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بدقولی بانک ها و هشدار موِج بعدِی 
کمبوِد دارو

بحران نقدینگی همچنان تامین دارو را با خطر جدی مواجه کرده اســت؛ 
بانک ها همچنان کارشــکنی کرده و برخــالف مصوبات طرح دارویاری، به 
داروسازان تســهیالت ارائه نمی کنند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی را در 
زمینه تامین دارو برای ماه های باقی مانده امسال و همچنین سال آینده به 
صدا درآورده است.به گزارش ایسنا،  با اجرای طرح دارویاری که اکنون پنج 
ماه از اجرای آن می گذرد، گمان می رفت که آرامش بر حوزه دارویی کشور 
حاکم شود و دیگر چالش هایی مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند 
که دارویاری چالش هــای ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و 
واردکنندگان دارو ســرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی 
کشــور نیســتند، اما گرفتاری های دیگری از جنس تامین نقدینگی،   رخ 
نشــان داده اســت؛ موضوعی که واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی 
مورد نیاز کشــور و همچنین ایجاد ذخایر مناســب و استراتژیک دارویی 
برای ماه های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین 
داروی بیماران محســوب می شود که متاسفانه به ســرعت بر بازار عرضه 
داروی بیماران تاثیر می گذارد؛ اتفاقی که در شــهریور و مهر ماه امســال، 
آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقالم دارویی نظیر ُمسکن ها، 
آنتی بیوتیک ها و سوسپانسیون های اطفال و اقالمی مانند سرم و... رخ نشان 

داد و مشکالتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد.

احتکار و گران فروشی، کمبود نقدینگی و آشفتگی در دارو
در عین حال طبق گفته مسئوالن سازمان غذا و دارو، احتکار و گران فروشی 
مواد اولیه دارویی و دارو از ســوی برخی شرکت های دارویی نیز بر کمبود 
دارو و آشــفتگی عرضه و تقاضای دارویی دامن زده و آن را تشــدید کرده 
اســت؛ در همین راســتا چندی پیش ذبیح اهلل خداییان- رئیس سازمان 
بازرسی کل کشــور از اتهام ۴ شرکت دارویی در اخالل نظام دارو، احتکار 
و گران فروشــی خبر داد و گفت: پرونده چهار شــرکت متخلف در نظام 
تامین داروی کشــور به زودی به دستگاه قضا ارجاع داده می شود.به گفته 
وی، برای این چهار شــرکت دارویی به اتهام اخالل در نظام دارو، احتکار و 
گران فروشی پرونده تشکیل شــده و به زودی پرونده آنها به دستگاه قضا 

ارجاع داده می شود.

بهبود وضعیت کمبودهای دارویی
بر این اســاس با ورود تیم جدید سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی به 
مساله کمبود دارو، تولیدکنندگان دارو در حال حاضر به صورت سه شیفت 
در حال تولید و تامین دارو و رفع کمبودها هســتند. از ســوی دیگر هم با 
برنامه ریزی ســازمان غذا و دارو برای واردات آنتی بیوتیک، سوسپانسیون، 
ســرم و...، این اقالم در چند محموله وارد کشــور شــدند و شــرایط بازار 
دارویی کشــور اندکی آرامش یافت. به طــوری که در حال حاضر به گفته 
دکتر ســید علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروســازان ایران،   وضعیت 
کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم ها و 
آنتی بیوتیک ها رو بهبود است. البته در برخی اقالم مانند برخی اسپری های 
تنفســی که کورتونی و وارداتی هستند، مقداری کمبود وجود دارد. با این 

حال در کل وضعیت کمبودهای دارویی رو بهبود است.

خطر کمبود دارو در زمستان
با این حال مشــخص است که بهبود وضعیت کمبودهای دارویی می تواند 
مقطعی و زودگذر باشد؛ چراکه صنعت داروسازی کشور در شرایط سختی 
به ســر می برد؛ کمبود نقدینگی، طلب های بیمــه ای و در کنار این موارد 
افزایــش روز افزون قیمت ها وضعیت اقتصادی آشــفته ای را برای صنایع 
داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای 
مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیالت ویژه بانکی تا سقف 
۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروســازان کشــور بیاید تا تامین داروی 
مردم با وقفه مواجه نشود، اما این بار بانک ها هم کارشکنی کرده و با وجود 
دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیالت به صنایع 
داروسازی کشور، ســنگ اندازی می کنند؛ موضوعی که می تواند در مسیر 
تامین دارو در ماه های آینده ســدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج 
و ســرگردانی تامین دارو قرار دهد. این در حالی است که طبق پیش بینی 
وزارت بهداشت در بهمن ماه امسال نیز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهیم 
شــد و در عین حال احتماال کرونا نیز در زمستان امسال روندی افزایشی 
خواهد داشت؛ پیش بینی هایی که نیاز کشور را به دارو و تقاضا را برای دارو 

فزاینده می کند.

وعده های بی سرانجام بانکی به داروسازان 
بر این اســاس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین 
دارو، دغدغه اصلی صنعت داروســازی کشور اســت. از آنجایی که بروز 
چنین چالشــی پیش از اجرای دارویاری پیش بینی می شد، قرار بود که 
بعــد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، 
تســهیالت بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این 
زمینه به تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعالم مسئوالن سازمان 
غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تســهیالت بانک ها 
به شرکت های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت ها افزایش 
یابد.همچنین بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای 
ارائه تســهیالت بر اساس فروش شــرکت ها وجود دارد و بانک ها مجاز 
بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش ســال قبل شرکت ها، به آن شرکت 
تسهیالت بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابالغ معاون اول رییس 
جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعالم شد که بانک ها 
می توانند به  جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت های 
داروســازی به آن ها تســهیالت ارائه کنند؛ وعده ای کــه البته به گفته 
داروسازان هرگز عملی نشد. عالوه بر این ارائه تسهیالت اختصاصی نیز به 
صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار 
میلیارد تومان مصوب شــده بود که البته علی رغم درخواست های مکرر 
ســازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیالت، 
امــا به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین ســازمان غذا و دارو هنوز 
چنین اتفاقی نیفتاده و بی توجهی بانک ها در زمینه ارائه تســهیالت به 
صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه 
قرار داده اســت.با این حال متاسفانه بانک های عامل علی رغم مصوبات 
و دســتور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیالت 
بانکی به داروســازان کارشکنی می کنند که این موضوع تامین داروهای 
اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این 
داروخانه و آن داروخانه می کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه 
تاخیر در پرداخت این تسهیالت می تواند به قیمت به خطر افتادن جان 

بیماران نیازمند دارو تمام شود.

معاون استانداری تهران اعالم کرد
احتمال لغو داربی

با ادامه تشدید آلودگی هوا و استمرار پایداری هوا بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، 
مدارس و دانشگاه های اســتان تهران به جز شهرستان های فیروزکوه، دماوند و پردیس برای روزهای 

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ۲۷ ، ۲۸ و ۲۹ آذر ماه به صورت غیر حضوری فعال خواهند بود.
به گزارش ایســنا، عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران که ریاســت جلسه 
امروز شــنبه کمیته اضطرار آلودگی هوا را بر عهده داشــت در تشریح مصوبات این جلسه گفت: با 
توجه به تشــدید آلودگی هوا و اســتمرار پایداری هوا روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته 
جاری ۲۷ و ۲۸  و ۲۹ آذر ماه مدارس و دانشگاه های تهران در تمامی مقاطع به جز شهرستان های 
فیروزکــوه، دماوند و پردیس به صورت غیر حضوری دایر خواهند بود.وی افزود: مهدهای کودک و 
پیش دبســتانی ها در تهران به جز شهرستان های فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل خواهند بود.

ملکی ادامه داد: فروش طرح ترافیک برای این سه روز توسط شهرداری تهران متوقف خواهد شد و 
فروش ممنوع اســت همچنین نیاز است که شهروندان از ترددهای غیر ضرور خودداری کرده و در 
صورت لزوم حتما از ماســک مناسب N۹۵ استفاده کنند.وی تاکید کرد: روسای ادارات نیز باید با 
مرخصی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند. از سوی دیگر فعالیت کارخانه های تولید شن و 
ماســه نیز تا روز چهارشنبه متوقف خواهد بود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران این 
را هم گفت: به وزارت کشور پیشنهاد داده می شود که ساعت کاری ادارات دو ساعت کاهش پیدا 
کند که در صورت تایید این موضوع ابالغ می شود. این کار با هدف کاهش بار ترافیکی شهر انجام 
می شــود.ملکی درباره تکلیف برگزاری شهرآورد پایتخت نیز گفت: در جلسه مقرر شد این بازی با 
توجه به شــرایط و با احتمال زیاد لغو شــود و این موضوع باید به عنوان پیش آگاهی به فدراسیون 
اعالم شــود.معاون اســتاندار تهران با تاکید بر اینکه تا کنون گزارشــی مبنی بر استفاده از مازوت 
در نیروگاه های اســتان تهران به دست استانداری تهران نرســیده است، افزود: با توجه به گزارش 
شهرداری تهران مبنی بر افزایش معنادار SO۲ در برخی روزهای هفته گذشته مقرر شد در جلسه 
آینده کمیته اضطرار آلودگی هوا گزارشــی از سوی محیط زیست، وزارت صمت و شرکت پخش و 
پاالیش مبنی بر استفاده از سوخت گازوئیل با گوگرد باال و یا سوخت بدون استانداردهای الزم در 
نیروگاه ها و صنایع ارائه شود اما گزارشی از استفاده از مازوت و سوخت غیر استاندارد در نیروگاه ها 
به ما ارائه نشده است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیت های ورزشی عمومی در محیط های باز 
تا روز چهارشــنبه متوقف است فعالیت های قهرمانی نیز تعطیل خواهد بود. بر همین مبنا احتماال 
دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس در روز سه شنبه لغو خواهد شد و نیاز است که این موضوع به 

عنوان پیش آگاهی به فدراسیون فوتبال اعالم شود.

طال و سکه بخریم یا نخریم؟
رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: بر این اساس، مردم بهتر است زمانی که ثبات قیمت ها را داریم، 
اقدام به خرید و فروش کنند تا در درازمدت دچار آســیب مالی نشــوند.نادر بذرافشان در کافه خبر 
خبرگزاری خبرآنالین اظهار داشت: توصیه ما همیشه به مردم این است که در شرایطی که طوفان 
قیمتی اســت و قیمت ها در اوج اســت، ســعی کنند به بازار ورود نکنند و همیشه در زمان ثبات 
قیمت هــا به مبادالت خود در رابطه با خرید ســکه و مصنوعات طال اقــدام کنند.وی افزود: تجربه 
نشــان داده که احتمال این که کنترل قیمت ها اتفاق بیفتد که مســیر قیمت ها تغییر کند و روند 
کاهشــی قیمت شــدت بگیرد، وجود دارد.رییس اتحادیه طال و جواهر تصریح کرد: بر این اساس، 
مردم بهتر اســت زمانی که ثبات قیمت ها را داریم، اقدام بــه خرید و فروش کنند تا در درازمدت 
دچار آسیب مالی نشوند.بذرافشان در پاسخ به این پرسش که توصیه شما در حالی است که وقتی 
به مردم گفته می شــود االن زمان مناسبی برای ورود به بازار نیست، در مقابل عنوان می کنند که 
همیشــه به ما گفته می شــود که االن زمان ورود به بازار نیست، اما شاهد هستیم که قیمت ها باال 
مــی رود و در قیمت های باال می ماند و دیگر توان خرید نداریم. یعنی اعتمادی وجود ندارد، عنوان 
کرد: ما این تجربه را هم داشــتیم که قیمت ها کاهشــی شده اســت.وی ادامه داد: در یک دوره ای 
قیمت سکه ۱۱ میلیون تومان شد و در دوره ای هم ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می شد. زمانی که 
سیاست هایی اجرا می شود و یک مقداری هم خبرهای سیاسی و اقتصادی مثل برجام یا کنترل ارز 
منتشر می شد، قیمت ها دستخوش تغییر می شود.رییس اتحادیه طال و جواهر خاطرنشان کرد: این 

صحبت من روی این مبنا است. زمانی که تغییر قیمت بین یک تا دو درصد باشد.

رئیس ســازمان انرزی اتمی کشور گفت: امروز با اجرای قانون اقدام راهبردی 
غنی ســازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی سازی کشور 
به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت رســیده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از خانه ملت، اعضای فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی 
با حضور در ســازمان انرژی اتمی و دیدار با رئیس و متخصصان و مدیران این 
سازمان از نزدیک در جریان پیشرفت های صنعت هسته ای و آخرین تحوالت 
فنی و سیاسی در خصوص مذاکرات با طرف های خارجی و همچنین تاثیرات 
اجــرای قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس قرار گرفتند.در ابتدای این دیدار 
میرتاج الدینی، رئیس فراکســیون در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای هسته ای گفت: با توجه به نزدیکی به ایام بررسی لوایح بودجه و برنامه 
و نگاه راهبردی اعضای فراکســیون به موضوعات کشــور بر آن شدیم تا طی 
جلسه ای از نزدیک با پیشــرفت ها و البته مطالبات و انتظارات سازمان انرژی 
اتمی آشنا شویم.وی افزود: با وجود تالش دشمنان برای خاموش کردن مشعل 
فروزان دانش و فناوری هســته ای کشور، همه ساله شاهد ثمرات جدیدی در 
این صنعت به دست متخصصان داخلی هستیم و شهدای هسته ای با خون خود 
حق مسلم صنعت هســته ای صلح آمیز مارا اثبات کردند.نماینده مردم تبریز 
تاکید کرد: ما از حق هسته ای خود کوتاه نمی آییم و با وجود دشمنی ها و مانع 
تراشــی های غرب و شرق دنیا، در راه کسب دانش و فناوری هسته ای با تالش 
دانشــمندان ایرانی به جایی رسیدیم که هم به دانش بومی و هم بازدارندگی 

دست پیدا کردیم.

قانون اقدام راهبردی قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته ای بود
در این نشســت محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان انرژی 
اتمی در این جلسه اظهار داشت: قانون اقدام راهبردی قانون خوبی برای توسعه 
صنعت هسته ای بود و بخوبی اجرا شده است.وی افزود: اجرای این قانون غنی 
سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی سازی کشور به بیش 
از دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است.معاون رییس جمهور گفت: سند 
جامعی برای پیشــرفت صنعت و ایجاد ظرفیت بومی در سطح صنایع کشور 
تدوین شده است که بر اساس آن برنامه های سازمان پیش می رود.وی با بیان 
اینکه انرژی هســته ای و تولید برق اتمــی صرفه جویی اقتصادی زیادی برای 
کشــور داشته و در کاهش مصرف سوخت فسیلی و تجدید ناپذیر و مشکالت 
محیط زیستی موثر است، گفت: در صورت توجه به این موضوع می توان منابع 
خوبی برای توســعه دانش هسته ای و کمک به بخش های دیگر نظیر پزشکی 

و کشاورزی تأمین کرد. البته توجه به سهم بودجه عمرانی سازمان که سال ها 
مغفول مانده اســت در فصل بودجه نیز یکی از مطالبات ما از دولت و مجلس 
محترم است.به گزارش خانه ملت در این نشست کمالوندی، سخنگو و معاون 
امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی نیز در خصوص آخرین 
دستاوردهای فنی و تاثیر آن در مذاکرات و اجرای قانون اقدام راهبردی گفت: 
قانون اقدام راهبردی شــرایط خوبی را برای کشــور ایجــاد کرد و امروز غنی 
ســازی ما بر اســاس این قانون و بطور رسمی به ۶۰ درصد رسیده است و در 
کنار تحقیق و توســعه مســتمر و بدون وقفه، تکامل ماشین های سانتریفیوژ 
نســل جدید در بهترین شرایط قرار دارد.وی با اشاره به اظهارات رسانه ای گاه 
و بیگاه غرب در خصوص دیگر گزینه ها گفت: این یک واقعیت روشن است که 
اینگونه حرف ها فقط کاربرد رسانه ای و تبلیغاتی دارد و بی تردید ظرفیت ها و 

توانایی های هسته ای ایران واقعیت ها را بر آنها تحمیل می کند.

تبدیل یک مجموعه تحقیقاتی به یک مجموعه صنعتی و کار آمد
در ادامه جلســه دکتر محمد قنادی، معاون برنامه ریزی هســته ای و نظارت 
راهبردی سازمان با اشاره به برنامه راهبردی طوالنی مدت سازمان انرژی اتمی 
گفــت: در دوره اخیــر و با مدیریت جدید تالش بر این شــد که دانش بومی 
هسته ای که حاصل تالش متخصصان داخلی است در مسیر صنعتی سازی و 
استفاده برای مردم در آید و سازمان از یک مجموعه تحقیقاتی به یک مجموعه 

صنعتی و کار آمد برای کشور تبدیل شود.

ساخت رآکتور بومی از برنامه های اصلی سازمان است
وی تصریــح کرد: ورود به حوزه تامین دارو برای بیماری های مختلف از جمله 
سرطان ها و بیماری های قلبی، دفع آفات کشاورزی، پرتو دهی مواد غذایی برای 
افزایش ماندگاری و حفظ خواص محصوالت کشاورزی و کاهش فساد پذیری 
از جمله گام های نوین در عرصه عمومی برای استفاده مردم از دانش هسته ای 
است، همچنین توسعه نیروگاهی و تولید انرژی با به کارگیری صنعت هسته ای 
و طراحی و ساخت رآکتور بومی از برنامه های اصلی سازمان است تا مردم طعم 
شیرین دانش هســته ای را بچشند.بر اساس این گزارش در این جلسه آقایان 
عمویی و شریعتی نمایندگان تهران، داوودی نماینده سراب، متفکر آزاد نماینده 
تبریز، پاکمهر نماینده بجنورد، اسحاقی نماینده قائنات، فیروزی نماینده نطنز 
و وحیدی نماینده بجنورد به بیان نظرات، دغدغه ها و نکات خود با مسئوالن و 

متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران پرداختند.

اسالمی:

ظرفیت غنی سازی کشور به بیش از دو برابر کل تاریخ رسیده است

قیمت کاالها 2 برابر شد

 کاهش قدرت خرید به مرحله هشدار رسید
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

وعده توخالی کاهش تورم از 
سال آینده

اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مشــکل دیگر بانک های هستند که به غده های سرطانی تبدیل 
شــدند. این غده های سرطانی در اقتصاد کشور را باید تعطیل کنند و این مجموعه هایی که دردسر اقتصاد 
کشور شده اند باید یا تعطیل یا در هم ادغام شوند. اما موضوع این است که این بانک ها و مجموعه ها متعلق به 
بنیادها و ستادها هستند.حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره التهابات بازار ارز و دالیل 
افزایش نرخ دالر اظهار داشــت: به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز اســت و دولت هر صبح به بانک ها و 
صرافی ها اعالم می کند که امروز نرخ دالر و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.وی با بیان اینکه دولت به 
دلیل کســری بودجه نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام کرده  است، ادامه داد: به نظر می رسد دولت توان اداره 

امور را ندارد و اعضای آن ناکارآمد هستند....

این خودرو 55 میلیون تومان گران شد

افزایش لحظه ای قیمت خودرو

وزارت خارجه آمریکا: 

 به صراحت گفته ایم که در حال حاضرروی
 برجام متمرکز نیستیم

 هزینه های حداقلی شب یلدا برای یک خانواده ی کارگری چند؟

بلندترین شب سال به کام کارگران تلخ است

3

5

7

3

3

1

۶ توافق بورس و صمت برای تعادل بازار خودرو
جلسه مشترک وزارت صمت و بورس کاال با محوریت عرضه خودرو در بورس کاال برگزار شد.به گزارش ایسنا، در جلسه مشترک وزارت صمت و بورس 
کاال که با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، عبداهلل توکلی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت و رضا محتشــمی پور 
معاون معادن وزارت صمت و همچنین مدیران بورس کاالی ایران در محل بورس کاال برگزار شد، شش توافق مهم برای تعادل بازار خودرو صورت گرفت.
براساس این گزارش؛ مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل، توسط وزارت صمت به بورس کاال اعالم شود و مبنای تایید 
عرضه ها و معامالت قرار گیرد.همچنین بورس کاال میزان عرضه ها را به صورت هفتگی، دو هفته ای و ماهانه به گونه ای تایید کند تا کف عرضه های ماهانه 
رعایت شود.در خصوص نحوه عرضه ها نیز قرار شد تجمیع عرضه ها براساس کالس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.تعیین 
پیش دریافت خرید خودرو به گونه ای متناسب با شرایط بازار باشد تا تقاضای خودرو متعادل تر شود و آن دسته از کدهای ملی در بورس کاال امکان خرید 
خودرو دارند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کاال یا سامانه های وزارت صمت خرید نداشته اند.همچنین مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه 

در بورس به منظور رشد عرضه ها تسهیل شود.
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نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

افزایش حقوق ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای 
اسالمی درباره طرح بررسی دو مرحله ای الیحه بودجه ساالنه را مورد 
بررسی قرار داد و این مصوبه ایراد دارد و باید در مجلس اصالح شود.
به گزارش ایســنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری؛ شنبه خود 
بــا خبرنــگاران اظهار کرد: ۱۱ طرح و الیحــه  از طرف مجلس و ۳ 
اساسنامه از طرف دولت  و ۱۱ استعالم از طرف دیوان عدالت اداری 

به شورای نگهبان واصل شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.

