
نوری:
 برای آلودگی هوا فکری کنید؛ دانش 

آموزان نباید تعطیل باشند
وزیر آمــوزش و پرورش با بیان اینکه درخواســت می کنم برای 
آلودگی هوا فکری کنند؛ دانش آموزان ما نباید تعطیل باشــند، 
چراکه از تحصیل و تربیت موثر محروم می شوند گفت: همه هم 
به ما اعتراض می کنند که چرا مدارس تعطیل است در حالی که 
ما هم در دوران کرونا و هم این ایام، تابع تصمیم دوستان ذی ربط 
هستیم که این موارد را اعالم می کنند؛ اما ما قلبا ناراحت هستیم.

به گزارش ایســنا، یوســف نوری در حاشیه نشســت ارائه و نقد 
الگوی اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شــد در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر امکان برگزاری کالس های جبرانی برای جبران 
تعطیلی ها به دلیل تداوم آلودگی هوا باتوجه به اینکه همه دانش 
آموزان دسترســی  به اینترنت و شاد ندارند اظهار کرد: معلمان 
ما در دوران کرونا هم با هزینه های خودشــان زحمت کشــیدند 
و کالس برگزار کردند و رهبری هــم از آنها قدردانی کردند.وی 
افزود: اما به طور کلی درخواست می کنم برای آلودگی هوا فکری 
کنند. دانش آموزان ما نباید تعطیل باشــند، چراکه از تحصیل و 
تربیت موثر محروم می شوند. همه هم به ما اعتراض می کنند که 
چرا مدارس تعطیل اســت. در حالی که ما هم در دوران کرونا و 
هم این ایام، تابع تصمیم دوستان ذی ربط هستیم و این موارد را 

اعالم می کنند؛ اما ما قلبا ناراحت هستیم.
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8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 5076سه شنبه 29 آذر 1401  25 جمادی االول 1444  20 دسامبر 2022  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوها با عربستان در مسیر قبلی خود تداوم پیدا خواهد کرد، گفت: این طرف سعودی است که باید تصمیم بگیرد که 
چگونه رویکرد سازنده ای را در برابر ایران دنبال خواهد کرد.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در حاشیه سومین مجمع گفت وگوی تهران 
در جمع خبرنگاران با اشاره به حضورش در نشست امان )بغداد۲( که قرار است فردا در اردن برگزار شود، گفت: به نظر ما نشست دوم بغداد می تواند در ایجاد فضا 
برای برون رفت از چالش های موجود در منطقه گامی رو به جلو باشد و پیام مهم این نشست باید تمرکز بر همکاری های منطقه ای بدون دخالت های بیگانگان باشد.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به برخی دیگر از اهداف برگزاری نشست امان با محوریت موضوع عراق، تصریح کرد...

www.sobh-eqtesad.ir

وزیر خارجه در جمع خبرنگاران:

 آماده بازگشت روابط با عربستان به حالت عادی هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

اعالم کف درآمدی روزانه و ماهانه کودکان کار در تهران
درآمد این کودکان در یک روز بین 

۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران از برنامه قرارگاه اجتماعی برای استعدادیابی کودکان کار خبر 
داد.احمد احمدی صدر در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات قرارگاه 
اجتماعی شهرداری تهران برای ساماندهی کودکان کار، اظهار کرد: 
کودکانی که بر ســرچهارراه ها کار می کنند اجیرشدگانی هستند 
که یا از طرف خانواده هایشــان و یا از سوی افرادی دیگر مجبور به 
کار شده اند.وی با اشاره به اینکه طرح های ضربتی برای ساماندهی 
کودکان کار تاکنون جوابگو نبوده و شــهرداری تهران با طرح های 
ســاماندهی این چنینی مخالف است، ادامه داد: سازمان بهزیستی 
۳۲ بــار چنین طرح هایی را برگزار کرده اســت، اما تاکنون موفق 
بوده است؟ آیا ما دیگر در سطح شهر و سر چهارراه ها کودکان کار 
را نمی بینیم؟ پس چنین طرح های ضربتی و ســاماندهی پاسخگو 
نخواهد بود.احمدی صدر بیان کرد: کودکان بر ســرچهارراه ها کار 
می کنند به دلیل اینکه درآمد خوبی عاید آن ها می شود اگر بخواهیم 
دربــاره میزان درآمد روزانه این کــودکان بگوییم، کف درآمد این 
کــودکان در یک روز بین ۴۰۰ هــزار تومان تا یک میلیون تومان 
در روز اســت. بعضی از سرشــبکه ها که این کودکان برایشان کار 
می کنند، بین ۵ تا ۸ کودک را اجیر کرده اند.رئیس ســازمان رفاه، 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران اضافه کرد: کف 
درآمدی این اکیپ ها، باند مافیایی و یا خانواده ها ماهانه حدود ۱۰۰ 
میلیون تومان اســت، پس نمی توان اینطور تصمیم گرفت که این 
کودکان و خانواده ها تحت پوشش دستگاه های حمایتی، قرار گیرند، 
چراکه کدام دستگاه حمایتی می تواند درآمدهایی که این گروه ها به 
دست می آورند را جبران کند.وی با تاکید بر اینکه در گام اول باید 
تمام سرشــبکه هایی که این کودکان را صبح ها بر سر چهارراه های 
مشــخص پخش می کنند دســتگیر کنیم، گفت: دستگیری این 
سرشــبکه ها کار سختی نیســت فقط کافی است ۶ صبح ماموران 
انتظامی برســر چهارراه ها حضور داشــته باشــند و خودرویی که 
کودکان را پیاده می کند، توقیف و راننده را دستگیر کنند. اگر خبر 
ایــن اقدام در بین تمام اکیپ های این چنینی بپیچد، دیگر جرأت 
ندارند کودکان را بر سرچهارراه بیاورند.احمدی صدر افزود: سازمان 
رفاه یکبار در چهارراه هایی که کودکان حضور دارند اعالمیه پخش 
کرد که اقدام شما طبق قانون، تکدی گری محسوب می شود و بین 
۶ ماه تا یکســال زندانی خواهید داشت که پس از این کار تا چند 
روز به چهارراه های مربوطه سر زدیم هیچ کودکی حضور نداشت. ما 
توقع داریم هیچ برخوردی نکنیم، تذکر هم ندهیم اما این کودکان 
و سرشبکه هایشــان جمع شوند.مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: در اقدام دیگر 
باید جلوی ورود اتباع به کشور گرفته شود تعداد زیادی اتباع وارد 
کشــور می شــود و هیچ کنترلی بر آن نداریم کــه باید بر این امر 
نظارت و کنترل جدی داشــته باشیم چراکه بخش عمده کودکان 
کار را اتباع تشــکیل می دهند.وی با اشــاره به اقدامات شهرداری 
تهــران در حوزه کــودکان کار، گفت: درحال حاضــر در قرارگاه 
اجتماعی طرح اســتعدادیابی و توانمندسازی کودکان کار آماده و 
طراحی شــده و به صورت جدی این موضــوع را دنبال می کنیم، 
اعتقاد ما اســتعدادیابی و توانمندسازی کودکان است.احمدی صدر 
با بیان اینکه طرح اســتعدادیابی و توانمندســازی کودکان کار در 
قرارگاه اجتماعی تصویب شــده و به زودی اجرا خواهد شد، ادامه 
داد: این طــرح، نگاه صددرصد حمایتی از کودکان کار دارد. عالوه 
بر این مراکز شــهرداری برای کودکان کار تبدیل به پویا شهر شده 
است. پویا شهر، یعنی محل شادی. در مراکز پویاشهر استعدادیابی 
خواهیم کرد بعد از آن هرکدام در هر زمینه ای که استعداد داشتند 
به مدارس ویژه خواهیم فرســتاد.رئیس ســازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پیش از 
این، مدارس »پرتو« را بــرای کودکان کار درنظر گرفته بودیم که 
این مدارس تنها کمــک می کرد این کودکان از تحصیل بازنمانند 
اما در »پویاشــهر« تنها مالک تحصیل کودکان نیست و به دنبال 

استعدادیابی کودکان نیز هستیم.

پیامد ناترازی گاز در زمستان بررسی شد؛
تنفس زیر سایه گوگرد و مازوت

وضعیت آلودگی هوای تهران این روزها از وخیم هم پا را فراتر گذاشته و به وضعیتی بغرنجی بدل شده 
که نفس کشیدن را به کاری سخت و طاقت فرسا بدل کرده است. بررسی شاخص  آالینده ها از سال ۹۴ 
تاکنون نشان می دهد که پنج شنبه هفته  گذشته، آلوده ترین روز به لحاظ آالینده ی دی اکسید گوگرد 
بوده است.اقتصادآنالین-نوا ذاکری؛ شاخص آالینده ی گازی دی اکسید گوگرد، در پنج شنبه ی گذشته 
به ۱۰۱ واحد رسید و در روزهای گذشته نیز به تدریج بر میزان غلظت این آالینده که منشأ آن احتراق 
ســوخت های مایع همچون مازوت و گازوئیل با اســتاندارد پایین تر از یورو۴ است، افزوده شد. غلظت 
گودگرد موجود در ترکیبات مازوت و گازوئیل که غیر استاندارد هستند، بسیار باالست که پس از احتراق 
با اکســیژن واکنش نشــان داده و گاز سمی دی  اکسید گوگرد را منتشر می کنند.طبق موضوع ماده ۲ 
قانون هوای پاک، تولید و توزیع ۷۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در روز منوط به عدم تجاوز سقف میزان 
مصرف بنزین کشــور از ۸۵ میلیون لیتر در روز است اما آمارها نشان می دهند که در سه ماه تابستان 
هم ۱۴۰۱ مصرف بنزین ۲۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است که این آمار 

مشخصاً قانون هوای پاک را نقض کرده است.

سازمان محیط زیست بازوهای اجرایی  خود را از دست داده
اگرچــه روی کاغذ قانونی به نام قانون هوای پاک داریم، اما عماًل از چیزی به نام هوای پاک محرومیم! 
این روزها نفس کشیدن در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، به کاری سخت تبدیل شده است. مردم 
تهران، البرز و شهرهای دیگری نظیر اهواز، هر روز خود را با سردرد و سرفه آغاز می کنند و در ادامه ی 
روز هم وضعیت به همین منوال سپری می شود.به نظر می رسد اجرایی شدن قانون هوای پاک بر عهده ی 
سازمان محیط زیست است؛ سازمانی که در سال های اخیر و در موضوعات مختلف، نه تنها نقش اجرایی 
نداشــته بلکه بیشتر به یک سازمان دکوری بدل شــده که عماًل بازوهای اجرایی خود را از دست داده 
است؛ در همین مورد قانون پاک شاهدیم که زور کارخانه ها و صنایع بزرگ بر زور سازمان محیط زیست 

می چربد که اگر غیر از این بود، مردم امروز مجبور به استشمام این هوای آلوده ی بسیار آلوده نبودند.

قوه ی قضاییه برای اجرای قانون پاک ورود کند
قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی اســت که در آن به مسائل مختلف از جمله خودرهای فرسوده، 
استفاده از خودروهای برقی به جای بنزین سوزها تأکید شده. همچنین این قانون وظایفی را بر عهده ی 
وزات نفت، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرســازی، وزارت نیرو، وزات علوم، وزارت کشــور و... نیز قرار 
داده؛ در واقــع این قانــون به طور جامع، تمام بدنه ی دولت را به گونه ای درخصوص هوای پاک موظف 
کرده اســت اما انتظاری که از اجرا شدن این قانون می رفته تاکنون جامه ی عمل نپوشیده است.سوده 
نجفی، رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران طی سخنانی از قوه ی قضاییه خواسته با سازمان های 
متخلــف که قانون هوای پاک را اجرا نکرده و عزم جدی برای اجــرای این قانون ندارند، برخورد کند.

به اعتقاد او یکی از دالیل اجرایی نشدن قانون هوای پاک، کمبود بودجه است. او دراین خصوص بیان 
کرده: » به عنوان مثال در این قانون بر تعویض خودروهای فرسوده و یا استفاده از خودروهای برقی به 
جای خودروهای بنزین سوز تاکید شده است. از سوی دیگر به تغییر نوع سوخت صنایع بزرگ و آالینده 
اشاره شده که این تغییر هزینه هایی به همراه دارد که همین امر سبب شده تا قانون هوای پاک در اجرا 

مشکالتی به همراه داشته باشد.«

مازوت سوزی، آخرین راه نیروگاه ها برای جبران کمبود گاز
آلودگی هوا دالیل متعددی دارد که مجموع آن ها، وضعیت این روزها را می سازد اما در این میان، مازوت 
سوزی یکی از نقش های کلیدی است. با سرد شدن هوا و آغاز فصل زمستان، برای تأمین گاز خانگی، 
گاز در برخی نیروگاه ها قطع یا کم می شــود و همین مســأله، نیروگاه ها را مجبور به استفاده از مازوت 
به جای گاز می کند که دارای آالیندگی های فراوانی است و اساساً یکی از مهم ترین دالیل آلودگی هوا 
در فصل زمســتان، همین سوزاندن مازوت توسط نیروگاه ها است.با وجود دستورالعمل سازمان جهانی 
بهداشت در سال ۲۰۲۱، درخصوص جلوگیری از سوزاندن مازوت، ایران همچنان در این حوزه پیشرو 
است. سال گذشته ۱۶ نیروگاه برای تأمین سوخت خود از ابتدای آبان شروع به مازوت سوزی کردند و 
در همان دوره مجید چگنی، مدیرعامل، در واکنش به مازوت ســوی صنایع ونیروگاه ها گفته بود: »در 
شــرایط اضطراری تمام تالش خود را بر استفاده از گاز خواهیم گذاشت اما اگر شرایط سخت شود، به 
 ناچار باید از سایر سوخت های مایع نیز در نیروگاه ها استفاده شود.«محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خوزستان، امروز در جمع خبرنگاران به مازوت سوزی در نیروگاه رامین اهواز اشاره کرده...
ادامه در صفحه سوم

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بیش از ۹ میلیون تومان

ریسک نگهداری ریال باال رفت

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد

در بازار یک خبر هم با شوخی در بازار صحبت می شد و آن برنده شدن هادی چوپان، و جایزه ۴۰۰ هزار دالریش 
بود. برخی می گفتند اگر االن بیاورد ۱۵ میلیارد پول آن به ریال می شــود و اگر صبر کند شــاید ارزشش کمتر 
شود.روزگذشــته دالر هرات ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان کارش را شــروع کرد، تا ظهر یک اصالح داد و به سمت ۳۸ 
هزار و ۶۰۰ تومان رفت اما دوباره به رنگ سبز درآمد و به عدد صبح برگشت. اما این پایان کار نبود و در ادامه 
با خبر آژانس کاهشــی شــد و به ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.این تقریبا الگوی تمام نرخ ها در این یکی دو روز 
بــود؛ یعنی یک اصالح صبحگاهی، افزایش در ظهر و در نهایت کاهش در عصر. دالر تهران هم با همین الگوی 
نوســان کرد.این الگو در درهم امارات هم مشــاهد شد با این تفاوت که خبری از اصالح وقت عصر نشد و درهم 
در قیمــت ۱۰ هــزار و ۸۶۰ تومان کارش را تمام کرد. یک تاخیری در حرکت دوبی نســبت به هرات و تهران 
وجود داشت. تلقی بازار از حرکت صبح درهم این بود که به بازار دارد تزریق می شود، و زور تزریق این بوده که 
تنها یه اصالح را رقم بزند. تحلیل بازار این بود که این اصالح ها ریزش های بعدی را سخت تر می کند.یکسری از 

معامله گران می گویند که....

چشم انداز تکان دهنده پیش روی بازار نفت 

نفت ۵٠ دالری در راه است ؟

افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در ۲۰ روز
پیامد ناترازی گاز در زمستان بررسی شد؛

تنفس زیر سایه گوگرد و مازوت
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گزیده خبر
طحان نظیف تشریح کرد

ایراد شورای نگهبان به مصوبه بررسی دو 
مرحله ای بودجه

ســخنگوی شــورای نگهبان ایــرادات مصوبه مجلس در مورد بررســی 
دومرحلــه ای بودجه را تشــریح کرد.به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه 
اطالع رســانی شــورای نگهبان، هادی طحان نظیف ســخنگوی شورای 
نگهبان در »نودمین گزارش از سلســله گزارش های خــود به مردم« در 
صفحه مجازی خود نوشــت:در هفته های اخیر طرح اصالح مواد )۱۸۰( و 
)۱۸۲( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی درباره تغییر و اصالح 
سازوکار تصویب بودجه های ســنواتی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان 
ارسال شد. بر اســاس این طرح بودجه کل کشور می بایست در دو بخش 
و دو مرحله به تفکیک بخش احکام از ارقام و جداول تقدیم مجلس شود.

در این طرح مقرر شــده بود که پس از تصویب بخش نخســت بودجه در 
مجلس،  بدون ارســال مصوبه به شــورای نگهبان جهت تطبیق مصوبه با 
شــرع و قانون اساسی، دولت مکلف باشد بخش دوم را با توجه و با رعایت 
مصوبات بخش نخســت، تدوین و به مجلس تقدیــم کند که معنای آن، 
طی نشــدن کامل تشریفات قانونی جهت الزم االجرا شدن این بخش بود. 
بنابراین نتیجه حکم مذکور الزام دولت به تبعیت از مصوبه ای می شــد که 
فرآیندهای قانونی مذکور در قانون اساسی در خصوص آن به صورت کامل 
طی نشــده و به همین جهت نیز توسط شــورای نگهبان مغایر اصل ۹۴ 
قانون اساسی شناخته شد.زمان بندی رسیدگی به بودجه کل کشور یکی 
دیگر از مســائل مهم در این طرح بود. شورای نگهبان معموال در بررسی 
بودجه به جهت آنکه قانون بودجه به ابتدای ســال بعد برسد، با برگزاری 
جلســات فوق العاده در کمترین زمان قانونی خود یعنی ۱۰ روز، نسبت به 
آن اظهارنظر می کند اما در مصوبه اخیر، زمان بندی رسیدگی این شورا به 
بودجه تا قبل از پایان ســال لحاظ نشده بود و عمال بر اساس طرح مذکور 
فرآیند رسیدگی تا ابالغ بودجه می توانست به سال بعد نیز بینجامد. این امر 
نیز با توجه به ساالنه بودن بودجه و لزوم ابالغ آن قبل از شروع سال جدید، 
توســط شورای نگهبان مغایر نظام اداری صحیح و بند »۱۰« اصل سوم و 
اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.بر اساس این طرح یکی از 
موارد الزم الذکر در بخش نخست الیحه، سقف منابع بودجه عمومی دولت 
به تفکیک اجزای اصلی آن است. شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بودجه 
کل کشــور باید شامل تمام منابع بوده و در جهت جلوگیری از درج نشدن 
برخی از منابع در بودجه، این حکم را مبهم تشخیص داد. با این توضیح که 
در این طرح به بیان برخی دیگر از مصادیق اکتفا شده و برخی از مصادیق 
منابع بودجه عمومی دولت ذکر نشده بود. به همین سبب شورای نگهبان 
در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، حکم مقرر را از جهت حصری یا 
تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده واجد ابهام دانست.البته شایان ذکر است با 
اصالحاتی که مجلس در مصوبه قبلی انجام داد، برخی ایرادات فوق برطرف 
شد ولی برخی ایرادات مثل ایراد زمان بندی همچنان باقی است؛ لذا مصوبه 

جهت اصالح مجددا به مجلس بازگردانده شد.

