف است 
از ابتدای ســال ۱4۰۱ سامانه تعویض پالک انواع خودرو و موتورسیکلت را به 
نحــوی ایجاد کند کــه تمامی مراحل نقل و انتقــال مالکیت به صورت برخط 
انجام شــود و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فک و نصب باشد.اتفاقی که 
به گفته داوود منظور، رییس ســازمان امور مالیاتی باعث شــد وصولی مالیات 

نقل و انتقال خودرو در چهار ماهه امســال نسبت به چهار ماهه سال گذشته، 
۶۹ درصد رشد داشــته باشد.به گفته وی، وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو 
در ســال ۱4۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی سامانه 
مالیــات نقل و انتقال خودرو، طی چهار ماهه امســال، حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد ریال مالیات از نقل و انتقاالت خودرو در کشــور وصول شــده که این 
امر نشــان می دهد اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر چندانی در وضعیت 
بــازار نقل و انتقــال خودرو صورت نگرفته، به میــزان قابل توجهی در کاهش 
فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده اســت.بر این اساس، آمارهای مالیاتی 
نشــان می دهد کــه درآمد مالیاتی دولت از محل نقــل و انتقاالت اتومبیل در 
شــش ماهه نخست ســال جاری، بیش از ۳۱۵۹ میلیارد تومان بوده است که 
به ۳۶۷۹ میلیارد ریال در هفت ماه ســال جاری و به 4۹2۷ میلیارد تومان در 

هشــت ماه سال جاری رسیده است.این درحالی است که میزان درآمد مالیاتی 
دولت از محل مذکور در کل ســال ۱4۰۰، ۱۵۹۱ میلیارد تومان بوده است. به 
عبارت دیگر میزان مالیاتی دریافتی از محل نقل وانتقال اتومبیل در در هشــت 
ما ســال جاری نسبت به کل سال گذشــته، 2۰۹ درصد افزایش داشته و سه 
برابر شده است.همچنین درآمد مالیاتی دولت از محل شماره گذاری خودرو در 
شــش ماه نخست سال جاری، ۳۱۶۰ میلیارد تومان، در هفت ماه سال جاری، 
42۷۶ میلیارد تومان و در هشــت ماه ســال جاری 4۸۰۶ میلیارد تومان بوده 
اســت درحالی که دولت در کل سال گذشته از این محل 2۳۱۶ میلیارد تومان 
درآمد کســب کرده بود. آماری که نشان می دهد درآمد دولت از این محل در 
هشــت ماه امسال نسبت به کل سال گذشــته ۱۰۷ درصد افزایش داشته که 

بیش از دو برابر شده است.

جهش چشم گیر درآمد دولت از نقل وانتقال خودرو

 درآمد ۸ ماهه سه برابر کل سال قبل
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گزیده خبر

سامانه همراه بانک هما امکان پرداخت قبوض 
از طریق بارکدخوان را فراهم کرد

با افزودن قابلیت های جدید به سامانه همراه بانک توسعه صادرات ایران امکان 
پرداخت قبوض از طریق بارکدخوان فراهم شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و امنیت فضای 
مجازی،در حال حاضر امکان خواندن بارکد قبض از طریق موبایل و درج شناسه 
قبض به طور اتوماتیک در این ســامانه وجــود دارد.ورود به برنامه هما، منوی 
پرداخت قبض، انتخاب گزینه بارکدخوان، نگاه داشــتن دوربین موبایل برروی 
بارکد قبض، مشــاهده و تطابق اطالعات نمایش داده شــده بــر روی برنامه با 
اطالعــات منــدرج روی قبض و تأئید و پرداخت قبض در ســامانه هما مراحل 

استفاده از این قابلیت جدید سامانه همابانک است.

برنامه های تحولی بانک توسعه تعاون در 
راستای ارتقای سطح خدمات 

سرپرست بانک توسعه تعاون از برنامه های تحولی بانک در راستای ارائه خدمات 
بهینه به جامعه هدف خبر داد.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون 
در کارگاه آموزشــی مدیران ارشد، ستادی و اســتانی در مشهد مقدس اظهار 
داشت: در راستای ارتقای سطح خدمات بانک و تداوم و ارتقای اثربخشی بانک، 
نیاز مبرم به اجرای برنامه های تحولی در بانک احساس می شود.وی افزود: تحول 
با تغییر، اصالح و بهبود متفاوت اســت و تحول بر اساس برنامه ریزی ها صورت 
می پذیرد و امری کوتاه مدت و مقطعی و زود گذر نیست .شیخ حسینی گفت: 
همان گونه که واحد تولیدی با شناسایی تمام عوامل درونی و محیطی و تجزیه 
و تحلیل، نقطه تعادل سطح تولید را شناسایی می کند، ضروری است در بانک 
نیز با شناسایی نیروهای اصلی میدان به نقطه تعادل و با بهره گیری از تکنیک 
تجزیه و تحلیل، وضعیت را به ســمت ارتقا پیش ببریم تا تحول قابل دستیابی 
شود.سرپرست بانک توسعه تعاون تاکید کرد: در این مسیر، لزوم بکارگیری برنامه 
های عملیاتی در حوزه اجرا و صف حایز اهمیت است.وی تصریح کرد: سه نکته 
مهم برای ایجاد تحول مد نظر است: اولین مورد اصالح رفتارها و عملکردها می 

باشد تا به این باور برسیم که نیاز است در رفتارها تجدید نظر کنیم،.

کسب رتبه برتر بانک سپه در هجدهمین 
دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه در هجدهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی موفق به کسب رتبه برتر در بخش ارتباطات فرهنگی 
شــد. اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک ســپه در هجدهمین دوره 
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی موفق به کسب رتبه برتر در بخش ارتباطات 
فرهنگی شــد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه؛ در هجدهمین دوره 
ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و نوزدهمین دوره جشنواره برترین های 
روابــط عمومی ایران که با موضوع روابط عمومی شــبکه ای ، طی روزهای ۲۰ 
تا ۲۲ آذر ماه در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شد بر اساس تصمیم 
هیئت داوران از اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه به علت کسب 
رتبه برتر در بخش  ارتباطات فرهنگی )تبلیغاتی و انتشــاراتی( با اهدای نشان 

ویژه تقدیر شد.

به منظور تسهیل در خدمات ؛
 امکان رتبه بندی اعتباری ذینفعان صندوق 

تامین فراهم شد
صندوق تامین خســارت های بدنی ، عضو جدید سامانه اعتبار سنجی شرکت 
مشاوره رتبه بندی ایران شد.با تایید بانک مرکزی، صندوق تامین خسارت های 
بدنی به عنوان عضو جدید به ســامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی 
ایران پیوســت.عضویت صندوق در این ســامانه، این امکان را می دهد تا ضمن 
ارسال اطالعات نحوه تعامل ذینفعان در راستای ایفای تعهدات خود، از گزارشات 
اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران جهت وصول به موقع مطالبات و 
همچنین جلوگیری از معوق شدن آن بهره مند شود.صندوق تامین خسارت های 
بدنــی با هدف بهره گیری از ابزارهای نوین و حکمرانی مبتنی بر داده، اقدامات 
موثر و متعددی در زمینه ایجاد سیستم ارزشیابی و رتبه بندی اعتباری، آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی با اســتفاده از ظرفیت های مختلف رسانه ای و تسهیل 

سازوکارهای ایفای تعهدات بدهکاران را اجرایی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد سفیر 
قرض الحسنه کشور شدند

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تندیس و لوح سفیر قرض الحسنه کشور 
را بــه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصــادی و دارایی و معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری اعطا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، دکتر »سید ســعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک در حاشیه مراسم 
انعقاد تفاهم نامه پرداخت ۱۰۰۰ فقره وام قرض الحسنه به شرکتهای دانش بنیان، 
ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوی دکتر »علی صالح آبادی« رئیس کل 
بانک مرکزی، دکتر »سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر 
»روح اهلل دهقانی فیروزآبادی« معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تندیس 
و لوح ســفیر قرض الحسنه را به ایشان اهدا کرد.افزایش سقف وام قرض الحسنه 
اشخاص حقیقی به ۲۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی به ۵۰۰ میلیون تومان 
از ســوی بانک مرکزی، اعطای مجوز به بانک های قرض الحسنه برای پرداخت 
حقوق کارکنان نهادهای دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین 
همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، 

از جمله اقداماتی است که توسط این مقامات صورت گرفته است.

کمک بانک آینده به رونق گردشگری کشور 
با پرداخت بیش از 5هزار و 900میلیارد 

ریال تسهیالت
بانک آینده با اعطای تســهیالت در قالب قراردادهای همکاری با وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و صندوق توســعه ملی به منظور تأمین 
مالی ســاخت و تجهیز هتل ها، مهمانسراها، اقامت گاه های سنتی، سفره خانه  ها، 
جایگاه های سوخت و اقامتگاه های بین راهی، در رونق گردشگری کشور همراهی 
شایان توجهی دارد.بر این اساس، بانک آینده با توجه به دشواری ها و چالش های 
اساسی صنعت گردشــگری در سطح ملی ناشی از کرونا، با هدف کمک به این 
صنعت برای عبور از بحران و مشکالت گریبان گیر آن، از سال ۱399 تا نیم سال 
نخســت ۱4۰۱، بیش از ۵هزار و 9۰۰میلیــارد ریال به این صنعت تزریق مالی 

داشته است.

