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مدیرعامل شركت پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت: افزایش مصرف بنزین و همچنین نفت گاز در بخش حمل و نقل و غیر نیروگاهی نسبت به سال 
گذشته و اضافه شدن ساالنه نزدیک به یک میلیون خودرو سواری به چرخه حمل و نقل بدون از رده خارج كردن خودروهای فرسوده و به موازات آن مصرف 
باالی گاز طبیعی در بخش خانگی و احتراق ناقص موتورخانه ها و بخاری ها، استفاده نیروگاه ها از سوخت جایگزین را اجتناب ناپذیر كرده است.جلیل ساالري 
در گفت و گو با ایسنا، اظهار كرد: با توجه به رشد حدود ۳۰۰درصدی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده و حمل و نقل )بالغ 

بر ۷۴ درصد گاز تولیدی كشور( نسبت به شهریورماه ودر نتیجه كاهش شدید....
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معاون وزیر نفت:
استفاده از سوخت جایگزین برای نیروگاه ها اجتناب ناپذیر است
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رئیس مركز اورژانس تهران خبر داد
مسمومیت ٩۵ نفر با مونوکسید کربن 

در هفته اخیر
رئیس مركز اورژانس تهران از مسمومیت ٩۵ نفر با گاز مونوكسید 
كربن طی هفته گذشــته خبر داد. دكتر یحیــی صالح طبری در 
گفت وگو با ایســنا، در ارتباط با حوادثی كــه از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه 
به این ســازمان اعالم شده اســت گفت: در این مدت در مجموع 
۱٩ هــزار و ۸۸۴ مأموریت در مركز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران 
ثبت شد. وی ادامه داد: در پی مأموریت های انجام شده چهار هزار 
و ۳۷۳ نفــر به مراكز درمانی منتقل شــده و  ۱۵ هزار و ۵۱۱ نفر 
نیز در محل از خدمات اورژانس اســتفاده كرده اند.صالح طبری در 
باره تعداد تماس های برقرار شــده با اورژانس نیز گفت: ۴۷ هزار و 
۲۲ تماس با مركز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد اما متاسفانه از 
تعداد كل تماس ها سه هزار و ۵۷۸ مورد مزاحمت تلفنی بود.رییس 
مركز اورژانس تهران افزود: از مجموع مأموریت های ثبت شده طی 
هفته گذشته، ۲۵۶۲ مورد حوادث ترافیکی و ۱۷۳۲۲ مورد حوادث 
غیرترافیکی بوده اســت.وی درباره تعداد افرادی كه طی این مدت 
دچار مسمومیت با گاز مونوكســید كربن شدند نیز گفت: در این 
بازده زمانی ٩۵ نفر دچار مسمومیت با گاز منواكسیدكربن شدند كه 
متاسفانه این آمار نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.صالح 
طبری درباره تعداد پروازهای انجام شده از سوی اورژانس هوایی نیز 
اظهار كرد: طی هفته گذشته، اورژانس هوایی ۲ سورتی پرواز داشته 
است.رییس مركز اورژانس تهران در پایان درباره حوادث ویژه هفته 
گذشــته افزود: تصادف تریلی و پراید با ۵ مصدوم و تصادف پراید 
و هیوندای و موتور با ۵ مصــدوم از جمله حوادث ویژه هفته قبل 

در تهران بودند.

ثبت اولین روز آلوده هوای پایتخت با 
آالینده دی اکسید گوگرد

مدیرعامل شــركت كنترل كیفیت هوای تهران با بررسی اطالعات 
دریافتی از ایستگاه های سنجش كیفیت هوای پایتخت در روزهای 
گذشــته، از افزایش ســاعتی غلظت آالینده دی اكسید گوگرد در 
برخی ایستگاه ها خبر داد.دكتر سید محمدمهدی میرزائی قمی در 
گفت و گو با ایسنا درباره افزایش غلظت آالینده ها طی هفته گذشته 
اظهار كرد: طی هفته گذشته به ویژه حد فاصل ۲۲ تا ۲۵ آذر افزایش 
غلظت آالینده دی اكسیدگوگرد به خصوص در ساعات میانی روز، 
بســیار فراتر از حد استاندارد قرار داشت.وی افزود: در ایستگاه های 
واقع در پهنه های غربی و جنوبی شــهر بیشــتر از ایســتگاه های 
سایر نقاط شهر شاهد افزایش شــاخص این آالینده بودیم. اولین 
روز آلوده از منظر آالینده دی اكســیدگوگرد از ابتدای سال در روز 
پنج شــنبه )۲۴ آذر (اتفاق افتاد.میرزائی قمی در ادامه اظهار كرد: 
بررســی وضعیت شــاخص این آالینده در شهر تهران از سال ٩۴، 
نشــان می  دهد كه با وجود ثبت شــاخص فراتر از حدود مجاز در 
برخی از ایستگاه  ها در سال  های گذشته، هیچ گاه میانگین شاخص 
برای كل شــهر تهران وارد شــرایط آلوده نشده و پنج شنبه هفته 
گذشته، اولین روز آلوده به لحاظ آالینده  دی اكسیدگوگرد در طی 
هفت سال گذشته اســت.وی ادامه داد: بررسی آالینده دی اكسید 
گوگرد در شــهر تهران طی سال  های گذشته نشان داده كه عمدتاً 
در نیمه دوم سال به دلیل افزایش شرایط سکون نسبی و پایداری 
جو، شاهد شرایط نامطلوب  تری برای این آالینده هستیم و افزایش 
غلظت آن در ساعات میانی روز طی هفته گذشته، نشان دهنده تأثیر 
منابع غیر ترافیکی در وقوع این رویداد است.میرزائی قمی در پایان 
تصریح كرد: موضوع مذكور تولید این آالینده به علت اســتفاده از 

سوخت های پُرگوگرد در منابع ثابت را محتمل می سازد.

ورود سامانه بارشی به غرب كشور
 افزایش آلودگی هوای شهرهای 

صنعتی
رئیس مركز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از 
بارش باران در برخی نقاط كشور، ورود سامانه بارشی به غرب كشور 
و افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی خبر داد.صادق ضیاییان 
در گفت و گو با ایســنا، درباره شرایط جوی كشور اظهار كرد: روز 
یکشنبه )۲۷ آذر( بارش پراكنده در برخی نقاط استان های كرمان و 
یزد و دوشنبه)۲۸ آذر( در برخی نقاط كرمان پیش بینی می شود.وی 
افزود: سه شنبه )۲٩ آذر( بارش باران و برف در استان های ساحلی 
خزر، اردبیل و ارتفاعات البرز مركزی پیش بینی می شــود.به گفته 
رئیــس مركز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
روز چهارشنبه )۳۰ آذر( در مناطق ذكر شده و برخی نقاط خراسان 
شمالی، بارش با شــدت كمتر تداوم دارد. سه شنبه در استان های 
ســاحلی خزر و اردبیل و چهارشنبه در شمال شرق كاهش دما رخ 
خواهد داد.وی ادامه داد: ســه شنبه در سواحل خزر و چهارشنبه 
در نیمه شرقی كشور و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز 
مركزی وزش باد قابل مالحظه خواهیم داشت. پنجشنبه) اول دی 
ماه( سامانه بارشی به غرب كشور وارد می شود و جمعه)۲ دی ماه( 
در نیمه غربی كشــور بارش رخ خواهد داد.ضیاییان در ادامه گفت: 
خلیج فارس در روز یکشــنبه و دریای خزر روزهای ســه شنبه و 
چهارشنبه مواج می شوند.به گفته وی از بعد از ظهر یکشنبه و طی 
روزهای دوشنبه و سه شنبه غلظت آالینده ها در شهرهای صنعتی 
و پرجمعیت افزایش می یابد.رئیس مركز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز 
آینده نیز اظهار كرد: آســمان تهران فــردا )۲۸ آذر( صاف و غبار 
آلود با حداقل دمای ۵ و حداكثر دمای ۱۳ درجه ســانتیگراد و روز  
سه شــنبه ) ۲٩ آذر( صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۵ و حداكثر 

دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

بدون تماشاگر
زمان داربی ٩٩ تغییر نکرد

با اعالم سازمان لیگ فوتبال زمان داربی ٩٩ تغییر نکرد.به گزارش ایسنا، آلودگی این روزهای هوای 
تهران گریبان همه از جمله فوتبال را گرفته اســت. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران 
دیروز )شنبه( اعالم كرد كه به فدراسیون فوتبال اعالم كرده اند كه زمان داربی ٩٩ كه قرار است در 
ساعت ۱۷:۳۰ روز سه شنبه برگزار شود، به دلیل آلودگی هوا تغییر كند.در همین راستا )یک شنبه( 
جلسه ای پیرامون این موضوع بین مسئوالن سازمان لیگ و استانداری تهران برگزار شد تا راجع به 
این موضوع تصمیم گیری شود كه در نهایت تصمیم بر این شد كه داربی ٩٩ در همان روز و ساعت 
قبلی بدون حضور تماشاگر برگزار شود.سهیل مهدی، رییس كمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال در 

گفت وگو با ایسنا اعالم كرد كه تا این لحظه تغییری در روز و ساعت داربی نداشته اند.

معاون بنیاد مسکن بیان كرد
هر متر مسکن ملی فعال ۷ تا ۸ میلیون تومان

معاون مســکن شهری بنیاد مسکن گفت: در حال حاضر هزینه ی ساخت هر متر مربع از واحدهای 
طــرح نهضت ملی مســکن در بلوک های چهــار و پنج طبقه ۷ تا ۸ میلیون تومان اســت اما برای 

بلوک های باالی ۱۰ طبقه، كمتر از ۱۰ میلیون تومان نخواهد بود.
حمیدرضا ســهرابی در گفت وگو با ایســنا اظهار كرد: برای آن كه پروژه های نهضت ملی  مسکن در 
وضعیت منطقی قرار گیرند باید واقع بین باشــیم. اگر با پیمانکار هم قرارداد متری ۵ میلیون تومان 
ببندیم احتماال با توجه به بحث تورم تا زمان تحویل واحد، نرخ ها دچار تعدیل می شود و به عدد ۸ 
میلیون تومان می رسد. البته پروژه ها به صورت جداگانه برآورد می شود. یعنی قیمت ساخت واحدها 
برای طرح ها و مناطق مختلف، متفاوت است.وی افزود: طبق برآوردهایی كه صورت گرفته هزینه ی 
ســاخت بلوک های چهار و پنج طبقه تقریبا متری ۷ تا ۸ میلیون تومان اســت. اما برای بلوک های 
باالی ۱۰ طبقه، هزینه ی ساخت كمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی درباره آخرین روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای كمتر از ۱۰۰ هزار 
نفر گفت: در یک قالب، پروژه ها به صورت گروه ســاخت است. زمینی كه وزارت راه و شهرسازی به 

ما معرفی می كند تفکیک می كنیم و خدمات زیربنایی و آماده سازی را بر روی آن انجام می دهیم.

تقسیم بندی متقاضیان در گروه های ۳ تا 4 نفره
سهرابی ادامه داد: سپس متقاضیان را قرعه كشی و در گروه های ۳ تا ۴ نفره قرار می دهیم. در مواردی 
نیز خانه های تک واحدی یا دو طبقه به مردم واگذار و شــروع به ســاخت می كنیم. در موضوع تهیه 
پروانه و نظارت هم در كنار مردم هستیم. این موارد شامل گروه ساخت است كه نزدیک ۴۰ هزار نفر 
را شامل می شود.وی تاكید كرد: در قالبی دیگر احداث بیش از ۵۰ هزار واحد به صورت امانی یعنی 
پیمان دســتمزد را در دســتور كار داریم. بدین صورت كه ما پیمانکار می گیریم و مصالح و خدمات 
را تامین می كنیم تا قیمت ســاخت ارزان تر تمام شود و تورم كمتری به آن بخورد.به گفته سهرابی، 
مجموع تعهد بنیاد مســکن در طرح نهضت ملی مسکن ســالیانه ۴۰۰ هزار واحد بوده كه تا كنون 
حدود ۳۰۰ هزار واحد شروع شده است. در بخش شهری تا كنون برای ۱۲۰ هزار واحد پروژه تعریف 
شده و در بخش  روستایی نیز ۲۰۰ هزار فقره  تسهیالت پرداخت می شود.معاون مسکن شهری بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی درباره تاثیر نوسانات قیمت مصالح بر روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
گفت: در مقطعی كه یکدفعه دستمزد افزایش یافت مقداری دچار كندی در اجرا شدیم اما در حال 

حاضر پروژه متوقف نداریم.

متوسط 22 درصدی پیشرفت نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک
سهرابی، میانگین پیشرفت طرح نهضت ملی مســکن در شهرهای كوچک و روستاها را ۲۲ درصد 
دانســت و افزود: طبیعتا آغاز به كار طرح های جدید، متوسط پیشرفت پروژه را دچار كاهش درصد 
می كند. اما در حال حاضر بیش از ۷۲ هزار واحد از مرحله ی فونداســیون عبور كرده است. بیش از 
۳۰۰۰ واحد در حین نازک كاری و نزدیک ۲۰۰ واحد افتتاح و به مردم واگذار شــده اســت. ۳۰۰۰ 
واحدی كه در مراحل پایانی قرار دارد فروردین ۱۴۰۲ همزمان با ســالروز تشکیل حساب صد امام 

)ره( افتتاح می شود.

در هفته های اخیر كه قیمت طال، خودرو و مسکن، همزمان با جهش نرخ ارز 
افزایش یافته اســت، این سوال مطرح می شود كه چرا بازار كاالهای مختلف 
تا این حد به نرخ دالر وابسته است؟ برای توضیح چنین موضوعی باید به دو 
مفهوم »انتظارات تورمی« و »لنگر اسمی تورم« توجه داشت.اقتصادآنالین – 
عاطفه حســینی؛ در روزهای پایانی  هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی به ۱۸ میلیون ۵۵۰ هزار تومان رسید و در مقایسه با ابتدای هفته 
گذشــته )۱۷ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان( یک میلیــون و ۴۰۲ هزار تومان 
افزایش یافت. این درحالی است كه انس جهانی تغییر خاصی نداشته و حتی 
در برخی روزها گذشته كاهش داشته است.از بازار مسکن هم خبرهای خوبی 
به گوش نمی رســد؛ بر اساس تازه ترین گزارش بانک مركزی از تحوالت بازار 
مسکن، در آبان ماه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، به طور میانگین 
۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است كه نسبت به مهرماه 
رشد ۶.۷ درصدی را نشان می دهد. بر اساس گزارش مركز آمار نیز در آبان ماه 
۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران ۵,۰ درصد بوده 
است.رشد قیمت خودرو نیز از ابتدای هفته گذشته شتاب گرفته و خودورهای 
داخلی در طی ۱۰ روز گذشته به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان گران 
شــدند. برای مثال پراید ۱۱۱، امروز شــنبه ۲۶ آذرماه ۲۲۸ میلیون تومان 
معامله شــد كه نسبت به ابتدا هفته گذشته، ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته 
اســت. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم به ۳٩۷ میلیون تومان رسید و نسبت به 
چهارشنبه، ۲۳ آذرماه افزایش قیمت ۲۲ میلیون تومانی را تجربه كرده است.

واضح اســت كه یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت طال، مسکن و خودرو در 
هفته های گذشــته افزایش و یا بهتر است بگوییم جهش نرخ ارز بوده است.

وقتی نرخ دالر در بازار آزاد با چنین نوســانات و جهش هایی همراه می شود، 
افراد برای حفظ ســرمایه خود در برابــر كاهش روزانه ارزش پول ملی تالش 
می كنند تا سرمایه خود را، حتی درصورت عدم نیاز، به كاالهای دیگری مانند 
طال، مســکن و خودرو تبدیل كنند. بنابراین تقاضا برای چنین كاالهایی كه 
تبدیل به ابزارهای سرمایه ای شده اند، باال می رود و طبیعی است افزایش تقاضا 
برای هر كاالیی، افزایش قیمت آن كاال را به دنبال داشــته باشد.این درحالی 
است كه دلیل اصلی افزایش قیمت هر كاالیی، نرخ باالی تورم در كشور است. 
دالر، سکه، مســکن و خودو نیز كاالهایی هســتند كه با افزایش نرخ تورم، 
قیمتشان باال می رود. به عبارت دیگر زمانیکه نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه 
ســال جاری به ۴۰ درصد رسیده است، یعنی میانگین قیمت تمام كاالها در 

آبان امسال نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد افزایش یافته است.البته 
باید در این تعریف به »میانگین قیمت ها« دقت داشت و به همین دلیل است 
كه قیمت كاالیی شاید بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته باشد و كاالیی دیگر 
كمتر از ۴۰ درصد.بنابراین ارزش دالر نیز مانند تمام كاالهای دیگر وابســته 
به نرخ تورم اســت و این نرخ تورم اســت كه عامل افزایش قیمت كاالهای 
مختلف اســت و نه بالعکس.با این وجود درخصوص جهش های اخیر قیمت 
كاالهای مختلف، این ســوال پیش می آید كه در شرایطی كه همواره اقتصاد 
كشور با شرایط تورمی مزمن دست و پنجه نرم كرده است، چرا در هفته های 
گذشته قیمت دالر شاهد چنین جهش هایی بوده است؟ همچنین این سوال 
نیز همواره مطرح می شود كه چرا قیمت كاالهای دیگر از جمله طال، خودرو 
و مســکن تا این حد تحت تاثیر نوسانات نرخ دالر است؟ برخی این سوال را 
اینگونه مطرح می كنند كه مگر معامالت در بازارهای مختلف كشــور به دالر 
انجام می شــود؟در پاسخ به این سواالت باید گفت كه در كشوری مثل ایران 
انتظارات تورمی، نقش مهمی در تعیین نــرخ دالر دارند. با وجود اینکه نرخ 
تورم در سال های گذشته همواره باال بوده است، اما رویدادها و اخبار مختلف 
همواره بر ثابت ماندن موقتی و یا جهش ناگهانی نرخ دالر بسیار موثر بوده اند.

در هفته های گذشــته نیز همزمانی ناآرامی ها در كشور و بی سرانجام ماندن 
مذاكرات برجامی سبب شده است كه انتظارات تورمی منفی و گمانه زنی هایی 
مبنی بر احتمال افزایش بیشــر نرخ دالر در میان فعاالن بازار شــکل بگیرد.

همچنین دركنار »انتظارات تورمی« باید به مفهوم دیگری تحت عنوان »لنگر 
اسمی تورم« نیز توجه كرد. این مفهوم همانطور كه از نامش مشخص است به 
این واقعیت اشاره دارد كه نرخ تورم به چه عاملی لنگر می شود. برای مثال در 
آمریکا، با افزایش نرخ بهره، چنین تصوری بوجود می آید كه نرخ تورم كاهش 
خواهد یافت. این درحالی اســت كه در ایران، نرخ تورم به نرخ ارز لنگر شده 
است!به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، فعاالن بازار اینطور تصور می كنند كه 
نرخ كاالهای مختلف باالتر خواهد رفت و همین موضوع بر شدت تقاضا برای 
خرید ارز و ســایر كاالها مانند خودرو، طال و مسکن می افزاید و سبب جهش 
قیمتی می شود.بنابراین در چنین شرایطی افراد ترجیح می دهند كه كمتر پول 
نقد نگه دارند و به علت افزایش نرخ دالر، هر چه سریع تر آن را تبدیل به یک 
كاالی امن كنند. به این ترتیب تقاضا برای خرید دالر، خودرو، طال، مسکن و 
... افزایش می یابد و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، زمانیکه تقاضا برای یک 

كاال بیش از عرضه آن باشد، قیمت آن كاال افزایش می یابد.

چرا با افزایش نرخ ارز قیمت سکه، خودرو و مسکن هم باال می رود؟ 

 مگر معامالت با دالر انجام می شوند؟

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

افزایش ۵۷ درصدی حقوق تکرار نمی شود
چالش بنزین در تابستان جدی تر هم می شود

 دالیل آلودگی هوا در روزهای اخیر

تعجب یک اقتصاددان از وعده کاهش تورم رییس کل بانک مرکزی

 موج شدید نقدینگی در راه است؟

مدیرعامل اســبق شــركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: مشکل این است اكنون كه تقاضای 
بنزین نســبت به فصل تابستان ۳۰ تا ۴۰ درصد كمتر است، ما با مشکل كمیت مواجه هستیم و در تابستان 
آینده كه تقاضا باال می رود قطعا چالش ها جدی تر می شود.عباس كاظمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره تولید و مصرف بنزین و كیفیت ســوخت تولیدی كشــور اظهار داشت: بنزین یک كارنامه دارد كه باید 
حداقل های اكتان، آروماتیک، بنزن و فشار بخار را پاس كند، مثال در استانداردهای یورو میزان آروماتیک زیر 
۳۵ درصد است و در بنزین معمولی تا ۶۰ درصد هم می رسد اما مسئله اصلی این است كه اكتان ۸۷ باید حفظ 
شود.وی درباره تامین مواد افزودنی به بنزین گفت: در واحدهای كاتالیستی پاالیشگاه باید نفتا كه بنزین خام 

و با اكتان پایین است تبدیل به بنزین....

مبلغ عیدی کارگران امسال چقدر است؟

زنگ خطر در شرق آسیا

ژاپن سیگنال های جنگ را احساس کرد
مقصران افزایش قیمت  خودرو از دید وزارت صمت

دولت قبل و مجلس!

4

6

۳

7

6

5

4

رشد کرایه خانه کم شد
پس از آنکه مهرماه امسال، باالترین رشد ماهیانه نرخ اجاره بها در تهران و كل كشور از ابتدای امسال تا كنون به ثبت رسید، بررسی ها از افت نسبی روند افزایش قیمت ها 
در آبان و آذر حکایت دارد.به گزارش ایســنا، بازار اجاره در ماه های آبان و آذر ۱۴۰۱ نوســان افزایشــی كمتری را در مقایسه با مهرماه تجربه كرده است. آبان امسال نرخ 
رشــد ماهیانه اجاره بها در شــهر تهران طبق شاخص بانک مركزی ۴.۱ درصد و در كل كشور  بر اساس اعالم مركز آمار ۳.۷ درصد بود. ارقام مذكور در مهرماه به ترتیب 
۷ درصد و ۶.۱ درصد اعالم شد. بر این اساس از تورم ماهیانه اجاره بها كاسته شده است.همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره بها در كل كشور كه رشد قیمت در مقایسه 
با آبان ســال گذشــته را نشــان می دهد ۳٩.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد بود. آبان ۱۴۰۱ در شهر تهران نیز تورم نقطه به نقطه اجاره ۸.۳٩ 
درصد به ثبت رسید.به طور كلی میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در كل كشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.٩ درصد، شهریور ۳.۵ 
درصد، مهر ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعالم شد.آمار و ارقام توضیح می دهد كه اگرچه بازار اجاره در مقایسه با نقطه اوج خود در مهرماه دچار افت شده، رشد قیمت ها 
همچنان با ســرعتی كمتر از قبل ادامه دارد. عواملی همچون عقب ماندگی بازار اجاره در مقایســه با افزایش قیمت مســکن، تورم عمومی، كاهش ساخت و ساز و فشار 
تقاضا برای سکونت منجر به تورم اجاره شده است.بررسی های میدانی از شهر تهران گویای آن است كه با كاهش جابه جایی در هفته های اخیر، از سرعت رشد نرخهای 
پیشنهادی اجاره كاسته شده است. البته عمده آپارتمانهای موجود از نوع قدیمی هستند و بعضا امکانات كامل ندارند. همچنین اكثر فایل ها بزرگ متراژ هستند و بازار با 

كمبود آپارتمانهای كوچک مواجه است.
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گزیده خبر

حضور ایران در »نشست امان« و چند نکته 
در مورد آن

تهــران - ایرنا - حضور جمهوری اســامی ایران در نشســت امان به عنوان 
یک بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه ای برای طرف های شــرکت کننده در این 
نشست همواره مهم بوده و مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، »نشست امان« دور دوم کنفرانس 
بغداد اســت که در آگوست سال ۲۰۲۱ در بغداد پایتخت عراق برگزار شد و 
عنوان آن »کنفرانس همکاری و مشــارکت« بود. جمهوری اسامی ایران در 
آن نشست در سطح وزیر خارجه شرکت کرد که اولین سفر وزیر امورخارجه 
پس از کســب رای اعتماد از مجلس شــورای اسامی بود.در نشست پیشین 
عاوه بر ایران کشورهایی چون عربســتان، ترکیه هم در سطح وزیر خارجه 
شــرکت کردند اما فرانسه و مصر در ســطح رئیس جمهور، کویت در سطح 
نخســت وزیر، قطر در سطح امیر و امارات در ســطح معاون رئیس امارات و 
اردن در سطح پادشاه شرکت کردند.حضور جمهوری اسامی ایران به عنوان 
یک بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه ای برای طرف های شــرکت کننده در این 
نشست همواره مهم بوده و مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است. 
یکی از موضوعاتی که مورد توجه و گمانه زنی های رســانه ها قرار گرفته است، 
بحث احتمال دیدار مقامات ایرانی و سعودی در حاشیه این نشست مهم است.