وزیر خارجه در جمع خبرنگاران:

 آماده بازگشت روابط با عربستان به حالت عادی هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوها با عربستان 
در مســیر قبلی خود تداوم پیدا خواهد کــرد، گفت: این طرف 
سعودی است که باید تصمیم بگیرد که چگونه رویکرد سازنده ای 
را در برابــر ایران دنبال خواهد کرد.به گزارش ایســنا، حســین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در حاشیه سومین مجمع 
گفت وگوی تهران در جمع خبرنگاران با اشــاره به حضورش در 
نشســت امان )بغداد۲( که قرار اســت فردا در اردن برگزار شود، 
گفت: به نظر ما نشســت دوم بغداد می تواند در ایجاد فضا برای 
برون رفت از چالش های موجود در منطقه گامی رو به جلو باشد 
و پیام مهم این نشســت باید تمرکــز بر همکاری های منطقه ای 
بدون دخالت های بیگانگان باشــد.وزیر خارجه کشورمان با اشاره 
به برخی دیگر از اهداف برگزاری نشست امان با محوریت موضوع 
عراق، تصریح کرد: ما همواره از همکاری و تعامل با کشــورهای 
منطقه و خلیج فارس استقبال کرده ایم.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا در حاشیه این نشست با وزیر خارجه عربستان نیز دیدار و 
رایزنی خواهد داشت، گفت: گفت وگوها با عربستان در مسیر قبلی 
خود تداوم پیدا می کند و ما در مسیر دیپلماسی رسمی آمادگی 
داریم که هر زمان که طرف سعودی آمادگی داشته باشد نسبت 
به بازگشایی سفارتخانه های دو کشور و بازگشت روابط دو کشور 
به حالت عادی حرکت کنیم.این دیپلمات عالی رتبه ایرانی گفت: 

این طرف سعودی است که باید تصمیم بگیرد که چگونه رویکرد 
سازنده ای در برابر ایران دنبال خواهد کرد.وی همچنین در پاسخ 
به این سوال که آیا در حاشیه نشست امان با آقای بورل که در این 
نشســت حضور خواهد داشت دیدار و رایزنی می کند، گفت: قرار 
است آقای بورل و آقای مورا نیز در این نشست حضور پیدا کنند. 
همانطــور که پیش از این گفتــه ام هماهنگی ها و گفت وگوهای 
همکارم آقای باقری با آقای مــورا ادامه دارد و تماس های من و 
گفت وگوهایم با آقای بورل نیز به صورت جدی در جریان است و 
این فرصت مناسبی است که بتوانیم گفت وگوها را تکمیل کنیم.

وزیر خارجه در بخش دیگری از صحبت های خود در این ارتباط با 
انتقاد از رویکرد آمریکایی ها در ارتباط با تحوالت داخلی ایران در 
طول سه ماه گذشته و با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه شاهد تغییر 
رویکرد و واقع بینی این کشور باشیم، گفت: آمریکایی ها باید بین 
ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق یکی را انتخاب کنند.

وی همچنین در پاســخ به ســوال دیگری در مورد نشست اخیر 
پمپئو با تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین در آمریکا 
گفت: پمپئو عنصر تاریخ مصرف گذشــته آمریکاست و با عده ای 
که تاریخ مصرف شان گذشته است و دست شان به خون ۱۷ هزار 
شــهروند ایرانی آلوده است نشستی را برگزار کرده است که این 

نشست ها فاقد ارزش و تاثیرگذاری است.

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور نیروی محرکه اقتصاد و حل مشکالت کشور را 
خود مردم دانست و گفت: باید ظرفیت ها و مزیت های کشور را به دست مردم بسپاریم 
تا در حوزه مســائل و اصالحات اقتصادی کشــور هر چه سریعتر به سرمنزل مقصود 
برســیم.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر صبح دوشنبه در همایش 
بیمه ســالمت و پزشــک خانواده در ۲۰۲۰ محله کمتر برخــوردار با رویکرد اجتماع 
محور در ســالن اجتماعات بیمارستان قلب شهید رجایی، با اشاره به روحیه و رویکرد 
مدیریت جهادی در اوایل پیروزی انقالب اسالمی و ۸ سال دفاع مقدس، گفت: اجرای 
طرح توانمندسازی محالت کم برخوردار با کمک جوانان و مردم نیز یک کار جهادی 
مبتکرانــه از ایده تا اجرا بود که بــر روی تمام این اقدامات با حضور مردم از هر محله 
فکر، برنامه ریزی و ســازماندهی بزرگی صورت پذیرفت و باید با ســرعت و قوت ادامه 
پیــدا کند.معاون اول رئیس جمهور اجــرای این طرح را یکی از مصادیق مهم حرکت 
عدالت محور، جهادی و مردمی دانســت و افزود: اگر این طرح بنا بود در سازمان و یا 

یک ساختار اداری انجام شــود، اجرای این حجم از خدمات اجتماعی، توانمندسازی، 
اشتغال، سالمت و مسکن در این ابعاد وسیع در سرتاسر کشور با وجود دیوانساالری و 
برخی سازوکارهای دولتی با چالش ها و مشکالت زیاد مواجه می شد.مخبر با قدردانی 
از دست اندرکاران اجرای طرح توانمندسازی محالت کم برخوردار تصریح کرد: دولت 
با تمام توان از این طرح پشتیبانی می کند و از نظر مادی، معنوی و حاکمیتی از هیچ 
کمکی فروگذار نخواهد کرد.وی با بیان اینکه وجه تمایز نظام جمهوری اسالمی ایران 
با ســایر حکومت ها جهت گیری عدالت محور و تحقق شعار عدالت است،  تصریح کرد: 
خدمات نظام جمهوری اســالمی در طول ۴۰ سال گذشته بســیار گسترده است تا 
جایی که پیش از پیروزی انقالب در یک شــهر ۲۰۰ هزار نفری چند پزشک خارجی 
با کمترین تحصیالت خدمات پزشــکی به مردم خدمات انجــام می دادند اما پس از 
پیروزی انقالب اســالمی شبکه بزرگ بهداشت کشــور در کنار خدماتی همانند آب، 
برق و جاده در سرتاســر کشــور به ویژه مناطق محروم اجرایی و عملیاتی شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هر 
یک از نعمت های خدادادی در ایران می توان به 
راحتی کشور را اداره کرد، افزود: باید ظرفیت ها 
و مزیت های کشور را به دست مردم بسپاریم تا 
در حوزه مسائل و اصالحات اقتصادی کشور هر 
چه سریعتر به سرمنزل مقصود برسیم. نیروی 
محرکه اقتصاد و حل مشکالت کشور خود مردم 
هستند و چنانچه همه بتوانیم همدالنه، متحد و 

در یک مسیر رو به جلو حرکت کنیم، مسائل و مشکالت بتدریج حل خواهد شد.مخبر 
خاطرنشان کرد: به رغم توطئه های دشمنان و رسانه های معاند دولت سیزدهم گام های 
بسیار بزرگی در زمینه معیشت، اشتغال، سالمت و مسکن برداشته است که جزو اهداف 
و راهبردهــای جدی دولت در زمان آغاز به کار بود و امروز پس از ۱۵ ماه یک کارنامه 
قابل ارائه از خدمات یک سال و نیم گذشته وجود دارد.وی با برشمردن خدمات دولت 
در زمینه بهداشت و طرح مسکن ادامه داد: شبکه بهداشت کشور ما در دنیا کم نظیر 
است تا جایی که در دورترین نقاط ایران خانه های بهداشت فعال هستند و این شبکه 

بهداشت در دوران شیوع کرونا کمک های بزرگی به کشور کردند.

مخبر:

 نیروی محرکه اقتصاد و حل مسائل کشور مردم هستند

علیرضا جعفرپور با بیان اینکه توطئه های دشــمنان این 
است که ملت ایران را از مسیر قله های دانایی و پیشرفت 
متوقف کنند، اظهار کرد: در این دوران که دشــمنان به 
دنبال تضعیف روحیه جوانان و نوجوانان که آینده سازان 
کشور عزیزمان هستند، این قشر با ارتقای سطح عملی و 
فرهنگی خود نقشه شوم آنان را به نابودی خواهند کشاند.
وی ادامه داد: پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به عنوان 
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان یک دستاورد ملی 
محسوب می شود که در اوج تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی به دست متخصصان داخلی کشور عزیزمان ایران، 
ســاخت و راه اندازی شــد و هم اکنون سهم بیش از 40 
درصدی در تولید بنزین کشور را عهده دار است.جعفرپور 
افــزود: پیش از راه اندازی این پاالیشــگاه ما وارد کننده 
بنزین بودیم و با افزایش تحریم های خصمانه، دشــمنان 
به دنبال ایجاد تنگناهایی برای ورود بنزین به کشور بودند 
که جوانان این مرز و بوم با راه اندازی چنین پاالیشگاهی 
توانستند نقشه شوم آنان را به نابودی بکشانند و عالوه بر 
خودکفایی بنزین توانســتیم برای نخستین بار به عنوان 
صادرکننده بنزین در میــان ابر قدرت های جهان حضور 
پیدا کنیم.وی عنوان کرد: در راستای تبیین جهاد صورت 
گرفته در ابر پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با همکاری 
وزارت آموزش پرورش و بسیج دانشجویی کشور برگزاری 

هفتگی اردوهایی با عنوان راهیان پیشــرفت در حال اجرا 
اســت که در این اردوها بازدیدکنندگان با دستاوردهای 
متخصصان جوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان 
آشنا می شوند.این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به لزوم 
روایت گری جهاد در پاالیشگاه این اردوها اجرایی شده اند 
و تــا کنون بیش از یک هزار و 500 نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان کشور از ستاره پاالیشی کشور بازدید به عمل 
آورده اند.وی در پایان گفت: امیدوارم آینده سازان این مرز و 
بوم با الگوبرداری از مسیر شهدا در مسیر پیشرفت و ترقی 
روز به روز کارآمدتر و موفق تر باشــند و سرافرازی ایران 

اسالمی را همچون گذشته به ارمغان آورند.

ستاره خلیج فارس پیشگام در برپایی اردوهای راهیان پیشرفت
در راستای شناساندن دستاوردهای و توانمندی های متخصصان جوان کشور در بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی 

جهان اردوهای راهیان پیشرفت در این پاالیشگاه به صورت هفتگی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
بیان کرد: در راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بــر جهاد تبیین و اولویت مهم تاریخ نگاری و بازگو 
کردن دستاوردهای نظام اســامی در تمامی حوزه ها از 
جمله صنعت نفت، بهترین راهکار در راستای ابهام زدایی 
و هویت سازی برای مردم به ویژه جوانانی که در معرض 
خوراک خبری مسموم قرار دارند، تشریح این دستاوردها 

است.
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گزیده خبر

ریسک نگهداری ریال باال رفت؟
اقتصاد نیوز نوشــت:در بازار یکشــنبه یک خبر هم با شوخی در بازار صحبت 
می شــد و آن برنده شدن هادی چوپان، و جایزه ۴۰۰ هزار دالریش بود. برخی 
می گفتند اگر االن بیاورد ۱۵ میلیارد پول آن به ریال می شــود و اگر صبر کند 
شاید ارزشش کمتر شود.روزگذشته دالر هرات ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان کارش را 
شــروع کرد، تا ظهر یک اصالح داد و به سمت ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان رفت اما 
دوباره به رنگ ســبز درآمد و به عدد صبح برگشت. اما این پایان کار نبود و در 

ادامه با خبر آژانس کاهشی شد و به ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
این تقریبا الگوی تمام نرخ ها در روز یکشنبه بود؛ یعنی یک اصالح صبحگاهی، 
افزایــش در ظهر و در نهایت کاهش در عصــر. دالر تهران هم با همین الگوی 
نوسان کرد.این الگو در درهم امارات هم مشاهد شد با این تفاوت که خبری از 
اصالح وقت عصر نشــد و درهم در قیمت ۱۰ هزار و ۸۶۰ تومان کارش را تمام 
کرد. یک تاخیری در حرکت دوبی نسبت به هرات و تهران وجود داشت. تلقی 
بازار از حرکت صبح درهم این بود که به بازار دارد تزریق می شود، و زور تزریق 
ایــن بوده که تنها یه اصالح را رقــم بزند. تحلیل بازار این بود که این اصالح ها 
ریزش های بعدی را سخت تر می کند.یکسری از معامله گران می گویند که درهم 
۱۱ هزار تومانی تا حدودی ریســک ورود به مارکت را زیاد می کند و به همین 
دلیل در این حوالی می توانیم شاهد کشف سود باشیم و اگر موج تقاضای جدید 
در بازار شکل نگیرد، لمس کف ۱۰ هزار تومانی درهم، دور از ذهن نیست.نکته 
نرخ هرات این بود که صبح زودتر از روزهای دیگر شروع کرد و نرخ پشت خطی 
داد، معامله گران می گفتند که هر وقت اینطوری شــده است روند صبح و عصر 

متفاوت می شود که دقیقا هم این اتفاق افتاد.

ترس در بازار ارز
همچنان در بازار ترس بازگشــت به برجام وجود دارد. یکسری از معامله گران 
می گویند با توجه به اینکه دو طرف نیاز به مصالحه دارند، سفر امروز به معنای 
بازگشت به میز مذاکرات است. اما در مقابل یکسری ها می گویند این ها آمده اند 
پرونده را ببندند و مکانیزم ماشــه فعال شــود. ظهر یکشنبه که نرخ دالر یک 
گام دیگر به کانال حســاس باالتر نزدیک شده بود، معامله گران می گفتند این 
سطح برای بازارساز حیثیتی است و هرطور که شده نمی گذارند به این ابرکانال 

نفوذ کند.

آینده بازار ارز
درباره آینده بازار فعال همه توجه ها به ســمت خبر آژانس اســت، اگر ارزیابی 
آژانس مثبت باشــد ۳۸ هــزار و ۴۰۰ تومان هرات از دســت می رود و نرخ به 
کانال های پایین تر برمیگردد. اگر هم منفی باشــد به کانال ۳۹ می رود. ســد 
مقاومتی اول در راه هرات ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اســت.در بازار یکشــنبه دو 
صحبت صالح آبادی بیشــتر از همه دست به دست می شد، یک اینکه سیستم 
بانکی امنیت باالیی دارد، دو اینکه بانک مرکزی پیگیر تغییراتی در نرخ سود در 

شورای پول و اعتبار است.

ریسک نگهداری ریال باال رفت؟
در مــورد صحبت اول معامله گران می گفتند وقتی بازارســاز برای کنترل بازار 
حساب یک دســته ای از معامله گران را می بندد، حرف زدن از امنیت سیستم 
بانکی خیلی توجیهی ندارد. از نظر این گروه، بســتن حســاب های بانکی فقط 
ســیگنال منفی به بازار می دهد و اتفاقا رسیک نگهداری ریال را باال می برد.در 
مورد صحبت دوم تحلیل واحدی در بازار وجود ندارد، برخی می گفتند افزایش 
نرخ بهره می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی داشــته باشــد و بسته به عمل 

سیاستگذار دارد.

دالر توافقی و یورو توافقی چند؟
دالر توافقــی در معامالت یکشــنبه ثابت و ۳۶ هــزار و ۲۰۰ تومان بود و ۲۱ 
میلیــون و ۷۱۰ هزار دالر در بازار معامله شــد. هفته ســوم آذر، پرحجم ترین 
هفته بازار بود که ۱۱۸ میلیون دالر گزارش شــده است. یورو توافقی ۳۸ هزار 
و ۴۰۰ تومان است که کاهش داشت اما در بازار ۴۲ هزار تومان معامله می شد 
و کسی هم فروشنده نبود. این دسته از معامله گران منتظرند فردا بازار جهانی 
باز شــود چرا که در این دو هفته، با باز شدن بازار جهانی سیگنال افزایشی به 
یورو دادند.در بازار توافقی یک نکته داشــتیم و آن اینکه یکشنبه شاهد حجم 
فروش های ســنگین و مشکوک بودیم؛ یک میلیون دالر، ۹۰۰ هزار دالر، ۶۰۰ 
هزار دالر و ۴۰۰ هزار دالر.در بازار یکشــنبه یک خبر هم با شــوخی در بازار 
صحبت می شد و آن برنده شدن هادی چوپان، و جایزه ۴۰۰ هزار دالریش بود. 
برخی می گفتند اگر االن بیاورد ۱۵ میلیارد پول آن به ریال می شود و اگر صبر 
کند شاید ارزشش کمتر شود.هادی چوپان برای اولین بار به عنوان یک ایرانی 
قهرمان مسترالمپیا است. شد و حاال با ساندو)جایزه ویژه قهرمان مسترالمپیا( به 
ایران بازخواهد گذشت.این یک قهرمانی تاریخی نه تنها برای ایران، بلکه برای 
آسیایی هاست که آخرین بار حدود ۴۰ سال قبل توسط یک بدنساز لبنانی به 
چنین عنوانی دست یافته بودند. مستر المپیا )Mr.Olympia( رقابت بین المللی و 
حرفه ای پرورش اندام مردان است که هر ساله توسط فدراسیون جهانی پرورش 

اندام برگزار شده و به نفر برتر آن مجسمه ساندو و جوایز نقدی اهدا می شود.

وزیر اقتصاد اعالم کرد:
 انتقال حساب های همه دستگاه ها 

به حساب خزانه
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص انضباط مالی دولت و استانداردســازی 
حساب های دولتی تاکید کرد: از همه دستگاه ها می خواهیم که تا پایان دی ماه، 
حساب های فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون 
از حســاب واحد خزانه نداشته باشیم.به گزارش ایلنا، سیداحسان خاندوزی در 
حاشیه بازدید از پژوهشکده امور اقتصادی که به مناسبت هفته پژوهش صورت 
گرفت در جمع خبرنگاران گفت: یکی از امور کاماًل مؤثر در انضباط مالی دولت، 
موضوع انتقال حساب های فرعی به حساب واحد خزانه است و امسال تابستان به 
درجه ای از استانداردسازی در این زمینه رسیدیم که به جز چند دستگاه مانند 
برخی دانشگاه های علوم پزشکی و… حساب های فرعی بقیه دستگاه ها و نهادها 
مســدود شده و همه حساب های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد 
خزانه منتقل شــد.وی ادامه داد: در هیأت دولت نیز رئیس جمهور بر این مورد 
تأکید داشت که هیچ استثنایی در این زمینه بین دستگاه های مختلف نباید قائل 
شد بنابراین از همه دستگاه ها می خواهیم که تا پایان دی ماه، حساب های فرعی 
خود را به حســاب واحد خزانه منتقل کنند تا حســابی بیرون از حساب واحد 
خزانه نداشته باشیم.وزیر اقتصاد در این خصوص که آیا این مهلت قانونی بوده 
و قباًل تا پایان آذر ماه مهلت داده بودید، اظهار داشت: مهلتی که به دستگاه ها 
داده شــده بود، مهلت قانونی نبود بلکه مصوبه هیــأت دولت بود که برخی از 
دانشگاه های علوم پزشکی مهلت خواستند تا این اقدام را انجام دهند تا در نهایت 

این موضوع یکی از استانداردهای انضباط مالی دولت باشد.