سقف سرمایه خطر فوت بیمه های زندگی به 
20 میلیارد ریال رسید

سرمایه خطر فوت در بیمه های عمر انفرادی بیمه های زندگی به بیست میلیارد 
ریال افزایش پیدا کرد.به گــزارش روابط عمومی بیمه تعاون، در اجرای ماده 7 
آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری، حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت در 
یک یا چند بیمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای 
یک بیمه شــده ۲۰ میلیارد ریال تعیین شد.گفتنی است، در بیمه زندگی بیمه 
تعاون، کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشــور ارائه خواهد شــد و 
ویژگی هایی همچون معافیت ها، پرداخت مستمری  ها، پوشش بیمه ای حوادث، 
بیمه تکمیلی و... در این بیمه نامه لحاظ شده است.بر این اساس، دارنده این بیمه 
نامه »می تواند از خدمات بیمه درمان شامل پرداخت هزینه دندان پزشکی، تجمیع 
پاراکلینیکی، بستری و جراحی برخوردار شده« و از خدماتی چون »پوشش بیمه 
آتش ســوزی منازل مســکونی و محل کار بهره مند می شود«.»پوشش معافیت 
بیمه گــزار از پرداخت حق بیمه به علت فوت در اثر حادثه«، »پوشــش هزینه 
پزشکی در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در صورت ابتال به پنج بیماری خاص 
شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی 
بــدن« و »پرداخت هزینه به بیماران مبتال به کرونا« از دیگر مواردی بود که در 
طرح بیمه زندگی دیده شده است.شایان ذکر است که هم اکنون »تعداد پوشش 
بیماری های خاص در 4 گروه اصلی از ۵ بیماری به 3۰ بیماری رسانده شده و 
در این طرح تا حداکثر ۵۰ میلیون تومان نیز به صورت سرمایه ای پوشش داده 
خواهد شد«.بر این اساس »گروه اول این دسته به سرطان و پیوند مغز استخوان؛ 
گروه دوم به بیماری های قلبی شامل سکته مغزی، اولین سکته قلبی، جراحی 
آئورت و...؛ گروه ســوم به بیماری های اعصاب شامل تومور و ...و گروه چهارم به 
سایر بیماری ها شامل بیماری های وخیم کبدی و... اختصاص دارد«.قابل توجه 
اســت این بیمه نامه بنا دارد پوشش »هزینه های مشاوره درمانی« را نیز به این 

رشته اضافه کرده و بسته تکمیلی تری را برای مشتریان فراهم کند.

سرکشی دالر با کسری بودجه و احتمال افت درآمد نفتی

آیا دالر به ۴۰ هزار تومان می رسد؟
بازار نوشت:کارشناسان یکی از دالیل گرانی های اخیر را کمبود 
عرضه و کاهش درآمدهای نفتی در ماه های آینده و داغ شــدن 
پول مــی دانند. آیا دالر به مدد انتظــارات تورمی خط مقاومت 
4۰ هزار تومان را رد می کند؟دالر باز هم تاریخ ســازی می کند. 
اســکناس آمریکایی در شرایطی طی روزهای گذشته اوج گرفته 
که دولت می گوید فروش نفت درشرایط خوبی بوده و ذخایر ارزی 
بانک مرکزی روزهای خوبی را ســپری می کند. اما گزارش های 
منتشر شــده خیلی این ادعاها را تایید نمی کند. مرکز پژوهش 
های مجلس می گوید که در نیمه نخست امسال تنها ۵۶ درصد 
درآمدهای نفتی محقق شده است. همچنین فرآورده های نفتی 
و از جمله بنزین نیز با کاهش قابل توجه صادرات مواجه شــده 
اســت.کامران ندری اقتصاددان که دلیــل اصلی افزایش قیمت 
دالر را در کافــی نبودن عرضه و البته انتظــارات تورمی و البته 
سیاست های نادرست پولی و بانکی می داند، گفت: برابر آخرین 
گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه سال جاری نرخ رشد پایه پولی 
نسبت به مهرماه سال قبل 34.۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی نیز 
34.3 درصد بوده است. ریشه رشد قیمت ها در بسیاری از بازارها 
افزایش نقدینگی اســت اما از آنجاییکــه که کنترل نقدینگی به 
اصالحات اساسی و زمان تقریبا زیادی نیاز دارد باید به دنبال راه 
حلی کوتاه مدت برای بهبود اوضاع باشــیم. البته هم زمان با این 
راه حل باید اصالحات را در بخش هایی همچون سیســتم بانکی 
و نظام مالیاتی را هم آغاز کنیم.ندری که تنها راه کار کوتاه مدت 
دولت برای بهبود وضعیت بازار افزایش درآمدهای ارزی و فروش 
بیشتر نفت می داند،می گوید که فروش نفت در شرایط مطلوبی 
نبوده و چشم انداز مطلوبی هم برای آن وجود ندارد. جدای از این 
وصول درآمدهای نفتی هم با چالش های زیادی مواجه است.او با 
اشاره به آینده نامعلوم احیای برجام و الحاق ایران به FATF گفت: 
در چنین شرایطی انتظارات تورمی هم بیشتر شده و مردم ترجیح 

می دهند که دارایی خود را به سرمایه دیگری تبدیل کنند.
این اقتصاددان همچنین به چالش های کشور در توسعه صادرات 
نفتی و غیر نفتی اشــاره کرد و افزود: روسیه نفت را زیر 4۰ دالر 
می فروشد و رقبای ما از جمله چین به سمت نفت روسی رفته اند. 
اگر دولت بتواند منابع ارزی خود را حفظ و آن را گســترش دهد 
می تواند شــرایط بازار را در همین وضعیت حفظ کرده یا اینکه 
قیمت ها را کمی افزایش دهد. در غیر این صورت شاهد افزایش 

دوباره قیمت ها در بازار ارز و سکه خواهیم بود.

درآمدهای نفتی محقق نشد
در بودجه ۱4۰۱ قیمت هر بشکه نفت 7۰ دالر تعیین شده است. 
حال آنکه قیمت جهانی نفت در ۶ ماهه نخســت سال جاری به 
اعدادی به مراتب باالتر از این 7۰ دالر و بین 9۰ تا ۱۰۰ دالر در 

نوسان بوده است. به عبارتی دولت توانسته نفت خود را با قیمتی 
باالتر از پیش بینی های قانون بودجه به فروش برساند و این یعنی 
بخشی از تحقق ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی نه حاصل موفقیت 
دولت در فروش بلکه محصول افزایش قیمت اســت. جالب است 
که بدانید بر اســاس آخرین گزارش منتشر شده از سوی اوپک 
صادرات نفت ایران را حدود 7۰۰ هزار بشکه نشان می دهد. اگر 
چه برخی منابع داخلی از فروش در حدود یک میلیون بشکه در 

روز نیز خبر داده اند.

احتمال کاهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم
عدم تحقق درآمد های نفتی در نیمه نخســت سال در شرایطی 
اســت که کارشناسان نفتی مدعی اند که شرایط فروش نفت در 
ماه های آینده بدتر خواهد شد و این مساله می تواند درآمدهای 
ارزی دولت را کاهش دهد.مرتضی بهروزی فر کارشــناس انرژی 
در اینباره به بازار می گوید: تعیین سقف قیمت ۶۰ دالری برای 
نفت روسیه، احتماال فروش نفت ایران را دشوارتر می کند و همین 
مسئله می تواند منجر به کاهش درآمدهای نفتی شود.او در ادامه 
ســخنان خود افزود: در چنین شرایطی روسیه نفت بیشتری را 
در بازارهای آســیایی عرضه خواهد کرد و این مســاله می تواند 
فروش نفت ایران را ســخت تر کند. چرا که برای حفظ مشتریان 
خود ناچار خواهد بود تخفیف های سنگین تری نسبت به روسیه 

ارائه دهد. در واقع جدای از احتمال کاهش مقدار فروش، قیمت 
فروش هم کمتر خواهد شد.گزارش های رویترز هم این گفته را 
به نوعی تایید می کند. جالب اســت که بدانید حجم نفتی که به 
سمت چین، هند و ترکیه به عنوان سه کشور بزرگ خریدار نفت 
روسیه می رود به عالوه مقادیری که هنوز مقصد نهایی برای آن ها 
مشخص نشده، در یک ماه منتهی به نهم دسامبر تا متوسط ۲.73 
میلیون بشــکه در روز افزایش یافته است، یعنی 4 برابر بیشتر از 
یک ماه قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه.همچنین 
در اولین هفته بعد از اجرایی شدن تحریم های نفتی اتحادیه اروپا 
علیه روسیه، حجم نفت صادرشده از این کشور 4۶۸ هزار بشکه 
در روز افزایش داشــت و به 3.4۵ میلیون در هفته منتهی به نهم 

دسامبر رسید.

قطعی گاز و کاهش صادرات فوالد و پتروشیمی ها
البته این تنها درآمدهای نفتی نیست که در ماه های آینده کاهش 
خواهد یافت. شــرکت ملی گاز از روزهای گذشته گاز بسیاری از 
واحدهای پتروشیمی و فوالدی و سیمانی را قطع کرده است. این 
قطعی گاز در شرایطی اتفاق افتاده که بخش مهمی از درآمدهای 
حاصل از صــادرات غیر نفتی محصول فروش این محصوالت در 
بازار کشــورهای خارجی اســت. قطع گاز پتروشیمی هابه قدری 
نگران کننده اســت که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم 

نســبت به آن واکنش نشــان داده و گفته که در  حال مذاکره و 
رایزنی با وزارت نفت است تا در زمان قطع گاز صنایع، شرکت ها 

شروع به انجام تعمیرات دوره ای کنند.

