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یک فعال اقتصادی می گوید با توجه به شرایطی که در تجارت میان ایران و آلمان وجود دارد به نظر می رسد تصمیم اخیر دولت آلمان در راستای توقف توسعه 
همکاری ها، بیشتر شرایط را برای شرکت های این کشور دشوار می کند.سید حمید حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که 
اقتصاد آلمان شرایط خاصی دارد و چه از نظر توان صنعتی و چه در حوزه صادرات تجهیزات پیچیده در میان کشورهای اروپایی سرآمد است. اقتصاد ایران نیز 
در تمام سال های گذشته همواره با آلمان مبادالت تجاری خاص خود را داشته و بسیاری از صنایع زیرساختی ما در ایران با استفاده از صنایع و فرمول های 

آلمانی ساخته شده اند.وی با بیان این که آلمان در سال های گذشته نیز جزو اصلی ترین شرکای اروپایی اقتصاد....

www.sobh-eqtesad.ir

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق:

توقف همکاری با آلمان جایگزینی دارد؟
info@sobh-eqtesad.ir

جهان در سال ۲۰۲۲)۱(
۲۰۲۲؛ تنش، تکانه های سیاسی و جنگ

تهران- ایرنا- ســال ۲۰۲۲ درحالی رو به پایان اســت که رویدادهای 
مهمی را در خود ثبت و ضبط کرد. برخی محققان می گویند: مورخان 
آینده ممکن است سال ۲۰۲۲ را به عنوان لوالی تاریخ در نظر بگیرند 
کــه پایان یک دوره و آغــاز دوره ای دیگر واقع شــد و از این رو، این 
سال بیشتر با اخبار غیرمنتظره رقم خورد.محققان اندیشکده آمریکایی 
شورای روابط خارجی )CFR( در توصیف وقایع سال ۲۰۲۲ می گویند 
در این ســال هراس از بروز جنگ بزرگ با تهدید حمالت هسته ای به 
اروپا بازگشــت و درها به طور محکم روی سیاست تعامل استراتژیک 
ایاالت متحده با چین بســته شد.در بررسی حاضر مهمترین تحوالت 
بین المللی که بر روند سیاست  منطقه ای یا جهانی تاثیرگذار بود مورد 

بررسی قرار گرفت. 

جنگ اوکراین
گاهی ســازمان های اطالعاتی مانند »کاســاندرای« افسانه ای هستند 
که رخدادها را به درســتی پیش بینی می کنند تا باورشــان نشود. در 
اواخر سال ۲۰۲۱، مقام های آمریکایی و بریتانیایی هشدار دادند روسیه 
بــه اوکراین حمله خواهد کرد. بســیاری از رهبــران اروپایی از جمله 
»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین ایده جنگ را رد کردند 
اما ۲۴ فوریه ۲۰۲۲)۵ اســفند ۱۴۰۰( روســیه یک »عملیات نظامی 
ویژه« را آغاز کرد که به گفته آن، برای وادار کردن »غیرنظامی ســازی 
اوکراین« الزم است.تهاجم روسیه اختالف های ژئوپلیتیکی قابل توجهی 
را آشکار کرد. کشورهای غربی پشت کی یف جمع شدند. چین و بیشتر 
کشــورهای جنوب جهان با وجود اصرارشان بر مقدس بودن مرزهای 
ملی این کار را نکردند. برخی حتی این تهاجم را ناشی از گسترش ناتو 
دانســتند.با این حال، آنها نتوانستند توضیح دهند که چگونه اتحادی 
که نســبت به ۳۰ سال قبل از قدرت شلیک کمتری در زمین استفاده 
می کرد و یکی از رهبــران آن می گفت در حال تجربه »مرگ مغزی« 
بود، به طور ناگهانی روسیه را تهدید کرد. جنگ در اوایل سال میالدی 
شــروع شد اما با پایان یافتن این سال، آتش بس بعید به نظر می رسد. 
روسیه زیرســاخت های حیاتی اوکراین را هدف قرار داده، به این امید 
که زمستان کاری را انجام دهد که ارتش روسیه قادر به انجام آن نبود 
تا اراده اوکراین را شکســت دهد.این اتفاق ها درحالی رخ داد که سایر 
کشــورهای جهان نیز با پیامدهای این جنگ درگیر شدند و کشورها 
در حال دســت وپنجه نرم  کردن برای انطباق یا مقابله با شــوک های 
قیمتی، اختالل هــای عرضه و کمبود مواد غذایی ناشــی از حمله به 

اوکراین هستند.