پیامد ناترازی گاز در زمستان بررسی شد؛
تنفس زیر سایه گوگرد و مازوت

ادامه از صفحه اول
 و گفته: » متاسفانه هیچ سیستمی برای کنترل آالینده های ناشی 
از سوخت مازوت در نیروگاه رامین اهواز تعبیه نشده است و در هر 
صورت باید برای مدت محدود این شرایط آلودگی را بپذیریم.«او 
همچنین اظهار کرده: » متاسفانه بیش از هفت ماه است که بنزین 
یورو ۴ در خوزســتان توزیع نمی شود و با توجه به شرایط جوی 
خوزستان و فعالیت مراکز نفتی، یکی از مطالبات اصلی سازمان 
حفاظت از محیط زیست از وزارت نفت، توزیع سریع بنزین یورو 

۴ در تمام جایگاه های سوخت استان خوزستان است.«

بنزین غیر اســتاندارد نباید در اختیار مصرف کننده قرار 
گیرد

محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران، در گفت وگو با اقتصادآنالیــن با بیان اینکه باید مجموعه 
دالیــل آلودگی هــوا را در کنار یکدیگر بررســی کنیم گفت: از 
آن جهت که در فصل زمســتان با کمبود گاز مواجه می شــویم، 
صنایع به ناچار سوخت مایع می ســوزانند ما سال های قبل هم 
مسأله ی مازوت سوزی نیروگاه ها را داشتیم اما شاهد چنین هوای 
آلوده ای نبودیم.او درخصوص گوگرد موجود در گازوئیل بیان کرد: 
گازوئیلی که به مصرف کننده داده می شــود دارای استانداردهای 
موجود است و پیش از آنکه به دست مصرف کننده برسد تست 
می شــود. زمانی که نفت پاالیش می شود یک مقدار مواد در آن 
وجود دارد که اگر مقدارش باالتر از استانداردهای موجود نباشد، 
مانعی ایجاد نمی کند ما اگر بیشتر باشد برای خودرو و برای هوا 
مضر اســت.خطیبی اضافه کرد: سازمان تست از این مواد نمونه 
می گیرد و اســتاندارد آن ها را تأیید می کند که اگر چیزی خارج 
از استاندارد باشد نباید اجازه ی پخش بگیرد.مدیر اسبق امور بین 
الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به خوردهای فرسوده بیان 
کــرد: یکی دیگر از دالیل آلودگی هوا، خودروهایی هســتند که 
کیفیــت الزم را ندارند و اگر بهترین بنزین را هم در اختیار آن ها 

قرار دهید بد می سوزانند و آالیندگی ایجاد می کنند. 

بی توجهی به آلودگی هوا عواقب جبران ناپذیری خواهد 
داشت

آلودگی هوا مسأله ای نیســت که به سرعت بر روی انسان ها اثر 
بگذارد اما عــوارض بلندمدت آن ترســناک و غیر قابل جبران 
اســت و بی توجهی به آن، تأثیرات مخــرب و طوالنی مدتی بر 
ســالمت جسم و روان افراد می گذارد.ســال ۱۴۰۰، آلودگی هوا 
جــان بیش از ۶هزار نفر را گرفــت و در طوالنی مدت  این تعداد 
بیشتر هم خواهد بود.باید این موضوع هرچه سریع تر تفهیم شود 
که مســأله ی آلودگی هوا یکی از مهمترین مسائل مملکت است 
که با بی توجهی های مداوم به آن، امروز شــاهد چنین وضعیتی 
هستیم که نفس کشیدن مشکل شده است.این موضوعی است 
که باید همه ی ارکان دولت در راســتای بهبود آن بکوشــند که 
در رأس همــه ی آن ها نیــز وزارت نفت و وزارت صنعت و معدن 
ایستاده اند. وزارت نفت با توسعه ی میادین گازی باید گاز بیشتری 
تولید کند و همچنین مردم با صرفه جویی در فصول سرد، اجازه ی 
مازوت سوزی را به نیروگاه ها ندهند. اما اینکه آیا عزم اجرای قانون 
هوای پاک در بدنه ی دولت دیده می شــود یا خیر، خود مثنوی 

هفتاد من کاغذ است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بیش از ۹ میلیون تومان
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست شورای 
عالی کار در روز ســه شــنبه خبر داد و گفت: رقم هزینه سبد 
معیشت کارگران هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی قطعا 
از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.هادی ابوی در گفت 
و گو با ایســنا، درباره برگزاری جلســه ماهانه شورای عالی کار 
گفت: با توجه به ارســال دعوتنامه ها از ســوی وزارت کار، فردا 
جلسه شــورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و 
کارفرمایان تشکیل می شود.وی درباره دستور کار جلسه فردا، 
گفت: محورهای جلســه فردا یکی اصالح آیین نامه ماده ۱۶۴ 
قانون کار است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت 
در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این 
آیین نامه به روز شــود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را 
مطرح خواهند کرد.ابوی ادامه داد: موضوع بعدی،  ارائه گزارشی 
در خصوص بررســی نرخ دستمزد در ســال جاری و دستمزد 
آینده است که از سوی مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی صورت 
خواهد گرفت. این مرکز ســال گذشــته به ما در بحث تعیین 
هزینه سبد معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی 
از مراکزی بود که خواســته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد 
بررسی قرار دهد و روشها و مدل های جدید ارائه کند. این مرکز، 
نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی 
قرار می دهد و ما در جلســه فردا تصمیم می گیریم که کمیته 

دســتمزد شــورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال 
شــود.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره 
به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، 

گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در 
شــورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد ولی 
امســال باالتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمی توان رقم 

هزینه سبد معیشت را اعالم کرد ولی قطعا از ۹ میلیون تومان 
در ماه بیشتر شده اســت.ابوی گفت: تشکیل کمیته دستمزد، 
مصوب شورای علی کار است و نیاز مبرمی به وجود این کمیته 
داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه ســبد معیشــت خانوارهای 
کارگری توسط کمیته دســتمزد مبنایی برای تصمیم گیری و 
محاسبه دستمزد اســت.نماینده کارگران در شورای عالی کار 
با اشــاره به افزایش هزینه های سبد معیشــت کارگران درباره 
آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن های صنفی 
کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با 
بررسی ابعاد مزد تشکیل می شود و وضعیت معیشت خانوارهای 
کارگری در استانها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می دهد؛ 
عالوه بر این، وزارت کار هم یک نظرســنجی در خصوص رقم 
دســتمزد و اینکه چه آثاری در جامعــه دارد ارائه می دهد و بر 
مبنای گزارشها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای 
عالی کار تصمیم گیری می شود.به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال 
گذشــته کمیته دستمزد شــورای عالی کار هزینه ماهانه سبد 
معیشــت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد 
و معاون روابط کار وزیر کار اعالم کرد که این رقم، با محاســبه 
اقالم خوراکی و غیر خوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته 
مزد و حاصل همراهی و تالش شرکای اجتماعی در شورای عالی 

کار رقم خورد.

سن بازنشستگی افزایش پیدا می کند؟ 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران 
گفت: این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعالم نظرهای کارشناسان 
در این زمینه هستیم.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، سید صولت مرتضوی 
درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران 
از چه زمانی آغاز می شــود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و 
باید در همان چارچوب به یک نتیجه رســید.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود 
موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر 
اعالم نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.مرتضوی همچنین درباره برنامه دولت 
برای افزایش ســن بازنشستگی گفت: هرچه تبدیل به قانون شد، همان مالک عمل 

خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
تغییر تعرفه بلیت هواپیما در دستور کار است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره تغییر تعرفه بلیت هواپیما گفت که با توجه 
به افزایش نرخ ارز و درخواست شرکت های هواپیمایی، این درخواست در حال بررسی 
است و و به محض نهایی شدن اعالم می شود.به گزارش ایسنا، محمد محمدی بخش 
امروز در نمایشگاه حمل ونقل لجســتیک و صنایع وابسته، درباره نرخ بلیت هواپیما 
توضیح داد: در حوزه نرخ بلیت هواپیما بر اساس قانون پنجم توسعه بحث شناورسازی 
و متعادل سازی را داشتیم که با توجه به شرایط کرونا و محدودیت هایی که در این دو 
ســال پیش آمد، متوقف شد. دی ماه سال گذشته ۱۵ درصد قیمت ها را در مقایسه 
با آذرماه کاهش دادیم که این قیمت ها همچنان پابرجاســت.  وی ادامه داد: با توجه 
به درخواســت شرکت های هواپیمایی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هایی که این 
این شــرکت ها داشتند، درخواستی برای تغییر قیمت بلیت ارائه کردند که به محض 
تصویب اعالم خواهد شد؛ البته این درخواست ها در حال بررسی است و هنوز جزئیات 

آن مشخص نیست و به محض نهایی شدن اعالم می شود.

یوسفی: 
مسئوالن اقتصادی سکوت خود را درباره 

نوسانات نرخ ارز بشکنند
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی، تاکید کرد: سکوت مسئوالن 
مربوطه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره نوسانات قیمت ارز قابل قبول نیست و 
باید تدبیر عاجلی برای مدیریت این بازار اندیشیده شود.مجتبی یوسفی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به افزایش نرخ ارز و نوسانات اخیر این بازار، بیان کرد: باید بپذیریم که 
بخشی از افزایش نرخ ارز به شبکه سوداگری و فروش ارز فردایی باز می گردد که عمدتا 
در بستر فضای مجازی و از خارج کشور مدیریت می شود. از رئیس جمهور که همواره 
در دسترس مردم است و در سفرهای استانی در بین مردم حضور یافته و مشکالت را 
از نزدیک می بیند قدردانی می کنیم و این قابل احترام است اما در نوسانات ارزی اخیر 
سکوت مسئوالن مربوطه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قابل پذیرش نیست.نماینده 
مردم اهواز در مجلس شورای اســالمی در ادامه با بیان اینکه مسئوالن ارزی باید در 
خصوص شرایط به وجود آمده به مردم توضیح دهند، اظهار کرد: یکی از اشکاالتی که 
ما به دولت قبل وارد می دانستیم این بود که در برابر افزایش نرخ ارز پاسخگو نبودند 
و زمانی که اندکی قیمت پایین می آمد همه مســئوالن دولت قبل صف می کشیدند 

اما از این دولت که رئیس جمهور آن همواره در بین مردم است این انتظار را نداریم.

نایــب رئیس دوم کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس خاطر نشان کرد: استیضاح وزیر اقتصاد 
از ســوی نمایندگان مجلس امضا شده است؛ 
دولت باید پاسخگو باشد نمی توان با طرح این 
سخن که حباب در بازار ایجاد شده مسائل را منتفی کرد اگر حباب داریم چرا ماندگار 
شــده اســت؟ باید این قضیه تعیین تکلیف و شــرایط را تعدیل کنند.علی جدی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرسش که آیا مجلس نظارتی بر 
بازار خودرو اعمال کرده تا از این شــرایط آشفته خارج شود؟ گفت: تا زمانی که تولید 
و عرضه خودرو افزایش پیدا نکند همین روال در بازار ادامه خواهد داشت.وی با اشاره 
به تالش های مجلس برای هموار کردن مســیر واردات خودرو، افزود: مجلس به دولت 
فشــار وارد کرد تا واردات خودرو را تسریع بدهد و بخشی از نیاز بازار از طریق واردات 
تامین شــود؛ مطابق با آخرین اخباری که به مجلس رسیده است بخشی از خودروها 

وارد گمرکات می شــوند.این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس افزایش تولید از سوی 
خودروسازان را ماه به ماه رصد می کند هم اکنون بخشی از افزایش تولید اتفاق افتاده 
است. همچنین مجلس دولت را تحت فشار قرار داده است که از صنعت خودروسازی 
خارج و خودروســازی را به بخش خصوصی واگذار کند.به گفته جدی؛ سالیانه کشور 
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه خودرو نیاز دارد این در حالیســت که ســالیانه 
یک میلیون دســتگاه تولید و در بازار عرضه می شــود تردیدی وجود ندارد که در این 
شرایط خودرو، کمیاب و قیمت آن افزایش پیدا می کند.وی افزایش قیمت خودرو را به 
دالل بازی ها در بازار نسبت داد و افزود: مجلس نمی توان برای کنترل داللی ها اقدامی 
انجام دهد.نماینده خراسان شمالی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ خودرو تا چه 
میزان متاثر از تورم موجود در کشور است؟ خاطر نشان کرد: استیضاح وزیر اقتصاد از 
سوی نمایندگان مجلس امضا شده است؛ دولت باید پاسخگو باشد نمی توان با طرح این 
سخن که حباب در بازار ایجاد شده مسائل را منتفی کرد اگر حباب داریم چرا ماندگار 

شــده است؟ باید این قضیه تعیین تکلیف شــود و شرایط را تعدیل کنند.وی با اشاره 
به نوســان های نرخ ارز و تاثیر آن در بازار خودرو، افزود: عدم انسجام دولت باعث شد 
آنها نتوانند بازار ارز را مدیریت کند؛ تضاد در سخنان بانک مرکزی زیاد است از سوی 
سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی خودمختارانه عمل می کنند و این عدم 
هماهنگی این شــرایط را ایجاد کرده است؛ به عبارت دیگر در بدنه دولت یک انسجام 
اقتصادی دقیقی وجود ندارد و انتظار داریم که دولت در زمینه انســجام حرکتی انجام 
بدهد.جدی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در جلســه اســتیضاح وزیر صمت درباره 
مسائل اصلی حوزه صنعت از او  پرسش کردند، گفت: وزارت صمت بسیاری از بازارها 
از جمله فوالد، پتروشیمی ها، لوازم خانگی، سیمان و ... را تعدیل کرده است اما فاطمی 
امین نتوانست مجلس را در بحث خودرو قانع کند و کارت زرد در این زمینه دریافت 
کرد. مردم در بحث خودرو رضایت ندارند و مجلس هم باید پیام مردم را انتقال بدهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از این مهم است که در تابستان سال 
آینده بازار خودرو منطقی تر شود و در بحث عرضه خودرو به مانند ۴ سال قبل شویم. 
زمانی که عرضه افزایش پیدا کند قیمت  آن نیز متعادل می شــود و با عرضه خودرو از 
ســوی خودروسازان تقاضا برای خرید در بازار کاهش پیدا می کند.جدی با بیان اینکه 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس موافق عرضه خودرو در بورس نیست.

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
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گزیده خبر

دکتر علی عسکری در اولين همایش پتروفن:
افزایش سهم دانش بنیان ها در اقتصاد، 

موجب ارتقای اقتصاد مقاومتی می شود
.دکتر عـــلي عســـکري مدیرعامل شـرکت صنـایع 
پتـروشيمي خليـج فـــارس با تأکيد بر اینکه افزایش 
ســهم دانش بنيان ها در اقتصاد کشور، موجب ارتقای 
اقتصاد مقاومتی مي شــود، گفت: شکل گيری فرهنگ 
نوآوری در این هلدینگ از سطح کارگر تا کارشناس و 
مدیر و اهميت دادن به ایده های نوآورانه ضروري است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت صنایع پتروشيمی خليج فارس، دکتر علی عسکری در مراسم افتتاحيه 
اوليــن همایش پتروفن ١٤٠١ کــه با حضور معاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، نمایندگان مجلس، شرکت های دانش بنيان و مدیران و کارشناسان 
صنعت پتروشيمی در مرکز همایش های بين المللی کوشک وزارت نفت برگزار 
شــد، به تشــریح مهمترین اقدامات این مجموعه با هدف حمایت از ایده ها و 
شرکت هاي دانش بنيان پرداخت و گفت: صنعت پتروشيمي مزیت ملي ماست 
که مي تواند باعث خلق ميلياردها دالر ثروت شود.وی با اشاره به تأکيدات رهبر 
معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: افزایش ســهم دانش بنيان ها 
در اقتصاد کشــور می تواند اقتصاد مقاومتی کشــور را ارتقا دهد که در راستای 
راهبرد ترسيم شده از سوی رهبر معظم انقالب است.مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشــيمی خليج فارس تأکيد کرد: شــرکت های دانش بنيان و نخبگان اگر 
ميدان عمل نبينند همه ما آسيب می بينيم و در همين راستا باید زمينه حضور 
حداکثری شــرکت های دانش بنيان در صنایع ، به ویژه صنایع بزرگ را فراهم 
کنيم چرا که نفوذ دانش بنيان ها در صنایع بزرگ می تواند زمينه ســاز تحوالت 

بزرگ اقتصادی و علمی شود.

تقدیر از شرکت های حمل و نقل و رانندگان 
برتر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

به منظور ارج نهادن به زحمات فعاالن در عرصه حمل 
فرآورده های نفتی، طی مراســمی از زحمات و تالش 
های شرکت های حمل و نقل و رانندگان برتر منطقه 
قم تقدیر بعمل آمد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه قم، همزمان با 
فرا رســيدن هفته حمل و نقل و به پاس قدردانی از تالش های ارزنده رانندگان 
زحمتکش در این عرصه، مراســمی با حضور مســئولين و مدیران شرکت های 
حمل و نقل و نماینده رانندگان در سالن اجتماعات انبار نفت شهيد زین الدین 
قم برگزار شــد.بر پایه این گزارش محمدرضا حصيری سرپرســت منطقه قم با 
خوش آمدگویی به زحمتکشان عرصه تأمين،  توزیع و نگهداشت فرآورده های 
نفتی از تالش های بی شائبه و شبانه روزی این عزیزان قدردانی نموده و فعاليت 
مضاعف ناوگان حمل و نقل فرآورده های نفتی در ســال جاری را قابل ستایش 

دانست.

تبدیل »الگوی مصرف« به »الگوی تولید« با 
احداث نیروگاه های خورشیدی

 در راســتای طرح ساخت ، نصب و راه اندازی نيرو گاه های خورشيدی، شرکت 
توزیــع نيروی برق  اســتان زنجان اقدام به فراخوان پيمانــکاران نيرو گاههای 
فتوولتائيک مقياس کوچک نمود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نيروی 
برق اســتان زنجان، در پی دستورالعمل مصوب شــورای تخصصی پيمانکاران 
کيفی، ارزیابی مشاوران ، پيمانکاران و توليدکنندگان، انجمن سازندگان و تامين 
کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدید پذیر)ساتکا( و سندیکای صنعت برق 
و ساتبا، شرکت توزیع نيروی برق استان زنجان نسبت به اعالن فراخوان جهت 
شناسایي پيمانکاران نيروگاههاي خورشيدی انشعابی اقدام نمود.با توجه به شروع 
ارزیابي پيمانکاران نيروگاههاي خورشيدي انشعابي از کليه متقاضيان درخواست 
مي گردد مستندات مربوطه را طبق دستورالعمل ارزیابي پيمانکاران نيروگاههاي 
خورشيدي و فایل اکسل مربوطه که در آدرس » سایت شرکت توزیع نيروي برق 
استان زنجان / نيروگاه خورشيدي)مهرسان( » قرار دارد تکميل و حداکثر تا پایان 
آذر ١٤٠١  طي نامه اي به شرکت توزیع نيروي برق استان زنجان ارسال نمایند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبيل گفت:
بهره گیری از ظرفیت سفیران ایمنی در سطح 

مدارس برای فرهنگسازی مصرف بهینه
مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبيل  بر استفاده از ظرفيت سفيران ایمنی در 
سطح مدارس برای فرهنگ سازی مصرف بهينه و ایمن گاز طبيعی تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبيل، مير سعيد سيد متين مدیر 
عامل این شــرکت در حاشيه جلسه  امضای تفاهم نامه فرهنگ سازی مصرف 
بهينه و ایمن گاز طبيعی فی ما بين شــرکت گاز و آموزش و پرورش، استفاده 
از ظرفيت عظيم دانش آموزان بخصوص در مقاطع پيش دبســتانی و ابتدایی به 
منظور فرهنگ ســازی در حوزه استفاده بهينه و ایمن از گاز طبيعی را فرصتی 
مغتنم برشــمرد و گفت: آموزش و پرورش از ظرفيت باالیی برای رشد فرهنگ 
مصرف بهينه و اســتفاده ایمن از گاز طبيعی  برخوردار است و اگر واقع بينانه به 
جامعه نگاه کنيم تقریباٌ هر خانواده ای با تعليم و تربيت سروکار دارد، این ارتباط 
به واســطه دانش آموزان و معلمان در همه خانواده ها ایجاد شده و بهترین بستر 

برای فرهنگسازی است.