رشد قیمت دالر از کی شروع شد
قیمت دالر از ۱۱ آبان و تلنگری که بازار متشــکل ارز زد، آماده 
جهش شــد. در این تاریخ بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ دالر 
را از 3۱ هزار و 9۶۱ تومان به نرخ 33 هزار و 39۶ تومان برساند 
تا حباب موجود بین بازار متشــکل و بازار غیررسمی از بین برود. 
اما به محض افزایش قیمت در بازار متشکل، قیمت دالر در بازار 
غیررســمی به بیش از 3۵ هزار تومان رسید و طولی نکشید که 
نرخ باالی 3۶ هزار تومان نیز ثبت شــد. هرچند بازار متشــکل 
کمی عقب نشــینی کرد و قیمت ها را اندکی پایین آورد، اما بازار 
غیررســمی که روی دالر 3۶ هزار تومان را دیده بود خیال پایین 
آمدن از این ســکو را نداشــت و به رغم دیده شدن نرخ 3۵ هزار 
تومانی در چند روز محدود، باقی روزها طی یک ماه گذشته دالر 
در کانال 3۶ و باالتر قیمت گذاری شد.چسبندگی این قیمت های 
جدیــد به اندازه ای بود که سیاســت ها و ابزارهــای جدید بانک 
مرکزی هم نتوانست تاثیری در کنترل قیمت داشته باشد. بانک 
مرکزی اواخر آبان با انتشار اوراق گواهی سپرده سکه و عرضه در 
بورس کاال، تالش کرد، بازار این دارایی را مدیریت کند و ســپس 
در ۲۵ آبان نســبت به انتشــار اوراق ارزی اقدام کرد تا با کنترل 
تقاضا، ترمز قیمت را بکشد که تا حدودی در هدایت برخی تقاضا 
ها نیز موفق شــد با این حال شــرایط به گونه ای پیش رفت که 
توجه تقاضاهای جدید سر خورده از بازار سهام و نقدینگی )که هر 
روز بیش از ۱۲۰۰ همت افزایش می یابد( به بازار طال و ارز بیشتر 
جلب شود.این شرایط در حالی رقم خورد که بازار ارز در مردادماه 
با خوش بینی نسبت به آغاز دور جدید مذاکرات روند نزولی هم در 
پیش گرفت و درحالی که قیمت دالر در ۱۱ مرداد امسال 33 هزار 
و ۱۰۰ تومان بود، خبرهای شروع دوباره مذاکرات آن را به کمتر 
از ۲9 هزار تومان هم رساند. اما با افت روند مذاکرات و اخباری که 
به دنبال آن آمد و با شــروع اعتراضات، روند رشد قیمت نیز آغاز 
شد، به طوری که تا ۱۱ آبان و پیش از تصمیم بانک مرکزی برای 
رشد قیمت در بازار متشکل، تا 33 هزار تومان نیز قیمت باال رفت.

امــا اینکه بازار ارز در روزها و ماه های آینده چه وضعیتی خواهد 
داشت، بدون شک به عوامل متعددی همچون رشد نقدینگی، نرخ 
تورم، میزان کسری بودجه دولت، عوامل موثر بر انتظار تورمی از 
جمله وضعیت تحریم های ایران و مقدار فروش نفت، تدبیر و نحوه 
ورود و مدیریت بانک مرکزی به بازار ارز و...بســتگی دارد. اما به 
گفته فعاالن بازار در صورت ادامه این وضعیت رکورد شکنی دالر 
و رسیدن به قیمت 4۰ هزار تومان خیلی دور از دسترس نیست!

ســال ۲۰۲3 تقریباً نزدیک اســت و بسیاری در این فکر هســتند که آیا سال خوبی 
برای ارزهای دیجیتال خواهد بود یا خیر؟ دپارتمان ارز دیجیتال اقتصاد آنالین در این 
مقاله موضوعات پیرامون صنعت رمزارزها را در سال پیش رو را بررسی می کند.اقتصاد 
آنالین – حســین قطبی؛ پس از چند ســال پر فراز و نشیب در دنیای کریپتو، از نظر 
پذیرش و مقررات، پیش بینی آینده  این نوع دارایی های دیجیتال دشــوار است. با این 
حال، عوامل خاصی ممکن است پیش بینی کنند که آیا روندها مثبت یا منفی به نظر 
می رســند و در پاسخ به این ســوال، آیا کریپتو در سال ۲۰۲3 دوباره صعودی خواهد 
شد؟ کارآمد باشند.سال ۲۰۲۲ سال سختی در بازار ارزهای دیجیتال بود. اکثر ارزهای 
دیجیتال به طور متوسط   حدود ۶۵ درصد از ارزش خود را از دست داده اند. ارزش بازار 
ارزهای دیجیتال از ۲.3 تریلیون دالر کاهش یافت و به پایین ترین سطح فعلی تقریباً 
۸۵۰ میلیارد دالر رسید. به طور کلی، در این دوران دور ماندن از بازار ایده خوبی بود. 
حتی برخی از استیبل کوین ها مانند کوینUST  ترا دچار مشکل شده و از بین رفته اند.

دالیل متعددی وجود دارد که چرا ارزش ارزهای دیجیتال در سال جاری کاهش یافته 
است. یکی از عوامل اصلی این اتفاق، عدم اطمینان و بی ثباتی کلی در اقتصاد جهانی 
که ناشی از همه گیری COVID-۱9 در این چند سال اخیر بود. تأثیر این همه گیری 
در سراسر بازارهای جهان شروع به موج زدن کرده است. از آنجایی که سرمایه گذاران 
و کسب  و کارها با عدم اطمینان اقتصادی مواجه می شوند، ممکن است کمتر ریسک 
کنند، در نتیجه در دارایی های ریســکی مانند، ارزهای دیجیتال کمتر سرمایه گذاری 
کنند، ســپس منجر به کاهش تقاضا و قیمت ها می شــود.عامل دیگر ریزش کریپتو 
در ســال جاری، افزایش مقررات و نظارت بر این صنعت توســط دولت ها و نهادهای 
نظارتی اســت. از آنجایی که مقامات در سراســر جهان همچنان با بهترین راه ها برای 
تنظیم فضای کریپتو دســت و پنجه نرم می کنند، این عدم قطعیت و عدم شفافیت 
می تواند شک و تردید در بین ســرمایه گذاران ایجاد کند و منجر به کاهش قیمت ها 
شــود.عالوه بر این، افزایش استیبل کوین ها و سایر دارایی های دیجیتال جایگزین نیز 

می تواند به کاهش ارزهای دیجیتال کمک کند. از آنجایی که این دارایی ها محبوبیت 
پیدا می کنند و گزینه های پایدارتر و کاربرپسندتری ارائه می دهند، ممکن است تقاضا 
برای برخی از ارزهای دیجیتال قدیمی تر کاهش یابد، سپس منجر به کاهش قیمت ها 
شــود.یکی از عواملی که می تواند در موفقیت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲3 نقش 
داشته باشد، افزایش پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال توسط موسسات و مشاغل 
اصلی است. همانطور که شرکت های بیشتری شروع به پذیرش پرداخت های کریپتویی 
می کنند و محصوالت و خدمات مبتنی بر کریپتو را ارائه می کنند، احتماالً تقاضا برای 
ارزهای دیجیتال افزایش می یابد که منجر به رشد بالقوه در بازار کریپتو می شود.عالوه 
بر این، پتانسیل شفافیت نظارتی در فضای کریپتو نیز می تواند نویدبخش آینده ارزهای 
دیجیتال باشــد. از آنجایی که دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان همچنان با 
بهترین راه ها برای تنظیم صنعت کریپتو دست و پنجه نرم می کنند، این شانس وجود 
دارد که در ســال ۲۰۲3 یک چارچوب نظارتی واضح تر و منســجم تر ظاهر شود، در 
نتیجه ثبات و اطمینان بیشتری را برای سرمایه گذاران و کاربران فراهم کند.چالش های 
بالقوه بسیاری وجود دارد که می تواند مانع رشد ارزهای دیجیتال در سال پیش رو شود. 
یکی از موانع اصلی، بحث های جاری در مورد تأثیرات زیست  محیطی استخراج ارزهای 
دیجیتال اســت. این موضوع نگرانی هایی را در مورد پایداری صنعت ایجاد کرده است. 
اگر این موضوع همچنان توجه و انتقاد را به خود جلب کند، می تواند بر درک و پذیرش 
ارزهای دیجیتال تأثیر منفی بگذارد. عالوه بر این، افزایش اســتیبل کوین ها و ســایر 
دارایی های دیجیتال جایگزین نیز می تواند تهدیدی برای موفقیت ارزهای دیجیتال در 
سال ۲۰۲3 باشد.به طور کلی، پیش بینی قطعی آینده ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲3 
دشوار است. دالیل زیادی برای خوش بین بودن در مورد رشد و پذیرش کریپتو وجود 
دارد. با این حال، چالش ها و موانع بالقوه ای نیز وجود دارد که می تواند مانع موفقیت آن 
شود. تنها زمان نشان خواهد داد که آیا سال ۲۰۲3 سال خوبی برای ارزهای دیجیتال 

خواهد بود یا خیر.

