
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 5078پنج شنبه 1 دی 1401  27 جمادی االول 1444  22 دسامبر 2022  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وزیر آموزش و پرورش گفت: هفته آینده مدارس تعطیل نیست و من یادداشتی خدمت رئیس جمهور دادم که این تعطیلی ها تکرار نشود و مدارس باید در موارد نادر 
و حاد تعطیل شوند.به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران در ارتباط با تعطیلی مدارس در هفته ای 
که پشت سر گذاشته شد ضمن اشاره به مخالفت آموزش و پرورش با این نوع تعطیلی ها، اظهار داشت: حقیقتاً ما نگران دانش آموزان به دلیل این تعطیلی ها هستیم. 
شما می دانید آموزش مجازی در دوره آموزش عمومی و پیش دبستانی کارایی الزم را ندارد، البته می دانیم همکاران ما زحمت زیادی را در این زمان می کشند.وی 

عنوان کرد: من پیشنهاد دادم که مدارس تعطیل نباشد و رئیس جمهور نیز تاکید کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

نوری خبر داد؛

هفته آینده مدارس تعطیل نیست
info@sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان محیط  زیست اعالم کرد
چراغ های قرمز وضعیت تأمین آب 

کشور روشن شده است
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط منابع 
آبی کشــور هشــدار داد که چراغ های قرمز وضعیت تأمین آب 
کشور روشن شــده است.به گزارش ایسنا، علی سالجقه؛ معاون 
رئیس جمهور در دهمین جلســه ســتاد ملی سیاست گذاری و 
هماهنگی مدیریت پدیــده گردوغبــار ، در خصوص تأکیدات 
رئیس جمهور دررابطه  با محیط زیســت گفت: در دومین جلسه 
از شورای عالی محیط زیســت، جناب رئیس جمهور در خصوص 
موضوعــات مختلف محیط زیســتی صحبت کردنــد و یکی از 
مطالبات جدی ایشان اجرایی شدن قانون هوای پاک بود. ایشان 
به وزیر کشــور مأموریت دادند که نشست های تخصصی هوای 
پاک برگزار شود و دیشب نشست هوای پاک استان تهران برگزار 
شد که خوشبختانه آنجا تصمیمات عملیاتی خوبی برای چند ماه 

انتهایی سال گرفته شد.
 وی با بیان اینکه یکی از درخواســت های رئیس جمهور محترم 
در سفر به استان البرز، برطرف کردن مشکل تاالب صالحیه بود، 
تصریــح کرد: من در این منطقه چرای شــتر را دیده ام و از آنجا 
به عنوان یک منبع برداشت استفاده می شود. بعضی از مناطق ما 
به خاطر چرای دام حساس شده اند. در بعضی از نقاط تنها بحث 
چرای دام اهلی مطرح نیســت و چرای حیات وحش هم به نوعی 

مشکل ایجاد می کند. 

تعطیل کردن مدارس و کســب وکارها باید آخرین گزینه 
باشد

به گفتــه رئیس ســازمان محیط زیســت، تغییــر اقلیم تمام 
زیرساخت های کشــور و کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است 
بنابراین نباید تصور شــود که کشــور در شــرایط عادی است و 
می بایســت به صورت عادی کار انجام دهیم.  ســالجقه با تأکید 
بر اینکه مردم برای آلودگی هوا در رنج و مشقت هستند، گفت: 
تعطیل کردن مدارس و کسب وکارها باید آخرین گزینه باشد. باید 
ابتدا تکالیف دستگاهی انجام شــود. این اتفاق را باید از زوایای 
مختلف مورد بررســی قــرارداد، مردم از لحــاظ روحی و روانی 
تحت فشــار هستند. وی افزود: ســازمان حفاظت محیط زیست 
مکلف اســت که آمار و ارقام واقعی مصرف انرژی را در بیاورد تا 
ببینیم چه اتفاقی در کشور در حال رخ دادن است. رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط منابع آبی کشور اذعان 
داشــت: چراغ های قرمز وضعیت تأمین آب کشــور روشن شده 
است. هرچند وقت یکی از استان ها با مشکل مواجه می شود و در 
بحث مدیریت منابع آب اینکه به صورت مسکن از جای دیگری 
آب بیاوریم اصاًل پذیرفته شــده نیســت. منابع آب کشور قابل 
مدیریت اســت و نباید مردم را بترسانیم.وی تصریح کرد: امروزه 
علم خیلی از کارها را راحت انجام می دهد. ظرفیت های مختلف 
آبی در کشور وجود دارد که باید توسط مسئولین شناسایی شود 
و وزارت نیــرو به عنوان متولی امر باید تمام منابع آب کشــور را 
شناســایی و اولویت بندی کند. بعــد هم به لحاظ کیفی و کمی 
ارزیابی بشــوند تا در مواقع موردنیاز هرکدام وارد مدار بشوند و 

کشور با مشکل مواجه نشود. 

در تاالب ها حقابه ها رعایت نشده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت رعایت 
حقابه تاالب ها گفت: متأسفانه در تاالب ها اصاًل حقابه ها رعایت 
نشــده اســت. از ابتدا حرف ما همین بود که حقابه را سر تاالب 
تحویل بدهند و حقابه تاالب، حقابه کشاورزی و شهری نیست. 
شما از آن ابتدا آب را رها می کنید و در این مسیر مصرف کننده های 
متعددی وجود دارند که آب را اســتفاده می کنند. ما در ارومیه 
شدیداً مشکل داریم و به مرز بحران رسیده ایم. ارومیه حقابه دارد 
و باید ســریع تعیین تکلیف بشود. آنچه امروز به عنوان خسارت 
می بینیم ماحصل خشک شــدن همین تاالب های ما اســت که 
به صورت طبیعی آب داشــتند. وی در ادامه گفت: در خصوص 
تاالب های مشترک بین المللی، خوشــبختانه االن همه اعضای 
دولت بســیج شده اند و در مسائل مشترک خیلی خوب در کنار 
هم کار می کنند. وزیر محترم نیرو چندین بار در بحث افغانستان 
جلسه تشکیل داده اند. ســازمان محیط زیست هم مکلف است 

همان بحثی که سال ۸۴ شروع شده، را ادامه دهد. 
معاون رئیس جمهور دررابطه با اســتقبال کشورهای دیگر برای 
اســتفاده از تجربیات محیط زیســتی ایران گفت: خوشبختانه 
کشورهای همسایه اســتقبال خوبی می کنند حتی با وزیر امور 
خارجه مصــر هم که صحبت می کردم، ابــراز تمایل کردند که 
مشــارکت کنند. چون وقتی وارد فرودگاه قاهره می شــوید، از 
اطراف رود نیل مدام گردوغبار بلند می شــود. به ایشــان گفتم 
این اتفاق قابل درمان اســت و بیایید در اجالس تهران شــرکت 
کنید. سالجقه درباره طرح بیابان زدایی که سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور مطرح شــده اســت، متذکر شد: سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور به صورت قانونی تکلیف دارد 
که ســاالنه ۳۰۰ هزار هکتار بیابان زدایی انجام دهد. یک مانده 
اعتبار ۷-۸ هزار میلیاردتومانی داشــته اند که من این موضوع را 
در هیئــت دولت مطرح کردم و فکر می کنم در اعتبارات ســال 
۱۴۰۲ به نحوی دیده شده است و باید پیگیری شود تا در اختیار 
قرار بگیرد. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، وی ادامه داد: فکر می کنم ظرفیت اجرایی سازمان 
منابع طبیعی خیلی بیشــتر از ســاالنه ۳۰۰ هزار هکتار است و 
می توانند ســاالنه یک میلیون هکتار بیابان زدایی داشته باشند. 
ایــن کار را در اولویت آبخیز تاالبی قــرار دهید که هم تاالب را 
به عنوان یک منبع از دســت ندهیم و هم بتوانیم از برداشــت ها 

جلوگیری کنیم.

خبر جدید رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از رجیستری آیفون۱۴
نوسان قیمت دالر، بازار موبایل را شوکه کرد؟ 

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: افزایش قیمت ارز تاثیر آن چنانی روی بازار موبایل نداشته 
اســت، زیرا بازار دیگر کشــش افزایش قیمت را ندارد.مریم فکری: افزایش بیش از ۸ درصدی قیمت 
دالر طی یک ماه گذشته، بسیاری از بازارها را شوکه کرده است؛ به طوری که در این مدت به موازات 
افزایش قیمت دالر، ســایر کاالها نیز افزایش قیمت داشته اند. به نظر می رسد بازار موبایل هم که یک 
کاالی کامال وارداتی است، از این قاعده مستثنی نبوده؛ اگرچه بنا به گفته رییس اتحادیه فروشندگان 
موبایل، افزایش قیمت در این بازار جزئی بوده اســت.محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه فروشــندگان 
دســتگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره 
وضعیت بازار گوشی تلفن همراه با توجه به افزایش قیمت ارز، گفت: افزایش قیمت ارز تاثیر آن چنانی 
روی بازار موبایل نداشته است، زیرا بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد و برهمین اساس، با وجود 
این که نرخ دالر تغییر کرده و قیمت ها باال رفته، اما قیمت موبایل افزایش آن چنانی نداشــته است.وی 
با بیان این که کســبه حاشیه سود خود را پایین تر آورده اند، افزود: به همان اندازه که روی قیمت دالر 
رفته، به همان اندازه روی قیمت موبایل رفته است. این در حالی است که قبال وقتی قیمت دالر برای 
مثال ۲ هزار تومان گران می شد، یک دفعه ۲۰۰، ۳۰۰ هزار تومان تا یک و ۲ میلیون تومان روی قیمت 
موبایل می بردند. ولی االن چنین اتفاقی نمی افتد، چون بازار دیگر کشش افزایش زیاد قیمت را ندارد.

رییس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این 
پرســش که در طول یک ماه گذشــته ۹ درصد افزایش قیمت دالر داشتیم، افزایش قیمت موبایل به 
این نسبت نبوده اســت؟ تصریح کرد: افزایش قیمت تلفن همراه به این نسبت نبوده، خیلی کم گران 
شده است.رمضان ادامه داد: شاید برای مثال گوشی ای که ۵ میلیون تومان بوده، در حدود ۵ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان شده است.وی متذکر شد: البته در برخی از گوشی های تلفن همراه که در بازار کم 
شــده است، گرانی را شاهد بودیم. دلیل آن هم تعداد کم آن در بازار است، نه گرانی ارز. با این وجود، 
دولت و بانک مرکزی وعده داده اند که با راهکارهایی که اتخاذ شده، هفته آینده نرخ ارز ریزش خواهد 
داشت و در پی آن، قیمت موبایل هم کاهشی می شود.رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی 
و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشــاره به افزایش قیمت آیفون ۱۴ عنوان کرد: خرید و فروش 
آیفون ۱۴ ممنوع اســت و به همین دلیل آیفون۱۳ گران شــده است.رمضان درباره آخرین تصمیم ها 
درباره رجیســتری آیفون۱۴ گفت: سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد که اگر تا امروز برنامه ای داشته 
باشیم، فقط برای گوشی های مسافری است، چون به صورت مسافری وارد شده و حق گمرکی هم حتی 
از آن ها نگرفته اند.وی افزود: در حال حاضر برای این که مشکلی برای مردم به وجود نیاید، گفتند از این 
گوشی استفاده کنند تا راهکار پیدا شود. وگرنه به صورت تجاری هیچ کسی اجازه واردات ندارد.رییس 
اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش 
که تاکنون تصمیمی برای رفع محدودیت واردات آیفون ۱۴ گرفته نشــده؟ عنوان کرد: دنبال راهکار 
هستند تا مشکل مردم حل شود و کسانی که به صورت مسافری موبایل آورده اند، مشکلی برایشان پیش 
نیاید.رمضان در پاســخ به این پرسش خبرآنالین که آیا از ابتدای امسال کاهش تقاضا در بازار موبایل 
داشته ایم، تصریح کرد: کاهش خرید در بازار موبایل نداشته ایم و بازار روال عادی خود را می گذراند. شما 

نگاه کنید، آیفون ۱۴ که نیامد، آیفون۱۳ را که دولت اجازه داده، مردم می خرند.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛
کمبودهای دارویی مربوط به دولت سیزدهم نیست

وزیر بهداشــت، کمبودهای دارویی اخیر در کشــور را مربوط به دولت ســیزدهم ندانست.به گزارش 
خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، درباره اقدامات انجام شده برای جبران کمبود دارو در کشور، گفت: 
در حال حاضر ۹ هزار و ۶۰۰ قلم دارو در داروخانه ها داریم و داروخانه ها مملو از دارو بوده ولی ممکن 
اســت تنها چند قلم دارو با کمبود مواجه شود که همواره نیز چنین مشکالتی در کشور وجود داشته 
و مربوط به این دولت نیســت.وزیر بهداشت افزود: کمبود دارویی که اخیراً ایجاد شد، مربوط به آنتی 
بیوتیک و ســُرم بود و علت کمبود این دو قلم دارو نیز این بود که ما با یک آنفلوانزای زودرس مواجه 
شدیم.وی اضافه کرد: همین معضل در برخی کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و کانادا نیز وجود دارد چرا 
که آنفلوانزای زودرس باعث باال رفتن مصرف و مواجه شدن ما با کمبود دارو بود که البته این معضل 
با واردات و سه شیفت شدن تولیدات در حال جبران است.عین اللهی تصریح کرد: این قول را می دهم 

ظرف یک الی دو ماه آینده کمبود دارو در این چند قلم دارو جبران شود

مدیرکل مدیریت بحران اســتان تهران اعالم کرد کــه با توجه به صدور 
هشــدار زرد آلودگی هوا و همچنین آغاز فصل زمســتان ستاد مدیریت 
بحران استان تهران در آماده باش کامل قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، 
حامد یزدی مهر با اشــاره به صدور هشدار زرد آلودگی هوا توسط سازمان 
هواشناســی گفت: طبق اعالم هواشناســی از فردا پنجشنبه یکم دی ماه 
تا صبح جمعه دوم دی ماه شــاهد کاهش کیفیت هوا تا حد ناسالم برای 
گروه های حساس خواهیم بود، در همین راستا نیز همچون روزهای اخیر 
ســتاد مدیریت بحران به صورت آماده باش قــراردارد.وی افزود: با توجه 
به وضعیت آلودگی هوا به همه شــهروندان به ویژه سالمندان، کودکان و 
بیماران قلبی و تنفسی، اکیداً توصیه می شود که از ترددهای غیرضروری 
در این ایام و نیز ورزش در فضای باز پرهیز کنند.مدیرکل مدیریت بحران 
استان تهران با تاکید بر اینکه آلودگی های اخیر در پایتخت نیازمند اقدامات 
فوری از جمله جلوگیری از تردد وســایل نقلیه فرسوده در سطح شهر یا 

محدوده طرح آلودگی هوا است افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته وسایل 
نقلیه و سوخت موجود سهم به سزایی در تولید ذرات معلق دارند و از این 
میان سهم عمده آلودگی، مربوط به وسایل نقلیه فرسوده است که باید در 
این زمینه تمهیدات ویژه صورت بگیرد.وی به تولید آلودگی توسط منابع 
ساکن مثل صنایع تبدیل انرژی و موارد خانگی و تجاری نیز اشاره کرد و 
گفت: در خصوص بحران آلودگی هوا هر تصمیم کوتاه مدت و بلند مدتی 
برای بهبود شرایط، نیازمند تحلیل کارشناسی منابع تولید آالیندگی است.
یزدی مهر همچنین به آماده باش دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران 
برای ورود به فصل زمســتان نیز اشــاره کرد و گفت: از تمام اعضای عضو 
ســتاد مدیریت بحران خواسته شده که به طور مســتمر پای کار باشند 
و اقدامات الزم برای ایمن ســازی نقاط حادثه خیز در فصل ســرما را که 
پیش تر شناسایی شده انجام دهند و به همین ترتیب آمادگی کامل برای 

مقابله با حوادث غیرمترقبه و طبیعی را داشته باشند.

 انتقاد از تردد خودروهای فرسوده

آماده باش مدیریت بحران برای آلودگی هوا و شروع زمستان

یــک فعال کارگری با بیان اینکه قانون در خصوص فرایند تایید دســتمزد 
کارگران حجت را تمام کرده است، گفت: نباید افزایش تورم را گردن افزایش 
حقوق هــا بندازیم.برای مقابله با تورم باید از نوســان نرخ ارز جلوگیری و 
وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد.ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، افزایش 
۵۷ درصدی حقوق کارگران را دلیل اصلی تورم در کشــور ندانست و گفت: 
افزایش حقوق و دســتمزد در تورم بی تاثیر نیســت ولی هر اتفاقی که در 
جامعه می افتد درصدی از تورم را به خود اختصاص می دهد. بحث سیاست 
خارجی، تحریم های بیرونی، نوســانات نــرخ ارز و دالر و حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی همگی جزو عوامل اثرگذار در تورم اســت و تاثیر افزایش حقوق  در 
برابر آن ناچیز اســت.وی با طرح این پرسش که آیا دستمزد کارگران باعث 
شده افزایش قیمت دالر شد؟ با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی، گفت: نباید 

افزایش تورم را گردن حقوق کارگران بیاندازیم.اگر تورم ســه درصد بود می 
گفتیم تاثیر دستمزدها است ولی دستمزد ربطی به تورم این چنینی ندارد.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه طبق قانون، شورای عالی کار موضوع تعیین 
دستمزد کارگران را رسیدگی و تصویب می کند، ادامه داد: قانون در خصوص 
فرایند تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده و شرکای اجتماعی طبق 
ماده ۴۱ قانون کار جلســات دستمزد را برگزار و به مباحث مزدی ورود می 
کنند.چمنی تاکید کرد: اجازه دادن یا ندادن کســی یا تصمیمات خارج از 
شــورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دســتمزد کارگران ندارد و 
دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمی شود.وی 
در پایــان تصریح کرد: در بحث مقابله با تورم باید از افزایش نرخ ارز و دالر 

جلوگیری کرد و بیش از هر چیز وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد.

قانون حجت را در تعیین دستمزد کارگران تمام کرده است

اظهارات عجیب وزیر صنعت درباره گرانی خودرو

فاطمی امین: افزایش قیمت خودرو متاثر از نگاه مردم است، نه قیمت کارخانه
ساالری مطرح کرد:

5 میلیون لیتر بنزین در روز 
قاچاق می شود

ممنوعیت واردات و یک پرسش

مدیر عامل شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اظهار داشــت: روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق 
می شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جلیل ساالری در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا درباره ناترازی 
تولید و مصرف بنزین اظهار داشت: در حال حاضر تراز تولید و مصرف تعادل دارد اما موضوع این است که قاچاق 
صورت می گیرد و باید تمهیداتی برای مدیریت حوزه بنزین و گازوییل اندیشیده شود تا تامین انرژی پایدار باشد.

وی رقم قاچاق گازوییل را ۶ تا ۷ میلیون لیتر در روز اعالم کرد و افزود: روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق 
می شــود.مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: بخشی از قاچاق مربوط به مهاجرت 
کارتها است که باید کنترل شود.وی درباره کیفیت بنزین نیز گفت: همه محموله ها مطلوب و در حد استاندارد 
است و همه بنزین های معمولی و یورو  استانداردهای زیست محیطی را دارا هستند، تنها تفاوت در اکتان است 
که در بنزین معمولی اکتان ۸۷ و بنزین یورو اکتان ۹۲ است.ساالری در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره توزیع 

بنزین سوپر بیان داشت: دلیل چالشی....

نرخ سود بانکی چقدر زیاد می شود؟

واردات لوازم خانگی فعال آزاد نمی شود
معاون وزیر راه و شهرسازی:

جمعیت درگیر بافت فرسوده به ٢٢ میلیون نفر رسید

4

5

6

5

5

3

2

جزئیات میزان معامالت اوراق سکه و گواهی ارزی
تا پایان روز سه شنبه ۲۹ آذرماه بیش از ۷۰ میلیون ورقه اوراق سکه معادل ۷۰ هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دالر گواهی 
ارزی توسط متقاضیان خریداری شده است.به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، در صورت مطالبه خریداران اوراق سکه و گواهی ارزی، امکان تحویل 
ســکه و اسکناس ارز خریداری شده به مشتری در زمان سررســید در نظر گرفته شده است.گفتنی است، اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده 
و کلیه اشــخاص حقیقی می توانند حداکثر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری طال بدون محدودیت، 
نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، ۶ ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی 
اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های ســپرده ســکه بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کاالی ایران در آخرین 
جلسه معامالتی خواهد بود و در صورت مطالبه مشتری، امکان تحویل سکه خریداری شده به مشتری درنظر گرفته شده است.معامالت ثانویه اوراق سکه 
مرکزی، در بورس کاالی ایران انجام می شود و دارندگان اوراق در صورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس 
کاالی ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار 
ثانویه بورس کاالی ایران به قیمت روز را متعهد می شود.الزم به ذکر است، اوراق سکه بانک مرکزی عالوه بر امکان سرمایه گذاری در طال، قابلیت توثیق 
در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیالت را نیز دارد.همچنین حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق گواهی ارزی توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل 
ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. پرداخت وجه اوراق در زمان انتشــار صرفاً به »ریال« خواهد بود. بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت 
به تأمین ارز )دالر( و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می کند.همچنین دارندگان اوراق گواهی ارزی می توانند در زمان سررسید با پرداخت حق 

الوکاله تعیین شده اسکناس ارز را از بانک عامل دریافت کنند.
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نوری خبر داد؛
هفته آینده مدارس تعطیل نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: هفته آینده مدارس تعطیل نیست و من یادداشتی خدمت رئیس 
جمهور دادم که این تعطیلی ها تکرار نشــود و مدارس باید در موارد نادر و حاد تعطیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش )چهارشــنبه( در حاشیه جلسه 
هیئت وزیران در ارتباط با تعطیلی مدارس در هفته ای که پشــت سر گذاشته شد ضمن اشاره 
به مخالفت آموزش و پرورش با این نوع تعطیلی ها، اظهار داشت: حقیقتاً ما نگران دانش آموزان 
به دلیل این تعطیلی ها هستیم. شما می دانید آموزش مجازی در دوره آموزش عمومی و پیش 
دبستانی کارایی الزم را ندارد، البته می دانیم همکاران ما زحمت زیادی را در این زمان می کشند.

وی عنوان کرد: من پیشنهاد دادم که مدارس تعطیل نباشد و رئیس جمهور نیز تاکید کرد که 
مدارس مگر در موارد خیلی استثنایی نباید تعطیل باشد،.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در 
طول سال های گذشته مواردی بوده که تهران دومین شهر آلوده جهانی بوده اما مدارس تعطیل 
نبوده اســت. وقتی مدارس تعطیل می شوند، این گونه نیست که دانش آموزان در خانه بمانند 
و در بیشتر شهرهای ما دانش آموزان بیرون می آیند و با دوستان خود بازی می کنند و حضور 
مؤثر در کالس درس ندارند و این چیزی اســت که باعث نگرانی معلمان و اولیا می شود.نوری 
در پاسخ به این سوال که آیا هفته آینده نیز مدارس تعطیل خواهد بود، خاطرنشان کرد: هفته 
آینده تعطیل نیست و من یادداشتی خدمت رئیس جمهور دادم که این تعطیلی ها تکرار نشود 
و مدارس باید در موارد نادر و حاد تعطیل شوند و در مورد تعطیلی مدارس و تصمیم گیری در 

این زمینه باید دقت بیشتری شود.