ایراد  مصوبه »بررســی دو مرحله ای الیحه بودجه ساالنه« 
قانونی دارد

وی با اشاره به این که »شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی 
درباره طرح بررسی دو مرحله ای الیحه بودجه ساالنه را مورد بررسی 
قرار داد« ، گفت: بر اساس این طرح، الیحه بودجه ساالنه در دو بخش 
بررسی می شــود.  ابتدا احکام بودجه بررسی می شود و سپس ارقام 
الیحه بودجه مورد رسیدگی قرار می گیرد.سخنگوی شورای نگهبان 
تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در 
مجلس شورای اسالمی اصالح شود. شورای نگهبان در بررسی بودجه 
سنواتی همراهی هایی با مجالس دارد و بودجه باید قبل از آغاز سال 
نهایی شود. این مصوبه  مغایر با اصل ۳ قانون اساسی  شناخته شده 
است.وی افزود: مجلس در ابتدا مصوبه خود را اصالح کرد و ما موارد 
را مجددا بررسی کردیم و برخی از ایرادات برطرف شد ولی  هنوز دو 

ایراد  باقی است که  باید اصالح شود.

هر مصوبه ای زودتر برسد، زودتر بررسی می کنیم
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر این که الیحه بودجه و برنامه هفتم 
که همزمان ارسال شــده، به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی 
می شــود؟ گفت: قانون اساســی ترتیبات خاصی را بــرای این کار 
پیش بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه ای ۱۰ روز فرصت داریم 
و در صــورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می کنیم. درباره بررســی این 
دو مصوبه که هر دو مهم اســت هرکدام زودتر برســد آن را بررسی 

می کنیم.

افزایش حقوق ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ســوالی درباره اینکه افزایش 
حقــوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم 
چگونه است؟ گفت: این موضوع معلوم نیست و  باید صبر کرد و دید 
الیحه ای که از طرف دولت به مجلس ارسال  می شود چگونه است و 

نسبت به حقوق ها چه پیش بینی دارد و بعد از آن مجلس چه چیزی 
را تصویب می کند. بعد از تصویب مجلس، شــورا موضوع را بررسی 

کرده و  اظهار نظر می کند.

امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود
وی درباره اصال ح قانون انتخابات هم گفت: اصالح قانون در دســتور 
کار مجلس اســت و باید دید اساســا تغییری دارد یــا خیر؟ اخیرا 
کلیات طرح اصالح قانون انتخابات در مجلس رد شــده بود ولی گویا 
چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان  در دستور کار 
برگشــت و امیدواریم قانون اصالحاتی را که الزم  دارد انجام شود و 
انتخابات ســال آینده با قانون جدید برگزار شود.وی افزود: اینکه چه 
اتفاقاتی در قانــون می افتد را من هم  پیش بینی ندارم و باید صبر 
کرد و دید چه چیزهایی مصوب می شــود.طحان نظیف در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که دولت در تدوین الیحه اصالح قانون انتخابات 
از شــورای نگهبان نظری خواسته است؟ گفت: دولت در تدوین این 
الیحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است.وی در پاسخ به سوالی 
درباره این که برخی سیاســیون اظهارنظر هایی را اخیرا دارند ایا این 
موضــوع در تایید صالحیت افراد تاثیرگذار اســت؟ گفت: چارچوب 
قانون مشخص است و هر کســی در چارچوب فانون اظهارنظر کند 
اشکالی ندارد و البته تا روز انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است .

طحان نظیف درباره اصالح قانون اساســی گفت: ما ظرفیت هایی در 
قانون اساســی داریم و اگر این ظرفیت ها به اجرا برســد، بن بستی 

وجود ندارد و در قانون اساسی پیش بینی شده است.

قانون انتخابات باید بروزرسانی شود
وی دربــاره این که چه قســمت هایی از قانون انتخابات نیاز به تغییر 
دارد گفت: بارها گفتیم قانون انتخابات باید بروز رســانی شود و برای 
مــا تفاوتی نمی کنــد در قالب طرح یا الیحه انجام شــود. مهم این 
اســت نمود  سیاست های کلی انتخابات را  در قوانین  ببینیم. مهلت 
رسیدگی باید منطقی باشد.این که ما با افزایش کاندیداها در انتخابات 
مواجه هســتیم ولی زمان رسیدگی اندک است باید بروز شود و  اگر 
جزیی تر شــود برای مخاطب بهتر است.وی افزود: در انتخابات اخیر 
عمال تبلیغات از فضای فیزیکی به مجازی منتقل شــده بود؛ لذا نیاز 

به  روزرسانی دارد.

از افزایش زمان بررسی صالحیت نامزدهای انتخاباتی استقبال 
می کنیم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره  احتمال افزایش 
زمان بررســی صالحیت نامزدهای انتخاباتــی از ۶۰ روز به بیش از 
دوبرابر آن، گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از 
نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صالحیت ها داشته 

باشیم؛ بنابراین از این موضوع استقبال می کنیم.

نوع نظام انتخاباتی نباید مشــارکت مردم را تحت تاثیر قرار 
دهد

وی درباره تناســبی کردن انتخابات گفت:  بحث نوع نظام انتخاباتی 
هنوز در مجلس تصویب نشده و دوباره باید فرآیند کمیسیون را طی 
کند. برای ما مهم است که نوع نظام انتخاباتی هرچه هست، مشارکت 
مردم را تحت تاثیــر قرار ندهد و همه مردم حتی در دورترین نقطه 

احساس کنند که در مجلس نماینده دارند.

ایده نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی هابررسی می شود
وی هم چنین دربــاره این که آیا طرح و الیحه ای درباره تجمعات به 
شورا رسیده اســت؟ گفت: خیر، ما طرح و الیحه ای درباره موضوع 

تجمعــات دریافت نکردیم.طحان نظیف افزود: در مورد حق اعتراض 
و تجمعات و راهپیمایی ها هم ما خود نقش مســتقیمی نداریم ولی 
در پیگیری موضوع احســاس وظیفه می کنیم.  اخیــرا رویدادی را 
پژوهشگاه شورا پیش بینی کرده به نام ایده نگاری برگزاری اجتماعات 
و راهپیمایی ها که فرصت خوبی برای جامعه  حقوقی کشــور است. 

شورای نگهبان خود را حافظ قانون اساسی می داند.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حال بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسالمی گفت: آن چه 
ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی است و مواد 
متعددی دارد و اخیرا و یک هفته اســت کــه آن را دریافت کردیم و 
در حال بررسی هســتیم. این  طرح، طرح حجیمی است و جلسات 
متعددی برای بررسی ان  برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در 
شورا نتیجه اعالم می شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر 

کردیم.

قانون فصل الخطاب است

وی در پاســخ به ســوالی درباره اعدام محســن شــکاری  و اینکه 
تفسیرهای گوناگونی از قوانین در این رابطه شد، فارغ از این که حکم 
درســت بود یا خیر چرا قوانینی را تاییــد می کنید که  تا این اندازه 
تفسیر در آن وجود داشته باشد؟  گفت:  قانون باید به نحوی نوشته 
شود که تفسیر پذیر نباشــد و باید صریح و روشن باشد. ما در شورا 
بر واژه ها و عبارات قانون حساســیت داریم. البته ما ابهاماتی را مورد 
توجه قرار می دهیم که  خالف شرع و قانون اساسی باشد. اگر در عمل 
قوانینی را شاهد باشیم که  قابل برداشت های گوناگون باشد، نگران 
نیستیم؛ زیرا قانون اساسی پیش بینی هایی هم  در این زمینه دارد 
و قانون فصل الخطاب اســت.وی در پاسخ به سوالی درباره نارضایتی 
های مردم از نحوه اجرای امور کشور گفت: مرز قانون مشخص است 
و در زمینه عدم اجرای قانون اساسی ما مطالبه گر هستیم و وظیفه 
شورای نگهبان پاسداری از اصول و قانون اساسی است و اخیرا رییس 
جمهور  هم هیاتی را در این رابطه تشــکیل دادند. نظرات شــورا را 
ببینید، شورا در بررسی مصوبات دایما به اصول قانون اساسی و اصول 

ناظر به حقوق ملت توجه دارد.

بسیاری از مشکالت، ناشی از عدم اجرای قانون است
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نقش دستگاهها درباره مقابله 
با آلودگی هوا گفت: بسیاری از مشکالت، ناشی از عدم اجرای قانون 
اســت. ما در کشــور قانون خوب کم نداریم و درباره همین مســاله 
آلودگی هوا که این ایام درگیر آن هستیم قوانین مختلفی وجود دارد 
مانند قانون هوای پاک که در ســال های گذشته به تصویب رسیده 
است؛ لذا همه دستگاهها باید وظایف خود را در این باره انجام دهند 
و اگر نقص و مشکلی وجود دارد آن ها را اصالح کنند و  ما هم در این 

زمینه کمک خواهیم کرد.

درباره طرح شــفافیت هیات عالی مجمع تشخیص باید نظر 
دهد

وی درباره طرح شــفافیت نیز گفت: بیشــتر ایرادات شورای نگهبان 
نسبت به طرح شفافیت مرتفع شده و نسبت به دو ایراد باقی مانده که 
مجلس نسبت به آن ها تاکید دارد، هیات عالی مجمع تشخیص باید 
نظر دهد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره این که 
یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می کند که نمایندگان هم علل 
بدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این موضوع را 
در رسانه ها دیدم اما هنوز مصوبه ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان 

هم بحثی در این باره نداشتیم.
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گزیده خبر

 هزینه های حداقلی شب یلدا برای یک خانواده ی کارگری چند؟
بلندترین شب سال به کام کارگران تلخ است 
به گزارش خبرنگار ایلنا - برگزاری مهمانی و صرف میوه و شیرنی و خشکبار در 
شب یلدا یکی از سنت های قدیمی ایرانیان است و »شب یلدای کارگری« حداقل 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت.علیرضا خرمی گفت: کارگران نمی توانند از 
پس هزینه های شب یلدا بربیایند.شب یلدا، بلندترین شب سال در پیش است، 
پایان همین هفته ای که در آن هســتیم، شــب یلدا از راه می رســد اما عیلرضا 
خرمی )رئیس شورای اسالمی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان و فعال کارگری( 
یک پرســش طرح می کند: شب یلدا برای کارگران تلخ است یا شیرین؟او ادامه 
می دهد: این روزها همه جا صحبت از شــب یلدا است و همه به دنبال دورهمی 
بلندترین شب ســال هســتند ولی کارگران از ته دل می خواهند که ای کاش 
شب یلدایی وجود نداشت یا اگر هم هست، هرچه زودتر به پایان برسد چرا که 
دوباره شرمنده زن و بچه خود می شوند.خرمی اضافه می کند: شرمنده می شوند 
که چرا نمی توانند پسته کیلویی ۶۰۰هزارتومان و آجیل کیلویی بیشتر از ۳۰۰ 
هزار تومان و میوه شــب یلدا را تهیه کنند. شرمنده می شوند که چرا نمی توانند 
گوشت کیلویی ۲۴۰هزارتومان، مرغ کیلویی۶۵هزار تومان و برنج کیلویی باالی 

۱۲۰هزارتومان بخرند و یک شام معمولی در منزل کنار خانواده داشته باشند.

هزینه های حداقلی شب یلدا برای یک خانواده ی کارگری
رئیس شورای اســالمی کار پلی اکریل اصفهان هزینه های حداقلی شب یلدا را 
برای یک خانواده ی کارگری برآورده کرده اســت: »با یک حســاب سر انگشتی 
به این نتیجه می رسیم که شب یلدا برای برای یک خانواده ۴نفری با مختصری 
میوه و آجیل و شام، اگر هیچ خرج اضافه ای در کار نباشد، حداقل دو میلیون و 
پانصد هزار تومان هزینه در بردارد که چیزی نزدیک به یک سوم حقوق ماهانه ی 
کارگران اســت. چطور می شود یک سوم حقوق یک ماه را فقط برای یک شب 
خرج کرد؟!«خرمی نتیجه می گیرد: پس با این حســاب، شــب یلدا که یکی از 
جشن های اصیل ایرانیان و همواره مورد استقبال مردم بوده، به کام کارگران تلخ 

است؛ وقتی جیب تان خالی ست، جشنی هم در کار نیست!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بودجه این هفته ارائه نمی شود

درحالی که معاون پارلمانی رییس جمهــوری اعالم کرده الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
آماده است و این هفته به مجلس تقدیم می شود، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس می گوید این هفته نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه حضور دارند.

جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا دربــاره زمان تحویل الیحه بودجه  ۱۴۰۲ با توجه به 
اعالم معاون پارلمانی رییس جمهوری مبنی بر تحویل آن در هفته جاری گفت: 
تا پایان هفته جــاری نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیــه حضور دارند و در 
ســاختمان مجلس حضور ندارند.وی درباره تصمیماتی برای ارائه دو مرحله ای 
بودجه ادامه داد: این موضوع به تصویب مجلس رسیده که در یک مرحله احکام 
ارائه شود و پس از تایید احکام ارقام و جداول تحویل مجلس شود که اگر شورای 
نگهبان تایید کند به اجرا می رســد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس با اشاره به احتماالتی مبنی بر بسته شدن بودجه سه دوازدهم برای سال 
آینده تاکید کرد: امیدواریم برنامه بودجه به ســه دوازدهم نکشد و دولت بتواند 
بودجه براساس زمان بندی درســت ارائه دهد.قادری همچنین درباره استعفای 
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و غیبت وی در جلسات بررسی بودجه 

گفت: در جریان این موضوع نیستم.

مدیریت شهری به دنبال تمهیداتی برای رفع 
ابطال تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر کرج گفت: مدیریت 
شهری همه تالش خود را جهت استفاده از راه حل های 
قانونی برای بررســی ابطال تبدیــل وضعیت نیروهای 
شــرکتی شــهرداری به قراردادی انجام می دهد.عمار 
ایزدیار در پایان هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای 

اسالمی شــهر کرج که با حضور اعضای شورا، شهردار کرج، معاونین و مدیران 
شهری برگزار شد در جمع اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام فاطمیه به مصوبات 
و لوایح این جلسه اشاره و  اظهار داشت: بر اساس بخشنامه سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور و به دنبال پیگیری  مدیریت شهری و شورای شهر حدود 
۳۶۸ نفر از نیروهای شرکتی با رعایت شرایطی و از طریق آزمون مراحل تبدیل 
وضعیت خود را طی کردند. ســخنگو و نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج با 
اشــاره به دغدغه کارکنان شرکتی از رای دیوان عدالت اداری تصریح کرد: پس 
از گذشــت ماه ها و مراحل پایانی رای شماره ۱۱۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری با موضوع ابطال نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص 
تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی شــهرداری به قراردادی توسط رییس هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری ابالغ شــد.ایزدیار خاطر نشــان کرد: در این راستا 
با توجه به نگرانی کارکنان تعیین تکلیف نیروهای شــرکتی با تشکیل کارگروه 
در حال بررســی است تا ظرفیت های قانونی بررســی و راه کار و تمهیداتی در 
جهت رفع آن اقدام شود. عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر کرج کارکنان 
شــهرداری را به آرامش دعوت و بیان کرد: رعایت منافع و مصالح شــهرداری و 
کارکنان وظیفه ماست و اعضای شورای شهر در این راستا از هیچ کوششی دریغ 

نخواهند کرد.

برای رفع گره های کور  دو شهر
مذاکرات مدیران شهرهای شیراز و صدرا 

با حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر صدرا و 
شهر شیراز مسائل و مشکالت مرتبط این دو شهر مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش اداره روابط عمومی 
و اطالع رسانی شهرداری و شورای اسالمی صدرا:  دکتر 
بهزاد پرنیان شــهردار، مهندس هاشم عزیزی رئیس و 

اعضای شــورای اسالمی در ساختمان شورای اســالمی شهر شیراز در نشست 
مشــترکی با مهندس طاهری رییس وسایر اعضای شورای شهر شیراز با حضور 
دکتر محمد امین معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز و با هدف بررســی 
موضوعات مرتبط با عمران و توســعه شهر صدرا و شهر شیراز ،شناسایی موانع 
پیش رو و برنامه ریزی برای برطرف کردن مشکالت حضور یافتند.مهندس هاشم 
عزیزی رئیس شورای اسالمی شهر صدرا در ابتدای این نشست گفت: شهرهای 
شیراز و صدرا از بسیاری جهات بهم مرتبط هستن به طور مثال از ۲۴۰۰۰ دانش 
آموز صدرا حدود 9۰۰۰ نفر به صورت روزانه به شــهر شیراز رفت  و آمد دارند 
و این موضوع خود بیانگر اشــتراکت برخی مسائل مابین این دو شهر می باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر صدرا در ادامه گفت: احداث جاده قره پیری بسیاری 

از مشکالت رفت و آمد شهروندان شیراز و صدرا را حل خواهد کرد.

افزایش ۸ میلیون تومانی قیمت هر 
متر خانه در ۵ ماه

قیمــت هر متر مربع مســکن در تهران در ۵ ماه بیشــتر از ۸ 
میلیون تومان گران شــد.به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنا، 
آمارها و گزارش های رســمی دولت نشان می دهد که افزایش 
قیمت مسکن در طول بیش از یک سال گذشته متوقف نمانده 
و بدون ارتباط معناداری نسبت به میزان معامالت قیمت مسکن 
صعودی بوده  اســت. در حالی که خــرداد ۱۴۰۰ هر متر مربع 
مســکن در تهران ۲9 میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود این رقم 
در خرداد ماه امسال به ۳9 میلیون و ۴۱۴ هزار تومان رسید و 
در ادامه سریالی افزایش قیمت ها، نرخ هر متر مربع مسکن در 
تهران به طور متوسط به حدود ۴۸ میلیون تومان رسیده  است. 
یعنی تنها در ۵ ماه هر خانه در هر متر به طور متوسط بیشتر از 
۸ میلیون تومان گرانتر شد.گزارش های مرکز آمار نشان می دهد 
در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به عدد ۵۰ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه آبان 
ماه در مقایسه با ماه قبل )۴۴.۷درصد( ۵.۳ واحد درصد افزایش 
داشته است. نرخ تورم ساالنه آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در آبان ماهِ امســال به عدد ۳۵ درصد رسیده که نسبت به ماه 
قبل ۲.۶ واحد درصد افزایش داشــته کــه همین عدد در ماه 
گذشــتِه آن نزدیک به ۳۲.۶ درصد بود.البته عدد ۴۸ میلیون 
تومانی در قیمت هر متر مربع میانگین قیمت ها و آمار رسمی 
نشــان می دهد گران ترین معاملــه در منطقه یک با حدود 9۷ 
میلیون در هر متر مربع و ارزان ترین هم در منطقه ۱۸ تهران با 
قیمت ۲۴ ملیون تومان بوده و این در حالی است که  در خرداد 
ماه همین امسال گران ترین قیمت در منطقه یک ۸۱ میلیون 
تومان و ارزان ترین قیمت هم در منطقه ۱۸ حدود ۱9.۵ میلیون 
تومان بوده است.این اعداد و ارقام نشان می دهند که همچنان 
نقدینگی به سمت مسکن در حال حرکت است و مسکن از یکی 
از بازارهای پیشرو نسبت به سایر بازارهای موازی است. می دانیم 
که بازار مســکن پایتخت رهبر بازارهای مسکن در کشور است 
و گرانی از بازار مســکن تهران به بازار مســکن سایر استان ها 
سرایت می کند و هر اســتانی با شرایط منحصر به فرد خود از 
جمله جمعیت، مزیت رقابتی جغرافیایی و ... نسبت به افزایش 
قیمت مسکن در تهران واکنش نشان می دهد.نکته جالب توجه 
این است که حالی که قیمت نهایی مسکن متاثر از افزایش نرخ 
تــورم، افزایش قیمت مصالح ســاختمانی و ... هر روز در حال 
افزایش است، دولت همچنان معتقد است که ۴ میلیون مسکن 
در ۴ سال را می تواند با قیمت هر متر مربع کمتر از ۸ میلیون 

تومان احداث و متقاضی تحویل دهد.