دومین گرمخانه آقایان کرج راه اندازی شد
سرپرســت معاونت محيط زیست و خدمات شهری شهرداری کرج از راه اندازی 
گرمخانه شــماره ۲ آقایان در غرب شــهر کرج خبر داد.علی کمالی روســتا در 
گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز با اشــاره به دســتور استاندار البرز و تأکيد 
شــهردار کرج مبنی بر راه اندازی گرمخانه شــماره ۲ آقایان در غرب شهر کرج، 
اظهار داشــت: طبق هماهنگی های به عمل آمــده، محلی به متراژ هزار و ۲٠٠ 
متــر مربع با زیربنای ۶٠٠ متر جهت تحقق این مهم در نظر گرفته شــد. این 
مســئول اضافه کرد: این محل که در پيشــاهنگی واقع شــده است، با امکانات 
 کامــل تجهيز شــده و از ۲۲ آذرماه بــرای پذیرش ۸٠٠ مددجو آماده  اســت.

به گفته سرپرست معاونت محيط زیست و خدمات شهری شهرداری کرج این گرمخانه 
 با سه سالن مجزا جهت غربالگری اعتياد، سن و بيماری آماده پذیرش مدد جویان است.

کمالی روستا در ادامه صحبت های خود به راه اندازی گرمخانه سيار در کرج اشاره 
و بيــان کرد: با توجه به اینکه برف و بــاران در کنار همه زیبایی هایی که دارد، 
ســختی هایی نيز برای افراد بی خانمان ایجاد می کند، ضرورت فعاليت گرمخانه 

سيار در سطح شهر احساس شد.

در گفت وگوی مطرح شد:
تاوان مصرف باالی گاز را کارگران 

می پردازند
عضو کميسيون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر گاز نيروگاه ها، 
صنایع و پتروشيمی ها دچار قطعی می شود و این هيچ گاه شرایط 
خوبی نيست وقتی یک واحد پتروشمی و یا صنعتی خوراک برای 
توليد نداشته باشد در واقع زمينه تعطيلی واحد و بيکاری کارگران 
را فراهم کرده ایم.هادی بيگی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره ناترازی توليد و مصرف گاز در کشــور اظهار داشت: ما 
یکی از بزرگترین توليدکنندگان و دارندگان ذخایر گازی و در عين 
حال یکی از بزرگترین مصرف گنندگان گاز جهان نيز هستيم.وی 
افــزود: ما روزانه حدود 77٠ تا 7۸٠ ميليون متر مکعب گاز توليد 
می کنيم که به همين ميزان هم عمدتا در بخش خانگی و تجاری 
و بخشــی نيز در نيروگاه ها و صنایع توزیع می کنيم در زمســتان 
حدود بيش از ۶٠٠ ميليون متر مکعب گاز در بخش خانگی مصرف 
می کنيم و همين باعث می شود نتوانيم تقاضای نيروگاه ها و صنایع 
را پاســخگو باشيم و باتوجه به اینکه کمبود داریم گاز نيروگاه و یا 
صنایع را قطع می کنيم و نيروگاه مجبور است مازوت و یا سوخت 
مایع مصرف کند. عضو کميسيون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: 
ما به نسبت جمعيت مصرف کننده بزرگ و در دنيا بی نظير هستيم 
کــه البته بخشــی از این ميزان مصرف مربوط بــه بخاری های با 
راندان پایين و بخشــی نيز مربوط به نيروگاه هایی است که واحد 
بخار نيروگاه های ســيکل ترکيبی وارد مدار نشده است، بنابراین 
عوامل مختلفی دست به دســت هم داده تا ما مشکل گاز داشته 
باشيم.وی با اشاره به چالش سرمایه گذاری در کشور گفت: اکنون 
بــرای توليد بيش از این ميزان نياز به ســرمایه داریم، زیرا هم در 
فشــارافزایی و افزایش توليد و هم صيانت از مخازن مشکل داریم، 
به گفته وزیر نفت برای حل مشــکل گاز کشــور باید ۸٠ ميليارد 
دالر ســرمایه گذاری صورت گيرد، این رقم بســيار باالست عقل 
سليم حکم می کند که روی بهينه سازی و صرفه جویی متمرکز و 
سرمایه گذاری کنيم، اگر این اتفاق بيفتد با هزینه کمتر به نتيجه 
می رسيم و هم اینکه شرایط پایدار خواهيم داشت. بيگی نژاد یادآور 
شــد: در هر حال توليد همواره بعد از مدتی دچار افت می شود که 
باید برای آن چاره اندیشــی شود، اما مهمترین موضع بهينه سازی 
و صرفه جویــی در مصرف اســت.وی تاکيد کــرد: در حال حاضر 
گاز نيروگاه ها، صنایع و پتروشــيمی ها دچار قطعی می شود و این 
هيچ گاه شرایط خوبی نيست وقتی یک واحد پتروشمی و یا صنعتی 
خوراک برای توليد نداشته باشــد در واقع زمينه تعطيلی واحد و 
بيکاری کارگــران را فراهم کرده ایم. بعبارت دیگر ما با مصرف باال 

خودمان را درگير و گرفتار می کنيم.

چشم انداز تکان دهنده پیش روی بازار نفت 

نفت ۵٠ دالری در راه است ؟
روند قيمت نفت در روزهای اخير به شــدت نزولی اســت و این 
ریــزش قيمت ها با ارزیابی بازار پس از افزایش نرخ بهره در بانک 
های مرکزی و تعيين ســقف قيمتی بر روی نفت روسيه در حال 
رخ دادن اســت.نگارعلی_ بهای معامالت آتی نفت برنت با ۲.۶7 
درصد کاهش به 7۹.٠٤ دالر در هر بشــکه رســيد در حالی که 
معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت با ١.۸۲ درصد کاهش به 
7٤.۲۹ دالر در هر بشکه رسيد؛ این ریزش قيمت ها زمانی رخ می 
دهــد که بانک های مرکزی در اروپا نرخ بهره را افزایش داده اند 
و سياســت پولی سخت تر در حال حاضر بر فعاليت های صنعتی 
تأثير گذاشته است.روز پنجشــنبه، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره 
را به محدوده هدف گذاری شده بين ٤.۲۵ تا ٤.۵ درصد افزایش 
داد که نشــان می دهد در سال آینده نرخ بهره را بيشتر افزایش 
خواهد داد؛ بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا برای مبارزه با تورم 
نرخ بهره را )در همان روز( به ترتيب به ۳.۵ و ۲.۵ درصد افزایش 
دادند.در همين حال، آژانس بين المللی انرژی )IEA( برآورد رشد 
تقاضای جهانی نفت در ســال ۲٠۲۳ را به ١.7 ميليون بشکه در 
روز رساند و تحليلگران جی پی مورگان نيز انتظار دارند که ایاالت 
متحده پر کردن ذخایر استراتژیک نفت خود را در سه ماهه اول 
ســال ۲٠۲۳ آغاز کند.این کاهش قيمت ها در بازار انرژی شاید 
به نفع کشــورهای غربی باشــد اما برخی از چشم انداز اقتصادی 
غول های نفتی را تيره وتار می کند؛ برای نيجریه، کاهش شــدید 
قيمت نفت خام به معنای مصيبت های بيشــتری برای کشوری 
اســت که بخش نفت آن در حال حاضــر از دزدی، خرابکاری و 
همچنين توليد ضعيف آسيب دیده است.با وجود کاهش شدید 

قيمت هــا در بازار نفت در ماه های اخيــر، انتظار می رود کاهش 
قيمت ها در سال آینده نيز ادامه پيدا کند، چراکه با افزایش نرخ  
بهره توســط بانک های مرکزی به خصوص در کشورهای غربی، 
رشد اقتصادی کند خواهد شد و تقاضا برای این طالی سياه بيش 

از پيش کاهش پيدا خواهد کرد.
اگر انتظار کاهش رشد در سال ۲٠۲۳ وجود داشته باشد، انتظار 
می رود قيمت نفت نيز کاهش یابد و در حدود ۵٠ دالر، ۶٠ تا 7٠ 
دالر در هر بشکه باقی بماند، رقمی که در مقایسه با قيمت بيش 

از صد دالری آن در هر بشکه در اوایل امسال بسيار ناچيز است.

نفت ارزان برای غول های نفتی به چه معناست؟
نيجریه یکی از اصلی ترین توليدگندگان نفت در دنيا است که نفت 
ارزان برای آن بسيار چالش آفرین است؛ چالش منحصر به فردی 
که صنعت نفت نيجریه در سال ۲٠۲۲ با آن مواجه شد، شکست 
این کشــور در رسيدن به سهميه سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( در زمانی که قيمت نفت باال بود، بود.
شکست این کشور به این معنا است که اگر نيجریه توليد نفت را 
افزایش دهد، ممکن است کمی چالش از نظر به حداکثر رساندن 
درآمد نفتی داشــته باشد، زیرا انتظار می رود قيمت نفت کاهش 
یابد.جدای از نيجریه بســياری از اعضــای اوپک حجم عظيمی 
از بودجــه خود را از صادرات نفت تاميــن خواهند کرد و با افت 
قيمت این طالی سياه، این کشورها در تامين بودجه دچار مشکل 
خواهند شــد و از طرفی باید گفت که اگر قيمت نفت در ســال 
۲٠۲۳ پایين باشــد، اوپک و متحدانش ممکن اســت بخواهند 
ســهميه خود را کاهش دهند.این بدان معناســت که حتی اگر 
نيجریه و یا کشــورهایی که نتوانسته اند از قيمت های باالی نفت 
حداکثر استفاده را ببرند مانند ایران به دليل تحریم ها و یا ونزوئال 
و حتی نيجریه به دليل فقدان زیرساخت های الزم؛ از آنجا که در 
سال ۲٠۲۳، اوپک می خواهد قيمت ها تا حدودی باال بماند، آنها 
می خواهند سهميه ها را به سمت پایين بازبينی کنند، به این معنا 
که حتی اگر امکان توليد و صادرات بيشتر نيز وجود داشته باشد، 

این  کار با مقاومت از سوی اعضای اوپک همراه خواهد شد.

تســنيم نوشــت:در زمان حاضر ١١ سد مهم کشور 
درصد پرشــدگی زیر ۲٠درصد دارند؛ در واقع بيش 
از ۸٠درصد ظرفيت مخازن این ســدها خالی است. 
بررسی آخرین آمار رســمی شرکت مدیریت منابع 

آب ایران نشــان می دهد که در زمان حاضر مجموع 
ذخایر آبی سدهای کشور ١۸ ميليارد و ۵٠ ميليون 
مترمکعب است که این ميزان ذخيره آب، نشان دهنده 
ميزان پرشــدگی ۳7 درصدی است.در زمان حاضر 
١١ سد مهم کشــور درصد پرشدگی زیر ۲٠درصد 
دارند؛ در واقع بيش از ۸٠درصد ظرفيت مخازن این 
سدها خالی است.بررسی آخرین آمار رسمی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران نشــان می دهد که در زمان 

حاضر مجموع ذخایر آبی سدهای کشور ١۸ ميليارد 
و ۵٠ ميليون مترمکعب اســت که این ميزان ذخيره 
آب، نشان دهنده ميزان پرشدگی ۳7درصدی است؛ 
درواقــع حدود ۶۳ درصد ظرفيت مخازن ســدهای 
کشــور هم اکنون خالی اســت.از ميان سدهای مهم 
تأمين آب شرب کشور، ١١ سد، ميزان پرشدگی زیر 
۲٠ درصد دارند و بيش از ۸٠ درصد ظرفيت مخازن 

این سدها خالی است.

در شــرایط فعلی 7۲ درصد توليد گاز کشــور توسط بخش 
خانگی و تجاری بلعيده می شود؛ هرچند که طبق گفته  وزیر 
نفت ١۵ ميليون مترمکعب تحویل گاز به نيروگاهها و صنایع 
افزایش پيدا کرده اما ادامه این روند ممکن اســت چالشهایی 
را ایجاد کند.به گزارش ایســنا، مصرف گاز طبيعی به ویژه در 
بخش خانگی و تجاری با افزایش سرمای هوا طی روزهای اخير 
به ۶٠7 ميليون مترمکعب رسيده است؛ تاجایی که طبق گفته 
های مجيد چگينی - معاون وزیر نفت، با افزایش مصرف گاز 
در این بخش، محدودیت هایی در بخش صنایع و پتروشيمی ها 
اعمال می شود و آنها ناچار به مصرف سوخت مایع خواهند بود.

ســال گذشته نيز با چالش های این چنينی مواجه بودیم که 
زیانهای زیادی نيز به کشــور وارد کرد. در بخش پتروشيمی 
عدم نفع از قطعی گاز حــدود ۶۵٠ ميليون صادراتی بود که 
صــورت نگرفت و ارز آن به کشــور نيامد. در صنایع دیگر نيز 
شــرایط به همين روال پيش رفت و این در حالی اســت که 
طبق گفته مسووالن تنها می توان با ١٠ درصد صرفه جویی 
در مصرف شــرایط و چالش های پيش رو را تغيير داد.شرایط 
مصــرف گاز در بخش خانگی تا جایی پيــش رفت که جواد 

اوجی، وزیر نفت در روزهای گذشــته از یک رکوردشکنی در 
این حوزه خبر داد و اعــالم کرد: مصرف روزانه گاز در بخش 
خانگی و تجاری ۶٠ ميليون مترمکعب نسبت به مدت مشابه 
پارسال افزایش یافته که این امر بی سابقه بوده است.به گفته 
وی این مقدار افزایش مصرف معادل توليد حدود ۲.۵ فاز پارس 
جنوبی است؛ در حالی که هنوز وارد فصل زمستان نشده ایم. 
همکاران ما در مجموعه وزارت نفت، شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز ایران نهایت تالش 
خود را کردند تا در ایام پایيز گاز بيشتری به نيروگاه ها و صنایع 
تحویل دهيم.وزیر نفت با تاکيد بر اینکه این مقدار در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال، ١۵ ميليون مترمکعب بيشتر بوده است 
تا سوخت مایع کمتری مصرف شود افزود: این در حالی است 
که پارســال، از اواخر شهریورماه، ســوخت مایع به نيروگاه و 
صنایع تحویل شد. اکنون توليد گاز روزانه کشور ۲۵ ميليون 
مترمکعب افزایش یافته اســت و با وجود این افزایش توليد، 
مصرف ما در بخش صنعت و خانگی غيرمتعارف است و مقدار 
مصرف گاز در بخش صنایع متناسب با رشد اقتصادی نيست 
که این امر نشان دهنده این است که گاز به مقدار زیادی اتالف 

و اسراف می شود.با این حال طبق گفته وزیر نفت، ميزان گاز 
تحویلی به صنایع هفت درصد افزایش یافته و همکاران شرکت 
ملی گاز مجبورند به منظور حفظ فشار، گاز صنایع را محدود 
کنند، اما سوخت مایع برای صنایع در نظر گرفته شده و این 
ســوخت نيز در تمامی صنایع عمده ذخيره سازی شده است.

در این بين اســتارت  طرح پایش مصرف گاز اداره های دولتی 
و اماکن عمومی در کشــور زده شــده است. آنطور که مسلم 
رحمانی - مدیر هماهنگی امور گازرســانی شــرکت ملی گاز 
ایران، خبر داده، رصد و پایش دائم ميزان مصرف گاز در بخش 
اداری و عمومی انجام و نسبت به مستندسازی و تصویربرداری 
عمليات های شــبانه روزی مأمورین و بازرسان اقدام می  شود.

به گفته وی اداره ها، سازمان ها و دیگر مراکز دولتی و عمومی 
باید وسایل گرمایشی را یک ساعت پيش از آغاز کار روشن و 
یک ســاعت پيش از پایان کار خاموش کنند. همچنين دمای 
این اداره ها همواره به نحوی تنظيم شــود که در طول ساعات 
کاری بيش از  ١۸ درجه ســانتيگراد نباشد. در صورت رعایت 
نکردن این موارد، اخطار صادر و چنانچه ترتيب اثر داده نشود، 
گاز مجموعه قطع خواهد شــد. برخورد با استفاده کنندگان از 
گرماتاب ها در فضای باز که ســبب هدررفت انرژی می شود، 
بایــد با جدیت انجام و از این طریق از اتالف انرژی جلوگيری 
شود.برای تشویق مشترکان خانگی نيز طرحی مصوب شده، 

مشــترکان خانگی که 
مصــرف گاز آن هــا در 
ماه های ســرد ســال 
نســبت به دوره مشابه 
سال پيش کمتر شود، 
به ازای هــر یک واحد 
درصد کاهش، مشمول 
تخفيف یا همان پاداش 

صرفه جویی معادل ۳ واحد درصد در گازبهای صورتحســاب 
همان دوره می شوند که این تخفيف تا سقف ٤۵ درصد گازبها 
در صورتحساب آن ها اعمال خواهد شد.کاهش مصرف گاز در 
بخش خانگی امری مهم بــوده؛ چراکه هم اکنون روزانه ۹77 
ميليون مترمکعب گاز غنی برداشت و ۸٤۳ ميليون مترمکعب 
گاز به شبکه سراســری کشور تحویل می شود؛ از این ميزان  
بيش از ۶٠٠ ميليون مترمکعب گاز در بخش خانگی کشور به 
مصرف می رسد که رقم بسيار بزرگی است. مشترکان می توانند 
با رعایت شيوه های الگوی مصرف از جمله پوشيدن لباس گرم، 
خاموش کردن وســایل هنگام خروج از منزل، بهينه ســازی 
سيستم موتورخانه های مجتمع های مسکونی، کم کردن دمای 
محيــط کار و ... مصرف را بهينه کنند که همين موارد ١٠ تا 

۳٠  درصد کاهش مصرف را به همراه دارد.

سونامی مصرف گاز در بخش خانگی

 11 سد مهم کشور با ذخیره آب زیر 20درصد

بحران بی آبی در ایران
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گزیده خبر

کورش فتاحی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد:
در عمل به مسئولیت های اجتماعی منطقه 
ویژه المرد اهتمام ویژه ای خواهیم داشت

 مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در اولین جلسه 
شــورای اداری پس از انتصاب، بــه ارائه نظر و تبیین 
دیدگاه ها در جهت تســریع در رشد و توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی المرد پرداخت.به گزارش روابط عمومی 
منطقه ویژه اقتصادی المــرد، مهندس فتاحی که در 

جمع هیئت مدیره، مدیران و مســئولین سایت انرژی بر منطقه ویژه اقتصادی 
المرد سخن می گفت با اشاره به وجود نیروی انسانی توانمند در المرد افزود:من 
به تمام نقات قوت این شهر به چشم ظرفیت می نگرم و می بایست از همه این 
ظرفیت ها اســتفاده کرد. وی توسعه شهرســتان را منوط به توسعه و گسترش 
منطقه ویژه اقتصادی المرد قلمداد کرد و تصریح نمود: توسعه یک هویت جمعی 
است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به تنهایی باعث رشد و توسعه منطقه  
شده است.وی در ادامه تصریح کرد: به موازات توسعه زیرساخت ها باید در جذب 
ســرمایه گذاری هم ورود جدی کنیم.وی ایجاد و پرورش منابع درآمد پایدار را 
در جهت توســعه و ثبات  منطقه ویژه بســیار حائز اهمیت دانست.فتاحی در 
ادامه به مقوله مســئولیت های اجتماعی منطقه ویژه پرداخت و افزود: باید در 
عمل به مسئولیت های اجتماعی اهتمام بورزیم. منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
عیــن حالی که بحث ملی را پیگیری می کند باید برای مردم المرد هم عواید و 
منافعی داشته باشد.در پایان فتاحی خاطر نشان داشت که منطقه ویژه اقتصادی 
المرد باید از طرح به ســمت تبدیل شدن به یک سازمان و شرکت حرکت کند 
و شرکت منطقه ویژه اقتصادی المرد را استوارتر، پایدارتر و با ساختاری بزرگتر 

پدیدار سازد.