گزیده خبر
در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

 وزیر کشور: استاندار جدید کرمانشاه 
انتخاب شد

وزیر کشور خبر داد که محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار جدید کرمانشاه 
انتخاب شدبه گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت اعالم 
کرد: اســتاندار جدید کرمانشاه انتخاب شد. ممکن اســت یکی دو نفر دیگر از 
استانداران هم تغییر کنند.وی در ادامه درباره مراحل تحقق دولت الکترونیک در 
مجموعه وزارت کشور اظهار کرد: مسئولیت دولت الکترونیک با وزیر ارتباطات 
اســت. کارهای خیلی خوبی صورت گرفته اســت. ایجاد دریچه واحد خدمات 
کار خوبی بوده اســت. دولت الکترونیک باید به دولت هوشــمند منتقل شــود 
و باید گام بلندتری برداریم که در دســتور کار اســت.وزیر کشور درباره امکان 
برگزرای انتخابات تمام الکترونیک خاطرنشان کرد: تایید برگزرای این انتخابات 
الکترونیکی با شورای نگهبان اســت. این انتخابات ها یک سلسله نگرانی هایی 
دارد که بعضا در برخی کشــورها مشکالتی را درســت کرده و صیانت کافی از 
آرای مردم نشده اســت، چون احتمال هک وجود دارد، بنابراین براساس آنچه 
در قانون پیش بینی شــده باید پیشــنهادات خود را به شورای نگهبان بدهیم 
و گام بــه گام در این حوزه جلو برویم.وحیــدی درباره آخرین تصمیمات برای 
ایجاد سه استان جدید اظهار کرد: مسائل تقسیمات استانی پیچیده بوده و ابعاد 
مختلفی دارد. پیشنهادات آماده شده و باید در کمیسیون های دولت مطرح شده 
و سپس به صحن دولت بیاید. کارهای تخصصی و اطالعاتی انجام شده و اکنون 
منتظر بررسی در کمیســیون های دولت است.وزیر کشور در پاسخ به پرسشی 
درباره بودجه ســال آینده وزارت کشور، گفت: بودجه بیشتر به حوزه  اجتماعی 
و شــهرداری اختصاص یافته است.۴ درصد ارزش افزوده که باید به شهرداری ها 
تعلق گیرد، پیش بینی شــده است و طبق قانون عمل شده است. ردیف خاصی 
برای بودجه امنیتی نداریم بودجه مختصری درباره مرزها داریم که در جای خود 
هزینه می شــود.وحیدی درباره بودجه دهیــاری ها نیز اظهار کرد: با افزایش ۱ 
درصد ارزش افزوده در بهمن سال گذشته، افزایش خیلی خوبی در حوزه بودجه 
شهرداری ها و دهیاری ها داشته ایم، ولی نوع تقسیم آن بر مبنای جمعیت بود، 
بنابراین برخی دهیاری ها از این حیث نگرانی داشــتند، ولی چون قانون در این 

امیرعبداللهیان:زمینه وجود داشت، ما کاری نمی توانستیم انجام دهیم. 
مداخله فرانسه در امور داخلی ایران 

غیرقابل قبول است
وزیر امور خارجه کشــورمان در دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه، 
مداخله فرانســه در امور داخلی ایران را غیرقابل قبول دانست و 
تاکید کرد مسیر دیپلماســی مرجح است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حســین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر 
درباره گفتگو با وزیر امور خارجه فرانســه، نوشــت: در حاشــیه 
کنفرانس بغداد ۲، مداخله فرانسه در امور داخلی ایران را غیر قابل 
قبول دانســتم.وزیر امور خارجه در ادامه این مطلب آورده است: 
مواضع فرانســه مورد گفتگو بود. توافق داریم که مسیر دیالوگ و 
دیپلماسی مرجح است. جمهوری اسالمی ایران، قوی و مستحکم 

است.

دیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه عربستان
  آمادگی ریاض برای ادامه مذاکره 

با ایران

وزیر خارجه کشــورمان در حاشــیه نشســت بغداد ۲ در اردن 
با وزیر خارجه عربســتان دیدار کرد.به گزارش ایســنا، حســین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشــورمان در توئیتر نوشت: من در 
کنفرانــس »بغداد-۲« برای تاکید مجدد بر حمایت خود از عراق 
شرکت کردم. در حاشیه این نشست فرصتی برای دیدار با برخی 
از همتایانــم از جمله وزرای خارجه عمــان، قطر، عراق، کویت و 
عربستان سعودی فراهم شد.وزیر خارجه عربستان سعودی نسبت 
به آمادگی کشــورش برای ادامه مذاکرات با ایران ابراز اطمینان 
کرد.امیرعبداللهیان پیش از این نیز  با محمد شــیاع الســودانی 
نخســت وزیر عراق، فواد حســین وزیر خارجه عراق، شیخ سالم 
عبــداهلل الصباح وزیر خارجه کویت، عبدالفتاح السیســی رییس 
جمهور مصر، کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه، شیخ محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر،  بدر 

بن سیف البوسعیدی وزیر خارجه عمان، دیدار کرده بود.

مخبر: 

بهره وری در جهان امروز بدون فعالیت های دانش بنیان امکان تحقق ندارد
در برنامه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور ضمن بررســی 
تعــدادی از طرح های نخبگان در حــوزه های مختلف صنعت، 
کشاورزی و سالمت، آخرین دستاوردهای داخلی در این حوزه ها 
از جمله داروهای جدید، آبیاری زیرسطحی، خوراک دام، مسکن 
پیش ســاخته و صنعت فرآوری پشم مورد بازدید قرار گرفت.به 
گزارش ایسنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با حضور در 
مجموعه شرکت های دانش بنیان »پیشران«، ابتدا در جلسه ای 
با مسئولین و مدیران این مجموعه ضمن قدردانی از تالش های 
صورت گرفته در راستای توسعه فعالیت های دانش بنیان، گفت: 
خوشبختانه این مجموعه به موضوعاتی ورود کرده که برخی به 
چالش هایی برای کشــور تبدیل شده و دستاوردهای حاصله به 
لحاظ راهبردی و کالن برای کشــور دارای اهمیت فراوان است.
وی بــا تاکید بر اینکه بهره وری در جهــان امروز بدون فعالیت 
های دانش بنیان امکان تحقق ندارد، افزود: کشــور از نیروهای 
جوان، تحصیلکرده، شــجاع و خطرپذیر برخوردار است که اگر 
احساس کنند چتر حمایتی باالی سر آنها قرار دارد، مسیر رشد 
و توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهند کرد.معاون اول رئیس 
جمهور با اشــاره به اینکه تأمین آب و غذا از چالش ها و مسائل 
اصلی آینده جهان خواهد بود، خاطرنشان کرد: دولت تأکید ویژه 
ای بر صیانــت از منابع آب و خاک و به ویژه خاک دارد چرا که 
معموال در روش های سنتی کشاورزی، منابع خاک دچار آسیب 
می شود.مخبر با اشاره به حوزه های مختلف فعالیت این شرکت 
ها در حوزه کشــاورزی تصریح کرد: موضوعاتی که شــما به آن 
ورود کرده اید به دلیل بهره گیــری از روش های دانش بنیان، 
قیمت تمام شده پایین و کاهش استفاده از کود و سموم، تا حد 

زیادی ضمن افزایش بهره وری، از آســیب به سالمت جامعه نیز 
جلوگیری می کند.معاون اول رئیس جمهور از مســئولین این 
شرکت ها خواست با توجه به ظرفیت ها و مزیت های هر استان، 
طرح هایی را متناســب با مسائل و چالش های اصلی آن استان 
در دســتور کار قرار دهند و افزود: البته نیاز نیست که طرح ها و 

کارها از ابتدا در مقیاس بزرگ انجام شــود چرا که ممکن است 
فعاالن هر بخش که به روش سنتی کار می کنند، در ابتدا حاضر 
به پذیرش ریسک نباشند اما اگر کارها در مقیاس کوچک انجام 
شــود و نتایج حاصله را مشــاهده کنند قطعا در ادامه همراهی 
کامل خواهند داشت.مخبر همچنین با اشاره به دستاوردهای این 

مرکز در حوزه دامپروری افزود: اصالح نژاد و خودکفایی در تأمین 
خوراک دام از اقدامات مثبتی اســت که می تواند میزان آسیب 
به دامداری های کوچــک و خانگی را به حداقل ممکن کاهش 
داده و فعاالن این بخش را مورد حمایت قرار دهد.در این جلسه 
مسئولین شرکت های دانش بنیان نیز گزارشی از دستاوردها و 
روش های ایجاد تحول در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آب 
و خاک کشــور، روش های نوین دام پروری، محصوالت جدید 
حوزه سالمت، روش های درمانی جدید و... ارایه کردند.بر اساس 
این گزارش، با اجرای برنامه های دانش بنیان تدوین شــده، از 
کشاورزی سنتی به کشاورزی هوشمند، فوق پیشرفته و پیشتاز 
خواهیم رســید و تحوالتی بزرگ و اساسی در صرفه جویی آب، 
بهــره وری در تولید محصوالت کشــاورزی و حل بحران آب در 
کشور ایجاد خواهد شد.کاهش معنادار مصرف آب، رفع آلودگی 
آب از طریق کنترل میزان و نوع کود و سموم و تحوالت عظیم در 
سه بخش آب، غذا و سالمت از جمله دستاوردهای اجرای برنامه 
های پیش بینی شده این مجموعه خواهد بود.گفتنی است این 
برنامه ها قرار اســت با رویکرد مردم پایه و با استفاده از ظرفیت 
های بالقوه و بالفعل مردم در قالب ایجاد نهضت پیشــران بزرگ 
مردمــی و دانش بنیان اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی اجرایی 
شــود.در پایان ایــن برنامه معاون اول رئیــس جمهور از برخی 
پروژه ها و طرح های عملیاتی این مجموعه دانش بنیان از جمله 
مســکن بتنی پیش ساخته، سیستم ســیالژ علوفه و یونجه تر، 
سیســتم آبیاری زیر سطحی، ماشین آالت جدید حفاری، کیت 
های تخصصی تشــخیص بیماری و ماشین آالت فرآوری پشم 

دام بازدید کرد.

ســخنگوی دولت بیان کرد: برنامه هفتم 
توســعه در حال تدوین است و به محض 
نهایی شــدن در ســازمان برنامه و بودجه 
در دســتور کار هیئت دولت قرار می گیرد 
و جلســات آن نیز فوق العاده برگزار خواهد شــد.به گــزارش خبرنگار مهر، علی 
بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران با تبریک شــب یلدا اظهار داشــت: عیدی دولت در این شب 
با واریز سود سهام عدالت آغاز شده است. امیدواریم که این عیدی مناسبی برای 
شب یلدا باشد.وی عنوان کرد: در جلسه امروز هیئت دولت با تقدیر از فعالیت های 
قریب به یک ساله امیری اســتاندار کرمانشاه، با انتصاب محمدطیب صحرایی به 
عنوان اســتاندار جدید این اســتان موافقت شد.سخنگوی دولت با بیان اینکه در 
حاشیه جلســه امروز هیئت دولت گزارش هایی از برخی آمارهای بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و وزارت کار ارائه شــد، گفت: گزارش وزیــر اقتصاد حاکی از آغاز 
نمایان شــدن آثار مثبت ناشی از سیاست مردمی سازی یارانه ها بود که به عنوان 
نمونه در بخش تولیدات کشاورزی واردات بسیاری از کاالهای اساسی مرتبط با این 
بخش، کاهش چشــمگیری در همین مدت چند ماه گذشته داشته است.بهادری 
جهرمی خاطرنشــان کرد: روغن آفتابگردان ۴۰ درصد، گندم ۲۸ درصد، کنجاله 

۶۰ درصد و ذرت ۱۶ درصد کاهش واردات داشــته است. رشد اقتصادی تابستان 
سال گذشته که یک درصد بوده امسال به ۶/۳ درصد رسیده است.وی اضافه کرد: 
در حوزه ارزی هم با افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما در همین هشت 
ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته مواجه هستیم. در سال پیش ۶/۱۹ 
میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده بود و امسال ۱/۳۲ میلیارد دالر ارز در 
ســامانه نیما عرضه شده است.سخنگوی دولت در رابطه با اختالف میان دولت و 
مجلس برای ارائه بودجه و برنامه هفتم به مجلس تصریح کرد: در خصوص بودجه 
و برنامه هفتم، هماهنگی ها مســتمر میان هیئت رئیسه مجلس، رئیس جمهور و 
نهاد دولت در حال انجام اســت.بهادری جهرمی خاطرنشــان کرد: از شهریور ماه 
ماه سیاســت های کلی برنامه هفتم ابالغ شد. دولت مکلف بود هم قانون بودجه 
۱۴۰۲ را در چارچوب سیاست های برنامه هفتم و هم قانون برنامه هفتم را آماده 
کند و هر دو تکلیف را با ســرعت، جدیت و توأمان پیش برد. ضروری بود شبانه 
روزی برای این دو وقت گذاشــته شودوی اضافه کرد: الیحه بودجه زودتر آماده و 
تقدیم دولت شــد. دولت ۱۸ جلسه برگزار کرد و قریب به ۶۰ ساعت جلسه فوق 
العاده برگزار شد و سعی شد به تفصیل مفاد بودجه ۱۴۰۲ متوازن و هماهنگ با 
قانــون برنامه و در چارچوب برنامه هفتم تدوین و پس از تعطیالت مجلس برای 
آنها ارســال شود.سخنگوی دولت بیان کرد: مجلس در حال اصالح فرآیند تقدیم 

الیحه بودجه به مجلس است و رایزنی ها میان دو نهاد صورت گرفته و دولت باید 
نیم نگاهی به قانون جدید داشته باشد تا الیحه تنظیمی را با فرایند جدید تطبیق 
دهد.بهادری جهرمی ادامه داد: توأمان با این حوزه، برنامه هفتم نیز در حال تدوین 
اســت و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه در دستور کار هیئت دولت قرار 
می گیرد و جلسات آن نیز فوق العاده برگزار و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس 
شورای اسالمی می شود تا دولت تکلیف خود در دو حوزه را در موعد قانونی خود 
انجام دهد.وی با اشــاره به مصوبات جلسه امروز هیئت دولت، بیان کرد: در یکی 
از این مصوبات همه دســتگاه های اجرایی و همه زیرمجموعه های این دستگاه ها 
مکلف شدند کلیه کارکنان و کلیه افرادی که به هر نحو حقوق و مزایایی را از این 
دستگاه ها دریافت می کنند حتی اگر کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی نباشند، 
اطالعات آنان را با هدف افزایش انضباط مالی و ساماندهی بهتر نیروی انسانی در 
ســامانه مربوط به این حوزه ثبت کنند.سخنگوی دولت افزود: امروز مصوب شد 
حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی ساماندهی 
شــود و همه این شــرکت ها و مؤسســات انتفاعی و بانک های وابسته به دولت و 
شــرکت های تابع آنان و هر شــرکتی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند 
مکلف شــدند در چارچوب این دســتورالعمل صرفاً پرداخت ها به هیئت مدیره و 
مدیران عامل و اعضایی که منصوب دولت هستند را داشته باشند.بهادری جهرمی 
گفت: همه این شــرکت ها در سطوح تعیین شده که پیش از این در دستورالعمل 
احراز صالحیت مشخص شده، سقف دریافتی و شیوه های پرداختشان هم معلوم 
شده و هرگونه پرداخت وجهی خارج از دستورالعمل تحت هر عنوان ممنوع شده 

است.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: ممکن 
اســت ما روزانه حدود یک میلیون بشــکه نفت به 
فروش برسانیم، اما وصول این منابع بعضاً از یک ماه 

تا شش ماه طول بکشــد.محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان 
تحقق درآمدهای نفتی، گفت: میزان فروش نفت و میزان تحقق درآمدهای نفتی دو مقوله 
جداست و با یکدیگر تفاوت دارند.وی بیان کرد: برای مثال، امکان دارد که ما در ماه جاری 
روزانه حدود یک میلیون بشــکه نفت به فروش برسانیم، اما وصول این منابع بعضاً از یک 
ماه تا شش ماه طول بکشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
گــزارش میزان فروش نفت با گزارش مربوط به میزان وصول درآمدهای نفتی تفاوت دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد.نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلــس مبنی بر اینکه تنها ۵۶ درصد درآمدهای نفتی 
محقق شده اســت، اظهار داشت: اگر نظر مرکز پژوهش های مجلس این است که وصول 
منابع ناشــی از فروش نفت با عدد فروش همخوانی ندارد، یک امر طبیعی اســت. شــما 
می توانید نفت را به فروش برســانید و ســپس وصول آن به مرور انجام شود.پورابراهیمی 
تاکید کرد: امسال میزان فروش نفت افزایش یافته است و فروش نفت و فرآورده های نفتی 

درآمدهای ارزی قابل توجهی را برای ما به همراه داشته است.

بهادری جهرمی در حاشیه دولت:

برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است
پورابراهیمی:

فروش نفت افزایش 
یافته است
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گزیده خبر

 اعالم جزییات افزایش پلکانی حقوق ۱۴۰۲
فرمول افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد

رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان 
طی ســال آینده افزایشــی اجرایی خواهد شــد که موجب تورم نشود، زیرا 
افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت اســت.به گــزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
میثم لطیفی در حاشــیه مراســم پایان دوره آموزشــی و ارزیابی ویژه جذب 
نخبگان در دســتگاه های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در ســال 
آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با 
دستور رییس جمهور در عادالنه سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.

وی افزود: این فرآیند پیچیده و طوالنی مدت اســت و مقاومت هایی در برخی 
دستگاه ها نســبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت های رییس 
جمهوری پیشــنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت 
است بر اســاس آیین نامه ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان 
برنامه و بودجه تهیه می شــود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره وری کارکنان 
باشد.رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس 
آنچه که در حکم اســت اعمال می شــود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز 
مدنظر قرار می دهیم.لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود 
خطر قرمز ما اســت؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و 
افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی گیرد اشکال ندارد؛ 
اما تورم نداشــته باشیم.وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه 
ســناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته ایم سناریو اول این است 
که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که 
متناسب با دهک های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان 
در نظــر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعالم شــد.وی ادامه داد: مجموع 
ایــن رقم را می خواهیم بــا توجه به درآمدهای دولــت از ۲۰ درصد افزایش 
نیابد؛ اما از ســوی دیگــر توزیع حقوق را به نفع افــرادی که درآمد کمتری 
دارند را تغییر دهیم.رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای 
شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی 
تعییــن کنیم منعــی نداریم البته مالحظاتی را باید مــورد توجه قرار دهیم.
لطیفی تاکید کرد: نخســت اینکه نیاز واقعی دســتگاه ها باید مشخص شود؛ 
زیرا شرکت ها بر اساس نیاز واقعی شرکت ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه 
ساختار اداری دستگاه های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب سازی شود، 
کارسنجی، زمان ســنجی در دستگاه ها انجام شود.وی ادامه داد: برآورد دقیق 
تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه ها 
برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می بندند و آن شرکت برای انجام 
خدمت می تواند از ۱۰ نفر با یک ســطح از بهره وری اســتفاده کند یا از ۳۰ 
نفر با ســطح دیگری از بهره وری اســتفاده کند.معاون رییس جمهور اظهار 
کرد: بایستی متناســب با نیاز واقعی و بهره وری دستگاه های اجرایی و اینکه 
هزینه های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و 

این محل بحث در مجلس شورای اسالمی است.

تشریح جزییات استیضاح وزیر اقتصاد
 »خاندوزی« درباره وضعیت آشفته بازار ارز 

پاسخ دهد
عضــو کمیســیون اقتصادی اظهار داشــت: مدیریــت اصلی منابــع ارزی، 
سیاســت های مالی و پولی بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است 
و این دو مســئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس استیضاح وزیر 
اقتصاد را پیگیری می کند.سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلــس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه اســتیضاح وزیر 
اقتصاد به دلیل عملکرد وی در بیش از یک ســال گذشــته در مجلس آغاز 
شــده  است، اظهار داشت: امضاهای نمایندگان برای استیضاح آقای خاندوزی 
در حال جمع آوری اســت. وی درباره عملکرد ضعیــف وزیر اقتصاد و رییس 
بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و ســرایت تبعات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد 
گفت: مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاســت های مالــی و پولی بر عهده وزیر 
اقتصاد و رییس بانک مرکزی اســت و این دو مســئول باید امروز پاســخگو 
باشــند، از این رو مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری می کند. همچنین 
محمد حســن آصفری نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها  
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه اســتیضاح وزیر اقتصاد 
کلید خورده، اظهار داشــت: در حال حاضر مجلــس پیگیر وضعیت بازار ارز 
اســت و وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی درباره این وضعیت باید پاسخگو 
شــوند هر چند مجلس نمی تواند به بحث بانک مرکزی ورود کند، موضوع را 
از طریــق وزیر اقتصاد مطالبه و پیگیــری می کند. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد 
باید درباره وضعیت آشفته بازار ارز که متاسفانه صدای همه را درآورده است، 
پاســخ بدهد. شــاهد افزایش روزانه قیمت سکه هســتیم و وزیر اقتصاد باید 
دربــاره عدم نظارت بر عملکــرد بانک ها و روند ُکند پرداخت تســهیالت به 
مردم توضیــح دهد. آصفری با بیان اینکه مهمترین گالیه نمایندگان مجلس 
از وزیر اقتصاد وضعیت آشــفته نرخ تورم و نرخ ارز اســت، گفت: وزیر اقتصاد 
باید درباره گرانی های افسارگســیخته و افزایش ها پاسخ دهد. البته بخشی از 
این موضوعات به عملکرد مســئوالن و مدیران در بانک مرکزی برمی گردد اما 
برای کنترل این وضعیت الجرم باید وزیر اقتصاد اســتیضاح شود. وی تاکید 
کرد: البته فراموش نشود که آقای خاندوزی در جلسه رای اعتماد وعده هایی 
را مطرح کرد که نتوانســت آنهــا را محقق کند که یکــی از این موضوعات 
بهبود وضعیت بازار ســرمایه و بورس بود و وزیر اقتصاد پس از گذشــت ۱۶ 
ماه نتوانست برنامه کاری ارائه شده در جلسه رای اعتماد را به اجرا برساند. 