نقطه عطف بالقوه در صنعت رمزارزها؛

وضعیت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود؟

معاون ارزی اســبق بانک مرکزی اظهار داشت: قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین 
نمی شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می کنند و 3۵ درصد 
ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستندسیدکمال سیدعلی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار ارز و اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی 
افزایش نرخ تورم اظهار داشت: رابطه تورم و دالر رابطه دوسویه ای است و هر دو بر 
هم اثر می گذارند اما تورم را باید علت و افزایش نرخ دالر را معلول بدانیم که البته 
ایــن معلول بر علت هم اثر می گذارد.وی ادامه داد: تمام  فاکتورهای اقتصادی که 
با مشکل مواجه هستند مانند نقدینگی، کسری بودجه،  افزایش پایه پولی  موجب 
تورم شــده اند و سه سال است که با نرخ تورم باالی 4۰ درصد مواجه هستیم. در 
این مدت امید بر این بود که برجام به سرانجام برسد تا شاید نرخ تورم کاهش پیدا 
کند اما برجام به نتیجه ای نرســید. در طول سه ماه گذشته هم عالئم عدم توافق 
برجام مشخص شــد و پس از آن فعاالن اقتصادی دیگر به انتظارات کاهش نرخ 
ارز توجهی نکردند.معاون ارزی اســبق بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه تورم 
باالیی در مدت سه سال گذشته مستمر بوده و در حالی که قراربوده تفاوت تورم 
داخلی و خارجی به لحاظ مدل های اقتصادی بر روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد، 

در این شرایط باید اول بدانیم در نرخ ارز در این وضعیت باید چقدر باشد و بعد از 
به/ از عملکرد بانک مرکزی دفاع یا حمله کنیم.  سیدعلی افزود: در ابتدا باید تورم 
4۰ درصدی به نرخ ۲۰ تا ۱۵ درصدی کاهش پیدا کند و بعد از آن بتوان درباره 
سیاست های ارزی بانک مرکزی از جمله اینکه سیاست هایی از جمله ارائه اسکناس 
ارز بابت حواله ارزی یا اختصاص ارز به هر کد ملی چقدر اثر داشــتند، اظهار نظر 
داشــت. هر چند این اقدامات هم در نرخ ارز اثرگذار هستند اما موضوع اصلی در 
بحث مدیریت ارزی چیز دیگری است.    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی 
تمام پدیده ها و فاکتورهای اقتصادی قیمت ها را افزایش می دهند، قیمت ارز هم 
در بحث کاالهای وارداتی تاثیر خود را خواهد گذاشت. از سوی دیگر می بینیم که 
تمام کاالهای تولید داخل از جمله محصوالت کشاورزی هم دچار افزایش قیمت 
شده اند.   وی با بیان اینکه آنچه که مشخص است این است که قیمت ارز در بانک 
مرکزی تعیین نمی شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می کنند 
و 3۵ درصد ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند، تاکید کرد: وقتی 
کاالیی وارد کشور می شــود که ارز مورد نیاز از بانک مرکزی و ارز نیمایی تامین 
نشده و از بازار آزاد تامین و خریداری شده بنابراین  قیمت ارز آزاد تعیین کننده 

قیمت ها در داخل کشــور است.ســیدعلی 
درباره افزایش قیمت ارز در طول یک ســال 
دولت ســیزدهم و رابطه آن با سیاست های 
خارجی اظهار داشــت: صد در صد افزایش 
نرخ ارز به سیاست های خارجی برمی گردد و 
در حالیکه وضعیت تمام کشورهای نفت خیز 
در طول یکسال گذشته از لحاظ فروش نفت 
بهتر شده اما در ایران پدیده های سیاسی بر 

روی اقتصاد چنبره زده  و فروش نفت را آسیب پذیر کرده  است.معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی افزود: در این شــرایط اگر نتوانیم میزان باالتری از نفت را به فروش 
برســانیم، درآمد ارزی کمتری خواهیم داشت و منابع ارزی هم کاهش می یابد و 
در نهایت عرضه و تقاضا در بازار ارز با هم تناســب نخواهند داشت.این کارشناس 
اقتصادی گفت: در این شرایط  کشور با کسری بوجه هم مواجه است که تمام این 
موضوعات ریشه در عوامل خارجی دارند چراکه تجربه ثبات ارز در کشور را داریم. 
در حالیکه از سال های ۸۰ تا ۸۸ نرخ ارز ثابت بوده و یکسان سازی هم در آن دوره 
رخ داده بود و قیمت ارز کمتر از ۸۰۰ تومان رشــد داشت اما شاهد آن بودیم که 
در سه ماه اخیر نرخ ارز 3۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر در حالی که تحت 
تحریم هســتیم و تحریم عامل این شرایط شــده، امروز تنش های داخلی هم در 

خروج سرمایه هم اثر داشته که این موضوع هم در افزایش نرخ ارز اثرگذار بود.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:

۳۵ درصد ارز کشور صرف قاچاق و خروج سرمایه می شود
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گزیده خبر

نایب رییس پارلمان اروپا اخراج شد
»اوا کایلــی« نایب رییس پارلمان اروپا بدلیل ارتباط با 
پرونده فساد رشــوه از قطر، از سمتش برکنار و از این 
نهاد شــد.به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
اعضای پارلمان اروپا سه شــنبه با ۶۲۵ رای موافق در 
مقابل تنها یک رای مخالف به اخراج کایلی رای دادند.

کایلی در پی یورش پلیس بلژیک به خانه ها و دفاتر مشــکوک برخی مقام های 
اروپایی در بروکســل و کشف دســتکم ۱.۶ میلیون دالر پول نقد بازداشت و از 
سمتش تعلیق شد.وکالی کایلی می گویند که او بی گناه است و هیچ ارتباطی با 
پرونده دریافت رشــوه از قطر ندارد. دوحه نیز ارتکاب هرگونه تخلفی را رد کرده 
است.قرار است دادگاهی در بلژیک فردا چهارشنبه درباره ادامه بازداشت کایلی 
و ســه فرد دیگری که در این پرونده دستگیر شده اند، تصمیم گیری کند.کایلی 
۴۴ ساله پیشتر گوینده خبر در تلویزیون بود و از یونان به پارلمان اروپا راه یافت. 
پس از افشــای فساد مالی وی، حزب پاسوک یونان بالفاصله وی را اخراج کرد.

دادستان های بلژیک چند ماه قبل تحقیقاتی را در مورد تالش یک کشور حوزه 
خلیج فارس »برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی پارلمان 
اروپا آغاز کرد.« منابع رســانه ای فاش کرده اند که کشــور مورد نظر قطر است.

یورونیوز نوشت: کایلی پیش از این قطر را یکی از »پیشگامان حقوق کار« خوانده 
بود. این در حالی است که گزارش های زیادی منتشر شده که نشان می دهد قطر 
از کارگرانی که در ســاخت ورزشگاه های جام جهانی فوتبال در این کشور نقش 

داشتند، سوء استفاده کرده است.

آمریکا به اوکراین »پاتریوت« می دهد
دولــت آمریــکا در حال نهایی ســازی طرحــی برای 
ارسال ســامانه های پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین 
اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری راشــا 
تودی، کی یف مدت هاســت که خواستار دریافت این 
موشک هاست، زیرا روســیه به حمالتش علیه مواضع 

نظامی و زیرســاخت های اوکراین ادامه می دهد.این طرح در مراحل پایانی بوده 
و پس از تایید لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا و جو بایدن، رئیس جمهوری این 
کشور احتماال ظرف یک هفته آینده نهایی خواهد شد.هر واحد سامانه موشکی 
پاتریوت شامل واحد انرژی، ایستگاه فرماندهی، واحد راداری، آنتن و ۸ کامیون 
پرتاب کننده است که هر یک از این پرتاب کننده ها چهار موشک زمین به هوا را 
در خود جای می دهد. موشک های پاتریوت با برد ۱۶۰ کیلومتر توانایی رهگیری 
موشک ها و هواپیماها را دارند.این سامانه به شکل گسترده در جنگ خلیج فارس 
مورد آزمایش قرار گرفت و پنتاگون مدعی شــد که با استفاده از آن ۴۵ موشک 
از ۴۷ موشــک اسکاد عراقی را سرنگون کرده است.این در حالی است که بعدها 
اسرائیل افشــا کرد که این سامانه حداکثر یک موشک اسکاد را رهگیری کرده 
اســت. روزنامه نیویورک تایمز هم در سال ۲۰۱۷ گزارش داد که این سامانه در 

کمک به عربستان برای رهگیری موشک های حوثی های یمن ناتوان بود.

پاکستان، هند را به دست داشتن در 
بمبگذاری ۲۰۲۱ در الهور متهم کرد

وزیر کشــور پاکســتان، هند را به نقش داشــتن در 
بمب گذاری ســال ۲۰۲۱ در نزدیکــی منزل »حافظ 
سعید«، بنیانگذار گروه شبه نظامی »لشکر طیبه« که 
در حمله ۲۰۰۸ بمبئی مقصر شناخته شد، متهم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  در سال 
۲۰۲۱ یک بمب گذار انتحاری با یک خودرو به ایســت بازرسی در حوالی منزل 
حافظ سعید حمله کرده و به دنبال آن چهار نفر در شهر الهور پاکستان کشته 
شدند اما هیچ عضوی از خانواده حافظ سعید آسیب ندید.رعنا ثنااهلل، وزیر کشور 
پاکستان روز سه شنبه طی یک کنفرانس خبری در اسالم آباد گفت: ما شواهد و 
مدارک قاطعی داریم که نشــان می دهند، هند در این حمله دست داشته است. 
نیروهای ما شــواهدی را در دست دارند که نشان می دهند این حمله کار هند 
بوده است.وی افزود، پس از کشف این شواهد، اداره مبارزه با تروریسم پاکستان 
اخیــرا چندین عضو از یک شــبکه را به دلیل دخیل بــودن در حمله انتحاری 
۲۰۲۱ دســتگیر کرده است. به گفته وزیر کشــور پاکستان، آژانس اطالعاتی و 
تحقیقاتــی هند از این گروه حمایت کرده بــود اما ثنااهلل هیچ جزئیاتی را بابت 
اینکه این افراد چه موقع دستگیر شده اند و یا اینکه پاکستان چه نوع اطالعاتی 
دارد، ارائه نکرد.ثنااهلل ضمن اشاره به حمله سال ۲۰۲۱، تاکید کرد که در لحظه 
رخ دادن حمله، حافظ سعید در منزل نبود اما احتماال اعضای خانواده اش هدف 
قرار داشــتند. حافظ سعید در سال ۲۰۱۹ توسط پاکستان به اتهام تامین مالی 
تروریســم دستگیر شد و اکنون دوره ۳۱ ساله حبس خود را سپری می کند اما 
او در رابطه با حمله ۲۰۰۸ در بمبئی محاکمه نشــد.یک مقام ارشد اداره مبارزه 
با تروریســم پاکستان گفت، این کشور معامالتی به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون 
دالر را پیگیری کرده اســت که برای هزینه های این شــبکه صرف می شد. وی 
در ادامه ادعا کرد، شــواهدی وجود دارد که نشان می دهند این شبکه پول را از 
هند دریافت کرده بود.ســخنگوی وزارت امور خارجه هند اظهار نظری در این 

خصوص انجام نداد.