قیمت کاالها 2 برابر شد

 کاهش قدرت خرید به مرحله هشدار رسید
تجارت نیوز نوشت:قیمت ۲۳ درصد از بعضی از خوراکی ها و ارزاق 
مهم در مقایسه با سال قبل، دو برابر شده است! همزمان هشدارها 
درباره کاهش قدرت خرید مردم باال گرفته است؛ انتقادات صریح 
از فعــاالن کارگــری و اقتصاددانان نیز فراتر رفتــه و حاال خود 
اشخاصی که روزی سکاندار دستگاه های مهم کشور بودند، با زبان 
کنایه به انتقاد از دولت برخاسته اند.اطالعاتی که به تازگی توسط 
مرکز اطالعات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتشــر شــده، 
نشان می دهد که قیمت ۲۳ درصد از بعضی از خوراکی ها و ارزاق 
مهم در مقایسه با سال قبل، دو برابر شده است! همزمان هشدارها 
درباره کاهش قدرت خرید مردم باال گرفته است؛ انتقادات صریح 
از فعــاالن کارگــری و اقتصاددانان نیز فراتر رفتــه و حاال خود 
اشــخاصی که روزی سکاندار دســتگاه های مهم کشور بودند، با 
زبان کنایه به انتقاد از دولت برخاســته اند. نمونه اخیر آن، توئیت 
عبدالناصر همتی– رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی است که 
خطاب به دولت سیزدهم نوشت: »قدرت خرید مردم ۲۰ درصد 
کمتر شد؛ خسته نباشید!«. اشاره همتی به کاهش ۲۰ درصدی 

قدرت خرید مردم ظرف کمتر از سه ماه از اول مهرماه است.

کمترین و بیشترین قیمت به کدام کاالها اختصاص دارد؟
بررســی تازه ترین گزارش مرکز اطالعــات راهبردی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشــانگر اطالعات مهمی است. 
آنگونــه که در این گــزارش آمده، در هفت قلــم از کاالی 
منتخب، تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشــترین 
افزایش قیمــت در اقالم روغن مایع، روغــن نباتی جامد و 
ماکارونی مشــاهده شده اســت. همچنین کمترین افزایش 
قیمت هــا مربوط به اقــالم گوجه فرنگی، ماهــی قزل آال و 
پرتقال بوده است. همچنین، بر اساس این گزارش، متوسط 

قیمت حدود 9۳.۳ درصد اقالم منتخب شــامل برنج ایرانی 
درجه یک، برنج خارجی درجه یک، ماکارونی، گوشــت گاو 
یا گوســاله، مرغ ماشینی، ماهی قزل آال، شــیر پاستوریزه، 
ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، 
کره پاســتوریزه، روغن مایع، روغن نباتی جامد، موز، سیب، 
پرتقال، قارچ، خیار، گوجه فرنگی، ســیب زمینی، پیاز، نخود، 
لوبیــا چیتی، عدس، قنــد، شــکر، رب گوجه فرنگی، چای 
خارجی بسته ای، باالست و نیازمند اتخاذ تصمیماتی با هدف 
کاهش قیمت اســت. همچنین، وزارت رفاه اعالم کرده که 
متوســط قیمت اقالم خوراکی مانند گوشت گوسفند و شیر 

خشک در محدوده هشدار قرار گرفته است.

سبد خرید کوچک شد؛ کاالها جایگزین شدند
پیشتر در گزارشی به این موضوع پرداخته شد که افزایش قیمت 
تعــدادی از کاالها و همزمان کاهش درآمد خانوار و تقلیل یافتن 
قدرت خرید، باعث حذف بعضی از اقالم از سبد خرید کم درآمدها 
شده است؛ اقشــاری که حاال از فقر درآمدی وارد تله فقر زمانی 
شده اند. برخی برآوردها نشان می دهد که ۳۷ درصد خانوار ایرانی 
دچار زمان فروشــی شده اند که نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد 
بود.در همین زمینه، برخی گزارش ها حکایت از این دارد که تقاضا 
برای کاالهایی مثل گوشــت قرمز، گوشت مرغ و ماهی به میزان 
9۰ درصد کاهش داشــته اســت. تقاضا برای اقالمی مانند برنج، 
روغن، قند و چای نیز با افت ۵۰ درصدی مواجه شده است. این 

آمارها بیانگر این مطلب اســت که سبد کاال آب رفته و مردم به 
ناچار به سراغ کاالهایی می روند که طعمی مشابه با خوراکی های 
حذف شده داشــته باشــند اما در عین حال بهایی کمتر. درباره 
اقالمی مثل مرغ و گوشــت، گزارش ها نشــان می دهد مردم به 

سمت خرید بوقلمون رفته اند.

اقتصاددانان چه نسخه ای می پیچنند؟
امــا در حالی روز به روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند 
که برخی اقتصاددان بر این باورند که دولت به نقطه ای رسیده 
که دچار امتناع سیاســتگذاری شده است؛ این یعنی این نهاد 
نه می تواند سیاســت های اصالحی اجــرا کند و نه می تواند در 
دام سیاســت های پوپولیستی نیفتد. مســیری که در نهایت 
خــود دولت در آن غرق خواهد شــد. دولت سال هاســت که 
رویکرد پوپولیســتی در پیش گرفته که در سایر کشورها این 
سیاست دیگر منسوخ شده است. پیشتر کارشناسان اقتصادی 
پیشنهاد داده بودند که اگر قرار بر دادن یارانه است، بهتر است 
به مردم کارت الکترونیک داده شــود تــا بتوانند کاالی ایرانی 
از فروشــگاه های بزرگ بخرند. این طرح حدود چهار سال قبل 
ارائه شــده بود و فروشــگاه ها تمایل خود را برای عرضه کاال تا 
۳۰ درصد زیر قیمت ابراز کرده بودند. این امر می توانســت سه 
نتیجه مهم به دنبال داشته باشد؛ کاهش هزینه های مالی دولت، 
باال رفتن تقاضا بــرای کاالی ایرانی و مدیریت بهتر نقدینگی. 
کارشناسان می گویند اگر قرار باشد دولت فقط یک کار و فقط 
یــک کار انجام دهد، کنترل منطقی تورم اســت، وگرنه مردم 
نیازی به کمک حمایتی ندارند و کمک های حمایتی مثل یارانه 
باتوجه بــه میانگین تورم در اقتصاد ایران یعنی ۴۵ درصد، هر 

روز ارزش خود را بیشتر از قبل از دست می دهند.

نایب رئیــس کانون انجمن هــای صنفی 
کارگــران ســاختمانی با اشــاره به وجود 
۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار 
بیمه ابراز امیــدواری کرد: با اجرای مصوبه 
اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی همه 
کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بهره مند 
شوند.هادی ســاداتی در گفت وگو با ایسنا، 
در ارزیابی تصویب طرح اصالح قانون بیمه 
کارگــران ســاختمانی در مجلس و تحت 
پوشــش قرار گرفتن کارگران ساختمانی 
اظهار کرد: بیش از دو ســال بود که پیگیر 
مصوبه بودیم و به دلیل آنکه منابع درآمدی 
سازمان تامین بر اساس قانون مصوب سال 
۱۳9۵ برای پوشــش بیمه همه کارگران 
ســاختمانی کفایت نمی کرد، درخواســت 
کردیم که اصالحیه طرح به مجلس ارسال 
شــود.وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم 
کفــاف هزینه های ســازمان، یکطرفه آمار 
کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش پیدا 
می کرد و این امر موجب شــد تا اصالحیه 

مــاده ۵ طرح را مطرح کنیم که ســازمان 
تامین اجتماعی در ایــن باره نظرات خود 
را اعالم کرد. از ســوی برخی از نمایندگان 
مجلس نیز نقطه نظراتــی درباره این ماده 
واحده داشــتند و اصالحیــه طرح مدت ها 
چالــش برانگیز شــده بود امــا در نهایت 
نماینــدگان عضــو کمیســیون اجتماعی 
و فراکســیون کارگری حمایــت کردند و 
طرح بعد از چند مرحله و دو شــور کامل 
در صحن علنی مجلس به تصویب رســید.

ســاداتی درباره اجرای مصوبه گفت: طرح 
بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان 
ارســال شده و منتظریم بعد از تایید نهایی 
و بازگشــت، جهت اجرا ابالغ شــود.نایب 
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 

ساختمانی ادامه داد: طی سال های ۱۳9۷ و 
۱۳9۸ تعداد کارگران ساختمانی بیمه پرداز، 
۸۴۰ هزار نفر بود ولی اکنون زیر ۶۰۰ هزار 
نفر تحت پوشــش بیمه هســتند. در حال 
حاضــر برابر آمارها،  حــدود یک میلیون و 
۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم 
که کمتر از ۶۰۰ هــزار نفر بیمه پردازند و 
۶۵۰ هزار کارگر ســاختمانی در صف بیمه 
تامین اجتماعی هستند که امیدوارند زودتر 
تحت پوشــش قرار گیرند.ساداتی در پاسخ 
به این پرســش که آیا با اجرای این طرح 
مشــکل بیمه کارگران ساختمانی برطرف 
خواهد شد؟ گفت: سازمان تامین اجتماعی 
معتقد اســت که همه کارگران ساختمانی 
را تحت پوشــش قرار می دهد. ســال های 

گذشته هم این تعهدات را داشته ولی عمل 
نشده است بنابراین باید دید چه میزان به 
تعهدات عمل می شود البته ما از نمایندگان 
مجلس خواستیم که در تحقیق و تفحص، 
میــزان ورودی و بازپس گیری نســبت به 
قانون را برای تامین اجتماعی بررسی کنند 
و امیدواریم که منابع و مصارف سازمان در 
بحث بیمه کارگران ســاختمانی را لحاظ 
کنند تا قانون گریزی را شــاهد نباشــیم.
وی در پایان مســاجد، تکایا،  حسینیه ها و 
مراکز و بخشــهای مذهبــی را از پرداخت 
ســهم کارفرما معاف دانســت و گفت: بر 
اســاس اصالحیه ای که به تصویب مجلس 
رســیده اســت، کارفرما بابت هزینه بیمه 
کارگر ساختمانی برای هر متر مربع زیربنا 
در ساخت و سازهای شــهری، ۴ درصد و 
در ساخت و سازهای روستایی،  یک درصد 
حداقل دستمزد ماهیانه همان سال مصوب 
شورای عالی کار را باید به حساب سازمان 

تامین اجتماعی پرداخت کند.

امیدواری ۶50 هزار کارگر 
ساختمانی برای بیمه

اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا اظهار داشت: 
مشکل دیگر بانک های هستند که به غده های 
سرطانی تبدیل شدند. این غده های سرطانی 
در اقتصاد کشــور را باید تعطیل کنند و این 
مجموعه هایی که دردسر اقتصاد کشور شده اند باید یا تعطیل یا در هم ادغام شوند. 
امــا موضوع این اســت که این بانک ها و مجموعه ها متعلق به بنیادها و ســتادها 
هستند.حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره التهابات بازار ارز و 
دالیل افزایش نرخ دالر اظهار داشت: به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است 
و دولــت هر صبح به بانک ها و صرافی ها اعالم می کند که امروز نرخ دالر و نرخ ارز 
چقدر باشد و چقدر بفروشند.وی با بیان اینکه دولت به دلیل کسری بودجه نسبت 
به افزایش نرخ ارز اقدام کرده  است، ادامه داد: به نظر می رسد دولت توان اداره امور 
را ندارد و اعضای آن ناکارآمد هستند از سوی دیگر منافع عده ای سودجو و غارتگر 
در این میان بوده و منافع آنها در این وضعیت و گرانی ارز اســت.این کارشــناس 
اقتصــادی درباره افزایش نرخ ارز در حالی که دولت مدعی اســت برنامه های ضد 

تورمی را به اجرا می رســاند، گفت: رییس دولت ســیزدهم خط قرمز دولت را دو 
موضوع مطرح و اعــالم کرده، یکی از آنها موضوع تورم و مهار افزایش نرخ تورم و 
دیگری کاهش ارزش پول ملی است و تیم اقتصادی این دولت عنوان کردند که این 
دو موضوع خط قرمز دولت بوده اما می بینیم که نرخ دالر در ۶ الی ۷ ماه گذشته 
۱۱ هزار تومان افزایش یافته اســت. به معنای دیگر تنها در این مدت بیش از ۴۰ 
درصد بر قیمت دالر اضافه شد وخوِد دولت هم عامل گرانی افزایش نرخ دالر بوده 
چراکه با کسری بودجه مواجه است.راغفر افزود: پیامد این وضعیت شورش طبقه 
فقرا یا همان شورش گرسنگان است و به نظر می رسد که اتفاقا عده ای به دنبال این 
هستند که این اتفاق رخ دهد و این مسیر طی شود.وی درباره ادعای وزارت اقتصاد 
مبنی بر اینکه از نیمه اول سال آینده آثار کاهش تورم مشاهده می شود، تاکید کرد: 
این ادعا همان وعده های توخالی هستند که با ادامه این روند قطعا به اجرا نمی  رسد.

وی با بیان اینکه راهکار پوشش کسری بودجه افزایش نرخ دالر و ارز نیست، اظهار 
داشت: دولت باید بودجه را اصالح کند و بر پایه مالیات باشد و آن هم نه اخذ مالیات 
از مردم و کسبه بلکه مالیات باید از تریلیاردرهایی که در این کشور ساخته شدند 

و از ثروت و دارایی های آنها گرفته شــود. بانک مرکزی آمار و اطالعات تمام آنها را 
دارد و می توانند مالیات ستانی از آنها را انجام دهند اما اراده ای برای انجام این کار 
وجود ندارد و اساسا این اجازه به دولت داده نمی شود.این کارشناس اقتصادی گفت: 
مشکل دیگر بانک های هستند که به غده های سرطانی تبدیل شدند. این غده های 
ســرطانی در اقتصاد کشــور را باید تعطیل کنند و این مجموعه هایی که دردسر 
اقتصاد کشــور شــده اند باید یا تعطیل یا در هم ادغام شوند. اما موضوع این است 
که این بانک ها و مجموعه ها متعلق به بنیادها و ستادها هستند.راغفر درباره تغییر 
در ترکیب تیم اقتصادی دولت ادامه داد: سیاســت ها باید تغییر کنند اگر آدم ها و 
مدیران تغییر کنند اما سیاست ها همان سیاست های گذشته باشد که روند تغییر 
نخواهد کرد. قرار بــر این بود این مدیران در اقتصاد تحول ایجاد کنند، آن تحول 
کجاســت؟ در کدام بخش اقتصاد رخ داده است؟ آیا این تحول همین تخریب هر 
چه بیشتر اقتصاد بوده است؟وی افزود: باید سیاست ها و جهت گیری ها تغییر کند. 
باید در نظام فاسد بانکی جراحی عمیقی داشته باشند و غده های سرطانی را به دور 
بیندازند و نظام مالیاتی اصالح شود و از افرادی که در سه دهه گذشته ثروت های 
کالنی به دست آوردند، مالیات اخذ کنند. از سوی دیگر دولت هم باید مخارج خود 
را کاهش دهد، در این شرایط کسری بودجه دیگر امکان ولخرجی وجود ندارد. باید 
از خروج ســرمایه از کشور جلوگیری شــود و تمرکز دولت بر روی بهبود وضعیت 

طبقات محروم و فقیر کشور باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

وعده توخالی کاهش تورم از سال آینده
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گزیده خبر

آغاز خرید نفت برای ذخایر استراتژیک آمریکا 
وزارت انرژی آمریکا روز جمعه اعالم کرد خرید نفت برای ذخایر نفت استراتژیک 
را آغاز خواهد کرد.به گزارش ایســنا، این نخستین خرید از زمان اعالم برداشت 
۱۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا در سال میالدی جاری 
محسوب می شود.یک مقام وزارت انرژی آمریکا به خبرنگاران گفت: این وزارتخانه 
سه میلیون بشکه نفت برای تحویل در فوریه خریداری خواهد کرد. فروش ۱۸۰ 
میلیون بشــکه نفت، سطح ذخایر را به پایین ترین رکورد از سال ۱۹۸۴ رسانده 
و و نگرانی ها نســبت به امنیت انرژی را برانگیخته است. این مقام اظهار کرد: ما 
اطالعیه برای خرید ســه میلیون بشکه نفت برای تحویل در فوریه سال۲۰۲۳ را 
منتشــر خواهیم کرد.دولت بایدن با هدف پایین بردن قیمت ها و تقویت تولید 
داخلی از طریق قرارداد با شــرکت ها برای خرید نفــت آتی در قیمت ثابت، در 
مارس موافقت کرد به مدت شش ماه، روزانه یک میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت 
استراتژیک برداشت شود. آزادسازی نفت از ذخایر نفت استراتژیک، در واکنش به 
اختالالت عرضه در بازارهای نفت جهان در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین و 
تحریم های گسترده غرب علیه روسیه، انجام شد. در طرح نهایی، آزادسازی ۱۸۰ 
میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک برنامه ریزی شده تا مانع افزایش 
چشمگیر قیمت ها در بازار دچار کمبود عرضه شود. فرآیند برداشت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک آمریکا، پاییز خاتمه پیدا کرد.بر اساس گزارش رویترز، وزارت انرژی 
آمریکا برای کمک به تسهیل کمبود عرضه نفت به پاالیشگاه ها که در پی نشت 
نفت و تعطیلی خط لوله کی اســتون ایجاد شده است، حدود دو میلیون مشکل 
نفت از ذخایر نفت استراتژیک مبادله خواهد کرد که این شرکت ها باید بعدا آن 

را برگردانند.

دیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛
تردد بیش از 20 هزار فروند شناور در بنادر 

غرب استان
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان از تردد بیش از ۲۰ هزار فروند 
شــناور و نجــات جان ۲۹ نفر در آب های حوزه ی اســتحفاظی غرب اســتان 
هرمزگان در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر 
و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، »مرتضی ساالری« تعداد تردد 
شــناورها در بنادر غرب هرمزگان را ۲۰ هزار و ۴۴۹ فروند با رشــد ۱7 درصدی 
اعــالم کرد و گفت: از این میزان تردد در ۸ ماهه ســال جاری، یک هزار و ۳6۰ 
فروند شــناور با رشد 76 درصدی، باالی هزار تن و ۱۹ هزار و ۸۹ فروند شناور با 
رشــد ۳۰ درصدی، زیر هزار تن بوده است.ساالری افزود: مرکز جستجو و نجات 
دریایی )MRCC( بنادر غرب هرمزگان در راستای اعمال وظایف حاکمیتی و به 
منظور حفظ و ارتقاء ایمنی دریانوردی، در ۸ ماهه ســال جاری با ۹ پیام اولیه و 
۴۴ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان ۲۹ نفر در آب های حوزه ی 
اســتحفاظی خود شده است.الزم به ذکر اســت، سامانه ۱۵۵۰ مرکز هماهنگی 
جستجو و نجات دریایی بنادر غرب هرمزگان و کانال اضطرار دریایی vhf ۱6 به 

صورت شبانه روزی آماده دریافت  گزارش حوادث دریایی می باشد.

جزییات برنامه 12 پله ای برای کاهش مصرف گاز

 پرمصرف ها هوشیار باشید!
یکــی از راهکارهای دولت برای حل ناترازی و حل مشــکل 
کمبود گاز در کشــور تعیین ۱۲ پله بــرای میزان مصرف و 
ایجاد روشــی جدید برای تعرفه گذاری اســت تا شاید از این 
طریق بتوان میزان مصرف گاز را در کشــور مدیریت کرد.به 
گزارش ایســنا، بر اساس برنامه ششــم توسعه، میزان شدت 
انــرژی باید به یک دوم اول برنامــه پنجم کاهش می یافت، 
اما امروز شدت انرژی بیشتر نیز شده است. باتوجه به گزارش 
کمیســیون انرژی در خصوص ناترازی مصرف گاز در سطح 
کشور، دو موضوع حیاتی برای کشور مطرح شده، یکی بحث 
تامین ســوخت نیروگاه ها در فصل زمســتان اســت که این 
احتمال وجود دارد که مجددا برای تامین ســوخت برخی از 
نیروگاه ها به اســتفاده از ســوخت مایع روی بیاوریم.موضوع 
بعدی توسعه بازارهای صادراتی است. اکنون قرارداد صادرات 
گاز به ترکیه تا ســال ۲۰۲6 به اتمام خواهد رسید و در بحث 
تمدید آن گویا طرف  ترکیه ای خواستار گاز بیشتر شده است. 
کارشناسان معتقدند اگر ما این تعهد را بپذیریم از عهده تامین 
آن بر نمی آییم. عالوه بر این چندین سال است که بخشی از 
ســوخت نیروگاه ها را از طریق سوخت مایع تامین می کنیم. 
ســهم گاز در نیروگاه ها تقریبا ۸۰ درصد بوده و ۲۰ درصد از 
طریق ســوخت مایع یعنی گازوئیل و مازوت تامین می شود. 
در شرایط کنونی اگر بهینه سازی مصرف، همراستا با افزایش 
ظرفیت تولید دنبال نشود اولین آسیب را در داخل و در تامین 
سوخت نیروگاه ها خواهیم خورد.در سال گذشته حدود ۱۹۳ 
میلیون مترمکعب ناترازی در حوزه گاز وجود داشت که طبق 
پیش بینی های صورت گرفته این ناترازی در سال آینده هشت 
درصد افزایش خواهد یافــت. ادامه این روند می تواند فاصله 

زیادی بین تولید و مصرف در سطح کشور ایجاد کند.  

مصوبه ای برای حل مشکل گاز
باتوجه به این شــرایط اخیرا مصوبــه ای در دولت به تصویب 
رسید که بر اساس آن تعرفه گاز برای 6۴ درصد مشترکان که 
در سه پله اول مصرفی قرار دارند هیچ افزایشی نیافته، اما برای 
پله های مصرفی چهارم و باالتر، این تعرفه افزایش یافته است.