دکتر پرنیان شهردار صدرا:
تعداد 7 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل 

عمومی شهر صدرا افزوده شد
به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رســانی شــهرداری و 
شورای اسالمی صدرا: آیین بزرگداشت هفته حمل و نقل  با 
حضور دکتر پرنیان شــهردار صــدرا، مهندس عزیزی رئیس 
شورای اسالمی شهر ، اعضای شورای اسالمی شهر ، جمعي از 
معاونین و مدیران شهرداری ، شهروندان و معتمدین محالت 

شــهرصدرا برگزار گردید.دکتر پرنیان شهردار صدرا در این آیین با تبریک روز حمل 
و نقل و بیان اینکه یکی از زیرساخت های توسعه پایدار، توسعه حمل و نقل عمومی 
در جهت تسهیل تردد شهروندان و خدمت رسانی به عموم مردم است گفت: مخاطب 
حوزه حمل نقل درون شــهری تقریبا قشــر ضعیف جامعه می باشد و این موضوع 
مسئولیتی فراتر از بعد اجرایی و قانونی برای مجموعه مدیریت شهری از لحاظ عرفی، 
وجدانی و اجتماعی ایجاد می نماید. در همین راســتا با تایید شــورای اســالمی در 
سالهای گذشته مبنا را بر نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی قرار 
داده و تعداد اتوبوس های شــهری  به ۱5 دســتگاه افزایش یافت.دکتر پرنیان گفت: 
امســال با یک سیاست انقالبی در شورا و شهرداری توانستیم از سهمیه اتوبوس های 
یارانه ای و مساعده دولت ۱۳ دستگاه اتوبوس و ۶ دستگاه ون درون شهری را تامین 
کنیم، همچنین تعداد ۳ دســتگاه اتوبوس دیگر نیز از طریق سهمیه آزاد خریداری 
خواهد شــد تا جمع اتوبوس های خریداری شده تا پایان سال به ۱۶ اتوبوس افزایش 
یابد که از این تعداد تاکنون ۷ دستگاه تحویل شهرداری شده است و مابغی نیز طی 

ماه های آینده تحویل خواهد شد.

خطر فرونشست زمین در دشت کرج جدی است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت: دشت کرج 
یکی از دشــت های با نرخ باالی فرونشســت زمین محسوب 
می شود که عدم توجه به محدوده های قرار گرفته در معرض 
این پدیده، اثرات زیان باری را برای ســاکنین در پی خواهد 
داشت.عباس سعیدی کیا با اشاره به اینکه یکی از مهمترین 

دالیل فرونشست زمین در کشور عدم مدیریت صحیح آب های زیرزمینی و برداشت 
بی رویه از آنها اســت، توضیح داد: این نشســت ها عالوه بر هدر رفت برگشت ناپذیر 
منابع زیرزمینی، در صورت واقع شــدن در زیرســازه های حیاتی انرژی مثل خطوط 
انتقال انرژی گاز و برق، تاسیســات حمل و نقل ماننــد پل ها و جاده ها و همچنین 
 ابنیه و ســاختمان ها امکان بروز حوادث و فجایع اسفناکی را به دنبال خواهد داشت.

 وی در ادامــه افزود: متاســفانه دشــت کــرج یکی از دشــت های با نــرخ باالی 
فرونشســت زمین محســوب می شــود که عدم توجه به محدوده هــای قرار گرفته 
 در معــرض این پدیــده، اثرات زیان باری را برای ســاکنین در پی خواهد داشــت.
ســعیدی کیا تاکید کرد: بر این اســاس با هدف جلوگیــری از پیامدهای منفی این 
پدیــده، طبق مصوبه اخیر شــورای عالی شهرســازی و معمــاری در این خصوص، 
توجه به ساخت و ســازها در نقاط بحرانی، در نظر گرفتن این محدوده ها در فرآیند 
تهیه طرح ها و تدوین ضوابط، مقاوم ســازی زیر ســاخت ها و شریان های حیاتی در 
 دشــت های درگیر باید در اولویت اجرایی کلیه دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

این مسئول در پایان با اشاره به آنکه شهرداری کرج در حال حاضر محدوده های دارای 
فرونشســت را در فرآیند طرح های در دست تهیه مد نظر قرار داده است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مبنی بر لزوم تدوین ضوابط و 
آیین نامه های اجرایی مربوط به پدیده فرونشست زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، 
به محض ابالغ ضوابط و مقررات مربوطه، شــهرداری کرج نیز این مهم را در فرآیند 
صدور پروانه و همچنین ساخت و سازهای عمرانی خود در دستور کار قرار خواهد داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

جمعیت درگیر بافت فرسوده به ٢٢ میلیون نفر رسید
معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: براساس آمار سال ٩5 
جمعیت ۱٩.5 میلیون نفر در بافت فرســوده مستقر هستند که 
برآورد می شود این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون نفر برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد آیینی در نشست خبری 
با اشاره به گسترده بافت فرسوده در کشور اظهار داشت: براساس 
آمار سال ٩5 جمعیت ۱٩.5 میلیون نفر  در بافت فرسوده مستقر 
هستند که برآورد می شود این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون 
نفر برســد. وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت شهری در بافت 
فرسوده ساکن هستند ، ادامه داد : یک سوم جمعیت شهری در 
بافت فرســوده حاضر هستند و در حال حاضر  ۲ میلیون و ۶٨۰ 
هزار واحد هیچ ســازه ای ندارند و این سقف های لرزان در معرض 
خطرات بالیای طبیعی مانند زلزله قرار دارند و بسیار خطر پذیر 
هستند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد: واحدها 
در بافت های فرسوده از لحاظ ویژگی های نفوذناپذیری و ریزدانگی 
مســتعد بحرانی ترین خطرات هستند. آیینی افزود : از زمان آغاز 
نوسازی بافت های فرســوده یعنی از سال ٨۴ تا به سال ۱۴۰۰ 
حدود ۲۲۰ هزار از واحدها در بافت فرســوده تخریب شده اند و 
به جای آن ۷۲۰ هزار واحد جدید ســاخته شده است. وی با بیان 
اینکه با حجم باالیی از واحد ها در بافت فرســوده مواجه هستم و 
برای بهبود شرایط چاره ای جز مردمی  سازی اجرای نوسازی بافت 
فرســوده نداریم، گفت: باید به جریان نوسازی سقف های لرزان 
شتاب ببخشیم و موضوع این است که اقشار ساکن این بافت، از 
اقشار کم درآمد جامعه هستند و از سوی دیگر به دلیل شرایط این 

بافت، ورود انبوه سازان و سرمایه گذاران به این بافت ها و مناطق 
به صرفه نیست و نسبت به سایر مناطق مرغوبیت الزم را ندارند 
و از این رو انبوهسازان رغبتی به سرمایه گذاری در این مناطق را 
ندارند، از این یک بسته تشویقی برای نوسازی بافت های فرسوده 
تدوین و ابالغ کرده ایم. معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به 
جزییات طرح تشــویقی گفت: اولین موضوع کاهش هزینه های 

غیر ســاختمانی بوده و در این اقدام تخفیفات 5۰ درصدی برای 
صدور پروانه، انشعابات و ... در نظر گرفته شد و این تخفیفات به 
طور میانگین در ســطح کشور هزینه تمام شده ساخت را در هر 
مترمربع تا 5۰۰ هزار تومان کاهش می دهد. وی ادامه داد: از دیگر 
مشوقات تسهیالت بانکی است به طوریکه هر واحدی که سرمایه 
گــذاری به تامین مالی اضافه کند به همان اندازه بانک هم آورده 

خواهد داشت و تسهیالت هم ارزان قیمت خواهد بود. مدیرعامل 
شــرکت بازآفرینی شهری گفت: مشوق سوم بحث اسکان موقت 
برای متقاضیان نوســازی بافت فرســوده هستم و از دیگر برنامه 
های در نظر گرفته شــده اجرای طرح کلید به کلید است. بسته 
پنجم هم مشوق های شهرسازانه و کالبدی بوده به این معنا که 
وابسته به اعتبارات نبودیم و مشوق هایی از جنس تراکم و سطح 
اشــغال در نظر گرفته ایم. آیینی در توضیح هر یک از مشــوق ها 
تاکید کرد: واحد های کمتر از 5۰ متر نباید در طرح نوسازی بافت 
فرســوده رها شوند و مشوق هایی برای واحد های تجمیعی که به 
بیشتر از 5۰ متر می رسد ابالغ شده همچنین به واحد های ۱5۰ 
متر و ۲۰۰ متر یک پارکینگ رایگان داده می شــود و همچنین 

با پارکینگ کامل امکان نصب درب دوم را هم خواهند داشت.
وی افزود: از دیگر مشــوق ها برای تجمیع واحدها این اســت که 
یک تراکم تشویقی خواهند داشــت و در بحث نفوذ ناپذیری به 
معابر ۱۲ متری باالتر یک طبقه تراکم تشویقی و امکان یک طبقه 
همکف غیرمسکونی و تجاری مشوق داده شده است. معاون وزیر 
راه و شهرســازی گفت: همچنین برای تجمیع بلوکی دو طبقه 
تراکم تشویقی و دو طبقه همکف غیر واحدی به عنوان مشوق در 
نظر گرفته شــده است. همچنین این واحدها امکان پارکینگ رو 
باز هم خواهند داشت.وی با بیان اینکه در دو ماه گذشته از ابالغ 
این طرح تشویقی روند نوسازی بافت فرسوده سرعت پیدا کرده، 
گفت: در ۳۰ آذر امسال نسبت به ۳۰ آذر پارسال صدور پروانه 5۷ 

درصد و تعداد واحد ۴۶ درصد افزایش یافته است.

فرایند پرداخت بخش نخســت ســود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ درحالی از امروز آغاز شده اســت که میزان سودی که هر مشمول دریافت می کند متفاوت است.به گزارش ایسنا، سود 
ســهام عدالت ســال ۱۴۰۰ قرار اســت طی دو مرحله به حساب مشموالن واریز شود. بر این اساس مرحله نخست آن از، چهارشــنبه ۳۰ آذر به واریزی می شود و مرحله دوم آن نیز 
طبق وعده مسئوالن به پایان سال جاری موکول شده است.البته میزان سودی که مشموالن دریافت خواهند کرد متفاوت خواهد بود. این مبلغ به عواملی از جمله ارزش اولیه سهام 
هر فرد و اینکه آیا ســهامدار در زمانی که فروش ســهام عدالت امکان پذیر بود، ســهام خود را فروخته بود یا خیر، بستگی دارد.در این راستا، سود علی الحساب به حساب هر دو گروه 
مســتقیم و غیرمســتقیم مشموالن سهام عدالت واریز می شود و در مرحله نخست سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴5۲، ۴٩۲ و 5۳۲ هزار تومان دارند به ترتیب 5۱۰، 555 و 
۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۱۲٨ هزار تومان سود علی الحساب دریافت می کنند.مشموالن سهام عدالت باید توجه 
داشــته باشــند که برای دریافت ســود باید حتما در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند. حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار نفر از سهامداران عدالت همچنان با مشکل شبای بانکی معتبر 
روبرو هســتند که این افراد می توانند با ثبت نام و احراز هویت در ســامانه جامع اطالعات مشــتریان )sejam.ir( یا درج شماره شــبای معتبر خود در سایت sahamedalat.ir در فرایند 

دریافت سود سهام در مراحل بعدی قرار بگیرند.

هرمشمولسهامعدالتچقدرسوددریافتمیکند؟

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقایان ذکر علی و کامبیز شــهرتین فرخی و خانم زهرا میرزائی ثمین ضمن تسلیم دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت 97 متر مربع قطعه 1 تفکیکی به شماره 33445 فرعی 
از 170 اصلی مفــروز از پالک 1810 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی 
شهرســتان کرج به شماره های چاپی 543850 و 583848 و 543849 سری ه 98 و 
شماره دفتر الکترونیک 139920331011021470 و 139920331011021471 و 
139920331011021472 بنام آقایان ذکرعلی فرخی و کامبیز فرخی و زهرا میرزائی 
ثمین صادر و بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و نامبردگان تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اند . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل 
گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .

 برابر سند رهنی شماره 10619 مورخ 1390/11/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 98 
شهر کرج استان البرز ششدانگ در رهن بانک مسکن قرار دارد .

حسین رضا نوری شاد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده  )شناسه 507/ف (
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مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
ادارات پرمصرف در رعایت دمای رفاه اهتمام 

جدی داشته باشند
رعایت دمای رفــاه و الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی 
در ادارات دولتــی و مراکز عمومــی و صنایع بصورت 
جدی باید رعایت شــده و همه مشــترکین نسبت به 
صرفه جویی در مصرف گاز اقدام کنند.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، میر سعید سید 
متین، مدیر عامل این شرکت در حاشیه جلسه مدیریت بحران با محوریت کنترل 
مصرف گاز ضمن بیان مطلب فوق؛ اظهار داشت: با توجه به افزایش قابل مالحظه 
مصرف گاز در کشور در زمستان سال جاری و به منظور جلوگیری از  افت فشار 
و قطع احتمالی گاز و رعایت الگوی بهینه مصرف در سطح ادارات و مراکز دولتی 
و صنعتی ، نیروهای ارزیاب شرکت گاز استان روزانه از عملکرد ادارات ، به شکل 
حضوری ،  بازدید نموده و گزارش نتایج حاصل به مراجع ذیصالح ارائه می شود.
سید متین همه مشترکین گاز طبیعی در استان را به صرفه جویی توصیه نمود 
و رعایت دمای رفاه )18 تا 21 درجه سانتی گراد( را برای گذر از زمستان امسال 
الزامی برشمرد و گفت: مصرف گاز طبیعی در سطح استان در هفته قبل  از مرز 
9 میلیون متر مکعب در روز گذشته ؛ که در این خصوص صرفه جویی مشترکین 
گاز طبیعی در اســتان نقش چشمگیری در کاهش مصرف کل روزانه در دو روز 
اخیر داشته است.سید متین تنظیم ســامانه های گرمایشی و خودداری از گرم 
کردن بیش از اندازه محیط اداری به ویژه اتاق ها و بخش هایی همچون ســالن 
های جلسات که به شکل منظم مورد استفاده نیستند، استفاده از درهای ویژه در 
ورودی ســاختمان های اداری به منظور جلوگیری از هدررفت انرژی، استفاده از 
پنجره های دوجداره، قطع گرمایش اتاق های بدون اســتفاده، تعمیر، بازسازی و 
به روزرسانی کلیه سامانه ها و تجهیزات انرژی بر و موتورخانه ها و خاموش کردن 
موتورخانه ها یک ساعت قبل از اتمام ساعات اداری را از جمله راهکارهایی دانست 

که به ادارات در کاهش مصرف انرژی، کمک خواهد نمود.

معابر ۲۰ روستای گنبدکاووس درحال 
آسفالت است 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اســالمی گنبدکاووس از درحال انجام بودن عملیات 
آسفالت معابر 2۰ روستای این شهرستان در 2 بخش مرکزی و "داشلی برون" 
خبر داد و گفت: هزینه آسفالت معابر این تعداد روستا ۳۰۰ میلیارد ریال است. 
مرتضی صابری درحاشــیه آغاز مرحله نخست عملیات آسفالت بخشی از جاده 
موسوم به مال بازار )میدان فروش دام( گنبدکاووس حدفاصل مصلی بزرگ اهل 
ســنت این شهرستان تا سه راهی "ارمی آباد - آق قایه" افزود: از مجموع اعتبار 
مورد نیاز برای آســفالت معابر 2۰ روستای گنبدکاووس 1۷۰ میلیارد ریال آن 
از محل منابع قیر رایگان و 1۳۰ میلیارد ریال هم از منابع مشــترک و همیاری 
دهیاران و 2 بخشــداری  تامین شده است. وی اضافه کرد: عملیات آسفالت این 
تعداد روســتا که در مجموع 1۰۰ هزار مترمربع مساحت دارند، تا پایان امسال 
انجام خواهد شــد. صابری ادامه داد: برای مرحله نخســت زیرسازی و آسفالت 
بخشــی از جاده موســوم به مال بازار گنبدکاووس حدفاصل مصلی بزرگ اهل 
ســنت تا ســه راهی ارمی آباد - آق قایه که حدود یک کیلومتر طول و 11 متر 
عرض دارد مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع اســتانی پیش بینی شــده که 

تاکنون 1۵ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است. 

گزیده خبر
توزیع روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر فرآورده 

نفتی در کشور
پخش  ملــی  شــرکت  مدیرعامل 
ایــران گفت:  نفتی  فرآورده هــای 
روزانه 2۵۰ میلیــون لیتر فرآورده 
نفتی در کشــور توزیع می شود که 
۷۰ درصد آن توسط ناوگان زمینی 
در حال انجــام اســت.به گزارش 
ایسنا، علی اکبر نژادعلی در مراسم 
عملیاتی شــدن اولین تفاهم نامه ســه جانبه در خصوص نوسازی و تقویت 
ناوگان حمل و نقل فرآورده های نفتی کشــور با بیان اینکه سوخت رسانی 
فرایند ویژه ای اســت که در کشور انجام می شود، اظهار کرد: در این بخش 
شرکای تجاری متعددی  داریم که تعداد زیادی از آنها در حمل و نقل زمینی 
فعال هستند.وی با تاکید بر اینکه برای برای نوسازی نیاز است اقداماتی انجام 
شود، گفت: در تفاهم نامه ساخت ۵۰۰ نفتکش جاده ای در سال گذشته، بعد 
از گذشــت 1۰ ماه به راه اندازی و نوسازی این ناوگان رسیدیم و امیدواریم 

بتوانیم حداکثر بهره برداری را برای نوسازی ناوگان داشته باشیم.

تحویل 500 دستگاه نفتکش جاده پیما برای تامین پایدار سوخت 
در کشور

۵۰۰ دســتگاه نفتکش جاده پیما با هدف نوســازی ناوگان سوخت رسانی 
جــاده ای، اجرای طرح کهاب و تقویت ناوگان حمل و نقل تامین ســوخت 
مایع نیروگاه های کشــور تحویل شد.میزان سرمایه گذاری برای ساخت این 
نفتکش ها 1۷۵9 میلیارد تومان توسط بانک ملت و مابقی توسط شرکت های 
حمل و نقل بخش خصوصی به میزان 9۰۰ میلیارد تومان است.سهم ساخت 

داخل در این قرارداد 1۰۰ درصد است.

وزیر انرژی عربستان: 
سیاست در تصمیمات اوپک پالس جایی ندارد

وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی سعودی، اعالم کرد اعضای اوپک پالس 
سیاســت را در فرایند تصمیم گیری و ارزیابیها و پیش بینی خود، دخالت نمی دهند.به گزارش ایسنا 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان با بیان این اظهارات، افزود: تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت که 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، معلوم شد که تصمیم درستی برای حمایت از ثبات بازار و صنعت بوده 
است.وزیر انرژی عربستان اظهار کرد: بازار با شوکهای شدیدی روبرو شد و اگر رویکرد فعاالنه و اقدامات 
پیشگیرانه ای که اوپک پالس اتخاذ کرد، نبود، شوکهای مذکور آسیب شدیدی به بازارهای نفت مانند 
آنچه در ســایر بازارهای انرژی حتی پیش از این بحران مشاهده کردیم، وارد می کردند.قیمت نفت در 
مارس پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین، به رکورد 1۴۷ دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرده بود 
اما اکنون تحت تاثیر ابهامات متعدد از جمله رکود اقتصادی، عمده رشدی که در سال میالدی جاری 
داشته را از دست داده است. نفت برنت اکنون حدود 8۰ دالر در هر بشکه معامله می شود.اوپک پالس 
و متحدانش در طول ســال 2۰22 در واکنش به بهبود تقاضا، تولید نفت را افزایش داده بودند اما این 
گروه چهارم دسامبر موافقت کرد به برنامه اکتبر که هدف تولید نفت را به میزان دو میلیون بشکه در 
روز از نوامبر تا پایان سال 2۰2۳ کاهش داد، پایبند بماند. وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد: بازی 
سیاســت با آمار و پیش بینی و عدم حفظ بی طرفی، اغلب اغلب نتیجه معکوسی داشته و به از دست 
رفتن اعتبار منتهی می شود.بر اساس گزارش رویترز، وی اظهار کرد: اوپک پالس در مواجهه با مجموعه 

ای از ابهامات، چاره ای جز تصمیم گیری فعاالنه و پیشگیرانه ندارد.

راه حل برقی برای جبران کسری گاز
 تجدیدپذیرها مصرف ساالنه ۱۴ میلیارد متر مکعب را 

کاهش می دهند
دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: بدون اینکه ســرمایه گذاری باالیی انجام دهیم تا 2۰ درصد 
تامین برق را می توانیم از طریق تجدیدپذیرها داشــته باشیم و در این صورت 2۰ درصد از ۷1 میلیارد 
متر مکعب منابع گازی آزاد می شــود که این رقم حدود 1۴ میلیارد متر مکعب بوده و در ســبد گازی 
کشور عدد بزرگی اســت.محمدامین زنگنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره بهره گیری از 
تجدیدپذیرها برای حل چالش تامین گاز نیروگاه ها اظهار داشــت: طبق آمار در ســال 1۴۰۰، در کل 
2۳8 میلیارد متر مکعب گاز مصرف شــده که از این میزان ۷1 میلیارد متر مکعب یعنی ۳۰ درصد را 
بخش نیروگاهی مصرف می کند و این در حالی است که کل صنایع عمده شامل پتروشیمی و فوالدی ها 
سرجمع کمتر از 2۰ درصد گاز کشور را مصرف می کنند.وی ادامه داد: در سال 98 سندی تحت عنوان 
چشــم انداز تولید و مصرف گاز در افق 1۴2۰ توسط شورای عالی انرژی منتشر شده که در آن یکی از 
راه های پیشنهادشــده برای حل مشکل ناترازی گاز؛ احداث نیروگاه های تجدیدپذیر است یعنی عنوان 
شده تا 1۴۰1، 18۰۰ مگاوات و تا 1۴2۰، 2۵ هزار مگاوات احداث شود اگر بر اساس این اعداد تجزیه 
و تحلیل کنیم باید بتوانیم 2۰ درصد تولید برق کشور را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین کنیم.

دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر تصریح کرد: ما در همین وضعیت فعلی بدون اینکه ســرمایه گذاری 
باالیی انجام دهیم تا 2۰ درصد تامین برق را می توانیم از طریق تجدیدپذیرها داشــته باشیم و در این 
صورت 2۰ درصد از ۷1 میلیارد متر مکعب منابع گازی آزاد می شود که این رقم حدود 1۴ میلیارد متر 
مکعب بوده و در ســبد گازی کشور عدد بزرگی است.وی درباره جایگزینی نیروگاه های تجدیدپذیر به 
جای نیروگاه های با راندمان پایین گفت: در حال حاضر غیر از اینکه تراز گازی کشور منفی است، تراز 
تولید برق هم منفی اســت، بنابراین وقتی هر دو منفی است در رابطه با جایگزینی باید دقت بیشتری 
صورت گیرد. اکنون از یک طرف نیروگاه های فرسوده داریم که باید از مدار تولید خارج و با نیروگاه های 
با راندمان باال جایگزین  شوند و از طرف اینکه هرساله نیاز مصرف جدید برق در کشور داریم که باید 

پاسخ داده شود. زنگنه ادامه داد: در حال حاضر رشد مصرف برق ساالنه کشور حدود ۵ درصد است.