افزایش تنش های آمریکا و چین
رقابت قدرت های بزرگ چین و ایاالت متحده در این سال تشدید شد. 
اســتراتژی امنیت ملی دولت جو بایدن کــه در اکتبر)مهرماه( ۲۰۲۲ 
منتشــر شد، به صراحت به این نکته اشــاره داشت که »چین قصد و 
به طور فزاینده ای ظرفیت تغییر نظم بین المللی را به نفع نظمی دارد 
کــه میدان بازی جهانی را به نفع خود متمایل کند« اما ایاالت متحده 
قصد دارد »برنده رقابت« باشد.براساس این استراتژی »دولت چین به 
نظامی سازی دریای چین جنوبی توســط پکن، حمایت این کشور از 
تهاجم روســیه به اوکراین، تالش هایش برای ترساندن تایوان و سرقت 
گسترده مالکیت معنوی ادامه داده است.« همچنین واکنش تند چین 
به سفر »نانسی پلوســی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان 
در اوایل تابستان نشــان داد که چگونه روابط متشنج میان دو قدرت 
افزایش یافته است.در ماه اکتبر)مهرماه( بایدن با جلوگیری از دسترسی 
چین به تراشه های نیمه هادی پیشرفته و فناوری ضروری برای تسلط 
بر زمینه هایی مانند هــوش مصنوعی، گامی بزرگ برای محدودکردن 
رشــد چین برداشــت. بایدن همچنین به ترغیب دوستان و متحدان 
آمریکا ادامه داد تا مواضع ســخت مشابهی در مورد چین اتخاذ کنند؛ 
بــا این حال، تمایل دولت به اقدام یکجانبه، ابتکارهای تجاری کم رنگ 
و پذیرش سیاســت صنعتی که می تواند مشاغل را از همان دوستان و 
متحدان بدزدد، تالش های آن را تضعیف کرد.در اواسط نوامبر)آبان ماه( 
بایدن و »شــی جین پینگ« رئیس جمهوری چین در حاشیه اجالس 
جی۲۰ با یکدیگر دیدار کردند. آنها قول دادند برای کاهش تنش های 
متقابل کار کنند و در زمینه هایی مانند تغییرات آب وهوایی و سالمت 
عمومی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. با این وجود، احتماال 
ســوء ظن و خصومت متقابل در سال های آینده بر سر این رابطه ویژه 

همچنان سایه خواهد افکند.

تغییرات آب و هوایی تشدید می شود
۴۰ سال پیش، زمانی که دانشــمندان برای نخستین بار در مورد یک 
فاجعه آب وهوایی احتمالی هشــدار دادند، این یک مشکل برای آینده 
بود اما ۲۰۲۲ نشــان داد که آن آینده خطرناک فرا رســیده است. در 
این سال رخدادهای نادر آب وهوایی شدید رایج شد. اروپا موج گرمایی 
بی ســابقه ای را تجربه کرد که سبب سوختن جنگل ها و خشک شدن 
رودخانه ها شد.پاکستان یک موج گرمای بسیار شدید را تحمل کرد که 
بادها و باران های موســمی شدیدی را به دنبال داشت و در نتیجه یک 
سوم کشور زیر آب رفت.جنوب غربی ایاالت متحده نیز یک خشکسالی 
بی ســابقه را تحمل کرد که مخازن و منابع آبی این کشــور را کاهش 
داد و بر تولیدات کشــاورزی تاثیر گذاشت؛ در برخی از ایالت ها تولید 
محصوالت کاهش یافت. در ســوی دیگر این کشــور، طوفان »یان« 
فلوریدا را ویران کرد.هیات بین دولتی تغییرات آب وهوایی سازمان ملل 
متحد در ماه آوریل )اردیبهشت( هشدار داد اثرات تغییرات آب وهوایی 
به زودی غیرقابل برگشت خواهد شد؛ البته این بیانیه چند نقطه روشن 
در بحــث تغییر اقلیم هم داشــت.در ماه اوت)مــرداد(، کنگره ایاالت 
متحــده قانون »کاهش تورم« را تصویــب و بایدن نیز آن را امضا کرد 
که به عنوان مهمترین گامی که تاکنون برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای برداشته شده، شناخته می شود.به همین ترتیب، دانشمندان 
پیشرفت های تکنولوژیکی ایجاد کردند که ممکن است روزی بشریت را 