پرمصرف ها نقره داغ می شوند
آنطور که جواد اوجی، وزیر نفت اعالم کرده امسال هوا سردتر 
از سال قبل خواهد بود و کاهش شدید دما را داریم، بنابراین 
تدابیر خوبی از سوی صنعت نفت و گاز انجام شده تا زمستان 

بدون چالشی داشته باشیم در حال مدیریت مصرف هستیم. 
هفته گذشته مصوبه خیلی خوبی در هیات دولت درباره تعرفه 
مشترکان پرمصرف داشتیم.به گفته وی، تعرفه گاز مشترکین 
که خارج از الگو، مصرف می کنند افزایش یافت. ۱۲ پله برای 
مصرف گاز تعیین کردیم که پله اول تا ســوم افزایش قیمت 
نداشته است که این ســه پله حدود 6۰ تا7۰ 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 مشــترکین نقره داغ می شوند و آنها از دولت گله 
مند نشوند چون عدالت نیست، کسانی الگوی مصرف را رعایت 
می کنند، بهای کســانی را بدهند  که در منزل ســونا دارند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه روی صحبت ما با کســانی اســت 
که مصرف آنها بیشتر از الگوی مصرف است و در پلکان های 
آخری هستند که تعرفه آنها همان قیمتی است که گاز  تهیه 
می شود، اظهار کرد: تمامی خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد و ســازمان بهزیستی اگر الگوی مصرف را رعایت کنند،    

تعرفه گاز آنها رایگان می شود.

جزئیات جرایم مشترکان بدمصرف
آنطور که مســلم رحمانی، مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز 
اعالم کــرده  برای مشــترکان پرمصرف، عــالوه بر افزایش 
پلکانی تعرفه ها، در آیین نامه دولت، جریمه دیگری نیز لحاظ 
شــده است. میزان افزایش تعرفه از پله های چهارم به بعد که 
مشترکان پرمصرف هستند، به این صورت است که پلکان ۴، 
۵ و 6، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به تعرفه سال قبل، پلکان 
7، ۸، ۹ و ۱۰ افزایش ۵۰ درصدی نســبت به سال گذشته و 
پلکان ۱۱ و ۱۲ که بسیار پرمصرف هستند، به ترتیب، به ازاء 
هر مترمکعب ۵ و 6 هزار تومان محاسبه خواهد شد.به گفته 
وی طبق آیین نامه اجرایی دولت، در مشــترکان پرمصرف، 
اگر مشــترکی از پلکان مصرفی ششم به باال، نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، ۸۰ درصد بیشتر مصرف گاز داشته باشد، در 
واقع مصرف آن مشترک نسبت به زمان مشابه سال قبل خود 
مشترک، رشدی ۸۰ درصدی داشته باشد، قیمت گازبهای این 
مشــترک، دو پلکان باالتر حساب خواهد شد؛ این جریمه ای 

اســت که برای مصارف غیرنرمال درنظر گرفته شــده و برای 
مشترکین در پلکان های ششم تا دهم لحاظ می شود.وی اظهار 
کرد: برای مشــترکانی که مصارف خــود را کاهش دهند، به 
این صورت پاداش در نظر گرفته شــده که اگر مشــترکی در 
دوره فصل ســرد، به میزان 7۰ درصد سقف متعارف تعیین 
شده که ســقف مصرفی پلکان سوم است، مصرف گاز داشته 
باشد، گازبهای مشــترک در آن دوره مصرفی، رایگان خواهد 
شد. اگر مشترکی در سه پلکان اول مصرف قرار گیرد و نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، کاهش مصرف داشته باشد، به ازای 
هر یک واحد درصد کاهش، ســه واحد درصد پاداش دریافت 
خواهد کرد.به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز نکته مهم 
اینجاست که افزایش تعرفه ها برای پلکان های مصرفی چهارم 
به بعد لحاظ شــده، در واقع مشترکانی که به صورت متعارف 
مصرف گاز داشته باشند، مشمول هیچ افزایش تعرفه ای نشده 
اند. 6۴ درصد از مشــترکان در ســه پله اول مصرف گاز قرار 
دارند، تعرفه گاز برای این دســته از مشــترکان ثابت بوده و 
آخریــن باری که تعرفه گاز مشــترکانی که در ســه پله اول 
مصرفی قرار دارند تغییر کرده، مربوط به ســال ۹۴ است؛ در 
واقع از ســال ۹۴ تا امروز، تعرفه گاز مصرفی مشترکانی که تا 

سقف الگو مصرف می کنند، تغییری نداشته است.

بخش خانگی 5۶ درصد گاز را می بلعد
سهم بخش خانگی و تجاری از تولید گاز کشور ۵6 درصد ثبت 
شده درحالی که ســهم بخش  صنعت تنها ۴۴ درصد است، 
هم اکنون به طور میانگین روزانه حدود ۵۹۰ تا 6۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی - تجاری مصرف می شود که 
با توجه به پیش بینی  هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در 
دی ماه در مقایســه با پارسال، این رقم به روزانه 6۵۰ میلیون 

مترمکعب افزایش می یابد.
مقدار مصرف فعلی گاز، در مقایســه با مدت مشابه پارسال با 
همین دما، روزانه 6۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته اســت.

ناترازی تولید و مصرف گاز، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در 
حوزه تولید، اشــتغال و صادرات کشــور داشته و از طرفی در 
حوزه تامین برق مصارف خانگی و هم تامین خوراک نیروگاه 
ها این ناترازی تاثیر منفی بر جای می گذارد،     اگر خوراک 
نیروگاه ها تامین نشود یا باید نیروگاه را از رده خارج و خاموش 
یا اینکه از سوخت جایگزین استفاده کنند که مشکالتی را به 
دنبال دارد.بدیهی است که با توجه به محدودیت منابع انرژی 
حرکت به سمت بهینه ســازی مصرف یک ضرورت است. از 
محل صرفه جویی انرژی می توان برای کشور ارزآوری داشت 
و همچنین روی توسعه صنعت انرژی سرمایه گذاری کرد.    بر 
اساس پیش بینی ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز 
است تا بتوانیم این صنعت را به روزرسانی کنیم. اگر این روند 
ادامه یابد و صرفا استحصال و سپس مصرف کنیم در آینده با 
مشکل مواجه خواهیم شد لذا توجه به بهینه سازی امری مهم 

و ضروری است.
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با فرمان رئیس جمهور؛
واحد آهن اسفنجی فوالد قائنات افتتاح شد

واحد آهن اسفنجی فوالد قائنات امروز با فرمان آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و با حضور رضا فاطمی امین و وجیه اهلل جعفری معاون وزیر صمت و رئیس هیات 
عامل ایمیدرو افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این واحد دارای ظرفیت 800 هزار تن تولید سالیانه آهن اسفنجی است و با بهره برداری از آن به ظرفیت فوالدکشور 
افزوده خواهد شد.این واحد برای 400 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد و اشتغالزایی غیرمستقیم آن به 2 هزار نفر می رسد.بهره برداری از این پروژه فرصتی 
است تا گام های بزرگ توسعه ای و اشتغال پایدار در این منطقه را تثبیت کند.این واحد به عنوان نخستین واحد صنعت سنگین در استان خراسان جنوبی محسوب می شود و 

با راه اندازی آن فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی ایجاد خواهد شد.

گزیده خبر

نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار عنوان کرد؛
فوالد شهریار تبریز در مسیر توسعه

تبریز - مجید مسلمی: با راه  اندازی پروژه کارخانجات 
نورد سرد، شرکت فوالد شــهریار تبریز توانایی تولید 
۵00 هزار تــن انواع ورق  روغنــی در ضخامت ۱8/0 
تا ۳ میلی متر در ســال را خواهد داشــت.مدیر ارشد 
اجرایی گروه صنعتی پارس ســاختار با اعالم این خبر 

و اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فوالد شهریار 
تبریز اظهار کرد: شــرکت صنایع فوالد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد 
و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شــرکت ذوب نورد توانارام به موازات 
نورد ســرد در حال اجراســت تا با تولید ورق  های روغنی که بشدت در کشور 
کمبود داریم، عالوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، بخشــی از نیاز بازار 
داخلی و منطقــه را نیز تامین نماییم. دکتر نوید نواده اباذر با قدردانی از تالش 
متخصصان فوالد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با ضخامت ۳ و عرض 
۱2۵0 میلیمتر با گرید استاندارد st۵2 گفت: این نوع ورق  ها از لحاظ کیفیت 
پارامترهای اســتاندارد ویژه  ای را دارد که در بازار داخلی و خارجی مورد توجه 
مصرف  کنندگان خاص می  باشد. نایب رییس گـــروه صنعتـی پارس سـاختار 
گفت: با وجود پیگیری  ها و تالش  های مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس 
برای تسریع تکمیل شدن پروژه  های نورد سرد و گرم که اشتغالزایی باالی یک 
هزار نفر را دارد، متاسفانه در برخی از بخش  ها شاهد بی  مهری  ها و بعضا تنگ 

نظری  ها هستیم که روند کار را کند تر می  کند.

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خبر داد:
ثبت رکورد تولید هفتگی سه سال گذشته و 
تولید ماهیانه در طول 4 سال اخیر در سایپا

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت: گروه 
خودرو سازی سایپا در ادامه روند افزایشی خود توانست 
تولید محصوالت را در ســال جاری و در هفته ۳۵و تا 
پایان 2۳ آذرماه، از مرز ۱۱ هزار دستگاه عبور دهد و با 
تولید ۱۱ هزار و 264 دستگاه خودرو، رکورد سه سال 

اخیر خود را بشکند.به گزارش سایپانیوز، مسعود پروین با بیان مطلب فوق افزود: 
گروه خودروسازی سایپا در آبان ماه سال جاری با تولید 47 هزار و ۳8 دستگاه 
خودرو، بیشــترین تولید ماهیانه در طول 4 سال گذشته را رقم زده و این تیراژ 
تولید از خردادماه سال 97 تاکنون بی ســابقه بوده است.او افزود:در ادامه روند 
افزایشــی تولید، در ابتدای آذرماه ســال جاری و در مدت 8 ماه از ابتدای سال 
تاکنون، تولید تجمعی سایپا از ۳00 هزار دستگاه خودرو عبور کرده که آخرین 
بار این تعداد تولید سایپا در سال 97 انجام شده است. این در حالی است که در 
سال 97 و در مدت زمان مشابه، بیش از ۱00 هزار دستگاه از تولیدات آن سال، 

از محصوالت با قطعات منفصله شرکاي تجاري )CKD( بوده است.

در بازدید مدیرعامل گهرزمین از سه دستاورد راهبردی بومی سازی این شرکت 
مطرح شد؛

  توسعه بومی سازی و اشتغالزایی نخبگان 
مدیرعامل گهرزمین به همراه معاونین این شــرکت از 
سه دستاورد بومی سازی گهرزمین بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین، مدیرعامل گهرزمین از ســه دستاورد 
بزرگ و راهبردی بومی ســازی این شــرکت که برای 

اولین بار در کشــور و به همت مهندســین و متخصصین شرکت گهرزمین در 
همکاری با پیمانکاران توانمند داخلی طراحی و ســاخته شــده اند، بازدید کرد. 
در ابتدای این بازدید، از بزرگ ترین بدنه آسیاب گلوله ای ساخت داخل که پس 
از اتمام مراحل طراحی و ســاخت، در تاریخ ۱8/09/۱40۱ تحویل شــرکت در 
سایت گردیده بود، دیدن به عمل آمد؛ در ابتدای این بازدید علی زهرودی معاون 
مهندســی و بومی سازی شرکت با تشریح مشخصات فنی و فرایندهای پیچیده 
تولید بدنه آسیاب گلوله ای به وزن ۱۱7 تن و مشخصات ابعادی 6،060 میلیمتر 
قطــر و ۱2،62۳ میلیمتر طول، عنوان کرد: این محصول به طور کامل توســط 
کارشناســان بومی سازی، طراحی شده و ســاخت آن نیز، با استفاده از متریال 
تولیدشــده در فوالد مبارکه و عملیات نورد در فوالد اکسین و همچنین انجام 
فرایندهای جوشــکاری، عملیات حرارتی و ماشین کاری، با راهبری و همکاری 
تنگاتنگ بومی سازی با شرکت پیمانکار) گروه صنعتی تامکار ( انجام شده است. 

با صرفه جویی ۱4 میلیون یورویی صورت می گیرد؛
ورود ۲۰۰ واگن ساخت داخل به ناوگان حمل 

ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
شرکت حمل و نقل ترکیبی گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران بــا خرید 200 دســتگاه واگن باری از 
تولیدکنندگان داخلی، زمینه را برای تسریع در عملیات 
خدمات رســانی به صاحبان بار فراهــم کرد.به گزارش 
روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

شرکت حمل و نقل ترکیبی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به منظور 
توسعه خدمات رسانی و کسب بازار های تازه، 200 دستگاه انواع واگن های باری 
را از تولیدکننــدگان داخلی خریداری کرده است.شــرکت حمل و نقل ترکیبی 
از شــرکت های تابعه گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران طی برگزاری 
مناقصه ای، قرارداد ســاخت ۱00 دســتگاه واگن لبه بلند با یکی از سازندگان 
داخلــی منعقد کرده که به زودی این واگن ها تحویل شــرکت مذکور خواهند 
شــد تا نسبت به بازار حمل مواد معدنی و فله ورود نماید.همچنین با راه اندازی 
کریدور های فعال در گروه کشــتیرانی، این شرکت متعاقباً با برگزاری مناقصه 
یاد شــده، ۱00 دســتگاه واگن مســطح 26 متری از یکی دیگر از شرکت های 
تولیدکننده داخلــی خریداری نمود که واگن های مذکــور هم اکنون در حال 
ساخت هستند.گفتنی است، هر دستگاه واگن باری لبه بلند ظرفیت حمل حدود 
68.۵ تــن انــواع کاال را دارد که ضمن کاهش زمان حمــل در کاهش مصرف 
سوخت و کمک به حفظ محیط زیست بسیار مؤثر است.همچنین، افزایش تعداد 
واگن های مسطح نیز عالوه بر کاهش زمان ترانزیت کاال، حمل کاال را به صورت 
DOOR TO DOOR تسهیل می سازد. طبق اعالم شرکت حمل و نقل ترکیبی 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران با ساخت واگن های یاد شده در داخل 
و با تکیه بر توان مهندسان داخلی در مجموع از خروج معادل ۱4 میلیون یورو 
ارز از کشــور جلوگیری شده است.شایان ذکر است، ساخت 200 دستگاه واگن 
یاد شــده به صورت مستقیم و غیرمســتقیم ۵00 نفر شغل جدید ایجاد کرده 
است.یادآور می شود؛ شرکت حمل و نقل ترکیبی گروه کشتیرانی مالکیت حدود 

۱200 دستگاه واگن حمل سوخت )مخزندار( و لبه کوتاه را در اختیار دارد.

 حال هیچ صنعتی در ایران خوب نیست
عضو هیأت رئیسه انجمن صنایع سلولزی ایران خاطر نشان کرد: این محصوالت 
از کاالهــای مصرفی به کاالهای لوکس تبدیل شــده اند و این موضوع در آینده 
مشــکالت و بیماری هایــی را برای خانم ها و بچه ها ایجــاد خواهد کرد؛ این در 
حالیست که به این موضوعات مانند هزاران موضوع دیگر پرداخته نمی شود.نیما 
بصیری طهرانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تایید خبر رفع ممنوعیت 
صادرات دســتمال کاغذی، گفت: صادرات محصوالت ســلولزی بعد از شــیوع 
بیماری کرونا ممنوع شــد چراکه باید نیاز داخلی را تامین می کردیم. دستمال 
کاغذی افزایش قیمت را تجربه نکرده و این موضوع یعنی عدم افزایش قیمت در 
انواع پوشــک نیز تکرار شده است.وی با بیان اینکه نباید مجوز صادرات تیشو و 
مواد اولیه خام محصوالت سلولزی داده شود، خاطر نشان کرد: تیشوسازان این 
ادعا را طرح می کنند که می تواند ظرفیت مورد نیاز  کشور را تولید کنند اما این 
اتفاق در عمل رخ نمی دهد.بصیری طهرانی با اشــاره به کاهش قدرت نقدینگی 
واحدهای تولیدی،  تصریح کرد: واحدهای تولیدی که در گذشــته با یک مبلغ 
مشــخص می توانســتند ۱00 تن مواد اولیه خریداری کند امروز با همان مبلغ 
می توان حداقل ۵0 تا 70 تن مواد خریداری کنند. به نظر می رسد تمام اتفاق های 
اخیر که در اقتصاد کشور رخ می دهد به عمد انجام می شود عده ای در بدنه دولت 
نشســته اند و برعکس شــعار حمایت از تولید عمل می کنند.عضو هیات مدیره 
انجمن صنایع ســلولزی با اشاره به نوسان های نرخ ارز و تاثیر آن در محصوالت 
ســلولزی، گفت: در حال حاضر حال هیچ صنعتی در ایران خوب نیست و همه 
صنایع از شــرایط موجود ناراضی هستند. بخشی از این نارضایتی هم به مساعد 
نبودن حال مردم باز می گردد.وی با اشاره به ریزش تقاضا برای خرید محصوالت 
ســلولزی از سوی مصرف کنندگان، خاطر نشان کرد: این محصوالت از کاالهای 

مصرفی به کاالهای لوکس تبدیل شده اند.

ماجراییکنامهوسرنوشتاینستاگراموواتسآپ
پس از اعالم ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت 
متا و مشخص کردن مهلت ۱0 روزه برای تعیین نماینده ای 
در ایــران، به نقل از یک رســانه خارجی و از قول شــرکت 
مالک اینســتاگرام و واتس اپ اینطور اعالم شــد که ظاهرا 
پاسخ این شرکت به درخواست ایران منفی است.به گزارش 
ایسنا، معرفی نماینده قانونی توسط پیام رسان های خارجی 
در کشور موضوع جدیدی نیست و مسئوالن به مراتب درباره 
الزام این امر طی سال های گذشته تأکید کرده بودند. مسئله 
ای که رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم به آن اشاره کرده 
بود و گفته بود معتقدیم رسانه های خارجی که بیش از یک 
میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشــور نماینده داشته 
باشــند و همان قوانینی که در اروپا وجــود دارد و اینگونه 
پیام رسان ها حق ندارند اطالعات مردم اروپا را از اروپا خارج 
کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطالعات اجتماعی 
و اقتصــادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشــورمان 
خارج کنند. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در 
کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطالعات شهروندان ما 
را از کشور خارج نکند.اما این موضوع زمانی دوباره پررنگ تر 
مطرح شد که چند ماهی است دو پلت فرم خارجی واتس آپ 
و اینستاگرام بنا به دســتور مراجع ذی صالح با محدودیت 
روبه رو شده اند.عیســی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات - در این باره گفتــه بود: پلت فرمــی که قواعد 
جمهوری اســالمی ایران را به رسمیت نمی شناسد و هر از 
چند گاهی نقش محوری در آشوب ها به عهده دارد و موجب 
ناامنی در کشور می شود، طبیعتاً بستر مناسبی برای سرمایه 

گذاری در کشور نیست.

مهلت 10 روزه مرکز ملی فضای مجازی به اینستاگرام
چنــدی پیش مرکز ملــی فضای مجازی اعالم کــرد که نامه 
اعتراضی رسمی در رابطه با بسترسازی برای توسعه اغتشاشات 
اخیر و عدم پاســخگویی و مســئولیت پذیــری در خصوص 
مکاتبات رســمی پیشین توسط نهادهای مســئول ایرانی به 
شرکت متا )اینســتاگرام( ارسال کرده است.این مرکز با ارسال 
نامــه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشــد شــرکت متا در 
راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی 
پلت فرم از طریق دفتر حافظ منافع کشــور جمهوری اسالمی 
ایران در واشــنگتن نسبت به عملکرد ســکوهای این شرکت 
اعتراض کرد. بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح 

شده توسط جمهوری اسالمی در خصوص انتشار سازمان یافته 
اخبار خالف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض آمیز و نفرت پراکنی، 
ترغیب خشونت و ناآرامی های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی 
و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال اســتانداردهای دوگانه 
و زمینه سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه های تروریستی 
بر روی ســکوهای وابسته به شــرکت متا، تعمیق شکاف های 
اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی 
برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سالح 
جنگی و موادمخدر مطرح شده اســت.همچنین در این نامه، 
مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور 
فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات الزم 

از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت پذیر مستقر در ایران 
حداکثر تا ۱0 روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق 
سیاست ها و مقررات کشور درخصوص نحوه فعالیت شرکت های 

خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.
پس از این اقدام، خبری هفته پیش توســط برخی رسانه ها به 
نقل از یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه اینســتاگرام و واتس 
آپ به ایران می آیند منتشــر شــد؛ این نماینده مجلس گفته 
بود طبق گزارش هایی که داده شــده، احتمال زیاد اینستاگرام 
و واتــس اپ به ایران می آیند و تا جایی که مطلع هســتم به 
اجمال شرایط ایران را قبول کرده اند.اما پس از این ادعا، عیسی 
زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- در حاشیه جلسه 
هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران از 
پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام اظهار بی اطالعی کرد و 
گفت: من اطالعی ندارم و این موضوع را از نماینده ای که مطرح 
کرده است، سوال کنید؛ چیزی به ما واصل نشده است.وی بیان 
کرد: واتس اپ و اینســتاگرام در کشورهایی که پلت فرم غالب 
هستند، به درخواست آن کشور دفتر داشته و قواعد آن کشور 
را می پذیرند. نامه را مرکز ملی زده است و من صبح )چهارشنبه 
2۳ آذر( از آنها ســوال کردم که گفتند هنوز پاسخی دریافت 
نکرده ایم و آنچه از ســوی یک نماینده مجلس مطرح شــده، 
حدس و گمان است.از سوی دیگر خبری هم به نقل یک رسانه 
خارجی  و از قول شــرکت متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و 
واتس آپ در فضای مجازی منتشر شد که طبق آن،این شرکت 
تلویحا نسبت به پذیرش به درخواست ایران برای تعیین نماینده 
ای در تهران پاسخ منفی داده و گفته شده بود که سرگرم این 

درخواست نخواهند شد.