ساالری مطرح کرد:

۵میلیونلیتربنزیندرروزقاچاقمیشود
مدیر عامل شــرکت پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی اظهار 
داشت: روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، جلیل ســاالری در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به ایلنا درباره ناترازی تولید و مصرف بنزین اظهار داشت: 
در حال حاضر تراز تولید و مصــرف تعادل دارد اما موضوع این 
است که قاچاق صورت می گیرد و باید تمهیداتی برای مدیریت 
حوزه بنزین و گازوییل اندیشیده شود تا تامین انرژی پایدار باشد.
وی رقم قاچاق گازوییل را ۶ تا ۷ میلیون لیتر در روز اعالم کرد و 
افزود: روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود.مدیر عامل 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: بخشی از 
قاچاق مربوط به مهاجرت کارتها اســت که باید کنترل شود.وی 
درباره کیفیت بنزین نیز گفت: همه محموله ها مطلوب و در حد 
استاندارد است و همه بنزین های معمولی و یورو  استانداردهای 
زیست محیطی را دارا هستند، تنها تفاوت در اکتان است که در 
بنزین معمولی اکتان 8۷ و بنزین یورو اکتان 92 است.ساالری در 
پاســخ به سوال دیگر ایلنا درباره توزیع بنزین سوپر بیان داشت: 
دلیل چالشی که در زمینه بنزین سوپر داریم این است که شازند 
در تعمیرات اساسی بود اما از هفته گذشته شروع به تولید کردیم 
و ابتدای این هفته در جایگاههای تهران شروع به عرضه کردیم 
که در هر ناحیه ۴ تا ۵ جایگاه عرضه می شود.معاون وزیر نفت در 
پاسخ به سوال سوم ایلنا درباره احتمال واردات بنزین خاطرنشان 
کــرد: اکنون ناترازی نداریم اما باید مدیریت شــود که در تولید 
و مصرف تعادل داشــته باشــیم.وی ادامه داد: امروز مصرف گاز 
غیر قابل پیش بینی اســت به طوری که رقــم آن حدود ۶۰۰ 
تا ۶۵۰ میلیون متر مکعب اســت و این رویــه را در هیچ جای 

دنیا نداریم.وی با تاکید بــر اینکه باید مصرف را در همه بخش 
ها مدیریت کنیم، اگر به مدیریت مصرف توجه نشــود اگر همه 
انرژی کشور تبدیل به تولید شود باز هم جوابگو نیست.ساالری 
ادامه داد: ســاالنه یک میلیون خودرو به کشور اضافه می شود 
ولی وضعیت از رده خارج شــدن مشــخص نیست. باید شرایط 

اســقاط را اعمال کنیم، در دنیا مصــرف بنزین ۴ لیتر در 1۰۰ 
کیلومتر پیمایش اســت اما این رقم در ایران 1۰ به 1۰۰ است، 
بنابراین باید مصرف بهینه شود.ســاالری تصریح کرد: در حال 
حاضر چرخه حمل و نقل کشــور توازن ندارد و کشور تبدیل به 
پارکینگ شده است.وی با بیان اینکه حجم باالیی از آلودگی به 

مصرف گاز برمی گردد، یادآور شد: اکنون در کالنشهرها از جمله 
تهران تعداد زیادی بخاری و پکیج وجود دارد که از دودکش آنها 
دی اکســید کربن خارج می شود.ساالری همچنین خاطرنشان 
کــرد: روزانه حدود 2۰ میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می 
شــود که تبدیل به آلودگی می شود.وی درباره ورود ال پی جی 
به سبد ســوخت گفت:،فعال در آیین نامه نیامده است.ساالری 
درباره توزیع بنزین پتروشیمی بیان داشت: آنچه در پتروشیمی 
ها تولید می شــود ریفرمیت است که مشابه پاالیشگاه است، به 
طوری که حتی پتروپاالیشــگاهها هم بــا این هدف احداث می 
شــوند که در زمان نیاز سوخت و یا دیگر محصوالت پتروشیمی 
تولید کنند، اکنون ریفرمیت تولیدی برخی پتروشیمی ها صادر 
می شود.وی تاکید کرد: کیفیت بنزین پایین نیامده و مشکلی از 
این بایت وجود ندارد.وی درباره میزان تخصیص گاز و ســوخت 
مایــع به نیروگاه ها و صنایع،کفت: اگر میزان مصرف با توجه به 
شرایط دمایی کشور تغییر کند میزان تخصیص متفاوت خواهد 
بــود، هرچه میزان مصرف در حوزه خانگی کاهش یابد به حوزه 
نیروگاه ها تخصیص می بابد.وی افــزود: از حدود 2۰۰ تا 22۰ 
میلیون متر مکعب در زروز تخصیص گاز داشــته ایم و این عدد 
به زیر 1۰۰ میلیون نرسیده است.ساالری تاکید کرد؛ نسبت به 
پارسال تخیصیص سوخت کاهش نیافته است هم در حوزه گاز 
و هم مایع سوخت بیشتری تحویل دادیم. وی افزود: تقریبا گاز 
نســبت به سال گذشته معادل بود و در برخی مواقع نیم تا یک 
درصد رشــد داشته اســت. در بخش مایع نیز نزدیک 18 تا 2۰ 
درصد افزایش تخصیص داشــتیم در حوزه صنایع نیز شرایط به 

همین روال بوده است.

بــورس انــرژی ایــران در حال 
برنامه ریــزی و طراحی بازاری به 
نام بازار مدیریت مصرف اســت. 
در این بازار که طبق پیش بینی ها 
راه اندازی می شود،  آینده  تا سال 
برقی  صنایع می توانند ســهمیه 
که به آنان داده شــده را با صنایع 
دیگر مبادله کنند و به این ترتیب 
خاموشی بخشی از صنایع کاهش 
پیــدا می کند.به گــزارش ایلنا و 
به نقــل از بورس انــرژی ایران، 
علی نقــوی، مدیرعامــل بورس 
انــرژی ایــران در اولین همایش 
تخصصی انرژی در صنعت فوالد 
بیان کــرد: تجربه ماده 12 قانون 
رفــع موانع تولیــد ثابت کرد که 
صرفه جویی  بــه  مربوط  مباحث 
از محــل بودجه هــای دولتــی 
همین  به  نیســت،  قابل پیگیری 
دلیل گواهــی صرفه جویی انرژی 
با تمرکز بر حوزه بهینه ســازی و 
فروش ســوخت صرفه جویی شده 
در بازار طراحی  شــده  است. بنابر 
اعالم نهادهای تخصصی، مصرف 
از  سوخت شــرکت های فوالدی 
الگوی اســتاندارد باالتر اســت و 
به نظر می رسد استفاده از ظرفیت 
بازار بهینه ســازی و صرفه جویی 
راه حلی مناســب برای آنان باشد.

نقوی ضمن بیــان این نکته که 
سیاست گذاران در سازمان برنامه 
و بودجه از پیــش با چالش های 
آشــنا  انرژی  حامل های  ناترازی 
بودنــد و برای آنــان برنامه ریزی 
کردنــد، افزود: در ســال 1۳9۶ 
مصوبه راه اندازی بازار بهینه سازی 
مصرف انرژی از طریق شــورای 
عالی انرژی ابالغ شــد، ولی پس 
از گذشت چهارســال و در سال 
1۴۰۰ آیین نامــه اجرایی آن به 
 تصویب رســید.مدیرعامل بورس 

انرژی ایران به مشــکالت کشور 
در زمینه ناترازی گاز و برق اشاره 
کرد و گفت: بروکراســی بســیار 
زیادی که در شــرکت های ملی 
گاز ایران و توانیــر وجود دارد و 
نســبت  آنان  مقاومت  هم چنین 
بــه راه اندازی بازار بهینه ســازی، 
شده است  باعث  توامان  به صورت 
کــه بورس انرژی ایــران تا امروز 
موفق به راه انــدازی بازار گواهی 
کشــور  در  انرژی  صرفه جویــی 
نشود.وی با اشاره به ظرفیت های 
انرژی  گواهی صرفه جویی  ارزنده 
در حــوزه بهینه ســازی مصرف 
سوخت، گفت: شــاید هم اکنون 
امکان افزایش تولید گاز در کشور 
وجود نداشته باشد، اما می توان با 
راهکارهای بهینه ســازی مصرف 
بخش قابل توجهی از نیاز صنایع 
را برطرف کرد.نقوی با بیان این که 
است  وضعیتی  مطلوب،  وضعیت 
که فعاالن صنعــت فوالد وظیفه  
تخصصی خود یعنی تولید فوالد 
را ادامه دهند و ســاخت نیروگاه 
به نیروگاه ســازها سپرده شود، به 
انرژی  بــورس  ابزار  ظرفیت های 
ایــران در این حوزه اشــاره کرد.

وی ادامــه داد: در این چارچوب، 
ایــران به همراهی  انرژی  بورس 
پیش برد  درحــال  نیــرو  وزارت 
طرحی کارآمد است که طبق آن 
با راه انــدازی صندوق های پروژه، 

شرکت ها و صنایعی که به نیروگاه  
نیاز دارند، می توانند واحدهای این 
صندوق ها را خریداری کنند و در 
پایان دوره یعنی زمانی که نیروگاه 
ساخته می شود، ظرفیت برق این 
نیروگاه در اختیار صاحبان واحدها 
قــرار می گیرد و صنــدوق پروژه 
تبدیل به یک شــرکت ســهامی 
می شــود.مدیرعامل بورس انرژی 
ایران با تاکید بر این که به  واسطه 
کمبود گاز هم اکنــون مهم ترین 
فرصت تولید برق در نیروگاه های 
تجدیدپذیــر اســت کــه به نظر 
می رسد باتوجه به محدودیت هایی 
که در حوزه گاز در کشــور وجود 
دارد، نمی تــوان ســرمایه گذاری 
نیروگاه هــای  روی  جــدی 
حرارتی داشــت و صندوق پروژه 
نیروگاه های خورشیدی در بورس 
انرژی ایران درحال پیگیری است.

نقوی ادامه داد: ســازوکار دیگری 
که در بــازار برق بــورس انرژی 
ایران در حال طراحی است، امکان 
خرید برق به صورت ساعتی است. 
با تفاوت قیمتی که برق در ساعات 
صنایع  دارد،  شــبانه روز  مختلف 
می توانند بخشــی از مصرف خود 
را از طریق این امــکان مدیریت 
کنند.به گفتــه وی، بورس انرژی 
ایران در راستای تامین گاز پایدار 
صنایع، طراحی بازار گاز طبیعی را 
نیز انجام داده است و پیشنهادهای 

تاسیس این بازار جدید به شرکت 
ملی گاز ایران داده شده است.

مدیرعامل بــورس انرژی ایران با 
یــادآوری این نکته که در بودجه 
1۴۰۰ به راه اندازی بازار گاز جدید 
اشاره شــده  بود، گفت: متاسفانه 
این مســئله از سوی شرکت ملی 
گاز ایران پیگیری نشــد و عرضه 
گاز اتفــاق نیفتاد.نقــوی درباره 
مزایــای بــازار گاز جدید تصریح 
کــرد: در چارچــوب راه انــدازی 
بازار گاز، هم گواهی صرفه جویی 
گاز در وضعیــت مطلوبی مبادله 
می شــود و هم باعث می شود که 
گاز  قیمت گذاری  شــاخص های 
صنایع و پتروشیمی ها از هاب های 
اروپــا و امریکا به شــاخص های 
داخلی برگردانده شود و درنهایت 
نیــز امکان تبادل گاز بر اســاس 
شرایط پیک و غیرپیک به وجود 
می آید.او ادامه داد: یک پیشنهاد 
دیگر برای تامین برق پایدار این 
اســت که امکان واردات برق در 
توســط  مصرف  مدیریت  بــازار 
بخــش خصوصی و فــروش آن 
به صنایع ایجاد شــود.مدیرعامل 
بورس انرژی ایران در پایان گفت: 
بنــا بر مصوباتی که در دو ســال 
گذشــته در بودجه وجود داشت، 
صنایع مکلــف بودند که در تمام 
ســاعات و فصول بــرق را به نرخ 
ECA )خرید تضمینی( خریداری 
کنند؛ اما در سازوکار رقابتی، نرخ 
قیمت متناسب با ساعات، روزها و 
فصول تعیین می شود و محاسبات 
بورس انرژی ایران نشان می دهد 
این میانگین بــه مراتب پایین تر 
از نــرخ ECA )خریــد تضمینی( 
خواهد بود. هم چنین در سازوکار 
بازار رقابتی، بحث تامین پایدار به 

نحو مطلوب تری اتفاق می افتد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران خبر داد؛
راه اندازی بازار مدیریت مصرف برق

وزیر نفت خبر داد که ظرفیت تولید نفت ســبک 2۰۰ هزار بشکه در کشور افزایش پیدا کرده است.به گزارش 
ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با افزایش قیمت انرژی 
برای مصرف کنندگان، گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی برای مشترکینی که سقف الگوی مصرف را رعایت کنند، 
نخواهیم داشت و افزایش قیمت مصرف بر اساس آنچه که در دولت مصوب شده و در قانون بودجه 1۴۰1 بر آن 
تاکید شده مشمول مشترکینی است که سقف الگو را رعایت نمی کنند و هر چه این افزایش بیشتر باشد مشترکین پر مصرف باید هزینه بیشتری 
را پرداخت کنند.این مقام مسئول با بیان اینکه در پاییز سال جاری گاز رسانی به نیروگاه ها نسبت به پاییز سال گذشته 1۰ درصد بیشتر بوده و این 
نشان می دهد که به همین میزان سوخت مایع کمتری استفاده شده است، گفت: در حقیقت در پاییز مصرف نفت کوره و گازوئیل نسبت به سال 
گذشته کمتر بوده است.اوجی ادامه داد: خوشبختانه در استان تهران در هیچکدام از نیروگاه ها و صنایع هیچ مصرف نفت کوره و مازوت در امسال 
و همچنین سال گذشته نداشتیم.وزیر نفت همچنین با بیان اینکه در حال حاضر در کانال تولید سه میلیون بشکه نفت در روز قرار گرفته ایم، ادامه 
داد: ظرفیت تولید نفت سبک نیز در کشور با ابتکارات همکاران ما در شرکت ملی نفت و پژوهشگاه نفت افزایش پیدا کرده است و این ظرفیت به 

روزانه به 2۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کرده است.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر برداشت بیش از حد انتظار از ذخایر نفت آمریکا که نگرانیها نسبت به افزایش آمار ابتال به کووید 19 در 
چین را جبران کرد، تغییر چندانی نداشت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت هفت سنت معادل ۰.1 درصد افزایش یافت و به 8۰ دالر و ۶۰ سنت 
در هر بشــکه رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت معادل ۰.1 درصد افزایش، به ۷۶ دالر و 2۷ سنت در هر بشکه رسید.
به گفته منابع بازار، آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 1۶ دسامبر، حدود ۳.1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده 
است که بسیار باالتر از برآوردی بود که 9 تحلیلگر در نظرسنجی رویترز داشته و کاهش این ذخایر به میزان 1.۷ میلیون را پیش بینی کرده بودند. ذخایر 

بنزین آمریکا طی همین مدت، حدود ۴.۵ میلیون بشکه افزایش یافت در حالی که ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل، به میزان 828 هزار بشکه افزایش داشت.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی 
ام سی مارکتس« در این باره گفت: برداشت باالتر از حد انتظار از ذخایر نفت آمریکا، عامل مثبتی بود زیرا مسائل کمبود عرضه با بازگشایی چین و تصمیم آمریکا برای خرید نفت برای ذخایر 
نفت استراتژیک، وخیمتر شده است.در این بین، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی سعودی گفت: اعضای اوپک پالس سیاست را از 
فرایند تصمیم گیری و از ارزیابیها و پیش بینی خود دور نگه می دارند. وزیر انرژی عربستان سعودی افزود: تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، 
معلوم شد تصمیم درستی برای حمایت از ثبات بازار و صنعت بوده است. اظهارات مذکور که نشان می دهد اوپک پالس ممکن است برای حمایت از قیمتها، عرضه را همچنان محدود نگه دارد، 
از قیمت نفت پشتیبانی کرد.با این حال، نگرانیهای فزاینده نسبت به افزایش آمار ابتال به کووید 19 در چین همزمان با تسهیل سیاست سختگیرانه کووید صفر در این کشور، مانع باالتر رفتن 

قیمت نفت شده است. رویکرد این کشور، نرخ ابتال و مرگ را نسبت به جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون  نفری پایین نگه داشته بود.

وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

رشد قیمت نفت مالیم شدمصرف سوخت مازوت در تهران نداریم
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گزیده خبر

جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان ایران؛
نایب رییس گروه صنعتی پارس ساختار مدیر 

نمونه جوان کشور شد
تبریــز - وحید خوش زرع: در راســتای اســتفاده از 
ظرفیــت های جوانان نخبه و کارآفرین و نقش آفرینی 
این جوانان در توســعه کشور، نوید نواده اباذر به عنوان 
»مدیر نمونه جوان کشوری« انتخاب گردید.نوید نواده 
اباذر مدیر ارشد اجرایی و نایب رییس هیات عامل گروه 

صنعتی پارس ساختار با نظر هیئت داوران شانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان 
و مدیران جوان کشــور به عنوان »مدیر نمونه جوان کشور« انتخاب و تندیس 
طالیی این عنوان را طی آیینی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی 
از مقامات عالی کشوری و حاکمیتی در سالن اجالس همایش های بین المللی 
صدا و سیما دریافت کرد.نوید نواده اباذر دانش آموخته دکتری هوا فضا از امپریال 
کالج لندن می باشــد.گروه صنعتی پارس ساختار مشتمل بر هشت شرکت در 
حــوزه های مختلف صنعت بــرق، فوالد، ذوب آهن، معدن، کشــت و صنعت، 
گردشــگری، گلخانه سازی و بازرگانی با اشــتغالزایی بیش از هزار نفر در تبریز 
فعالیت دارد.شرکت فوالد شهریار تبریز از جمله واحد های گروه صنعتی پارس 
ساختار محسوب می شود.با راه  اندازی پروژه کارخانجات نورد سرد، شرکت فوالد 
شــهریار تبریز توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن انواع ورق  روغنی در ضخامت ۱۸/۰ 
تا ۳ میلی متر در ســال را خواهد داشت.مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس 
ســاختار با اعالم این خبر و اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد 
سرد شرکت فوالد شهریار تبریز اظهار کرد: شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز در 
مســیر توسعه قرار دارد و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شرکت ذوب 
نورد توانارام به موازات نورد ســرد در حال اجراست تا با تولید ورق  های روغنی 
که بشدت در کشور کمبود داریم، عالوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، 
بخشــی از نیاز بازار داخلی و منطقه را نیــز تامین نماییم. دکتر نوید نواده اباذر 
با قدردانی از تالش متخصصان فوالد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با 
ضخامت ۳ و عرض ۱2۵۰ میلیمتر با گرید استاندارد st۵2 گفت: این نوع ورق 
 ها از لحاظ کیفیت پارامترهای اســتاندارد ویژه  ای را دارد که در بازار داخلی و 

خارجی مورد توجه مصرف  کنندگان خاص می  باشد. 

چهاردهمین آزمون سراسری حوزه خدمات برای کارکنان شبکه نمایندگی ها 
برگزار شد

کنکور ایساکو برای کارکنان شبکه خدمات 
پس از فروش ایران خودرو

گسترده ترین آزمون مهارتی سراســری صنعت خودرو کشور در حوزه خدمات 
پس از فروش، بین پرسنل تمام نمایندگی های ایران خودرو آغاز شد.ایکوپرس- 
این آزمون که به صورت آنالین به منظور مهارت ســنجی کارکنان نمایندگی ها 
برای چهاردهیمن ســال متوالی برگزار می شــود، از 2۷ آذر ماه آغاز شــده و تا 
پنجم دی ماه ادامه خواهد داشــت.به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســاکو، 
معاون مهندســی و کیفیت این شــرکت در این باره گفت: امسال در این آزمون 
که گســترده ترین و بزرگ ترین آزمون مهارتی در صنعت خودرو کشــور است، 
۶۸۰۰ نفــر از کارکنان ۶۵۵ نمایندگی  ایران خودرو در ســه ســطح مدیریتی، 
کارشناســی و تعمیراتی حضور یافته اند.محمدحسین محمد تقی زاده، هدف از 
برگزاری این آزمون را، سنجش دانش و مهارت فنی و عمومی پرسنل شاغل در 
نمایندگی های مجاز و ارتقای روزافزون مهارت کارکنان عنوان کرد. وی همچنین 
گفت: این آزمون ضمن پایش اثربخشــی اقدامات آموزشی ارایه شده  پیشین و 
انجام برنامه ریزی برای آموزش های آتی، نقاط قابل بهبود و زمینه ارتقای کارکنان 
مجموعه را مشخص خواهد کرد و  با رشد توانمندی های حرفه ای آن ها، ارتقای 
کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون رضایت مشتریان در این زمینه 

را در پی خواهد داشت.

رئیس اداره صمت شهرستان شهریار : 
۱۳ شرکت دانش بنیان در سطح شهرستان 

شهریار در حال فعالیت است
شــهریار _ نرگس اصالنی _ موسی احمدی در جمع 
خبرنگاران از فعالیت ۱۳ شرکت دانش بنیان در سطح 
شهرستان شــهریار خبر داد .دومین نشست از سلسله 
نشست های مطبوعاتی مســئولین ادارات شهرستان 
شهریار با اصحاب رسانه به ریاست موسی احمدی رئیس 

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار و با حضور رضا خلج رئیس اتاق 
اصناف شهرستان شهریار و اسماعیل صادق زاده مدیر روابط عمومی فرمانداری 
ویژه شهرستان شهریار در سالن جلســات اداره صمت برگزار شد.در ابتدای این 
نشست موسی احمدی رئیس اداره صمت شهرستان شهریار طی سخنانی اظهار 
داشت : ۱۳ شرکت دانش بنیان در سطح شهرستان شهریار در بخش های مختلف 
از جمله ظروف یکبار مصرف ، نهاده های دامی ، مواد غذایی و ... در حال فعالیت 
می باشد .وی افزود : در سطح شهرستان شهریار در حوزه اشتغالزایی ۱۵۶ درصد 
ایجاد اشــتغال صورت گرفته است که در این راستا شهریار به عنوان شهرستان 
برتر شناخته شده است .رئیس اداره صمت در جمع خبرنگاران گفت : شهرستان 
شهریار بالخص شهر باغستان عنوان قطب صنعتی ظروف یکبار مصرف را به خود 
اختصاص داده است لذا سهم گسترده ای در تولید ظروف یکبارمصرف کشور را 
دارا می باشد که این امر خود به تنهایی در بحث اشتغالزایی تاثیر گذار بوده است  .