از سوخت های فسیلی دور کند....
ادامه در صفحه هفتم

نگــاه

توضیحات زنگنه درباره قیمت بنزین در سال آینده
نایب رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شورای اســالمی درباره درخواست وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر 
وضعیت بازار ارز تاکید کرد: اینکه االن وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه  معطوف کنیم، 
واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخالق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و 
مجلس پاس دهیم.به گزارش ایسنا، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و نایب رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ مجلس در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا در الیحه بودجه سال آتی افزایش قیمت بنزین پیش 
بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده 
اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و اســتفاده بیشتر از سوخت 
تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی 
افزایش نمی یابد.وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه  در سال 
آتی اظهار کرد: در خصوص یارانه ها بر اســاس جداول اولیه ای که از تبصره ۱۴ الیحه مشــاهده کردیم و 
هنوز راسماً اعالم نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانه ها بصورت نقدی حفظ می شود اما زمان 
اینکه دولت تصمیم گیری کند که در سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کاالبرگ الکترونیکی بدهد، االن 
است که من فکر می کنم همین مسیر ادامه پیدا می کند.این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره احتمال افزایش یارانه نقدی گفت: این موضوع بســتگی به الیحه دولت دارد؛ االن در الیحه دولت 
حدود ۳۰۰ و خورده ای همت برای یارانه تعیین شــده و هنوز افزایشــی رخ نداده است.زنگنه درباره پیش 
بینی اش از روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بســتگی به سرعت عمل کمیسیون  تلفیق 
و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیســیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، ان شاءاهلل به 

سه دوازدهم نمی رسد.

معطوف کردن وضعیت بازار ارز به قانون مالیات بر عایدی سرمایه  بی انصافی است
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه  
امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سهنکته وجود دارد؛ نکته اول این است که با 
معافیت هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عماًل خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه  نمانده است و عماًل شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دوم این است که قانون خوب، اجرای خوبی هم می خواهد؛ ما قوانین خوبی 
در مجلس یازدهم و پیشــتر تدارک دیدیم اما در حوزه اجرا بخوبی اجرا نشده است. قوانینی نظیر مالیات 
بر خانه های خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس هیچکدام اجرایی نشده و هیچ تحققی 
از آن را در بودجه سال ۱۴۰۲ نمی بینیم. نکته سوم نیز این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه  باید 
با مالحظات اجتماعی و میدانی پیش برود و علت اینکه کلیات این طرح تصویب شــد و بررســی آن در 
کمیسیون اقتصادی مدتی به طول انجامید این است که اگر در تصویب این قوانین مالحظات اجتماعی را 
در نظر نگیریم، ممکن است همین موضوع موجب فرار سرمایه و عدم انجام سرمایه گذاری در کشور شود.

زنگنه با تاکید بر اینکه همه بر اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه  متفق هستند، گفت: رسیدگی به طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه  به جهت مالحظاتی که وجود داشت کمی طوالنی شد، اما اینکه االن وضعیت بازار 
ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه  معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخالق سیاسی خیلی 
پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.وی عنوان کرد: واقعیت این است که 
در همه دنیا بانک مرکزی مکلف به صیانت از ارزش پول ملی است و قانون نیز همه ابزارها را اعم از نرخ بهره 
تا انضباط مالی بانک ها و بازار گردانی بازار ارز، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ بنابراین بانک مرکزی 
کاماًل ابزار را در اختیار دارد و صیانت از ارزش پول ملی تکلیفی است که بر عهده این دستگاه قرار گرفته 
است.این نماینده مجلس افزود: کشور ما ۴۰ سال است که هم اغتشاش و تحریم داشته و هم جنگ داشته 
و در دنیا نیز خیلی از کشورها هستند که این شرایط را دارند و نمونه آن نیز کشور روسیه است که رئیس 
کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند؛ این مسائل تا زمانی ما زیر بیرق جمهوری اسالمی هستیم وجود دارد.

بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد
زنگنه تصریح کرد: فکر می کنم که بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و بجای فرار به جلو و حواله 
دادن مسائل به جاهای دیگر، محکم بایستد؛ همچنان که در دولت قبل نیز وقتی بازار ارز این گونه می شد، 

افرادی که امروز در مسند کار هستند، قطعاً نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بی تاثیر نمی دانستند.

سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست ضمن 
اشاره به اینکه ابرمتان در جنوب تهران قابل کتمان نیست، گفت: از شهرداری 
تهران درخواست می کنیم که ایستگاه هایی جهت سنجش میزان انتشار این گاز 
قرار دهد همچنین پروژه هایی را جهت استحصال گاز متان تعریف کند چراکه 

به راحتی در حال از دست دادن این ظرفیت هستیم.
به گزارش ایســنا، درپی انتشار گزارشی از سوی ناسا مبنی بر وجود توده گاز 
متان بر فراز سایت پسماند آرادکوه که ۷ آبان ماه سروصدای زیادی به پا کرده 
بود، محیط زیســت وجود آن را تایید و شــهرداری تهران تکذیب کرد.حال با 
گذشــت بیش از یک ماه  داریوش گل علیزاده - سرپرســت مرکز ملی هوا و 
تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیســت - در گفت و گو با ایسنا، درباره 
انتشــار گاز متان اظهارکرد: متان گاز گلخانه ای اســت که اکنون از مراکزی 
مانند دامداری ها، گاوداری ها و مراکز دفن زباله متصاعد می شود. مرکز آرادکوه 
نیز بیش از ۶۰ ســال اســت که به محل دفن زباله تبدیل شده و مقدار قابل 
توجهی گاز متان در آن مکان وجود دارد که البته این موضوع ظرفیت بســیار 

خوبی است.

شرکت  کره ای و استحصال انرژی از گاز متان
وی افزود: در سال ۹۵ قرار بود یک شرکت کره ای برای استحصال از گاز متان 
اقداماتی را در ایران انجام دهد چراکه درآمد بســیاری را می توان از این طریق 
به دست آورد. از این گاز می توانیم برای تولید انرژی در کشور استفاده و تهدید 
فعلی را به فرصت تبدیل کنیم.گل علیزاده ضمن اشاره به مکاتبات انجام شده 
درباره تصاعد گاز متان اظهار کرد: ما از گذشــته پیگیر اســتحصال گاز متان 
توسط شــهرداری تهران بوده ایم. به همین دلیل قرار بود قراردادی با شرکتی 
کره ای بسته شود که البته منعقد نشد. در سال ۹۸ نیز شهردار تهران مکاتبه ای 
را با دولت انجام داد که این قرارداد منعقد شــود تا از گاز متان در حال انتشار 

استحصال و به نحو احسن استفاده کنیم.

ساماندهی آرادکوه نیاز به کمک مالی دارد؟
وی در پاسخ به سوال ایسنا که آیا این موضوع نیاز به کمک مالی دارد، توضیح 
داد: نیاز به منابع مالی جدید نداریم چراکه شــرکت های سرمایه گذار داخلی 
برای تامین مابع مالی وجود دارند. با این کار منافع مشــترکی نیز برای بخش 

خصوصی و شهرداری  تهران ایجاد می شود تا بتوانند آرادکوه را سامان دهند.

ابر توده متان 5 کیلومتری قابل کتمان نیست

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست در ادامه 
درباره طیف سنج استفاده شــده در گزارش ناسا گفت: این سنجده در تیرماه 
امسال به کار گرفته شــد. به وسیله آن ۵۰ نقطه در دنیا شناسایی شد که از 
آن ها گاز متان متصاعد و باعث تشــکیل ابر متان شــده است.وی تاکید کرد: 
تشکیل ابر متان و انتشار این گاز از مراکز پسماند قابل کتمان نیست و قطعا این 
پدیده وجود دارد. من فکر می کنم به شــهردار تهران اطالعات درستی منتقل 
نشده اســت البته انتظار این بود که همکارانی که در بخش مدیریت پسماند 
شــهرداری تهران فعالیت می کنند، اطالعات دقیق تــری را در اختیار مدیران 
باالدستی شــان و شورای شــهر قرار دهند.گل علیزاده درباره صحت میزان ابر 
توده متان به طول پنج کیلومتر گفت: تصاویر ماهواره ای سال هاست که مانند 
مستندات، پژوهش ها و تحقیقات مراکز دانش بنیان کشور است و قابل کتمان 
نیست. ما اگر این مسئله را نپذیریم، در نتیجه به دنبال راه حل آن نیز نخواهیم 
رفت. باید این واقعیت را قبول کنیم که چنین مشکلی وجود دارد البته این گاز 
آالینده نیســت و گلخانه ای است. گاز بسیار موثری نیز است اما حتما باید به 

فکر جلوگیری از انتشار آن باشیم.