در نشست با معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهور مطرح شد:

جعفری: پویایی جریان نخبگی در ایمیدرو 
کلید خورده است
رئیس هیــات عامل ایمیــدرو با بین اینکــه پویایی 
جریان نخبگی در ایمیدرو کلید خورده اســت، اعالم 
کرد: تاســیس مرکز نوآوری معــادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمینــو( و همکاری های علمی و پژوهشــی با 
دانشــگاه های کشــور؛ حاکی از ایجاد جریان نخبگی 

توســط ایمیدرو دارد.به گزارش روابط عمومی ایمیــدرو، وجیه اله جعفری در 
نشســتی که با حضور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری برگزار شد، افزود: برگزاری جشنواره اینوماین توسط 
ایمیدرو با هدف شناسایی ایده های ارزش آفرین موجب شد تا جریان فناورانه در 
حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از پیش مورد توجه واقع و طرح های پژوهشی 
بسیاری توسط نخبگان ارایه شود.وی گفت: همچنین طرح توانمندسازی فارغ 
التحصیالن بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز از دیگر اقداماتی است که 
این ســازمان با هدف تربیت نیروی مهارتی راه اندازی کرد.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تامیــن مالی را الزمه جذب و حمایت از ایده ها خواند و گفت: 
تامین مالی از طریق بازار ســرمایه و بخشی از اعتبارات سازمان های توسعه ای 
می تواند شــرایط را برای حمایت از دانش بنیــان ها و مراکز علمی که به رفع 
نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی کمک می کنند؛ تســهیل کند.جعفری 
با بیان اینکه توســعه حوزه نوآوری و فناوری در شمار اولویت های ایمیدرو قرار 
دارد، اظهار داشت: قوانین مربوط به این حوزه و آیین نامه های آن پشتوانه ایجاد 
حرکت هستند.وی گفت: در این زمینه نیروی انسانی متخصص باید محور امور 

قرار بگیرد.

آغوش باز بنادر غرب استان هرمزگان برای 
سرمایه گذاران پایانه های ترانزیتی

  مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان از آمادگی بنادر غرب استان 
بــرای ایجاد پایانه های ترانزیتی خودرو، گردشــگری دریایی و ترمینالهای 
مکانیزه مواد معدنی و واگذاری بنادر کوچک در قالب قرارداد BOT توســط 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی خبرداد.به گزارش روابط عمومی مدیریت 
بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، »مرتضی ســاالری« 
اظهار کرد: جذب ســرمایه گذاران نه تنها بــه عنوان فرصتی برای بهره وری 
اقتصادی ســواحل و ایجاد شغل در این منطقه است، بلکه افزایش سرمایه 
گذاری، افزایش امکانات و زیر ســاخت های بندری، تولید ســرمایه و رونق 
بیشــتر اقتصــادی و اجتماعی منطقــه غرب هرمزگان و بهبود معیشــت 
و زندگی ســاحل نشینان را برای شهرســتان به دنبال خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه  بندرلنگه بعنوان قطب  ترانزیت خودروی ایران فعالیت می کند 
اظهار داشــت: با توجه به رونق ترانزیت خودرو و چشــم  انداز ترانزیت ۵۰۰ 
هزار دســتگاه خودرو در سال، این بندر دارای موقعیت بسیار مناسب برای 
مشارکت بخش خصوصی در زمینه ســاخت پارکینگ طبقاتی است.مدیر 
بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان ادامه داد: فرصت های سرمایه گذاری 
در بندر شــیوء برای ســرمایه گذاران با انجام الیروبــی و هم چنین تجهیز، 
توســعه و ایجاد زیرســاخت های الزم در این بندر فراهم است و در راستای 
پیشبرد زیرساخت های تجاری اســتان بنادر غرب آماده خدمات رسانی به 

سرمایه گذاران است.

گمرک:
هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده است

سخنگوی گمرک درمورد آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی به کشور 
گفت: تا این لحظه هیچ خودرویی وارد کشــور نشده است.به گزارش ایسنا، 
شــمارش معکوس برای ورود خودروهای خارجی به کشــور آغاز شده است 
و در این راســتا وزارت صمت ســیزدهم آذرماه اعالم کرد که فرآیند واردات 
خودرو به کشــور سرعت گرفته اســت و برخی مدل ها به پشت مرز رسیده 
اند.همچنیــن ۲۲ آذرماه فاطمی امین، وزیر صمــت اعالم کرد که از ابتدای 
آبان ماه که آیین نامه واردات خودرو نهایی شــد ۴۰۰ متقاضی تقاضای خود 
را اعالم کرده اند که ۲۷ مورد از آنها واجد شــرایط اولیه بوده و چهار شرکت 
ثبت ســفارش انجام داده و اولین خودروهای وارداتی هفته آینده در گمرک 
است.با این حال به نظر می رسد هنوز هیچکدام از خودروها وارد خاک کشور 
نشده اند.بر این اساس سیدمرتضی عمادی، سخنگوی گمرک به ایسنا توضیح 
داد: گمرک تا کنون سندی دریافت نکرده است و طبق آخرین اطالعاتی که 
از گمرکات مختلف مخصوصا جنوب کشور دریافت کرده ایم تا این لحظه هیچ 

خودرویی وارد نشده است.

جزییات نرخ انواع روغن در بازار
 حاشیه سود تولیدکنندگان به صفر

 رسیده است
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطر نشــان کرد: به نظر می رســد که 
کاهش قیمت روغن دیگر تکرار نشــود چراکــه نرخ دالر و قیمت  روغن خام در 
بازارهای جهانی ثابت نمانده است از این رو کارخانه های تولیدی این توان را ندارند 
که بخواهند کاهش قیمت دوباره اعمال کنند.امیر هوشنگ بیرشک در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به نوسان های محدود در نرخ ارز نیمایی، گفت: 
روغن با ارز نیمایی وارد کشور می شود و از آنجایی که این ارز در هفته های اخیر 
۲ تا  3هزار تومان تغییر نرخ را تجربه کرد این تغییر چندان در نرخ روغن تاثیر 
نمی گذارد.وی با بیان اینکه حاشیه سود به صفر رسیده است، خاطر نشان کرد: 
قیمت  روغن تثبیتی اســت و ما افزایش قیمتی برای روغن اعمال نخواهیم کرد 
این در حالیست که ادامه کار با این شرایط سخت شده است.دبیر انجمن صنفی 
صنایع روغن نباتی در پاسخ به پرسش که در ماه های گذشته تولیدکنندگان 1۰ 
درصد قیمت روغن مصرفی را کاهش دادند به نظر شما آیا این امکان وجود دارد 
که باز هم شــاهد کاهش قیمت روغن باشیم؟ تصریح کرد: به نظر می رسد که 
این اتفاق دیگر تکرار نشــود چراکه نــرخ دالر در بازار ایران و قیمت  روغن خام 
در بازارهای جهانی ثابت نمانده اســت از این رو کارخانه های تولیدی این توان را 
ندارند که کاهش قیمت جدیدی را اعمال کنند.به گفته بیرشــک؛ بازار روغن تا 
پایان ســال تامین اســت.   همچنین در این رابطه داود فکوری در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به آخرین نرخ  روغن مایع در بازار، گفت: سرخ 
کردنــی 81۰ گرمی 6۲ هزار و ۵۰۰ تومــان، پخت و پز 81۰ گرمی ۵9 هزار و 
۴۰۰ تومــان، پخت و پــز 1 کیلو و 3۰۰ گرم 96 هزار و 3۰۰ تومان، پخت و پز 
1 کیلو 6۲۰ گرم 11۵ هزار و 1۰۰ تومان بفروش می رسد.وی ادامه داد: قیمت 
روغن ۵ کیلویی جامد 36۵ هزار و ۴۰۰ تومان اســت. تقاضا برای مصرف روغن 
جامد در خانواده های پایین شهر به مراتب بیشتر است و خانواده های که فرهنگ 
مصــرف روغن مایع را دارنــد حتی با افزایش قیمت ایــن کاال نمی تواند آن را 
جایگزین روغن جامد کنند.فکوری با بیان اینکه تقاضا برای مصرف روغن تغییر 
نکرده است، گفت: روغن جزو کاالهای اساسی سبد خانوارهاست از این رو مصرف 

آن را حذف نمی کنند.

 شورای رقابت و سازمان حمایت کجا هستند؟

افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در ۲۰ روز
ایلنا نوشــت:رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تبریز خاطر 
نشان کرد: به نظر می رسد بازار در 3 ماه آینده حدود 1۰۰ درصد 
افزایش نرخ را تجربه کند؛ تا به امروز ۴۰ درصد آن محقق شــده 
اســت و 6۰ درصد دیگر به قیمت خودرو در ماه های آینده اضافه 
خواهد شــد.ابراهیم مددیان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی نرخ 
خودرو در ۲۰ روز گذشته، گفت: خودروسازان سیاست آزادسازی 
تدریجی قیمت را دنبال می کنند از این رو قیمت ها در کمتر از یک 
ماه روند صعودی به خود گرفتند.وی با اشاره به نرخ انواع خودروها 
در بازار، گفت: کوئیک ۲۰ روز گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
عرضه می شد اما امروز نرخ آن ۲8۰ میلیون تومان شده است، تیبا 
صندوق دار از 198 میلیون تومان به حدود ۲8۲ میلیون رســید. 
همچنین نرخ پژو۲۰6 تیپ ۲ که در کارخانه 16۰ میلیون تومان 
فروخته می شــد امروز در بورس کاال 3۵۰ میلیون تومان عرضه 
می شــود .به گفته این فعال صنفی؛ هدف خودروسازان افزایش 
1۰۰ درصدی نرخ کارخانه اســت که تا بــه امروز ۴۰ درصد آن 
محقق شده اســت و در ماه های آینده 6۰ درصد دیگر به قیمت 
خودرو اضافه خواهد شد.مددیان شاهین را بد فروش ترین خودرو 
در کشور دانســت و افزود: قیمت شاهین از 3۵۰ میلیون تومان 
به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین نرخ کوئیک ۲88 
میلیون تومان، پراید 131، ۲۵۰ میلیون تومان، تیبا ۲8۲ میلیون 
تومــان، تیبا ۲ ، ۲88 میلیون تومــان و دنا پالس ۷۰۰ میلیون 
تومان شــده است.وی با طرح این پرســش که اگر خودروسازان 

هایمــا و پژو ۲۰۷ را در بورس عرضه می کند؟ گفت: پژو ۲۰۷ در خودرو ندارند چگونه ظرف مدت یک روز ۲ هزار دستگاه خودرو 

بــورس ۲۰ روز پیش حدود ۴1۰ میلیون تومان عرضه می شــد 
اما امروز نرخ آن امروز ۴۵۰ میلیون تومان شــده اســت.رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تبریز با انتقاد از عملکرد کمرنگ 
دستگاه های نظارتی، تصریح کرد: شورای رقابت و سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان کجا هستند؟ چرا به وظایف نظارتی خود عمل 
نمی کنند.مددیان در پاســخ به این پرسش که پیش بینی شما از 
آینده بازار خودرو چیســت؟ اضافه کرد: به نظر می رسد بازار در 
3 ماه آینده حــدود 1۰۰ درصد افزایش نــرخ را تجربه کند؛ تا 
به امروز ۴۰ درصد آن محقق شــده اســت و 6۰ درصد دیگر به 
قیمت خودرو در ماه های آینده اضافه خواهد شد.وی با بیان اینکه 
خودروسازان با این افزایش نرخ از زیان دهی خارج می شوند، گفت: 
اگر قیمــت خودرو از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان 
برسد اما خودروسازان نتواند خودرو نسبت به تقاضای بازار عرضه 
کند تردید نداشته باشید باز هم شاهد افزایش نرخ خودرو خواهیم 
بود.این فعال صنفی وضعیت بازار خودرو را به طوفان تشبیه کرد 
و افزود: روند واردات خودرو مشــخص نیست و نمی توان چندان 
امیدوار به این واردات بود چراکه قرار اســت خودروســاز داخلی 
اقدام به واردات کند.مددیان اضافه کرد: در این شــرایط تکلیف 
مصرف کننده واقعی مشــخص نیســت کارمندی که ماهیانه 6 
میلیــون تومان دریافتی دارد چگونه می تواند پراید 111 که نرخ 

آن ۲۷۰ میلیون تومان شده خریداری کند؟

رییس ســازمان هواپیمایــی اظهار 
داشــت: به طور قطع اگر ســازمان 
هواپیمایی بــه هر تولیدی در داخل 
کشــور گواهینامه صالحیت پروازی 
ارائه دهد ایــن اطمینان برای مردم 
ایجاد می شــود که از ایــن هواپیما 
خبرنگار  گزارش  کنند.به  اســتفاده 
اقتصادی ایلنا، محمد محمدی بخش 
در نشســت خبری حاشیه ششمین 
نمایشگاه حمل ونقل با بیان اینکه با 
خرید هواپیما و تعمیرات هواپیمایی 
زمین گیر تعداد نــاوگان فعال را از 
98 هواپیما به 1۷۵ هواپیما رساندیم 
اظهار داشــت: در حــال حاضر 11 
هواپیمــا بــاری در نــاوگان هوایی 
کشــور موجود است اما تا زمانی که 
به  مســافری  هواپیماهای  مجموعه 
۵۵۰ فروند هواپیما نرســد عرضه و 
تقاضا در کشــور یکسان نمی شود.

وی با اشاره به درخواست آن الین ها 
بلیط هواپیما  قیمــت  افزایش  برای 
گفت: شناورسازی نرخ بلیط هواپیما 
قانــون برنامــه پنجم توســعه بوده 
اما شناورســازی در دو ســال کرونا 
متوقف شده بود و در نهایت دی ماه 
سال گذشــته تغییرات 1۵ درصدی 
قیمت هــا رو به کاهش نســبت به 
آذر ماه ســال 98 انجام شــد و در 
حال حاضر بــا توجه به افزایش نرخ 
دالر و افزایــش قیمت ها ایرالین ها 
درخواست افزایش نرخ بلیط هواپیما 
را دارنــد.وی افــزود: در حال حاضر 
افزایش نرخ بلیط هواپیما در شورای 
عالی هوایی و ســتاد تنظیم بازار در 
اســت.وی درباره  نهایی شدن  حال 
ساخت هواپیماهای بومی تاکید کرد: 
کنسرســیوم تشکیل شــده که این 
کنسرسیوم سه وجه دارد  باید توجه 
داشته باشید که در ۲۵ سال گذشته 
زیر ســاخت های ساخت هواپیما در 
کشور ایجاد شده و در حال حاضر در 
بحث طراحی پلتفرم مذاکراتی انجام 
شده است.وی در پاسخ به سوال ایلنا 
مبنی بر اینکه آیا هواپیمای ســقوط 

کرده مسیر طبس با عنوان هواپیمای 
ایــران 1۴۰ را محصول تولید داخل 
می دانید؟ اظهار داشــت: هواپیمای 
ایــران 1۴۰ یک هواپیمــای بومی 
ایران بود و در حال حاضر هواپیمای 
بومی در کارخانه هواپیماسازی هسا 
در حال طراحی اســت. هر چند که 
هواپیما  برای ســاخت  اوکرایــن  با 
اظهــار همکاری کردیم اما ســاخت 
هواپیمــا را دنبــال می کنیم.رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ 
به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه 
با توجه به اینکــه برخی ایرالین ها 
برای اســتفاده از هواپیماهای تولید 
داخل نگرانی هایــی دارند آیا مردم 
تولید  از هواپیماهــای  اســتفاده  از 
داخل کشور استقبال خواهند داشت 
گفــت: به طــور قطع اگر ســازمان 
هواپیمایی بــه هر تولیدی در داخل 
کشــور گواهینامه صالحیت پروازی 
ارایه دهد ایــن اطمینان برای مردم 
ایجاد می شــود کــه از این هواپیما 
استفاده کنند.وی همچنین در پاسخ 
سوال دیگر ایلنا درباره افزایش نقاط 
ممنوعه پروازی در کشور و همچنین 
انتشــار اخبــاری مبنــی بــر ورود 
به فضای آسمان  پهپادهای خارجی 
ایران بدون هماهنگــی قبلی گفت: 
نقاط ممنوعه پــروازی افزایش پیدا 
نکرده اســت و در مــورد رصد ورود 
پهپادهــا مدیر مســوول در پدافند 
دهد.رییس  توضیــح  باید  غیرعامل 
درباره  کشــوری  هواپیمای  سازمان 
تعیین نرخ سوخت انواع هواپیما در 
داخل کشور گفت: اخیرا در کارگروه 

درباره  تصمیماتی  دولــت  اقتصادی 
نرخ ســوخت ایرالین ها خارجی در 
ایــران، هواپیماهــای داخلی که در 
مســیر داخلی تــردد دارنــد و نرخ 
تردد  ایرالین هایــی کــه  ســوخت 
ایرالین  و همچنین  دارنــد  خارجی 
هایی که به مقاصد عراق و عربستان 
برای پروازهای زیارتــی تردد دارند 
تصمیم گیری شــده کــه به زودی 
اعالم خواهد شد باید توجه داشت که 
نرخ سوختی در ایران با نرخ سوخت 
خلیج فارس بســیار تفــاوت دارد از 
ایــن رو تفاوت قیمتی در ســوخت 
ایرالین ها مطرح اســت .معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه 
نــاوگان هلی کوپتــری بــه موازات 
توســعه ناوگان هوایی در دستور کار 
اســت ادامه داد: توسعه بخش هلی 
کوپتری هم در دست اجرا داریم و به 
زودی هلی کوپترهای تولید شده در 
وزارت صنایع دفاعی به ناوگان هلی 
اضافه می شــوند.محمدی  کوپتری 
بخش از بازنگری دستورالعمل حقوق 
مسافر و انتشار عمومی آن خبر داد 
و گفت: دســتورالعمل حقوق مسافر 
بازنگری شده و تکالیف سودده های 
در  مســافران  و  ایرالین ها  کشــور، 
شرایط تاخیر یا ابطال پرواز بازنگری 
و اعالم شده است این دستورالعمل 
ایرالین ها  اظهارنظــرات  اخــذ  بــا 
بازنگری شــده و دستورالعمل جدید 
حقوق مسافران به نفع مردم منتشر 
شده است.رییس سازمان هواپیمایی 
با بیــان اینکه بحــث آزادی پنجم 
در صنعــت هوانــوردی یک موضوع 

پایاپای اســت و هر کشوری که این 
اســالمی  بــرای جمهوری  را  اقدام 
ایران انجام دهد جمهوری اســالمی 
ایران هم در این موضوع با آن کشور 
همــکاری خواهد کــرد و در مورد 
بحــث آزادی پنجم چرخه اقتصادی 
هم را در نظر می گیریم با پروازهای 
حجاج و عربســتان قیمت تمام شده 
هواپیمای سعودی بســیار بیشتر از 
ایران ایر بود که این برای جمهوری 
اســالمی چرخــه اقتصــادی ندارد.