در حاشــیه برگزاری بیست و یکمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی تجهیزات و 
تاسیسات سرمایشــی و گرمایشی در 
روابط  »تقویــت  تفاهم نامه  اصفهــان 
تجاری و توسعه همکاری های متقابل« 
بین المللی  نمایشــگاه  شــرکت  میان 
اصفهان، اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
تاجیکستان و اتاق بازرگانی استان سغد 
کشــور تاجیکســتان به امضاء طرفین 
رسید.این تفاهم نامه به منظور دستیابی 
به بازارهای کشورهای دو طرف، تبادل 
هیات های تجاری، برگزاری رویدادهای 
تجــاری، نمایشــگاهی، کنفرانس ها و 
سمینارها، ایجاد شبکه تجاری و جذب 
ســرمایه گذاران به امضا و تایید طرفین 
امضاکنندگان   است. همچنین  رسیده 
ایــن تفاهــم نامــه در ســازماندهی 
نمایشگاه های مشــترک یا اختصاصی 
در زمینه هــای مختلــف صنعتــی در 
هــر منطقه همکاری خواهند داشــت. 
براســاس متن تفاهم نامه هر سه طرف 
با »شناسایی مشــکالت و جستجوی 
راه حل های مناســب، تمام تالش خود 
را برای رفع موانعی که ممکن است مانع 
رشــد تجارت و فعالیت هــای بازرگانی 
شــود« انجام می دهند. پیش از امضاء 
مدیر  طحانیان،  احمدرضــا  تفاهم نامه 
عامل نمایشگاه بین المللی اصفهان درباره 
توســعه روابط تجاری با تاجیکستان با 

اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی 
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی گفت: 
مفتخریم که میزبان هیات تجاری کشور 
تاجیکستان در این رویداد بین المللی و 
تخصصی هستیم و امیدواریم برگزاری 
این جلســه و امضــاء تفاهم نامه میان 
نمایشــگاه اصفهــان و اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و تاجیکســتان موجب 
توسعه روابط تجاری کشور تاجیکستان 
و ایــران شــود و هر کــدام از طرفین 
بتوانند از فرصــت پیش آمده در حوزه 
روابــط تجاری، ارتباطــات اقتصادی و 

نمایشگاهی به خوبی استفاده  کنند. 
در این جلســه، کاظم شــیردل، نایب 
رئیس اتــاق مشــترک بازرگانی ایران 

و تاجیکســتان گفت: هدف اصلی ما از 
هماهنگی و آوردن هیات تجاری کشور 
تاجیکستان به شــهر اصفهان رسیدن 
به اهداف مشــترک هر دو کشور است. 
همچنین مــا به دنبال توســعه روابط 
اقتصــادی و فرهنگــی کشــور ایران و 
تاجیکستان نیز می باشــیم. شیردل با 
توجه به انجام برنامه ریزی برای افزایش 
تبادالت اقتصادی افزود: بخش خصوصی 
باید برای بهبود تجارت برنامه ریزی کند، 
این هیــات تجاری شــامل بازرگانان و 
تولید کنندگان بنام کشور تاجیکستان 
هستند و ســابقه چندین سال فعالیت 
تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند. 
بنابراین می توانیم جهت بهبود و افزایش 

این روابط تجاری اقدام به برگزاری این 
قبیل جلسات کنیم. در پایان این جلسه 
سه جانبه که منجر به امضای تفاهم نامه 
شد؛ محمدجان ســلطان اوویچ، رئیس 
اتــاق بازرگانــی واحد ســغد کشــور 
تاجیکســتان گفت: تردیدی نیست که 
برگزاری این گونه جلسات سهم بسزایی 
در بهبود شــرایط اقتصادی کشــورها 
خواهد گذاشــت. وی با تاکید به توسعه 
روابــط تجــاری در بخش های مختلف 
افزود: هر دو کشور ایران و تاجیکستان 
زمینه های همکاری مشــترک بسیاری 
دارند، مانند گردشگری، معدن و صنعت، 
ســرمایش،  و  گرمایش  سیســتم های 
توســعه خطوط هوایی و راه آهن و این 
همه برای توسعه روابط اقتصادی بسیار 
ضروری است. رئیس اتاق بازرگانی واحد 
ســغد با توجه به اهمیت گردشــگری 
و رونــق این بخش گفــت: ما به عنوان 
فعاالن اقتصادی کشــور تاجیکســتان 
باور داریم رشــد همگرایــی در بخش 
گردشگری موجب تحکیم روابط میان 
هر دو کشور خواهد شد.در حاشیه این 
جلســه، این هیات بازرگانی 20 نفره به 
همراه هیات تجاری از کشور بالروس از 
نمایشگاه تاسیسات بازدید به عمل آورده 
و در جلساتی با برخی غرفه داران و افراد 
موثر در این صنعت گفت و گو و تبادل 

نظر کردند.

امضاء تفاهم نامه سه جانبه 
نمایشگاهی در اصفهان

افزایــش قیمت خودرو لحظه ای شــده؛ آن قدر که صــدای نمایندگان مجلس را درآورده اســت.به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، هفته گذشــته سیدرضا فاطمی. امین، وزیر صنعت، به دلیل شرایط کنونی بازار خودرو، از مجلس کارت زرد 
گرفت.در همین رابطه، لطف آله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفته، فاطمی امین باید به استعفا رضایت بدهد 
و در سمت دیگر مشغول فعالیت شود و بیش از این دولت، مجلس و مردم را اذیت نکند؛ به نظر می رسد اگر وزیر همچنان 
در این سمت بماند قیمت پژو 206 به باالی ۵00 میلیون تومان برسد.نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه وزیر صمت در پاسخ به پرسش های نمایندگان 
مجلس فرافکنی می کند؟ تصریح کرده؛ فاطمی امین علت افزایش نرخ خودرو را به نوسان های نرخ ارز نسبت می دهد اما این پاسخ در واقع زیر سوال بردن دولت 
است.وی با طرح این پرسش که چه نسبتی بین نوسان های نرخ ارز و تولیدات داخلی وجود دارد؟ گفته؛ سال های گذشته تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو را حدود 
20 درصد اعالم می کردند؛ در سال جاری چه اتفاقی رخ داده که نوسان های نرخ خودرو تا این میزان به نرخ ارز مرتبط شده است.اما این شرایط در حالی در بازار 
خودرو حاکم است که فاطمی امین در مجلس عنوان کرده که بازار خودرو را از آشفتگی های ارزی نجات خواهد داد. در این میان، محمدرضا نجفی منش، رییس 
انجمن صنایع همگن نیز گفته، با توجه به مدت افزایشی نقدینگی و نیز افزایش قسمت ارز، افزایش قیمت خودرو عجیب نیست.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
بررسی ها نشان می دهد که از روز شنبه تاکنون قیمت پژو 206 تیپ 2 به ۳80 میلیون تومان رسیده که نسبت به هفته گذشته ۳0 میلیون گران شده است.پژو 
206 تیپ ۵ نیز با قیمت 4۳۵ میلیون یه فروش رفت و این درحالی است که هفته گذشته 20 میلیون ارزان تر بود و 4۱2 میلیون تومان قیمت داشت.قیمت 
پژو 207 دستی پانوراما با افزایش ۵۵ میلیون تومانی، ۵۳0 میلیون تومان قیمت خورد. سمند EF7 نیز به 420 میلیون تومان افزایش یافت که نشان می دهد 
در هفته گذشته ۳6 میلیون تومان گران شده است.تارا دنده ای هم در حدود ۵48 میلیون تومان قیمت خورد که نشان می دهد ۳0 میلیون تومان گران شده 
است. اما قیمت تارا اتوماتیک 4۵ میلیون افزایش یافته و به 68۵ میلیون تومان رسید.قیمت دنا اتوماتیک توربو پالس هم حوالی 6۵0 قیمت خورد که نسبت 
به هفته گذشته 4۵ میلیون تومان گران شد. اما رانا پانوراما پالس به 440 میلیون تومان رسید که حاکی از گرانی 42 میلیون تومانی قیمت این خودرو است.

قیمت در این میان، قیمت پراید ۱۱۱ به 222 میلیون تومان اعالم شد درحالی که هفته گذشته 2۱8 میلیون بود.پراید ۱۳۱ نیز 2۱2 میلیون تومان شد؛ این 
خودرو طی یک هفته 8 میلیون گران شده است.اما تیبا صندوق دار SX بنزینی با افزایش ۱9 میلیون تومانی، 240 میلیون تومان به فروش رفت..کوییک معمولی 
هم افزایش ۱0 میلیون تومانی قیمت را طی یک هفته گذشته تجربه کرده و به 240 میلیون تومان رسید. اما ساینا S دنده ای  در حدود ۱8 میلیون تومان گران 

شد و 260 میلیون تومان قیمت پیدا کرد.در این میان، شاهین افزایش 40 میلیون تومانی را در یک هفته گذشته تجربه کرد و به 4۵0 میلیون تومان رسید.

یک کارشناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه دلیل افزایش 
قیمت خودرو عرضه در بورس کاال نیســت، اظهار کرد: علت 
افزایش قیمت خودرو، شرایط ارزی کشور و ماهیت سرمایه ای 

شــدن خودرو است اما عده ای که شفاف شدن معامالت به سود آن ها نیست، ورود خودروسازان به 
بورس را عامل رشد قیمت مطرح می کنند در شرایطی که خریداران خودرو از بورس موفق به خرید 
ارزان تر شده اند.رضایی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عرضه خودرو در بورس کاال اظهار کرد: 
متاسفانه خودرو در کشور به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است و زمانی که ماهیت کاالیی سرمایه ای 
می شود، قیمت آن طبق شرایط روز اقتصادی تغییر می کند؛ طبیعتا شرایط بازار ارز اثر مستقیمی 
در بازار خودرو می گذارد.وی افزود: طی چند سال گذشته با توجه به فرمول های قیمت گذاری در 
صنعت خودرو، کارشناسی خوبی در این خصوص صورت نمی گ گرفت و تفاوت قیمت کارخانه و 
بازار به بیش از دو برابر هم می رسید. این موضوع باعث می شد تا سیاست گذار انواع محدودیت گ ها 
مانند کد ملی، گواهینامه، سن، عدم خرید در دو سال گذشته و ...را برای خریدار اعمال کند؛ چون 
قیمت خودرو در کارخانه منطقی نبود.این کارشــناس بازار سرمایه ادامه داد: در این میان افرادی 
بودند که نیازی به خودرو نداشتند و کدملی خود را در اختیار واسطه گ ها قرار می دادند، بنابراین 
سود خودروساز یا سرمایه مصرف کننده به ناحق در جیب افرادی می رفت که نام و نشانی نداشتند.

رضایی پور با تاکید بر اینکه برای شفافیت در صنعت خودرو به بستری نیاز بود تا همه افراد بتوانند 
به خرید خودرو دسترسی داشته باشند، گفت: زیرا در گذشته خودرو در دسترس عموم نبود و هیچ 
کس مستقیما نمی توانست از کارخانه خودرو خریداری کند و تنها یک شانس بسیار اندک در قرعه 

کشی داشت، ولی با عرضه خودرو در بورس کاال این شرایط فراهم شد.

این خودرو 55 میلیون تومان گران شد

بررسی اثرات عرضه افزایش لحظه ای قیمت خودرو
خودرو در بورس
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گزیده خبر

درخششگروهمالیگردشگریدرهجدهمینسمپوزیومبینالمللی
روابطعمومی؛

نشان ویژه »روابط عمومی سرآمد
رئیسگروهمالیگردشــگریدرجمعمدیرانارشدارتباطگستر/مدیرروابط
عمومیگروه،دریافتنشــانویژه»روابطعمومیســرآمد»رئیسگروهمالی
گردشگریدرهجدهمیندورهسمپوزیومبینالملليروابطعموميکهدرتهران
برگزارشد،نشان»مدیرارشدارتباطگستر«راکسبکردونشانویژه»روابط
عمومیســرآمد«بهامیرنیکرویانمدیرروابطعمومیگروهمالیگردشــگری
اعطاشد.درنشان»مدیرارشدارتباطگستر«بهمهدیجهانگیریرئیسگروه
مالیگردشگری،آمدهاست:هیاتداورانهجدهمیندورهسمپوزیومبینالمللی
روابطعمومیباهدفتوســعهارزشهایمتعالیارتباطی،توسعهمردمداری،
پیریزیوگسترشارتباطاتانسانی،اجتماعیوشهروندیمتقارنوهمسنگ
وپاسداشــتمنشتعاملیوارتباطی،عنوان»مدیرارشدارتباطگستر«رابه
دلیلانجامخدماتموثر،مساعدتوتوسعهارتباطاتباجامعهمخاطب،توجه
بهافکارعمومی،ارتباطموثربارسانههاوحمایتازبرنامههایارتباطیونگاه
تخصصیبهروابطعمومیشایســتهحضرتعالیمیداندوایننشــانرابهآن

فرهیختهگرامیتقدیممیکند.

همکاری بانک صادرات ایران با پاالیشگاه ها 
افزایش می یابد

محســنســیفی،عضوهیاتمدیرهبانکصادراتایرانازنمایشگاه»مدیریت
فنــاوریمحصوالتدانشبنیاندرصنعتنفت«بازدیــدودردیداربامدیران
شــرکتهایحاضردرنمایشــگاه،برحمایتبانکازصنایعنفتوپتروشیمی
تأکیــدکرد.بهگزارشروابطعمومیبانکصادراتایران،ســیفیبااشــارهبه
ظرفیتهایمتعدداینبانکازجملهپوششجغرافیاییداخلیوخارجیبسیار
باالدرمیانبانکهایایرانیاظهارکرد:بانکصادراتایرانازجملهبانکهایی
استکهبیشترینحجمپرداختتسهیالتوتعدادمشتریرادرشبکهبانکی
دارد.عضوهیاتمدیرهبانکصادراتایرانهمچنینبااشــارهبهتمرکزهمزمان
اینبانکبرمشــتریانعادیوویژهگفت:درتعاملبامشتریانعمده،رویکرد
تجاریرادنبالمیکنیم.ازهمینرو،درصنایعمختلفسرمایهگذاریکردهایم
ومتناســببانیازهایمشــتریان،خدماتومحصوالتمتنوعبانکیومالیرا

ارائهمیکنیم.

سرپرستبانکمسکنخبرداد:
عملیاتی شدن بیش از ۱۰۰ درصد از 
تعهدات قراردادهای واحدهای مسکونی

دکترعســکریازعملیاتیشــدنبیشاز100درصدازتعهداتاینبانکدر
سالاولاجرایطرحنهضتملیمسکنخبرداد.دکترعلیعسکریسرپرست
بانکمســکندرگفتوگوباخبرنگارپایگاهخبریبانکمسکن-هیبنادرباره
عملکرداینبانکدرحوزهتســهیالتطرحنهضتملیمسکنگفت:براساس
تعهدیکهبانکمسکندرسالاولاجرایطرحنهضتملیمسکندارد،این
بانکدرقالبطرحمذکورقراردادبیشاز190هزارواحدمســکونیراتانیمه
آذرماهســالجاریمنعقدکردهاستودرحالانعقادقراردادبرایبیشاز20
هزارواحدمسکونیدیگراست.ویافزود:مبلغقراردادتسهیالتمنعقده،تاکنون
64هزارو660میلیاردتومانبودهاســتکهباایناوصافبانکمسکنتا16
آذرماهسالجاری،بیشازمیزانتعهدخوددرسالاولاجرایطرحنهضتملی
مسکنراعملیاتیکردهاست.سرپرستبانکمسکنهمچنینازانعقادقرارداد
تسهیالتخودمالکیبرای63هزارو77واحدمسکونیذیلطرحنهضتملی

مسکنخبرداد.

بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی در بانک 
توسعه تعاون 

سرپرســتبانکتوسعهتعاونازبرنامهاینبانکبرایبکارگیریابزارهاینوین
تامینمالیخبرداد.محمدشــیخحسینیسرپرســتبانکتوسعهتعاوندر
کارگاهآموزشــیمدیرانستادیواستانیبانکدرمشهدمقدساظهارداشت:
راهکارهایاجراییوشتابدهندهدرمسیرتحولبانکمطرحگردیدهوبرنامه
هایراهبردیوعملیاتیبارویکردتحولبهاجرادرمیآید.ویافزود:فرهنگ
بهعنوانیکیازمهمترینمولفههایاثرگذاردرایجادتحولمطرحاســتو
اتحاد،همدلی،همبستگی،تفکرتیمی،همافزاییواقداماتمبتنیبرارزشها
وکراماتانسانیدرپیشرفتوموفقیتهایبانکاثرمثبتدارد.شیخحسینی
تاکیدکرد:ارتقایسطحفرهنگسازمانیبهصورتمداومدردستورکاراستو
پیامدهاورهنمودهایپروژهآسیبشناسیصورتپذیرفتهدربانکموردتوجه
قرارمیگیرد.سرپرســتبانکتوسعهتعاونگفت:شناساییمحورهایاهرمی
جهتایجادتحولصورتپذیرفتهاستوفرهنگ،مهارتمدیریتی،تصمیماتو
سیاستهادراینمسیربسیارمهمهستند.ویتاکیدکرد:فرهنگسازیازرده
هایباالیسازمانبهپایینتسریمییابدوشایستهاستمدیران،پشتیبانو
دلسوزکارکنانمسئولوپاسخگوبودهوارزشهایواالیانسانیرارعایتنمایند.

درنشستمدیرانعاملبانکپارسیانوگروهسایپامطرحشد؛
بانک پارسیان پیشرو در حمایت از تولید و 

صنعت کشور
نشستمشترکمدیرعاملوجمعیازمدیرانارشدبانکپارسیانبامدیرعامل
ومدیرانارشدگروهخودروسازیسایپابهمنظورافزایشتعامالتوهمکاریدو
طرف،روزچهارشــنبه23آذرماهبرگزارشــد.درایندیداربااشارهبههمکاری
اســتراتژیکبانکپارسیانوشرکتســایپا،حمایتازتولیدوصنعتکشور
بهعنوانیکیازوظایفبنیادیبانکپارســیانموردتأکیدقرارگرفتودرباره
توســعهتعامالتوتحکیمهمکاریهایفیمابین،توافقاتیانجامشــد.کورش
پرویزیانمدیرعاملبانکپارســیاندرایننشســتبراهمیتتوجهبهصنعت
خودروسازیکشــورونقشاینصنعتدررشداقتصادیتأکیدوخاطرنشان
کرد:گروهسایپاباوضعیتتولیدمناسبیکهداردموفقیتخوبیراکسبکرده
ودرشرایطسختاقتصادیکشور،تالشمدیرانارشدگروهسایپاجهتبهبود
وضعیتموجود،بسیارارزندهاست.پرویزیانبابیاناینکهبانکپارسیانوسایپا
همکاریهایبلندمدتومناســبیدرزمینههایمختلفوسرمایهگذاریهای
مشــترکباهمدارند،گفت:درحوزهتأمینمالیوهمکاریهاییکهازگذشته
بودهاست،تقویتشــدهوادامهخواهدیافت.ویافزود:بانکپارسیاندرحوزه
صنعتخودروباتجربیاتبســیاریزیادیکهدارددرمجموعهزنجیرهتأمین
وتولیدخودروحضورداردوبایداینهمکاریهاادامهداشــتهباشــدتابتوانیم

ارزشافزودهبیشتریبرایدومجموعهایجادکنیم.

رئیس جمهور سه طرح بزرگ صنعتی 
را با حمایت مالی بانک سپه در کارخانه 

کویرتایر افتتاح کرد
آیتاهللرئیســیرئیسجمهوردرسفراستانیخودبهخراسانجنوبی،
ضمنبازدیدازکارخانهکویرتایر،ســهطرحبزرگصنعتیاینکارخانه
راکهباحمایتمالیوپشــتیبانیبانکســپهانجامشده،افتتاحکرد.
آیتاهللرئیســیرئیسجمهوردرسفراستانیخودبهخراسانجنوبی،
ضمنبازدیدازکارخانهکویرتایر،ســهطرحبزرگصنعتیاینکارخانه
راکهباحمایتمالیوپشــتیبانیبانکسپهانجامشده،افتتاحکرد.در
اینمراســمکهدکترابراهیمیمدیرعاملبانکسپهوجمعیازمدیران
ارشــداینبانکحضورداشتند،آیتاهللرئیسیرئیسجمهورخط14
هزارتنیتولیدتایرسواریرادراینکارخانهافتتاحکرد.همچنینخط
تولیدتایرســازیتکمرحلهایبهعنوانهشتمینکشورسازندهدنیادر
اینمراسمبهبهرهبرداریرسیددراینمراسمپروژه50هزارتنیتولید
تایرفوقسنگینمعدنی،کامیونی،اتوبوسی،باریو....آغازبهکارکرد.

برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری 
بانک ملی ایران

اولیــنجلســهکمیتهبهــرهوریبانکملــیایرانباحضــورمحمد
شیریجیانعضوهیاتعاملومعاونبرنامهریزیوتحول،رئیساداره
کلتحقیقاتومدیریتاســتراتژیکودیگرمسئوالنوکارشناسانامر
برگزارشــد.بهگزارشروابطعمومیبانکملیایران،درجلسهکمیته
بهرهوریبانک،مفاهیمبهرهوری،وضعیتشاخصهایبهرهوریدر
ایران،مجموعهتکالیفیکهدرحوزهبهرهوریبرعهدهدســتگاههای
اجراییوشــرکتهایدولتیاســت،موردبحثوبررسیقرارگرفت.
همچنیندراینجلســهالزامات،پیشنیازها،مفروضاتاجرایچرخه
مدیریتبهرهوریدربانکمطرحواقداماتانجامشــدهتوســطاداره
کلتحقیقاتومدیریتاستراتژیکدرراستایانجامتکالیفبهرهوری

ارائهوتاییدشد.

دالیل گرانی دالر از زبان رئیس کل بانک مرکزی؛

نرخارزحتماتعدیلمیشود
رئیسکلبانکمرکزی،علتافزایشنرخدالررادرافزایشنرخ
بهرهدربیشاز90کشوردنیا،نوساناتفصلیوناآرامیهایاخیر
درکشوردانستوگفت:افزایشنرخدربازارآزادارزواقعینیست
وحتماتعدیلخواهدشــدومابهعنوانبازارسازبرایآنبرنامه
داریم.بهگزارشایســنا،علیصالحآبادیساعاتیپیشدریک
برنامهتلویزیونیاظهارکرد:تورمریشــههایمتعددیدارد؛یک
ریشــهآنعواملطرفعرضهوهزینهاستکهمثالقیمتهای
جهانیباعثآنمیشود.عاملدومتقاضاستکهبهنقدینگیو
پایهپولیبرمیگردد.عاملسومانتظاراتتورمیاست.ویافزود:
پایهپولی،پولیاستکهبانکمرکزیبهجامعهتزریقمیکند،
بخشیازآنبهخریدارزهایدولتبرمیگرددکهبانکمرکزی
برایخریدآنریالمیپردازدوبهجامعهتزریقمیشــود.محور
دومبدهیدولتبهبانکمرکزیومحورســومبدهیبانکهابه
بانکمرکزیستواوراقدولتیکهخریداریمیشود.رئیسکل
بانکمرکزیادامهداد:ابتدایامسالیکبرنامهپولینوشتیمکه
تاپایانســالبهچهمیزانیازپایهپولیبرسیم.ازسالگذشته
کمیتهپایهپولیونقدینگیتشــکیلدادیموماهبهماهرصدو
پایشکردیم.یکیازدالیلرشــدپایهپولیتنخواهبودکهآنرا
حذفکردیموجلویتزریقحدود60همتتزریقپولپرقدرت

بهجامعهجلوگیریشد.

رشد نقدینگی زیر 30 درصد تا پایان سال
صالحآبادیازکاهشرشدنقدینگیبهکمتراز30درصدتاپایان
سالخبردادوگفت:روندرشدنقدینگیکاهندهاست.روند12
ماههنقدینگیدرابتدایدولتســیزدهم42.۸درصدبودهکه
درآبانماه1401به32.9رســیدهاست.رشدخالصداراییهای
خارجیبانکمرکزینیزدرســالگذشته17.5درصدبودکه
امســالدرآبانماهبه3.۸درصدرسیدهاست.ویافزود:سپرده
قانونیبانکهــارااز10درصدبه15درصــدافزایشدادیمتا
ترازنامهبانکهاکنترلشــود.کنتــرلنقدینگیازاهدافاصلی
بانکمرکزیاستوبرایتحققآنکامالجدیهستیم.بانکها
طبقشاخصهایرتبهبندیسالمتبین51.تا2.5درصدرشد

ترازنامهدارندوبیشترازآناجازهنمیدهیم.

افزایش سرمایه 35 همت در بانک های دولتی 
صالحآبادیبیانکرد:امسالدربانکهایدولتیباکمکدولت
35همتافزایشسرمایهخواهیمداشت.برایاصالحاتبانکها
همباکمکخودشانبرنامهاصالحیدرنظرگرفتهایم.اصالحتراز

نقدینگیوفروشاموالمــازادبانکها،باهمراهیخودبانکها
بهخوبیپیشمیرود.رئیسکلبانــکمرکزیادامهداد:تورم
تولیدکنندهدرابتدایدولتسیزدهم6۸2.درصدبودکهباروند
نزولیدرآبانماه1401به39.1درصدرسیدهاست.تورمنقطه
بهنقطــهتولیدکننده103درصدبودکــهاکنونبه32درصد
رسیدهاست.تورمساالنهمصرفکنندههمدرابتدایدولت59.3

درصدبودکهاکنونبه39.9درصدرسیدهاست.

کاهش چشمگیر تورم در سال آینده 
ویگفت:تورمماهانهدرابتدایســالباالرفتکهدلیلعمده
آناجرایطرحمردمیسازییارانههاوافزایشحقوقهاوتغییر
عــوارضحقوقگمرکیبود.اگرایــن3عاملنبودتورمکنونی
بســیارکمتربودامادرسالآیندهاینعواملرانخواهیمداشت
وتورمبهصورتچشــمگیریکاهشخواهدیافت.بدونشک
انتظاراتتورمیوروندتورمیدرماههاوســالآیندهکاهشــی
خواهدبودودیگرشــوکهایســال1401رانخواهیمداشت.
صالحآبادیافزود:اگرطرحمردمیسازییارانههاوتغییرمبنای
حقوقگمرکینبودامســالتورمبه25درصدمیرسید.بعداز

بهبودوضعیتکرونادرکشوررشد5.4درصدیبخشخدماترا
شــاهدبودیمورشدبخشصنعتومعدنوکشاورزیهمقابل
توجهاســت.ویبابیاناینکهبخشــیازکنترلتورمبهانضباط
بودجهایدولتبرمیگرددوامیدواریمبودجهبامنابعواقعیدیده
وبستهشود،گفت:تسهیالتتکلیفیدربودجههممهماست.
براســاسمحاســباتمادربودجهتوانبانکهابرایتسهیالت
تکلیفیمشخصشدهاســتکهدرالیحهبودجهدرجمیشود،
ازمجلسانتظارداریمدرچهارچوبآنعددتسهیالتتکلیفی
درنظربگیرند.بایدهــدفاصلیهمهازمجلستادولتکنترل
تورمباشد.رئیسکلبانکمرکزیادامهداد:نرخدالرنیماییدر
ابتدایآبان1399به2۸هزارتومانرســید.ارزنیماارزیاست
کهبرایوارداتکشورتامینمیشودوحجمباالیارزکشوردر

اینسامانهمعاملهمیشود.
دولتوصادرکنندگانعرضهکنندهارزدرســامانههســتندو

واردکنندگانازاینطریقارزوارداترادریافتمیکنند.

وضعیت ارزی از سال قبل بهتر است 
ویبااعالماینکهازابتدایسالتاکنون32.1میلیارددالرارزدر

سامانهنیماعرضهشدهاست،گفت:سالگذشتهدرهمینمدت
19.6درصدبودکهنشــانازافزایش64درصدیعرضهارزدر
سامانهنیماست.ایننشانمیدهدکهوضعیتارزیکشورنسبت

بهسالگذشتهبسیاربهتربودهاست.

دالیل افزایش نرخ دالر از دید صالح آبادی 
صالــحآبادیافزود:نرخدالردربازارغیررســمیازاواخر139۸
افزایشوحشــتناکیداشتودراواســط99به31هزارو500
تومانتومانرسید.درگذشتهدرمقاطعینرخارزجهشداشت
ومجدداکمیکاهشپیدامیکرد.اخیرابخشیازافزایشقیمت
ارزبهتقویتدالربهدلیلافزایشنرخبهرهدربیشاز90کشور
دنیابهویژهدرآمریکابود.البتهناآرامیهای3ماهگذشــتهنیز
دربازارارزاثرگذاربودهاست.ویادامهداد:البتهنوساناتفصلی
همموثراست،درپایانسالمیالدیهمیشهنوسانداشتهایمکه
مجدداثرشازبینخواهدرفت.بازارغیررسمیباحجممعامالت
بسیارکمنرختعیینمیکندونرخواقعینیست.افزایشنرخدر
اینبازارواقعینیســتوحتماتعدیلخواهدشدومابهعنوان

بازارسازبرایآنبرنامهداریم.
رئیــسکلبانکمرکزیازافزایشعرضهارزهایپرطرفدارخبر
دادوگفت:درسیاستگذاریارزیبرنامههایمتعددومتنوعی
داریم.نقشهارزیونقشهتجاریکشوربایدباهممنطبقباشدتا
نیازوارداتبهسهولتوسرعتتامینشود.دراینزمینه،کمیته
مشــترکیبینوزارتنفت،وزارتصمتوبانکمرکزیایجاد

شدهاستتاتامینارزبهترازقبلبودهاست.

افزایش سقف تسهیالت ارزی کاالهای اساسی 
ویبابیــاناینکهتخصیصارزکاالهایاساســیاز30روزبه
4۸ساعتکاهشپیداکردهاســت،گفت:کاالهایدیگریهم
کهدربازاررسمیتامیننمیشددرآیندهنزدیکتامینخواهد
شد.سقفتســهیالتارزیبرایکاالهایاساســیرااز20به
60میلیــوندالرافزایشدادیم.عرضهارزصادرکنندهودریافت
ارزتوســطواردکنندهبهصورتمستقیمرادرهفتههایآینده
فراهــمخواهیمکرد.صالحآبادیافزود:بدونبرجامبســیاریاز
مطالباتارزیراوصولکردیــموروابطایرانوچینراهبردی
استوحواشــیاخیرهیچتاثیریدرروابطماندارد.ویدرباره
تغییرمعاونارزیبانکمرکزینیزگفت:معاونجدیداقدامات
مناســبیرادنبالخواهدکردتابهزودیشاهدثباتوآرامش

دربازارارزباشیم.

برنامههاواقداماتشرکتبیمهتعاون
باهــدفافزایشحقبیمهتولیدیبه
گونهایاستکهبیمهشوندههمبتواند
علیرغــماجباریبــودنازامتیازاتو
نفعآنبرخوردارشــود.یکــیازاین
طرحهاوپوشــشهایبیمهایدراین
شرکت،بیمهشخصثالثتعاوناست
کهعلیرغماجبــاریبودنامتیازاتیرا
داراســتکهرضایتمشــتریانرابه
دنبالدارد.بهگــزارشبیمهتعاونبه
نقــلازرصداقتصادی،شــرکتبیمه
تعاونباسرمایهایبالغبر500میلیارد
توماندرگزارشفعالیتمنتهیبهآبان
ماهســالجاریمیزاندرآمدیکهاز
فروشحقبیمهبهبیمهشدگانتحت
پوشــشخودبهثبترســاندبرابربا
105میلیاردتومــانبودوهمچنین
“وتعاون”ازابتدایسالمالی)منتهی

بهاســفندماه1401(تاپایانآبانماه
ازفروشحقبیمهبهدرآمدتجمیعی
۸30میلیاردتومانیدســتیافت.به
اذعانمدیرعاملجواناینشــرکت،
بیمهتعاوندرصدداســتتاســرمایه
خودراتاهــزارمیلیاردتومانافزایش
دهد.اقداماتوبرنامههایشرکتبیمه
تعــاون،بامدیریتجــوانبهگونهای
اســتکهباانگیزهایکهدارد،مسیر
خوبیرادرحالطیکردناســت.به
طوریکهرئیسکلبیمهمرکزیدر
اینبــارهمیگوید:»حتمــاَازتجارب
مدیرعاملبیمهتعاونبرایپیشــبرد

هرچــهمطلوبتــرصنعــتدربیمه
مرکزیاستفادهخواهیمکرد.«ازجمله
اینبرنامههاکهبهصورتموردیبهآن
میپردازیمبیمهشــخصثالثتعاون
اســتکهدارایمزیتهاوتخفیفاتی
استکهاجباریبودناینبیمهرابرای
بیمهشــوندگانسهلوآسانمیکند.
رشــدتصاعدیجمعیتجهانورشد
سریعتکنولوژیوبهاقتضایتولیدانبوه
نقلیهموتوریزمینی،درضمن وسایل
عــدمانصرافازمنافعغیــرقابلانکار
آنهــادرزندگیاجتماعی،آثاردردناک
وزیانبارمترتب،علیالخصوصخسارات

حاصلشــدهدراثرحــوادثرانندگی
درســطوحراههایبینالمللیداخلی
کشوباعثشــدهجهتساماندهیبه
موضــوععبورومروربیمــهنامههای
متعددیپدیدآیند.بیمهشخصثالث،
پــرمخاطبتریننوعبیمهایاســت
کهدرایرانارائهمیشــود.بایدتوجه
داشــتدرصورتیکهوسیلهنقلیهای،
تحتپوشــشاینبیمهنباشد،مسلما
مشکالتوعواقبسنگینیبرایراننده
درپیخواهدداشت.طبقتعاریفیکه
برایبیمهشــخصثالثماشینوجود
دارد.فردیکهماشــینخودرورابیمه
کردهاســت،بــهعنوانشــخصاول،
شرکتبیمهگربهعنوانشخصدومو
فردیکهدرحینیکتصادفوحادثه
آسیبمیبیند،بهعنوانشخصسوم

یاهمانثالثدرنظرگرفتهمیشود.

افزایش رضایت مشتریان از 
بیمه شخص ثالث تعاون

قیمتجهانــیدالردرمعامالتپرتالطــم،صعودوافزایش
شــدیدقبلیخودرابیشــترکرد.بهگزارشایسنابهنقلاز
اینوســت،پسازآنکهدادههانشــانداد،فعالیتهایتجاری
ایاالتمتحدهدرماهدســامبرکاهشبیشــترییافتهاست،
ارزشدالربرایمدتکوتاهیافولکرد.موسســهاساندپی
گلوبالاعالمکردکهشــاخصمدیرانخریــد)PMI(آمریکا
کهبخشهایتولیدوخدمــاترادنبالمیکند،دراینماه،
ازرقــمنهایی46.4درماهنوامبــربه44.6کاهشیافت.این
ششمینماهمتوالیمحسوبمیشودکهشاخصزیر50بود
ونشاندهندهانقباضدربخشخصوصیاست.ارزشدالردر
برابرینپسازرســیدنبهباالترینسطحدوهفتهای،با0.۸
درصدکاهشبه136.67رســید.یندرهفتهمنتهیبه13
دســامبربهکاهشخودادامــهدادومعامالتخالصینبه

53هزارو1۸۸قراردادرســیدکهکمترینرقماز30آگوست
است.استرلینگبا0.2درصدکاهشدربرابردالربه1.2157
دالرویوروبا0.3درصدکاهشبه1.0595دالررســید.روز
پنجشــنبه،پسازاینکهبانکمرکــزیاروپانرخهایبهرهرا
افزایشونشاندادکههنوزافزایشنرخبهپایاننرسیدهاست،
یورونیزسقوطکردوایننگرانیهارادرموردآسیباحتمالی
بهاقتصادجهانیبرانگیختوســرمایهگذارانرابهسمتارز
امن،دالر،ســوقداد.جرومپاول،رئیسفدرالرزرونیزاظهار
کردکهسیاستگذارانانتظاردارندکهنرخبهرهآمریکابیشتر
افزایــشیابدوبرایمدتطوالنیتریباالبماند.جانویلیامز،
رئیسفدرالرزرونیویورک،روزجمعهلفاظیهایسختگیرانه
راافزایشدادوگفت:ایناحتمالوجودداردکهبانکمرکزی
ایاالتمتحدهنرخبهــرهرابیشازآنچهدرحالحاضرانتظار

دارددرســالآیندهافزایشدهد.فــدرالرزرواوجنرخوجوه
فــدرالرا5.1درصدپیشبینیکردهاســت.باایناوصاف،به
نظرنمیرســدکهبازارهایمالیخواهانموضعسختگیرانه
فدرالرزروباشــند.بازارهایآتیصندوقهایفدرالتاپایان
سال2023کاهشنرخهاراتعیینکردهاند.شاخصدالرکهارز
رادربرابرششهمتایاصلیارزیابیمیکند،پسازافزایش
بیــشاز0.9درصدیدرروزپنجشــنبه،0.2درصدافزایش
یافتوبه104.74رســید.اینشاخصدرسالجاریحدود
9درصدافزایشیافتهزیرافدرالرزروبهشدتنرخهایبهره
راافزایشدادهاســت،بااینحالاززمانیکهدرسپتامبربه
باالترینحدخوددر20سالگذشتهرسیدهبود،تقریباهشت
درصدکاهشیافتهزیراکاهشنرختورمدرایاالتمتحدهاین
امیدواریراایجادکردهاستکهچرخهافزایشنرخبهرهفدرال
رزروبهزودیپایانیابد.درآســیا،بانکمرکزیژاپندرروز
سهشــنبهدرموردنرخبهرهتصمیــممیگیردودرحالیکه
هیچتغییریدرآنجلســهانتظارنمیرود،تعدادیازفعاالن

بازاربرخیتغییراتبرایمحرکهاراپیشبینیکردهاند.دالر
اســترالیابا0.2درصدکاهشبه0.66۸7دالرآمریکارسید.
دالراسترالیادرجلسهقبلمعامالتیبیشازدودرصدسقوط
کردکهبزرگترینافتآنازمارس2020بودبااینحال،دالر
نیوزیلندبا0.7درصدافزایشبه0.63۸3دالرآمریکارسید.

اوج گیری دوباره قیمت جهانی دالر

طیمراسمیوباحضورشهردارانکالنشهرهایتهران،
مشــهدوقائممقامبانکشــهرتفاهمنامهتاســیس
صندوقمنفعتصرفهجوییســوختبهامضارسید.
بــهگزارشروابــطعمومیبانکشــهر،دکتررحیم
طاهریقائممقامبانکشــهردراینمراســماظهار
داشت:صندوقمنفعتصرفهجوییسوختبهمنظور
تجمیعسرمایههایخردســرمایهگذارانواستفاده
ازآندربخشبازســازیناوگانحملونقلعمومی
ایجادمیشــود.طاهریبابیاناینکهخانوارهااصلی

ترینجامعههدفبرایســرمایهگذاریخرددراین
طرحهستند،گفت:بانکشهردرمواردمشابهدیگری
باتجمیعوجوهخردســرمایهگذاران،اینسپردهها
رابهمنبعقویمالیبرایاستفادهکالنشهرهاتبدیل
کردهاست.قائممقاممدیرعاملبانکشهرتاکیدکرد:
درآمــدحاصلازاینطرحارزیبودهومتقاضیانمی
توانندبهمنظوربازســازیونوســازیوسائلحملو
نقلعمومیازاینتســهیالتاستفادهکنند.طاهری
ادامــهداد:اینطرحدرفازاولبرایخودروهایحمل

ونقلدرونشــهریودرفــازدوممتقاضیانحملو
نقلبرونشهریمورداستفادهقرارخواهدگرفت.وی
بابیاناینکهبانکشهرتنهاعاملیتجذبسرمایهها
وارائهتسهیالتبهمتقاضیانرابرعهدهدارد،تصریح
کرد:یکیازمزیتهایاجرایاینطرحتحتالشعاع
قرارندادنمنابعاصلیبانکاست.گفتنیاست،دراین
مراســمکهدرتاالرشهرمشهدبرگزارشد؛شهرداران
کالنشهرهایتهرانومشهدبههمراهمعاونانحملو

نقلکالنشهرهایکشورحضورداشتند.