درخواست محیط زیست از شهرداری تهران
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست با اشاره 
به درخواست محیط زیست از شهرداری تهران گفت: درخواست می کنیم که 
شــهرداری تهران ایستگاه هایی جهت سنجش میزان انتشار این گاز قرار دهد 
همچنین پروژه هایی را جهت استحصال گاز متان تعریف کند چراکه به راحتی 
در حال از دســت دادن این ظرفیت هستیم.وی تاکید کرد: انرژی در کشور ما 
ارزان است. اگر قیمت انرژی واقعی ســازی می شد، ما از تمام ابزار و منابع در 

اختیار استفاده می کردیم تا از این منبع انرژی استفاده کنیم.

رفع مشکل آرادکوه؛ برعهده شهرداری یا محیط زیست؟
گل علیزاده در پایان در پاســخ به سوال ایسنا آیا محیط زیست نیز برای رفع 
مشــکل آرادکوه می تواند همکاری های الزم را داشته باشد یا این کار تنها به 
عهده شــهرداری اســت؟ گفت: مدیریت اجرایی آن به عهده شهرداری است. 
سازمان محیط زیست نیز در کنارشان است. محیط زیست پروژه های در حال 
انجام را هم راســتا با اهداف هر دو  ســازمان می کند همچنین به عنوان یک 
دستگاه نظارتی بازدید و نظارت های خود را نیز انجام می دهد. به عالوه کارگروه 
ملی پسماند نیز می تواند از ظرفیت خود برای تامین منابع مالی  از طریق دولت 

برای پروژه ها و طرح هایی که نیاز به منابع مالی دارد، اقدام کند.

 لزوم استقرار ایستگاه های سنجش گاز متان

ابرتوده »متان« قابل کتمان نیست

 بخشنامه بانک مرکزی درباره رقم سود

افزایش نرخ سودبانکی کلید خورد؟
دالر در بازار آزاد وارد کانال 41 هزار تومان شد

تصمیمات خاندوزی و صالح آبادی 
ترمز دالر را می کشد؟

مبلغ عیدی امسال کارگران چقدر است؟

در شــرایطی که اوضاع قیمت ها در بازار ارز صدای انتقاد مجلســی ها را نسبت به عملکرد بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد بلند کرده، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصادی با حضور در مجلس از عملکرد خود نسبت به وضع موجود 
دفاع کرده و افزایش نرخ سود بانکی را برای مدیریت این بازار و همچنین تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه برای کمرنگ کردن رفتارهای سفته بازانه در بازار سکه و ارز موثر مطرح کردند.به گزارش ایسنا، بازار ارز 
در پاییز امسال با افزایش قابل توجهی در قیمت ها مواجه شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی دالیل آن را 
در افزایش دستمزد کارگران، نوسانات فصلی، افزایش نرخ بهره و تقویت دالر آمریکا و ناآرامی های اخیر می داند 
اما کارشناســان منشــأ افزایش قیمت ارز را در دالیل دیگری چون عدم مدیریت و نظارت بر این بازار، انتظارات 

تورمی، نقدینگی و .... اعالم می کنند......

شش درسی که بازار نفت در سال ۲۰۲۲ آموخت

ماکرون:

 عضویت اوکراین در ناتو بعید است
کاهش 15 تا 20 درصدی خرید میوه در یلدا

 نرخ پیاز به موز نزدیک شد

3

3

4

7

6

5

5

 بروز موج بعدی آنفلوآنزا بعید است
یک اپیدمیولوژیست با اشاره به آخرین وضعیت بروز دو بیماری تنفسی کرونا و آنفلوآنزا در کشور، از احتمال افزایش بروز کرونا طی ۳ هفته آتی خبر داد.دکتر بابک عشرتی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت جهانی بروز کرونا، گفت: ژاپن، آمریکا، برزیل و... روند افزایشی بیماری را تجربه می کنند. کشور چین هم علی رغم افزایشی که 
مدتی قبل داشت، اکنون اندکی روند کاهشی داشته است. فعال سویه غالب در کشورها، سویه اومیکرون و گونه BA۵ است.وی درخصوص شیوع این بیماری در ایران نیز 
تصریح کرد: پیش بینی ما این است که احتماال یک افزایش مواردی در ایران داشته باشیم و شاید این احتمال در ۳ تا ۴ هفته آینده رخ دهد؛ ولی اینکه این روند افزایشی 
به گونه ای خواهد بود که موج جدیدی از کرونا شکل گیرد که سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دچار مشکل شود یا خیر را هنوز نمی توان پیش بینی کرد.او ادامه 
داد: فعال تصور ما این است که روند افزایشی پیش رو هم با نوع اومیکرون خواهد بود و این سبب می شود موارد سرپایی بیماری بیش از موارد بستری باشد. البته همه این 
پیش بینی ها منوط به این است که جهش جدیدی مشابه گونه دلتای کرونا در کشور نداشته باشیم که شدت،  وسعت و کشندگی باالیی داشته باشد.این اپیدمیولوژیست 
درخصوص معضل کووید۱۹ طول کشیده، بیان کرد: کرونا یک ویروس جدیدی بود که بیماری و مشکالت جدیدی ایجاد کرد و طبیعتا آنچه که در مورد کرونا می دانیم 