خبرنــگار ایرنا اطاع یافت که تا این لحظه برنامــه ای برای دیدار طرف های 
ایرانی و سعودی در حاشــیه نشست تنظیم نشده است، اما در خصوص این 
موضوع باید منتظر برگزاری کنفرانس ماند. برخی از رسانه ها از احتمال حضور 
عربســتان در نشست در ســطح ولیعهد خبر داده اند.دعوت از ایران و تاکید 
حضور آن در این نشســت حکایت از این دارد کــه برخاف تاش برخی از 
کشــورهای غربی برای به انزوا کشاندن ایران در عرصه بین المللی و منطقه، 
تهران بازیگری غیرقابل اجتناب است و حضور آن برای کمک به فرآیندهای 
منطقه ای و بین المللی یک ضرورت است. به زبانی دیگر، بحث انزوای ایران در 
عرصه خارجی گزاره ای است که نسبتی با واقعیت ندارد و محکوم به شکست 
است.یکی از نکاتی که جمهوری اسامی ایران بارها در خصوص این نشست و 
افزایش اثربخشی آن تاکید کرده است، لزوم دعوت از بازیگران مهم منطقه ای 
دیگر برای حضور و مشــارکت در این کنفرانس است.وزیر خارجه جمهوری 
اســامی ایران در همان دور اول کنفرانس که در بغداد برگزار شــد، از عدم 
دعوت سوریه به این نشست انتقاد کرد و پس از این نشست بافاصله به دمشق 
ســفر کرد تا مقامات سوری را در جریان گفت وگوی بغداد قرار دهد.بنابراین 
به نظر می رسد که گزاره فوق همچنان پا برجا باشد و عدم دعوت از بازیگران 
منطقه ای مهم مثل ســوریه یکی از نواقص چنین نشست هایی است.یکی از 
نکات دیگر، فاصله بین برگزاری دور اول و دور دوم این کنفرانس اســت که 
زمانی قریب به کمتر از یکسال و نیم یا حدود ۱۶ ماه طول کشید که به نظر 
می رســد تاخیر در تشکیل در دولت عراق از جمله دالیل مربوط به تاخیر در 
برگزاری دور دوم این نشست است.هرچند که نام این نشست با بغداد و عراق 
گره خورده، اما انتظار می رود که دامنه آن فراتر از موضوع این کشور باشد به 

شرطی که همه بازیگران مشروع و موثر به آن دعوت شوند.

ایران و نیکاراگوئه برنامه همکاری های 
جامع امضا کردند

تهران-ایرنا- وزرای جمهوری اســامی ایــران و نیکاراگوئه برنامه 
همکاری های جامع امضاء کردند.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی 
ایرنا، حســین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان و »دنیس 
مونــکادا«، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه، یکشــنبه در محل وزارت 
امورخارجه برنامه همکاری های جامع امضــاء کردند.این در حالی 
اســت که وزیر امورخارجه کشورمان با دنیس مونکادا وزیر خارجه 
نیکاراگوئه، صبح امروز در محل وزارت امورخارجه دیدار کرد.پیش 
از این وزرای خارجه ایران و نیکاراگوئه در حاشــیه هفتادوهفتمین 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، در نیویورک با یکدیگر دیدار و 

رایزنی کرده بودند.

 کاظمی قمی سفیر ایران 
در افغانستان شد

تهران - ایرنا - حسن کاظمی قمی به 
عنوان سفیر جمهوری اسامی ایران 
در افغانســتان معرفی شد.به گزارش 
خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، بنا بر 
اعام عباس بدری فر، رایزن ســفارت 
ایــران در کابــل، با توجه بــه اینکه 

ماموریت بهادر امینیان به عنوان ســفیر پیشــین در افغانستان به 
پایان رسیده است، کاظمی قمی به عنوان سفیر ایران در این کشور 
معرفی شده است.کاظمی قمی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم 
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانســتان فعالیت 
داشــت.کاظمی قمی نخستین ســفیر ایران در عراق بعد از سقوط 
حکومت بعث بود؛ وی دارای لیســانس اقتصاد و مدرک کارشناسی 
ارشد مدیریت استراتژیک است. او پیشتر نیز سرکنسول کنسولگری 

جمهوری اسامی ایران در شهر هرات در افغانستان بود.

امروز تهران میزبان تیم فنی آژانس است 

 آخرین فرصت  ها برای احیای برجام
تیم فنــی آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا به ایران می آیند. 
ســفری که یک ماه پیش در سفر مقامات ایرانی به وین برنامه 
ریزی شــده بود، اما به دلیل تصویب قطعنامــه ضد ایرانی در 
شورای حکام به تاخیر افتاد.اقتصادآناین _ پرستو بهرامی راد؛ 
بار دیگر شــیپور احتمال احیای برجام به صدا در آمده اســت، 
البته این بار ضعیف تر از هر زمانی این صدا شنیده می شود. در 
حقیقت به آخرین فرصت ها بــرای احیای توافق برجام نزدیک 
شده ایم.پیش از آخرین جلسه شورای حکام، چند نفر از مقامات 
وزارت خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی به وین سفر کردند و 
با مقامات ســازمان بین المللی انرژی اتمی دیدار کردند. در این 
دیدار تصمیم گرفته شــد که تیم فنی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به ایران ســفر کند.اما قطعنامه علیه ایران توسط آمریکا، 
انگلیس، آلمان و فرانسه در جلسه پیشین شورای حکام آژانس 
صادر شد و این گفت وگوها را به تعویق انداخت. البته قطعنامه 
مشابهی در ماه ژوئن در نشست شورای حکام آژانس صادر شد 
که تنها چین  و روسیه آن را وتو کردند.عاوه بر تاخیر در سفر 
مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، همچنین ایران 
در خصوص این قطعنامه دســت به اقداماتی زد. برای اولین بار، 
ایــران تولید اورانیوم ۶۰ درصــد را در فردو آغاز و میزان تولید 
اورانیوم ۶۰ درصدی خود را افزایش داد. به نظر می رسد سازمان 
انرژی اتمی به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو 
برای تجهیز و تولید حداکثر اســتفاده را به کار گیرد. بعد از این 
اقدامات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ابراز امیدواری کرد که نشست آژانس و ایران برای رسیدگی به 
مســائل پادمانی باقی مانده انجام شود.حال بعد از مدتی محمد 
اسامی، رییس ســازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست هیات 
دولــت در جمع خبرنگاران اعام کرد که مســئوالن آژانس در 
روزهای آینده به ایران می آیند. چندی بعد نیز یک ســخنگوی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: 
تیــم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۸ دســامبر 
۲۰۲۲)یکشنبه ۲۷ آذر( به دعوت ایران و با هدف رسیدگی به 
مشکات پادمانی باقی مانده که پیش تر توسط گروسی، مدیرکل 

آژانس اتمی گزارش شــده بودند، به تهران ســفر خواهد کرد.
بسیاری این سفر را آخرین فرصت برای حل مسائل پادمانی که 
از گزینه های ایران برای شکل گیری توافق بود، می دانند. حتی 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین گفت که روسیه از رایزنی های آتی میان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ایران اســتقبال می کند، اگرچه کسی انتظار هیچ 
گشایشی را ندارد. با این حال هنوز مشخص نیست که این سفر 

نیز به سرانجامی برسد یا خیر؟

آیا این سفر به احیای برجام می انجامد؟
همزمان با اعام سفر مقامات سازمان بین المللی انرژی اتمی به 
ایران، ودانت پاتل، معاون ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 

اعــام کرد: به صراحت گفته ایم که در حال حاضر روی برجام 
متمرکز نیستیم.این در حالی است که چندین هفته قبل آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با محمد 
بن عبدالرحمن، وزیر خارجــه قطر تاکید کرد که ایران تاش 
می کند که مسائلی را وارد )مذاکرات( کند که ارتباطی با تاش 
ها برای احیای برجام ندارد.این در حالی است که جوزپ بورل، 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تازگی در گفتگوی 
تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران تاکید کرد 
که کماکان به تاش و ارتباطات جهت رســیدن به توافق ادامه 
می دهد.همزمان با اظهارات معاون سخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا برخی رســانه های غربی از پان B سخن گفته اند. امروز 
بهروز کمالوندی، ســخنگو و معاون امور بین الملل، حقوقی و 

مجلس ســازمان انرژی اتمی در ایــن خصوص گفت: این یک 
واقعیت روشن است که این گونه حرف ها فقط کاربرد رسانه ای 
و تبلیغاتی دارد و بی تردید ظرفیت ها و توانایی های هســته ای 
ایران واقعیت ها را بر آنها تحمیل می کند.از سوی دیگر بار دیگر 
غربی ها در روزهای اخیر ســعی کردند ادعای انتقال پهپادهای 
ایران به روســیه بلد کنند. حتی جان کربی، سخنگوی شورای 
امنیت ملی کاخ ســفید به تازگی گفت: ما کامًا بر این باوریم 
که ایران و روسیه تاش می کنند همکاری های خود در زمینه 
دفاعی را تقویت کنند که بخشــی از آن می تواند توســعه یک 
مرکز تولید مشــترک در روسیه برای ساخت پهپادهای ایرانی 
باشــد.این در حالی اســت که طرف ایرانی و روسی بارها این 
اتهام را رد کرده اند. همچنین هنوز سند دقیقی از این موضوع 
ارائه نشــده است. با این حال غربی ها سعی دارند این موضوع 
در نشســت پیش روی شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با 
قطعنامه ۲۲۳۱ این شــورا مورد بررسی قرار گیرد.در حقیقت 
ایران در یک تنگنای تاریخی به دلیل مشکات داخلی و روند 
صعودی دالر و همچنین فشــارهای مختلــف بین المللی قرار 
گرفته است. به نظر می رسد در این بین غربی ها نیز سعی دارند 
از شــرایط ایران بیشترین استفاده را برای منزوی کردن تهران 
انجام دهند.با این حال دو موضوع به خوبی مشــخص اســت 
که آمریکا و کشــورهای عضو برجام و حتی کشورهای منطقه 
خاورمیانه نمی خواهند ایران به بمب هســته ای دست یابد. از 
ســوی دیگر وارد جنگ جدیدی در خاورمیانه نیز نمی شوند. 
برهمین اســاس تنها و بهترین راه احیای توافق برجام اســت. 
ســفر مقامات آژانس بین المللی انــرژی اتمی به تهران را نیز 
می توان در همین چارچوب بررسی کرد.در این شرایط احتماالً 
قدرتهای جهانی سعی خواهند کرد که ایران را مجبور کنند تا 
وارد مذاکره در خصوص موضوعات اختافی بیشتر شود. چون 
به نظر می رســد امروز دیگر فقط بحث هسته ای تنها اختاف 
میان ایران و کشورهای غربی و کشورهای عضو برجام نیست. با 
این حال باید دید که روند پرتنش ماه های اخیر به کدام سمت 

حرکت می کند؟

فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران با صدور پیام تبریک به مناسبت روز 
پژوهش تاکید کرد که ارتش، مسیر دانش بنیانی را با محوریت تعالیم ارزشمند 
اســامی، تقویت هیئت های اندیشه ورزی، شناخِت نظام مسائل، آینده  پژوهی 
و افزایش هوشــمندی بــه منظور جلوگیری از غافلگیری، افزایش اثربخشــی 
پژوهش های علوم انســانی، تکمیل چرخه مدیریِت دانش و خودکفایِی متأثر از 

تحقیقات صنعتی با بهره گیری از نقشه علمی را طی می کند.
به گزارش ایسنا، متن پیام امیر سرلشکر موسوی به شرح است:

»یَْرَفِع الَلّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو الَِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرجاٍت«
»خداوند کســانی را که ایمان آورده اند و کســانی را که علم به آنان داده شده 
درجات عظیمی می بخشــد«. )مجادله،۱۱( ســال ۱4۰۱ مزین به نام »تولید، 
دانش بنیانی و اشــتغال آفرین« شده است. توجه، حمایت و پرداختن به »علم و 
پژوهش« – همان گونه که در بیانیه ارزشمند گام دوم انقاب اسامی به عنوان 
یک ســند باالدستی مورد تأکید قرار گرفت-  یکی از مهم ترین ارکان توسعه و 
رویکرد ارتش جمهوری اسامی ایران به شمار می رود.در واقع پژوهش مقدمه 
تحول و دســتیابی به ســازمان دفاعِی دانش بنیان محسوب می شود. بسیاری 
از توفیقات کســب شده در  این ســازمان، مدیون به ثمر رساندن برنامه های 
علمی، تحقیقاتی و فناورانه است که با وجود همه تحریم ها و مواجهه با یکی از 
سنگین ترین جنگ های ترکیبی در میان جنگ های نسل های چهارم و پنجم، 
به فاصله چند دهه، از ســازمان نظامی وابسته به مستشاران بیگانه و تجهیزات 

خارجی، به سازماِن پیشرو و در آستانه دستیابی به سازمان دفاعی دانش بنیان 
با توان تولید دانِش نافع و محتوای علمی و تجهیزات و تســلیحاِت بومی تغییر 
کــرد که اثرگذاری این تغییر، در ارتقای تــوان رزم و بازدارندگی دفاعی ارتش 
جمهوری اســامی ایران متجلی شده است.پیرو فرمایش و تأکید هوشمندانه 
فرماندهــی معظم کل قوابر این کــه »علم گرایی  و علم محــوری باید در همه 
بخش ها، گفتمان مســلط جامعه شود«، تمام همت خود را به کار بسته  ایم تا 
علم گرایی و علم محوری را در همه بخش ها به گفتمان مسلط خود تبدیل کنیم. 
در ادامه این مسیر، دلگرم به پشتوانه شما دانشگران، پژوهشگران، نخبگان، اهل 
قلم، دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کنشگران حوزه دانش، علم 
و پژوهــش در مراکز مطالعات و تحقیقات و محققان صنعتی در ســازمان های 
جهاد خودکفایی ارتش هســتیم. با این رویکرد، ارتش جمهوری اسامی ایران، 
مســیر دانش بنیانی را با محوریت تعالیم ارزشمند اسامی، تقویت هیئت های 
اندیشه ورزی، شناخِت نظام مسائل، آینده  پژوهی و افزایش هوشمندی به منظور 
جلوگیری از غافلگیری، افزایش اثربخشــی پژوهش های علوم انسانی، تکمیل 
چرخــه مدیریِت دانش و خودکفایِی متأثــر از تحقیقات صنعتی با بهره گیری 
از نقشــه علمی، طی می کند و بیش از هر زمان دیگر افزایش تولیدات علمی و 
ارتقای سطح بلوِغ مدیریت دانش را مد نظر قرار داده است.در این راستا سرمایه 
انسانی فرهیخته، مهمترین و اثرگذارتریِن مؤلفه برای دستیابی به دانش بنیانی 
محسوب می شوند. در این مسیر، »والیت مداری«، »شهادت طلبی« و »تقویت 

مفهوِم انتظار« به عنوان سه اصِل غیرقابِل 
انکارِ برگرفته از مفاهیــِم واالی قرآنی، در 
ارتِش مردمی و انقابی ثبت شــده است و 
گسترش آن را مدیون اندیشه های متعالی 
و قلم های پاِک اندیشمنداِن صاحب سخن 
است. با توجه به تدابیر و تأکیدات فرمانده 
معظم کل قــوا )مدظله العالی( در خصوص 
اجرایــی کردن توصیه نخســت بیانیه گام 

دوم انقاب اســامی و همچنین تحول در ارتش، نقش شــما پژوهشــگران و 
دانشگران در این عرصه، بیش از پیش اثرگذار خواهد بود.اگر چه ارزش عملکرد 
فرهیختگان بسیار فراتر از این تکریم ها تلقی می شود و هر روز قدردان تاش های 
این اندیشمنداِن هستیم اما ۲5 آذر به عنوان »روز پژوهش« و همچنین هفته 
پژوهش، مناســب ترین ایام برای قدردانی از تاش های منجر به افتخار و شکوِه 
کنشگراِن حوزه دانایی و خردمندی محسوب می شود. در این راستا به مناسبت 
ایام، فرصتی پیش آمد تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر علم 
و پژوهش ارتش جمهوری اسامی ایران، ایام هفته پژوهش را صمیمانه به همه 
شما دانشگران، پژوهشــگران، نویسندگان، اندیشمندان، اعضای هیئت علمی، 
نخبگان، دانشمندان، فرهیختگان، کارشناسان و مسئوالن پر تاش حوزه دانش 
و پژوهش تبریک و تهنیت عرض نموده، تأکید می کنم که قدردان تاش های 
مجاهدانه شــما عزیزان هستم و آرزومندم که با الگوپذیری از شهدای گرانقدر 
به ویژه شهدای علم و پژوهش، با تبعیت و پیروی از تدابیر و منویات ارزشمند 
فرماندهی معظم کل قوا، در بالندگی، سرافرازی و امنیت میهن اسامی موفق، 

مؤید، سامت و عاقبت بخیر باشید. ان شاءالل.

امیر موسوی: 

ارتش، مسیر دانش بنیانی را طی می کند
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گزیده خبر

 چند بنگاه اقتصادی مشمول معافیت 
بیمه ای شدند؟

آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی نشــان می دهد که تاکنون بیش از ۱۵۶ 
هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشــگاهی در این طرح ثبت نام کرده  و بیش از 
۲۱ هزار و ۶۰۰ بنگاه اقتصادی مشــارکت داشته و مشمول معافیت بیمه ای 
شــده اند.به گزارش ایسنا، طرح کارورزی یکی از طرح های اثرگذار در توسعه 
اشــتغال و بازار کار است که بستر آشــنایی با محیط کار و جذب کارجویان 
در بنگاه هــای اقتصادی را فراهم می کند.وزارت کار به عنوان مجری طرح در 
چند ســال گذشــته تالش کرده تا با اجرای این طرح، زمینه های الزم برای 
مهارت آموزی و ارائه آموزش های شــغلی به فارغ التحصیالن دانشگاهی بـــا 
استفاده از ظرفیت های بالاستفاده موجود در واحـــدهای فعال اقتصادی در 
بخش های خصوصی و تعاونی به وجود آید.از مهمترین اهداف طرح کارورزی 
می توان به افزایش قابلیت جذب و اشــتغال دانش آموختگان از طریق انتقال 
مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی 
و کســب و کار در دانش آموختگان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش  
آموخته به کارگاه و کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما اشــاره 
کرد.به اعتقاد کارشناسان، یکی از ویژگی  های برجسته طرح کارورزی، تلفیق 
آن بــا طرح معافیت بیمه کارفرمایی و توجــه توأمان به هریک از طرف  های 
عرضه و تقاضای بازار کار اســت که موجب فراهم کردن شرایط جذب پایدار 
نیروی کار شــغل اولی از سوی کارفرما می شود.آخرین نتایج عملکرد اجرای 
طرح کارورزی حاکی از آن اســت که تاکنون ۱۵۶ هــزار و ۱۵۲ نفر از فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی به عنوان متقاضی کارورزی واجد شــرایط شناخته 
شــده و ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۴ هــزار و ۷۳۲ نفر موفق به عقد 
قرار داد شــده اند، همچنین ۲۱ هزار و ۶۷۶ بنــگاه پذیرنده به عنوان بنگاه 
اقتصادی از این طرح اســتقبال و ثبت نــام کرده اند که از مجموع واحدهای 
مذکور، ۱۱ هزار و ۵۴۳ واحد مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی شده اند.

تعداد قراردادهای دردست اجرا نیز ۱۳۷۰ مورد بوده است.بر اساس نتایج این 
گزارش، استان های فارس و لرستان به ترتیب بیشترین تعداد داوطلب واجد 
شرایط و قرارداد منعقده را به خود اختصاص داده اند. کمترین میزان مشارکت 
بنگاه های پذیرنده و قراردادهای منعقده نیز متعلق به استان هرمزگان است.

کمک هزینه کارورزی، مبلغی اســت که در پایان دوره مقدماتی کارورزی و 
متناســب با مدت آن به کارورز پرداخت می شــود.از مهمترین مزایای طرح 
کارورزی برای کارجویان و کارفرمایان این است که در صورت جذب کارورز،  از 

معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می شوند.

 برگزاری جشنواره زمستانه آکادمی 
ایرانسل با تخفیف ویژه

جشنواره زمستانه آکادمی ایرانسل با هدف ارتقای سواد دیجیتال، با تخفیف 
ویژه برای عالقه مندان و ارائه گواهینامه معتبر با مجوز سازمان فنی و حرفه ای 
برگزار می شــود.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، آکادمی ایرانسل با اجرای 
جشــنواره زمســتانه در حوزه های تحول دیجیتال، مبانی تحول دیجیتال، 
اســتراتژی ها و پیاده ســازی تحول دیجیتال، فناوری های پیاده سازی تحول 
دیجیتال مانند زبان های برنامه نویســی، هوش مصنوعی، فناوری اطالعات و 
همچنین دوره های آمادگی آزمون بین المللی مدیریت پروژه حرفه ای، در صدد 
اســت تا برای عالقه مندان این حوزه، به منظور ارتقای ســطح دانش، یافتن 
فرصت های شــغلی بهتر، دسترسی به محتوای تخصصی، به روز و با کیفیت، 
دوره های آموزشی را با شرایط ویژه برگزار و گواهینامه معتبر با مجوز سازمان 
فنی و حرفه ای نیز به شرکت کنندگان اعطا کند.آکادمی ایرانسل در راستای 
ارتقای سواد دیجیتال با هدف تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در 
اکوسیستم دیجیتال و هم راستا با استراتژی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایــران که حرکت از تلکو )Telco( به تککو )Techco( اســت، تالش می کند تا 
فاصله نیازهای آموزشی و مهارتی میان تحصیالت دانشگاهی و فضای کار را 
با طراحی و اجرای دوره های آموزشــی تخصص محور و مهارت محور برطرف 
کرده و همچنین زمینه ورود افراد مســتعد و توانمنــد را به بازار کار فراهم 
کند. جشــنواره زمستانه اکادمی ایرانسل که پس از جشنواره تابستانی برنامه 
نویســی به زبان پایتون برگزار می شود، در ادامه این اهداف طراحی شده و با 
شروع زمستان ۱۴۰۱، فعالیت خود را آغاز می کند.در این جشنواره زمستانه، 
دوره های آموزشی آکادمی ایرانسل که شامل دوره های تحول دیجیتال، مبانی 
تحول دیجیتال، اســتراتژی ها و پیاده ســازی تحول دیجیتال و فناوری های 
پیاده ســازی تحول دیجیتال مانند زبان های برنامه نویسی )پایتون مقدماتی 
تا پیشــرفته، جاوا اس ای، جاوا اســپرینگ(، هوش مصنوعی )دیتاساینس با 
پایتون، برنامه نویسی جنگو، یادگیری عمیق با رویکرد بینایی ماشین(، فناوری 
اطالعات )مبانی شبکه های نرم افزار محور، رایانش ابری، اینترنت اشیا، بالک 
چین( و همچنین دوره های آمادگی آزمون بین المللی مدیریت پروژه حرفه ای 
)SMI, PMI-SP, ACP RMP PBA, PfMP, PgMP, PMP, با دریافت گواهینامه 

معتبر جهانی PMI( است، با تخفیف ویژه برگزار می شود. 