با حضور شهرداران تهران، مشهد و قائم مقام بانک شهر؛

تفاهم نامه تاسیس صندوق منفعت صرفه جویی سوخت امضا شد
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گزیده خبر

سوئیس به تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
روسیه پیوست

شورای فدرال سوئیس روز جمعه اعالم کرد که سوئیس تحریم های گسترده ضد 
روســیه را مطابق با آخرین اقدامات اتحادیه اروپا تصویب کرده است.به گزارش 
ایلنا از راشــاتودی، شــورای فدرال ســوئیس روز جمعه اعالم کرد که سوئیس 
تحریم های گسترده ضد روسیه را مطابق با آخرین اقدامات اتحادیه اروپا تصویب 
کرده است.این اعالمیه اندکی پس از تصویب نهمین بسته تحریمی شورای اروپا 
در مورد عملیات نظامی مســکو در اوکراین منتشــر شد. اقدامات جدید شامل 
کنتــرل صادرات و محدودیت بر کاالها و فناوری با اســتفاده دوگانه و کاالها و 
فناوری هایی اســت که می توانند در بخش دفاعی و امنیتی اســتفاده شوند.این 
مجازات های گسترش یافته همچنین شامل فهرست سیاه 168 شرکت روسی، 
ممنوعیت صادرات کاالها و فناوری های مربوط به بخش های هوانوردی و فضایی، 
مســدود کردن دارایی ها در دو بانک دیگر اســت. دولت سوئیس تاکید کرد که 
بروکســل با اعمال تحریم های جدید در رابطه با محدودیت قیمت نفت خام و 
فرآورده های نفتی روســیه موافقت کرده است.در این بیانیه آمده است : این امر 
ممنوعیت حمل چنین محصوالتی را که باالتر از سقف قیمت فروخته می شوند 
به خدمات تجارت و کارگزاری گســترش می دهــد.در اوایل ماه جاری، اتحادیه 
اروپا، کشــورهای G7، استرالیا و نروژ سقف قیمتی 60 دالری در هر بشکه نفت 
دریایی روســیه را معرفی کردند و شــرکت های غربی ارائه دهنده بیمه و سایر 
خدمات را مجبور کرد تا از نفتکش های بارگیری شده با نفت روسیه دوری کنند، 

مگر اینکه محموله خریداری در قیمت تعیین شده یا کمتر از آن شود.

زلنسکی: می گویند با روسیه مذاکره کن؛ 
چیزی برای بحث نمی بینم!

رئیس جمهوری اوکراین در گفت وگو با تلویزیون فرانسه اذعان داشت که برخی 
ســعی دارند او را به مذاکره با روســیه تشــویق کنند، اما او چیزی برای بحث 
نمی بیند.به گزارش ایسنا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در شبکه 
تلویزیونی ال سی آی فرانسه گفت: بعضی ها هستند که مرا به سوی میز مذاکره 
تشــویق می کنند، اما من چیــزی برای بحث نمی بینــم.او همچنین گفت که 
باور دارد مذاکرات امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه فایده ای ندارد.به گزارش خبرگزاری تاس، ماکرون بارها 
گفته که راه های ارتباطی با والدیمیر پوتین را حفظ می کند. به گفته ماکرون، او 
و پوتین قرار است درباره امنیت تاسیسات هسته ای اوکراین به زودی گفت وگو 
کنند.پیش تر سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت که کرملین آماده است 
تا مذاکرات اوکراین را از سر گیرد. او بیان کرد که اگر غرب پیشنهادهایی برای 
سازمان دهی مذاکرات و کاهش تنش ها پیشنهاد دهد، روسیه آماده است تا این 
پیشنهادها را بررسی کند.همچنین دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با بیان 
اینکه کی یف بر اساس »دســتورات خارجی« عمل می کند، گفت که مذاکرات 

درباره اوکراین باید اول از همه با واشنگتن برگزار شود.

استولتنبرگ: روسیه برای جنگ طوالنی در 
اوکراین برنامه ریزی می کند

دبیرکل ناتو اعالم کرد، جنگ در اوکراین احتماال برای مدتی طوالنی ادامه یابد؛ 
اما بر سر میز مذاکره خاتمه خواهد یافت.به گزارش ایسنا، به نقل از راشاتودی، 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه، با درخواست 
برای افزایش حمایت نظامی از کی یف، گفت: نباید روســیه را دست کم گرفت. 
روســیه برای جنگی طوالنی برنامه ریزی می کند. باید درک کنیم که والدیمیر 
پوتین )رئیس جمهوری روسیه( آماده وارد کردن این جنگ به مدت زمان طوالنی 
و انجام حمالت جدید است.وی خاطرنشان کرد: جنگ در اوکراین نهایتا بر سر 
میز مذاکرات تمام خواهد شد؛ اما در عین حال باید راه حل »پیروزی اوکراین به 
عنوان کشــوری با حاکمیت مستقل« تضمین شود.او اضافه کرد: سریع ترین راه 
برای تحقق این هدف ارائه کمک نظامی است تا پوتین بفهمد نمی تواند در میدان 
جنگ پیروز شــود و باید بنشیند و با حسن نیت مذاکره کند.دبیرکل ناتو گفت: 
شواهد نشان می دهند پوتین دست از هدفش درباره تسلط بر اوکراین برداشته و 
برای جنگ طوالنی مدت آماده می شود، نیروهای بیشتری را جمع کرده و آماده 
وارد کردن خســارات سنگین است. روسیه همچنین تالش می کند به ذخایر و 

تسلیحات بیشتری دست یابد.

آغاز انتخابات زودهنگام پارلمانی در تونس 
در سایه تحریم ۱۳ حزب

منابع رسانه ای از آغاز روند رأی گیری در انتخابات پارلمانی زودهنگام تونس خبر 
دادند.به گزارش ایســنا، شبکه اسکای نیوز عربی در این باره اعالم کرد انتخابات 
پارلمانی تونس )شــنبه( با گشوده شــدن صندوق های رای در این کشور آغاز 
شــد.طبق این گزارش، نتایج اولیه انتخابات 18 تا ۲0 ماه جاری میالدی اعالم 
می شود، اما نتایج نهایی 1۹ ژانویه و پس از تصمیم گیری درباره شکایات اعالم 
خواهد شد.فاروق بوعســکر، رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات تونس جمعه 
اعالم کرد، ۹ میلیون و ۲00 هزار تونســی واجد شــرایط در داخل تونس طی 
شنبه در انتخابات زودهنگام پارلمانی برای انتخاب 1۵1 نماینده از مجموع 161 
نماینده پای صندوق های رای می رونــد.وی افزود، انتخابات پارلمانی تونس در 
خارج کشــور از روز پنج شنبه شروع شده است.10۵8 نامزد برای تصاحب 161 
کرســی در پارلمان رقابت می کنند که تنها 1۲0 نفر از آنها زن هستند.در میان 
احزاب شرکت کننده در این انتخابات جنبش الشعب )مردم( تونس با 86 نامزد 

در صدر قرار دارد. 

واکنش اولیانوف به رایزنی های آتی آژانس و ایران
کسی انتظار هیچ گشایشی را ندارد

نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین در 
گفت وگویی از ســفر مقامات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به ایران استقبال کرد.به گزارش ایسنا، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین در گفت وگو با این خبرگزاری گفت که روســیه از 
رایزنی های آتی میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران اســتقبال می کند، 
اگرچه کسی انتظار هیچ گشایشی را ندارد.اولیانوف گفت: این رایزنی ها قرار است 
در نیمه دوم ماه نوامبر]اواخر آذر[ انجام شود اما قطعنامه »بدموقع و غیرسازنده« 
آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانســه که اخیرا علیه ایران در شورای حکام آژانس با 
هدف اعمال فشار بر ایران صادر شد، این گفت وگوها را به تعویق انداخت.اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
چهارشنبه گذشته تایید کرد که تیم فنی این آژانس هفته آینده جهت حل وفصل 

مسائل پادمانی به ایران سفر خواهد کرد.

وزیر خارجه انگلیس :
 ۳۰۰ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کردیم

وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد که در ســه ماه 
گذشته در بحبوحه اغتشاشات بیش از ۳00 فرد و نهاد 
ایرانی را در فهرســت تحریم قرار داده است.به گزارش 
فارس، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس تصریح 
کرد در جریان اغتشاشــات اخیر در ایران بیش از ۳00 
نهاد و فرد ایرانی را در فهرست تحریم ها قرار داده است. وزیر خارجه انگلیس روز 
جمعه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »سه ماه پیش در چنین روزی 
مهســا امینی بعد از دستگیری توسط ›پلیس اخالق‹ ]پلیس امنیت اجتماعی[ 
ایــران فوت کــرد. از آن موقع ما بیــش از ۴0 مقام ایرانــی را تحریم کرده ایم. 
درمجموع، بیش از ۳00 فرد و نهاد، از جمله تمامیت ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی را تحریم کرده ایم.«دولت انگلیس از زمان آغاز اغتشاشات در ایران تالش 
کرده از طریق اعمال تحریم، موضع گیری های رسانه ای و اقدامات ایران به عنوان 

بخشی از جنگ ترکیبی غرب علیه ایران عمل کند. 

سالیوان در واکنش به اظهارات کیسینجر،
  هنوز وقت مذاکره اوکراین و روسیه

 نشده است
مشــاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به صحبت های 
هنری کیســینجر گفت که هنوز زمان آن نرسیده که 
اوکراین با روسیه وارد مذاکره شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری راشا تودی، »جیک سالیوان« مشاور 
امنیــت ملی آمریکا روز جمعه در اندیشــکده کارنگی 
ایندومنت در واشنگتن گفت: نمی دانیم که قرار است این وضعیت به کجا ختم 
شود.سالیوان گفت: آنچه که می دانیم این است که وظیفه ماست که به حمایت 
نظامــی خود از اوکراین ادامه دهیم تا آنها در بهترین وضعیت ممکن در میدان 
نبرد قرار گیرند و هرگاه دیپلماسی پیش آمد، آنها در بهترین موقعیت ممکن بر 

سر میز مذاکره خواهند بود. ولی آن لحظه هنوز فرا نرسیده است.

وزارت خارجه آمریکا: 

به صراحت گفته ایم که در حال حاضر روی برجام متمرکز نیستیم
معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با بیان اینکه  »دولت 
بایدن متعهد به عدم دســتیابی ایران به سالح هسته ای است« 
اظهار داشــت: اما به صراحت گفته ایــم که در حال حاضر روی 
برجام متمرکز نیســتیم.به گزارش ایســنا، ودانت پاتل معاون 
ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی 
خود با اعالم دوباره حمایت واشــنگتن از ناآرامی های اخیر در 
ایران ادعاهــا درخصوص نحوه برخورد با افــراد حاضر در این 
ناآرامی ها را تکرار کرد.بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه 
آمریکا، وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ما به شدت درخصوص 
گزارش های مربوط به دستگیری های دسته جمعی، محاکمه های 
ساختگی و در حال حاضر صدور احکام اعدام برای معترضان و 
همچنین اجرای آن نگران هستیم. واضح است که اکنون چشم 
جهان به ایران و حقوق بشر است. آنچه که دولت ایران بر مردم 
خودش تحمیل کرده، نباید بدون پاســخ بماند.پاتل با اشاره به 
اقدامــات خصمانه آمریکا علیه ایران در طول ماه های گذشــته 
به بهانه ناآرامی ها در کشــورمان افــزود: ایاالت متحده از زمان 
فوت مهســا امینی برا رســیدگی به نقض حقوق بشر در ایران 
اقدامات قاطعی انجام داده اســت، ازجمله تحریم دستگاه های 
امنیتی، تحریــم افراد خاص، تحریم نهادهــای داخلی ایران و 
صدور مجوزهایی که سبب شــد مردم ایران دسترسی بهتری 
به جریان آزاد اطالعات داشــته باشــند.وی همچنین گفت: ما 
ابزارهایی در اختیار داریم که نه تنها حکومت ایران را پاســخگو 
خواهد کــرد، بلکه به مردم ایران نیز در تالش هایشــان کمک 
می کنــد. دولت آمریکا به این اقدامات خــود ادامه خواهد داد.

این دیپلمات آمریکایی درباره موضع رژیم صهیونیستی درقبال 
برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: همان طور که می دانید رئیس 
جمهــور بایدن و وزیر امورخارجه او از زمان روی کار آمدن این 
دولت آشــکارا گفته اند که هرچه در توان داشــته باشند برای 

اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای انجام خواهند 
داد اما اکنون باید به طور شفاف بگویم که در حال حاضر تمرکز 
ما روی برجام نیســت و ما کماکان نسبت به هر چیزی که در 
این رابطه از ســوی تهران انجام می گیرد بسیار بدبین هستیم، 

چه در ارتباط با مســائل آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد و 
چه موضوعات دیگر.معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 
همچنین درباره نشست پیش روی شورای امنیت سازمان ملل 
در رابطه با قطعنامه ۲۲۳1 این شــورا و گزارش مربوط به آن با 
تاکید بر این که “این گزارش هنوز به طور علنی منتشــر نشده 
است” مدعی شد: ما همان طور که قبال گفته ایم خرید پهپادهای 
ســاخت ایران توسط روســیه  به طور جدی با قطعنامه ۲۲۳1 
شــورای امنیت ســازمان ملل که محدودیت هایی برای انتقال 
فن آوری های مرتبط با موشــک به یا از ایران ایجاد می کند، در 
تضاد است و به طور خاص، وقتی صحبت از انتقال این پهپادها 
شــد به دلیل نوع و برد این پهپادها بوده اســت. ادعای انتقال 
پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین 
در حالی به طور مکرر از سوی مقامات غربی و به ویژه آمریکایی ها 
تکرار می شود که جمهوری اســالمی ایران و روسیه قویا آن را 
رد می کنند.واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
به تازگی در نشســتی در ســازمان ملل ارسال سالح از ایران را 
اتهامی بی اســاس خواند و گفت که مجموعه صنعتی و نظامی 
روســیه می تواند بدون کمک گرفتن از دیگران به اهداف خود 
دست پیدا کند. این در حالی است که صنعت نظامی اوکراین از 
اساس وجود ندارد و از سوی صنعت غرب تامین می شود.نبنزیا 
در ادامه اظهار داشت: ما تحت تاثیر سخنان شرکای سابق غربی 
قرار نمی گیریم. آنها سعی می کنند توجهات را به سمت اتهامات 
بی اساس درباره انتقال سالح از ایران به روسیه معطوف کنند. ما 

بارها این اتهام را رد کرده ایم.

ویلیــام برنز ضمــن ابــراز نگرانی در 
خصــوص همکاری نظامــی و دفاعی 
تهران و مسکو مدعی شد این همکاری 
واشــنگتن  متحدان  بــرای  تهدیدی 
در منطقه اســت.به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، رئیــس آژانس 
اطالعات مرکــزی آمریکا )ســیا( در 
مصاحبه ای ضمن تکرار ادعای استفاده 
روسیه از پهپاد های ایرانی در اوکراین، 
در خصوص همکاری نظامی و دفاعی 
تهران و مســکو ابراز نگرانــی کرد و 
مدعی شد این همکاری تهدیدی برای 
متحدان واشــنگتن در منطقه است.

ویلیــام برنز درمصاحبه با شــبکه پی 
بی اس ادعا کرد: نســبت به همکاری 
دفاعی و نظامی روســیه و ایران نگران 
هستم. در طول تاریخ، میان روس ها و 
ایرانی ها بی اعتمادی بوده اســت، ولی 
اکنون آن ها به هم نیاز دارند. آنچه در 
حال ظهور است یک مشارکت دفاعی 
تمام عیار میان تهران و مسکو از طریق 
تحویل پهپاد های ایران به روسیه است 
و روس ها نیز در حال بررسی روش هایی 
برای حمایت از ایــران در زمینه های 
فنی و فن آوری هســتند.  رئیس سیا 
در ادامــه اظهــارات بی اســاس خود 

همکاری نظامی روسیه و ایران را یک 
تهدید واقعی برای متحدان واشنگتن 
در منطقه و همســایگی ایران قلمداد 
کرد.در همین حال، دیروز خبرگزاری 
آلمانی »DPA« به نقــل از یک منبع 
مطلع در گزارشی ادعا کرد که روسیه 
درخواست خرید صد ها پهپاد و موشک 
بالستیک از ایران کرده است.به تازگی 
»رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران، با تکرار این ادعا که ایران در 
کنار روسیه است و تجهیزات نظامی و 
مربیان را برای حمله به کشور دیگری 
در اختیــار آن قرار می دهد، گفت: »ما 
قباًل اقداماتی را انجام داده ایم تا انتقال 
پهپاد ها و تجهیــزات نظامی ایران به 
روسیه را دشوار کنیم.«همچنین، ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اخیراً مدعی 
شده که ایران به شریک دفاعی اصلی 
روسیه تبدیل شده است. گزارش های 
خبری در روز های اخیر حکایت از آن 
دارد که کشور های غربی در حال فشار 
بر دبیرکل سازمان ملل هستند تا علیه 
ایــران و آنچه همکاری این کشــور با 
روسیه در جنگ اوکراین ادعا می کنند 
گزارش منتشــر کند. در همین حال، 
وزیر امور خارجه کشــورمان می گوید 

ایران از اوکراین درخواســت کرده اگر 
شــواهدی بر مدعای خود دارد، آن را 
در جلســه ای به ایــران تحویل دهد، 
امــا مقامات اوکراینــی در لحظه آخر 
از حضور در این جلســه خــودداری 

کرده اند.

حمایت رئیس سیا از ناآرامی ها در 
ایران

برنــز در بخش دیگری از این مصاحبه 
ضمن حمایت از اغتشاشات و ناآرامی ها 
در ایران مدعی شد تهران در دراز مدت 
نمی تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد.

نکرده  کم  پوتین  قدرت  از  جنگ 
است

رئیس آژانس اطالعات مرکزی )ســیا( 
دربــاره احتمال اســتفاده روســیه از 
تسلیحات هســته ای در اوکراین گفت 
که سیا »امروزه هیچ مدرک روشنی« 
از برنامه های روســیه برای استفاده از 
سالح های هسته ای تاکتیکی نمی بیند.

وی ادعــا کرد که جنــگ در اوکراین 
تاکنون یک »شکســت برای روسیه« 
بوده است و وجهه این کشور را تضعیف 
کرده اســت. اما بعید است این جنگ 
منجر به از دســت دادن قدرت، رئیس 

جمهور پوتین شود.

خطر درگیری چین و تایوان وجود 
دارد

برنز درباره تنش ها میان چین و تایوان 
گفــت که جاه طلبی های شــی جین 
پینــگ، رئیــس جمهور چیــن برای 
حمله به تایوان را »لحظه ای دست کم 
نمی گیــرد«. وی تصریح کرد: »هرچه 
به این دهه جلوتر بروید، خطرات یک 
درگیری نظامی بیشــتر می شود.«  او 
همچنین خاطرنشان کرد که استفاده 
اپلیکیشــن رســانه های اجتماعی  از 
چینــی TikTok در آمریکا یک »منبع 

نگرانی واقعی« است.

رییس سیا:

 نسبت به همکاری نظامی روسیه و ایران نگران هستم

از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شده، مدام 
در حــال تغییر نام مکتب ها، لوحه هــا و نهادهای دفاعی 
است. حاال هم نوبت به تغییر نام شهرها رسیده است. طبق 
اخبار منتشر شده از رســانه های محلی، طالبان نام شهر 
»چاریکار«، مرکز والیت پروان را به شهر »امام اعظم« یا 
»امام ابوحنیفه« تغییر داده  اســت.به گزارش ایسنا، طبق 
آنچه در اخبار آمده، طالبان این تصمیم را روز پنجشنبه 
در یک  نشســت رسمی مردمی در مقر این والیت گرفته  
است. حکمت اهلل شمیم ، سخنگوی والی طالبان در پروان 
به روزنامه اطالعات روز گفت: »قرار است پیشنهاد تغییر 
نام مرکز پــروان به گونه کتبی به مال هبت اهلل آخوندزاده، 
رهبر طالبان فرســتاده شــود.« خبرگزاری دولتی باختر 
که تحت کنترل طالبان اســت هم گــزارش داده که مال 
هبت اهلل از پیشنهاد تغییرنام شهر چاریکار استقبال کرده 

و این پیشنهاد به زودی عملی خواهد شد.والی طالبان در 
مورد دلیل تغییر نــام چاریکار گفت که اجداد آبایی امام 
ابوحنیفه در این شهر زندگی می کردند. به گفته مقامات 
محلی طالبان روند تغییر نام شهر چاریکار آغاز شده است. 