 هفته ای ۵۰۰۰ وب سایت در روسیه
 فیلتر می شود

روسیه در سال ۲۰۲۲ تاکنون، هر هفته به طور میانگین 
۴۹۰۰ وب سایت را مسدود کرده است.به گزارش ایسنا، 
طبق آمار نهاد غیردولتی روس کومزوبودا که توســط 
روزنامه کومرســانت منتشر شد، مقامات روسیه هفته 
گذشــته ۱۴ هزار و ۸۰۰ وب ســایت را مسدود کردند 

که رکورد چند ســاله باالترین آمار فیلترینگ در مدت یک هفته را شکست.این 
نهاد غیردولتی فهرســت ۶۴۰ هزار وب سایت را منتشر کرده که در حال حاضر، 
در روسیه مسدود شــده اند. مقامات مالیاتی )۴۷ درصد( و دادستانهای فدرال 
)۱۱ درصد(، در میان نهادهای دولتی بزرگترین ســهم را در دستور فیلترینگ 
وب سایت ها دارند.دیده بان اینترنت دولتی روسیه )روس کومنادزور( ماه جاری 
الیحه ای را ارائه کرد که به دفتر دادستان کل اجازه می دهد اطالعات مربوط به 
تصمیماتش را منتشر نکند.کارشناسان فناوری اطالعات به روزنامه کومرسانت 
گفتند: مقامات روســیه در خصوص فیلترینگ وب سایت ها، به سیستمی روی 
آورده اند که شــفافیت کمتری دارد.دادستان های فدرال روسیه در فاصله آغاز 
جنگ اوکراین در فوریه و اوت، مســدود کردن یا حذف ۱۳۸ هزار وب ســایت 
را افزایش دادند.از زمان جنگ اوکراین، تقریبا همه رســانه های مستقل روسیه 
یا مســدود شده یا دستور تعطیلی آنها صادر شده است.بر اساس گزارش مسکو 
تایمز، پلتفرم های شبکه اجتماعی غربی مانند فیس بوک، اینستاگرام و توییتر 

هم مسدود یا محدود شده اند.

با معرفی قانون جدید
 دسترسی هواوی به سیستم مالی آمریکا 

قطع می شود
قانونگذاران آمریکایی با هدف مقابله با پیشرفت فناوری چین، قانونی را معرفی 
کردند که دسترســی شــرکت هواوی تکنولوژی و سایر شرکت های خارجی به 
بزرگترین سیســتم مالی جهان را قطع خواهد کرد.به گزارش ایسنا، الیحه سنا 
که حامیان آن چاک شــومر، رهبر اکثریت سنا و سناتور دموکرات از نیویورک 
است، مشارکت شرکت های آمریکایی در مبادالت مالی قابل توجه با شرکت های 
خارجی که فناوری ۵G تولید می کنند و در جاسوســی صنعتی فعالیت دارند را 
ممنوع خواهد کرد. اگر هواوی به عنوان چنین شــرکتی مشخص شود، امکان 
دسترســی به بانک هــای آمریکایی را از دســت خواهد داد.تام کاتن، ســناتور 
جمهوریخواه از آرکانزاس که از حامیان این الیحه اســت، اظهار کرد: نمی توانیم 
اجازه دهیم هواوی و حزب کمونیســت چین، به اطالعات شــخصی شهروندان 
آمریکایی و سیستم های دفاعی حساس ما دسترسی پیدا کنند. ما باید به تهدید 
وحشــتناکی که این شــرکت های چینی برای امنیت ملی مــا ایجاد می کنند، 
رســیدگی کنیم.این مقررات در پرتو حمایت گسترده در واشنگتن برای یافتن 
راه هایی به منظور محدود کردن نفوذ چین و به خصوص هواوی، معرفی شــده 
است. کمیسیون ارتباطات فدرال ماه گذشته، فروش تجهیزات ساخت هواوی و 
شرکت ZTE در آمریکا را با اشاره به ریسکی که برای امنیت داده دارند، ممنوع 
کرد.قانونگذاران آمریکایی همچنین به دنبال ممنوع کردن اپلیکیشن ویدئویی 
چینی تیک تاک هستند که اف بی آی هشدار داده است ممکن است نرم افزار 
کاربران را کنترل کرده، اطالعات را به سرقت ببرد و حمالت هک انجام داده یا 
افکار کاربران را تحت تاثیر قرار دهد.بر اساس گزارش بلومبرگ، چین، اقدامات 
آمریکا برای محدود کردن ظرفیت بخش فناوری این کشور از جمله تحریم هایی 
که دسترســی به تجهیزات تولید تراشه های پیشــرفته را محدود کرده است را 
تقبیح کرد.بلومبرگ نیوز در خبر جداگانه دیگری گزارش داد دولت بایدن قصد 
دارد شــرکت تراشه ســازی YMTC و ۳۵ شرکت چینی دیگر را به لیست سیاه 
تجاری اضافه کند که مانع خرید برخی قطعات آمریکایی توســط این شرکت ها 
می شــود.منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: وزارت بازرگانی آمریکا هفته جاری این 
شرکت های چینی را به لیست سیاه تجاری خود اضافه خواهد کرد.شرکت های 
آمریکایی برای فروش به شــرکت هایی که در این لیســت سیاه قرار دارند، باید 
مجوز ویژه دریافت کنند؛ حتی اگر کاالیی که می فروشند، یک فناوری قدیمی 

باشد.

نیازی به تسلیحات دیگران نداریم
معاون نماینده روســیه در ســازمان ملل در گفت وگویی، ادعای رســانه ها و 
دولت های غربی را درباره به کار رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ روســیه علیه 
اوکراین رد کرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، دمیتری پولیانسکی، 
معاون نماینده روســیه در سازمان ملل در گفت وگو با این شبکه درباره ادعای 
غرب مبنی بر به کار رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین، این 
گزارش ها را »دروغ شــاخ دار« غرب تلقی کرده و گفت: ما هیچ مدرکی در این 
زمینه ندیده ایم.پولیانسکی در ادامه گفت: ما بارها ادعای استفاده از پهپادهای 
ایرانــی را رد کرده ایم. من فکر می کنم مجموعه صنعت نظامی ما قادر اســت 
تســلیحات کافی را برایمان  تولید کند و نیازی نداریم که تسلیحات دیگران 

استفاده کنیم.

گزارش

رهبرانعربباشریکجدیدخود»چین«،سلطهآمریکارابهچالشمیکشند
نشست های اخیر میان عربســتان سعودی و چین که برخی 
ناظران آن را »رنسانس عرب – چین« نامیده و موجب امضای 
چندین توافقنامه میان این دو کشور شده، نگرانی های عمیقی 
را بــرای آمریکا ایجاد کرده اســت؛ آمریکایــی که هر موقع 
نیاز داشته باشــد با عربستان ســعودی »دوست« و محتاج 
حمایت های سیاســی ســعودی می شــود و در عین حال از 
پیشرفت فناوری و اقتصادی چین واهمه دارد. این بار، ریاض 
و پکن با شــراکت خود و صدور بیانیه های مشــترک سلطه 
آمریکا را به چالش می کشــند.به گزارش ایسنا، پایگاه خبری 
»کریسشــن مانیتور ساینس« در گزارشــی نوشت: » آمریکا 
دیگــر تنها ابرقدرت فعال در حوزه خلیج فارس نیســت. این 
پیامی از تازه ترین نشســت در عربســتان سعودی میان شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین و رهبران کشــورهای عربی 
بود. شرکت کننده ها این نشست را »نقطه عطفی« خواندند که 
روابط سیاسی را محکم می کند و مسیر را برای نقش بزرگ تر 

چین در اقتصاد و امنیت کشورهای عربی هموار می سازد.
اســتقبال عربستان از چین پاسخی اســت هم به انتقادات از 
دولت جــو بایــدن، رئیس جمهوری آمریــکا و هم چرخش 
اســتراتژیک واشنگتن از خاورمیانه به آســیا و اروپا. عالوه بر 
این، چیزی که برخی از ناظران آن را »رنسانس عرب - چین« 
می نامند، بیانگر تالش رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس 
برای موردی است که به عقیده آن ها آمریکا در حال شکست 
در آن اســت: شــراکت قابل اعتمادی که با بادهای سیاسی 
تکان نخواهد خورد.یکی از مقامات ســعودی که ترجیح داد، 
نامــش را ذکر نکند، گفت: با وجود چین، شــما می دانید که 
کجا هستید؛ اینطور نیست که چهار سال متحد باشیم و بعد 
چهار ســال دیگر »مطرود« خوانده شوید!به نشانه روابط گرم 

میان چین و عربستان سعودی که سال ها در حال شکل گیری 
بوده اســت، این دو کشــور ۳۴ توافقنامه از جمله »توافقنامه 
همکاری جامع اســتراتژیک« را امضا کردند؛ توافقنامه ای که 
در آن پکن و ریاض متعهد شــدند تا همکاری و همبستگی 
نســبت به منافع اصلی ملی خود داشــته باشند و درها را به 
روی همکاری های امنیتی بازنگــه  دارند.ظرف دو دهه اخیر، 
کشــورهای حوزه خلیج فــارس به طور جداگانــه ای روابط 