واردات لوازم خانگی فعال آزاد نمی شود
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه فعاًل قرار نیست واردات لوازم خانگی آزاد شود گفت: در حال 
حاضر واردات لوازم خانگی به داخل کشور ممنوع است اما در مقابل از نظر صادرات لوازم خانگی 
ایرانی وضعیت خوبی داریم.به گزارش ایلنا، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درمورد صنعت لوازم خانگی کشور گفت: در حال حاضر 4۷۰ پروانه بهره برداری در لوازم خانگی 
صادر شده و چه بسا برای اجاق گاز بیشتر و برای تلویزیون کمتر باشد اما در حوزه لوازم خانگی 
به طور متوسط 2۰۰ تولیدکننده داریم که البته حدود ۱۵ برند هستند که ۸۰ درصد بازار را در 
اختیار دارند.وی با بیان اینکه ورود و خروج صنایع از بازار باید آزاد باشد افزود: اینکه ما به ادعای 
اشباع بازار، جلوی مجوزها را بگیریم به نوعی مغایر بحث بازار رقابتی است چون ممکن است یک 
نفر مجوز بگیرد اما با یک فرآیند مدیریتی و فناوری بهتر، محصولی باکیفیت و ارزان تر تولید کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: بخشی از لوازم خانگی شامل یخچال و 
فریزر و ماشین لباسشویی و تلویزیون که پر مصرف هستند مشمول قیمت گذاری پیشینی هستند 
و قیمت به آن ها داده می شود و باید طبق ضوابط ستاد تنظیم بازار به فروش برسند.قالیباف ادامه 
داد: یک ســری از کاالهای لوازم خانگی نیز مشــمول قیمت گذاری پسینی هستند یعنی خود 
تولیدکنندگان و البته تحت نظر ســتاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت 
می دهند.وی با بیان اینکه شــاخص تورم تولیدکننده، هزینه و تغییرات قیمت مواد اولیه تولید را 
اندازه می گیرد عنوان کرد: شــاخص تورم تولیدکننده در تابستان امسال برای لوازم خانگی 2. ۷ 
دهم درصد و تورم مصرف کننده در هر ماه باالی 4 درصد بود که این نشان می دهد وزارت صمت 

هزینه تولید را تا حدی کنترل کرده است.

جزئیات قیمت خودروهای اقتصادی
 قیمتها در بهار ۱۴۰۲ به تعادل می رسد

معاون وزیر صمت با بیان اینکه محموله اولیه خودروهای وارداتی قیمت باالتری نسبت به انتظار 
مشــتری دارند، گفت: قیمت ها در ۳ ماه اول ۱4۰2 به تعادل می رسد.منوچهر منطقی در پاسخ 
به ســوال خبرنگار مهر در مورد اینکه خودروی اقتصادی چه قیمتی خواهد داشــت، اظهار کرد: 
خودروی اقتصادی، خودرویی اســت که بین محدوده ۷ تا ۱۰ هزار دالر قرار می گیرد و تغییرات 
ارز هم تبعاً در قیمت پایه آن تأثیر گذار خواهد بود.معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: 
خودروی اقتصادی مسیر خود را طی می کند و با روش های متعددی که در بهره وری دیده شده، 
به این قیمت هدف دســت خواهیم یافت.وی ادامه داد: در مورد خودروهای وارداتی هم اولویت را 
به واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو داده ایم و در محموله اولیه ای که وارد کشور خواهد شد 
ترکیبی از خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و محدوده ۱۰ تا 2۰ هزار یورو را خواهیم داشت.منطقی 
ادامه داد: البته با توجه به اینکه خودروهایی که هم اکنون وارد شوند اولین عرضه ها هستند، نسبت 
به قیمت مورد انتظار مشتری تبعاً قیمت باالتری دارند اما با توجه به اینکه عرضه های خوبی دیده 
شــده قیمت ها در ۳ ماه اول سال ۱4۰2 به تعادل نسبی می رسد.معاون صنایع حمل و نقل وزیر 
صمت تاکید کرد: انتظاری که از یک خودروی ۱۰ هزار یورویی وجود دارد این است که مثاًل بین 

4۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان قیمت بخورد که به مرور به این قیمت ها نزدیک تر می شویم.

اظهارات عجیب وزیر صنعت درباره گرانی خودرو

فاطمی امین: افزایش قیمت خودرو متاثر از نگاه مردم است، نه قیمت کارخانه
وزیر صنعت،معدن و تجارت خاطر نشــان کــرد: افزایش قیمت 
خــودرو متاثر از افزایش قیمت تمام شــده تولید آن در کارخانه 
نیست، بلکه متاثر از نگاه مردم به عنوان یک کاالی سرمایه ای به 
خــودرو بوده که با افزایش نرخ ارز به دنبال خرید خودرو و حفظ 
ارزش ســرمایه خود هســتند.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
سیدرضا فاطمی امین در حاشــیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران، بیان کرد: ســال گذشــته ۵/۳ درصد و امسال ۹/4 
درصد رشــد تولید و اقتصادی در بخش صنعت داشــته ایم که 
خیلی امیدوار کننده است. بهترین راه ایجاد اشتغال در کشور و به 
نوعی توزیع درآمد از طریق بخش صنعت است. همین طور آمار 
تولید شــرکت های صنعتی و معدنی بورسی در آبان ماه امسال 
۵/۶ درصد نسبت به آبان سال گذشته بیشتر بوده است.وی افزود: 
بحمداهلل حدود ۵ ماه اســت که شــرکت های صنعتی و معدنی 
بورســی که نیمی از تولید را عهده دار هســتند رشد ۶ درصد و 
بیشــتر را ثبت کرده اند.در آبان ماه نیز این رشــد تکرار شد. در 
مجموع داده ها نشــان می دهند که بخــش تولید و صنعت در 
حال حرکت اســت.وی در ادامه در پاســخ به پرسش خبرنگاری 
در خصوص طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا برای ممانعت 
از ورود فرزندان و مقامات ایرانی به این کشــور، بیان کرد: ما نیز 
آنها را تحریم خواهیم کرد که نتوانند به ایران بیایند. این تحریم 
خیلی بالموضوع اســت.وزیر صمت در ادامه در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری در خصوص علــت افزایش قیمت خودرو در دو هفته 
گذشته، بیان کرد: نرخ ارز از پنج مسیر بر بازارهای کشور تاثیر می 
گذارد. یکی بر روی مواد اولیه اســت. مثال در خصوص محصولی 
مانند خودرو حدود ۱۰ الی 2۰ درصد از قطعات آن را متناسب با 
نوع خودرو وارد کشور می کنیم. وقتی که قیمت دالر افزایش می 
یابد قیمت تمام شده خودرو نیز باال می رود. ولی این قیمت تمام 
شــده با قیمتی که اکنون در بازار است متفاوت است.وی اضافه 
کرد: نکته مهم این اســت که از این مسیر قیمت خودرو در بازار 
در حال افزایش نیست. ما امروز یک قیمت تولید کننده داریم و 
یک قیمت بازار داریم. قیمت بازار بعضا تا 2۰۰ الی ۳۰۰ میلیون 
باالتر از قیمت تولید کننده است.وزیر صنعت گفت: آنچه که در 
این دو ماه خیلی در این بازار آشفتگی ایجاد کرده قیمت های بازار 
است. قیمت های بازار به دنبال افزایش قیمت قطعات باال نرفته 

اســت، بلکه از آنجا که عرضه و تقاضای خــودرو در بازار متوازن 
نیست، خودرو به نادرستی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده 
و افرادی که می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به ســراغ 
خرید خودرو می روند.وی در ادامه خاطر نشــان کرد: پس وقتی 
قیمــت دالر افزایش پیدا می کند قیمت خودرو نیز باال می رود. 
اگــر دالر نیز پایین بیاید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می کند. 
در ســال های گذشته نیز دقیقا قیمت های بازار با قیمت ارز باال 
رفته و با قیمت ارز نیز پایین آمده است.وی در ادامه تاکید کرد: 
راه حل این است که ما در درجه اول بین عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو تعادل برقرار کنیم. خوشبختانه میزان تولید خودرو بسیار 
خوب در حال پیشرفت است.وزیر صنعت عنوان کرد: در آبان ماه 
۱22 هزار دســتگاه خودرو ســواری، وانت و کامیون تولید شده 
است که در پنج ســال گذشته بی نظیر بوده است. اکنون تولید 
خودروســازان هرکدام ماهانه به بیش از ۶۰ هزارتا افزایش یافته 

است.فاطمی امین تصریح کرد: تقریبا تا آخر آذرماه خودروسازان 
توانسته اند به اندازه کل تولید سال قبل، خودرو تولید کنند. پس 
تولید خــودرو اکنون روند خوبی را طــی می کند. بحث واردات 
خودرو نیز از دو ماه پیش کلید خورده است. ما چهار سال ساالنه 
حدود ۵۰۰ هزار خودرو در بازار کســری داشــتیم. یعنی تقاضا 
حدود ۵/۱ میلیون اســت، اما از سال ۹۷ تا قبل از امسال ساالنه 
زیر یک میلیون خودرو تولید شــده اســت. پس ما در این بازار 
تقاضای انباشته داریم.وی افزود: طبیعی است که رفع این تقاضای 
انباشته زمان بر است. دو راهکار بیشتر نیست؛ یکی افزایش تولید 
و دیگری واردات خودرو اســت. در حوزه تولید که رشــد زیادی 
داریم. واردات نیز از آبان ماه نهایی شد. دولت در شهریور ماه آئین 
نامه واردات خودرو را مصوب کرد. یکسری ایراد را مجلس به آن 
وارد کرد. نهایتا ســوم آبان ماه آئین نامه نهایی شد. همین روزها 
اســت که اولین گروه خودروهای وارداتی وارد گمرک شوند. ما 

برنامه عرضه گسترده خودروهای وارداتی را پیش بینی کرده ایم.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطر نشــان کرد: تا دو 
هفته پیش شــرکت هایی که واردات را عهــده دار بودند کار را 
جدی نمــی گرفتند و فکر می کردند اجرایی نمی شــود. چون 
ســابقه آن را داشتند. مثال ســال ۸2 که واردات خودرو آزاد شد 
تا سال ۸4 قریب به دوسال طول کشید تا واردات عملیاتی شود. 
ولی امســال در عرض دو ماه واردات خودرو انجام شد. در حالی 
که االن پیچیدگی واردات خیلی بیشــتر شده است. طبق قانون 
الزام شــده تا وارد کنندگان باید انتقال فناوری نیز داشته باشند 
که این مقداری کار را کند تر می کند. خوشــبختانه کار در حال 
پیشرفت است.وی در ادامه خاطر نشان کرد: برآورد ما این است 
که با تولید زیادی که در حال انجام اســت و در ماه های آتی نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد و با حجم گســترده ای که برای واردات 
پیش بینی شده است، بازار می تواند به تعادل برسد. اما نکته مهم 
این است که ما هم در بازار مسکن و هم در بازار خودرو یکسری 
قواعد را کم داریم. مانند قانون مالیات بر عایدی ســرمایه که در 
خیلی از کشــورها وجود داشته و بازار را تنظیم می کند. از یک 
طرف ما باید با قواعــدی که می گذاریم تقاضا را تنظیم کنیم و 
از طرف دیگر عرضه را افزایش دهیم.وی افزود: شما دیدید برای 
یک نوع خودرو که ۱۰ هزار تا عرضه می شــد حدود دو میلیون 
تقاضا می آمد. آیا واقعا دو میلیون متقاضی خودرو داریم که پاسخ 
خیر است. این نشان می دهد طرف تقاضا، یک هیجانی دارد. ما 
آشفتگی در بازار داریم که بخشی از آن با عرضه بیشتر خودرو و 
بخشی دیگر با انتظام بخشی و قواعد مالیاتی قابل حل است.وی 
در ادامه در پاســخ به پرسشی در خصوص وضعیت برنامه جامع 
توســعه صنعت خودرو ، بیان کرد: این برنامه در حال اجرا است. 
این برنامه تدوین شده و در حال اجرا است. ما یک برنامه 4 ساله 
تدوین کردیم که دارای ســه مرحله است. مرحله اول آن تا آخر 
امسال می باشــد. در مرحله اول چند اولویت داریم. یکی از آنها 
ثبــات دهی به تولید بود که اتفاق افتاد. دومین اولویت نیز تغییر 
محصوالت تولیدی بود. امسال سه محصول از رده تولید خارج شد 
و سال بعد نیز چند محصول دیگر خارج می شود. امسال و سال 
بعد ۱2 محصول جدید به بازار عرضه خواهد شــد. یکی دیگر از 

اولویت ها سرمایه گذاری بود.

وزارت صمــت به دنبــال انعقاد 
موافقــت نامه های تعرفه تجاری 
اســت،  مختلف  کشــورهای  با 
اما هنوز مشــخص نیســت که 
وضعیت همکاری با کشــورهای 
دیگر چگونــه خواهد بــود؛ آیا 
مسئوالن وزارت صمت همچنان 
ممنوعیت واردات را اولویت قرار 
می دهند یــا تعرفه های تجاری 
مقدمــه ای خواهــد شــد برای 
کاهش محدودیت هــای واردات 
که از ســال ۱۳۹۷ اعمال شده 
و تاکنون ادامه داشــته است.به 
گزارش ایســنا، از سال ۱۳۹۷ و 
در پی مشکالت ارزی در کشور، 
واردات بیــش از 2۰۰۰ قلم کاال 
تحت عنوان کاالهای غیرضروری 
و لوکس ممنوع شــد. از جمله 
مهم ترین این کاالها می توان به 
لوازم خانگی، پوشاک و  خودرو، 
اسباب بازی اشاره کرد.البته وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت خرداد 
ماه گفته بود که حذف ممنوعیت 
واردات 4 یا ۵ قلم کاال به دولت 
پیشــنهاد شــده کــه در حال 
بررسی اســت، اما عمده ساختار 
قلم  واردات 2۰۰۰  ممنوعیــت 
کاال که از ســال ۱۳۹۷ تصویب 
شده، حفظ می شود؛ اما هنوز این 
چند قلم کاال که جزئیات آن ها 
هم مشــخصن نیســت، تعیین 
تکلیف نشده است. هر چند این 
مقام مسئول در آخرین نشست 
خبری خــود در ســال ۱4۰۰ 
اعالم کــرده بود که با واردات در 
همه حوزه ها بــه میزان حداکثر 
2۰ درصــد و بــا برنامــه ریزی 
برای نســبت صادرات به واردات 

موافق اســت که ظاهرا تاکنون 
به نتیجه نرسیده است.اما اخیرا 
اجرای  از ســرگیری  از  اخباری 
موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین 
ایران و پاکســتان منتشــر شد. 
این موافت نامه در ســال ۱۳۸2 
منعقد شده بود، اما همانطور که 
اشاره شد از سال ۱۳۹۷ واردات 
بیــش از 2۰۰۰ قلم کاال ممنوع 
شــد و خیلی از کاالهای موجود 
در توافق نامــه تعرفه ترجیحی 
ایران و پاکســتان نیــز در این 
لیســت قرار گرفتند. در نهایت 
دو هفته پیــش تصمیم گرفته 
شــد که واردات تمــام کاالهای 
مرتبط با نظــام تعرفه ترجیحی 
با پاکســتان که در سال ۱۳۹۷ 
ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت 
شود.علیرضا پیمان پاک، معاون 
وزیــر صمت و رئیس ســازمان 
توســعه تجارت، مــرداد ماه نیز 
درباره آخرین اقدامات ســازمان 
توسعه تجارت در جهت توسعه 
روابط تجاری با روسیه، گفته بود 

که در کمیته اقدام ارزی مصوب 
شــده تا هر شرکت و تاجری که 
به کشــورهای اتحادیه اوراسیا و 
روســیه صادرات دارد، می تواند 
در ازای ایــن صــادرات، هر نوع 
کاالیــی را وارد کند و همچنین 
صادراتی  مشوق های  درصد   2۵
به کاالهایی که به روسیه صادر 
یابد.وزارت  اختصاص  می شــود 
صمت قصــد دارد از نظام تعرفه 
ترجیحی با کشورهای دیگر هم 
استفاده کند و بارها این موضوع 
را اعــالم کــرده اســت. یکی از 
مهم ترین این نظم های تعرفه ای 
نیز با کشــورهای اوراسیا است 
که به نظر می رســد بخشــی از 
آن  روی  هــم  تولیدکننــدگان 
حساب باز کرده اند. اما مشخص 
نیســت که ســاختار ممنوعیت 
واردات بــا این کشــورها تا چه 
حد پایدار خواهد بود.برای مثال 
در پی ازسرگیری تجارت آزاد با 
پاکستان، رئیس سازمان توسعه 
تجارت دربــاره واردات کاالهای 

ممنوعه از پاکســتان  گفته بود 
که پاکســتان در بخش صنعتی 
و تولیدی نقطه قوتی ندارند که 
بتوانــد بازار ایــران را بگیرد. اما 
در حوزه لــوازم خانگی، خودرو 
و لوازم صنعتی یک جریان کاال 
به پاکســتان که یک بازار خوب 
می توان  دارد.یعنی  وجود  است، 
گفت مسئوالن معتقدند با توجه 
به اینکــه پاکســتان نمی تواند 
ســاختار ممنوعیــت واردات را 
دچار تغییرات جدی کند، تجارت 
آزاد با آن ها آغاز شــده است. اما 
هنوز مشخص نیست که وضعیت 
همکاری بــا کشــورهای دیگر 
چگونه خواهد بود. آیا مسئوالن 
وزارت صمت همچنان ممنوعیت 
واردات را اولویــت قرار می دهند 
یا تعرفه های تجــاری مقدمه ای 
خواهــد شــد بــرای کاهــش 
محدودیت هــای واردات کــه از 
سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون 
ادامه داشــته است.گفتنی است 
ممنوعیت هــای واردات موافقان 
و مخالفانی دارد. بخش زیادی از 
تولیدکنندگان معتقدند با توجه با 
هزینه های باالی تولید در ایران و 
سایر محدودیت ها، امکان رقابت 
با محصوالت خارجی را ندارند و 
باید شرایط برابر با تولیدکنندگان 
کشــورهای مبــدا واردات برای 
آن ها فراهم شود. همچنین تولید 
داخــل از نظر ایجاد اشــتغال و 
ســرمایه گذاری هم برای کشور 
اهمیت دارد. در مقابل مخالفان 
این  معتقدند  واردات  ممنوعیت 
وضعیت حق انتخاب تولیدکننده 

را زیر سوال می برد.

 ممنوعیت واردات 
و یک پرسش

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری گفت: میانگین تاخیر نهایی قطارها اعم از بین شهری و حومه ای در سال گذشته حدود 2۵ دقیقه بوده 
که به 2۰ دقیقه در سال ۱4۰۱ کاهش پیدا کرده و بهبود عملکرد 2۰ درصد است.به گزارش ایسنا، ناصر بختیاری در نشست خبری به مناسبت هفته حمل 
و نقل درباره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری توضیح داد: انحمن حمل ونقل مسافری در تاریخ ۱۷ مرداد ۱4۰۰ با حضور ۱۷ شرکت فعال آغاز به 
کار کرد و اکنون به ۳۰ شرکت رسیده است،   که در این حوزه خدمات فنی و راهبری و سایر خدمات مرتبط را ارائه می کنند. هم افزایی بین شرکت های حمل 
و نقل مسافری و فعالیت های صنفی و دستیابی به اهداف انجمن از اهداف ما بوده که در طول یک سال گذشته فعالیت های خوبی انجام شده است.وی ادامه 
داد: آمار مسافرانی که در ۹ ماه گذشته سال جابه جا شدند، با شاخص قرار دادن 2۵ آذر، ۱4 میلیون و 42۰ هزار مسافر است که این تعداد به 2۱ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱4۰۱ افزایش 
یافت. حدود ۵۰ درصد افزایش داشتیم. البته در شش ماهه این افزایش بیشتر بود اما هرچه به انتهای سال می رسیم، به دلیل شرایط موجود و سرما و شرایط تحصیلی فرزندان، نیمه دوم سال 
نسبت به نیمه اول مسافر کمتری داریم. اما در این مقطع رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته مشاهده کردیم.رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری با بیان اینکه برای رسیدن 
به این اعداد، مساعدت هایی هم از جانب شرکت راه آهن داشتیم، افزود: بر اساس آمار نفر کیلومتر، در همین مقطع در سال ۱4۰۰، هفت میلیارد و ۶2۰ میلیون نفر کیلومتر را جابه جا کردیم که 
در ۱4۰۱ به ۱۱ میلیارد و ۸4۰ میلیون نفر کیلومتر افزایش پیدا کرد و رشدی معادل ۵۵ درصد داشت. سهم رجا از این عدد، حدود ۵۰.۵ درصد در سال گذشته و در سال جاری ۵۰ درصد بوده 
است.بختیاری با اشاره به تعداد مسافر به تفکیک بین شهری و حومه ای، اظهار کرد:  در ۱4۰۰، مسافر بین شهری ۱۰ میلیون و ۵4۰ هزار نفر بوده که در سال ۱4۰۱ به ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر 

افزایش پیدا کرده است. در بخش حومه ای نیز در سال ۱4۰۰، سه میلیون و ۸۸۰ هزار نفر بوده و در ۱4۰۱ به پنج میلیون و ۶۶۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران با بیان اینکه سرانه مصرف ماءالشعیر کم شده و این محصول 
از ســبد خانوار فاصله گرفته، گفت که طی پنج ســال اخیر تولید ساالنه این محصول از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون  
لیتر به 4۰۰ تا 4۵۰ میلیون لیتر رســیده اســت.حمید رضا کمال علوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به 
دلیل مشکالت معیشتی، مردم بیشتر به دنبال تامین نیازهای اساسی خود هستند، گفت: بنابراین سرانه مصرف 
ماءالشعیر کم شده و این محصول از سبد خانوار فاصله گرفته است.دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت 

ایران با بیان اینکه مشکالتی معیشتی تاثیر خود را گذاشته، تصریح کرد: معموال در فصل سرما شرکت های تولیدکننده نوشیدنی از جمله ماءالشعیر 
ضعیف تر هستند.کمال علوی درباره میزان کاهش تقاضا گفت: طی پنج سال اخیر تولید از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون  لیتر در سال به 4۰۰ تا 4۵۰ میلیون 
لیتر در حال حاضر رســیده اســت.وی همچنین با اشاره به اهمیت ثبات نرخ ارز در بحث تولید، گفت: تامین نقدینگی یکی از مشکالت واحدهای 
تولیدی است. مشکالتی در زمینه تامین مواد اولیه نیز وجود دارد. برای مثال مالت، عصاره مالت و گیاه رازک مواد اصلی تشکیل دهنده ماءالشعیر 
هستند که در این زمینه وابستگی هایی به واردات وجود دارد.همچنین به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران در بخش بسته 
بندی، یعنی قوطی های آلومینیومی، چند شرکت در کشور تولید می کنند، اما ظرفیت تولید آن ها جوابگوی نیاز کشور نیست. مشکالتی در تامین 

اسانس هم وجود دارد که در مراحل بعدی است.