مدیر نوسازی، تحول اداری و فناوری شهرداری فردیس:
روند توسعه زیرساخت های الکترونیکی 

شهرداری فردیس در حال انجام است
مدیر نوســازی، تحــول اداری و فناوری شــهرداری 
فردیــس گفــت: رونــد توســعه زیرســاخت های 
الکترونیکی شــهرداری فردیس در حال انجام است.

علی رضــا تقی پور مدیر نوســازی، تحــول اداری و 
فناوری شــهرداری فردیس در گفت وگــو با پایگاه 

خبری مدیریت شهری، از تجهیز صحن شورای اسالمی شهر به رایانه و شبکه 
داخلی شهرداری فردیس خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر اعضای شورای 
شهر به سامانه داخلی شهرداری دسترسی دارند.وی در ادامه افزود: در مرحله 
بعد، امکان رای گیری الکترونیکی در صحن شــورای اسالمی شهر فراهم می 
شــود.مدیر نوســازی، تحول اداری و فناوری شهرداری فردیس همچنین به 
بهینه ســازی زیرساخت های فیبر نوری این شــهرداری اشاره کرد و افزود: 
توسعه زیرساخت های الکترونیکی از جمله تاکیدات شهردار فردیس است که 
در حال اجرا می باشد.وی عنوان کرد: ارتباط زیرساختی کاتب برای واحد های 
زیباســازی، عمران منطقه یک و سازمان میادین شهرداری با ستاد مرکز راه 
اندازی شده است. سامانه های دیگری نیز از جمله سیستم ترازوی دیجیتال 
در بازارهای روز تحت نظر ســازمان میادین و سامانه اصناف واحد زیباسازی 
جهت اخذ عوارض تابلوهای معرفی راه اندازی شده است.مدیر نوسازی، تحول 
اداری و فناوری شهرداری فردیس تصریح کرد: پیگیری های الزم در راستای 
خرید تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای امنیت شبکه رایانه های اداری به منظور 
محافظت از منابع شــبکه در برابر دسترســی غیر مجاز افراد ناشناس انجام 

شده است.

آخرین وضعیت واریز سود سهام عدالت
تســنیم نوشت:مشــاور رئیس سازمان بورس در امور ســهام عدالت، گفت: اگر 
شــرکت هایی که طبق جدول زمانبندی که خودشــان اعالم کردند سود را تا 
پایان آذرماه پرداخت نکنند، حتی سلب صالحیت مدیران یکی از مواردی است 
که کمیته تخلفات می تواند به آن رای بدهد.به گفته حســین قربان زاده رئیس 
سازمان خصوصی سازی، ســود سهام عدالت امسال به بیش از ۶۰ هزار میلیارد 
رســیده است.بعد از این خبر افزایش سود شرکت های بورسی سهام عدالت بود 
که شــورای عالی بورس تصمیم به واریز این سود در دو مرحله گرفت.به گفته 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در شورای عالی بورس مصوب شد که سود سهام 
عدالت شرکت های بورسی تا پایان پاییز توزیع خواهد شد.اما در حالیکه فقط ۴ 
روز بیشتر تا پایان آذر باقی نمانده ۱۲ شرکت پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت 
تبریز، پتروشیمی مارون، آلومینیوم ایران، پاالیش نفت الوان، فجر انرژی خلیج 
فارس، فوالد آلیاژی ایران، سیمان داراب، فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی 
گل گهر، ایران ترانسفو، پاالیش نفت بندرعباس، سود سهام عدالت خود را واریز 
نکرده اند که این ۱۲ شــرکت در صورت عدم واریز ســود در چند روز باقیمانده 
منتظر برخورد سازمان بورس باشند.پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس 
در امور سهام عدالت در این رابطه گفت: به خصوص شرکت هایی که طبق جدول 
زمانبندی که خودشان اعالم کردند سود را تا پایان آذرماه پرداخت نکنند، حتی 
سلب صالحیت مدیران یکی از این مواردی است که کمیته تخلفات می تواند به 
آن رای بدهد.از ۲۴ شــرکت موجود در سبد سهام عدالت ۱۰ شرکت پاالیشگاه 
نفت تهران، پاالیشگاه نفت اصفهان، فوالد خوزستان، پتروشیمی تندگویان، بانک 
ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، پســت بانک، حمل و نقل پتروشیمی، پارس 
سوئیچ سود خود را به طور کامل پرداخت کردند و ۴ شرکت ملی مس، معدنی 
چادرملو، پتروشیمی جم، کشتیرانی جمهوری اسالمی، تنها بخشی از سود خود 
را واریز کرده اند. شرکت های ایران خودرو سایپا بیمه دانا و کارخانجات مخابراتی 
ایران هم امســال به طور کل سودی تقسیم نکرده اند.الزم به ذکر است در کنار 
واریز ســود سهام عدالت ۱۴۰۱ سود باقیمانده شرکت مخابرات از سال ۹۹ هم 

باید پرداخت شود.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران:

قیمت هر متر زمین در حاشیه تهران به ۳۰ میلیون تومان رسید
نایب رییس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران اظهار داشت: در 
حال حاضر قیمت مسکن در بدترین مناطق حاشیه تهران کمتر 
از ۳۰ میلیون تومان نیســت و این قیمت در منطقه یک تهران 
به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد. عالوه بر این هزینه ها، هزینه های 
پروانه، تراکم، عوارض شهرداری و... به قیمت نهایی و تمام شده 
اضافه می شــود.ایرج رهبر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره افزایش قیمت ساخت مسکن اظهار داشت: قیمت نهایی 
و تمام شده ســاخت مسکن به عوامل متعددی از جمله قیمت 
زمین، نوع مصالح و کیفیت و قیمت آن، روش تامین مالی، نرخ 
تورم و ... بســتگی دارد. در حال حاضر قیمت مسکن در بدترین 
مناطق حاشــیه تهران کمتر از ۳۰ میلیون تومان نیست و این 
قیمت در منطقه یک تهران به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد. عالوه 
بر این هزینه ها، هزینه های پروانه، تراکم، عوارض شــهرداری و 
...به قیمت نهایی و تمام شــده اضافه می شود.وی با بیان اینکه 
با نوسان قیمتی قابل توجهی مواجه هستیم که این خود عامل 
توقف ساخت و ساز یا ُکندی ساخت و سازها می شود، ادامه داد: 
در حال حاضر نوســان قیمت زمیــن در تهران بین ۳۰ تا ۳۰۰ 
میلیون تومان است و قیمت سایر اقالم و خدمات مورد نیاز برای 
ساخت مسکن در ابتدای هفته تا انتهای همان هفته فرق دارد و 
سازنده نمی داند قیمت ها تا پایان هفته چقدر تغییر می کند.عضو 
هیئت مدیره کانون سراســری انبوه سازان کشور گفت: همین 
نوسانات قیمت باعث رکود در ساخت و ساز  می شود. این افزایش 
پی در پی قیمت ها باعث می شود سرمایه افراد در این بازار بخوابد 
و از ســوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و توان 
خرید واحدهای موجود در بازار را ندارند و در این شــرایط وقتی 
سازنده نتواند واحدهای ساخته شده را به فروش برساند، سرمایه 

ای برای ساخت واحدهای جدید و افزایش تولید نخواهد داشت 
و به عبارتی ســرمایه در این حوزه می خوابد و متوقف می شود.

رهبر افزود: موضوع مهم دیگر این است که اساسا در این شرایط 
اقتصــادی امکان پیش بینی در آینده نــه چندان دور هم وجود 
ندارد و بازار و اقتصاد قابل پیش بینی نیســت و در این شــرایط 
سازندگان امکان تشخیص برای قیمت گذاری را ندارند و به دنبال 

آن امکان پیش فروش را هم نخواهند داشت. این در حالی است 
که پیش فروش اساســا ابزاری برای تامین مالی ساخت و تولید 
مسکن محسوب می شــود. تنها در شرایط ثبات اقتصادی است 
که سازندگان می توانند نسبت به چگونگی و نوع تامین مالی ها 
اقدام کنند.نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره 
به نرخ قراردادهای پروژه نهضت ملی مسکن و توافق برای هزینه 

ساخت هر متر مربع اظهار داشت: قرارداد سازندگان با دولت برای 
ساخت اقدام ملی مسکن ساخت هر متر مربع تا ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان بوده اما این نرخ از خردادماه برای پروژه نهضت ملی 
مســکن تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند که 
با تعدیل احتماال قیمت ها به هر متر ۶ میلیون تومان برســد اما 
باید توجه داشــت که این نرخ ۶ میلیون تومانی در زمان ساخت 
و اجرا تعدیل نمی شود.وی ادامه داد: هر چند این پروژه ها با این 
قیمت ها در حال اجرا هســتند اما سازندگان با دولت به مشکل 
برخوردند و با این قیمت ها به طور قطع مدت زمان اجرا طوالنی 
خواهد شد و تجربه مسکن مهر تکرار می شود.رهبر با بیان اینکه 
ساخت با این قیمت ها برای سازندگان صرفه ندارد، گفت: قرارداد 
با این قیمت ها در نهایت منجر به ُکندی اجرا و طوالنی شــدن 
پروژه می شود و کسی هم دولت در این باره پاسخی نمی دهد و 
می گویند برای اجرای پروژه همکاری خواهیم داشــت. از سوی 
دیگر بانک ها هم ارائه تســهیالت سر باز می زنند و در حالی که 
قرار بر این بوده در کالنشــهرها بابت هر واحد مســکونی ۴۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت ارایه شود، بانک ها بیشتر از ۳۰۰ میلیون 
تومــان وام نمی دهند.نایب رییس انجمن انبوه ســازان اســتان 
تهران با تاکید بر اینکه ســاخت ۴ میلیون مســکن در سال ۴ 
سال تکلیف قانونی است، تاکید کرد: اینکه در ۴ سال ۴ میلیون 
مسکن ساخته شــود، قانون جهش تولید مسکن است و دولت 
بهانه ای برای عدم ساخت یا عقب نشینی از آن ندارد. هر چند در 
حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کرده اند اما به این تقاضا هر سال اضافه می شود 
و اینگونه نیســت که تقاضا برای نهضت ملی مسکن محدود به 

همین عدد باشد.  

تهــران- ایرنا- بر اســاس قانون کار، 
حداقل عیدی پرداختی به کارگران در 
سال ۱۴۰۱ بین هشت میلیون و ۳۵۹ 
هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار 
و ۲۵۰ تومان است.به گزارش ایرنا، بر 
اســاس ماده واحده قانون کار عیدی 
کارگران برای یک ســال کار حداقل 
معــادل ۶۰ روز و حداکثــر ۹۰ روز 
است است. این مبلغ ربطی به حقوق 
و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه 

باید پرداخت شود.
طبق ایــن قانون تمــام کارگاه های 
مشــمول قانــون کار مکلف اند به هر 
یک از کارگران خود به نســبت یک 
ســال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، 
به عنوان عیدی و پــاداش بپردازند.
نحوه محاسبه عیدی دستمزد روزانه 
مصوب امسال ضرب در ۶۰ روز است 
که دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ 
تومان اســت از این رو حداقل عیدی 
که باید پرداخت شود هشت میلیون و 
۳۵۹ هزار تومان است.در ماده واحده 
قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت 
عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل 
مزد روزانه تجاوز کند. بر این اســاس 
حداکثر عیدی کــه کارگران دریافت 
می کنند هم ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار 
و ۲۵۰ تومان اســت.برای افرادی که 
کمتر از یک ســال کار کرده باشــند 

هم بر اســاس ۶۰ روزکار و نســبت 
ایام کارکرد محاسبه می شود. به این 
شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد 
۲ ضــرب و بر تعــداد روزهای کاری 
تقسیم می شــود. )حداقل مزد ضرب 
در ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضرب در تعداد 

ماه کارکرد(
بر این اساس حداقل عیدی کارگری 
با هفــت ماه کار برابر اســت با چهار 
میلیــون و ۸۷۶ هزار و ۳۷۵ تومان و 
حداکثر عیدی کارگری با همین مدت 
زمان ۶ میلیــون و ۲۵۷ هزار و ۳۱۴ 

هزار تومان است.
در قانون، زمان قطعی برای پرداخت 
عیدی مشــخص نشــده اســت، بر 
اســاس عرف کارگاه هــا، کارفرمایان 
در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران 
خود را پرداخــت می کنند و معموالً 
ســقف پرداخــت عیــدی کارکنان 
سیزدهم  است.دولت  اسفندماه  پایان 
دســتمزد کارگران را در سال ۱۴۰۱، 
۵۷.۴ درصد افزایش داد بر این اساس 
حداقل دستمزد ماهانه چهار میلیون 
و ۱۷۹ هــزار و ۷۵۰ تومان و حداقل 
دســتمزد روزانه ۱۳۹ هــزار و ۳۲۵ 
تومان اعالم شــد.بر اســاس تصمیم 
شــورای عالی کار حداقل دســتمزد 
کارگران ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان 

برای خانواده ۳.۳ نفری عنوان شد.

مبلغ عیدی کارگران امسال 
چقدر است؟

یک کارشــناس صنعت خودرو خاطر نشــان کرد: بورس کاال نمی تواند محل مناسبی 
برای عرضه خودرو باشــد و در هیچ کجای دنیا نیز چنین رسمی متداول نیست؛ هدف 
وزارت صمت این است که با عرضه خودرو در بورس واسطه ها را حذف کند که در عمل 
چنین هدفی در پلتفرم بورس کاال میســر نخواهد شدفربد زاوه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا عرضه خودرو در بورس باعث 
تعادل در این بازار خواهد شــد یا این موضوع بــه دلیل دنبال کردن منافع افراد خاص 
مطرح شده است؟ گفت: پلتفرم عرضه در تورم تاثیر خاصی ندارد به این معنا که عرضه 
خودرو در بورس عامل گرانی نخواهد شد و از سوی دیگر تاثیری نیز در قیمت نهایی و 
تعداد واسطه ها بر جای نمی گذارد.وی با بیان اینکه موافقان و مخالفان عرضه خودرو در 
بورس یکدیگر را متهم به اتهاماتی می کنند که همگی غلط است، افزود: قدرت خرید و 
در نهایت سیاست های کالن اقتصادی قیمت ها را در بازار تعیین می کند.این کارشناس 
صنعت خودرو ادامه داد: میزان عرضه کاال به صورت عمومی، سیاست های پولی و رشد 
اقتصاد تعیین کننده تقاضا و قدرت خرید مردم اســت؛ اگر در این شرایط اقتصادی ۱۰ 

میلیون خودرو عرضه شود آن چیزی که تقاضا را تعیین می کند شرایط کالن اقتصادی 
اســت.به گفته زاوه؛ در شــرایط اقتصادی موضوعاتی مانند بورس کاال و سامانه جامع 
قرعه کشــی در قیمت نهایی بی تاثیر اســت و هر کاالیی را در بازار عرضه کنیم فارغ از 
واســطه ها در نهایت با قیمت مشخص به  دست مصرف کننده می رسد؛ به نظر می رسد 
عرضه فزاینده نمی تواند مشکل تورم در بازار خودرو را حل کند.وی با بیان اینکه عرضه 
فزاینده در نهایت تورم بخشــی را کمتر از تــورم عمومی می کند، گفت: عرضه فزاینده 
می تواند تورم بخشــی یک کاال را کمتر از تورم عمومی کند بــه این معنا که اگر بازار 
خودرو ۶۰ درصد تورم داشــته باشد با افزایش عرضه تورم آن حداقل ۵۵ درصد خواهد 
شــد.این کارشناس صنعت خودرو این اتهام که عرضه خودرو در بورس در نهایت باعث 
افزایش قیمت می شــود را بی اساس دانست و افزود: بورس کاال نمی تواند محل مناسبی 
برای عرضه خودرو باشــد و در هیچ کجای دنیا نیز چنین رسمی متداول نیست؛ هدف 
وزارت صمت این است که با عرضه خودرو در بورس واسطه ها را حذف کند که در عمل 
چنین هدفی در پلتفرم بورس کاال میسر نخواهد شد؛ چراکه بورس کاال جایی است که 

دالل ها باید حضور داشته باشند به عبارت دیگر نمی توان در جایی که برای داللی طراحی 
شده است را حذف کرد.

وی عرضه خودرو در بورس را یک روش نابه خردانه دانســت و افزود: این تصمیم برای 
خنثی کردن در تصمیم نابخردانه تر دیگر لحاظ شده است؛ مشکل اقتصاد ایران این است 
که مسئوالن قائل به لجاجت هستند و برای اینکه نپذیرند در جایی اشتباه کردند آمار 
جعل می کنند که حاضر نباشد بگویند اشتباه کردند. قیمت گذاری دستوری نه تنها مانع 
تورم نشد بلکه آن را تشدید کرد چراکه باعث زیان دهی همه بخش های اقتصادی شده 
است. یک کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بورس کاال در واقع یک نوع کاله شرعی 
است مسئوالن این ادعا را طرح می کردند که می توانند با قیمت گذاری دستوری تورم را 
کنترل کنند؛ و اگر بخواهند بپذیرند که اشتباه کردند نهادهای چون سازمان حمایت و 
... باید تعطیل شوند در این میان تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان را جریمه کردند و 
برخی نیز در این میان به بهانه ایجاد رانت و سلطان شدن اعدام شدند.زاوه در پاسخ به 
این پرسش که آیا قیمت خودرو همچنان رو به جلو خواهد بود؟ گفت: به نظر می رسد 
این افزایش قیمت پایانی ندارند مسئوالن باید بپذیرند که تداوم این شیوه، نتیجه ای جز 
گرانی و افزایش فشار به مردم ندارد و باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی می شود. باید 
درهای تصمیم گیران و حلقه های محدودکننده را باز کنیم در غیر این صورت نمی توان 
منتظر بهبود فضای اقتصادی و آرام شــدن بازار خودرو باشیم. البته تورم مسکن و مواد 

غذایی بیش از تورم خودرو مردم را آزار می دهد

عرضه خودرو در بورس کاال، روش نابه خردانه است

چراقیمتخودروهمچنانمیتازد؟

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری 
آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشســتگان 
را اعالم و اظهار کرد: میانگین حقوق در ســال 
۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که 
ابتدای ســال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشــوری، ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان 
شد.اکبر شیرمحمدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و 
۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس 
آمار تفکیک شده حقوق بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران 
با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشــترین و اســتان ایالم با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای 

کمترین میزان حقوق بگیر از صندوق بازنشســتگی کشوری است.وی افزود: میانگین 
حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به 
هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و 

بازنشستگان کشوری، به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

حقوق دریافتی بازنشستگان از ۶ تا 41 میلیون تومان
معاون امور فنی صندوق بازنشســتگی کشــوری درباره حداقــل و حداکثر دریافتی 
حقوق ها نیز توضیح داد و گفت: ۶۵ هزار نفر حدود پنج میلیون تومان دریافتی داشتند 
که با افزایش  اخیر در پی ترمیم حقوق ها، دریافتی آنها به شــش میلیون و ۱۵۰ هزار 
تومان رســیده است.شیرمحمدی ادامه داد: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا 

۱۱ میلیــون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تــا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ 
تــا ۴۱ میلیون تومان حقوق می گیرند.وی پیرامــون ۹۰۰۰ میلیارد تومانی که برای 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید 
شده بود عنوان کرد: ترمیم حقوق های اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت 
به همراه داشــت اما درباره آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان هنوز مشــخص نیست اصالحیه  
بودجه ای که دولت به مجلس برد منظورش همان متناسب ســازی بود یا می خواهند 
بعدا تصمیم مجزایی بگیرند.معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: البته 
به نظر می رســد با توجه به اصالح قانون بودجه، مصوبه ترمیم حقوق جایگزین همان 
مصوبه قبلی شــده است با این حال تاموقعی که چیزی از دولت و مجلس به ما ابالغ 

نشود نمی توانیم در این باره اقدامی کنیم.

 متناسب سازی حقوق ها اجرا می شود؟

میانگین»حقوق«بازنشستگانکشوریبه۹.۲میلیونتومانرسید
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آغاز کارزار انگلیس برای کاهش مصرف گاز
انگلیس در راستای تالش برای کاهش مصرف برق و گاز طبیعی در مواجهه با افزایش هزینه های قبوض در زمستان، کارزاری را برای تشویق مصرف کنندگان به کاهش مصرف انرژی، 
آغاز کرد.به گزارش ایسنا، دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، از روز شنبه کارزار صرفه جویی در مصرف انرژی را درست یک هفته پس از سرمای منجمدکننده ای که تقاضا 
را افزایش داده بود، آغاز کرد. در این کارزار، مردم تشویق می شوند درجه آبگرمکن را کمتر کرده و اقداماتی را انجام دهند تا مانع هدررفت انرژی از در و پنجره شوند.در انگلیس، 
قبوض انرژی برای بسیاری از مصرف کنندگان، طی یک سال گذشته در بحبوحه بحران انرژی در اروپا که با کاهش عرضه گاز از سوی روسیه تشدید شد، بیش از دو برابر افزایش 
پیدا کرده است. یارانه های دولت انگلیس که قرار است در آوریل کاهش پیدا کنند، کمک کرده اند تاثیر این افزایش قیمت، مالیم شود و هر گونه صرفه جویی که با مصرف کمتر 
حاصل می شود، بار هزینه ها را برای خزانه داری کاهش خواهد داد.تدابیر انگلیس که توسط لیز تراس، نخست وزیر قبلی متوقف شده بود، چند ماه پس از برنامه های جدی کشورهای 
دیگر اروپا برای صرفه جویی در مصرف انرژی به اجرا گذاشته شده است. دولت فرانسه تدابیری را برای کاهش مصرف انرژی به میزان ۱۰ درصد در مدت دو سال آینده، رونمایی 

کرده است. آلمان تدابیری را برای حذف تقاضا به کار برده که شامل ممنوعیت روشنایی فضای بیرونی ساختمانها در شب برای زیبایی و کاهش دمای فضاهای اداری بوده است.
کارزار آگاهی بخشی دولت انگلیس، پس از افزایش موقتی قیمت برق اروپا در اوایل هفته گذشته آغاز شده است. اگر چه کمبود انرژی وجود ندارد اما افزایش تقاضا برای گاز و برق، 
شــکنندگی شــبکه برق این کشور را بارز کرده و چشم اندازی از زمستان گران اروپا را پیش رو قرار می دهد.بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامه جداگانه ای از سوی شبکه ملی برق 
انگلیس اجرا شده که مصرف کنندگان انگلیسی را تشویق می کند تقاضا برای برق را در زمان اوج مصرف کاهش دهند. اپراتور سیستم برق این شبکه اعالم کرد این برنامه نشان 
داده که مصرف کنندگان تمایل دارند رفتار خود را برای صرفه جویی در انرژی تغییر دهند. پنج تست این سیستم، بیش از ۷۸۰ مگاوات ساعت کاهش تقاضا داشته که معادل ۲.۸ 

میلیون پوند )۳.۴ میلیون دالر( صرفه جویی است.