دپلماتیک و اقتصادی را با چین ســاخته اند. چین بزرگترین 
شریک تجاری و بازار نفت عربستان سعودی است اما مراقب 
هستند تا توازن اســتراتژیک با واشنگتن برهم نخورد.اگرچه 
نشست ها میان عربستان سعودی و چین تا جایی پیش نرفت 
که پکن بخواهد ریاض را جایگزین واشــنگتن کند اما محمد 
الیحیی، تحلیلگر سعودی در مرکز بلفر دانشگاه هاروارد گفت: 
این گسترش روابط با چین در هر جهت بود و این موضوع خود 

بی سابقه بود.چین با سیستم »چین واحد« ظاهرا نوعی ثبات 
و وفاداری از خود نشان می دهد؛ چیزی که شیخ های عربستان 
آن را ترجیح می دهند اما آمریکا گاهی اوقات شــریک است و 
تنها زمانی دوست است که به نفت بیشتر یا حمایت سیاسی 
سعودی در بحرانی نیاز داشته باشد.مقامات عربستان سعودی 
به چرخش های متعدد واشــنگتن از منطقه اشاره می کنند و 
حســی مبنی بر اینکه »چتر امنیتی آمریکا غیرقابل اعتماد 
است« را عمیق تر می کند.همچنین، چین و عربستان سعودی 
در بیانیه های مشــترک خود به موضوع حقوق بشر براساس 
برابری و احترام متقابل تاکید کردند و هرگونه سیاسی سازی 
مسائل مربوط به حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن برای اعمال 

فشار و یا مداخله در امور داخلی کشورها را قویا رد کردند.
سیاست گذاران در واشنگتن پیش از این افزایش نفوذ چین در 
خلیج فارس را به عنوان »تهدید امنیتی، سایبری و نظارتی« 
برای ارتــش و دفاع آمریکا معرفــی کرده اند. همچنین، یک 
توافق میان عربســتان سعودی و شرکت غول فناوری چینی 
تحت عنوان »هواوی« این نگرانی ها را عمیق تر خواهد کرد.در 
بحبوحه نگرانی های آمریکا، ناظران سعودی بر این باورند که 
ریاض نسبت به غنیمت شمردن فرصت ها درخصوص منافع 
چین در منطقه مصمم اســت تا بدین ترتیب سرمایه گذاری 
بلند مدت چینــی را در حوزه زیرســاخت ، رباتیک و انرژی 
هســته ای در عربستان تحکیم ببخشد.یک دانشمند سیاسی 
ســعودی گفت: عربستان سعودی و کشــورهای عربی سعی 
می کنند یک توازنی را میان ایــن دو ابرقدرت ایجاد کنند و 
این کار آسانی نخواهد بود. اما سرانجام باید با چین همکاری 
کنید. نیازهای دو طرف باعث افزایش همکاری ها می شــود و 

این مسئله این بار جدی است.«

مشاور ارشد رئیس جمهوری اوکراین 
در توییتی مستقیما مدیرعامل توییتر 
را به پنهان  کــردن ترندهای مربوط 
به درگیری های کنونی در این کشور 
متهم کرد.به گزارش ایســنا، به نقل 
از پایگاه خبری راشــاتودی، میخائیل 
پودولیاک، مشــاور ارشــد ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین در 
توییتی نوشــت: »جنگ در اوکراین« 
از ترندهای توییتر ناپدید شده است؛ 
محدود کردن افراطی توییت هایی که 
به پوشش حمله روســیه به اوکراین 
اشــاره دارند. کاربــران مجاز به ثبت 
نام یــا ورود به حســاب های کاربری 
با شــماره تلفن های اوکراین نیستند.

براساس دستور کار توییتر، ترندهای 
الگوریتم  پلتفورم »توســط یک  این 
تعیین می شوند و به طور پیش فرض، 
بر اســاس افرادی که دنبال می کنید، 

عالیــق و موقعیت مکانیتــان برای 
شما تنظیم می شوند.« این الگوریتم 
»موضوعاتــی را کــه در حال حاضر 
موضوعــات مطرح هســتند به جای 
موضوعاتــی که بــرای مدتــی یا به 
صورت روزانه مطرح بودند، شناسایی 
بــه  پودولیــاک  می کنند.«ظاهــرا 
گزارشات رســانه های اوکراینی اشاره 
دارد دال بر اینکه کاربران با شــماره 
تلفن های اوکراین دیگر قادر به ورود 

یا ثبت نام در توییتر نیســتند. اگرچه 
این پلتفورم هنوز درباره این موضوع 
هیچ بیانیه ای صــادر نکرده اما ایالن 
ماســک، مدیرعامل توییتر روز شنبه 
به طرز مرموزی هشــدار داده بود که 
»ربات های« توییتــر »فردا در انتظار 
هســتند.«پودولیاک  غافلگیری  یک 
همچنین از انتشــار اخیر »فایل های 
توییتــر« که اقدامات سانســوری در 
این پلتفــورم را در بحبوحه کمپین 

ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا افشا 
کرد، انتقــاد کرده اســت.وی گفت، 
مدیریت جدید توییتر در حال حاضر 
به دنبال سانسور کردن پوشش بحران 
اوکرایــن اســت.پودولیاک نوشــت: 
ایالن ماسک مشــتاقم ببینم که آیا 
در آینده »فایل هــای توییتر« درباره 
پاییز و زمســتان ۲۰۲۲ افشا خواهند 
ایالن ماسک  اخیر  شد؟در هفته های 
با حامیان اوکرایــن از جمله مقامات 
ارشد این کشور در توییتر وارد بحث 
وجدل هایی شده است. این کشمکش 
به دنبال مطرح شدن یک طرح صلح 
از ســوی این میلیاردر آغاز شد. ایالن 
ماسک در این طرح صلح پیشنهاد داد 
کــه اوکراین باید به بی طرفی متعهد 
شــود و از ادعای خود نسبت به شبه 
جزیره کریمه چشــم پوشی کند در 
حالی که روسیه نیز باید رفراندوم ها در 
جمهوری های خودخوانده دونتسک و 
لوهانسک و همچنین مناطق خرسون 
و زاپوروژیا را »تحت نظارت ســازمان 
ملل« مجددا برگزار کند؛ اظهاراتی که 
خشم مقامات در کی یف را برانگیخت.

معاون زلنسکی ایالن ماسک را به پنهان کردن 
»جنگ« از ترندهای توییتر متهم کرد

نتایج یک نظرســنجی جدید مشــخص کرد، عمده رای 
دهنــدگان جمهوریخواه آمریکایی با وجود حمایتشــان 
از دســتورکار »آمریکا را دوباره باعظمت کنیم«، ترجیح 
می دهنــد کاندیدای دیگری غیــر از دونالد ترامپ حامی 
پیگیری این سیاست در انتخابات ۲۰۲۴ باشد.به گزارش 
ایسنا،  به نقل از پایگاه راشا تودی، نظرسنجی انجام شده از 
سوی روزنامه یو.اس.ای تودی مشخص کرد، رای دهندگان 
جمهوریخواه آمریکایی مایلند یــک کاندیدای جدید در 
سال ۲۰۲۴ سیاســت هایی را که از سوی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا مطرح شــد، پیگیری کند.

نظرســنجی انجام شده از سوی یو.اس.ای تودی/ دانشگاه 
ســافک نشــان داد،  رای دهندگان جمهوریخواه یا مایل 
بــه جمهوریخواهان با اختــالف ۶۱ درصد به ۳۱ درصد 
خواســتار آن هستند که شــخصی غیر از دونالد ترامپ 
نامزد نهایی این حزب برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ باشــد.آنها همچنین خواســتار آن هســتند که 
این نامزد جدید سیاســت هایی که دونالد ترامپ اشــاعه 
می کرد، به پیش ببرد.رونالد دی سانتیس، فرماندار ایالت 
فلوریدای آمریکا در این نظرسنجی پیشتاز نامزدی برای 

جانشــینی دونالد ترامپ بود. رای دهندگان جمهوریخواه 
دی ســانتیس را با رای ۵۶ درصد بــه ۳۳ درصد ترجیح 
دادند.دیویــد پالئولوگوس، مدیر مرکز پژوهش سیاســی 
دانشگاه ســافک گفت: یک کالنتر جمهوری خواه جدید 
در شــهر وجود دارد. دی سانتیس نه تنها در میان عموم 
رای دهنــدگان، بلکه در میان رای دهنــدگان متمایل به 
جمهوریخواه که پایگاه حامی دونالد ترامپ بوده اند، از این 
رئیس جمهور سابق پیشی گرفته است. جمهوریخواهان 
و مســتقل های محافظه کار به طور فزاینده ای ترامپیسم 

را بدون ترامپ می خواهند.دی ســانتیس که در انتخابات 
میان دوره ای ماه میالدی گذشــته در آمریکا بار دیگر به 
عنوان فرماندار انتخاب شد، به طور رسمی نامزدی خود را 
برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ اعالم نکرده است. 
ترامپ ماه گذشته میالدی با وجود عملکرد ناامیدکننده 
نامزدهای مورد حمایتش در انتخابات کرسی های کنگره و 
فرمانداری ها، کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ اعالم کرد. این رئیس جمهور سابق آمریکا 
تا مــاه اوت، یعنی پیش از آنکه این حــزب در انتخابات 
میان دوره ای ماه نوامبر بسیار بدتر از حد انتظار ظاهر شود، 
در نظرسنجی های مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری 
بالقوه حزب جمهوری خواه برای سال ۲۰۲۴ پیشتاز بود.

بر اساس نظرسنجی یو.اس.ای تودی/دانشگاه سافک، در 
صــورت برگزاری رقابت مجدد فرضــی بین جو بایدن و 
ترامپ، رئیس جمهــور دموکرات فعلی آمریکا با اختالف 
۴۷ بــر ۴۰ در میان همه رای دهنــدگان بر ترامپ پیروز 
خواهد شد. این در حالی است که در همین نظرسنجی در 
یک رقابت فرضی دی سانتیس، بایدن را با اختالف ۴۷ بر 

۴۳ شکست می دهد.