ماءالشعیر از سبد خانوار فاصله گرفت!میانگین تاخیر قطارها به ۲۰ دقیقه کاهش یافت
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آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
کدام رمزارز بیشترین افزایش را داشت؟

اتر با چهار درصد صعود پیشتاز بازار کریپتو شد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، 
ارز دیجیتال پیشــرو جهان اندکی رشــد کرد اما اتریــوم )ETH( با بیش از چهار 
درصد صعود، پیشتاز این رشد بود.افزایش اتر همزمان با افزایش ارزش سایر ارزهای 
دیجیتال و بازارهای اصلی وال اســتریت است.امسال رمزارزها و سهام در بحبوحه 
یک محیط کالن چالش برانگیز تورم باال، افزایش نرخ بهره و ریسک های رکود به 
شدت همبستگی پیدا کرده اند.همچنین در خبرها ذکر شده است که فعاالن بازار 
گزارشــی دریافت کردند مبنی بر اینکه پلتفرم بالک فای )BlockFi( به مشتریان 
اجازه می دهد دارایی های دیجیتالی را که در حساب های کیف پول بالک فای آنان 
نگهداری می شود را برداشــت کنند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۸۰۹.۴۲ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز 
قبل ۰.۱۳ درصد کمتر شــده است. در حال حاضر ۳۹.۹۹ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۹ درصد افزایش داشته است.

بانک بزرگ روسیه خدمات جدیدی در ایران 
راه اندازی می کند

دومین بانک بزرگ روســیه، VTB، ســرویس جدیدی را راه اندازی کرده که به افراد و 
مشاغل امکان انتقال پول به/از ایران را می دهد.به گزارش ایلنا از راشاتودی، دومین بانک 
بزرگ روســیه، VTB، سرویس جدیدی را راه اندازی کرده که به افراد و مشاغل امکان 
انتقال پول به/از ایران را می دهد.  وی تی بی که از اواخر فوریه تحت تحریم های گسترده 
غرب قرار گرفته، اولین بانکی اســت که خدمــات بانکی را به ایران ارائه می کند.معاون 
رئیس بانک، دنیس والواچوف، معتقد است که چنین معامالتی تقاضای زیادی خواهد 
داشت و این اقدام باعث تقویت همکاری های اقتصادی و رونق گردشگری بین دو کشور 
خواهد شــد. این سرویس جدید امکان ارســال پول بین روسیه و ایران را با استفاده از 
جزئیات حساب در عرض یک روز فراهم می کند. سال آینده، VTB در حال برنامه ریزی 
برای گســترش خدمات تراکنش با کشورهای به اصطالح »دوست« یعنی کشورهایی 

است که تحریمی علیه روسیه اعمال نکرده اند. 

گزیده خبر

در نخستین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خالق
نشان »مدیر منتخب خالق« به مدیرعامل 

بانک صادرات ایران اعطا شد
نشان ویژه »مدیر منتخب خالق« نخستین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب 
و کار خالق به مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، نخستین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خالق 
برگزار و نشــان ویژه مدیر منتخب خالق این همایش به دلیل حمایت از کسب 
و کارهای خالق و شرکت های دانش بنیان به سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک 
صــادرات ایران اهدا شــد.همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کســب و کار خالق 
دوشــنبه این هفته ۲۸ آذر ماه با حضور مسئوالن، کارشناسان، اشتغال آفرینان 
برتر و مدیران شرکت های دانش بنیان و مدیران ارشد برخی بانک ها و سخنرانی 
هادی قوامی معاون حقوقــی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد 
علی اســفنانی  معاون ســازمان تعزیرات حکومتی و مدیران مرکز پژوهش های 
مجلس و همچنین برخی اساتید دانشگاه با بررسی شش محور برای بهبود فضای 
کســب و کار با افزایش نقش اقتصاد دیجیتال و رویکــرد خالقانه به حمایت از 
شرکت های دانش بنیان در سالن همایش های بین المللی سازمان محیط زیست 
برگزار شد.نقش اقتصاد دیجیتال در کشور، اشتغالزایی، راهکارها و موانع، خالقیت 
و ایده پردازی در کسب و کار، کسب و کار اینترنتی و فضای مجازی پاک، ارتباط 

مؤثر و رضایتمندی مشتری، شش محور اصلی این همایش بود.

 طرح تشویقی »غدیر« تا پایان سال
 تمدید شد

بســته سیاستی تشویقی بانک مسکن موســوم به »طرح غدیر« ویژه مشتریان 
خوش حســاب تا پایان سال جاری تمدید شــد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن – هیبنا، بسته سیاستی پیگیری مطالبات بانک مسکن موسوم به »طرح 
غدیر« تا پایان سال جاری تمدید شد.بر همین اساس، تسهیالت گیرندگان خوش 
حســاب بانک مسکن می توانند تا پایان وقت اداری ۲۸ اسفندماه سال جاری از 
امتیازات این طرح بهره مند شوند.طرح غدیر در راستای فرهنگ سازی پرداخت به 
موقع اقساط و بازگشت منابع اعطایی بانک، قبل از سررسیدهای مقرر و همچنین 
پیشــگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری، مشوق هایی در قراردادهای تسهیالتی 
اقساطی در نظر گرفته شده اســت.در همین رابطه به مشتریانی که تسهیالت 
خود را در تمام ماه های دوره مورد بررسی در بازه های زمانی شش ماهه، به موقع 
و پیش از سررســیدهای مقرر پرداخت کنند، به قید قرعه تســهیالت پرداخت 
خواهد شد.طبق مصوبه هیات مدیره بانک، ۲۰۰ فقره تسهیالت مرابحه عام هر 
یک به مبلغ یک میلیارد ریال، ۳۰۰ فقره تسهیالت مرابحه عام هر یک به مبلغ 
5۰۰ میلیون ریال و همچنین ۱۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه هر یک به مبلغ 
۱۰۰ میلیون ریال برای مشتریان خوش حساب پیش بینی شده است.همچنین 
مشتریان دارای مطالبات غیرجاری که نسبت به »تسویه نقدی کامل« و »دفعتاً 

واحده« کل بدهی و »فسخ قرارداد« در مدت اجرای طرح اقدام کنند.

به مناسبت چهل و سومین سالروز تاسیس منتشر شد
گزارش هشت ماهه بانک تجارت در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی
بانک تجارت با هدف ایفای مســئولیت های اجتماعی خود در ســال ۱۴۰۱ از 
طریق اعطای تســهیالت در قالب هایی همچون وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه 
مسکن، اشتغال خانگی معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیســتی کشور فراتر از سال های گذشــته در این عرصه حاضر شده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود در مقطع هشــت ماهه ســال جاری ۹۹ هــزار و ۴۳5 فقره وام 
ازدواج جمعا به مبلغ نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. این 
آمار در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته حدود5۰ درصد در تعداد و ۱۴5 
درصد در مبلغ رشــد نشان می دهد.بانک تجارت همچنین در راستای کمک به 
رشــد جمعیت و فرزندآوری زوج های جوان با پرداخت »تسهیالت فرزندآوری« 
به تعداد 6۸ هزار و 7۳7 فقره جمعا بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال در این راســتا 

نقش آفرینی کرده است.

افزایش روند وصول مطالبات بانک ملی ایران 
در دوازده ماه منتهی به مهر

بانــک ملی ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ســال جاری با اجرای قانون 
تسهیل بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور، 6۱۹ پرونده از مجموع دو هزار و 
575 درخواست ارائه شده از سوی متقاضیان را تسویه و دو هزار و ۱۰6 میلیارد 
ریال از مطالبات معوق را وصول کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران،همچنین از تعداد ۱۲۹ درخواســت ارائه شده برای تعیین تکلیف بدهی 
ارزی مشتریان از محل حساب ذخیره ارزی،۱5 مورد تسویه و 56 مورد نسبت به 
امضای قرارداد و واریز اقساط مبادرت شده است که از این راه بیش از هشت هزار 
و 5۲ میلیارد ریال وصول شــده است.همچنین با اجرای ضوابط سیاستی،اتخاذ 
تمهیدات و سیاســت های تشویقی متناســب از فروردین تا پایان مهرماه سال 
جاری بیش از ۱۰7 هزار و 6۲7 میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری وصول شده 
اســت.با اجرای وحدت رویه 7۹۴ دیوان عالی کشــور نیز حدود ۴ هزار میلیارد 
ریال از بدهی مشتریان تعدیل شــده است.گفتنی است با اجرای قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ درباره تســویه مطالبات بانک ها از محل اسناد تسویه خزانه نوع 

دوم، حدود شش هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ملی ایران تسویه شده است.

کاراته کاهای بیمه تعاون، ایران را به قهرمانی 
آسیا رساندند

مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ که در تاشکند ازبکستان برگزار شد با کسب مدال 
طالی کمیته تیمی و نیــز ۳ مدال برنز کمیته انفرادی برای قهرمانان تیم بیمه 
تعاون به پایان رســید.به گزارش روابط عمومی بیمه تعــاون، هجدهمین دوره 
رقابت های قهرمانی آسیا بزرگساالن و بیستمین دوره قهرمانی آسیا در رده های 
ســنی پایه طی روز های ۲5 الی ۲۹ آذر، در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار 
شــد.در این مسابقات، 7۴۳ ورزشکار از ۲۸ کشور آسیایی )کامبوج، چین تایپه، 
هنگ کنگ، هند، اندونزی، عراق، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، 
ماکائو، مالزی، پاکســتان، فلســطین، فیلیپین، قطر، کره، عربستان، سنگاپور، 
سریالنکا، تاجیکستان، تایلند، ترکمنستان، امارات، ازبکستان، ویتنام( در چهار رده 
نوجوانان، جوانان، زیر ۲۱ سال و بزرگساالن و در دوبخش انفرادی و تیمی شرکت 
کردند.تیم ملی کشورمان در این مسابقات با 6۳ ورزشکار در 5۴ رده، تیم ژاپن با 
6۱ ورزشکار، قزاقستان با 6۰ نماینده و تیم میزبان نیز با 5۳ ورزشکار، کشورهایی 

بودند که بیشترین شرکت کننده را در این مسابقات داشتند.

بورس سبزپوش شد
شاخص های بورســی دیروز صعودی بودند و شــاخص کل بورس 
توانست بیش از ۴۰۰۰ واحد افزایش یابد.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بــورس دیروز با ۴۱۰۴ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۹6 
هزار واحد صعود کرد. شــاخص کل با معیار هــم وزن نیز با ۳۳۲۲ 
واحــد صعود به رقم ۴۴5 هــزار و 7۲۰ واحد رســید. در این بازار 
۳7۸ هــزار معامله بــه ارزش ۴۲ هزار و ۴۳۲ میلیــارد ریال انجام 
شد.ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی، بانک ملت، بانک پاسارگاد، 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، بانک صادرات ایران و بانک 
تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس نیز امروز 
۱۰۹ واحــد افزایش یافت و تا رقم ۱۹ هزار و ۱7۲ واحد صعود کرد. 
در این بازار ۲۲۰ هزار معامله انجام شــد که ۳۳ هزار و ۲۳ میلیارد 
ریال ارزش داشــت.مجتمع جهان فوالد سیرجان، گروه توسعه ملی 
مهر آیندگان، صنعتی مینو، ســنگ آهن گهــر زمین، بیمه کوثر و 
بهمن دیزل نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

دولت بخشی از منابع مالی خود را در 
بانک های قرض الحسنه تودیع کند

رئیس اداره کل سازمان و برنامه ریزی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
خواســتار تودیع بخشــی از منابع دولتی در بانک های قرض الحسنه 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »مصطفی 
عبدلی« رئیس اداره کل سازمان و برنامه ریزی بانک با حضور در برنامه 
گفت وگوی اقتصادی »رادیــو گفت وگو« به ملزومات بهبود عملکرد 
بانک های قرض الحسنه پرداخت.عبدلی در این خصوص با بیان اینکه 
تغییر نگاه به حوزه قرض الحســنه باید صورت گیرد، فرهنگسازی و 
اعتمادسازی به بانکداری قرض الحسنه را اولین قدم در مسیر بهبود 
عملکرد بانک های قرض الحسنه دانســت.وی همچنین به روزرسانی 
دســتورالعمل ها و تغییر نگاه های باالدســتی به این حوزه را شرط 
فراگیری هر چه بیشتر این حوزه در امور جاری مردم دانست و از روند 
مثبت این فرآیند در سال جاری و نگاه مثبت بانک مرکزی و دولت به 
بانک های قرض الحسنه ابراز خرسندی کرد.این متخصص حوزه پول و 
بانک، تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی و اساسنامه بانک های 
قرض الحسنه جهت شمولیت بیشتر مالی این بانک ها از طریق تعدیل 
نسبت سپرده های قانونی بانک های قرض الحسنه با توجه به بهداشت 
اعتبــاری قابل قبول آن ها و تودیع بخشــی از منابع مالی دولت نزد 

بانک های قرض الحسنه را بسیار مؤثر دانست.

اکونومیستي گزارش می دهد؛

برندگاناقتصادیسال۲۰۲۲کهکسیفکرشراهمنمیکرد!
از نظر مالی، سال گذشــته تقریبا برای همه بد بوده است. تورم 
۱۰ درصدی در مقایســه با سال قبل در سراسر جهان ثروتمند، 
درآمد خانوارها را کاهش داده اســت. ســرمایه گذاران با افت ۱5 
درصدی بازارهای ســهام جهانی ضــرر کرده اند. با این حال، این 
عملکرد ضعیف کلی، تفاوت های گســترده ای را پنهان می کند: 
برخی از کشــورها عملکرد بسیار خوبی داشته اند.اقتصادآنالین- 
شیما احمدی؛ برای ارزیابی این تفاوت ها، اکونومیست داده هایی 
را در مورد پنج شــاخص اقتصادی و مالی شامل: تولید ناخالص 
داخلی، تورم، دامنه تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت برای 
۳۴ کشــور عمدتا ثروتمند گردآوری کرده است. ما هر اقتصاد را 
بر اســاس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه بندی و یک امتیاز 
کلی ایجاد کرده ایم. جدول زیر رتبه بندی را نشان می دهد و نتایج 
غیرمنتظــره ای را در بر می گیرد.بــرای اولین بار پس از مدت ها، 
جشــن اقتصادی در دریای مدیترانه رخ می دهد. باالی لیست ما 
یونان قرار دارد. کشــورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در 
اوایل دهه ۲۰۱۰ در قعر اقتصادی بودند نیز امتیاز باالیی کســب 
کردند. آنها تنها شگفتی های خوشایند نیستند. در همین حال، با 
وجود ثبات سیاسی، آلمان عملکرد ضعیفی دارد. دو کشور حوزه 
دریای بالتیک، استونی و لتونی، که در دهه ۲۰۱۰ برای اصالحات 
سریع مورد تحسین قرار گرفتند، در پایین ترین سطح قرار دارند.

تولید ناخالص داخلی که معموال بهترین معیار سالمت اقتصادی 
اســت، شاخص ما است. نروژ )به کمک قیمت های باالی نفت( و 
ترکیه )با  دور زدن تحریم و رونق تجارت با روسیه( بهتر از بسیاری 
از آنها عمل کرده اند. پیامدهای ناشی از کووید-۱۹ نیز بزرگ به 
نظر می رسد. به لطف قرنطینه های بسیار سخت و فروپاشی ورود 
گردشگری، یک سال پیش بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در 
وضعیت وخیمی قرار داشتند. بنابراین این منطقه سال مطلوبی 
داشــت. بازدید گردشگران از جزایر بالئاریک اخیرا از سطح قبل 
از همه گیری کرونا فراتر رفته اســت. همانطور که خبرنگار شما 
در ســفر اخیر خود متوجه شد، ایبیزا آنقدر شلوغ است که رزرو 
تاکســی یا یافتن مکانی در یک رستوران باکیفیت دشوار است.

ایرلند احتماال ســال قدرتمندی داشته است، اگرچه این سال به 
اندازه ای که از اعداد تولید ناخالص داخلی استنباط می شود، قوی 
نیست. فعالیت های شرکت های چند ملیتی بزرگ که بسیاری از 
آنها برای مقاصد مالیاتی در آنجا ثبت شــده اند، ســال ها ارقام را 

مخدوش کرده است. در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا 
به طرز گمراه کننده ای ضعیف هستند: در سه ماهه اخیر آمارگران 
رسمی تالش کرده اند تا تاثیر بسته های محرک عظیم را توضیح 
دهند.داده های با جزئیات بیشتر، وضعیت را نشان می دهند. معیار 
دوم ما تغییر ســطح قیمت ها از پایان سال ۲۰۲۱ است. به دور 
از اینکه در جهان چه می گذرد، برخی از کشــورها تورم پایینی 
را تجربه کرده اند. در ســوییس شاخص قیمت مصرف کننده تنها 
۳ درصد افزایش یافته اســت. بانک مرکزی این کشــور با کمک 
یک ارز قوی، به سرعت به افزایش قیمت ها در اوایل سال جاری 
واکنش نشــان داد. کشورهایی که منابع انرژی غیر روسی دارند، 
مانند اســپانیا که بیشتر گاز خود را از الجزایر تامین می کند نیز 
بهتر از حد متوســط عمل کرده اند. کســانی که برای سوخت به 
والدیمیر پوتین متکی هستند آسیب دیده اند. در لتونی میانگین 
قیمت مصرف کننده یک پنجم افزایش یافته است.معیار سوم ما 
نیز به تورم مربوط می شود که سهم اقالمی را در سبد تورمی هر 

کشوری که قیمت هایش در سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش 
یافته، محاســبه می کند. این نشان می دهد که تورم چقدر ریشه 
دار اســت و بنابراین به سرعت کاهش تورم در سال آینده اشاره 
می کند. برخی از کشورهایی که از تورم کل باالیی رنج می برند با 
این وجود توانسته اند وسعت آن را محدود کنند. به عنوان مثال، 
در ایتالیا، میانگین قیمت های مصرف کننده در ســال جاری ۱۱ 
درصد افزایش یافته است، با این حال »تنها« دو سوم سبد تورمی 
آن دارای تورم باالتر از هدف است. تورم ژاپن نیز به نظر می  رسد 
ممکن اســت از بین برود. انگلیس با مشــکالت بیشتری مواجه 
است. قیمت هر دســته در سبد خود به سرعت در حال افزایش 
است.احســاس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت ها در مغازه ها 
ناشــی نمی شــود. آنها همچنین به قلک بازنشستگی و پرتفوی 
ســهام خود نگاه می کنند. در برخی کشــورها سال وحشتناکی 
برای این نوع سرمایه گذاری ها بوده است. قیمت سهام در آلمان و 
کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ تقریبا یک پنجم کاهش یافته است که 

این رقم دو برابر کاهش آمریکاســت. سهام سوئد از این هم بدتر 
شده است. با این حال چند نقطه قوت وجود دارد. بازار سهام نروژ 
در ســال جاری افزایش یافته اســت. بریتانیا نیز به همین شکل 
اســت که مملو از شرکت های کسل کننده و فرسوده ای است که 
در شرایط سخت اقتصادی پاداش دریافت می کنند. کاهش ارزش 
پوند نیز ارزش فروش خارجی را افزایش داده اســت.معیار نهایی 
ما تغییر در نســبت بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی 
اســت. در کوتاه مدت، وزرا می توانند با افزایش هزینه ها یا کاهش 
مالیات، مشکالت اقتصادی را پنهان کنند. با این حال این می تواند 
بدهی بیشتر و در نتیجه نیاز به چرخاندن پیچ های مالی در آینده 
ایجاد کند. برخی از دولت ها هزینه های گزافی برای مقابله با فشار 
هزینه هــای زندگی کرده اند. آلمان بودجــه ای به ارزش حدود 7 
درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به هزینه های بسیار 
باالی انرژی اختصاص داده اســت، به این معنی که نسبت بدهی 
به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. کشورهای دیگر 
از ولخرجی عقب نشــینی کرده اند و به اصالح کشتی مالی کمک 
کرده اند. به نظر می رســد با کمک تورم بــاال، بدهی عمومی در 
کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.آیا شکاف بین برندگان 
و بازندگان ســال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت؟ 
قبل از رشد اقتصادی طوالنی مدت در اروپای جنوبی که به دلیل 
پیری سریع جمعیت و بدهی های باال کاهش یافته بود، مطمئنا 
وضعیت به سطوح کمتر از حد انتظار این منطقه باز خواهد گشت 
و نشانه های امیدوارکننده ای وجود دارد که در کشورهایی مانند 
آمریــکا و بریتانیا، تورم باال ممکن اســت در نهایت کاهش یابد 
که به آنها کمک می کند تا در رتبه بندی به ســطح باالتر بروند.

در کنــار ابعاد دیگر، تفاوت ها احتماال باقی خواهند ماند، به ویژه 
در مورد کشــورهایی که برای تامین انرژی خود به پوتین متکی 
هســتند. بر خالف احتماالت، بســیاری از آنها موفق شدند قبل 
از شــروع زمســتان، ذخایر گاز طبیعی خود را پر کنند، اما فقط 
با پرداخت قیمت های سرســام آور. از آنجایی که اکنون عرضه تا 
حد زیادی قطع شده، سال آینده بسیار دشوارتر خواهد بود. این 
نگرانی بزرگی در کشــورهای منطقه بالتیــک خواهد بود، اما در 
آن ســوی اروپا این نگرانی کمتر خواهد بود. هنگام خوردن یک 
بشقاب غول پیکر قلیه ماهی در ســاحل ایبیزا، نگرانی در مورد 

منابع گاز سخت است.