وی تاکیــد کرد: در حــال حاضر در 
کشورما ۵۰۰ پرواز خارجی در هفته 
انجام می شــود که ایــر الین های 
خارجی هــم تنها به همیــن اندازه 
می توانند پــرواز انجام دهند.رییس 
ســازمان هواپیمایی کشور در حال 
حاضــر حتی هواپیماهــای برجامی 
هم تحریم شــده اند گفــت: امکان 
خرید نشریات و قطعات هواپیماهای 
برجامــی را نداریــم چراکــه ایــن 
هواپیماها هم تحریم هســتند و این 
ناجوانمردانه ترین تحریم هاســت اما 
در همین شرایط تحریم بحث خرید 
هواپیماهای جدید هم در دستور کار 
داریم.همچنین شمس الدین فرزادی 
پور مدیرعامل ایران ایر )هما( در این 
نشســت با بیان اینکــه تحریم علیه 
شرکت ایران ایر همچنین وجود دارد 
و ادامه پیدا کرده و بیشترین گفت: 
بیشترین تحریم ها در حوزه هوایی 
می توان دید اما علیرغم شــدت این 
تحریم ها در صنعت هوانوردی ایران 
به دنبال ایــن بوده که با روش های 
مختلــف این تحریم هــا را کم اثر و 
بی اثر کنــد از این رو تمام پروازهای 
بیــن المللی ایران ایر برقرار اســت.
وی دربــاره فروش بلیط جام جهانی 
گفت: 1۵۵ پرواز اختصاصی در نظر 
گرفته شد که با توجه به اینکه قطر 
بــه دنبال ارائه خدمات تجمیعی بود 
عمده این بلیط ها به صورت چارتری 
ارایه شــد اما در نهایت از هفده هزار 
9۰۰ صندلــی ارایه 11 هزار و ۷۰۰ 
ایران  فــروش رفت.مدیرعامل  بلیط 
ایر درباره آخرین وضعیت هواپیمای 
برجامی گفت: در حال حاضر بخش 
عمــده از هواپیمای ای تی آر زمین 

گیر هستند

رییس سازمان هواپیمایی:

هواپیمای ایران 140 سقوط کرده تولید داخل بود

تهران- ایرنا- رییس ســازمان ملی اســتاندارد 
ایــران در نامــه ای به دبیرکل ایزو بــا انتقاد از 
وضع خط مشی گذاری های عمومی این سازمان، 
پیشنهادکرد: کمیته ای برای تعیین راهبردهای 
ایجاد تعــادل و تقارن در موضوع مشــارکت در تدوین اســتاندارد های بین المللی و 
توانمندسازی کشــورها تشکیل شــود.به گزارش ایرنا، در نامه »مهدی اسالم پناه« به 
»سرجیو موجیکا« دبیرکل سازمان بین المللی استانداردسازی )ایزو( آمده است: با توجه 
به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقای مشارکت موثر در تدوین 
استانداردهای بین المللی و تجربه حضور در نشست های مجمع عمومی ایزو در سپتامبر 
گذشته )شهریور- مهر 1۴۰1(، برای من دغدغه هایی درباره چگونگی استفاده موثر از 
استانداردهای ایزو و تقابل مقررات فنی و خط مشیگذاری های عمومی کشورهای توسعه 
یافته با استانداردهای بین المللی ایجاد شده است که مایلم با شما در میان بگذارم.وی 

در این نامه ادامه داد: در اجرای منشــور اخالقی ایزو اساس کار بر تدوین استانداردهای 
بینالمللی قابل قبول و مناسب برای کل جهان به شیوهای پاسخگو و منصفانه بر اساس 
اجماع نظر متخصصان اســت، در حالی که باید همه اعضای ایزو متعهد به پایبندی به 
این اصول باشند، اما وضع خطمشی گذاریهای عمومی و مقررات فنی سخت گیرانه تر از 
استانداردهای بین المللی دقیقا در تضاد و تقابل با مفاد منشور اخالقی و استانداردهای 
بین المللی است.اســالم پناه اضافه کرد: از طرفی موافقت نامه وین نیز منجر به یک عدم 
تعادل و کم رنگ شــدن نقش سایر کشــورها بوده و مانعی برای رشد و مشارکت موثر 
سایر کشورهای فعال در استانداردسازی است و منجر به هژمونی کشورهای توسعه یافته 
صادرکننده و تاثیرگذاری در تدوین استانداردهای بین المللی شده است. بر این اساس 
پیشنهاد میشــود برای رفع جدی این دغدغه که احتماال مشکل کشورهای دیگر نیز 
هست، کمیتهای با مشارکت کمیته های COPOLCO و DEVCO و کشورهای عالقه مند 
به این موضوع از جمله جمهوری اســالمی ایران برای آســیب شناسی تقابل مقررات 

فنی و اســتانداردهای بین المللی، تعیین راهبردهای ایجاد تعادل و تقارن در موضوع 
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و توانمندسازی کشورها به ویژه در حوزه 
آسیا و اقیانوسیه تاسیس شود.وی افزود: حضور منفعالنه کشورهای ساکت و مشارکت 
نکردن جدی در تدوین استانداردهای بینالمللی منجر به انتشار استانداردهایی همسو 
با منافع ملی کشــورهای عموما توسعه یافته شده است. با تقدیر از تالشهای ایزو برای 
مشارکت فعالتر کشورها، ضروری است برای صیانت از اعتبار استانداردهای ایزو به عنوان 
اسناد مورد تایید برای تبادالت تجاری، از کم رنگ شدن نقش استانداردها و جایگزین 
شدن مقررات فنی بومی سختگیرانه جلوگیری کرد.رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
خاطرنشــان کرد: یکی از دالیل عضویت و مشارکت کشورها در سازمان های بین المللی 
استانداردســازی، رشــد و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات و بهبود تجارت و کسب 
بازارهای بیشتر و جلوگیری از ایجاد انحصار بازار برای برخی کشورها است. کشورها با 
استفاده از استانداردها درصدد ارتقای فناوریها و توان تجاری خود هستند، در حالی که 
تدوین مقررات فنی و خطمشــیگذاریهای عمومی توسط برخی کشورها منجر به سوء 
استفاده کشورهای توسعه یافته از اســتانداردهای بینالمللی در صادرات شده و بدین 
طریق دروازه صادرات به همه کشورها را برای ایشان باز و رسیدن محصوالت و خدمات 
سایر کشورها، منطبق بر استانداردهای ایزو را به بازارهای خود محدود و سخت میکنند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد:

لزومتعادلدرتدویناستانداردهایبینالمللی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در اجــرای مفاد پرونده اجرایی ۰۰۰۰۱۱۹ شــعبه اجرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرستان دیواندره در نظر دارد یک باب منزل مسکونی واقع 
در خیابان شهید رجایی روبروی سیلو قدیم به شماره پروانه ساخت ۹763 
یک طبقه در نبش دو کوچه هشــت متــری دارای امتیازات کامل دارای 
پایان کار با قیمت کارشناســی ۱3۹883۰۰۰۰۰ ریال با مالکیت مرحوم 
محمد هاشــمی را از طریق مزایده در مورخه ۱4۰۱/۱۰/۱7  ساعت ۱۰ 
صبح در دفتر شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برســاند کسانی که 
تمایل به خرید دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت 
به اعالم قیمت پیشــنهادی به این اجرا اقدام و در جلســه مزایده شرکت 
نمایند برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ مابقی 
بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. 
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان دیواندره  )م الف ۲۳۰(
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معاون بانک مرکزی اعالم کرد
تقاضا برای وام زیاد و منابع بانک ها محدود است

معاون نظارت بانک مرکزی تقاضا برای وام را زیاد ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه منابع بانک ها برای پرداخت تسهیالت محدود است و 
تحت فشار تسهیالت تکلیفی قرار دارند.ابوذر سروش در گفت وگو با ایسنا درباره روند تسهیالت دهی خرد بانک ها مبنی ایجاد میانگین و 
سپرده گذاری اظهار کرد: پرداخت تسهیالت خرد نباید مبتنی بر ایجاد میانگین باشد اما ممنوع نیست. در این زمینه، بانک های قرض الحسنه 
خدمات بهتری در جهت پرداخت تسهیالت ارائه می دهند و شبکه بانکی نیز تحت فشار پرداخت تسهیالت تکلیفی است.وی افزود: با این 
حال رشد پرداخت تسهیالت خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد طی شش تا هفت ماهه امسال بوده است. باید به این موضوع توجه شود که تقاضا برای تسهیالت 
زیاد و ظرفیت و منابع بانکی محدود است.معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: سهم تسهیالت تامین مالی خرد در شبکه بانکی باید مشخص شود زیرا، همه بانک ها نمی توانند 
به عموم مردم وام بدهند بلکه اولویتی که برای برخی بانک ها تعیین شده این است که به بخش تولید وام پرداخت کنند.سروش در پایان اعالم کرد: بانک هایی که بخشی از مبلغ 

وام یا سپرده را بلوکه می کردند، به هیئت انتظامی بانک ها معرفی شدند و در صورتی که موارد دیگری از تخلف بانک ها مشاهده کردید، اعالم کنید تا مورد پیگیری قرار گیرد.

گزیده خبر

عملکرد مطلوب بانک آینده در جذب منابع 
ارزان قیمت

بانک آینده بر آن اســت تا ســهم منابع ارزان قیمت خود را تا پایان سال 1۴۰1 
به بیش از 7 درصد منابع کل خود برســاند. این امر، تأثیر قابل توجهی بر بهای 
تمام شــده پول و به تبع آن، سود هر سهم در پایان ســال مالی، خواهد داشت. 
در شــش ماه نخســت 1۴۰1، منابع جاری قرض الحسنه بانک آینده به بیش از 
1۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رســیده که نشان از رشد 1۰۰ درصدی این منابع، 
نسبت به سه ماهه نخست امسال و دوره مشابه سال گذشته دارد.این دستآورد، 
همراه با رشد چندین برابری منابع بلندمدت نشان می دهد؛ بهبود عملکرد، رشد 
در همــه ابعاد و توجه به تمام جنبه های بانکــداری، از جمله اولویت های بانک 

آینده است.

پس از استقبال مشتریان صورت گرفت
تمدید طرح »سپرده ممتاز نهضت« بانک 

مسکن تا پایان سال جاری
پس از اســتقبال مشــتریان بانک مســکن از طرح »ســپرده  ممتاز نهضت«، 
سپرده گذاری در طرح مذکور تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، با توجه به استقبال مشتریان بانک مسکن 
از طرح سپرده گذاری ممتاز کوتاه مدت ویژه 6 ماهه این بانک موسوم به »سپرده 
ممتاز نهضت«، کمیته منابع و مصارف بانک مســکن نسبت به تمدید این طرح 
تا پایان سال جاری اقدام کرد.بر همین اساس، مشتریان محترم می توانند برای 
سپرده گذاری تا پایان اسفندماه سال جاری در قالب این طرح اقدام کنند.الزم به 
ذکر است، نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه ممتاز نهضت 

برای اشخاص حقیقی و حقوقی 1۵ درصد است.

صدور دسته چک های شخصی سازی شده در 
بانک ایران زمین

به منظور افزایش امینت و حفظ حریم خصوصی و نیز تقویت زیرســاخت های 
فنی و سیستمی جهت تبادل اطالعات، ضمن راه اندازی بخش درخواست صدور 
دسته چک جهت صحت اعتبارســنجی و صالحیت مشتری در سامانه داخلی 
بانک، صدور دسته چک نیز شخصی سازی شد.به گزارش روابط عمومی؛ پس از 
بررســی صالحیت متقاضی دسته چک در شعبه و تایید از سوی بانک مرکزی، 
شناسه استعالم برای هر برگ چک و به تعداد برگ چک های درخواست شده، 
تولید و در سامانه به بانک ایران زمین ارسال می شود. مسئول شعبه شناسه های 
دریافت شده را از طریق سامانه به چاپخانه طرف قرارداد جهت صدور و تحویل 
دســته چک شخصی سازی شده ارسال می نماید و نهایتاً چک صادر و تحویل 

متقاضی می شود.

موفقیت بانک سپه درگرو مطالعات و تحقیقات 
کاربردی است

دکتر آیت اله ابراهیمی در جمع پژوهشگران و پیشنهاددهندگان برتر بانک سپه، 
بر لزوم چابک ســازی و یادگیری سازمانی در راستای اقدام و عمل هوشمندانه، 
علمی و عاقالنه با اتکا بر تحقیقات و پژوهش کاربردی به منظور تبدیل شــدن به 
بزرگ ترین بانک دیجیتالی در افق 1۴۰۴ تأکید کرد. دکتر آیت اله ابراهیمی در 
جمع پژوهشگران و پیشــنهاددهندگان برتر بانک سپه، بر لزوم چابک سازی و 
یادگیری سازمانی در راستای اقدام و عمل هوشمندانه، علمی و عاقالنه با اتکا بر 
تحقیقات و پژوهش کاربردی به منظور تبدیل شدن به  بزرگ ترین بانک دیجیتالی 

در افق 1۴۰۴ تأکید کرد.

طرح و برنامه های »وتعاون« سرلوحه خدمات 
نوین بیمه ای

کسب تراز مثبت ۴۳ درصدی و موفقیت در پرداخت خسارت به همراه افزایش 
درآمد، همگی ماحصل انجام فعالیت هایی در شــرکت بیمــه تعاون بود که در 
اثر برنامه های تبیینی مدیریتی و طرح های مبتنی بر فناوری انجام شــده است. 
طرح ها و پوشــش های بیمه ای شرکت بیمه تعاون چنان مورد توجه قرار گرفته 
کــه برای انتقال تجارب به دیگر شــرکت های بیمه ای از طرف مســئولین امر 
برنامه ریزی هایی در حال انجام اســت.به گــزارش روابط عمومی بیمه تعاون به 
نقل از پایگاه خبری روابط گستر، شرکت بیمه تعاون در گزارش فعالیت منتهی 
به آبان ماه ســال جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه به بیمه شدگان 
تحت پوشــش خود به ثبت رســاند برابر با 1۰۵ میلیارد تومان بود و همچنین 
“وتعاون” از ابتدای ســال مالی )منتهی به اسفندماه 1۴۰1( تا پایان آبان ماه از 
فروش حق بیمه به درآمد تجمیعی 8۳۰ میلیارد تومانی دست یافت.بیمه تعاون 
به صورت سیستماتیک و در چهارچوب مقررات اداری به بحث پرداخت خسارت 
توجه کرده است. »وتعاون« در آبان ماه به تراز مثبت ۴۳ درصدی دست یافت و 
میزان خسارتی که در آبان ماه پرداخت کرد برابر با مبلغ 7۴ میلیارد تومان بود 
و از ابتدای ســال تا پایان هشتمین ماه از سال مالی نیز میزان پرداختی خود را 
۴1۲ میلیارد تومان اعالم کرد.بیشترین میزان درآمد »وتعاون« در آبان ماه سال 
جاری متعلق به »ثالث – اجباری« با مبلغی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان بود که در 
این دوره ۴۲ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد. پس از رشته بیمه 

»ثالث – اجباری« که عنوان درآمدزاترین رشته بیمه را به خود اختصاص داد.

رد افزایش ۵ درصدی سود بانکی از 
سوی صالح آبادی

رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ ســود بانکی را رد 
کرد و گفت: فعال هیچ نرخی برای ســود سپرده تعیین نشده است.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در همایش تحول دیجیتال بانک و 
بیمه، اظهار کرد: در شــرایط تحریم یکی از مواردی که آمریکا از آن 
استفاده می کند حکمرانی دالر است، این کشور به دلیل اشرافی  که 
روی حکمرانی دالر دارد که اگر یک دالر در دنیا جابه جا شود، بر آن 
نظارت می کند و ما هم می خواهیم حکمرانی ریال را تقویت کنیم که 
هم نظارت بر آن آســان تر شود و هم جلوی پولشویی و فساد گرفته 
شود.وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی و قرارداده های هوشمند 
و زنجیره بلوک در شــبکه بانکی به تحقق حکمرانی دیجیتالی ریال 
کمک می کند، همچنین ســفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی 
به کار گرفته می شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: نیاز مشتری به 
فناوری های دیجیتال به معنای رهاشدگی نیست و باید با ابزارهای 

الکترونیکی در این خدمات نظارت شود.

کاهش شعب بانکی به 20 هزار شعبه
صالح آبادی با بیان اینکه استفاده از فناوری های دیجیتال موجب شده 
شعبه های بانکی کشــور به ۲۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند، گفت: 
روند کاهش شعبه ها همچنان ادامه دارد و ما دنبال این هستیم که 
مردم به این وضعیت عــادت کنند.رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه  ۹۰ درصد افراد باالی 18 ســال از فناوری های بانکی استفاده 
می کنند، گفت: در شــبکه بانکی کشور ماهانه بیش از ۳.۵ میلیارد 
تراکنش انجام می شــود و سطح دسترسی شــبکه بانکی کشور به 
فناوری های دیجیتال ۹۹.۹۹ درصد اســت.وی بیان کرد: شمولیت 
بانکی در حوزه تســهیالت دارای یک عقب ماندگی تاریخی است و 
باید از فناوری های دیجیتال در این زمینه هم استفاده بیشتر شود و 
در محیط آزمایشی بانک مرکزی موضوع لندتک ها دنبال می شود و 
همچنین مجوزهای بانک مرکزی در جهت نوآوری تسهیل می شود.

نقشه راه بانک مرکزی برای تحول دیجیتال بانکی 
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای کنترل ســود سپرده های 
بانکی و جلوگیری از خلق پول در شــبکه بانکی هم از فناوری های 
دیجیتال استفاده می شود. بانک مرکزی برای تحول دیجیتال نقشه 
راه دارد و نیاز به زیرساخت ها و فناوری ها برای اجرای تحول دیجیتال 
در شبکه بانکی مشاهده می شود.او در جمع خبرنگاران نیز با اشاره 
به برنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ســود سپرده بانکی، 
گفت: فعال هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده 
است. بر این اساس فعال نمی توان گمانه زنی ها مبنی بر افزایش پنج 
درصدی سود بانکی را تایید کرد.وی افزود: در خصوص افزایش سود 
سپرده و تسهیالت بایســتی در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری 

شود و اعداد مطرح شده در رسانه ها صرفا در حد شایعه است.
صالح آبادی بیان کرد: سیاست رسمی بانک مرکزی تقویت بازارهای 
رسمی است، امسال ۴6 میلیارد دالر در سامانه نیما تامین ارز انجام 
شده در حالی که سال قبل حدود ۳7 میلیارد دالر تامین ارز واردات 
در ســامانه نیما صورت گرفته بود.به گفتــه وی، معامالت ارزی در 
کانال های تلگرامی عمق به شــدت کمی داشــته و در برخی موارد 
معامالت واقعی نیست. همچنین برخی از این معامالت حالت قمار 
دارد. بر این اســاس نیازهای ارزی در حوزه خدمات در بازار متشکل 

ارزی تامین خواهد شد.