جمهوری خواهان آمریکا حامی سیاست های ترامپ هستند، نه خودش!

مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه الیحه ای با 
حمایت قانونگذاران هر دو حزب، معرفی کرد 
که ممنوعیت اپلیکیشن ویدئویی تیک تاک در 
آمریکا را به دنبال خواهد داشــت.به گزارش 
ایســنا، این الیحه در بحبوحــه نگرانی های 
آمریکا از احتمال جاسوســی از شــهروندان آمریکایی و سانسور محتوا توسط این 
اپلیکیشن، رونمایی شــده و فشار بر شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک 
اســت را تشدید می کند.دفتر سناتور روبیو اعالم کرد این قانون در صورت تصویب 
شــدن، تمامی معامالت هر شرکت شــبکه اجتماعی که تحت نفود چین و روسیه 
قرار دارد را ممنوع خواهد کرد. یک الیحه مشــابه توســط مایک گاالگر، نماینده 
جمهوریخواه و راجا کریشنامورتی، نماینده دموکرات، در کنگره آمریکا رونمایی شده 

است.ســخنگوی تیک تاک در واکنش به این الیحه، در بیانیه ای اعالم کرد: ناراحت 
کننده است که بعضی از اعضای کنگره، به جای تشویق دولت به پایان دادن بازبینی 
امنیت ملی از تیک تاک، با انگیزه سیاسی به دنبال ممنوعیت این اپلیکیشن هستند 
که هیچ ارتباطی با امنیت ملی ایاالت متحده ندارد. این شــرکت، اعضای کنگره را 
از برنامه های در دست اجرای خود برای تقویت امنیت این پلتفرم در آمریکا، مطلع 
نگه خواهد داشــت.این الیحه در پی افزایش توجه مقامات سیاسی به تیک تاک در 
واشنگتن، مطرح شده اســت. پیش از این، تالش دولت ترامپ برای ممنوع کردن 
این اپلیکیشن ویدئویی شکست خورده بود.کریس ری، مدیر اف بی آی ماه گذشته 
گفته بود فعالیت های تیک تاک در آمریکا، نگرانی های امنیت ملی ایجاد کرده و این 
ریســک وجود دارد که دولت چین از تیک تاک برای تحت تاثیر قرار دادن کاربران 
یا کنترل دستگاه آنها استفاده کند.آالباما و یوتا، هفته جاری به ایالت های آمریکایی 

دیگر پیوســتند که استفاده از اپلیکیشن ویدئویی چینی تیک تاک در دستگاه ها و 
شبکه های رایانه ای دولت های ایالتی را به دلیل نگرانی پیرامون امنیت ملی، ممنوع 
کردند.دونالــد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا در ســال ۲۰۲۰ تالش کرد مانع 
دانلود وی چت و  تیک تاک در آمریکا شده و دسترسی به این اپلیکیشن های چینی 
را مســدود کند اما در مبارزات حقوقی، شکســت خورد. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در ژوئن سال ۲۰۲۱ فرامین اجرایی دونالد ترامپ برای ممنوعیت دانلود این 
اپلیکیشــن ها را لغو کرد و به وزارت بازرگانی دستور داد درباره نگرانی های امنیتی 
مربوط به این اپلیکیشن ها، بررســی الزم را انجام دهد.کمیته امور سرمایه گذاری 
خارجی در آمریکا که خرید شــرکت های آمریکایی توســط خارجی ها را با هدف 
بررســی ریسک های امنیت ملی مرور می کند، به دلیل نگرانی از احتمال دسترسی 
دولت چین به اطالعات شهروندان آمریکایی، در سال ۲۰۲۰ به بایت دنس دستور 
داد فعالیت های آمریکایی تیک تاک را بفروشد.بر اساس گزارش رویترز، این کمیته 
و تیک تاک ماه هاســت سرگرم مذاکره بوده تا به توافق امنیت ملی برای حمایت از 

اطالعات بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر این اپلیکیشن دست پیدا کنند.

رونمایی الیحه سنای آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک
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دانشــمندان ژن های کلیدی مرتبط با اســب های مسابقه موفق را 
کشــف کرده اند و ادعا می کنند که می توانند به پرورش اسب های 
قدرتمندتر کمک کنند.به گزارش ایســنا و بــه نقل از دیلی میل، 
دانشــمندان مجموعه ای از ژن ها را در اســب های مسابقه ای موفق 
شناســایی کرده اند که می تواند به ایجاد اسب های قدرتمندتر برای 
مسابقات اسب دوانی کمک کند.آنها ژنوم اسب های مسابقه تروبرد، 
عربی و مغولی را با اسب هایی که برای سایر ورزش ها و اوقات فراغت 
پرورش داده شــده اند، مقایســه کردند.متخصصان هفت ژن را در 
نژادهای مسابقه شناسایی کردند که همگی نقش مهمی در عضالت، 
متابولیسم و زیست شناســی عصبی این حیوانات دارند. از جمله ی 
ایــن ژن ها می توان به ژن NTM که به رشــد مغز کمک می کند و 
بر یادگیــری و حافظه تأثیــر می گــذارد و ژن MYLK۲ که برای 
انقباض عضالنی الزم است، اشــاره کرد.این پژوهش جدید توسط 
پژوهشگرانی از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و شرکت ایرلندی علوم 

اسب موسوم به پالسویتال)Plusvital( مستقر در دوبلین انجام شد.
پروفســور املین هیل از شرکت پالســویتال و نویسنده اصلی این 
پژوهش گفت: تعداد بســیار زیادی از نژادهای اسب که طی صدها 
سال گذشته در سراسر جهان توســعه یافته اند، با پرورش انتخابی 
برای صفات مختلف مــورد نظر پرورش دهندگان به دقت شــکل 
گرفته اند. این منجر به تولد اســب های قد بلند، اسب های کوچک، 
اسب های کشــنده قدرتمند، اسب های ســواری مفید و اسب های 

مسابقه ای سریع شده است.

یک دســتگاه متصل به تلفن هوشمند از نور برای تشخیص ماالریا 
تنها در ۱۰ ثانیه اســتفاده می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو 
اطلس، در حالی که ردیابی عفونت ماالریا در جمعیت های در معرض 
خطر بسیار مهم است، گرفتن و تجزیه و تحلیل نمونه خون می تواند 
مشکل ساز و وقت گیر باشد. اکنون یک دستگاه جدید برای کمک به 
حل این چالش طراحی شده است، زیرا از نور برای تشخیص بیماری 
در عرض چند ثانیه استفاده می کند.اما چه اشکالی در نمونه گیری 
خون وجود دارد؟ ماالریا عمدتاً در کشــورهای در حال توسعه رخ 
می دهد، جایی که آزمایشــگاه هایی که نمونه های خون را پردازش 
می کنند، معموالً بسیار اندک هستند. این بدان معنی است که انجام 
مداوم و فراوان آزمایش خون در این جوامع می تواند چالش برانگیز 
باشــد. حتی اگر نمونه ها در محل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، 
انجام این کار باز هم شامل افزودن یک معرف شیمیایی به هر یک و 
سپس انتظار برای ارزیابی نتایج است.عالوه بر این، بسیاری از مردم 
دوســت ندارند از آنها نمونه خون گرفته شود، بنابراین ممکن است 

تمایلی به شرکت در آزمایش های تشخیص ماالریا نداشته باشند.
اینجاست که طیف سنج دستی کوچک مینیاتوری وارد می شود. این 
دستگاه توسط گروهی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا به سرپرستی 
دکتر مگی لرد ساخته شده است.استفاده کنندگان از این دستگاه به 
سادگی می توانند انتهای طیف سنج را روی الله گوش یا نوک انگشت 
بیمار فشار دهند، سپس دکمه ای را فشار دهند تا آن را فعال کنند. 
این دستگاه با تابش یک پرتو نور فروسرخ بی ضرر به بافت زیرین، به 

مدت پنج تا ۱۰ ثانیه به کاربر پاسخ می دهد.

دانشمندان ژن اسب های 
مسابقه برنده را کشف کردند

استفاده از نور و تلفن هوشمند 
برای تشخیص ماالریا 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فرود کپسول اوریون سازمان فضایی ناسا در اقیانوس آرام

مالقات نزدیک با تویوتا راو 4 برقی کامالً ناشناخته!
خودروهای برقی با سرعت هرچه تمام تر به پیش می تازند و علیرغم انتقادات موجود، قطعا شما از دیدن تویوتا راو ۴ برقی تعجب خواهید 
کرد! همانطور که می دانید برخی کارشناسان از این خودروساز ژاپنی بخاطر عقب ماندگی در برقی سازی محصوالتش انتقاد کرده اند اما 
ژاپنی ها چند سال قبل قدم در این وادی گذاشته بودند.اولین خودروی برقی تویوتا که با نام bZ۴X شناخته می شود حاشیه های زیادی 
دارد و اگرچه چند ماهی تا عرضه آن به بازار باقی مانده اما ما می خواهیم به ۲۵ ســال پیش بازگردیم یعنی زمانی که تویوتا خودروی 
تمام برقی راو ۴ را تولید کرده بود! این خودروساز دوست داشتنی در سال ۱۹۹۷ حدود ۱۵۰۰ دستگاه راو ۴ برقی را برای تست واقعی 
تکنولوژی خودروهای برقی ســاخت.خودروهای موردبحث از باتری نیکل-فلز هیدرید ۲۷ کیلووات ساعتی، پیشرانه ۶۷ اسب بخاری و 
گیربکس تک سرعته استفاده می کردند و در ابتدا فقط برای مشتریان سازمانی تدارک دیده شدند تا تویوتا در پایان قرارداد بتواند آن ها 
را بازخرید کند. خودروی موردبحث وزن ۱۵۶۰ کیلوگرمی داشت و بنابراین فقط ۲۶۵ کیلوگرم سنگین تر از راو ۴ بنزینی آن زمان نشان 
می دهد. شــعاع حرکتی ۱۵۳ کیلومتری، حداکثر ســرعت ۱۲۶ کیلومتر در ساعتی و راندمان تخمینی ۲۶.۹ کیلووات ساعت در ۱۰۰ 

کیلومتر بخشی از مشخصات عملکردی راو ۴ برقی به شمار می رفتند.