گزیده خبر

تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه چه اثری بر 
تجارت نفت گذاشت؟

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که صادرات نفت روســیه به اتحادیه اروپا در 
ماه نوامبر، به میزان ۴۳۰ هزار بشــکه در روز نسبت به اکتبر کاهش پیدا کرده 
و به ۱.۴ میلیون بشــکه در روز رسید.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی 
در گزارش ماهانه بازار نفت اعالم کرد: حجم نفت روسیه که از طریق دریا صادر 
می شود، در نوامبر به میزان ۳۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز رسید که برای نخستین بار کمتر از صادرات ۵۹۰ هزار بشکه در روز 
از طریق خط لوله دروژبا بود. پاالیشگاه هایی که در خشکی محصور هستند، اجازه 
دارند نفت روســیه را از طریق خط لوله دریافت کنند.در نتیجه، سهم اتحادیه 
اروپا از صادرات نفت روسیه در نوامبر،  به ۲۸ درصد در مقایسه با ۳۱ درصد در 
اکتبر کاهش یافت و در مقایسه با پیش از آغاز جنگ مسکو در اوکراین در ۲۴ 
فوریه، ۵۰ درصد کمتر شــد. در این بین، صادرات نفت روسیه به هند در نوامبر 
به ۱.۳ میلیون بشــکه در روز رسید و صادراتش به چین تغییری نداشت و ۱.۹ 
میلیون بشکه در روز بود.سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه که از سوی اتحادیه 
اروپا، کشــورهای گروه هفت و اســترالیا برای نفت روســیه اعالم شد، از پنجم 
دســامبر به همراه ممنوعیت واردات نفت دریابرد روســیه به اتحادیه اروپا اجرا 
شده است. آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس هم ممنوعیت مشابه را اعالم کرده اند. 
انتظار می رود این ممنوعیت، تولید روسیه را کاهش دهد.صادرات نفت روسیه از 
طریق خط لوله دروژبا به شرق اروپا، از این ممنوعیت معاف بوده است اما آژانس 
بین المللی انرژی انتظار دارد عرضه کمتر، روســیه را وادار کند تولید بیشــتری 
را متوقف کند. حدود ۱۰۰ هزار بشــکه در روز از صادرات نفت دریابرد روسیه، 
شامل تحریم های اتحادیه اروپا نخواهد بود. اتحادیه اروپا تالش می کند واردات 
کمتر نفت از روسیه را با افزایش واردات از خاورمیانه، غرب آفریقا، نروژ، برزیل و 
گویان جبران کند.آژانس بین المللی انرژی برآورد کرد که آمریکا و قزاقستان هم 
می توانند جای ۱.۱ میلیون بشکه در روز نفت روسیه که پس از آغاز ممنوعیت 
در پنجم دســامبر از بازار اتحادیه اروپا حذف شد را بگیرند.نروژ قصد دارد تولید 
میدان نفتی یوهان اسوردراپ که بزرگترین میدان نفتی غرب اروپاست را افزایش 
دهد. شــرکت اکوئینور اعالم کرد فاز دوم توسعه این میدان، می تواند ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز به تولید آن اضافه کند. آلمان، هلند و لهستان سال میالدی گذشته 
بزرگترین واردکنندگان نفت روسیه در اروپا بودند اما امکان واردات نفت از طریق 

دریا از نقاط دیگر را دارند.

قیمت فروش نفت روسیه به مشتریان مختلف
وزارت دارایی روســیه اعالم کرد میانگین قیمت گرید نفتی اورال در فاصله ۱۵ 
نوامبر تا ۱۴ دســامبر، ۵۷ دالر و ۴۹ ســنت در هر بشکه بوده که پایین سقف 
قیمت غربی ۶۰ دالر اســت.این به معنای آن است که فراهم کنندگان خدمات 
حمل و بیمه در کشــورهایی که روسیه را بر سر جنگ در اوکراین هدف تحریم 
قرار داده اند، همچنان می توانند خدمات برای محموله های نفت روســیه فراهم 
کنند.کاهش میانگین قیمت نفت اورال در مقایسه با ۷۱ دالر و ۱۰ سنت در ماه 
پیش، به دلیل رعایت مکانیزم سقف قیمت نبوده و تحت تاثیر روند نزولی قیمت 
جهانی نفت طی این مدت روی داده اســت. قیمت نفت اورال با قیمت ۸۰ دالر 
در هر بشکه نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، فاصله چشمگیری 
دارد. طبق دســتورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا، سقف قیمت که برای نفت 
روسیه تعیین شده است، شامل هزینه بیمه و حمل نمی شود.قیمت نفت اورال 
که از ســوی وزارت دارایی روسیه اعالم شده اســت و به عنوان مبنای دریافت 
مالیات استفاده می شود، توسط آژانس قیمت گذاری آرگوس محاسبه شده که 
 )CIF( قیمت این گرید نفتی در بالتیک و دریای سیاه شامل هزینه بیمه و حمل
را در نظر می گیرد که باالتر از سطح FOB )قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی( 
اســت.قیمت نفت اورال برای تحویل از بندر نووروسیســک بر مبنای فوب، در 
حال حاضر، ۴۸ دالر و ۶۹ ســنت در هر بشــکه است اما بر مبنای CIF، حدود 
۵۷ دالر و ۲۸ سنت اســت.منابع بازار می گویند نفت اورال ماه میالدی جاری، 
پس از اجرایی شدن ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه، با تخفیف 
بیشــتری فروخته شده و هند که یکی از مشتریان بزرگ نفت روسیه است، هر 
بشکه نفت را پایین سقف قیمت ۶۰ دالر که از سوی غرب تعیین شده، فروخته 
است. از زمانی که روسیه، نیروهای نظامی خود را در فوریه به اوکراین اعزام کرد، 
هند به یکی از مشتریان بزرگ نفت اورال که از طریق دریا صادر می شود، تبدیل 
شده است.بعضی از قراردادهای نفت اورال در بنادر هند که شامل بیمه و حمل 
بوده اســت، ماه میالدی جاری حدود ۱۲ تا ۱۵ دالر در هر بشکه با قیمت نفت 
برنت برای ماه آتی اختالف داشت، در حالی که این اختالف قیمت در اکتبر پنج 
تا هشــت دالر و در نوامبر ۱۰ تــا ۱۱ دالر بود.کرملین روز جمعه اعالم کرد در 
حال نهایی کردن آخرین جزئیات پاسخ خود به مکانیزم سقف قیمت غربی برای 
صادرات نفت روسیه است. مسکو به دفعات هشدار داده است به کشورهایی که 
از ایــن مکانیزم دنباله روی می کنند، نفت نخواهد فروخت.تحلیلگران می گویند 
سقف قیمت، تاثیر اندکی روی درآمدی نفتی خواهد بود که مسکو اکنون کسب 
می کند.بر اساس گزارش رویترز، طبق پیش بینی وزارت دارایی روسیه، صادرات 
نفت و گاز، امســال به ۱۱.۷ تریلیون روبل خواهد رسید که معادل ۴۲ درصد از 
درآمدهای روسیه خواهد بود. این رقم از ۳۶ درصد یا ۹.۱ تریلیون روبل در سال 

۲۰۲۱، باالتر است.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان:
حتی یک قطره مازوت هم نمی سوزانیم

.بــه گــزارش روابط عمومــی و بین الملــل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان، دکتر محسن قدیری در خصوص 
برخی اظهارات مسئوالن مدیریت شهری اصفهان مبنی 
بر اســتفاده از مازوت در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
اظهار داشــت: پاالیشــگاه در هیچ شرایطی از سوخت 
ســنگین و یا همان مازوت اســتفاده نمی کند و در حال حاضر حتی یک قطره 
مازوت در این صنعت به عنوان ســوخت اســتفاده نشده است.وی با بیان اینکه 
پاالیشــگاه نیازی به استفاده از سوخت مازوت ندارد، ادامه داد: اگر به هر دلیلی 
شــرایط برای مصرف سوخت گاز بحرانی شود طبق تصمیمات، اقدام به کاهش 
خوراک خواهد شــد.مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه تمام 
دودکش های پاالیشــگاه اصفهان از ســال ۹۵ مجهز به سیستم پایش آنالین 
آالینده ها اســت، گفت: نتایج آن برای آزمایشــگاه معتمد محیط زیست ارسال 
می شود و تاکنون انحراف آالیندگی در دودکش های پاالیشگاه اعالم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اکثر مشعل های هلدینگ پتروپاالیش اصفهان از چند سال 
گذشته اینوایرومیکس شدند و امکان استفاده از سوخت مایع را ندارند، تصریح 
کرد: آن دســته از مشعل هایی که امکان ســوخت مایع را دارند تنها از ریگس 
کردن گاز مایع استفاده خواهند کرد که در این زمینه دست پاالیشگاه اصفهان 
باز است، یک هزار تن گاز مایع داریم که به راحتی در صورت کاهش فشار گاز، 
با سوزاندن مقدار بسیار کمی از این گاز مشکل را برطرف می کنیم.دکتر قدیری 
با بیان اینکه ما همه مسئوالن را برای بازدید از کوره های هلدینگ پتروپاالیش 

اصفهان فراخوان می کنیم.

مشارکت اتحادیه اروپا در ساخت 
کابل انتقال برق از قفقاز

اتحادیه اروپا قصد دارد به تامین مالی کابل برقی که گرجستان 
و جمهوری آذربایجان را از مســیر دریای سیاه به کشورهای این 
بلوک متصل می کند، کمک کند.به گزارش ایســنا، اورزوال فون 
در الین، رئیس کمیســیون اروپا با سران چهار کشور که در این 
پروژه مشارکت دارند در مراسم امضای آن، دیدار کرد. ارزش کلی 
این پروژه فاش نشــده است. ســاخت این کابل برق که اتحادیه 
اروپا را مســتقیما به شبکه برق منطقه قفقاز متصل می کند، در 
راستای تالش این بلوک برای متنوع کردن منابع تامین انرژی و 
کنترل قیمت ها، انجام می شود.فون در الین در بخاراست گفت: از 
زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین، تصمیم گرفتیم از سوختهای 
فسیلی روسیه روی برگردانده و شرکای انرژی قابل اطمینانی پیدا 
کنیم و این طرح جواب داده اســت. کابل برق دریای سیاه، یک 
مسیر انتقال جدید با فرصتهای زیاد است زیرا می تواند کمک کند 
به همســایگان ما در مولداوی، بالکان غربی و البته اوکراین، برق 
رسانی شود.این کابل، برق را به رومانی و مجارستان هم خواهد 
رســاند. انتظار می رود بررسی امکان سنجی این پروژه، سپتامبر 
سال میالدی آینده تکمیل شود و ساخت آن در مدت شش سال 
آینده به اتمام برســد.ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در 
بخارست گفت: مفتخریم که بخشی از این سرمایه گذاری منحصر 
جهانی هستیم زیرا هنگامی که یک خال استراتژیک وجود دارد، 

اهمیت نوآوری افزایش پیدا می کند.

همکاری ۱۲۰ میلیون دالری نفتی ها 
با دانش بنیان ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری گفت: 
صنعت نفت قــرارداد با حجم ۱۲۰ میلیون دالر با دانش بنیان ها 
منعقــد کرده اســت.به گزارش ایســنا دکتــر روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی امروز در حاشیه همایش پتروفن که به مناسبت هفته 
پژوهش و فناوری از امروز به مدت سه روز آغاز به کار کرده است، 
در جمع خبرنگاران، افزود: رکن اصلی حوزه نفت و انرژی در دنیا 
بر استفاده از فناوری بنا نهاده شده است و شرکت هایی که بتوانند 
بیشــترین ارزش افزوده را از طریق فناوری ایجاد کنند، موفق تر 
هســتند.وی ادامه داد: در کشــور نیز به این حوزه توجه شده و 
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در بخش های صنعتی رو 
به افزایش است. دهقانی فیروزآبادی با اشاره به راه اندازی کارگروه 
بار اول در معاونت علمی ریاســت جمهوری، خاطر نشــان کرد: 
ماموریت این کارگروه حذف فرآیندهای پیچیده بوروکراسی برای 
انعقاد قراردادها با شرکت های دانش بنیان است و صنعت نفت در 
۲ سال اخیر رتبه اول را در بهره گیری از توان شرکت های دانش 
بنیان داشــته است.معاون علمی رئیس جمهوری یادآور شد: این 
صنعت تاکنون ۱۲۰ میلیون دالر قرارداد با شــرکت های دانش 

بنیان در قالب کارگروه بار اول منعقد کرده  است.

چالش بنزین در تابستان جدی تر هم می شود

 دالیل آلودگی هوا در روزهای اخیر
مدیرعامل اســبق شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: مشکل این است اکنون که تقاضای بنزین نسبت به 
فصل تابستان ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر است، ما با مشکل کمیت 
مواجه هستیم و در تابســتان آینده که تقاضا باال می رود قطعا 
چالش ها جدی تر می شود.عباس کاظمی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره تولید و مصرف بنزین و کیفیت ســوخت 
تولیدی کشــور اظهار داشــت: بنزین یک کارنامه دارد که باید 
حداقل های اکتان، آروماتیک، بنزن و فشــار بخار را پاس کند، 
مثال در استانداردهای یورو میزان آروماتیک زیر ۳۵ درصد است 
و در بنزین معمولی تا ۶۰ درصد هم می رســد اما مسئله اصلی 
این اســت که اکتان ۸۷ باید حفظ شود.وی درباره تامین مواد 
افزودنی به بنزین گفت: در واحدهای کاتالیستی پاالیشگاه باید 
نفتــا که بنزین خام و با اکتان پایین اســت تبدیل به بنزین با 
اکتان باال شــود، MTBE هم که برای افزایش تولید و اکتان به 
بنزین اضافه می کنند، اکنون تمامی مواد در کشور تولید شده و 
مشکلی از این بابت نداریم.مدیرعامل اسبق شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی درباره دلیل کاهش کیفیت بنزین 
تولیدی گفت: تجهیزات طراحی شــده در پاالیشــگاه ها برای 
تولید بنزین مشــکل خاصی ندارند، اما مسئله این است که اگر 
قرار باشــد افزایش تولید داده شود ممکن است کیفیت کاهش 
یابد. مثال اکنون باتوجه به اینکه اکتان بنزین ســوپر باال است 
نمی توانند تولید کنند یعنی اگر بخواهند بنزین سوپر تولید کنند 
حجم تولید را باید کاهش دهند و ناچارا مدیریت می شــود که 
به رشد تقاضا پاســخ داده شود، اما مشکل این است اکنون که 
تقاضا نســبت به فصل تابستان ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر است، ما 
به مشــکل کمیت خورده ایم و در تابستان که تقاضا باال می رود 
قطعا چالش ها جدی تر می شــود.وی با بیان اینکه اگر بنا باشد 
کمیت و رشــد تقاضا را پاســخ دهند باید بنزین سوپر حذف و 

کیفیت کاهش یابد، خاطرنشــان کرد: اکتان بنزین سوپر باید 
۹۵ و بنزین یورو ۹۱ اســت و اگر قرار اســت کیفیت را کاهش 
دهند از اکتــان ۸۷ نباید پایین تر بیایند، اما در هر حال بنزین 
معمولی هم استاندارد الزم را دارد.کاظمی در ادامه بیان داشت: 
آالیندگی هوا مجموعه کربنی اســت که متصاعد می شود و با 
توجه به اینکه در زمســتان اینورژن اتفاق می افتد و الیه باالیی 
هوا که سردتر بوده سنگین تر است؛ تمام کربن در سطح زمین 
قفل می شود، اکنون حدود ۴ میلیون دودکش در منازل وجود 

دارد و ۴ میلیــون خودرو نیز در خیابان هــا تردد می کنند که 
حجم باالیی کربن در هوا منتشــر می کننــد، هوا هم که نه به 
صورت افقی و نه عمودی حرکت دارد، در نتیجه تجمیع کربن 
میزان اکســیژن را کم می کند و میزان گوگرد و فلزات افزایش 
می یابد و در تمامی زمســتان ها هم درگیر این مسئله هستیم.

وی اظهار داشــت: ما ۱۰ پاالیشگاه داریم که همگی واحدهای 
بزرگ بنزین سازی دارند و باید استاندارد رعایت شود، در گذشته 
سازمان بازرســی و موسسه استاندارد به طور جدی روی تولید 

بنزین نظارت داشتند شاید اکنون به دلیل مصرف غیرمتعارف و 
باال کیفیت کم شده است، ولی به هرحال  ۱۰ واحد پاالیشگاهی 
طبق استاندرد جهانی تولید دارند.مدیرعامل اسبق شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در مقایســه کیفیت بنزین 
مصرفی در ایران و دیگر کشــورها گفت: در حال حاضر بنزین 
در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله امارات، افریقای جنوبی و 
اروپا با اکتان ۹۸ هم توزیع می شود، اروپا بیشتر نفت گاز مصرف 
می کنند ولی عمده بنزین توزیعی با اکتان ۹۵ است، اما امریکا 
به دلیل مصرف باال بنزین را با اکتان ۸۷ هم توزیع می کنند، کل 
مصرف دنیا ۳ میلیارد لیتر است و امریکا روزی ۱.۵ میلیارد لیتر 
مصرف دارد بنابراین رقم اکتان در این کشور پایین تر است.وی 
ادامه داد: کشورهای دیگر سبد سوخت متنوعی دارند مثال ۶۰ 
تا ۷۰ درصد سوخت مصرفی اتومبیل های سبک در اروپا نفت گاز 
خیلی مطلوب است، ما نیز می توانیم نفت گاز را با کیفیت یورو 
۵ تولید کنیم اما نظام توزیع نداریم، در گذشــته هرچه تالش 
کردیم بهینه سازی نفت گاز را اجرایی کنیم، سازمان حفاظت از 
محیط زیست با ذهنیت نفت گاز قدیمی با آن مخالفت می کرد 
در حالــی که نفت گاز یــورو ۵ و ۶ از بنزین معمولی آالیندگی 
کمتــری دارد، اکنون در اروپا هم موتور خودروها و هم کیفیت 
سوخت اصالح شده اســت. در هر حال آالیندگی نفت گاز یورو 
۵ کمتر از بنزین یورو ۵ اســت اما موتور هم باید یورو ۵ باشــد 
که ایران توان تولید ندارد.کاظمی در ادامه بیان داشت: یکی از 
راه حل ها برای حل مشکل سوخت در ایران توسعه ال پی جی در 
شهرها است زیرا آالیندگی کمتر و اکتان باالتری دارد، حداقل 
می توان در یک برنامه یک ساله تاکسی های شهرهای بزرگ را 
اجبارا به ال پی جی متصل کرد. اما مشکل کشور ما این است که 
گرفتاری های ساختاری، فرهنگی و صنعتی داریم و کمتر به این 

قضایا توجه می شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت: افزایش مصرف بنزین 
و همچنین نفت گاز در بخش حمل و نقل و غیر نیروگاهی نسبت به سال گذشته 
و اضافه شــدن ساالنه نزدیک به یک میلیون خودرو ســواری به چرخه حمل و 
نقــل بدون از رده خارج کردن خودروهای فرســوده و به موازات آن مصرف باالی 
گاز طبیعی در بخش خانگی و احتراق ناقص موتورخانه ها و بخاری ها، اســتفاده 
نیروگاه ها از ســوخت جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده اســت.جلیل ساالري در 
گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: با توجه به رشد حدود ۳۰۰درصدی مصرف گاز 
طبیعــی در بخــش خانگی و تجاری و صنایع غیر عمــده و حمل و نقل )بالغ بر 

۷۴ درصد گاز تولیدی کشــور( نسبت به شهریورماه ودر نتیجه کاهش شدید گاز 
قابل تخصیص به صنایع بزرگ و بویژه نیروگاه های حرارتی تولید برق، اســتفاده 
از سوخت دوم)پشتیبان( که ســوخت مایع نفت گاز و نفت  کوره)مازوت( است، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است که رویه ای مرسوم و متداول درسطح دنیا جهت مقابله 
با ناترازی تولید و مصارف گاز طبیعی و جلوگیری از بروز خاموشــی و قطع برق 
مشترکین مورد توجه قرار بگیرد.وي با بیان اینکه در سطح استان تهران بیش از 
۷ سال است که تنها نیروگاه بخاری قابلیت مصرف مازوت )نیروگاه بعثت( در تمام 
فصول ســال را دارد اما همواره گاز طبیعی مصرف می کند، اظهار کرد: همچنین 

درحوزه کالن شهر تهران هیچکدام از صنایع 
از ســوخت دوم نفت کوره)مازوت( استفاده 
نمی کنند.وي افزود: نیروگاه منتظر قائم واقع 
در اســتان البرز از ابتدای فصل سرمای سال 
جاری و همزمان با افزایش شدید مصرف گاز 
در بخــش خانگی و تجاری از ســوخت های 
گاز طبیعــی و نفت کوره)مــازوت( بصورت 
ترکیبی اســتفاده کرده است.وي اظهار کرد: 

در کالن شهرهای تهران والبرز علیرغم اینکه سوخت های بنزین و نفت گاز توزیعی 
در بخش های حمل و نقل و غیر حمل و نقل از نوع یورو)۴( و از کیفیت مناسب 
مطابق با استانداردهای آالیندگی یورو)۴( بر خوردار است، میزان مصرف آن بسیار 

باال و خارج از استانداردهای حداقلی در صنعت خودرو است.

معاون وزیر نفت:

استفاده از سوخت جایگزین برای نیروگاه ها اجتناب ناپذیر است
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گزیده خبر
جعفری خبر داد:

تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و 
استراتژیک برای نخستین بار

رئیــس هیات عامل ایمیدرو از تدوین نقشــه راه مواد 
معدنی حیاتی و استراتژیک برای نخستین بار در کشور 
خبــر داد.به گزارش روابط عمومــی ایمیدرو، وجیه ا... 
جعفری در جلسه تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و 
استراتژیک ضمن بیان مطلب مذکور گفت: این سازمان 

با هدف کمک به سیاســتگذاری، حمایت از بخش خصوصی در تکمیل زنجیره 
تولید، تهیه اولویت های اکتشافی و تصمیم گیری آگاهانه برای حوزه مواد معدنی 
حیاتی و استراتژیک، با یک مشاور خصوصی نسبت به تدوین نقشه راه این نوع 
مواد معدنی اقدام کرد.وی افزود: در بررســی های انجام شده، 13 ماده معدنی 
شــامل گرافیت، منگنز، فســفات، تیتانیوم، قلع، پتاس، سیلیس پرعیار، نیکل، 
لیتیــوم، بور، وانادیــوم، کبالت و عناصر نادر خاکی تحلیل شــد که با توجه به 
جایگاه آنها، در محصوالت باالدســتی، میانی و پایین دستی، گروه بندی شدند. 
همچنین 3 ماده معدنی مشــتمل بر مولیبدن، کرومیــت و بیتومین به عنوان 
فرصت ویژه شناســایی شدند.رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه برای هر 
یک از مواد معدنی حیاتی مذکور، اســتراتژی تدوین می شود، ابراز کرد: در این 
استراتژی، موضوع های مرتبط نظیر میزان تولید محصوالت باالدستی، میانی و 
پایین دســتی، واردات و صادرات محصوالت، ظرفیت یابی معادن، استحصال و 

فرآوری و غیره در هر ماده معدنی، ارزیابی می شود.