اظهارات رییس بانک مرکزی درمورد تورم و ارز عامیانه است

شاخصهایاقتصادیپیامهایخطرناکیمیدهند
استاد اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس اظهار داشت: رییس بانک مرکزی مسئول 
حفظ و کنترل ارزش پول ملی کشور است و باید بتواند ارزش درآمد مردم را برای 
داشــتن یک سفره آبرومند حفظ کند. اینکه رییس بانک مرکزی می  گوید انتظار 
تورمی باعث رشد تورم و نرخ ارز شده مانند این است که بگوییم عامل مرگ، تولد 
و عامل طالق، ازدواج بوده و در حال حاضر اظهارات در همین سطح عامیانه است.

علــی قنبری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا درباره ادعای بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد مبنی بر روند کاهشی نرخ تورم از سال آینده اظهار داشت: نمی دانیم 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که مســئول کنترل تورم و ارزش پول ملی کشــور 
هستنند، بر چه اساسی این نظرات غیرعلمی و بی معنی را اعالم می کنند. قیمت ها 
بر اســاس تئوری های اقتصادی شکل می گیرد و مسئوالن بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد ناتوانی خود را به پای مولفه های غیر محسوس و غیر ملموس می گذارند که 
قابل احصا هم نیستند.وی با بیان اینکه متاسفانه دولت سیزدهم نتوانسته در تحقق 
هیچ یک از وعده های و تعهدات اقتصادی و قول هایی که به مردم داده موفق عمل 
کند، ادامه داد: نرخ رشــد تورم، افزایش قیمت ارز، نرخ رشد بهای سکه، نرخ رشد 
بهای خودرو و مسکن  گویای این هستند که دولت و به ویژه تیم اقتصادی دولت 
در این وعده های خود به مردم شکست خوردند و نتوانسته اند به تعهدات خود عمل 
کنند.این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر نرخ رشد سرمایه گذاری صفر و 
نزدیک به منفی است یعنی از استهالک ارتزاق می کنیم. همچنین اوضاع در نرخ 

رشــد ضریب جینی بدتر شده  و نرخ رشد تورم هم ادامه دار بوده و نسبت به سال 
گذشته بدتر هم بوده است.قنبری تاکید کرد: متاسفانه شاخص های کالن اقتصادی 
امیدوار کننده نیستند و اینکه چطور مسئوالن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چطور 
و چگونه روند تورم را در ســال آینده کاهشی می بینند، معلوم نیست اما اگر تیم 
اقتصادی دولت با همین فرمان پیش برود، دولت سیزدهم به سمت سقوط خواهد 
رفت.وی با اشاره به کســری بودجه و تبعات اقتصادی آن اظهار داشت: متاسفانه 
در حال حاضر شــاهد شکاف بســیار زیاد درآمد و هزینه در بودجه هستیم که به 
افزایش کسری بودجه دامن زده  است. هیچ شاخصی که نشانگر این باشد که اوضاع 
اقتصادی کشــور با ادامه این روند در ســال آینده بهبود پیدا می کند، وجود ندارد 
بلکه شاخص ها حاکی از آن هستند که اقتصاد در سال آینده وضعیت بدتری نسبت 
به امســال خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: عواملی موثر در نرخ 
تورم، ارز، طال، سکه و ... مانند درآمدهای نفتی، تجارت خارجی، سیاست خارجی 
و تعامالت با دنیا هیچ کدام امیدوارکننده نیستند و همه این مولفه ها نشان دهنده 
این هستند که در سال آینده شاخص های اقتصادی وضعیت خوبی نخواهند داشت. 
همیــن افزایش میزان و نرخ مهاجــرت و افزایش انتظارات تورمی بیانگر آینده نه 
چندان دور اقتصاد کشور است.وی با اشاره به گفته های رییس بانک مرکزی درباره 
دالیل افزایش نرخ تورم اظهار داشت: رییس بانک مرکزی مدعی است که انتظارات 
تورمی باعث شده که نرخ ارز و تورم افزایش یابد اما سوال این است که مگر وظیفه 

شــما در بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی نبوده  اســت؟ رییس بانک مرکزی 
مسئول حفظ و کنترل ارزش پول ملی کشور است و باید بتواند ارزش درآمد مردم 
را برای داشــتن یک سفره آبرومند حفظ کند. اینکه رییس بانک مرکزی می  گوید 
انتظار تورمی باعث رشد تورم و نرخ ارز شده مانند این است که بگوییم عامل مرگ، 
تولد و عامل طالق، ازدواج بوده و در حال حاضر اظهارات در همین سطح عامیانه 
است.قنبری درباره ادعای دولت درباره مهار نقدینگی و اثرگذاری آن در نرخ تورم 
گفت: آثار مهار نقدینگی باید در کاهش کســری بودجه دید اما شاهد آن هستیم 
که رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حرف می زند. 
وقتی کسری بودجه افزایش پیدا می کند پول بی پشتوانه چاپ می شود و این عامل 
افزایش تورم می شــود. در حال حاضر تالش دولت برای پوشش هزینه های جاری 
اســت و خبری از بودجه عمرانی نیست و همین افزایش هزینه های جاری دولت 
عامل رشد نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم است. از سوی دیگر متاسفانه امیدی 
هم برای سرمایه گذاری در بخش تولید و افزایش صادرات نیست.  وی افزود: حال 
اینکه این آمار دولت هم مبنی بر مهار نقدینگی قابل اتکا نیست و داده ها در دست 
محققان و کارشناسان قرار نمی گیرد و عملکرد دولت را می توان در همین افزایش 
سرسام آور نرخ تورم دید.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شاخص های اقتصادی 
پیام های خطرناکی می دهند و ماشین دولت سیزدهم بی ترمز و بی اختیار به سمت 

ناکجاآباد حرکت می کند.  

قیمت طال)دوشنبه( افزایش یافت زیرا دالر ضعیف تر قیمت شمش را برای خریداران خارجی ارزان تر کرد، اگرچه چشم انداز 
افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال آینده، رشد را کنترل کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
تا ســاعت 7 و ۴۰ دقیقه صبح به وقت شــرقی با 1.۲ درصد افزایش به 17۹۴ دالر و ۲۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار 
آمریکا نیز با ۰.۰7 درصد افزایش به 17۹۵ دالر و ۲۰ ســنت رسید. شاخص دالر ۰.1 درصد کاهش یافت.ایپ جان رانگ 
استراتژیست بازار IG  گفت: با توجه به این که علیرغم تصمیم گیری تندروانه از سوی فدرال رزرو، واکنش صعودی دالر و 
بازدهی آن هنوز محتاطانه به نظر می رسد، قیمت طال تالش کرد تا زیان را جبران کند.پس از آنکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت، علیرغم نگرانی های فزاینده 
رکود، بانک مرکزی ایاالت متحده در سال آینده افزایش بیشتری خواهد داشت، طال بزرگ ترین کاهش هفتگی خود را از اواسط نوامبر به ثبت رساند. طال به عنوان 
پوششی در برابر تورم و عدم قطعیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود اما افزایش نرخ بهره تمایل به کاهش جذابیت شمش دارد.ایپ گفت: در حالی که طال به 
عنوان دارایی امن تلقی می شود، مواردی وجود دارد که به نظر می رسد قیمت ها از وضعیت امن جدا شده است، زمانی که عواملی مانند سیاست های فدرال رزرو 
وارد عمل می شوند.بر اساس گزارش رویترز، یک نظرسنجی نشان داد که اعتماد تجاری چین به کم ترین حد خود از ژانویه ۲۰1۳ رسیده است که منعکس کننده 
تأثیر افزایش موارد کووید- 1۹ بر فعالیت های اقتصادی و اشاره به رکود احتمالی در سال آینده است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد 

افزایش به ۲۳.۲۹ دالر رسید، پالتین ۰.۵ درصد افزایش به ۹۹6 دالر و ۳6 سنت رسید و پاالدیوم ۰.7 درصد افزایش یافت و به 17۲6 دالر و ۲۰ سنت رسید.

یک استاندارد جهانی برای قرار گرفتن بانک ها در معرض دارایی های رمزنگاری شده توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل )BIS( تصویب شده است. 
طبق اعالمیه رسمی که در 16 دسامبر منتشر شد، این استاندارد که محدودیت ۲ درصدی را برای ذخایر ارزهای دیجیتال در بین بانک ها تعیین می کند، 
باید در تاریخ 1 ژانویه ۲۰۲۵ اجرا شود.اقتصادآنالین - حسین عسکری؛ این گزارش که »تدبیر محتاطانه مواجهه با دارایی های دیجیتال« نامیده می شود، 
ساختار استاندارد نهایی بانک ها را در مورد قرار گرفتن در معرض دارایی های دیجیتال، از جمله استیبل کوین ها و سایر ارزهای دیجیتال را معرفی می کند. 

کمیته نظارت بر بانکداری بازل )BIS( خاطرنشان کرد که این گزارش به زودی به عنوان فصل جدیدی در چارچوب تلفیقی بازل گنجانده خواهد شد.اعالمیه BIS نشان می دهد که قرار گرفتن 
مستقیم سیستم بانکی جهانی در معرض دارایی های دیجیتال نسبتاً پایین است، اما تحوالت اخیر »اهمیت وجود حداقل چارچوب قوی برای بانک های فعال بین المللی برای کاهش ریسک ها« 
را مشخص کرده است.BIS همچنین بیان کرد: »دارایی های رمزنگاری شده و استیبل کوین ها تحت یک رفتار احتیاطی محافظه کارانه قرار خواهند گرفت.«این استاندارد یک چارچوب نظارتی 
جهانی قوی و محتاطانه برای قرار گرفتن بانک های فعال بین المللی در معرض دارایی های رمزنگاری شده ارائه می دهد که ضمن حفظ ثبات مالی، نوآوری مسئوالنه را ترویج می کند.پابلو 
هرناندز دکوس، رییس کمیته نظارت بر بانکداری بازل و رییس بانک اسپانیا، در مورد این استاندارد خاطرنشان کرد:»استاندارد کمیته در مورد دارایی های رمزنگاری شده نمونه دیگری از تعهد، 
تمایل و توانایی ما برای اقدام به روش هماهنگ جهانی برای کاهش خطرات ثبات مالی در حال ظهور است.« برنامه کاری کمیته برای سال های ۲۰۲۳-۲۴ که امروز توسط GHOS تأیید شد، 

به دنبال تقویت بیشتر مقررات با افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها در سرتاسر جهان است.

خبر خوب برای حوزه ارزهای دیجیتال؛طالی جهانی به همراه فلزات گرانبها صعودی شد

تخصیص ۲ درصد از منابع بانک های مرکزی به رمزارزها!
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گزیده خبر
به نشانه بهبود روابط،

وزیرخارجهاسترالیابهچینمیرود
در پنجاهمین ســالگرد روابط دیپلماتیک استرالیا و چین و در اقدامی به نشانه 
بهبود روابط، وزیر خارجه استرالیا طی روزهای آتی راهی پکن شده و با همتای 
چینی خود دیدار خواهد کرد.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، آنتونی آلبانیز، 
نخســت وزیر استرالیا دوشــنبه گفت که پنی ونگ، وزیر امور خارجه به چین 
ســفر کرده و با وانــگ یی، وزیر امور خارجه چین دیدار و ششــمین گفتگوی 
خارجی و اســتراتژیک اســترالیا و چین را همزمان با پنجاهمین سالگرد روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور در روز چهارشنبه برگزار خواهد کرد. این اولین دیدار 
یک وزیر اســترالیایی از چین از ســال ۲۰۱۹ و اولین گفتگوی رسمی در پکن 
بین دیپلمات های ارشــد دو کشور از ســال ۲۰۱۸ خواهد بود.آلبانیز در بیانیه 
ای گفت: »اســترالیا بــه دنبال یک رابطه پایدار با چین اســت؛ ما تا جایی که 
بتوانیم همکاری و در جایی که باید، مخالفت و در راستای منافع ملی مشارکت 
خواهیم کرد«.روابط دیپلماتیک بین اســترالیا و شریک تجاری اصلی آن، چین 
در ســال های اخیر بدتر شــده بود، به طوری که پکن پس از درخواست کانبرا 
برای تحقیق بین المللی در مورد منشأ همه گیری کووید-۱۹، تحریم هایی را بر 
صادرات اســترالیا اعمال کرد. پکن همچنین از دولت لیبرال قبلی در کانبرا که 
شرکت مخابرات چینی هوآوی را از شبکه ۵G استرالیا منع کرد، خشمگین است.
نشست بین آلبانیز و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در حاشیه نشست گروه 
۲۰ در بالی در ماه گذشته نشان دهنده گرم شدن روابط بود، اگرچه تحریم های 
تجاری چین همچنان پابرجاست.وارویک اسمیت، رئیس شورای تجاری استرالیا، 
کمیته تعامل بین المللی، گفت که جامعه تجاری از سفر ونگ که به دلیل شیوع 
کووید-۱۹ در پکن به یک مکان محدود شده، استقبال کردند. او به رویترز گفت: 
»این برای جشــن گرفتن ۵۰ سال روابط با چین است. اهمیت آن این است که 
این نشست نه در یک کنفرانس، بلکه یک دیدار فیزیکی در پکن است.« او گفت 

که به دلیل شیوع کووید-۱۹ در چین، هیأت تجاری با ونگ سفر نخواهد کرد.

زلنسکی: آماده همه سناریوهای احتمالی با روسیه و بالروس هستم

 استارت بازپس گیری کریمه زده شده است
رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد، حمایت از مرزهای کشورش 
»اولویتی دائمی« است او همچنین گفت که »فتح مجدد« کریمه 
از قبل در ســر اوکراینی ها آغاز شــده است.به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین در 
ســخنرانی ویدیویی شــب گذشــته خود اظهار کرد: حمایت از 
مرزهایمان با روسیه و بالروس اولویت دائمی است و ما برای تمام 
سناریوهای دفاعی احتمالی آماده هستیم.این اظهارات زلنسکی 
در آســتانه سفر امروز، دوشنبه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه به بالروس و در میانه بحث در زمینه حمله احتمالی جدید 
روسیه و پیش بینی ها از شروع آن از خاک بالروس مطرح می شود.

رئیس جمهوری اوکراین با دیگر از کشــورهای غربی خواست هر 
چه سریع تر کشــورش را مجهز به سامانه های پدافندی کارساز 
بکنند.او خاطرنشان کرد نیروهایش بر روستای باخموت در شرق 
مسلط شده اند و درگیری های شــدیدی در کشورش در جریان 
است.زلنسکی افزود: نیروهای اوکراین در راستای کاهش امکانات 
نیروهای روســیه در اماکن استقرارشــان در منطقــه زاپروژیا و 
خرســون و به طور کل جنوب اوکراین تالش می کنند.همچنین 
 TF۱ رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه ای با تلویزیون فرانســوی
گفت: اوکراینی ها اکنون از نظر روانی آماده هستند تا شبه جزیره 
کریمه را با زور از روسیه پس بگیرند.زلنسکی با اشاره به اینکه او 
می تواند تا اوایل سال ۲۰۲۳ از شبه جزیره »اشغال نشده« بازدید 
کند، ادعا کرد که »فتح مجدد« کریمه از قبل در سر اوکراینی ها 

آغاز شده است.او در پاسخ به سوالی درباره برنامه های کی یف برای 
کریمه گفت: »این عملیات هنوز آغاز نشــده است. وقتی شروع 
شود، قطعاً درباره آن خواهید شنید.«به گفته زلنسکی، این برای 
کی یف کافی نیست که مکرراً اعالم کند که شبه جزیره بخشی 
از خاک اوکراین است. اوکراین باید آماده بازپس گیری آن با زور 
باشــد چرا که روسیه به راحتی از آن دست نمی کشد. زلنسکی 

گفت: »بایــد آماده بود و ]به کریمه[ رفت. هیچ کس بدون هیچ 
دلیل خاصی کریمه را تسلیم نمی کند. تسخیر مجدد همیشه با 
جامعه آغاز می شــود: با اراده و آمادگی . من معتقدم که استارت 

زده شده است.
کی یف پیشنهاد کیسینجر را رد کرد

دولت اوکراین درخواســت »هنری کیسینجر« وزیر امور خارجه 

اســبق آمریکا مبنی بر »آغاز مذاکرات صلح با روســیه« را رد و 
تاکید کرد که چنین درخواستی »متهاجم را خشنود می سازد.«به 
گزارش ایســنا، به نقل از الجزیره، هنری کیســینجر پیشتر در 
مقاله ای گفت که مذاکره فوری بــرای پایان دادن به درگیری ها 
در اوکراین از وقوع یک جنــگ جهانی دیگر جلوگیری می کند 
و همچنیــن تاکید کرد که زمان حــل و فصل جنگ اوکراین از 
طریق مذاکره فرا رســیده است.میخائیل پودولیاک، مشاور ارشد 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به اظهارات 
کیسینجر در تلگرامش نوشت: آقای کیسینجر هنوز هیچ چیزی 
را درک نکرده اند... ایشــان ذات این جنگ و تاثیرات آن بر نظم 
جهان را متوجه نشــده اند.وی افزود: »نسخه ای که وزیر خارجه 
ســابق آمریکا می خواهد آن را بپیچد اما می ترسد آن را با صدای 
بلند اعالم کند، ساده است: با قربانی کردن بخش هایی از اوکراین 
بدون گرفتن تضمینی نســبت به عدم حمله به سایر کشورهای 
اروپایی، »متجاوز« را خشنود کنید.«دولت اوکراین تصریح کرد: 
این کشــور باور ندارد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه – 
فردی که آماده جنگی طوالنی در اوکراین است – نسبت به صلح 
جدی باشــد و تا زمانی که تک تک سربازان روسی سرزمین های 
اوکراینــی از جمله کریمه را ترک نکنند، صلح میســر نیســت.
پودولیاک خاطرنشــان کرد: تمامی حامیان این راهکار ساده باید 
بدانند که هرگونه توافق با »شیطان« – صلح بدی که هزینه هایی 

برای سرزمین های اوکراینی دارد.