طبق برخی گزارش های منتشر شده، پیشنهاد تغییر نام 
شهر چاریکار به شهر امام اعظم اولین بار حدود سه سال 
پیش از سوی عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی مطرح 
شد. او از اشرف غنی، رئیس جمهور وقت خواسته بود نام 
شهر چاریکار تغییر کند؛ اما آن زمان پیشنهادش پذیرفته 
نشد.منیژه باختری ســفیر و نماینده سابق افغانستان در 
اتریش در واکنش به این تغییر نام در توییتر خود نوشت: 
»چاریکار یکی  از شهرهای کهن و تاریخی سرزمین ماست 
و در حافظه و خرد جمعی مردم »چاریکار« باقی می ماند. 
هیچ کسی حق ندارد نام های کهن را به دالیل سیاسی یا 
مذهبی عوض کند.«این در حالی است که طبق ویدئوی 
منتشر شده در فضای مجازی، مولوی عبیداهلل امین زاده، 
والی پروان می گوید: »نام چاریکار منشــا علمی-تاریخی 

نداشته و به پیشنهاد مردم تغییر داده شده است.«

تغییر نام یکی از شهرهای افغانستان از سوی طالبان واکنش  برانگیز شد

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا 
در مقاله ای گفت که مذاکره 
فــوری برای پایــان دادن به 
درگیری هــا در اوکرایــن از 
وقوع یک جنگ جهانی دیگر جلوگیری می کند.به گزارش ایســنا، 
به نقل از خبرگزاری تاس، »هنری کیســینجر« ۹۹ ساله، وزیر امور 
خارجه اسبق آمریکا جمعه در مطلبی نوشت، در 1۹16 دولت آمریکا 
فرصت داشت که به جنگ جهانی اول از طریق دیپلماسی پایان دهد 
اما این فرصت را به دالیل سیاســت داخلی از دست داد.کیسینجر 
 The( »اســتدالل خود را در نسخه 17 دسامبر مجله »د اسپکتیتور
Spectator( بیــان کرد و درگیری کنونی را به عنوان »جنگی که در 
آن دو قدرت هسته ای بر سر کشوری با تسلیحات متعارف به رقابت 

می پردازند« توصیف کرد. این اشــاره ای به این است که جنگ میان 
روسیه و اوکراین به جنگ نیابتی بین ایاالت متحده و روسیه تبدیل 
شــده است.»فرایند صلحی« که هنری کیسینجر پیشنهاد می کند، 
»اوکراین را به ناتو مرتبط می کند« زیرا او معتقد است که بی طرفی 
برای کی یف دیگر گزینه  به شــمار نمی رود. او همچنین از روســیه 
می خواهــد که به خطوط قبــل از ۲۴ فوریه )قبــل از آغاز جنگ 
اوکراین( عقب نشینی کند، در حالی که سایر مناطق مورد خواست 
اوکراین شــامل دونتسک، لوهانسک و شــبه جزیره کریمه »ممکن 
است پس از آتش بس موضوع مذاکره قرار گیرند.«او توضیح داد، این 
توافقنامه عالوه بر »تایید آزادی اوکراین« برای »تعریف یک ساختار 
بین المللی جدید، به ویژه برای مرکز و شــرق اروپا« است که روسیه 
باید »در نهایت« جایی در آن بیابد.در حالی که برخی »روسیه ای را 

که در جنگ ناتوان شــده است« ترجیح می دهند، کیسینجر با این 
اســتدالل مخالفت کرده و می گوید که »نقش تاریخی مسکو نباید 
تضعیف شود«. فروپاشــی روسیه ممکن است قلمروی وسیع آن را 
به یک »خالء مورد مناقشــه« تبدیل کند، جایی که »جوامع رقیب 
ممکن است تصمیم بگیرند اختالفات خود را از طریق خشونت حل 
و فصل کنند« و ممکن اســت همسایگان از طریق زور ادعای قلمرو 
کنند و همه این اتفاقات هم در حضور »هزاران سالح هسته ای« رخ 
دهد.در اصل، این همان پیشــنهادی است که کیسینجر برای اولین 
بــار در ماه مه ارائه کرده بود و بعد از آن به او برچســب »دشــمن 
اوکراین« زده شــد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در 
اوایل ماه جــاری میالدی در مصاحبه ای هر نوع آتش بســی را که 
مرزهای 1۹۹1 کشورش را نقطه شروع نمی دانست، قاطعانه رد کرد.

همچنین پس از اذعان آنگال مرکل، صدراعظم ســابق آلمان مبنی 
بر اینکه آتش بس ســال ۲01۴ مینســک به منظور »زمان دادن به 
اوکراین« برای آماده شدن برای جنگ بود، دیگر مشخص نیست که 
آیا مسکو اصال آتش بس با میانجیگری غرب را می پذیرد یا خیر.آنچه 
در مقاله کیســینجر جدید است، استدالل اوست. او به اوت 1۹16، 
در اوج جنگ جهانی اول اشاره دارد، زمانی که قدرت های درگیر به 
دنبال میانجیگری ایــاالت متحده برای پایان دادن به درگیری های 
بی سابقه بودند. گرچه »صلح مبتنی بر وضعیت قبلی اصالح شده در 
دسترس بود«، وودرو ویلسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا مذاکرات 
را تا زمانی که بتواند در نوامبر دوباره به ریاســت برســد، به تعویق 
انداخت. در آن زمان دیگر خیلی دیر شــده بود و جنگ دو ســال 
دیگــر ادامه یافت و »به طور جبران ناپذیری به تعادل برقرار شــده 
اروپا آسیب رساند«.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش 
به پیشنهاد کیســینجر گفت که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه »مایل به مطالعه کامل این مقاله است اما »متاسفانه هنوز 
فرصت این کار را پیدا نکرده اســت.«هنری کیســینجر که مشاور 

امنیت ملی پیشــین آمریکا هم بود، گفت که جهان ممکن اســت 
در »نقطه عطفی« در جنگ اوکراین باشد و خواستار گفت وگو برای 
دســتیابی به صلح شد.کیسینجر در مجله »اسپکتیتور« نوشت که 
زمستان در حال تحمیل توقف بر عملیات نظامی روسیه در اوکراین 
است و آن را به وضعیتی در اوت 1۹16 تشبیه می کند که نیروهای 
اصلی غربی در جنگ جهانی اول به دنبال میانجیگری ایاالت متحده 
بــرای پایان دادن به درگیری به صورت صلح آمیز بودند. او گفت که 
وودرو ویلسون می توانست با دیپلماسی کشتار را متوقف کند و جان 
میلیون ها نفر را نجات دهد.این دیپلمات کهنه کار نوشت: آیا جهان 
امروز خود را در نقطه عطف مشابهی در اوکراین می بیند، در شرایطی 
که زمستان توقفی را به عملیات های نظامی گسترده در آنجا تحمیل 
می کنــد؟ من بارها حمایت خود را از تــالش نظامی متحدان برای 
خنثی کردن تجاوز روســیه به اوکراین اعالم کــرده ام. اما زمان آن 
دارد نزدیک می شود که طبق تغییرات استراتژیک عمل کرده و آنها 
را در یک ســاختار جدید ادغام کنیم تا به صلــح از طریق مذاکره 

دست یابیم.

کیسینجر با ارائه طرح صلح،

زمان حل و فصل جنگ اوکراین با مذاکره فرا رسیده است
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پژوهش های جدید نشــان می دهد که اورانگوتان ها و گوریل ها ترجیح 
می دهند به جای رضایت دادن به یک جایزه که مطمئن به دریافت آن 
هستند، روی یک پاداش بزرگ تر ریسک کنند، حتی اگر مطمئن نباشند 
که آن را دریافت می کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، موسسه 
زیست شناسی در دانشگاه نوشاتل)UniNE( در سوئیس کشف کرده است 
که اورانگوتان ها و گوریل ها می توانند تصمیمات اقتصادی منطقی بگیرند 
و بر اساس پژوهش جدید آنها، میمون ها از نظر انتخاب شبیه به انسان ها 
عمل می کنند.این پژوهش به رهبری پنه لوپه الکومب، ســارا بروکارد، 
کالوس زوبربوهلر و کریســتوف دال بر روی اورانگوتان ها و گوریل های 
در حال نگهداری در باغ وحش بازل ســوئیس انجام شده و نتایج آن در 
مجله PLOS ONE منتشر شده است.پژوهشگران می گویند: اورانگوتان ها و 
گوریل ها ترجیح می دهند به جای رضایت دادن به یک جایزه که مطمئن 
به دریافت آن هســتند، روی یک پاداش بزرگتر ریسک کنند، حتی اگر 
مطمئن نباشــند که آن را دریافت می کنند. بنابراین به نظر می رســد 
میمون ها مانند انسان ها مستعد خطرپذیری هستند و این خطرپذیری در 
میمون ها با مشاهده نمونه های در حال نگهداری در باغ وحش بازل مورد 
تایید قرار گرفت.به هر میمون در آزمایش اول امکان انتخاب بین دو ظرف 
داده شــد که یکی از آنها گزینــه ای بدون خطر و دیگری خطرناک بود. 
انتخاب ظرف ایمن همیشه به دریافت یک پاداش یکسان منجر می شد و 
گرفتن یک تصمیم همراه با ریسک به معنای دریافت احتمالی پاداش بود. 
با این حال، در صورت وجود پاداش با انتخاب ظرف دوم، جایزه ی بزرگ تر 

و ارزشمندتری نسبت به پاداش ظرف اول وجود داشت.

یک مطالعه جدید ادعا می کند کــه بیگانگان به این دلیل با ما تماس 
نگرفته اند کــه پیام ها و ســیگنال های ما احتماال هنــوز به بیگانگان 
نرســیده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میــل، اغلب این گونه 
مطرح می شــود که به احتمال فراوان موجودات فرازمینی هوشــمند و 
تمدن بیگانه در جهان هســتی وجود دارد،  اما همزمان این سوال پیش 
می آیــد که اگر موجودات فضایی واقعاً وجود دارند، چرا تاکنون ســعی 
نکرده اند با ما تماس بگیرند؟ایده حیات فرازمینی هوشمند مدت ها است 
که دانشــمندان و عموم مردم را با تئوری هــای زیادی در مورد آن چه 
ممکن اســت در اعماق فضا وجود داشته باشد یا نداشته نباشد، درگیر 
کرده است.اکنون یک مطالعه جدید توضیح جدیدی را برای اینکه چرا 
بیگانگان هنوز از ســیاره ما بازدید نکرده اند، ارائه کرده است و می گوید 
این به این دلیل اســت که هنوز هیچ نشانه  قابل اعتنایی از هوش روی 
زمین وجود ندارد.در اصل، منظور این گروه پژوهشــی این است که ما 
تازه از دهه ۱۹۳۰ شــروع به ارسال سیگنال های قابل شناسایی به فضا 
کرده ایم، بنابراین فرازمینی ها زمان چندانی برای دریافت پیام ما یا پاسخ 
به آن نداشــته اند.آمری وندل، اخترفیزیکدان نویســنده این مطالعه از 
دانشگاه عبری اورشلیم می گوید: امواج رادیویی ارسالی ما تازه به حدود 
۱۵ هزار ستاره و ســیاره های در حال گردش به دور آنها از میان ۴۰۰ 
میلیارد ستاره موجود در کهکشان راه شیری رسیده است. عالوه بر این، 
رسیدن هر پیام برگشتی از سوی بیگانگان به ما به زمان نیاز دارد.اساساً، 
از زمانی که زمین شــروع به پخش سیگنال در اعماق فضا کرده است، 
تاکنون فقط ســتارگانی که در فاصله ۵۰ سال نوری از ما قرارد دارند، 

فرصت دریافت آن و پاسخگویی داشته اند.

نتایج یک مطالعه نشان داد

میمون ها ریسک پذیر هستند

فرضیه دانشمندان درباره علت 
عدم تماس بیگانگان با زمین!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اجتماع پناهجویان در مقابل دیوار مرزی ایاالت متحده آمریکا در مرز ال 
پاسو در تگزاس/ رویترز

ابر خودروی جدید بوگاتی
با تولید ابر خودروی جدید میســترال و بوالید، مأموریت پیشرانه ۱۶ سیلندر ۸ لیتری بوگاتی تقریباً به پایان خواهد رسید. این 
نیروگاه آهنین از چهار توربو استفاده می کند و بیش از ۲۰ سال است که در خط تولید قرار دارد.در سال ۲۰۲۴ آخرین نمونه های 
این پیشــرانه حجیم از خط تولید خارج خواهند شــد و سؤالی که پیش می آید این است: حرکت بعدی بوگاتی چه خواهد بود؟ 
بجای قرار دادن لوگوی بوگاتی روی ریمک نورا و معرفی خودرویی ریبج شده، کمپانی تازه تأسیس بوگاتی ریمک در حال توسعه 
یک ابر خودروی کاماًل جدید اســت.اتو اکسپرس گفت وگویی جذاب با میت ریمک مؤسس این کمپانی درباره جانشین شیرون 
داشته است. نکته سورپرایز کننده اینکه ریمک که به خاطر تکنولوژی برقی پیشرفته خود شناخته می شود دو سال قبل از ادغام 
با بوگاتی کار تولید یک پیشرانه درون سوز را شروع کرده است. شاهکار بعدی بوگاتی که طبق گفته ریمک به عنوان یک هایپرکار 
هیبریدی بازآرایی شده از پیشرانه درون سوز کاماًل دیوانه کننده استفاده خواهد کرد. رئیس این کمپانی اظهار می دارد با رونمایی 
از این خودرو در سال آینده شاهد میخکوب شدن همه خواهیم بود. میت ریمک ۳۴ ساله می گوید محصول بعدی بوگاتی ارتباطی 

با خودروهای کنونی نخواهد داشت.

ابراهیمی: داربی باید با حضور هواداران برگزار شود
مربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس می گوید دیدار این تیم برابر استقالل باید با حضور هواداران برگزار شود.ناصر ابراهیمی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره داربی پیش رو اظهار کرد: داربی ها در همه جای دنیا حساسیت خاص خودش را دارد و هواداران در انتظار این بازی هستند. 
در کشورهای مختلف این بازی برای هواداران از اهمیت باالیی برخوار است و به همین خاطر این بازی شرایط خاص خودش را دارد. در 
ایران هم سال های سال است که بازی استقالل و پرسپولیس برگزار می شود و هر بازی هم خاطره خاص به خودش را دارد. پیش از انقالب 
تاج به مصاف شاهین می رفت، بعدها تاج با پرسپولیس بازی می کرد و بعد از انقالب هم بازی های استقالل و پرسپولیس ادامه داشت.وی 
افزود: همه پیش از داربی درباره شرایط تیم ها در جدول صحبت می کنند اما به نظر نباید به این مسائل توجه کرد چون داربی ها اصال به 
شرایط تیم ها در جدول ارتباطی ندارد. بارها رخ داده که تیمی در جدول شرایط خوبی نداشته اما در داربی عملکرد بسیار خوبی داشته 
و برنده شده است.او در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی می کند داربی پیش رو زیبا و جذاب شود هم گفت: شرایط طوری است که 
نمی توانیم انتظار بازی زیبا داشته باشیم. تیم ها برای اینکه نبازند وارد زمین می شوند و طوری بازی می کنند که با حداقل امتیاز از زمین 

خارج شوند. البته اینکه تیمی زیبا بازی کند، ضمانتی برای بردش نیست. 

زلف را اتب دام و خم ربزد
همه کار رما بهم ربزد

دفتر دوستان خود می خواند
هب رس انم من قلم ربزد

صورت ماه را رقم بستر
آنکه این چهره را رقم ربزد

آتشی کندرین دل از غم اوست
هب رس شعلهای غم ربزد

گلبن وصل او هب طالع من
رس هب رس غنچٔه ستم ربزد

شد ز چشم رتم هب خشم، چو دید
لب خشک رما، هک نم ربزد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تبر
کتاب تبر اثری از دانلد ای. وست لیک، نویسنده آمریکایی 
است که برخی او را از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم 
دانسته اند. نویسنده ای که در دوران نویسندگی اش بیش 
از صد رمان خلق کرده است. تخصص وست لیک ادبیات 
جنایی است که در کتاب حاضر نیز می توان نمونه آن را 
مشــاهده کرد اما کتاب تبر درباره فروپاشی روانی یک 
کارمند اســت.دانلد ادوین وســت لیک در سال ۱۹۳۳ 
به دنیا آمد و در طی شــش دهه نــگارش، بیش از صد 
رمان علمی تخیلی، جنایــی، کمیک و همین طور آثار 
غیرداستانی نوشــت. او کتاب هایش را با اسامی مستعار 
مختلفی از جمله ریچارد اســتارک چــاپ می کرد. این 
نویسنده شــخصیت های ماندگاری نیز خلق کرده است 
که از جمله آن ها می توان به پارکر – که دست مایه ساخت فیلم های زیادی شده است – اشاره کرد. در 
رمان تبر نیز با شــخصیت »دوور« روبه رو هســتیم که نامش مانند کارهایش در بلعیدن و نابود کردن 
را به ذهن می رســاند. بعید است خواننده ای که رمان جنایت و مکافات را خوانده باشد با دیدن عنوان 
کتاب، شخصیت راسکلنیکف در ذهنش زنده نشود. تبر از مهم ترین عناصر کتاب داستایفسکی است اما 
در کتاب تبر اثر وســت لیک این ایهام دارد. شخصیت اصلی آن نه با تبر کسی را به قتل می رساند و نه 
حتی با آن کار دارد. موضوع به زندگی و شــغل شخصیت اصلی که »برک دوور« نام دارد مربوط است.
داستان رمان بر مبنای کاهش نیرو، تعدیل پرسنل و اخراج کارکنان متمرکز است. دوور در یک کارخونه 
کاغذســازی کار می کند ولی به علت تعدیل نیرو کارش را از دســت می دهد. او هرچقدر هم برای کار 
تقاضا می کند به نتیجه ای نمیرسد. در نتیجه تصمیم می گیرد آدم هایی که ممکن است رقیب او در پیدا 
کردن کار باشند را حذف کند تا به این ترتیب خودش تنها گزینه برای استخدام باشد.در واقع نویسنده 
آدمی را به تصویر کشیده است که بی تفاوتی مسئوالن در رده های باال او را به فردی سنگدل و هولناک 
تبدیل کرده تا به شــنیع ترین کارها دست بزند. برک دوور در صفحات آخر یادآور می شود که: »هدف 
من از کاری که دارم انجام میدهم، مقصودم، مرادم، خیر است، کاماًل خیر است. مگر چه کار کرده ام که 

شرمنده باشم؟« در این سوال شاید اصلی ترین پیام داستان نیز نهفته باشد.

احمد شاملو
احمد شاملو )۲۱ آذر ۱۳۰۴ – ۲ مرداد ۱۳۷۹( متخلص 
بــه الف. بامداد و الف. صبح، شــاعر، فیلــم نامه نویس، 
روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و از دبیران 
کانون نویسندگان ایران بود.شاملو تحصیالت مدرسه ای 
نامرتبی داشت؛ زیرا پدرش افســر ارتش بود و پیوسته 
از شــهری به شهری گسیل می شــد، و از همین روی 
خانواده اش هرگز نتوانستند مدتی طوالنی جایی ماندگار 
شوند. زندانی شدنش در سال ۱۳۲۲ به سبب فعالیت های 
سیاسی پایاِن همان تحصیالت نامرتب بود.شهرت اصلی 
شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن 
گونه ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی 
که هم اکنون یکی از مهم ترین قالب های شــعری مورد 
اســتفادهٔ ایران به شــمار می رود و تقلیدی است از شعر سپید فرانسوی یا شعر منثور شناخته می شود. 
شاملو که هر شاعر آرمانگرا را در نهایت امر یک آنارشیست تام و تمام می انگاشت،در سال ۱۳۲۵ با نیما 
یوشیج مالقات کرد و تحت تأثیر او به شعر نیمایی روی آورد؛ اما نخستین بار در شعر »تا شکوفهٔ سرخ 
یک پیراهن« که در ســال ۱۳۲۹ با نام »شعر سفید غفران« منتشر شــد وزن را رها کرد و به صورت 
پیشرو سبک نویی را در شعر معاصر فارسی شکل داد. »نخستین شب شعر بزرگ ایران« در سال ۱۳۴۷، 
از سوی وابسته فرهنگی ســفارت آلمان در تهران برای احمد شاملو ترتیب داده شد.شاملو، گذشته از 
شــعر، فعالیت هایی مطبوعاتی، پژوهشی و ترجمه هایی شناخته شده نیز دارد. مجموعهٔ کتاب کوچه او 
بزرگ ترین اثر پژوهشــی در باب فرهنگ عامه مردم ایران است.بعضی از آثار وی به زبان های سوئدی، 
انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، رومانیایی، فنالندی، کردی و ترکی 

ترجمه شده. او از سال ۱۳۳۱ به مدت دو سال، مشاور فرهنگی سفارت مجارستان بود. 

فرهنگ

محمدعلی شــیرازی در ۸۱ سالگی درگذشت.عباس 
سجادی - شاعر -  با تایید خبر درگذشت محمدعلی 
شیرازی - ترانه سرای پیشکســوت - به ایسنا گفت: 
آقای شیرازی حدود یک ماهی بود که دچار مشکالت 
حاد ریوی شــده بود؛ البته او سال ها بود که مشکل 
ریوی داشــت و با کمک دســتگاه اکســیژن تنفس 
می کرد اما یک ماه اخیر دچار مشــکل حاد تنفسی 
بود و در نهایت در بخش آی سی یو بیمارستان محب 
مهر تهران بستری شد و امروز )جمعه، ۲۵ آذرماه( بر 
اثر ایســت قلبی از دنیا رفت.او درباره مراسم تشییع 
پیکر این شاعر و ترانه سرا گفت: با خانواده او هماهنگی 
داریم، فردا یک سری کارهای اداری را انجام می دهیم 
و اگر کارهای اداری  فردا تمام شود، احتماال یکشنبه )۲۷ آذرماه( مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری 
را خواهیم داشت.محمدعلی حافظ الکتب معروف به محمدعلی شیرازی، شاعر و ترانه سرا، متولد 
۲۷ اســفند ۱۳۱۹ در شــیراز بود.او ترانه های زیادی خلق کرده اســت که از جمله آن ها به ترانه  
قطعه های »روزی تو خواهی آمد« با صدای محمد اصفهانی، »زیر آســمان شــهر« با صدای امیر 
تاجیک و »وقف پرنده ها« با صدای قاســم افشار می توان اشاره کرد.او ترانه سرای بسیاری از آثار 

خوانندگان قبل از انقالب ازجمله قطعه مشهور فیلم سلطان قلب ها هم بود.

محمدعلی شیرازی از دنیا رفت
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