مدیرعامل گروه سایپا در شانزدهمین کنفرانس ملی و دوازدهمین کنفرانس 
بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری گفت:

مهمترین رسالت خودروسازی ها، تجاری 
کردن فناوری های نوین است

مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا با بیان اینکه در 
حوزه ورود فناوری به صنعت خودرو باید شناخت کامل 
به شبکه داشته باشیم، گفت: در صنعت خودروسازی 
این شبکه شامل سه قســمت اصلی مدیریت زنجیره 
تامیــن، مدیریت زنجیــره تولیــد و مدیریت عرضه 

و خدمات اســت که باید این ســه قســمت را با تکنولوژی روز تجهیز کرد. به 
گزارش سایپانیوز، شانزدهمین کنفرانس ملی و دوازدهمین کنفرانس بین المللی 
مدیریت فنــاوری و نوآوری با حضور مدیران ارشــد صنایع مختلف، جمعی از 
اســتادان و پژوهشگران دانشگاه های مختلف کشور برگزار شد.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا در این کنفرانس با موضوع فرصت های فناورانه خودروسازی 
بــرای حاضرین از تجربه و بهره گیری از تکنولــوژی و فناوری های روز دنیا در 
این گروه بیان کرد.محمدعلی تیموری با بیان اینکه شرکت های خودروساز باید 
در کنفرانس ها و همایش هایی با موضوعات فناورانه شرکت کنند گفت: حضور 
در این همایش ها باعث آگاهی از دســتاوردها و تکنولوژی روز دنیا می شود و 
مهمترین رسالت خودروســازی ها که تجاری کردن فناوری های نوین است را 
در مســیری صحیح و به روز هدایت می کند. او افزود: با توجه به سطح دانش و 
رشدی که در جامعه ایجاد شده باید به همان اندازه برای ایجاد رفاه مشتریان از 

دانش روز استفاده کنیم.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه ::
فوالد مبارکه با اشتغال زایی به دنبال 

امیدآفرینی در جامعه است
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه 
گفت: ایجاد اشتغال در فوالد مبارکه، گامی مؤثر برای 
امیدآفرینی در جامعه و پیشــرفت اقتصاد کشور است.

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 
فوالد مبارکه در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی این 

شــرکت اظهار کرد: فوالد مبارکه بر اساس نیازهایی که در مجموعه واحدهای 
خود دارد، چند ســال یکبار تعدادی از ســرمایه های انسانی خود را با برگزاری 
آزمون، اســتخدام می کند.وی گفت: این آزمون بر اساس استانداردهای موجود 
در فوالد مبارکه طراحی شــده و در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود و 
طی آن 1103 نفر برای اســتخدام در این شرکت انتخاب می شوند. این آزمون، 
یکی از بزرگترین آزمون های استخدامی فوالد مبارکه است که در رشته های فنی 
در دو مقطع دیپلم و کارشناســی، داوطلبین با یکدیگر رقابت می کنند.معاون 
سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه افزود: مراحل این آزمون توسط 
سازمان ســنجش و دانشگاه  صنعتی اصفهان انجام می شود و استانداردهای آن 
مشابه با آزمون های سراسری در مقاطع مختلف است. چیزی حدود 25هزار نفر 
برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند که این میزان از استقبال، به حجم 

رقابت ها افزوده است. براساس آیین نامه حمایت از کسب و کار دیجیتال؛
۲۴ کسب و کار اینترنتی و ۵ پلتفرم مشمول 

حمایت شدند
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطالعات گفت: 2۴ کسب و 
کار اینترنتی و 5 سکو حایز شرایط حمایت براساس آیین نامه حمایت از کسب 
و کارهای دیجیتال شــدند.به گزارش خبرنگار مهر، حامد منکرســی در مراسم 
رونمایی از مرکز تماس 1۶۴۹ در حمایت از کســب و کارهای دیجیتال به ارائه 
گزارش هایی در این زمینه پرداخت و گفت: آیین نامه حمایت از کسب و کارهای 
دیجیتال مشتمل بر 1۴ ماده است که در مورد هرکدام وزارت ارتباطات وظایفی 
را برعهده دارد؛ اولین گام برای تصویب این مصوبه بحث حمایت از کسب و کارها 
با هدف ایجاد شــرایط حداقلی برای آنهاست.وی افزود: شرایط و وظایف بسته به 
میزان حضور کاربران، میزان اعتبار و میزان آمادگی های نرم افزاری و زیرساختی 
برای کسب و کارها تقســیم بندی می شود.معاونت سیاستگذاری اعتباربخشی 
ســازمان فناوری ادامه داد: با توجه به ارزیابی های انجام شده 2۴ درخواست و 5 
سکو حائز این شرایط الزم شدند.وی اظهار داشت: از مواردی که وزارت ارتباطات 
در این خصوص مقرر شــده انجام دهد حمایتی است که تخفیف در بسته های 
پیامکی و بسته های تبلیغاتی را شامل می شود. خدمات لجستیکی یکی دیگر از 
موضوعاتی اســت که وزارت ارتباطات درباره آن اقدامات الزم را انجام خواهد داد 
که عالوه بر پســت در این زمینه رایزنی هایی هم با سایر کاربرهای پستی انجام 
شده است.منکرسی تاکید کرد: خدمات زیرساختی نیازمند تقویت زیرساخت ها 
برای این تعداد از کاربران اســت. یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی انجام شــده 
بحث تسهیالت است که ماده ۷ را شامل می شود که در این باره منابعی را وزارت 
اقتصاد تامین خواهد شــد.وی گفت: موضوع بعدی نشانه هویت است با توجه به 
اینکه بخشی از این کسب و کارها خانگی هستند، وزارت ارتباطات هماهنگی هایی 
را انجام داده تا این کسب و کار ها بتوانند نشانه قابل تاییدی را دریافت کرده و به 
کسب و کار خود ارتباط دهند که این اعتبار احتماالً با تیک سبز مشخص می شود.

مقصران افزایش قیمت  خودرو از دید وزارت صمت

دولت قبل و مجلس!
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت )صمت( طــی توضیحاتی به 
دالیل افزایش قیمت خودرو و شــرایط فعلی بــازار پرداخته و 
مقصر اصلی این افزایش قیمت ها را دولت قبل و مجلس )به ویژه 
کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی ســرمایه( دانسته 
اســت.به گزارش ایسنا، حدود یک ماه اســت که بازار خودرو با 
یک شــیب قیمتی صعودی مواجه اســت که به  مرور تندتر هم 
شــده اســت.  بازار خودرو بر موج افزایش قیمت ها سوار شده و 
مسیری به شــدت صعودی را طی می کند. در رابطه با علل این 
افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو، برخی کارشناسان 
معتقدند که این افزایش قیمت ها معلول سیاســت های پولی و 
مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور 
اســت.برخی دیگر نیز، افزایش نرخ ارز و به دنبــال آن افزایش 
جذابیت ســرمایه گذاری در بازار خودرو را دو عامل اصلی روند 
صعودی قیمت خودرو دانســته و معتقدند با صعودی شدن نرخ 
ارز، قیمت خودروها در بازار نیز تقویت می شود و با توجه به اینکه 
ســرمایه گذاری در بازار خودرو یکی از سرمایه گذاری های راحت 
برای تبدیل ریال به کاالست، بازار خودرو با افزایش تقاضا مواجه 
می شود که خود عاملی برای افزایش قیمت این محصوالت است.  
در حالیکه اکثریت کارشناســان و فعاالن صنعت و بازار خودرو، 
التهاب این روزهای بازار خودرو را متاثر از پارامترهای اقتصادی و 
تورم حاکم بر اقتصاد کشور که زمینه افزایش نرخ ارز را هم فراهم 
کرده اســت، می دانند، آینده این بازار را هم اینگونه پیش بینی 
می کنند که اگر وعده های دولت همچون افزایش تولید خودرو و 
افزایش درآمدهای نفتی محقق نشود، این حباب تخلیه نخواهد 
شــد و چنانچه نتوانند نرخ ارز را کنتــرل کنند، قیمت ها بیش 
از این هم افزایشــی پیش خواهد رفــت.وزارت صنعت، معدن و 
تجارت  مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت 
و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی های مجلس به ویژه در رابطه 

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می دان

دالیل افزایش قیمت خودروها به اعتقاد وزارت صمت
در این رابطه با پیگیری ایســنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار 
خودرو را دولــت قبل و کوتاهی های مجلــس به ویژه در رابطه 
تصویب مالیات بر عایدی ســرمایه می داند.   ضمن اینکه وزارت 
صمت در پاسخ به موارد مطروحه پیرامون افزایش قیمت خودرو 
در بازار، پاســخی ارائه کرده اســت که بصورت مختصر، به شرح 

زیر است:
یکی از راهکارهــای کاهش قیمت خــودرو، افزایش عرضه آن 
اســت؛ در همین راستا در هشــت ماهه اول سال جاری نسبت 
به هشت  ماهه سال گذشته، 32 درصد عرضه خودروی سواری 
افزایــش پیدا کرده و همچنین در آبان ماه 122 هزار دســتگاه 
انواع خودروهای ســبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه 

ســال جاری رکورد پنج ساله را شکســت.اما راهکار مکمل در 
کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی ســرمایه است. 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل  
مانده و تا زمانی که کشــور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم 
باشــد هر بازاری برای ســوداگران و دالالن، باز است.در صنعت 
خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت اســت،   بهبود تولید بوده 
که »افزایش 32 درصدی تحویل خودرو به مشــتریان نسبت به 
ســال 1۴00«، »کاهش ۹1 درصدی تولید خودروی ناقص در 
ســال 1۴01«، »صفر شــدن خودروهای انبارشده در پارکینگ 
خودروســازان« و... از جمله مهمترین آن هاست.درواقع التهاب 
در بازار خودرو به ســبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به 
عملکرد دولت گذشته مرتبط است که به بهانه تحریم ها، قدمی 
برای رفع مشکالت این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید 
تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم 
تحویل داده شد که 10ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ 
خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه سازان سر به 
فلک کشــیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته 
بود، زیان خودروســازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی 
در میان بود؛  اما در یک ســال دولت ســیزدهم شاهد افزایش 
چشــمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم ها بودیم که نشان 
می دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکالت صنعت خودرو 

نداشت.

پنج دیدگاه کارشناسی به مشکالت صنعت خودرو
معضل بازار خودروی کشور از سال 13۹۷ تاکنون وجود داشته 

اســت و دالیل ذیل باعث ایجاد تالطــم در بازار خودرو در چند 
سال اخیر بوده است:

1- کاهش تولید خودروســازان داخلی از سال 13۹۷ به میزان 
نصف سال 13۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکالت 
این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه 

و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.
2- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان 
که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

3- تبدیل خودرو به کاالی ســرمایه ای. در شــرایط ناشــی از 
متغیرهای کالن اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دالالن به این بازار به ســبب قیمت گذاری دستوری 
در محصوالت خودروســازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار 

و رونق سوداگری.
5-عدم وجــود اهرم های الزم برای اخذ مالیــات بر درآمدهای 
اتفاقی و ســودهای بادآورده ناشی از ســوداگری )به علت عدم 

تصویب آن در مجلس(.
عوامل فوق الذکر سبب شد تا مسائل صنعت خودرو از سال 13۹۷ 
تا پایان ســال گذشته به گره کوری تبدیل شود که خوشبختانه 
از پایان سال گذشــته با اجرای برنامه های تحولی وزارت صمت 
تاکنون تحویل خودرو در ســال جاری بیش از 50 درصد رشد 
داشت و عماًل جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.  از 
سوی دیگر از شهریور سال جاری عماًل تولید خودروهای ناقص 
متوقف شــد و خودروهای دپوشــده در پارکینگ ها هم به صفر 

رسید.
بنابرایــن یکی از عوامل و یک عارضه مزمــن که بیش از چهار 

سال بازار خودروی کشور را متالطم می کرد؛ کاماًل درمان شد اما 
مسئله بازار خودروی کشور جنبه های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق 
ســامانه یکپارچه خودرو؛ محصوالت یکی از خودروسازان بعد از 
چهار سال از قرعه کشی خارج شد و عماًل دیگری نیازی به ادامه 
طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروســاز در قرعه کشی مانده 
بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصوالت خودروســازان از 

فرآیند قرعه کشی خارج و در بورس کاال عرضه می شود.
در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کاال به آزمون 
گذاشــته شد و به عنوان یکی از شیوه های قیمت گذاری و عرضه 
خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعالم شــرایط عرضه 
توســط وزارت صمت که الزم االجرا بود تا در کنار افزایش تولید 
خودروســازان و تنظیم گــری وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
و شــرکت بورس کاالی ایران، پاســخگوی بخشــی از تقاضای 

مصرف کنندگان واقعی باشد.
وزارت صمت در ادامه در رابطه با عرضه محصوالت خودروسازان 
در بــورس کاال در راســتای تنظیم بازار،  رعایت  شــرایط زیر 

ضروری دانسته است:
1- حداقــل عرضه هر محصــول در هر دوره بــه تعداد 2000 
دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای 
سایر شرکت های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.

2- شــرکت های خودروســاز موظف انــد فهرســت خریداران 
محصوالت طی ۴۸ ماه گذشــته را پیش از هر عرضه به بورس 
کاال اعالم کنند تا تمامی افراد فهرســت تجمیع شده مذکور و 
همچنین خریداران دوره های پیش در بورس کاال )که اطالعات 
آن ها نزد ســازمان بورس موجود اســت( از شمول خرید در هر 

عرضه جدید خارج شوند.
3- خودروســازان موظف اند تعهدات قانونی ابالغی )نظیر طرح 
جوانی جمعیت، اســقاط خودرو و …( را متناظر با عرضه ها در 

بورس کاال انجام دهند.
۴- خودروســازان موظف اند برنامه ریزی الزم در خصوص عرضه 
در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه ای انجام 
دهند که خدشــه ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا 

تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
5- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شــده و یا مشتقات 
مالی وابســته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معامالت سلف و 
ســلف موازی اســتاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشــتوانه 
دارایی )ABS( مبتنی بر خودرو در بورس کاال با توجه به آن که بر 
تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می گذارد، مستلزم اخذ مجوز از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ›‹
وزارت صمت به تشــریح توضیحات خود پرداخته اســت اما در 
نهایت اینطور به نظر می رســد که دالیلی همچون کاهش تولید 
از ســال 13۹۷ نسبت به 13۹۶، تولید خودروی ناقص و دپو در 
پارکینگ ها و این دست موارد، باتوجه به ادعاهای وزارت صمت 
مبنــی بر افزایش تولید خودرو از ابتدای ســال جاری تاکنون و 
شکسته شــدن رکوردهای تولید و همچنین تولید خودروهای 
کامل و عبور مستیم طی شــش ماهه اخیر، چندان ارتباطی با 
دالیل مطرح شده برای علل افزایش قیمت  خودرو در بازار نداشته 
باشد! و همان کوتاهی مجلس و کم کاری های دولت قبل بیشتر 
می تواند به عنوان نظــر وزارت صمت برای گرانی های اخیر بازار 

خودرو باشد.

وحید بهرامی - به گزارش خبرنگار صبح اقتصاد، اعلملی با 
بیان اینکه محصول اقدامات پژوهشی باید به رضایت مندی 
ختم شود، گفت: محصول اقدامات پژوهشی باید کاهش 
قیمت تمام شده، کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت 
محصول و افزایش رقابت پذیری خود را نشان دهد.مرتضی 
اعلمی مدیر عامل ســازمان اتکا صبح دیروز )یکشــنبه( 
در دومین جشــنواره تخصصی پژوهش با اشاره به شعال 
ســال )تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی( اظهار داشت: 
خوشبختانه سازمان اتکا با برنامه ریزی که داشته توانسته 
با افزایش فروش چشمگیر به این شعار عمل کند.اعلمی با 
بیان اینکه در سال گذشته سازمان اتکا 15 هزار میلیارد 
تومان فروش داشــته است، گفت: از ابتدای سال تا کنون 
ســازمان اتکا  25 هزار میلیارد تومان فروش داشته است 
و پیش بینی ما این اســت تا پایان ســال بیش از30 هزار 
میلیارد تومان فروش داشــته باشــیم.مدیرعامل سازمان 
اتکا گفت: باید با شناســایی فرصت ها و آسیب ها بتوانیم 
برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم؛ سازمان اتکا در زمان 
کرونا توانســت با اقدامات جهادی خود جهادی ماسک و 
الکل تولید کند و عالوه بر مصرف داخلی، اقدام به صادرات 
کند.وی گفــت: امروز باید بتوانیم در حوزه بســته بندی 
محصوالت با خالقیت و نوآوری عمل کنیم تا بتوانیم سهم 
باالتری از بازار را داشته باشیم لذا در برنامه پنج ساله هفتم 
ســازمان اتکا، به موضوع تجهیزات، نوآوری و تکنولوژی 
پرداخته شده است.این مقام مســئول با بیان اینکه باید 

برای بی آبی و خشکسالی برنامه داشته باشیم تا به حوزه 
اقتصادی ما ضربه وارد نشود، گفت: پژوهشگران و نخبگان 
ما بایــد در این حوزه ورود پیدا کننــد.وی افزود: اگر در 
حوزه مهندسی خاک و زهکشی در کشور به خوبی عمل 
کنیم قطعا در 10 ســال آینده در حوزه تولید محصوالت 
استراتژیک خودکفا خواهیم بود.اعلمی با اشاره به عملیات 
سازمان اتکا در حوه فروشگاهی گفت: پژوهشگران باید در 
خصوص شلوغی فروشگاه های اتکا برنامه و راهکار خالقانه 
داشــته باشــند تا بتوانیم این مشــکل را برطرف کنیم.

اعلملی با بیان اینکه محصول اقدامات پژوهشــی باید به 
رضایت مندی ختم شود، گفت: محصول اقدامات پژوهشی 
باید کاهش قیمت تمام شــده، کاهش هزینه های تولید، 
افزایش کیفیت محصــول و افزایش رقابت پذیری خود را 
نشان دهد.جشنواره پژوهش در سازمان اتکا برای دومین 

ســال و از 23 آذر تا 2۷ آذر در موضوعات صنایع غذایی، 
کشــاورزی و دامپروری و شرکت فروشــگاه ها و تجارت 

الکترونیک برگزار شد.
لزوم هوشمندسازی ارائه خدمات به نیروهای مسلح

امیــر دریــادار »خواجه امیــری« بــا تأکیــد بــر لزوم 
هوشمندســازی ارائه خدمات به نیروهای مســلح، گفت: 
برای تحقق این امر، باید از نظرات هیأت های اندیشــه ورز 
و نخبگان استفاده کنیم.به گزارش روابط عمومی سازمان 
اتکا به نقل از خبرگزاری دفاع مقدس، امیر دریادار »مهدی 
خواجه امیری« معــاون هماهنگ کننــده وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیرو های مسلح صبح امروز )یکشنبه( در دومین 
جشنواره پژوهش سازمان اتکا، با اشاره به اینکه باید قدرت 
اقتصادی داشــته باشــیم، اظهارکرد: قدرت اقتصادی به 
معنای توانایی یک کشور در حفظ و افزایش سطح زندگی 
مردم از طریق تأمین کاال و خدمات از بازار های داخلی و 
حضور در بازار های خارجی است.امیر خواجه امیری افزود: 
قدرت اقتصادی مجموعه ای است از ظرفیت های تولیدی 
و خدماتی کشــور برای پشتیبانی از بنیه دفاعی و توسعه 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی که با یکدیگر 
مرتبط هســتند.معاون هماهنگ کننــده وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیرو های مسلح تأکید کرد: برای تقویت و توسعه 
اقدامــات اقتصادی باید بتوانیــم از مطالعات و تحقیقات 
شرکت های دانش بنیان در سطح عملیاتی و تصمیم گیری 

استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان اتکا:

محصول اقدامات پژوهشی باید به رضایت مندی ختم شود

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی، تاکید کرد: وارد کردن خودرو 
از کف پارکینگ به بازار به معنای افزایش تولید 
نیست بلکه تمرکز وزارت صمت باید بر تنظیم 
بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو با افزایش تولید و شــیوه درســت واردات باشد.لطف 
اهلل ســیاهکلی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت ها در 
این بازار، بیان کرد: قانون ســاماندهی بازار خودرو به معنای واقعی اجرایی نمی شــود. 
دســتورالعمل واردات خودرو نیز که از سوی دولت تهیه شــده است اصال قانون را به 
درستی پوشــش نمی دهد. آئین نامه واردات خودرو اهداف قانون را محقق نمی کند، 
بنا به قول وزیر صمت باید امســال تولید داخل کشــور تعادل را بین عرضه و تقاضا در 
بازار خودرو برقرار می کرد و قیمت خودرو باید 15 درصد کاهش پیدا می کرد.وی در 
ادامه اظهار کرد: اما متاسفانه این روزها شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و از کاهش 

قیمت ها نیز خبری نیست. فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو نیز همچنان زیاد 
اســت. این ادعا که مطرح می شــود میزان تولید خودرو افزایش پیدا کرده است، غلط 
است. خودروهایی که در کف پارکینگ ها بود را وارد بازار کردند، این به معنای افزایش 
تولید نیست. این نامردمی بودن خودروسازان را می رساند که خودروها را در پارکینگ 
نگه داشته تا بعد از افزایش قیمت وارد بازار کنند. حال که قیمت ها باال رفته خودروها 
را وارد بازار کردند. اتفاق خاصی رخ نداده اســت. قیمت خودرو باال رفته و خودروسازان 
نیــز خودرو را از پارکینگ ها وارد بازار کردند.نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای 
اسالمی، تصریح کرد: مافیای خودرو کار خود را بلد است. این حرف درست نیست که 
وزیر می گوید چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده، قیمت خودرو نیز باال رفته است.  مگر 
نمی گویند تولید خودرو داخلی اســت. شاید 20 درصد آن به قیمت ارز وابسته باشد. 
چطور می شود کل قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز دانست. این تناقض گویی ها تا کی 
قرار است ادامه داشته باشد. تمرکز وزارت صمت باید بر روی تنظیم تعادل بین عرضه و 

تقاضای خودرو باشد. بنا بود تولید خودرو به جایی برسد که قرعه کشی خودرو برداشته 
شــود.وی در ادامه تاکید کرد: امروز همچنان تقاضا در بازار خودرو باال و میزان عرضه 
پایین است. زمانی که نتوانستیم میزان تولید را به حد مطلوبی برسانیم باید واردات انجام 
شود تا بازار تنظیم شود. اما متاسفانه در این زمینه نیز عملکرد خوبی دیده نمی شود. 
خودروهایی که قرار اســت وارد شود تاثیری در بازار ندارند.این عضو کمیسیون صنایع 
مجلس گفت: وزیر صمت دومین کارت زرد را از مجلس گرفته اســت. در بازی فوتبال 
دومین کارت زرد به معنای اخراج است. یا ما بازی فوتبال را بلد نیستیم یا بدون توپ 
در حال بازی کردن هســتیم یا مانند همیشه توپ در زمین مردم است. چون توپ در 
زمین مردم است مجلس و دولت بدون توپ بازی می کنند.سیاهکلی در پایان با بیان 
اینکه افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر برای خنثی کردن تاثیر واردات است، بیان 
کرد: مافیا به راحتی دســت بردار نیســت. خودرو یک کاالی پرسود در ایران است، در 
دنیا التماس می کنند تا مشتری، خودرویی را بخرد اما در ایران به این روز رسیده ایم. 