درست شش سال پس از خروج آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام به دستور 
ترامپ یکســری از مقام های بلندپایه سابق ایاالت متحده اکنون به دنبال این 
هســتند که قانونگذاران آمریکایی بار دیگر بازگشت به این پیمان تجارت آزاد 
را مــورد حمایت قرار دهند و این بار حمایت هــر دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات را داشته باشند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری یاهو، »وندی 
کالتر«، معاون نماینده تجاری آمریکا در دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و »کلت ویلمز«، معاون 
دستیار اقتصاد بین الملل در دولت دونالد ترامپ در گزارشی نوشته اند این طرح جدید در رایزنی با پنج قانونگذار دو 
حزب به ایجاد تغییراتی در آنچه که امروز » مشارکت فراگیر اقیانوس آرام ترانس پاسیفیک« به اختصار CPTPP نامیده 
می شود، می انجامد.کالتر که اکنون معاون رئیس موسسه سیاستگذاری جامعه آسیاست، گفت: احساس می کنیم که 
اوضاع در منطقه تغییر کرده و همینطور در آمریکا از زمان خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام که شش سال قبل در 

دوران ترامپ روی داد. متاسفانه ما رقابت پذیری خود را در منطقه و همچنین تاثیرمان را در منطقه از دست می دهیم.
این پیمان تجاری که پیش نویس آن نخست در ۲۰۱۵ نوشته شد، توسط ده ها عضو از جمله آمریکا، استرالیا و ژاپن 
در ۲۰۱۶ امضا شد و هدفش ایجاد یک منطقه تجاری ویژه برای مقابله با نفوذ اقتصادی چین در منطقه بود.همچنین 
این بسته خواستار قوانین مشترک برای کشورهای عضو از جمله قانون کار، محیط زیست و مالکیت معنوی و همچنین 
کاهــش تعرفه خریــداران بر روی کاالهای وارداتی بود.اما این توافق به ســرعت به یک عامل تنش بین قانونگذاران 
آمریکایی بدل شد و آنها با بیان اینکه این پیمان بر کارگران آمریکایی ضربه وارد می کند و به کاهش بیشتر مشاغل 
در این کشور منجر می شود، با این پیمان تجاری مخالفت کردند. ترامپ در نهایت به صورت رسمی در نخستین هفته 
کاری خود در کاخ سفید از این پیمان خارج شد.حاال بعد از گذشت این سال ها، کالتر پیامدهای این تصمیم ترامپ 
را بیان می کند و می گوید این تصمیم، باعث تضعیف موقعیت آمریکا در منطقه هند-پاسیفیک شده است. در غیبت 
رهبری تجاری آمریکا در منطقه، چین به سرعت بسته خود را رونمایی کرد که بزرگترین توافق تجارت آزاد است و به 

»مشارکت منطقه ای جامع اقتصادی« در میان ۹ کشور تبدیل شده است.۱۱ عضو دیگر اصلی پیمان تجاری اقیانوس 
آرام یک توافق جدید با نام » مشــارکت فراگیر اقیانوس آرام ترانس پاسیفیک« را بار دیگر مورد مذاکره قرار داده اند 
که البته به سختی ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند. در پاییز سال جاری میالدی دولت 
چین رسما یک درخواست را برای ورود به این بسته تجاری ارائه کرد که باعث شگفتی واشنگتن شد.کالتر در ادامه 
گفت: ما در حال از دست دادن همه کاهش تعرفه ها و ارتباطات زنجیره تامینی هستیم که این کشورها از طریق این 
توافقنامه ها ایجاد می کنند. فکر می کنم این چیزی است که ارزش در نظر گرفتن دارد. شک ندارم که سخت خواهد 
بود. اما فکر می کنم زمان آن رسیده که این گفتگو را از سر بگیریم.این مقام مسئول همچنین گفت، بعید است که 
این پیمان بدون بهبود و به روز رســانی ۱۲ مفاد اصلی آن از حمایت قانونگذاران برخوردار شود. این شامل تغییراتی 
در قوانین اولیه اســت که برای تعیین صالحیت معاف از عوارض، به ویژه برای وسایل نقلیه نقش کلیدی دارد.کاتلر 
همچنین اســتدالل می کند که این پیمان باید عدالت را در حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی افزایش دهد و 
امنیت و انعطاف پذیری زنجیره تامین را به عنوان فصل جدیدی در توافق نامه ها بگنجاند.این جدیدترین پیشنهاد در 
حالی مطرح شده که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به دنبال تشکیل توافق اقتصادی خود در منطقه است 

که به »چارچوب اقتصادی هند-پاسیفیک« معروف است.

آمریکا در فکر بازگشت به پیمان تجاری اقیانوس آرام
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محققان دانشــگاه »راتگرز« آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، 
مصــرف فیبر زیاد ممکن اســت به مبــارزه با ام اس کمــک کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، نتایج مطالعه اخیر محققان نشــان 
داده مصرف فیبر بســیار به ســادگی می تواند به کند کردن پیشرفت 
اِم اِس)Encephalomyelitis Disseminata یــا Multiple Sclerosis( کمــک 
کند. بهترین منابع غذایی دارای فیبر، میوه ها، ســبزیجات، حبوبات و 
غالت کامل هستند.محققان دانشــگاه راتگرز می گویند، تحقیقاتشان 
نشــان می دهد که ایجاد تغییرات رژیم غذایــی می تواند باعث کاهش 
ســرعت ام اس شــود. این مطالعه که در دپارتمان نورولوژی دانشکده 
پزشکی دانشگاه انجام شد، بر اساس تحقیقات قبلی است که ارتباط بین 
ارگانیسم های میکروسکوپی در دستگاه گوارش)به عنوان میکروبیوم روده 
شناخته می شود( و ام اس را مشاهده کرده بود. محققان با حرکت رو به 
جلو در حال آماده سازی آزمایش هایی با تمرکز بر تغییرات رژیم غذایی 
 )Kouichi Ito(»در بیماران انسانی مبتال به ام اس هستند.»کوئیچی ایتو
استادیار عصب شناسی و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: عادات غذایی 
ناسالم مانند مصرف فیبر کم و چربی زیاد ممکن است در افزایش شدید 
ابتال به بیماری ام اس در ایاالت متحده نقش داشته باشد. در کشورهایی 
که مردم فیبر بیشــتری می خورند، ام اس بســیار کمتر شایع است.بر 
اســاس برآوردها، ام اس، یک بیماری تخریب کننده عصبی اســت که 
مشخصه آن حمله سیستم ایمنی بدن به پوشش محافظ اعصاب مغز، 
نخاع و چشــم است و نزدیک به یک میلیون بزرگسال آمریکایی به این 

بیماری مبتال هستند.

گروهی از متخصصان بیماری های عصبی در کانادا، پژوهشــی را در 
مورد دلیل مقاومت به انسولین در مغز بیماران مبتال به آلزایمر انجام 
داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، با باال رفتن 
سن جمعیت، تعداد افراد مبتال به بیماری های عصبی مانند بیماری 
آلزایمر افزایش می یابد. این بیماران، کاهش توانایی های شــناختی 
خود را تجربه می کنند. روند این بیماری معموال چندین سال طول 

می کشد و عالوه بر بیمار، اعضای خانواده او را نیز درمانده می کند.
 )Proteinopathy(« بیماری های تخریب کننده عصبی با »پروتئینوپاتی
مشخص می شــوند. پروتئینوپاتی ، تجمع غیرطبیعی پروتئین ها در 
مغز است که عملکرد نورون ها را مختل می کند. گسترده ترین روش 
درمانی مورد بررســی برای توســعه داروهای آلزایمر، تالش برای 

کاهش تجمع پپتید آمیلوئید بتا و پروتئین تاو در نورون ها است.
داروها برای رســیدن به اهداف خود، ابتدا باید از ســد خونی مغز 
عبــور کننــد و از خون بــه مغز برســند. ســلول های اندوتلیال، 
ســلول هایی هستند که ریزترین رگ های خونی مغز را می پوشانند 
و تبــادل بین خون و مغز را تنظیــم می کنند. آنها تعادلی را حفظ 
می کنند که امکان دسترســی به مولکول های ضروری مانند گلوکز 
را فراهم می ســازد اما عبور بیشــتر داروها از جمله داروی جدید و 
بســیار پرطرفدار »لیکانمب«)lecanemab( را محدود می کند.وقتی 
سلول های اندوتلیال مغز بیمار می شوند، تعادل به هم می خورد. مغز 
تــالش می کند تا مواد مورد نیاز خود را به جریان خون بازگرداند و 
موادی را که ممکن است به آن آسیب برسانند، رد کند. بنابراین، مغز 

و سایر اندام های بدن در ارتباط دائمی با یکدیگر هستند.

 تاثیر مصرف فیبر در مبارزه 
با ام اس

دلیل مقاومت به انسولین در مغز 
بیماران مبتال به آلزایمر چیست؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کشف و ضبط یک محموله بزرگ کوکایین از سوی پلیس هندوراس

اولین تجربه رانندگی با تویوتا پریوس 2023 جدید
تویوتا پریوس در سال های اخیر، محبوبیت گذشته را نداشته اما نسل جدید آن با مدل ۲۰۲۳ نظرها را به خود جلب کرده است. در ادامه 
می خواهیم این هیبرید از نو متولد شــده را بررســی کنیم.تویوتا پریوس ۲۰۲۳ نمی خواهد هیچ کمبودی داشته باشد. ژاپنی ها امیدوار 
هستند این محصول به روز شده بتواند دوباره نظرات را به خود جلب کرده و طرفداران وفادار خود را راضی کند. البته تولد دوباره پریوس 
به ظاهر آن مربوط نمی شود چراکه تویوتا مشخصات عملکردی آن را بهبود بخشیده، سیستم تعلیق و فرمان را ارتقا داده و سایر تغییرات 
ســخت افزاری را نیز در نظر گرفته اســت.پریوس ۲۰۲۳ جدید هم اکنون کم ارتفاع تر، پهن تر و طویل تر از نسل پیشین بوده و با دیدن 
آن شــاید بگویید آیا این واقعاً پریوس اســت؟ اگر نسل پیشین این خودرو از نظر طراحی کاماًل گنگ و مبهم بود، نسل جدید ظاهری 
دل چسب تر داشته و به نظر می رسد سواری لذت بخش تری را نیز ارائه کند. واقعیت هم همین است چراکه پریوس هویت کاماًل جدیدی 
پیدا کرده و همین موضوع را در برخورد اول نیز می بینیم. جدای از به روزرسانی های واضحی که در بخش طراحی دیده می شود، قوای 
محرکه تویوتا پریوس ۲۰۲۳ هم تغییرات وسیعی را تجربه کرده است. این خودروی هیبریدی هم اکنون دارای پیشرانه بنزینی قوی تر 

است. در واقع خروجی این نیروگاه آهنین از ۱۲۱ به ۱۹۴ اسب بخار می رسد.

پله: بدون شک االن مارادونا می خندد
اسطوره فوتبال برزیل بعد از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی در پیامی به این تیم تبریک گفت. او به ستایش از ام باپه هم پرداخت 
و با این بازیکن ابراز همدردی کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به پایان رسید و تیم ملی  فوتبال 
آرژانتین توانست با شکست فرانسه جام قهرمانی را باالی سر برد.پله اسطوره فوتبال برزیل هم به قهرمانی آرژانتین در این رقابتها 
واکنش نشــان داد.پله بعد از بازی فینال در پیامی خطاب به ام باپه نوشت: دوست عزیزم کیلیان که در بازی فینال جام جهانی 
موفق به زدن چهار گل شدی. تو عجب هدیه ای هستی. تو آینده ای برای فوتبال هستی.اسطوره فوتبال برزیل در ادامه نوشت: 
باید به تیم ملی فوتبال مراکش هم به خاطر شــگفتی ســازی در جام جهانی تبریک گفت. اینکه تیم آفریقایی در این رقابت ها 
می درخشد خیره کننده و زیبا است و البته باید به تیم ملی فوتبال آرژانتین هم به خاطر این قهرمانی تبریک گفت. بدون شک 
اکنون مارادونا می خندد.آرژانتین آخرین باری که قهرمانی در جام جهانی را کسب کرده بود به سال ۱۹۸۶ و به دوران مارادونا 
برمی گردد. این تنها قهرمانی مسی در جام جهانی با آلبی سلسته است. البته او در سال ۲۰۱۴ هم با تیم به فینال صعود کرد 

که برابر آلمان شکست خورد.

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
مرگ کسب و کار من است

مرگ کســب و کار من اســت رمانــی از روبر مرل، 
نویســنده فرانسوی است که آن را زندگی نامه رودلف 
فرانتس هوس می داننــد. البته همه حوادث کتاب با 
حوادث زندگی فرانتس هوس همخوانی ندارد اما رویه 
کلی داستان و اتفاقات اصلی دقیقا با زندگی فرمانده 
اردوگاه آشــویتس منطبق است. نویسنده کتاب، که 
رمان درخشانی نوشــته است در زمان جنگ جهانی 
دوم توسط نیروی ها آلمانی دســتگیر و مدتی را در 
زنــدان گذراند. رودلف فرانتس هــوس در زمانی که 
افسر ارشد اردوگاه آشویتس – بزرگترین و مجهزترین 
اردوگاه کار اجباری آلمان نازی بود که در طول اشغال 
لهستان توسط نازی ها ساخته شد – بود بیشتر از دو و 
نیم میلیون نفر را از میان برد. او در سال ۱۹۰۰ به دنیا آمد. پدرش کاتولیکی سخت متعصب بود 
و اصرار داشت که پسرش – یعنی رودلف – کشیش شود اما در عوض او در سال ۱۹۲۲ به عضویت 
حزب نازی درآمد. یک سال پس از عضویت در حزب نازی متهم به قتل آموزگاری شد که نتیجه 
آن ۵ سال را در زندان انداخته گذراند. در سال ۱۹۲۸ به موجب یک فرمان عفو عمومی آزاد شد 
و بار دیگر به فعالیت های حزبی پرداخت. رودلف در ســال ۱۹۳۴ به عضویت گروه جمجمه – از 
گروه های ویژه نیروی اس اس که سرپرستی اردوگاه های کار اجباری را بر عهده داشتند – درآمد و 
نهایتاً فرمانده اردوگاه آشویتس شد.شخصیت اصلی کتاب ردولف النگ نام دارد و ما داستان زندگی 
او را از دوران کودکی تا زمانی که به زندان می افتد دنبال می کنیم. اینکه سرنوشــت او درنهایت 
به چه شــکل شد شاید موضوع مهمی نباشــد. موضوع اصلی در کتاب حاضر این است که بر سر 
رودلف النگ چه آمد که به یکی از دهشتناک ترین انسان های این کره خاکی تبدیل شد.کودکی 
شــخصیت اصلی داستان نشــان می دهد که او چقدر آدم با نظم و مرتبی است که در همه حال 
مراقب رفتارهایش است. کودکی که پدرش اصرار دارد که کشیش شود اما خودش رویای دیگری 
در ســر دارد. رویایی که به خلق و خوی جدی و منضبط او سازگای بیشتری داشت.قلبم بنا کرد 
به کوبیدن. در را بستم و مشغول تماشای عکس ها شدم. سه تا برادرها، عمو، پدر و بابابزرگ پدرم 
آن جا بودند: همه شان افسر. همه شان در لباس تمام رسمی. از همه بیشتر تو نِخ عکس پدربزرگ 
خودم رفتم که سرهنگ تمام بود و می گفتند من به او رفته ام. )کتاب مرگ کسب و کار من است 
اثر روبر مرل – صفحه ۲۲(به نظر می رسد ردولف النگ راه دیگری جز کشیش شدن ندارد اما طی 
یک اتفاق اعتقاد النگ به دین و کلیسا محو می شود. او دیگر حتی هنگام غذا خوردن قادر به دعا 
کردن نیســت و می توان گفت از همین نقطه بود که زندگی النگ دستخوش تحول اساسی شد. 
»ایمانم را از دست داده بودم و درست و حسابی هم از دست داده بودم.«داستان کتاب از سال های 
جنگ جهانی اول شــروع می شــود و می خوانیم که النگ بارها و بارها تالش می کند تا خود را به 
جبهه جنگ برساند. اما هر بار که به جبهه می رسد او را شناسایی و به علت سن کمی که دارد به 
خانه بازمی گردانند. پدر پیرش توانایی کنترل او را ندارد و خیلی سریع از دنیا می رود. تالش های 
النگ برای افسر شدن و شرکت کردن در جنگ باالخره به نتیجه می رسد و نهایتا به خدمت یک 
ســروان درمی آید. ســروانی که فکر می کند رودلف یک »آلمانی خوب« است که هر کاری به او 
بگویند به شکل دقیق و کامل انجام می دهد. این سروان در قسمتی از کتاب به النگ می گوید:یک 
گناه، یک معصیت بیش تر وجود ندارد رودلف. خوب گوش هایت را واکن ببین چه می گویم. و آن 
گناه، آن معصیت، این است که آدم، آلمانی خوبی نباشد. اگر معصیتی وجود داشته باشد همین 
است و بس! و من که ریت مایسترگونتر هستم یک آلمانی خوبم. کاری را که آلمان به ام می گوید 

بکن، می کنم! کاری را که روسای آلمانی من بم می گویند....

فرهنگ

یک پژوهشــگر میراث فرهنگی از وضعیت اسفناک 
آتشکده ساسانی »کنارســیاه« خبر داد و گفت:  این 
چهارتاقی به حال خود رها شــده و به تدریج درحال 
تخریب است.»آتشکده کنارسیاه« در فیروزآباد استان 
فارس واقع شــده اســت و آن را یکــی از بزرگترین 
آتشکده های جنوب کشــور می دانند که قدمتش به 
دوره ساسانیان می رسد.این مجموعه چهارتاقی سال 
۱۳۸۰ در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شده است، 
اما حاال ســیاوش آریاـ  پژوهشــگر و کنشگر میراث 
فرهنگی ـ  روزگار آن را اندوهبار و پریشــان توصیف 
می کند. او به ایسنا گفت:  عشایر و ایالتی که در پایین 
دست آتشکده زندگی می کنند از سازه این چهارتاقی 
به عنوان انبار کاه و محلی برای نگهداری گوســفندان اســتفاده می کرده اند. سرگین و فضوالت 
گوســفندان سراسر این بنا را پوشانده اســت و بوی ناخوشایند غیرقابل تحملی دارد.این کنشگر 
میراث فرهنگی وضعیت سازه چهارتاقی را نیز وخیم ارزیابی کرد و افزود:  بخش هایی از چهارتاقی 
ریخته، پایه های نیز سســت و بی دوام به نظر می آید. گنبد آتشــکده هم به درستی مرمت نشده 
اســت، به گونه ای که با ریزش باران،   مصالح و مالت آن ریخته اســت و اگر رسیدگی نشود این 
تخریب گسترده تر خواهد شد. این شیوه ناهمخوان مرمت باید برچیده شود و پس از مستندنگاری 
و برابر با استانداردهای مرمت و حفاظت دوباره انجام شود.او اضافه کرد:  مصالح به کار رفته در این 
چهارتاقی ها، الشه سنگ و گچ دست کوب است. اندود درون این سازه ها از گچ بوده و هم اینک نیز 
دو الیه اندود گچ در بدنه دیده می شود.آریا ادامه داد:  آتشکده ساسانی »کنارسیاه« به معنی واقعی 
به حال خود رها شده است، در دیواره ها و حتی روی تابلوی معرفی آن، انبوهی از یادگاری نویسی 
دیده می شود. این صحنه ها واقعا زننده و آزاردهنده است. از طرفی عرصه و حریم آتشکده مشخص 
نیست و عشایر خط حریم این بنای تاریخی را شکسته اند و در محوطه آتشکده نیز زباله های آن ها 
پراکنده شــده است. در اطراف آتشکده نیز نشانه هایی از حفاری غیرمجاز دیده می شود که البته 
به گذشــته مربوط می شود،  اما رها کردن آن گودال ها به حال خود، دیگران را هم تشویق به این 
تخلف می کند.این پژوهشگر میراث فرهنگی گفت:  کنارسیاه مجموعه ای است که از دو چهارتاقی 
تشــکیل شده، در یکی از آن ها آتش سپند بهرام فروزان بوده است و چهارتاقی دیگر که گرداگرد 
آن بســته اســت، به عنوان چهارتاقی با کاربری احتمالی اتاق موبدان یا جایگاه نگهداری وسایل 
آتش و یا چیزهای دیگری بود که بر ما روشن نیست. این مجموعه نزد باستان شناسان، معماران 
و پژوهشــگران جایگاه ویژه ای دارد و نخستین بار به وسیلۀ »لویی وانِدنبرگ« و »ماکسیم سیرو« 
در ســال ۱۹۶۱ میالدی پیدا و بررسی شده است. اگر به نگاره های ۵۰ سال پیش آن نگاه کنیم 

وضعیت امروز آن را دریافته و شاهد خواهیم بود که ویرانی آن دوچندان شده است.

وضعیت اسفناک آتشکده ساسانیان


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