مودریچ: این بدترین داوری بود که دیدم
کاپیتان تیم ملی فوتبال کرواسی بعد از شکست سنگین برابر آرژانتین به انتقاد از عملکرد داوری پرداخت.به گزارش ایسنا و به 
نقل از بی تی اســپورت ، تیم ملی فوتبال کرواســی در نیمه نهایی جام جهانی قطر به مصاف آرژانتین رفت و با سه گل شکست 
خورد.لوکا مودریچ بعد از بازی گفت: به نظرم این بدترین داوری بود که دیدم و این را به این خاطر که شکست خوردیم نمی گویم 
بلکه این واقعیت است.او ادامه داد: ما تیم برتر میدان بودیم و بهتر از حریف کار کردیم تا اینکه داور یک پنالتی نادرست به سود 
آرژانتین گرفت و روند بازی تغییر کرد.این بازیکن باتجربه گفت: ما برای پیروزی و صعود به فینال به میدان رفتیم اما متاسفانه 
شکســت خوردیم و از این شکســت ناراحت هستیم. هنوز کار ما تمام نشده اســت و باید در رده بندی هم به میدان برویم و به 
دنبال پیروزی در بازی پایانی خود هستیم.وی افزود: به مسی تبریک گفتم او شایسته قهرمانی در جام جهانی است چرا که در 

این رقابت ها عملکرد خوبی داشته است.تیم ملی فوتبال کرواسی در رده بندی به مصاف بازنده مراکش با فرانسه خواهد رفت.

بیا هک قصرِ اَمَل سخت سست بنیادست
بیار باده هک بنیادِ عمر رب بادست

غالمِ همتِ آنم هک زریِ چرخِ کبود
ز ره هچ رنگِ تعلق پذرید آزادست

هچ گویمت هک هب میخاهن دوش مست و خراب
سروشِ عالَمِ غیبم هچ مژده اه دادست

هک ای بلندنظر شاهبازِ سِدره نشین
نشیمن تو هن این کُنجِ محنت آبادست

تو را ز کنگرهٔ رعش می زنند صفیر
نمت هک رد این دامگه هچ افتادست ندا

نصیحتی کنمت یاد گیر و رد عمل آر
هک این حدیث، ز پیرِ طریقتم یادست

پیشنهاد

چهره روز

جاهای تاریک
جاهای تاریک رمانی از گیلیان فلین، نویسنده و فیلم نامه 
نویس آمریکایی است که از بین سه آثارش، رمان دختر 
گمشده شناخته شده تر است و برای این رمان، چندین 
جایزه کسب کرده است.داستان این رمان، در مورد لیبی 
َدی اســت. دختری هفت ساله که خانواده اش را در اثر 
یک قتل عام وحشتناک از دست داده است.در قسمتی 
از کتاب آمده است:متوفیان شامل میشل دی، ده ساله؛ 
دبی دی، نه ساله و مادرِ سرپرسِت خانوار، پتی دی، سی 
و دو ساله بوده اند. میشل دی خفه شده است. دبی دی 
بر اثر جراحات حاصل از ضربه تبر فوت کرده است و پتی 
دی بر اثر جراحات حاصل از دو بار تیراندازی، زخم های 
تبر و بریدگی های عمیقی که توسط یک دشنه شکاری 
ایجاد شده فوت کرده است. شما در حین خواندن این دسته از کتاب ها باید به خوبی همه چیز را زیر 
نظر داشته باشید. چون شاید توسط نویسنده زیرک، به بازی گرفته شوید. باید دقت کنید که اتفاقات 
کتاب چه ربطی به همدیگر دارند، آیا دیالوگ های کتاب همین طوری عادی هســتند و یا نه، دیالوگ 
هایی خاص هستند که در حل معما نقش خواهند داشت. باید سعی کنید انگیزه های پنهان شخصیت 
های کتاب را کشف کنید و…اما در کتاب جاهای تاریک نیاز به دقت و انرژی زیادی نیست. کاری که 
گیلیان فلین در این کتاب انجام داده، فقط کش دادن بیش از حد آن است.اگر رمان های معمایی دیگر 
را از نویســنده های غربی خوانده باشید، می دانید که این کش دادن داستان، امری طبیعی است. و به 
همین خاطر این کتاب ها مخاطب را خیلی کم هیجان زده می کنند مگر در قسمت هایی خاص و یا 
انتهای کتاب. اما در مورد جاهای تاریک باید بگم که قسمت های هیجان انگیز آن بسیار کم بود و  پایان 

داستان هم به شکل وحشتناکی ناامید کننده بود.

داریوش مهرجویی
داریــوش مهرجویــی )زادهٔ ۱۷ آذرِ ۱۳۱۸( کارگردان، 
تهیه کننــده و فیلم نامه نویــس ایرانی اســت. او یکی از 
فیلم ســازان برجســتهٔ ایران و از چهره های اصلی موِج 
نوی سینمای ایران است.مهرجویی عالوه بر فعالیت در 
سینما، به نوشتن رمان و ترجمه نیز می پردازد. در ۱۳۹۳ 
از سوی سفیر فرانســه جایزهٔ شوالیه ادب و هنر فرانسه 
به او اهدا شــد. او فارغ التحصیل رشتهٔ فلسفه از دانشگاه 
کالیفرنیا، لس آنجلس آمریکا است.مهرجویی با ساخِت 
فیلِم گاو )۱۳۴۸( نگاه ها را متوجه ســینمای ایران کرد 
و به موج نوی ســینمای ایران شکل داد. پس از انقالب 
۱۳۵۷ مدتی از ایران مهاجرت کرد، اما چند سال بعد به 
کشور بازگشت و به فیلم سازی پرداخت و عضو پیوستهٔ 
فرهنگســتان هنر شــد. غیر از گاو، از دیگر فیلم های مهم او می توان به اجاره نشین ها )۱۳۶۵(، هامون 
)۱۳۶۸(، ســارا )۱۳۷۱(، پری )۱۳۷۳(، لیال )۱۳۷۵(، درخت گالبی )۱۳۷۶(، مهمان مامان )۱۳۸۲( 
و ســنتوری )۱۳۸۵( اشــاره کرد.براساس نتایج یک نظرسنجی در ســال ۱۳۸۳، مهرجویی با آفریدن 
هفت شخصیت، بیشترین شخصیت سینمایِی ماندگار را در سینمای ایران خلق کرده است. همچنین، 
شــخصیت هامون در فیلمی به همین نام از مهرجویی، ماندگارترین شخصیت در تاریخ سینمای ایران 
دانسته شده است.مهرجویی بارها جزء برترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران انتخاب شده، از جمله در 
نخســتین رأی گیری مجلهٔ فیلم به ســال ۱۳۶۷ و در رأی گیری سال ۱۳۷۸ مجلهٔ دنیای تصویر و در 
نظرسنجی سال ۱۳۸۱ مجلهٔ نقد سینما.او در رأی گیری ۱۳۹۸ مجلهٔ فیلم به عنوان بهترین کارگردان 
تاریخ سینمای ایران انتخاب شــد. داریوش مهرجویی در ۱۷ آذر ۱۳۱۸ در تهران]۸[ در خانواده ای از 

طبقه فرودست جامعه به دنیا آمد.

فرهنگ

بهزاد غریب پورـ  تصویرگر و گرافیســتـ  در ۶۵ سالگی 
از دنیا رفت.به گزارش ایسنا، بهروز غریب پور ـ برادر این 
هنرمند و هنرمند تئاتر ـ با اعالم این خبر نوشته است: 
»بــرادر عزیزمان، بهزاد هنرمند گرافیســت و تصویرگر 
نام آور بین المللی از میانمان به لطافت یک پرنده پر کشید 
و رفت. جایش تا ابد خالی خواهد ماند.«کیانوش غریب پور 
ـ برادر دیگر این هنرمند و گرافیست ـ هم نوشته است: 
»بهزاد غریب پور، برادر، استاد و جانم، دیشب )سه شنبه، 
۲۲ آذرماه( در غربت، به دیدار آشــنایان آســمان رفت. 
روح مهربانش تابان«بهزاد غریب پور متولد ســال ۱۳۳۶ 
در شهر سنندج و دانش آموخته رشته گرافیک دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و با تاسیس استودیوی 
»تینو گرافیک« در ســال ۱۳۶۳، فعالیت  خود در حیطــه تصویرگری و طراحی گرافیک و تبلیغات را 
پی گرفت که تا ۱۳۹۴ ادامه داشت.تدریس در دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر و ده ها دوره و کارگاه 
آموزش تخصصی تصویرگری و طراحی کتاب از دیگر فعالیت های فرهنگی او بوده است.عالوه بر این ها، 
مدیریت هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشــارات افق، محراب قلم، قدیانی، سروش 
و غیره را نیز عهده دار بوده اســت.از ســال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ عضو هیات داوران بسیاری از جشنواره های 
تجسمی بوده که دوساالنه تصویرگری تهران، جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی و جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر از آن جمله اند.او از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ عضو اولین هیات مدیره انجمن تصویرگران ایران 
بوده اســت. از فعالیت های بین المللی او می توان به شرکت در گردهمایی طراحی کتاب آسیاپاسیفیک 
یونســکو، سال ۱۹۸۴ در ژاپن اشاره کرد.همچنین در سال ۱۹۹۹ عضو هیات داوران جشنواره نوما، در 

همان مرکز فرهنگی یونسکو بود.

»بهزاد غریب پور« درگذشت
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