مافیای خودرو کارش را بلد است

خودروها را در پارکینگ نگه داشتند تا با افزایش قیمت وارد بازار کنند
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گزیده خبر
حرکت جهادی بانک پارسیان برای امنیت غذایی؛

بالغ بر14.160 میلیارد ریال برای تأمین و 
تولید کاالهای اساسی تسهیالت پرداخت شد

این روزها دیگر اهمیت امنیت غذایی بر کســی پوشــیده نیست. گزارش های 
منتشرشــده از سوی سازمان جهانی فائو نشــان می دهد که برای تأمین غذای 
جمعیت 9 میلیارد نفری دنیا در ســال 2050 باید دو برابر میزان کنونی تولید 
کرد.از آنجاییکه نهاده های دامی ســالم نقش مهمی در زندگی انســان ها ایفا 
می کنند و یکی از مسیرهای بسیار حیاتی جهت اطمینان از سالمت انسان ها به 
حساب می آیند،تامین پروتئین های الزم در خوراک انسان، به طور غیر مستقیم 
به کیفیت این نهاده ها وابسته شده است.در ایران هم همسو با سایر کشورهای 
جهان تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار اصولی کاالهای اساسی همواره یکی از 
پاشنه آشیل های پیش روی دولت ها بوده است. چراکه تأمین غذا و امنیت غذایی 
از دو جهت تأمین نیاز داخل و البته عدم وابســتگی به سایر کشورها از اهمیت 
باالیی برخوردار است.بر همین مبنا ورود بانک های کشور و کمک به فراهم کردن 
تسهیالت الزم در تأمین نهاده های دامی و کاالهای اساسی امری مهم و درخور 
توجه است . در این میان بانک پارسیان هم به عنوان عضوی از بخش خصوصی 
بانکداری کشور در توسعه ظرفیت های تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان بخش 
کشــاورزی به ویژه فعاالن حوزه دام و طیور در تأمین نهاده های موردنیاز، نقش 
اثرگذاری داشــته که این امر نشان دهنده تعهد ملی و اخالقی بانک پارسیان در 

این مسیر است.

گاوصندوقی به نام شعبه آقا بزرگی
خاص ترین شعبه ی بانک کارآفرین افتتاح شد

همزمان با بیست و سومین ســالگرد تاسیس بانک کارآفرین، ساختمان جدید 
شعبه آقا بزرگی با نمایی خاص، امروز با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک 
بطور رســمی افتتاح شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین جدیدترین 
شــعبه بانک با نمایی متفاوت و بعنوان یکی از خاص ترین شــعبه های بانک 
کارآفرین در خیابان آقابزرگی شــهر تهران آغاز به کار کرد.در مراسم افتتاح این 
شعبه که با حضور احمد بهاروندی مدیرعامل، سهراب صادقی معاون امور بانکی، 
شاهرخی مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین و جمعی از مدیران ارشد بانک 
برگزار شد؛ مدیرعامل بانک با تاکید بر پتانسیل های موجود در این شعبه، ابراز 
امیدواری کرد: طی زمان کوتاهی شــاهد موفقیت های بیشتر توسط همکاران 
شعبه آقابزرگی باشیم و از فرصت ایجاد شده توسط فضای جدید شعبه در این 
منطقه از شــهر تهران به خوبی استفاده کنیم.همچنین سهراب صادقی در این 
مراسم با تاکید بر جایگاه ویژه شعبه آقابزرگی تصریح کرد: این شعبه از ابتدای 
سال تا کنون توانســته با بهره مندی از ظرفیت های مناسب منطقه، در اغلب 
شــاخص های ارزیابی جزء رتبه های برتر قرار گیرد و امیدوارم با ادامه این روند 

بتواند همچنان در بین شعب برتر بانک به فعالیت خود ادامه دهد.

نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت:
دیجیتالی شدن بانک ها را به فین تک ها 

بسپارید
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت بر اهمیت توجه به ابعاد اثرگذاری بانکداری 
دیجیتال در صنعت بانکداری و اعتماد بانک ها به فین تک ها در این عرصه تاکید 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مرتضی ترک تبریزی در گفت وگویی 
به مناسبت برگزاری کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه اظهار داشت: 
اگــر بخواهیم در حــوزه بانکداری دیجیتال جلو برویم باید ریســک کنیم و به 
فین تک ها اعتماد کنیم و کار را به آنها بسپاریم، حتی باید به هکرها هم اعتماد 
کنیم چون آن ها هســتند که حفره ها را به ما نشان می دهند.نایب رئیس هیأت 
مدیره بانک تجارت با تأکید بر اینکه نباید نگران مشــکالت پیش آمده در این 
مسیر باشــیم، افزود: بازیگران اصلی فضای دیجیتال، فین تک ها هستند و فقط 
آنها می توانند نظام بانکی را دیجیتالی کنند؛ بنابراین سازمان های حاکمیتی نباید 
دست فین تک ها را ببندند بلکه باید فضا را برایشان باز کنند.ترک تبریزی با مثبت 
خواندن توانمنــدی داخلی در تولید اَپ ها و نرم افزارهای بانکی و ضرورت توجه 
بیشتر به اســتفاده از آن ها گفت: اَپ های اساسی و زیرساختی مورد نیاز شبکه 
بانکی در کشــور تولید می شود و هم اکنون بانک ها با استفاده از ابزارهای خود با 

سامانه های بانک های دیگر در ارتباط هستند.

تقدیر وزیر اقتصاد از حمایت های بانک ملی 
ایران در راستای نصب تجهیزات در گمرک 

وزیر اقتصاد از کمک ها و پرداخت تســهیالت برای ســاخت و نصب تجهیزات 
)ایکس ری( در گمرکات ماهیرود خراســان جنوبی از بانک ملی ایران تقدیر و 
تشــکر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده معاون 
امور شــعب و بازاریابی منطقه دو کشور در ســفر به استان خراسان جنوبی در 
جلســه نشست طالیه داران پیشــرفت ایران ویژه فرصت های سرمایه گذاری و 
توسعه اقتصادی خراســان جنوبی که رئیس جمهور و جمعی از وزرا و سرمایه 
گذاران در منطقه ویژه اقتصادی استان در این جلسه حضور داشتند، شرکت کرد.
وزیر اقتصاد در این مراسم اظهار داشت: تالش های خوب، مخلصانه، جدی و با 
پشــتکار مدیران استان مشهود است.وی بیان داشت: عملکردها نشان می دهد 
تیم اقتصادی خراسان جنوبی همه تالش خود را به کار گرفته اند تا شاخص های 
عملکردی استان رشد یابد.خاندوزی تصریح کرد: عملکرد سال ۱۴0۱ سرلوحه 
ارزیابی وزارت اقتصاد اســت تا بدانیم به لحاظ مدیریتی کدام یک از اســتان ها 

بهتر عمل می کنند.

سامانه جامع بازرسی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران راه اندازی شد

ســامانه جامع بازرســی بانک قرض الحســنه مهر ایران با قابلیت رصد و پایش 
لحظه ای گزارش های بازرســی راه اندازی شــد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل، 
دکتر »ناصر ســیف اللهی« عضو هیأت مدیره و چند تن از مدیران بانک، سامانه 
جامع بازرســی بانک با نــام »نگاه« رونمایی شد.»یوســف نجفی« رئیس اداره 
کل بازرســی بانک در این مراســم گفت: »نگاه« مخفف نظارت و گزارش های 
الکترونیکی هوشمند است. این ســامانه قابلیت رصد و پایش لحظه ای گزارش  
بازرسی های صورت گرفته را دارد.وی افزود: از دیگر امکانات آن تعبیه یک سامانه 
کشــف تقلب و تخلف کارکنان در آن است و تالش می شود تا عملکرد کارکنان 
و شعب به صورت سیستمی ارزیابی شود. همچنین از این پس فرازهای بازرسی 
به نام فرد و با کد کارمندی شــخص ثبت می شــود و از این قابلیت در راستای 
گزارش های مورد نیاز برای تصمیمات مدیریتی مبنی بر ارتقا و انتصاب پرسنل 

استفاده خواهد شد.

پیش بینی بازار طالی جهانی
پناهگاه امن از آن طال می شود؟

بازار جهانی طال همچنان به رشد خود ادامه می دهد و به دنبال آن بود 
که هفته را در ۱۸00 دالر در هر اونس به پایان برســاند زیرا ترس از 
رکود همچنان در حال افزایش و داده های اولیه حاکی از انقباض بیشتر 
در بخش های تولید و خدمات اســت.به گزارش ایسنا، قیمت جهانی 
طال در معامالت روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار با جهش اصالحی 
ناشی از فشار فروش قوی روز پنجشنبه قوی تر شد. طال ممکن است، 
با توجه به اینکه بازارهای ســهام ایاالت متحده و بازارهای جهانی در 
پی رکود بانک های مرکزی بزرگ همچنان در حال فروش زیر قیمت 
هستند، پیشنهاد پناهگاه امن را دریافت کند.طالی فوریه آخرین بار با 
۸ دالر افزایش به ۱۷95 دالر و ۸0 سنت رسید و نقره مارس 0.۱55 
دالر کاهش یافت و به 2۳.۱5 دالر رسید. شاخص قیمت مصرف کننده 
منطقه یورو در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱0.۱ درصد 
در مقایســه با افزایش ۱0 درصدی در گزارش اکتبر افزایش یافت که 
نزدیک به انتظارات بازار بود.قیمت ها از نظر فنی، همچنان در یک روند 
صعودی پنج هفته ای هســتند. هدف صعودی بعدی قیمت بولز این 
اســت که در معامالت آتی فوریه باالتر از مقاومت جامد در باالترین 
سطح این هفته ۱۸۳۶ دالر و 90 سنت بسته شود. هدف بعدی قیمت 
نزولی کوتاه مدت این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت 
فنی قوی در ۱۷50 دالر برســاند.روز جمعه شــاخص مدیران خرید 
تقریبا ضعیف تــر از حد انتظار برای بخش تولید و صنایع خدماتی را 
گزارش کرد. در این گزارش آمده اســت که داده های شاخص مدیران 
خرید تولید به ۴۶.2 رسیده است که نسبت به ۴۷.۷ در نوامبر کاهش 
یافته اســت. در همین حال، فعالیت در بخــش خدمات نیز کاهش 
یافت و به ۴۴.۴ کاهش یافت که نسبت به نوامبر ۴۶.2 کاهش یافت. 
اقتصاددانان انتظار داشتند که رقمی در حدود ۴۶.5 ببینند.این گزارش 
خاطرنشان کرد که فعالیت به دلیل تقاضای ضعیف و افزایش نرخ بهره 

به پایین ترین سطح خود از ماه می 2020 کاهش یافته است.  

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

افزایش ۵۷ درصدی حقوق تکرار نمی شود
رییس کل بانک مرکزی گفت: برخالف روال ســالهای گذشــته 
امســال تنخواهی به دولت پرداخت نکردیم؛ می توانستیم طبق 
قانــون بودجه ۶0 هزار میلیاردتومان تنخــواه بدهیم.به گزارش 
اقتصاد آنالیــن، علی صالح آبادی رییــس کل بانک مرکزی در 
نشســت خبری دیــروز درباره آمارهــای کالن بانک مرکزی در 
حوزه کنترل تورم، پایه پولی و نقدینگی اظهارداشــت: پایه پولی 
در پایان آبان نســبت به اسفند سال قبل 20.5 درصد بوده است. 
روند رشد نقدینگی از ابتدای کار دولت و امسال نزولی بوده است.

ئیــس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه 
از فروش ارز در بازار غیر رســمی و قاچاق تامین مالی نمی کند، 
گفت: معتقد به اصالح نرخ ســود بانکی هستیم اما این موضوع 
منوط به تصمیم گیری در شــورای پول و اعتبار است که پیگیر 
آن هستیم. علی صالح آبادی اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانک ها 
از موضوعات مهم اســت که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در 
این زمینه بانک ها رتبه بندی شدند و بین ۱.5 تا 2.5 درصد رشد 
ترازنامه آن ها تعیین شــد، اما برای بانک های قرض الحسنه رشد 
بــاالی چهار درصد ترازنامه را به  منظور پرداخت تســهیالت در 
نظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص به خود را برای رشد 
ترازنامه دارد.وی با بیان اینکه تخطی بانک ها از میزان تعیین شده 
برای  رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه می شوند، گفت: 
تسهیالت تکلیفی بانک ها از دیگر موضوعات است که برای سال 
آینده عددی را در الیحه ذکر کردیم و خواهش ما از مجلس این 
است که تسهیالت را در چهارچوب این عدد تعیین کنند. البته، 
تسهیالت تکلیفی بعضا به برخی پرداخت نشده اما تالش بانک ها 
این است که تا پایان سال پرداخت کند.رئیس کل بانک مرکزی 
آماری از پرداخت تسهیالت تکلیفی اعالم کرد و گفت: از ابتدای 
ســال تاکنون ۶9۷ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
مبلغ 9۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده که در سال گذشته 
مبلغ پرداختی در این زمینه معادل ۸0 هزار میلیارد تومان بوده 
است. تسهیالت فرزندآوری نیز معادل 595 هزار فقره به مبلغ 2۴ 
هزار میلیارد تومان پرداخت شد.وی افزود: سهم مصرف کنندگان 
از کل تســهیالت پرداختی ۱5.۸ درصد است که کل تسهیالت 
پرداختی شبکه بانکی معادل 2۶00 هزار میلیارد تومان است که 
معادل ۴۴.۷ درصد رشد داشته و سهم صاحبان کسب وکار ۷۴.2 
کسب وکار است. صالح آبادی میزان تسهیالت پرداختی بانک ها 
به شــرکت های دانش بنیان در هشــت ماهه امسال را  90 هزار 
میلیارد تومان دانست و گفت: در سال گذشته این مبلغ ۶۶ هزار 

میلیارد تومان بوده اســت. رئیــس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 
امنیت قابل قبولی در سامانه های بانکی وجود دارد و هیچ نگرانی 

بابت این موضوع نداریم. 

آخرین وضعیت ریال دیجیتال
وی دربــاره آخرین وضعیت ریال دیجیتال اظهــار کرد که این 
موضوع همچنان در مرحله آزمایشــی قرار دارد. وی درباره  بازار 
ارز اظهار کرد: نیازهای واقعی کشور و مردم به ارز در سامانه های 
نیما و متشــکل تامین می شود. در ســامانه نیما تاکنون ۳2.۱ 
میلیارد دالر معامله انجام شــده که نسبت به ۱9.۶ درصد دوره 
مشابه ۶۴ درصد رشد داشته است.صالح آبادی ادامه داد: در بازار 
متشــکل که بخش خدمات و موضوع اســکناس ارز است  2.۱ 
میلیارد دالر فروخته شده که سال گذشته ۱.5 میلیارد دالر بوده 
و نشان از رشد ۴5 درصدی دارد. بازار غیررسمی عمق نامشخص 
و محدودی دارد یا حتــی در معامالت فردایی که ارزی جابجا و 
معامله نمی شود و حجم بسیار پایینی هم دارد مبنای نرخ می شود 

که غلط است.

هشدار مجدد نسبت به حساب های اجاره ای 
صالح آبادی گفت: نسبت به حســاب های اجاره ای بارها هشدار 
داده ایم که معموال می تواند عواقب سنگینی مثل پولشویی و قمار 
و قاچاق به دنبال داشــته باشــد. بخش قابل توجهی از مبادالت 
ارزی کشور که اتفاقا می بایست در تحلیل ها استفاده شود همین 
بازار نیما و متشــکل است که واقعی و شفاف است.وی بیان کرد: 
نگفتم تنها دلیــل افزایش نرخ ارز ناآرامی ها بــوده بلکه عاملی 
اثرگذار بوده است. آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای 
جامعه است. همه بازارها مثل بورس و ارز متاثر از عوامل مختلفی 

است و نمی توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت.

پیگیری اصالح نرخ سود بانکی 
رئیس کل بانک مرکزی درباره ســوالی درباره افزایش نرخ سود 
بانکی گفت: اگر چه تفاوت هایی در شــرایط اقتصاد ما با ســایر 
کشــورها وجود دارد، اما باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصالح 
کنیم. در ســال ۱۳9۶ و در ســال ۱۳99 اصالح اندکی داشتیم 

و تاکنون تغییری صورت نگرفته اســت.وی افزود: بانک مرکزی 
معتقد به اصالح نرخ ســود است، اما منوط به تصمیم گیری در 

شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم.

دولــت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رســمی و 
قاچاق تامین مالی نمی کند

رئیس کل بانک مرکزی در پاســخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه 
گفته می شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می برد و با آن کسری 
بودجــه خود را تامین می کند، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول 
نداریــم و باید تعدیل شــود. ارزی که دولــت از آن تامین مالی 
می کند، در بازار نیماســت و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در 
بازار غیررســمی و قاچاق تامین مالی نمی کند. وی افزود: درباره 
انتقادات نســبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشــکل ارزی، این 
افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاســت اما بانک مرکزی به عنوان 

بازارساز در بازارهای مختلف ورود پیدا می کند.

دلیل نمایش ارز 4200 تومانی در سایت بانک مرکزی
صالح آبادی در پاســخ به ســوال دیگر ایســنا مبنی براینکه چرا 
همچنان نرخ ارز ۴200 تومانی در ســایت بانک مرکزی نمایش 
داده می شود، گفت: دلیل این موضوع به این برمی گردد که هنوز 
در حوزه دارو ارز ۴200 تومانی داده می شــود و حذف ارز ۴200 
تومانی از ســایت بانک مرکزی باید اصالح شود که در این زمینه 
هیئت عامل بانک مرکزی و شــورای پــول و اعتبار باید تصمیم 

بگیرد که چه زمانی این موضوع لحاظ شود.

افزایش 57 درصدی دستمزد قطعا برای سال 1402 تکرار 
نمی شود

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: افزایش دســتمزد 5۷ 
درصدی امسال رقم عجیب غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده 
چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل 
مــی کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود.صالح آبادی درباره 
چاپ پول در پایان سال گفت: دولت اگر هزینه اجتناب ناپذیری 
ندارد از آنجا کم کند و در جای دیگر استفاده کند از اوراق هم می 
تواند استفاده کند؛ خط قرمزمان با دولت کنترل نقدینگی است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره دستمزد ۱۴02 گفت: 
اصالح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می 

شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به وعده رییس کل بانک مرکزی که گفته است رشد 
نقدینگی در پایان ســال به کمتر از ۳0 درصد می رسد، گفت: چطور این اتفاق ممکن 
است. اتفاقا برعکس من معتقدم افزایش پیدا می کند، چرا که در پایان سال پرداخت ها و 
مصارف نقدینگی مضاعف داریم.مریم فکری: »شوک های تورمی دیگر تکرار نمی شود«؛ 
این وعده جدید رییس کل بانک مرکزی است که با استناد به آمار رشد نقدینگی و پایه 
پولی گفته که انتظارات تورمی مردم در ســال آینده کاهشی و روند تورم آرام خواهد 
بود.علــی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونــی درباره تحوالت نقدینگی گفت: برنامه 
پولی ماهانه در دولت سیزدهم تدوین و مقرر شد تا پایان امسال رشد نقدینگی کمتر 
از ۳0 درصد شــود؛ هم اکنون پایه پولی 20.5 درصد و نقدینگی 20.2 درصد است و 
تا پایان امســال به کمتر از ۳0 درصد خواهد رسید.به گفته او، روند رشد نقدینگی در 
دولت ســیزدهم کاهنده بود و از ۴2.۸ درصد به ۳۴.۳ درصد در آبان ماه رسید یعنی 
حدود 9 درصد کاهش یافته است و سال آینده پیش بینی می شود به کمتر از 25 درصد 
برسد.اما در حالی رییس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی سخن 
می گوید و کاهش تورم را پیش بینی کرده است که کارشناسان اعتقاد دارند هیچ فاکتور 
اقتصادی ای ما را به این سمت هدایت نمی کند.بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در واکنش به اظهارات رییس کل بانک 
مرکزی درباره پایه پولی و کاهش رشــد نقدینگی گفت: آمارهای عملکردی که خود 

بانک مرکزی تولید می کند یا اداره آمار بررســی و تولید می کند، نشــان می دهد که 
بیشترین رشد پایه پولی را از مهرماه داشتیم؛ بیشترین رشد پایه پولی را هم از جهت 
بدهی دولت به بانک مرکزی یا از جهت اضافه برداشــت ها یا بدهی سیستم بانکی به 
بانک مرکزی داشــتیم.وی افزود: ما به یک رشــد نقدینگی بسیار باالیی رسیدیم که 
تاکنون سابقه نداشته، رسیدیم و رشد پایه پولی نیز بیش از ۳0 درصد است. در واقع 
یک ماشینی است که نقدینگی ایجاد می کند، یعنی پایه پولی را افزایش می دهد و تورم 
تولید می کند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راستی آزمایی حرف های رییس کل 
بانک مرکزی را باید در بودجه دید؛ بودجه ای که دولت تنظیم می کند. در حال حاضر 
کسری بودجه را می بینیم از همه ســال ها بیشتر است و منابع تامین کسری بودجه 
از طریق اســتقراض از سیستم بانکی، اســتقراض از بانک مرکزی و افزیش پایه پولی 
است.حسینی هاشــمی عنوان کرد: سوال این جاست که فاکتورهای مثبتی هم اکنون 
وجود دارد؟ آیا مالیات افزایش پیدا کرده؟ شد اقتصادی داریم که براساس آن بگوییم 
وصولی مالیات داریم و افزایش وصولی مالیات باعث شــود که پایه پولی افزایش پیدا 
نکند؟وی متذکر شــد: متاسفانه چشم انداز خیلی روبه روی اقتصاد ایران است؛ مضاف 
بر این که ما دارای یک نقدینگی پایه خیلی باال هستیم. یک زمانی نقدینگی هزار هزار 
میلیارد تومان بود که ۳0 درصد رشــد آن ۳00 هزار میلیارد تومان می شد. ولی وقتی 
که نقدینگی ۶ هزار هزار میلیارد تومان با ضریب افزایشی ۳۳ درصد، نگران کننده است 
که مهار نقدینگی با این صحبت ها و وعده و وعیدها به هیچ وجه تحقق پیدا نمی کند.

این کارشناس اقتصادی در واکنش به وعده رییس کل بانک مرکزی که گفته است رشد 
نقدینگی در پایان ســال به کمتر از ۳0 درصد می رسد، گفت: چطور این اتفاق ممکن 
است. اتفاقا برعکس من معتقدم افزایش پیدا می کند، چراکه در پایان سال پرداخت ها و 

مصارف نقدینگی مضاعف داریم. همه سیستم ها 
و دستگاه های بخش خصوصی و دولتی به جای 
یک حقوق، دو ســه حقوق پرداخت می کند و 
تقاضا برای پول در اقتصاد زیاد می شود.حسینی 
هاشــمی افزود: اگر آقای صالح آبادی برای اول 
سال یا وســط سال این حرف را می زد، ممکن 
بود ما به عنوان یک کارشــناس حرف ایشان را 
قبول کنیم، ولی برای پایان سال وقتی صحبت 

می کنند، جای تعجب است، چون همیشه بیشترین رشد نقدینگی در سه ماهه پایان 
ســال اتفاق می افتد.وی درباره برنامه پولی دولت سیزدهم عنوان کرد: روی کاغذ این 
حرف ها درست اســت و شاید روی کاغذ بشود نوشت و گفت این کار را می کنیم. اما 
آنچه که در آمارها دیده می شــود، برعکس است. هم پایه پولی رشد بیشتری داشته و 
هم به تبع آن، نقدینگی زیادی داشته است. اصوال فقط وقتی گفته می شود که برنامه 
نوشتیم و کمیته گذاشتیم، یعنی هیچ چیزی متاسفانه در دست ندارند.این کارشناس 
اقتصادی با اشــاره به رشد نقدینگی ۳2.9 درصد نقدینگی، تصریح کرد: این عدد پایه 
ایجاد تورم 50 درصدی است.حسینی هاشمی در پاسخ به این پرسش که با این فرضیه 
شما درباره تورم، پیش بینی رییس کل بانک مرکزی درباره کاهش تورم در سال آینده 
عملی نیســت؟ گفت: من فکر می کنم همین طور است، چون تقاضا برای پول خیلی 
بیشتر است، عرضه پول بیشتر می شود و کسری نقدینگی دولت به دلیل پرداخت های 
آخر ســال افزایش پیدا می کند. بر این اساس، من اعتقاد دارم که هم رشد پایه پولی 

بیشتر خواهد شد و هم رشد نقدینگی.