با توجه به احتمال بررســی افزایش نرخ 
سود بانکی در شورای پول واعتبار، رئیس 
کل بانک مرکزی روز گذشته افزایش پنج 
درصدی سود بانکی را رد کرد اما مسئوالن 
بانکی افزایش سه تا پنج درصدی نرخ سود 
بانکی و رســیدن این ســود به ۲۱ تا ۲۳ 
درصد را مناسب می دانند.به گزارش ایسنا، 
تغییرات ســود بانکی یکی از موضوعات 
مهم بانکی اســت که ایــن روزها گفته ها 
حاکی از افزایش این نرخ است و به اعتقاد 
کارشناسان با توجه به روند صعودی نرخ 
تورم و ارز در اقتصاد ایران، نرخ ســود در 
شــبکه بانکی نیز باید متناســب با آن ها 
افزایــش یابد.  در ایــن زمینه رئیس کل 
بانک مرکزی نیز در نشســت خبری خود 
صحبت کــرد و گفت که ایــن بانک هم 
معتقد به اصالح نرخ ســود است، اما این 
امر منــوط به تصمیم گیری در شــورای 
پول و اعتبار اســت که پیگیر این موضوع 
هستیم. پس از این موضوع، صحبت هایی 
مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی 
مطرح شــد که صالح آبادی این افزایش را 
رد و اعالم کرد که فعال هیچ نرخ مشخص 
جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده و 
بر این اساس فعال نمی توان گمانه زنی ها 

مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی 
را تایید کرد اما گزارش های غیررســمی 
موافقت شــورای پول و اعتبار با افزایش 
سود بانکی را مطرح می کند. در این بین، 
پیگیری ها از مسئوالن بانکی حاکی از آن 
اســت که آن ها نیز با افزایش سود بانکی 
موافق هستند اما می گویند تاکنون شورای 
پــول و اعتبار و بانک مرکزی نظر آن ها را 
در این رابطه جویا نشــده است. عالوه بر 
این، به اعتقاد مسئوالن بانکی با توجه به 
نرخ تورم ایران، ســود بانکی باید افزایش 

یابد تا مردم برای سپرده گذاری در بانک ها 
انگیزه الزم را داشــته باشــند.همچنین، 
میــزان افزایــش معقولی که از ســوی 
مســئوالن بانکی مطرح می شود، افزایش 
سه تا پنج درصدی است تا نرخ سود بانکی 
به ۲۱ تا ۲۳ درصد برسد.گفتنی است که 
آخرین اصالحات سود بانکی به سال های 
۱۳۹6 و ۱۳۹۹ برمی گــردد و بــا اینکه 
تاکنون تغییری نکرده اما برخی از بانک ها 
بدون مجوز بانک مرکزی نسبت به افزایش 
سود بانکی اقدام کردند که با واکنش بانک 

مرکزی مواجه شد و با ابالغ بخشنامه ای 
به شــبکه بانکی در شهریور ماه، عالوه بر 
تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها به نرخ سود 
مصوب ۱۸ درصدی، به مدیران بانک های 
متخلف هشــدار داد که در صورت ادامه 
پرداخت سودهای بیشتر، آنها را به هیات 
انتظامی بانک ها معرفی می کند.طبق این 
گزارش، براســاس آخرین مصوبه شورای 
پــول و اعتبار نرخ ســود علی الحســاب 
سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار بین 
۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شــده و در حال 
حاضر، نرخ سود علی الحساب سپرده های 
ســرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شده 

است:

۱( ســپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی: ۱۰ درصد

۲( سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 
سه ماهه: ۱۲ درصد

۳( سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 
شش ماهه: ۱۴ درصد

۴( سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک 
سال: ۱6 درصد

5( سپرده ســرمایه گذاری با سررسید دو 
سال: ۱۸ درصد

نرخ سود بانکی چقدر زیاد 
می شود؟

قیمت طال)چهارشنبه( پس از افزایش بیش از یک درصدی در جلسه قبل به دلیل 
کاهش ارزش دالر پس از تغییر سیاست غیرمنتظره بانک مرکزی ژاپن، در نزدیکی 
باالترین رقم یک هفته اخیر خود ثابت ماند.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال 
تا ســاعت 5 و 5۳ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۱.۴ درصد کاهش به ۱۸۱7 دالر 
رســید و قیمت طالی آمریکا با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۸۱۸ دالر رسید.شاخص 
دالر پس از ســقوط در روز سه شــنبه ثابت بود. دالر ضعیف تر، شمش را در بین 
سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند.هفته گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو 
گفت: بانک مرکزی ایاالت متحده در سال آینده حتی اگر اقتصاد به سمت یک رکود 

احتمالی سقوط کند افزایش بیشتری نرخ بهره را خواهد داشت.  طال به عنوان یک 
پوشــش تورم در نظر گرفته می شود اما نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری 
دارایی را افزایش می دهد.داده های گمرک ســوئیس در روز سه شنبه نشان داد که 
ســرعت محموله های طالی سوئیس به آســیا و خاورمیانه در ماه نوامبر با افزایش 
قیمت ها کاهش و صادرات به کشــورهایی از جمله چین و ترکیه نســبت به سطح 
اکتبر کاهش یافت.بر اســاس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین 
صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن در 
روز سه شــنبه ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۱۳.۸۸ تن رسید.در بازار سایر فلزات 
ارزشمند، نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۴.۱۲ دالر رسید، پالتین ۰.۲ درصد کاهش 
یافت و به ۱۰۰6 دالر و ۱6 ســنت رسید و پاالدیوم با ۰.۱ درصد افزایش به ۱7۳۴ 

دالر و سه سنت رسید.

طالیجهانیدراوجیکهفتهای
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گزیده خبر

معاون سابق رئیس پارلمان اروپایی به 
تخلفش اعتراف کرد

روزنامه ال ریپوبلیکا ایتالیا گزارش داد که »اوا کایلی«، 
قانونگذار یونانی و معاون سابق پارلمان اتحادیه اروپا که 
پایش در پرونده فساد در ارتباط با قطر باز شده است، 
به بازرسان بلژیکی گفت که به پدرش گفته بود تا یک 
چمدان پر از پول نقد را از دست ماموران پلیس، مخفی 

کند.به گزارش ایســنا، این روزنامه همچنین نوشت، اوا کایلی اذعان داشت که 
در جریان حمله پلیس ضد فســاد به منزلش از پدرش خواسته بود تا چمدانی 
پر از پول نقد را که از قطر رشوه گرفته بود، پنهان کند.پیشتر گزارش شده بود 
همســر اوا کایلی به دریافت رشوه از دوحه اعتراف کرده است.بر اساس اسناد و 
مدارک، کایلی اعتراف کرد که در شب یورش پلیس به منزلش در نهم دسامبر، 
به پدرش گفته تا چمدانی پر از پول نقد را از محل سکونتش خارج کند.پدرش 
حین ترک یک هتل در نزدیکی محل سکونت کایلی با چمدانی حاوی چند صد 
هزار یورو دستگیر شــد.این قانونگذار یونانی همچنین گفت، به دو تن دیگر از 
قانونگذاران پارلمان اروپا درباره عملیات پلیس اطالع داده است.این طرح شامل 
پرداخت مبالغ هنگفتی پول نقد به قانونگــذاران اتحادیه اروپا در ازای نفوذ در 
بروکســل توسط مقام های قطری بود.هفته گذشــته رویترز گزارش داد، شوهر 
کایلی که یک شــهروند ایتالیایی به نام »فرانچســکو جورجی« است پیشتر به 
دریافت رشــوه اعتراف کرده بود. وی همچنین رئیس سابق خود، »پیر آنتونیو 
پانزری«، عضو سابق پارلمان اروپا را به عنوان رهبر این گروه فساد مالی معرفی 
کرد.دادســتان های بلژیک اخیرا گفته بودند: کایلی، جورجی و پانزری به همراه 
یک فرد دیگر که نامش فاش نشده به شرکت در یک سازمان جنایی، پولشویی 
و فســاد مالی متهم شدند. همسر و دختر پانزری هم در ایتالیا دستگیر شده اند 
و گمــان می رود بابت نقل و انتقال هدایا و پول نقد دریافتی از قطری ها، دخیل 
بودند.در پی افشای این رسوایی مالی، کایلی از سمت خود برکنار شده و پارلمان 
اروپا تمامی فعالیت های قانونگذاری مربوط به قطر را متوقف کرده اســت.دوحه 
هرگونه دســت داشتن در این رسوایی را رد کرد و هیات آن در اتحادیه اروپا به 
این اتحادیه هشــدار داد که این اقدامات از سوی بروکسل تامین گاز قطر برای 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به مخاطره می اندازد.

رایزنی لوال داسیلوا و پوتین پیرامون روابط 
استراتژیک برزیل-روسیه

رئیس جمهور منتخب برزیــل از گفت وگو با همتای 
روسی اش درباره تقویت روابط میان دو کشور خبر داد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیس 
ایناســیو لوال داســیلوا، رئیس جمهور منتخب برزیل 
گفت، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه ضمن 

تبریک به وی به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، درباره روابط 
قوی تر میان دو کشور نیز صحبت کرد.پوتین اوایل سال جاری میالدی گفته بود 
که »روابط خوبی« هم با لوال داسیلوا و هم با ژایر بولسونارو، رئیس جمهور راست 
افراطی کنونی برزیل دارد. بولسونارو در فوریه سال جاری میالدی درست چند 
روز پیش از آغاز جنگ اوکراین سفر رسمی به مسکو داشت.لوال داسیلوا که قصد 
دارد اوایل دوره تصدی اش به آمریکا و چین سفر کند، تالش کرده تا تاکید کند 
که از زمان پیروزی اش در انتخابات اکتبر، برزیل به عرصه جهانی بازگشته است.

این رهبر چپ گرای برزیل در توییتی نوشت:  پوتین به من به خاطر پیروزی در 
انتخابات تبریک گفت، برایم آرزوی موفقیت کرد و بر تقویت روابط میان روسیه 
و برزیل تاکید کرد.وی افزود: برزیل برگشــته و تالش می کند با همه گفت وگو 
داشته باشد و به دستیابی به جهانی بدون گرسنگی و توام با صلح متعهد است.
برزیل و روســیه هر دو از اعضای گروه اقتصادی بریکس )BRICS( هســتند که 
شــامل چین، هند و آفریقای جنوبی نیز می شود.کرملین نیز در بیانیه ای مجزا 
اعالم کرد، پوتین و لوال داسیلوا هر دو ابراز اطمینان کردند که شراکت و روابط 
استراتژیک روسیه و برزیل با موفقیت از جمله در چهارچوب گروه بریکس توسعه 
خواهد یافت.لوال همچنین از ســال 2003 تا 2010 میــالدی در جریان دوره 

نخست ریاست جمهوری پوتین، رهبری برزیل را برعهده داشت.

با اشاره به حمله جدید صهیونیست ها
روسیه: ۴ جنگنده اسرائیل به تاسیسات 

نظامی در دمشق حمله کردند
بعد از حمله جدید رژیم صهیونیســتی به اطراف جنوبی دمشــق و در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی دمشــق مرکز آشتی روسیه اعالم کرد،  چهار فروند جنگنده 
اسرائیلی از نوع )اف-1۶( با موشــک های کروز از منطقه بلندی های جوالن به 
اهدافی در دمشق حمله کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المیادین، مرکز 
آشــتی روسیه در سوریه در بیانیه ای اعالم کرد،  این حمله جدید اسرائیل منجر 
به زخمی شــدن دو سرباز سوری شــد.اولگ ایگوروف، معاون فرمانده مرکز در 
کنفرانس خبری گفت: بین ســاعت 3۵ دقیقه تا ۴0 دقیقه بامداد 20 دسامبر 
2022 چهار فروند جنگنده اسرائیلی از نوع اف-1۶ از منطقه بلندی های جوالن 
بلند شــده و حمالت موشکی به تاسیسات نظامی در استان دمشق داشتند که 
دو زخمی در بین نیروهای نظامی سوریه برجای گذاشت.این مقام روسیه افزود: 
اسرائیل در اخطار رسمی خود اعالم کرد، حمله موشکی به اطراف دمشق انجام 
داده و گروهی از حامیان ارتش ســوریه به زعم آن نیروهای مورد حمایت ایران 
را هدف گرفته است.وزارت دفاع سوریه شب سه شنبه از زخمی شدن دو سرباز 
ســوریه در اطراف دمشــق خبر داد و افزود تعدادی از موشــک های اسرائیل را 

منهدم کرده است.

دیدار و گفت وگوی شی جینپینگ و مدودف در پکن
رئیس جمهوری پیشــین روســیه که در حال حاضر معاون شورای امنیت این کشور است،  )چهارشــنبه( اعالم کرد که گفت وگو بین 
هیات های روســی و چینی در پکن »مفید« بوده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اوایل امروز دیمیتری مدودف، 
معاون شورای امنیت روسیه با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین در پکن دیدار و گفت وگو داشت.مدودف در حال حاضر و به دعوت 
حزب حاکم کمونیست چین در پکن است.وی ادامه داد: گفت وگوها بسیار کمک کننده بود. ما درباره مسائل مربوط به همکاری دوجانبه 

بین مسکو و پکن شامل مسائل اقتصادی، همکاری صنعتی و همچنین درگیری در اوکراین صحبت کردیم.

 ایالن ماسک از مدیرعاملی توییتر
 کناره گیری می کند؟

در نظرسنجی که ایالن ماســک درباره ادامه فعالیتش به عنوان مدیرعامل 
توییتر برگزار کرد، اکثر کاربران به کناره گیری او از مدیریت این پلتفرم شبکه 
اجتماعی رای دادند.به گزارش ایسنا، ایالن ماسک، مالک میلیاردر توییتر روز 
یکشنبه گفته بود به نتایج این نظرسنجی عمل می کند اما توضیح نداده بود 
اگر نتایج این نظرسنجی نشان داد که او باید از مقام مدیرعامل توییتر کناره 
گیری کند، چه زمانی این کار را انجام خواهد داد. ایالن ماسک در پاسخ به 
اظهارنظر یک کاربر درباره تغییر احتمالی مدیرعامل، اظهار کرد: جانشینی 
وجود ندارد.طبق نتایج این نظرســنجی که روز یکشــنبه آغاز شد و 1۷.۵ 
میلیون نفر در آن شــرکت کردند، حدود ۵۷.۵ درصد به کناره گیری ایالن 
ماســک از مدیرعاملی توییتر رای مثبت دادند و رای ۴2.۵ درصد کاربران، 
منفی بود.به گفته سوفی الند یاتس، تحلیلگر شرکت هارگریوز لنزداون، بر 
اساس اظهارات ماســک و بعضی از تحلیلگران، برای این که مدل کسب و 
کار توییتر دوام بیاورد، انجام اقدامات جدی ضروری است و این بحث وجود 
دارد که بدون حضور ماسک در مدیریت ارشد این شرکت، یافتن کسی که 
جرات کافی برای تغییر مســیر کشتی توییتر را داشته باشد، دشوار خواهد 
بود.نظرسنجی ایالن ماسک در پایان هفته پرجنجالی انجام شد که طی آن 
سیاســت حریم خصوصی توییتر تغییراتی یافت و حساب چندین خبرنگار 
تعلیق شد و سپس با انتقاد مقامات دولتی، گروههای کنشگر و سازمانهای 
ژورنالیستی، حساب این خبرنگاران از تعلیق خارج شد.همچنین توییتر روز 
یکشنبه حسابهایی که پلتفرمهای شبکه اجتماعی مانند فیس بوک را تبلیغ 
می کنند را در توییتی که اکنون حذف شــده اســت، ممنوع اعالم کرد و 
پرسشهایی را از سوی حامیان همیشگی ایالن ماسک از جمله جک دورسی، 
مدیرعامل سابق توییتر برانگیخت.از زمان خریداری شدن توییتر توسط ایالن 
ماســک در اکتبر، تغییرات زیادی انجام شده است. ماسک، مدیران ارشد و 
نیمی از کارکنان توییتر را اخراج کرده، نرخ اشــتراک سرویس توییتر بلو را 
افزایش داده و حساب دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را برگردانده 
است.ماسک روز یکشنبه اعالم کرد همه تغییراتی که در خط مشی توییتر 
انجام خواهد شد را از طریق نظرسنجیهای عمومی، به رای خواهد گذاشت. 
این اظهارات، پرسشــهای بیشــتری را درباره سبک مدیریت او و فعالیتش 
در این شــرکت شــبکه اجتماعی که باعث نگرانی بعضی از سرمایه گذاران 
شرکت تسال شده اســت، ایجاد کرد. ماسک در تصمیمات از سبک خودرو 
تا مســائل زنجیره تامین، در شرکت خودروسازی برقی تسال شخصا دخیل 
است و ماه گذشته اعالم کرد حضورش در توییتر را کمتر کرده و مدیرعامل 
جدیدی برای این شــرکت پیدا خواهد کرد.ارزش سهام تسال روز دوشنبه 
حدود دو درصد صعود کرد اما سپس به 1۴۵.۸2 دالر که پایین ترین رکورد 
دو ســاله بود، نزول کرد. ارزش ســهام این شرکت امسال حدود ۶0 درصد 
نزول کرده است.ایالن ماسک که روز یکشنبه برای مسابقه فینال جام جهانی 
در قطر حضور یافت، هنوز به نتایج نظرســنجی اخیر واکنشی نشان نداده 
است. توییتر هم در این باره اظهارنظر نکرده است.بر اساس گزارش رویترز، 
توییتر اکنون یک نظرســنجی را برگزار کرده و درباره سیاست جلوگیری از 
تبلیغ پلت فرمهای شبکه اجتماعی دیگر در این پلت فرم، پرسیده است. بخش 
پشــتیبانی توییتر در توییتی نوشــت: تغییر خط مشی مذکور، بر محتوا از 
پلت فرمهای شبکه اجتماعی دیگر مانند فیس بوک و اینستاگرام و همچنین 
ماســتودون، تروت سوشال، تریبل، نوســتر )Nostr( و پست، تاثیر خواهد 

گذاشت اما امکان پست همزمان محتوا در پلت فرمهای دیگر را می دهد.

سازمان ملل: یک خلف وعده دیگر از طالبان

طالبان تحصیالت دانشگاهی را برای زنان افغانستان ممنوع کرد
گروه طالبان در یک بیانیه رسمی دستور داد تا اطالع ثانوی 
زنان و دختران از تحصیالت دانشگاهی منع شوند و درهای 
دانشــگاه ها به روی دختران بسته باشد. سخنگوی گوترش 
این اقدام را محکوم کرده و آن را خلف وعده دیگری از سوی 
طالبان عنوان کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از اسپوتنیک، 
شــیخ مولوی ندا محمد ندیم سرپرســت وزارت تحصیالت 
عالی طالبان در یک بیانیه رسمی به همه دانشگاه های دولتی 
و خصوصی دســتور داده تا دســتور بعدی و تا اطالع ثانوی 
آموزش دختران دانشــجو به حالت تعلیق درآورده شــود.او 
همچنین افزود، این دستور باید فورا اجرایی شود و وزارتخانه 
باید از تالش ها و اقدامات دانشگاه ها در این زمینه اطمینان 
حاصل کند.در همین حال، حافظ ضیا هاشمی سخنگوی این 
وزارتخانه با مخابره این دســتور، صدور آن را تایید کرد.این 
ممنوعیت آموزش عالی برای زنان و دختران دست کم سه ماه 
بعد از برگزاری آزمون قبولی هزاران دختر در دانشــگاه های 
افغانستان است.در پی تســلط طالبان در اوت سال گذشته 
میالدی دانشــگاه ها مجبور به پیاده کردن قوانین جدید از 
جمله اختصاص فصول درســی خاص، تفکیک جنســیتی 
شدند و همچنین تنها به اساتید زن و مردان با سن باال اجازه 

تدریس و آموزش دانشجویان دختر داده شد.

واکنش ها
سازمان ملل در اولین واکنش ممنوعیت نامحدود تحصیالت 

دانشــگاهی برای زنان افغان توســط طالبــان، را محکوم 
کرد. استفان دوجاریک، ســخنگوی سازمان ملل متحد به 
خبرنــگاران گفت: »به وضوح این یــک خلف وعده دیگر از 

سوی طالبان است. »این یک حرکت بسیار نگران کننده دیگر 
است.«وی افزود: »تصور این که چگونه یک کشور می تواند 
توسعه یابد و بدون مشارکت فعال زنان و آموزش زنان بتواند 

با تمام چالش هایی که دارد مقابله کند، دشوار است.دیده بان 
حقوق بشر نیز از این ممنوعیت انتقاد کرد و آن را »تصمیم 
شــرم آور« خواند که حق تحصیل برای زنان و دختران در 
افغانستان را نقض می کند. دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای 
گفت: »طالبان هر روز آشکار می سازند که به حقوق اساسی 
افغان ها به ویژه زنان احترام نمی گذارند«.ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا هم در یک نشست خبری گفت که 
ایاالت متحده »تصمیم غیرقابل دفاع طالبان برای ممنوعیت 
حضور زنان در دانشــگاه ها« را محکوم می کند. او گفت که 
تصمیم اخیر طالبان »پیامدهای مهمی برای طالبان خواهد 
داشت و طالبان را از جامعه بین المللی بیشتر دور می کند و 
مشــروعیتی را که می خواهند از آنها سلب می کند«.پرایس 
افزود که بسته شــدن مدارس متوسطه به روی دختران در 
ماه مارس »تأثیر قابل توجهــی« بر تعامل ایاالت متحده با 
نمایندگان طالبان داشت. وی گفت: »با تطبیق این فرمان، 
نیمی از مردم افغانســتان به زودی از تحصیل فراتر از دوره 
ابتدایی محروم خواهند شد«.رابرت وود، سفیر ایاالت متحده، 
نماینده جایگزین در امور ویژه سیاسی، پیشتر این انتقادات 
را تکرار کرد و در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: 
»طالبان نمی توانند انتظار داشــته باشــند که عضو قانونی 
جامعه بین المللی باشــند تا زمانی که حقوق همه افغان ها 
را رعایت نکنند. به ویژه حقوق بشــر و آزادی های اساســی 

زنان و دختران.«

منابع مطلــع اعالم کردند که ولیعهد 
عربستان ســعودی در دیدار اخیرش 
با نخســت وزیر پیشــبرد امور لبنان 
در شــهر جّده برخورد دوستانه ای با 
وی داشــته اســت و به همین دلیل 
نخســت وزیر لبنان به جلب حمایت 
ریاض برای ابقا در این ســمت چشم 
دوخته اســت.به گزارش ایســنا، به 
نوشته روزنامه االخبار، منابع نزدیک 
به نجیب میقاتی، نخست وزیر پیشبرد 
امــور لبنان گفتند که دیــدار وی با 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی در حاشــیه مراسم افتتاحیه 
جام جهانی قطر زمینه دیدار آنها در 
جــده را فراهم کرد.طبــق گفته این 
منابع، دیدار دوحه مثبت بود و پس از 
این دیدار بن سلمان بر حضور میقاتی 

در نشست اخیر کشــورهای عربی و 
شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین 
در عربســتان تاکید کرد.به گفته این 
منابع، میقاتی از این دیدار »بســیار 
خرسند« اســت، زیرا شکافی را که با 
ریاض و سایر پایتخت ها وجود داشت 
شکست و وی همچنین معتقد است 
که بن ســلمان باب گفت وگو با او را 

درباره پرونده لبنان باز کرده اســت، 
اما منابع االخبار معتقدند که اینطور 
نیست و ســخت است در مورد تغییر 
عمــده در موضع عربســتان در این 
زمینه صحبت کرد.این منابع گزارش 
دادند که بن سلمان به میقاتی اطالع 
داده اســت عربســتان ســعودی در 
محدوده خاصــی به لبنان توجه دارد 

و پرونــده کمکی که لبنان می خواهد 
در چارچــوب صندوق توافق شــده 
با فرانســه باقی خواهد ماند. ولیعهد 
ســعودی بار دیگر مالحظات خود را 
درباره لبنــان و مواضع منفی ریاض  
در قبال حزب اهلل بــه میقاتی اعالم 
کــرد. اما میقاتی گفته اســت که بن 
ســلمان با او »صمیمی« بود و شماره 
تلفن شــخصی خود را به او داد تا در 
صورت لزوم با وی تماس بگیرد.منابع 
آگاه گفتند که عربســتان ســعودی 
نه تنها به پرونده ریاســت جمهوری، 
بلکه به پرونده نخست وزیری و دولت 
آینده لبنان نیــز توجه دارد و به نظر 
می رســد کــه می خواهــد در حل و 
فصل این دو پرونده ســهیم باشــد.
طبق گفتــه این منابــع، میقاتی به 
دنبال حمایت عربستان یا حداقل عدم 
مخالفت آن برای باقی ماندن در پست 
نخست وزیری است و عالوه بر این به 
حمایت ایاالت متحده، فرانسه و برخی 

از کشورهای عربی تکیه کرده است.