تعجب یک اقتصاددان از وعده کاهش تورم رییس کل بانک مرکزی

 موج شدید نقدینگی در راه است؟
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گزیده خبر

نشنال اینترست: 
جهان وارد دوران جدیدی از بازدارندگی 

می شود
تهران-ایرنا- نشریه نشنال اینترست در مقاله ای قرن ۲۱ را چالشی برای مفهوم 
بازدارندگی با پیدایش شیوه های جدید ارزیابی کرده و مدعی است که تاکنون 
نشانه های بازدارندگی جدید بروز کرده است.به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نشنال 
اینترست نوشت: متاورس جدید برای بازداندگی )یا همان فرابازدارندگی( دارای 
دســتکم ۹ مولفه مهم اســت که برای برنامه ریزان نظامی، سیاست گذاران و 
نظریه پردازان مهم خواهد بود.متاورس، فرضیه ای از آیندهٔ اینترنت اســت که از 
محیط های مجازی سه بعدی آنالین غیرمتمرکز و پایدار تشکیل می شود.اولین 
مؤلفه فرابازدارندگی، تهدید فزاینده برای امنیت ســایبری کشــورها و احتمال 
جنگ ســایبری اســت. در حال حاضر جنگ ســایبری بین بازیگران دولتی و 
غیردولتــی یک چالش مهم برای امنیت بین المللی اســت.هر دو بخش دولتی 
و خصوصی در برابر جنگ ســایبری آســیب پذیر هستند و احتمال حمله فلج 
کننده علیه زیرســاخت های آمریکا، از جمله نیروهای نظامی و ســامانه های 
فرماندهی، به هوشیاری مداوم و ارتقاء سامانه های اطالعاتی نیاز دارد.در رابطه 
با بازدارندگی هســته ای، اولین حمله هسته ای احتماال با حمالت سایبری علیه 
سامانه های هشــدار اولیه، فرماندهی و کنترل و واکنش حریف پاسخ داده می 
شود تا باعث سردرگمی دشمن یا تاخیر در پاسخ آن شود.به نوشته این نشریه، 
دومین مولفه فرابازدارندگی اســتفاده ارتش از فضا و توانایی انکار برتری فضایی 
برای دشمنان احتمالی است که باید دغدغه اصلی وزارت دفاع آمریکا را تشکیل 
دهد.آمریکا اکنون با مشارکت پیمانکاران دفاعی در حال بررسی راه هایی برای 
افزایش انعطاف پذیری و اطمینان از سامانه های فضایی برای شناسایی و نظارت، 
ارتباطات، هشــدار اولیه، فرماندهی و کنترل و غیره اســت.به ادعای این نشریه 
آمریکایی، روسیه و چین نیز ماهواره هایی را برای عملیاتی در مدارهای مختلف 
زمیــن آزمایش کرده اند، که می تواند به ظاهر برای عملیات بازرســی و تعمیر 
ماهواره های کشورهای دوست و یا حتی نابودی یا بازرسی از نزدیک سامانه های 
فضایی دشمن باشد.نشنال اینترست نوشت: این امر مسائل حقوقی را مطرح می 
کند؛ این که آیا حمله به ماهواره هایی که برای انجام عملیات مهم در دفاع ملی 
است به مثابه حمله به کشور یا دیگر دارایی های نظامی مهم است یا خیر.سومین 
مؤلفه فرا بازدارندگی، هوش مصنوعی است. برخی حتی ظهور هوش مصنوعی را 
با کشف برق مقایسه می کنند و آن را به عنوان عاملی برای امکان های جدید در 
جنگ شناختی، در میان انواع دیگر جنگ می دانند.جنگ شناختی شکل تکامل 
یافته تر، پیشــرفته تر و اثر گذار تر از جنگ نرم اســت. از ویژگی های مهم این 
جنگ متکی بودن بر زیرساخت رسانه های نوین سایبری است که تفکر آدمی را 
مورد هدف قرار می دهد.نشنال اینترست عنوان می کند که وقتی بیشتر کنترل 
ها به جای انســان ها، به ماشــین ها داده شود مسائل اخالقی و حقوقی درباره 
تلفات جانبی ناشــی از حمالت نظامی مطرح می شــود.بر اساس این گزارش، 
چهارمین مولفه فرابازدارندگی توســعه تسلیحات مافوق صوت، از جمله سامانه 
های حمل کالهک هســته ای است که باید مسائل جدی را برای برنامه ریزان 
بازدارندگی و دفاعی ایجاد کند.این رسانه مدعیست رقابت تسلیحاتی در استقرار 
تسلیحات مافوق صوت می تواند بر بازدارندگی متعارف تأثیر بگذارد، زیرا موشک 
های میان برد با ســرعت و قابلیت مانــور مافوق صوت می توانند به جای چند 
ساعت یا چند روز، در عرض چند دقیقه خسارات عظیمی را در منطقه وسیعی 
وارد کنند.پنجمین مؤلفه فرابازدارندگی جدید، قابلیت رو به رشــد پدافند ضد 
موشکی و هوایی اســت. دفاع موشکی آینده مبتنی بر فناوری ها یا پلتفرم های 
جدید، از جمله ســامانه های فضایی، ممکن است اهرم های بیشتری را در برابر 

حمالت موشکی بالستیک فراهم کند.
در حوزه بازدارندگی هســته ای، دفاع موشکی همیشه با چالش هایی مواجه 
خواهد بود زیرا حتی تعداد کمی از سالح های هسته ای می توانند آسیب های 
بی سابقه ای را وارد کنند.این گزارش در تشریح ششمین مولفه فرابازدارندگی 
خاطرنشان می کند که جنگ روسیه علیه اوکراین تنها بر اهمیت روزافزون 
پهپادها برای بحث های بازدارندگی در آینده تأکید کرده اســت.با پیچیده و 
باهوش تر شدن هواپیماهای بدون سرنشین، جذابیت آنها برای قدرت های 
بزرگ برای بازدارندگی و دفاع بیشتر می شود.پهپادها عالوه بر ظرفیت بالقوه 
آنها برای حمالت گســترده، ممکن اســت برای حمالت دقیق علیه اهداف 
راهبردی مانند پایگاه ها، مراکز فرماندهی یا حتی رهبران نظامی یا غیرنظامی 
نیز مورد استفاده قرار گیرند. هواپیماهای بدون سرنشین با توجه به شناختی 
که از فضای نبرد دارند، فضای بازی جنگی را تغییر داده اند.نشنال اینترست 
با اشاره به این که هفتمین مؤلفه در فرابازدارندگی امکان استفاده فزاینده از 
جنگ های متعارف در چارچوب بکارگیری تسلیحات هسته ای است، درباره 
خطر فزاینده اســتفاده از جنگ متعارف با استفاده از سالح های هسته ای 
هشدار داده است به ویژه با توجه به این حقیقت که تعداد بیشتری از کشورها 
برای دســتیابی به سالح هســته ای تالش می کنند.این نشریه مدعیست 
فرماندهان نظامی احتماال به جای برنامه ریزی برای بازدارندگی »هسته ای« 
در مقابل جنگ »متعارف«، گزینه هایی را در استفاده از سالح های هسته ای 
و متعارف توســعه خواهند داد.این رسانه عنوان می کند که هشتمین مولفه 
در فرابازدارندگی در دوران جدید تصمیم احتمالی چین برای ملحق شدن به 
آمریکا و روسیه به عنوان یک ابرقدرت است.این رسانه مدعی است که ظهور 
چین به عنوان یک ابرقدرت هســته ای، رویه کنترل تسلیحات هسته ای را 
تغییر خواهد داد.به نوشته این نشریه از یک سو، اگر روسیه و آمریکا علیرغم 
اختالف شــان بر ســر جنگ اوکراین، مذاکره درباره محدودیت تسلیحات 
راهبردی را از ســر بگیرند، به نظر می رسد برای آنها مهم است که از چین 
برای حضور در میز مذاکره دعوت کنند.از ســوی دیگر، واشــنگتن و مسکو 
سال ها در مذاکره بر سر توافق نامه های کنترل تسلیحات هسته ای راهبردی 
تجربه دارند که مستلزم شفافیت بیشتر در مورد نیروها و قابلیت های آنها، از 
جمله نظارت و راســتی آزمایی گسترده است. این تردید وجود دارد که چین 
این میزان از نظارت سرزده توسط آمریکا و روسیه را در شرایط کنونی قبول 
کند.به ادعای این رسانه، اگر چین نیروهای هسته ای دوربرد خود را در سطح 
آمریکا و روسیه تشکیل دهد، ممکن است مایل باشد که به عنوان یک طرف 
ثالث، با اطمینان بیشــتری وارد مذاکرات کنترل تسلیحات شود. اما چالشی 
که در این زمینه وجود دارد به غیر از بزرگ شدن زرادخانه هسته ای چین، 
درک تفکر نظامی چین در مورد بازدارندگی، به ویژه بازدارندگی هســته ای، 
است.نشنال اینترست در تشریح نهمین مولفه در فرابازدارندگی خاطرنشان 
مــی کند که چالش های بازدارندگی تنها در خارج از مرزهای دولت ها ایجاد 
نمی شود. دموکراسی های مدرن، از جمله آمریکا و متحدان اروپایی آن، نیز 
در سیاست داخلی با مسائلی مواجه هستند که دستکم به طور غیرمستقیم بر 
توانایی آنها در حفظ قدرت نظامی در حمایت از بازدارندگی تأثیر می گذارد. 
افراط گرایی سیاسی و قطبی شدن مانع از عملکرد موفقیت آمیز سیاسی می 
شود که برای سالمت دموکراسی حیاتی است.این رسانه در بخش پایانی خود 
می نویســد: اگر برنامه ریزان، سیاستمداران و نظریه پردازان نظامی آمریکا به 
این مؤلفه ها در توسعه سیاست راهبردی و نظامی و ساختار نیروهای خود بی 
توجه باشند، بازدارندگی می تواند به طور خطرناکی در کوتاه مدت و بلندمدت 

تضعیف شود.

روسیه: عملیات زمینی ترکیه در سوریه زودهنگام است
روســیه موضعگیری جدیدی را درباره عملیات زمینی برنامه ریزی شــده ترکیه در سوریه ابراز کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، وزارت خارجه روسیه 
عملیات زمینی برنامه ریزی شــده ترکیه در ســوریه را اقدامی زودهنگام توصیف کرد که می تواند به تنش بیشتر ختم شود.این وزارتخانه در ادامه اعالم کرد: ستاد کل ارتش و 
دستگاه های اطالعاتی دو کشور در حال انجام رایزنی های تنگاتنگی درباره عملیات نظامی هستند که ترکیه قصد دارد در سوریه اجرا کند.همچنین وزارت خارجه روسیه تاکید 
کرد: مسکو اهمیت حفاظت از مرزهای جنوبی ترکیه برای آنکارا را درک می کند؛ اما بر نیاز به پایبندی جدی به اصول تمامیت ارضی سوریه و استقالل و حاکمیت ملی آن در 
این موضوع تاکید دارد.ترکیه حمالت خود را در چارچوب عملیاتی نظامی در تاریخ ۱۹ نوامبر با عنوان »شمشیر-پنجه« علیه نیروهای سوریه دموکراتیک که آنها را امتداد حزب 
کارگران کردستان می داند، آغاز کرد.در این راستا، وزارت دفاع  ترکیه در بیانیه ای ضمن اعالم اینکه نیروهای این کشور دو تن از نیروهای حزب کارگران کردستان )پ ک ک( 
را در شمال عراق در پا درآوردند، تاکید کرد، »تروریست ها« چه در شمال عراق و چه در شمال سوریه در امان نیستند.برخی منابع محلی نیز به شبکه الجزیره گزارش دادند، 
ارتش ترکیه با توپخانه سنگین خود مراکز استقرار  نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( را هدف قرار داد.این منابع گفتند: ارتش ترکیه پایگاه های نیروهای سوریه دموکراتیک در 

روستاهای صیدا، جدیدة و معلق و مسیر بین المللی ام۴ در شمال رقه را بمباران کرد.

شولتس: 
غرب نباید مذاکره با روسیه را کنار بگذارد

صدراعظــم آلمان گفت، صرف نظــر از »اختالفات 
بزرگ« میان غرب و روسیه، کشورهای غربی نباید 
از مذاکرات با مسکو خودداری کنند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از راشــا تودی، اوالف شــولتس، صدراعظم 
آلمــان در مصاحبه با روزنامــه آلمانی »زوددویچه 
تسایتونگ« که روز جمعه منتشر شد، عنوان داشت: حذف هرگونه مذاکرات، 
صرفا پایان بخشــیدن به بحران مداوم اوکراین را »دشــوارتر« می سازد.وی 
در ادامه تصریح کرد: قضیه مهم این اســت که علی رغم اختالفات بزرگ در 
مواضع ما، اجازه ندهیم که رشــته های مذاکرات با روســیه قطع شوند. اگر 
گفت وگو نکنیم، احتمال اینکه روســیه به این جنگ پایان دهد کم اســت. 
به همین خاطر، گفت وگو با روســیه ضروری است.اوالف شولتس در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه »فرصت مذاکرات چه موقع است«، گفت: »درواقع 
زمان آن فرا رســیده است. زمانی که این جنگ تمام شود و ما با »روسیه ای 
متفاوت« مواجه شویم... که قادر به برقراری صلح باشد، احتماال بتوانیم دوباره 
با هم زندگی کنیم.« وی طی این مصاحبه دقیقا اشاره نکرد که منظورش از 
»روسیه ای متفاوت« چه بود.صدراعظم آلمان بار دیگر به موضع برلین نسبت 
به ارسال تســلیحات به اوکراین اشاره و خاطرنشان کرد: آلمان »تسلیحات 
مدرنی« را به کی یف ارسال خواهد کرد اما از ایجاد »درگیری مستقیم« میان 
ناتو و روسیه جلوگیری می کند و در زمینه کمک های نظامی هیچ قدمی را 
به تنهایی برنمی دارد.اوالف شولتس بارها خواستار ادامه مذاکرات با روسیه 
شده است و استدالل می کند که مذاکرات تنها »گزینه ممکن« برای پایان 
دادن به جنگ اوکراین اســت. وی اوایل ماه دسامبر، از تصمیمش مبنی بر 
ادامه گفت وگوها با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دفاع کرد و گفت: 
من به گفت وگوها با پوتین ادامه خواهم داد تا راهکاری را برای رهایی از این 
وضعیت موجود پیدا کنم. اگر گفت وگو نکنیم، به هیچ جایی نخواهیم رسید.

 ترامپ با ۴۵ روز تاخیر جزئیات اموالش
 را اعالم می کند

دونالد ترامپ که تا پیش از اعالم رســمی ســومین 
نامــزدی اش برای ریاســت جمهــوری آمریکا در 
انتخابــات ۲۰۲۴ مکررا اشــاره های کلی به چنین 
حضوری داشــت، درخواســت کرده تا بــا ۴۵ روز 
تاخیر فرم افشــای امــوال خود را به کمیســیون 
فدرال انتخابات آمریکا تحویل دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شبکه 
بلومبرگ، درک راس، وکیل دونالد ترامپ، با استناد به »پیچیدگی امور مالی 
او و نیاز به کسب اطالعات بیشتر از طرف های ثالث« خواستار دریافت زمان 
بیشــتر برای تکمیل فرم افشــای اموال موکلش شد. به نوشته بلومبرگ، با 
توجه به اینکه کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا این درخواست را پذیرفت، 
ترامپ باید این فرم را تا ۲۹ ژانویه ثبت کند.نامزدهای ریاست جمهوری در 
آمریکا باید ظرف ۳۰ روز پس از طرح رســمی نامزدی خود، اطالعات دقیق 
در مــورد دارایی ها، درآمد و بدهی های خود را گزارش دهند، اما اگر قادر به 
جمع آوری اطالعات الزم نشــوند، می توانند کتبا خواستار تمدید مهلت ۴۵ 
روزه برای ثبت فرم شوند.ترامپ در زمان نامزدی اش برای ریاست جمهوری 
در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، سند افشــای دارایی هایش را که بیش از ۹۰ 

صفحه  شد، به موقع ثبت کرد. 

زنگ خطر در شرق آسیا

ژاپن سیگنال های جنگ را احساس کرد
ژاپن اعالم کرد که ایجاد تاسیسات نظامی به ارزش ۳۲۰ میلیارد 
دالر را آغاز خواهد کرد. این تاسیســات از آنجایی که قباًل تنش 
های منطقه ای و حمله روسیه به اوکراین ترس از جنگ در شرق 
آســیا را افزایش داده، قرار است ژاپن را برای یک درگیری جدی 
آماده کند.به گزارش خبرآنالین، دولت فومیو کیشیدا نگران است 
که حمله روسیه به اوکراین چین را برای حمله به تایوان تشویق 
کرده باشد. حمله ای که جزایر ژاپنی مجاور را تهدید، تامین نیمه 
هادی های پیشــرفته را مختل و راه هــای دریایی که نفت را از 
خاورمیانه تامین می کنند، مســدود می کند.قانون اساسی ژاپن 
پــس از جنگ جهانی دوم قابلیت هــای ارتش را در حد دفاع از 
خود محدود کرده بود. ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم 
خلع سالح شــد. اما در سال ۱۹۵۰ میالدی، نیروهای آمریکایی 
مســتقر در ژاپن یک ارتش ۷۵ هزار نفری با سالح های سبک را 
ایجاد کردند که »نیروی ذخیره پلیس« نام گرفت. ارتش ژاپن با 
عنوان دقیق »نیروهای دفاع  از خود ژاپن« متشــکل از نیروهای 
زمینی، دریایی و هوایی نیز در ســال ۱۹۵۴ میالدی تاســیس 
شــد.در دوران نخســت وزیری شــینزو آبه ژاپن بودجه نظامی 
خود را به طور چشــمگیری افزایــش داد، به این ترتیب ارتش و 
نیروهای نظامی این کشــور سال به سال قوی تر شدند. تا اینکه 
این دولت در روز جمعه گذشته در رونمائی از برنامه پنج ساله و 
اســتراتژی امنیت ملی خود اعالم کرد که از این پس ارتش این 
کشــور مهمات ذخیره و لجستیک را تقویت می کند، همچنین 
قابلیت های جنگ سایبری را توسعه می دهد و با ایاالت متحده و 
سایر متحدانش برای جلوگیری از تهدیدات علیه نظم بین المللی 

مستقر همکاری نزدیکتری خواهد داشت.در این سند امنیت ملی 
آمده است: »تهاجم روسیه به اوکراین نقض جدی قوانینی است 
که استفاده از زور را ممنوع می کند و پایه های نظم بین المللی را 
متزلزل کرده اســت. چالش راهبردی چین، بزرگ ترین چالشی 

است که ژاپن با آن مواجه شده است«. طرح کیشیدا هزینه های 
دفاعی را دوبرابر می کند و به حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی 
طی پنج سال آینده می رساند و سهم وزارت دفاع را به حدود یک 
دهم کل هزینه های عمومی افزایش می دهد.همچنین این طرح، 

ژاپن را بر اساس بودجه های جاری نظامی، پس از ایاالت متحده 
و چین در رتبه سوم جهان قرار خواهد داد. دولت های مختلف در 
ژاپن مدت هاســت که با طرح این موضوع که حمله متقابل برای 
دفاع از خود مغایرتی با قانون اساســی این کشور ندارد خواستار 
تقویت بنیه نظامی این کشور بودند اما تا به حال رغبت کمی برای 
تامین این ظرفیت وجود داشــت اما این وضعیت با رشد مستمر 
قدرت نظامی چین و رکورد پرتاب موشــک های کره شمالی در 
ماه های اخیر- از جمله بر فراز خاک ژاپن- تغییر کرده است.پیش 
از این نیز ژاپن با پیوســتن به پیمان چهارجانبه موسوم به کواد 
با مشارکت هند، استرالیا و ایاالت متحده اراده خود را برای مهار 
قدرت فزاینده چین به نمایش گذاشــته بود. این کشور به منزله 
یکی از ثابت قدم ترین متحدان آمریکا در شرق آسیا بعد از جنگ 
دوم جهانی همچنان اختالفات ســرزمینی با روسیه نیز دارد که 
تاکنون از مرکز توجهات به دور مانده است. به نظر می رسد صف 
بندی های بین المللی به منظور بازآرایی نظم جهانی که با جنگ 
روســیه و اوکراین همزمان با تشدید رقابت میان چین و آمریکا 
وارد مرحله تازه ای شــده، اکنون با تســلیح بهتر ژاپن در حال 
تجربه کردن دورانی اســت که می تواندبه منازعات میان قدرت 
های بزرگ سرعت دهد.باید منتظر واکنش چین به این تحوالت 
ماند اما انتظار می رود که رقابت میان غول های آســیایی دامنه 
ای فراتر از مسابقه بر سر بودجه های نظامی پیدا کند و احتماالً 
دربرگیرنده تالش برای افزایش حوزه های نفوذ به ویژه در مناطق 
انرژی خیز و گذرگاه های خشکی و دریایی در مناطق دورتری که 

تاثیر مستقیم بر سرنوشت این رقابت ها می گذارد، باشد.