»صمیمیت« بن سلمان با میقاتی

امید نخست وزیر لبنان به حمایت ریاض

با اعالم مکزیــک در ارائه پناهندگی بــه خانواده رئیس 
جمهوری برکنار شده پرو، دولت لیما اعالم کرد که سفیر 
مکزیک »عنصر نامطلوب« اســت و به وی دستور داد تا 
ظرف ۷2 ساعت این کشور را ترک کند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، وزارت امور خارجه 
پرو به تحقیقات جنایی از »لیلیا پاردس«، همســر پدرو 
کاســتیو، رئیس جمهوری برکنار شــده این کشور اشاره 
نکرد.پــاردس و دو فرزندش در ســفارت مکزیک در لیما 
هســتند. دولت پرو گفته که به خانواده رئیس جمهوری 
برکنار شــده این کشــور اجازه داده تا به مکزیک بروند 
اما بعدا می تواند از مکزیک درخواســت کند که همســر 
کاســتیو را اســترداد کند، اگر او در نهایت در پرو با هر 
گونه اتهامی روبرو شــد.وزارت امور خارجه پرو همچنین 

در حساب های رســانه های اجتماعی خود اعالم کرد که 
»پابلو مونروی«، سفیر مکزیک در لیما را به دلیل اظهارات 
مکرر عالی ترین مقام های این کشور درباره اوضاع سیاسی 
در پرو اخراج می کند.آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس 
جمهــوری مکزیک گفته بود که برکناری کاســتیو پس 
از تــالش وی برای انحالل کنگره پرو در هفتم دســامبر 
2022، ناشایست بود.قانونگذاران پرو، کاستیو را در همان 
روز از سمتش برکنار کرده و او دستگیر شد؛ وی همچنین 
با اتهام تالش برای سوءاســتفاده از قدرت به وسیله نقض 
قانون اساسی روبروست.مقام های پرو گفته اند که اظهارات 
رئیس جمهوری مکزیک بیانگر مداخله در امور داخلی پرو 
است. مقام های مکزیک نیز گفته اند که سفارت این کشور 
لیما همچنان باز اســت و به صــورت عادی به فعالیتش 

ادامه می دهد.روز ســه شنبه همچنین کنگره پرو از طرح 
برگزاری انتخابات زودهنگام در تالش برای برطرف کردن 
تنش سیاسی در کشــور که به برگزاری اعتراضات بزرگ 
خیابانی از زمان برکناری کاستیو منجر شده، حمایت کرد.
ایــن طرح با ۹1 رای موافــق در کنگره 130 عضوی پرو 
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در 
آوریل 202۴ است که قبال قرار بود در 202۶ برگزار شود.

سفیر مکزیک از پرو اخراج شد

شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از منابع خود گزارش داد که رئیس جمهوری اوکراین در راه سفر به واشنگتن است و قرار است در کنگره سخنرانی داشته 
باشد و با جو بایدن مالقات کند.به گزارش ایسنا، به نقل از این شبکه خبری آمریکایی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین )چهارشنبه( با جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد داشت و قرار است یک سخنرانی برای اعضای دو مجلس کنگره آمریکا داشته باشد.با این حال سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل متحد گفت که این نهاد هیچگونه اطالعی درباره احتمال بازدید این مقام اوکراینی از مقر سازمان ملل در نیویورک ندارد. استفان دوجاریک، سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل متحد سه شنبه به خبرنگاران گفت: ما سؤاالت زیادی در مورد دیدار احتمالی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از سازمان 
ملل دریافت کرده ایم. تا جایی که می دانیم، از چنین بازدیدی اطالع نداریم.پیش از این هم، پرتال خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که زلنسکی در تاریخ 21 دسامبر برای 
سخنرانی در جلسه مشترک کنگره آمریکا از پایتخت ایاالت متحده بازدید خواهد کرد. انتظار می رود رئیس جمهوری اوکراین از قانون گذاران ایاالت متحده برای کمک های نظامی این کشور به 
دولت کی یف که تاکنون میلیاردها دالر شده است، قدردانی کند و درخواست کمک مالی اضافی هم دارد. این اولین سفر زلنسکی به ایاالت متحده از زمان آغاز جنگ اوکراین در 2۴ فوریه خواهد 
بود.براساس گزارش وب سایت دویچه وله، مالقات زلنسکی با بایدن در کاخ سفید »به منظور اعالم یک بسته کمک نظامی جدید برای اوکراین است که شامل آتشبار پاتریوت پیشرفته برای کمک 
به دفاع مقابل حمالت موشکی روسیه می شود.«  برنامه سفر رهبر اوکراین به پایتخت ایاالت متحده مشخص نیست، اما گزارش شده است که پلیس کنگره ایاالت متحده در حال افزایش تدابیر 
امنیتی در آستانه این سفر است. در عین حال، منابع آکسیوس تاکید کردند که »انجام این سفر به تدابیر امنیتی نیاز دارد.«روز سه شنبه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای 

به همکاران خود، از همه اعضا خواست در جلسه شامگاه چهارشنبه حضور فیزیکی داشته باشند و افزود که این جلسه »تمرکز ویژه ای بر دموکراسی« خواهد بود.

رئیس جمهور فرانسه گفت، بحران اوکراین بی شک از طریق مذاکرات مرتفع خواهد شد و همچنین غرب و ناتو باید 
تضمین های امنیتی را نه تنها به کی یف بلکه به مســکو هم ارائه دهند تا صلحی بادوام ایجاد شود.به گزارش ایسنا، 

به نقل از راشا تودی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه در مصاحبه ای با کانال های TF1 و LCI عنوان داشت: برای رسیدن به صلح باید 
گفت وگوها آغاز شوند. اول از همه باید به اوکراین برای تمامیت ارضی و امنیت بلند مدتش تضمین هایی داده شود، اما از طرفی روسیه هم به عنوان طرفی در 
این معاهده صلح، به چنین تضمین هایی نیاز دارد.رئیس جمهور فرانسه مسئله »تضمین های امنیتی« برای روسیه را برای اولین بار در اوایل ماه جاری میالدی 
عنوان و استدالل کرد که »نزدیک شدن ناتو به روسیه و استقرار تسلیحات که تهدیدی برای مسکو است« از نکات ضروری هستند که این ائتالف نظامی باید 
آنها را در نظر بگیرد.در آن زمان، اظهارات امانوئل ماکرون با انتقادات فراوانی نه تنها از سوی کی یف بلکه از جانب برخی رهبران کشورهای اتحادیه اروپا از 
جمله لهستان، اسلواکی و کشورهای حوزه بالتیک مواجه شد.ماکرون در تازه ترین مصاحبه خود از منتقدان خواست تا توضیح دهند که چه »جایگزینی« به 
جای گفت وگو با مسکو پیشنهاد می دهند.وی در پایان افزود: عدم انجام مذاکرات به منزله ایجاد یک جنگ تمام عیار است که کل اروپا را درگیر خواهد کرد.

با تداوم جنگ اوکراین؛زلنسکی عازم آمریکا شد

ماکرون خواستار ارائه »تضمین های امنیتی« 
به روسیه شد
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محققــان هلندی در مطالعه اخیرشــان از توســعه ابــزاری برای 
تصویربرداری از جریان خــون در طول عمل جراحی خبر دادند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آی او، جریان خون خوب برای جلوگیری از 
عوارض جدی مهم است. با این حال، جراحان فقط می توانند کیفیت 
جریان خون را در طول جراحی حدس بزنند اما به لطف یک اختراع 
جدید این فرایند تغییر کرده اســت. محققان دانشــگاه خرونینگن 
فکری برای این مشــکل کرده اند. به لطف ابزار اندازه گیری جدید، 
پزشــکان می توانند جریان خون در بافت را در حین عمل مشاهده 
کرده و مطابق با آن عمل جراحی را انجام دهند.این ابزار جدید که 
»PefusiX-Imaging« نام دارد توسط دکتر »ویدو هیمن« از دانشگاه 
خرونینگن، توسعه و آزمایش شده است. تا به حال، جراحان مجبور 
بودند از نشانگرهای ذهنی برای تخمین کیفیت جریان خون استفاده 
کنند. اما با PerfusiX-Imaging که بر اساس فناوری لیزر کار می کند، 
می توانند به یک تصویر عینی تکیه کنند. هیمن برای تحقیقات خود 
با شرکت ها و بیمارستان های مختلف در هلند همکاری کرده است.

نمونه اولیــه PerfusiX-Imaging به طور خاص بــر روی بافت روده 
آزمایش شــده اســت. هنگام عمل بر روی تومورهای روده، تومور 
برداشته می شــود و دو انتهای روده دوباره به هم متصل می شوند. 
در طــی حدود ۷.۵ درصد از جراحی هــا، عارضه ای رخ می دهد که 
در آن بخیه هــا به  دلیل جریان خون ضعیف به  صورت موضعی، به  
 anastomotic(درستی بهبود نمی یابند. به این رخداد، نشت آناستوموز

leak( می گویند. 

یک ســگ رباتیک جدید از پنجه های مغناطیسی خود برای باال رفتن 
از دیوارها و ســقف های فلزی استفاده می کند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی میل، ســگ رباتیک جدیدی که از دیوار و سقف ها باال می رود، 
ترس از تســلط ربات های قاتل بر تمدن بشــری را یک قدم به واقعیت 
نزدیک تر کرده اســت.این ربات چهارپا که در موسســه علوم و فناوری 
پیشــرفته کره توسعه یافته است، دارای پاهای مغناطیسی است که در 
صورت نیاز نیروی مغناطیســی آن ها فعال و غیرفعال  می شود.فعال و 
غیرفعــال کردن نیروی مغناطیس به ربات اجــازه می دهد تا یک پای 
خود را به دیوار یا ســقف متصل نگه دارد و پای دیگر را به سمت نقطه 
دیگر هدایت کند.این سگ رباتیک که »مارول«)MARVEL( نام دارد با 
سرعت حدود ۴۸ سانتی متر در ثانیه از دیوار باال می رود و با سرعت ۶۰ 
ســانتی متر در ثانیه روی سقف حرکت می کند.»مارول« شاید شبیه به 
سگ های قاتل در ســریال »Black Mirror« به نظر برسد، اما مخترعان 
پیش بینی می کنند که از این نوآوری برای کمک به تعمیر پل ها، مخازن 
صنعتی و ساختمان ها استفاده شود.محققان در مطالعه منتشر شده در 
مجله »ScienceRobotics« اظهار داشتند که این ربات سریع ترین سرعت 
پیاده روی عمودی و معکوس را نشان می دهد.»مارول« مانند سگ های 
رباتیک معمولی با چهار پا و یک نیم تنه مملو از تجهیزات الکترونیکی 
ساخته شده است، با این تفاوت که این ربات دارای قدرت مغناطیسی در 
پاهایش است. آهن رباها به شکل یک پد الستیکی و غیرلغزنده طراحی 
شــده اند که به سطوح می چســبد در حالی که موتورها پاهای ربات را 
حرکت می دهند.آهنرباهای الکتریکی که از یک آهنربای دائمی و یک 

هسته نرم تشکیل شده اند و یک سیم پیچ اطراف آن ها قرار دارد.

توسعه دستگاهی برای 
تصویربرداری از جریان خون

سگ رباتیکی که از دیوار راست 
باال می رود!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یکشهروندمحلیدرخیابانخالیمنطقهباخموتاوکراینقدممیزند

کامارو کوپو 2023 با پیشرانه 10 لیتری 1000 اسب بخاری
شــورلت برای کامارو کوپو مسابقه ای مدل ۲۰۲۳ پیشــرانه عظیم ۱۰.۳ لیتری V۸ را ارائه می کند که بیش از ۱۰۰۰ اسب بخار قدرت 
دارد.شورلت کامارو کوپو )COPO( برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ متولد شد و سپس در سال ۲۰۱۲ شورلت دوباره آن را احیا کرد. این 
نسخه ای ارتقاءیافته از کامارو برای مسابقات است که به صورت تولید انبوه و جاده ای ارائه نمی شود. این کاماروی مخصوص پیست برای 
مدل ۲۰۲۳ در بخش پیشرانه ها تغییر بزرگی را تجربه خواهد کرد. کوپو مدل ۲۰۲۳ با سه پیشرانهٔ مختلف قابل خریداری خواهد بود و 
موتور ۹.۴ لیتری که اولین بار برای مدل ۲۰۲۲ ارائه شد از لیست انتخاب ها حذف خواهد شد.اما جای نگرانی نیست زیرا بزرگ ترین و 
قوی ترین موتور جعبه ای تاریخ شورلت برای اولین بار در سینهٔ کامارو کوپو مدل ۲۰۲۳ قرار می گیرد )موتور جعبه ای به پیشرانهٔ کاماًل 
 V۸ مونتاژ شده ای اطالق می شود که به طور کامل و آمادهٔ استفاده توسط سازنده به فروش می رسد(. این یک نیروگاه عظیم ۱۰.۳ لیتری
 ZZ۶۳۲ نام دارد. هرچند خروجی این موتور هنوز برای کامارو اعالم نشده است اما زمانی که موتور جعبه ای ZZ۶۳۲ بلوک بزرگ است که
در اکتبر ۲۰۲۱ معرفی شد خروجی آن ۱۰۰۴ اسب بخار قدرت و ۱۱۸۸ نیوتن متر گشتاور با بنزین اکتان ۹۳ ذکر شده بود؛ بنابراین 

انتظار می رود در کامارو کوپو هم شاهد اعدادی در همین حدود باشیم.

چراغ سبز فان خال به پرتغالی ها
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال هلند به احتمال حضورش در نیمکت تیم ملی فوتبال پرتغال واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از عالم الموندیال، تیم ملی فوتبال پرتغال نتوانست در جام جهانی ۲۰۲۲ انتظارات را برآورده کند و با شکست برابر مراکش 
از دور رقابت ها کنار رفت.فدراسیون فوتبال پرتغال تصمیم گرفت که سانتوس، سرمربی تیم را از کار برکنار کند.پرتغالی ها هنوز 
سرمربی جدید خود را انتخاب نکرده اند و از لوییس فان خال به عنوان یکی از گزینه های جدی جایگزینی سانتوس سخن به میان 
می آید.فان خال به احتمال حضور در نیمکت پرتغال واکنش نشان داد و گفت: من خودم را بازنشسته کرده ام اما اگر پرتغالی ها من 
را بخواهند به پیشنهاد آن ها فکر می کنم.از مورینیو به عنوان گزینه مورد عالقه رییس فدراسیون فوتبال پرتغال برای جایگزینی 

سانتوس سخن به میان می آید اما آقای خاص در شرایط کنونی هدایت رم را برعهده دارد و با تیم ایتالیایی قرارداد دارد.

آن کس هک دلیش بوده باشد
و آن دل صنمی ربوده باشد

کایت؟ آن ساده هچ داند این ح
کو را ستمی نسوده باشد

دود دل ما کسی ببیند
کش آینٔه زدوده باشد

ای دمعی، از نکوهش ما
بگذر تو، هک انستوده باشد

آن روز بیا و دیده ردبند
کو رپده ز رخ گشوده باشد

آن یار هک رد وافش ات روز
بیدارم و او غنوده باشد

پیشنهاد

چهره روز

نان و شراب
نان و شراب ماجرای روشنفکرانی است که می خواند 
راهی بــه جایی ببرنــد و نیز ماجرای روشــنفکران 
ســرخورده و مأیوسی است که راه به جایی نبرده اند. 
این رمان بیان کشکش های درونی انسان هایی است 
که در جستجوی جهانی بهتر و انسانی ترند و در این 
میان موقعیت روشــنفکر از همه حساس تر است چرا 
که آن ها نمی توانند مانند یک کشــاورز رفتار کنند. 
داســتان کتاب در زمان حکومت موســولینی اتفاق 
می افتــد. کافون ها – به زبــان ایتالیایی یعنی دهقان 
بی چیز و فقیر – زندگی ســختی دارنــد و به حدی 
ضعیف شده اند که توانایی انجام هیچ کاری را ندارند. 
در واقــع حتی فکر انجــام دادن یک حرکت بر علیه 
ظلمی که به آن ها می رود در ذهنشان هم شکل نمی گیرد. در این هنگام، کلیسا نیز به حمایت از 
دولت پرداخته و عموم مردم نیز در خرافات و تعصبات مذهبی فرو رفته اند. در این شــرایط است 
که قهرمان داستان تالش می کند کاری انجام دهد.زمانی بود که راستگویی هم تا حدی پیشرفت 
داشــت و کم و بیش قابل اغماض بود، اما امروز دیگر اصال بازار ندارد. پاپ اعظم آن را یک کاالی 
روستایی و بدوی و بسیار پرخرج می داند، در صورتی که دروغ و ریا کاالیی است به نرمی مخمل و 
همیشه رایج و نه تنها ارزان بلکه مفید هم هست. )رمان نان و شراب – صفحه ۲۰(کتاب با دیدار دو 
شاگرد قدیمی که نزد استاد خود، دن بنه دتو رفته اند آغاز می شود. دن بنه دتو کشیش برجسته ای 
اســت که طرف دولت را نگرفته و به همین خاطر »به بهانه آنکه مزاج وی علیل شــده است« به 
خدمتش پایان داده اند. او اکنون به همراه خواهرش در یک آبادی خانه نشین شده است. در دیداری 
که با دو شاگرد قدیمی خود دارد دن بنه دتو احوال دیگر شاگردان را می پرسد. در این دیدار است 
که اســتاد می خواهد از وضعیت بهترین شاگرد خود، یعنی پیترو سپینا – قهرمان داستان – آگاه 
شود. یکی از شاگردان وضعیت پیترو سپینا را برای استاد چنین توضیح می دهد:سپینا در ۱۹۲۷ 
دستگیر شد و معلوم گردید که او را به جزیره ای منتقل کرده اند. سال بعد، از آن جزیره گریخت و 

به کشور فرانسه پناهنده شد. از فرانسه اخراجش کردند و به سوئیس رفت، از سوئیس...

احمد محمود
احمد اعطا بــا نام ادبی احمد محمود )۴ دی ۱۳۱۰، 
اهواز – ۱۲ مهر ۱۳۸۱، تهران( نویسندهٔ معاصر ایرانی 
بــود. او را پیرو مکتب رئالیســم اجتماعی می دانند. 
معروف ترین رمان او، همسایه ها، در زمرهٔ آثار برجستهٔ 
ادبیات معاصر ایران شــمرده می شــود. احمد اعطا 
در ۴ دی ۱۳۱۰ در شــهر اهــواز از پدری ُکردتبار و 
مادری دزفولــی االصل به دنیا آمــد. خانواده پدری 
احمد محمود اصالتاً از ُکردهای کلهر کرمانشاه بودند 
که دو نســل قبل به دزفول مهاجرت کرده بودند. اما 
مادر او دزفولی بود و او با وجود تولد در شهر اهواز به 
دلیل تعلق والدینش به دزفول بیشتر خود را دزفولی 
می دانست. در برخی از آثارش چون همسایه ها و مدار 
صفر درجه واژه ها و جمالتی به گویش دزفولی به چشــم می خورد و نیز شــخصیت »نعمت« در 
داستان »غریبه ها و پسرک بومی« از کتابی به همین نام نیز از یکی از اهالی دزفول به نام نعمت 
اهلل عالئی)ســیاهپوش( گرفته شده که حکایت زندگی او را در زمان جنگ جهانی دوم و در زمان 
اشغال دزفول به دست نیروهای متفقین و مبارزاتش با آنها را نگاشته است. پدر احمد محمود در 
سال ۱۳۵۶ که در آن زمان احمد محمود ۴۶ ساله بود فوت کرد و مادرش در سال ۱۳۷۹ دو سال 
قبل از درگذشــت خود احمد محمود از دنیا رفت.در سال ۱۳۲۷ با عمه زاده اش ازدواج کرد و در 
سال ۱۳۲۹ دوره متوسطه را شبانه در دبیرستان شاهپور اهواز به پایان رساند. پس از سپری کردن 
دوران تحصیالت ابتدایی و متوسطه در زادگاهش، به دانشکده افسری ارتش راه یافت، اما ازجمله 
تعداد زیاد دانشجویان دانشکدهٔ افسری بود که پس از کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ بازداشت و 

سپس بخش بخش آزاد شدند؛ درحالی که تنها ۱۳ نفر از آنان در زندان باقی ماندند.

فرهنگ

جلیــل فتوحی نیا طــراح صحنه و لباس ســینما و 
سریال های تلویزیونی در ۵۲ سالگی درگذشت.مجید 
برزگر، کارگردان ســینما با تایید خبر درگذشت این 
هنرمند به ایسنا گفت: جلیل فتوحی نیا حدود یک ماه 
گذشته را به دلیل سرطان در بیمارستان بستری بود 
و سه، چهار روز اخیر را هم در کما به سر برد و امروز 
صبح چهارشــنبه ۳۰ دی ماه متاسفانه از دنیا رفت.او 
افزود: آقای فتوحی نیا چند سال در ایران نبود اما در 
مقطعی که حضور داشت در آثاری از اصغر فرهادی، 
خسرو سینایی و داود میرباقری حضور داشت و طراح 
صحنه و لباس ســریال سلمان فارسی هم بود.برزگر 
خاطرنشــان کرد که با همراهی خانه سینما در حال 
پیگیری هستند تا مراسم خاکسپاری جلیل فتوحی نیا صبح فردا پنج شنبه، اول دی ماه برگزار و 
پیکر وی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود.فتوحی نیا متولد سال ۱۳۴۹ در سبزوار بود که 
دستیاری طراحی در فیلم سینمایی »می خواهم زنده بمانم« به کارگردانی ایرج قادری و طراحی 
صحنــه و لباس فیلم های »عروس آتش«، »کوچه پاییز«، »ســالم به انتظار«، »انتهای قدرت« و 
»گنج« از دیگر آثار ســینمایی او هستند. وی همچنین طراحی صحنه سریال های »داستان یک 
شهر« اصغر فرهادی، » »مختارنامه« و »سلمان فارسی« داود میرباقری را نیز برعهده داشته است.

جلیل فتوحی نیا درگذشت
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