وزیر خارجه پاکســتان، در دو نشست 
جداگانه در اســالم آباد و نیویورک، به 
ناامیــدی دولت پاکســتان از طالبان 
افغانستان اشاره کرد و گفت: »طالبان 
را نمی توان حذف کــرد، اما می توانیم 
در مــورد رفتار خود بــا آن ها تجدید 
نظــر کنیم.«به گزارش ایســنا به نقل 
از ایندیپندنــت، بالول بوتــو زرداری، 
وزیر خارجه پاکســتان این سخنان را 
در حالــی بیان کرد کــه اخیرا از یک 
ســو، تحریک طالبان پاکستان با لغو 
آتش بــس، حمالتش را بــه خاک این 
کشــور افزایش داده و از ســوی دیگر، 
درگیری ها در مرز پاکستان با افغانستان 
چندین کشته و زخمی برجای گذشته 
است.وزیر خارجه پاکستان، در نشست 
روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویــورک، گفت که پاکســتان از 
شکست طالبان در مبارزه با تروریسم 
از فعالیت های تروریستی  و جلوگیری 
ناامید شده است. زرداری در سخنرانی  
خود به گسترش فعالیت های تحریک 
طالبــان پاکســتان پس از بــه قدرت 
رســیدن طالبان در افغانســتان اشاره 
کرد و گفت: »به نظر می رسد تحریک 
طالبان پاکستان برای اعالم جنگ علیه 
پاکستان جسارت پیدا کرده است.«در 
حالی که طالبان افغانستان مدعی اند که 
به لحاظ ایدئولوژیک با تحریک طالبان 
پاکستان همسو نیستند، اما آنچه این 
گــروه از آن به عنــوان »همســویی با 
برادران ایمانی« یاد می کنند، نزدیکی 
ایــن دو گــروه را به همدیگــر اثبات 

می کند.تحریک طالبان پاکســتان، در 
بیشتر از ۱۰ سال گذشته در مرزهای 
میان افغانســتان و پاکســتان، میزبان 
طالبان افغانســتان بوده انــد و اکنون 
که طالبــان در افغانســتان به قدرت 
بازگشــته اند، زمینــه جوالن بیشــتر 
تحریــک طالبان پاکســتان در خاک 
است.دولت  فراهم شــده  افغانســتان 
پاکســتان که از آغاز به قدرت رسیدن 
طالبان، در مورد گســترش تروریسم 
از افغانســتان بــه بیــرون از مرزها، 
هشــدارهای مبهم داده بود، اکنون با 
گذشت یک ســال و چهار ماه، به طور 
صریح از همســویی طالبــان با گروه 
تروریســتی تحریک طالبان پاکستان 
شــکایت دارد.بالول بوتــو زرداری در 
یک ســخنرانی در اسالم آباد که به یاد 
قربانیان حمله به مدرســه ای در پشاور 
در سال ۲۰۱۴، برگزار شده بود، گفت 
کــه پرونده جامعــی در مورد حمایت 
کشــورهای خارجی از تحریک طالبان 
تروریستی  و دیگر گروه های  پاکستان 
دشمن دولت پاکستان به سازمان ملل 
متحد تحویل داده است.زرداری تاکید 
کرد که طالبان در اجرای توافق هایی که 
با نیروهای بین المللی در دوحه مبنی بر 
مبارزه با تروریسم و جلوگیری از شیوع 
افغانســتان به کشورهای  از  تروریسم 
منطقــه انجــام داده بودنــد، نــاکام 
مانده اند. زرداری همچنان تاکید کرد: 
تحریک  فرامرزی  تروریسم  »پاکستان 
طالبان پاکســتان، ارتش آزادی بخش 
بلوچستان یا دیگر گروه های تروریستی 

را بر نمی تابد.«با این وضع، او گفت که 
نمی تواند به حذف طالبان یا افغانستان 
فکر کند، »زیرا این دو در مرز پاکستان 
واقعا حضور دارند، اما پاکستان می تواند 
در راهبــرد خود برای مقابله با تحریک 
طالبان پاکســتان، تجدید نظر کند«.
با گذشت بیشــتر از یک سال از سلطه 
طالبان بر افغانســتان، به نظر می رسد 
مقام های پاکستانی از تصوری که قبال 
در مورد طالبان افغانســتان داشــتند، 
پشیمان اند. عالوه بر وزیر خارجه فعلی 
پاکستان که به تغییر رفتار برابر طالبان 
تاکید کرد، وزیر خارجه پیشین که در 
سیاست های دولت پیشین پاکستان با 
دولت پیشــین افغانستان نقش داشت، 
نیز از رفتارهای طالبــان ابراز ناامیدی 
کرد.ریاض محمد خــان، وزیر خارجه 
پیشین پاکستان، در مقاله ای در روزنامه 
دان، نوشت که در گذشته، اشرف غنی 
و کرزای، روســای جمهوری پیشــین 
افغانســتان، از پاکســتان برای کنترل 
طالبان و ایجاد فضای سیاســی بیشتر 
برای خود تقاضای کمک کرده بودند. او 
اذعان کرد که دولت پاکستان با نظریه 
ایجاد یک دولت قابل اعتماد با مشارکت 
طالبان در کابل، که از طرف روســای 
جمهوری پیشین افغانستان مطرح شد، 
اغوا شده بود.ریاض محمد خان نوشت: 
»اگرچه رسما این درخواست )از طرف 
دولت پاکستان( رد شد، اما ما همچنان 
جذب چنین تصورات نادرســتی مانند 
یافتن »عمق اســتراتژیک« و داشــتن 
»دولت دوســتانه« در کابل شدیم.« او 

همچنین به ناامیدی دولت پاکستان از 
طالبان در افغانستان تاکید کرد و گفت: 
»امروز نگاه ما به یک تقاضای حداقلی 
کاهش یافته است که طالبان افغانستان 
تحریک طالبان پاکستان و دیگر عناصر 
ضدپاکســتانی را مهار کند، چیزی که 
به نظر می رســید رژیم های قبلی کابل 
آماده انجام آن بودند. ما در این زمینه به 
طالبان افغانستان اعتماد کردیم و آشکارا 
ناامید شــدیم.«این مقام پاکســتانی، 
درگیری های اخیــر در مرزهای میان 
طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی 
را، نشانه »کینه توزی« طالبان و غیرقابل 
اعتماد بودن آن ها دانست. او گفت برای 
پایان یافتــن این دعوا و کشــمکش، 
»باید واکنش شفاف داشته باشیم«. به 
گفته ریاض محمد خان، این وضعیت، 
مســتلزم تصمیم گیری هایی است که 
شامل رهبری سیاسی و نظامی، رهبران 
خیبر پختونخوا و بلوچســتان، وزارت 
خارجه و سازمان های اطالعاتی می شود.

وزیر خارجه پیشین به نحوی به طالبان 
هشــدار داد که اگر حمایت از تحریک 
طالبان پاکستانی یا هر گروه تروریستی 
دیگــری را در داخل افغانســتان ادامه 
دهند، به جنگ خونینی در این کشور 
منجر خواهد شد که باعث کشته شدن 

غیرنظامیان خواهد شد. 

پشیمانی اسالم آباد: 

در رفتار خود با طالبان تجدید نظر می کنیم

به گفته نیروهای گارد سواحل ژاپن و ارتش 
کره جنوبی، کره شــمالی امروز،  یکشنبه دو 
موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن پرتاب 
کرده اســت.به گزارش ایسنا، براساس بیانیه 
گارد سواحل ژاپن، اطالعات رسمی دقیق تر 
درباره محل اصابت و ســقوط موشک در حال حاضر ارائه نشده است.کشتی های 
گشت ژاپن مستقر در منطقه درخواست کرده اند اگر بقایای موشک یافته شد به 
آن نزدیک نشــده و فورا با مقامات تماس بگیرند.همچنین منابع دولتی در شبکه 
NHK تلویزیون ژاپن گفتند، موشــک به خــارج از منطقه اقتصادی ویژه ژاپن در 

دریای ژاپن اصابت کرده اســت.دفتر مدیریت بحران ژاپن و وزارت دفاع اقدام به 

جمع آوری اطالعات و تحلیل داده های مربوط به شــلیک موشــکی جدید کره 
شــمالی و تحقیق درباره آن کرده اند.به گفته مقامات، تاکنون گزارشــی از میزان 
خســارات وارد شده به بخش ژاپن در نتیجه انجام آزمایش موشکی منتشر نشده 
اســت.این در حالی است که ارتش کره جنوبی نیز اعالم کرد، پیونگ یانگ امروز 
یکشنبه »موشک بالستیک غیرمشخصی« را شلیک کرد.ستاد مشترک ارتش کره 
جنوبی اعالم کرد، کره شمالی موشــک بالستیک نامشخصی را به سمت دریای 
شــرق )دریای ژاپن( شــلیک کرد.این آزمایش موشکی چند روز پس از آن است 
که آژانس خبری مرکزی کره شــمالی اعالم کرده بود، یک موسسۀ تحت نظارت 
آکادمی علوم دفاعی کره شــمالی روز جمعه ۲۵ آذر یک موتور ســوخت جامد با 
رانش باال را آزمایش کرده اســت. این اقدام به منظور دســتیابی به سالح جدید 

اســتراتژیک توسط کره شــمالی با موفقیت انجام شده اســت. کیم جونگ اون، 
رهبری کره شــمالی شــخصا در محل آزمایش این موتور حضور داشته است.به 
رغم تحریم های بین المللی ســفت و ســخت علیه برنامه تسلیحاتی کره شمالی، 
پیونگ یانگ توانســته زرادخانه موشک بالستیک قاره پیما را تولید کند.اما تمام 
این موشک ها با سوخت مایع کار می کنند و رهبر کره شمالی اولویت استراتژیک 
را به توسعه موتورهای باسوخت جامد پیشرفته داده است.کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی امسال تمایل خود را برای تبدیل کردن کشورش به بزرگترین قدرت 
هســته ای در جهان ابراز داشت و تاکید کرد، کشورش کشوری اتمی است و این 
مساله بی بازگشت خواهد بود.پیونگ یانگ شمار بی سابقه ای از موشک ها را امسال 

شلیک کرده که از جمله آنها یک موشک بالستیک بسیار پیشرفته بوده است.

کره شمالی ۲ موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن پرتاب کرد
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پوست هیدروژل لمسی احساس المسه را در واقعیت مجازی و واقعیت 
افزوده شبیه ســازی و به کاربر منتقل می کند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیواطلــس، در حالی که در حوزه فناوری گام هــای بزرگی برای در 
بر گرفتن چشــم ها و گوش های ما در دنیاهای مجازی برداشــته شده 
است، درگیر کردن حواسی مانند المسه کار دشوارتری است. مهندسان 
دانشگاه ســیتی هنگ کنگ اکنون »WeTac« را توسعه داده اند که یک 
پوســت الکترونیکی نازک و پوشیدنی است که احساس المسه را برای 
کاربــران واقعیت مجازی و واقعیت افزوده فراهم می کند.هیچ کمبودی 
در دستگاه های پوشیدنی که به کاربران اجازه می دهند اشیاء مجازی را 
دستکاری کنند و بازخورد لمسی از آنها دریافت کنند، وجود ندارد. اما 
بیشــتر اوقات این دستگاه ها بزرگ و حجیم هستند و نیاز به تنظیمات 
پیچیده و ســیم های درهم تنیده دارند.سیستم »WeTac« به نظر یکی 
از جدیدترین مواردی اســت که تاکنون دیده ایم. این سیســتم از یک 
هیدروژل الســتیکی ســاخته شده که به کف دســت و روی انگشتان 
می چسبد و به یک باتری کوچک و سیستم ارتباطی بلوتوثی که در یک 
برچسب پنج سانتی متر مربعی تعبیه شده و روی ساعد دست قرار دارد، 
متصل می شــود. باتری آن را می توان به صورت بی سیم شارژ کرد.این 
هیدروژل دارای ۳۲ الکترود اســت که در کف دست، شست و انگشتان 
پخش می شوند و جریان های الکتریکی برای ایجاد حس المسه از طریق 
آنها ارسال می شود. محققان می گویند که با تحریک ترکیبات خاصی از 
این الکترودها در قدرت های مختلف، این سیستم می تواند طیف وسیعی 

از احساسات المسه را شبیه سازی کند.

یک اســتارت آپ آمریکایی، چشــم بندی ابداع کرده است که می تواند 
خواب کاربر خود را ارزیابی کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، 
مرحلــه ای از خواب به نام REM، نقش مهمــی در یادگیری، حافظه و 
رشــد مغز دارد. در حال حاضر برای اندازه گیری مستقیم میزان حرکت 
سریع چشم، بررسی های آزمایشگاهی مورد نیاز است اما شاید چشم بند 
موسوم به »سومااسلیپ«)SomaSleep( به کاربران امکان دهد تا بررسی ها 
را در خانه انجام دهند.در بررسی های آزمایشگاهی سنتی، روشی به نام 
»الکترواکولوگرافی«)Electrooculography( برای تعیین مدت زمانی که 
بیمار در مرحله حرکت ســریع چشم می گذراند، استفاده می شود. این 
فرآیند شــامل چسباندن الکترودهایی به پوست بیمار، باال و پایین یک 
چشم و دو طرف چشم دیگر است. همان طور که هر چشم به سمت باال 
و پایین یا از یک طرف به طرف دیگر حرکت می کند، قرنیه و شبکیه به 
هر الکترود نزدیک تر یا دورتر می شوند. از آنجا که میدان های الکتریکی 
قرنیه و شبکیه با یکدیگر متفاوت هستند، الکترودها می توانند با دریافت 
تغییرات رخ داده در ســیگنال های الکتریکی شناسایی شده، بفهمند که 
چشم به کدام سمت حرکت می کند.سومااسلیپ که توسط استارت آپ 
»ســومالیتیکس«)Somalytics( واقع در سیاتل توسعه داده شده است، 
حرکات چشــم را زمانی که کاربر خواب اســت، ردیابی می کند اما این 
کار را از طریق حســگرهای خازنی یکپارچه انجام می دهد. تعدادی از 
حســگرها در زیر یک الیه فوم قرار دارند. با پوشیدن چشم بند، فوم به 
سمت چشم فشرده می شود و حســگرها سیگنال های الکتریکی را در 
باال، پایین و هر دو طرف چشــم تشخیص می دهند.داده های مربوط به 

حرکات چشم که حسگرها در طول شب ثبت می کنند.

لمس بهتر اجسام در دنیای 
مجازی با پوست الکترونیکی

چشم بندی که می تواند خواب 
کاربر را ارزیابی کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مداوای سربازان زخمی ارتش اوکراین در یک بیمارستان در منطقه 
دونباس/ رویترز

 R18 و R9T موتورسیکلت های اختصاصی بی ام و
یک قرن سابقه ی بی ام و در ساخت موتورسیکلت، با معرفی نسخه های ویژه از R9T و R18 گرامی داشته می شود. این محصوالت، 
ادوات کروم براق و طراحی خاص دارند.در ســال 19۲۳ اولین موتورســیکلت بی ام و برای فروش به عموم ساخته شد. این مدل 
R۳۲ نام داشــت و مشتریان بسیاری از سراسر اروپا جذب کرد. به یادبود این رویداد تاریخی، بی ام و موتوراد تصمیم گرفته است 
محصوالت ویژه در سال ۲۰۲۳ عرضه کند تا 1۰۰ سال، ساخت موتورسیکلت  های این برند، گرامی داشته شود.نسخه های ویژه 
از R9T و R18، هرکدام به تعداد 19۲۳ دســتگاه تولید خواهند شــد. این دو مدل، ظاهر کالسیک دارند و مناسب عالقه مندان 
کالس رودســتر هســتند. چند ماه قبل، تریومف هم موتورسیکلت های کلکسیونی با ادوات کروم براق معرفی کرده بود.در میان 
محصوالت بی ام و موتوراد، R9T به عنوان موتورسیکلت  میان رده از نظر قیمتی، جایگاه ویژه دارد. امروزه، چهار مدل R9T توسط 
 G/S بی ام و تولید می شــوند که همگی دارای پیشرانه ی 1,1۷۰ سی سی با ساختار بوکسر هستند. نسخه های اسکرمبلر و اوربان
نسبت به نسخه ی استاندارد حدود 1۰ تا ۲۰ درصد قیمت باالتر دارند اما تفاوت  آن ها متمرکز بر ادوات ظاهری، تجهیزات ویژه 

برای سفرهای خارج شهری و تایرهای آفرود است.

تاریخ سازی گرگ ایرانی در آمریکا

هادی چوپان قهرمان مسترالمپیا شد
چهره شاخص پرورش اندام ایران با درخشش در رقابت های حرفه ای مسترالمپیا، برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رویداد 
بزرگ  را از آن خود کرد.به گزارش ایســنا، هادی چوپان ملقب به گرگ ایرانی با برتری مقابل بهترین های پرورش اندام جهان، 
عنوان با ارزش قهرمانی در رقابت های مســترالمپیا در آمریکا را بدســت آورد.درک النسفورد و نیک واکر هر دو از آمریکا نیز در 
مقام های دوم و ســوم قرار گرفتند.براندون کوری و بیگ رامی قهرمان دوره قبل نیز در رده های بعدی ایســتادند.چوپان پیش از 
این در سال های ۲۰19 و ۲۰۲1 به مدال برنز این مسابقات رسید و امسال با کسب عنوان قهرمانی برای نخستین بار به عنوان 
یک آسیایی به این افتخار رسید.هادی چوپان )زادهٔ ۴ مهر 1۳۶۶ در ابنو، شهرستان سپیدان، استان فارس( بدن ساز حرفه ای اهل 
ایران اســت. او از سال 1۳۷9 ورزش پرورش اندام را شــروع کرد و از سال 1۳9۰ تا 1۳9۵ عضو ثابت تیم ملی بدن سازی ایران 
بوده  است. چوپان چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن سازی و تناسب اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین المللی 

مختلفی را کسب کرده است.

 رپسش خسته ای روا باشد
هک ردین ردد بی دوا باشد

بنماید رتا، چنانکه تویی
ارگ آیینه را صفا باشد

بی قفا روی نیست رد خارج
وندر آیینه بی قفا باشد

اندر آیینه چیه ننماید
هک هن آیین شهر ما باشد

رد صفا نیست صورت دوری
دوری از ظلمت هوا باشد

این جدایی ز کندی روشست
روش عارافن جدا باشد

پیشنهاد

چهره روز

کجا می روی؟
کجــا می روی؟ رمانی تاریخی از نویســنده لهســتانی، 
هنریک ســینکیویچ اســت که به خاطر آن در ســال 
19۰۵ موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. موسسه 
نوبل از ســینکیویچ به عنوان یک نویسنده حماسی یاد 
می کند و خواننده با مطالعــه این رمان متوجه موضوع 
می شود. داستان کتاب عالوه بر اینکه زمینه ای تاریخی 
دارد روایتگــر یک عشــق پرشــور و جذاب اســت که 
شخصیت های آن برخالف دیگر شخصیت های تاریخی، 
خیالی هستند. داستان کتاب در روم باستان در سال های 
به قدرت رسیدن نرون روایت می شود. داستان کتاب با 
یکی از عالی ترین مشــاوران نرون یعنی »پطرونیوس« 
آغاز می شود که یکی از شخصیت های جالب کتاب است. 
کسی که بسیار باهوش و صاحب ذوق است و اعتقادی به خدایان مردم روم هم ندارد. پطرونیوس دوست 
دارد از همه لحظات زندگی اش لذت ببرد و از کارهای دیوانه وار مانند ایستادن در برابر حرف های نرون 
هم باکی ندارد. همین موضوع باعث شده که او گاه از حقوق عده ای برده دفاع و نزد مردم محبوب شود.

پطرونیوس همیشه در مراسمات شعرخوانی نرون حضور دارد و قیصر از او به عنوان اولین نفر نظرش را 
درباره کارهایش می پرســد. شعرهای امپراتور باعث شده پطرونیوس از شعر و شاعری متنفر شود اما از 
درد ناچاری در برابر او اشعارش را باالترین آثار هنری می داند. نرون مدتی است به شعر سرودن پرداخته 
و هرکسی را که می بیند شعر می سراید اما »نکته ی جالب توجه این جاست که هیچ کس حق ندارد بهتر از 
امپراتور شعر بگوید!«در این میان خواهرزاده پطرونیوس که فرمانده جنگی است از آسیا بازگشته و خبر 
مهمی برای او دارد. »مارکوس« در نزدیکی های دروازه شهر، بازویش در اثر حادثه ای شکست و مردی 
مهربان و پرمحبت او را به خانه اش می برد تا از او مراقبت کند. در این خانه اســت که مارکوس عاشــق 
دختری زیبا به نام »لیژیا« می شود. حال مارکوس که در آتش این عشق می سوزد نزد پطرونیوس آمده تا 
از او برای رسیدن به عشقش کمک بگیرد.اما موضوع چندان ساده هم نیست. لیژیا دختری متفاوت است 
که زمانی شاهزاده بود و اکنون نیز به دین مسیح روی آورده است. مسیحیت نیز در این دوران روزگار 
سختی در پیش دارند. پس از مصلوب شدن عیسی، آنان نمی توانند به راحتی خودشان و عقایدشان را 
نشــان دهند و به اجبار در خفاء زندگی می کنند. عالوه بر این ها عشق زمینی و دیوانه وار مارکوس که 
شبیه دیگر رومیان رفتار می کند و فکر می کند می تواند به اجبار هر دختری را به دست آورد برای لیژیا 
غیرقابل قبول است ولی هنوز اتفاقات بسیار زیادی در پیش است.فراموش نکینم که شخصیت مرکزی 

رمان حاضر نرون است. حاکمی که به کمک مادرش به قدرت رسید....

سروش صحت
1۳۴۴(بازیگــر،  آذر   8 )زادهٔ  صحــت  ســروش 
فیلم نامه نویس و کارگردان اهل ایران است. او در سال 
1۳98 برندهٔ سیمرغ سیمین بهترین کارگردانی برای 
فیلم جهان با من برقص در سی و هفتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر شد. سروش صحت متولد 8 آذر سال 
1۳۴۴در اصفهان اســت.او تا سال 1۳۶۳ در اصفهان 
زندگی می کرد و پس از پذیرفته شــدن در دانشگاه 
تهران، آنجا ســاکن شــد.وی دارای مدرک کاردانی 
رادیولوژی، کارشناسی شیمی کاربردی، و کارشناسی 
ارشــد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا است.با 
مجموعه »ُجنگ ۷۷« مهران مدیری در سال 1۳۷۷ 
پا به عرصه هنر گذاشت و به شهرت رسید و هم زمان 
در همان برنامه نویسندگی را در کنار بازیگری تجربه کرد. بازی در سینما را در سال 1۳۷8 با فیلم 
شراره به کارگردانی سیامک شایقی آغاز نمود. همسر وی سارا ساالر نویسنده رمان »احتماالً گم 

شده ام« و برنده جایزه هوشنگ گلشیری است.

سینما

»آواتــار: راه آب« که دنبالــه پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماست در سه روز نخست اکران در گیشه جهانی به 

فروش چشمگیر 18۰ میلیون دالری دست یافت.
به گزارش ایسنا، ســاخته جدید »جیمز کامرون« پس 
از ســه روز اول اکران در گیشه جهانی در حالی فروش 
18۰ میلیون دالری را را رقم زده است که 1۲۷ میلیون 
دالر آن از محل گیشه بین المللی و ۵۳ میلیون دالر آن 
نیز از آمریکای شــمالی کسب شــده است و پیش بینی 
می شــود فروش این فیلم تا پایان روز جمعه به بیش از 
۴۰۰ میلیون دالر برسد. »جیمز کامرون» رکورد فروش 
روز نخســت اکران آثارش در آمریکای شمالی را جشن 
گرفت و توانســت در روز افتتاحیه این فیلم ، فروش ۲۷ 
میلیون دالری »آواتار« سال ۲۰۰9 را در روز نخست اکران بشکند، فیلمی که در نهایت با فروش ۷8۵.۲ 
میلیــون دالر در آمریکا به کار خود پایان داد و با ۲.9 میلیارد دالر همچنان پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماســت.»آواتار: راه آب« ادامه فیلم علمی تخیلی ســاخته »جیمر کامرون« در سال ۲۰۰9 است 
که همچنان پرفروش ترین فیلم تمام دوران اســت. در این فیلم »ســم ورتینگتون«، »زویی سالدانا« و 
»ســیگورنی ویور« ایفای نقش می کنند و به داســتان بیش از یک دهه پیش از قسمت اول این فیلم 
می پردازد.این فیلم روایتگر داستان خانواده سالی )جیک، نیتیری و بچه هایشان( و مشکالتی ست که با 
آن دست و پنجه نرم می کنند، تالش هایی که برای حفظ امنیت یکدیگر انجام می دهند، نبردهایی که 
برای زنده ماندن انجام می دهند و مصیبت هایی اســت که متحمل می شوند.»جیمز کامرون« سال ها 
صرف ساخت و فیلم برداری دنباله های »آواتار« کرده است. فیلمبرداری »آواتار: راه آب« در سال ۲۰1۷ 

و همزمان با سومین فیلم از این مجموعه که قرار است در سال ۲۰۲۴ اکران شود، آغاز شد. 

 در ۳ روز
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