در حد همین مدت شیوع و گسترش آن است و یکی از عوارضی که در مورد کرونا مطرح می شود عوارض دراز مدت آن است که کم کم مشهود می شود.
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گزیده خبر

افزایش تقاضا برای طالی آب شده و سکه 
در میان مردم

اقتصاد ۲۴ نوشــت:رئیس سابق اتحادیه طال 
و جواهــر تهران با بیان اینکــه تا زمانی که 
جهش قیمت دالر ادامــه دارد قیمت طال و 
سکه گران می شود و باز هم شاهد رکوردهای 
جدید قیمتی در بازار طال و سکه خواهیم بود، 

گفت: تقاضا برای طالی آب شــده و سکه همچنان افزایشی است؛ ولی در 
بازار مصنوعات طال تقاضا تغییری نکرده اســت.قیمت طال و سکه در لحظه 
تنظیم این خبر همچنان در حال رکوردشــکنی است و سکه وارد ابر کانال 
۲۰ میلیونی شده است. این در حالی است که قیمت طالی ۱۸ عیار به هر 
گرم یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده و همچنان در حال افزایش است.

از میانه آبان ماه بود که جهش قیمت ها در بازار طال و سکه به اوج رسید و 
هرچند همه منتظر ریزش قیمت ها در این بازارها بودند، اما گویی طال و سکه 
ســودای گرانی در سر می پرورد و پس از ۵۰ روز نوسان همچنان رکورددار 
گرانی و بازدهی در بازارهای مالی است. چنان که آمارها نشان می دهد »ربع 
سکه« صدرنشین بازدهی در بازارهای مالی در آذرماه شد.اما سوال اصلی این 
اســت که آیا به گفته نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طال و سکه، واقعا سکه 
و طال ریزش خواهند کرد؟ برای پاســخ به این سوال به سراغ رئیس سابق 

اتحادیه طال و سکه رفتیم.

منتظر ارزانی طال نباشید
رئیس ســابق اتحادیه طال و جواهر تهران در این رابطه گفت: شک نداشته 
باشــید که تا زمانی که قیمت دالر در بازار غیررسمی کانال شکنی می کند 
شاهد افزایش پرسرعت قیمت طال و سکه خواهیم بود.ابراهیم محمدولی با 
ذکر این نکتــه که قیمت طال در بازار داخل از قیمت انس جهانی و قیمت 
دالر تبعیت می کند، ادامه داد: با نوســانی که قیمت دالر در بازار دارد شک 

نداشته باشید که قیمت طال افزایش خواهد یافت.

پشت پرده جهش قیمت ها در بازار طال و سکه
این کارشناس صنعت طال و جواهر تصریح کرد: با جهش قیمت طال و سکه، 
کسانی که پس اندازی دارند یا در جایی سرمایه گذاری کرده اند طبیعتا به 
ســمت بازار طال و سکه می آیند تا از این نوسانات بیشترین سود را ببرند و 
این تقاضای جدید برای خرید طالی آب شده و سکه خواهد بود. مصنوعات 
طال همچنان میزان تقاضای همیشگی را دارند و در این دو ماهه اخیر تقاضا 
برای آن ها افزایش نداشته است.محمدولی ادامه داد: هرچند افزایش تقاضا به 
گرانی در بازار طال و سکه دامن می زند، اما اصلی ترین عامل افزایش قیمت 

ها، نوسانات قیمت دالر است.

تقاضای نیم سکه و ربع سکه بیشتر از سکه تمام بهار آزادی
رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر تهران در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی 
بر اینکه جهش قیمت ها در این بازار تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: تا زمانی 
که قیمت دالر ثبات نداشته باشد افزایش قیمت طال و سکه ادامه دار است.

به گفته محمدولی، دلیل افزایش بیشتر قیمت ربع سکه و نیم سکه نسبت 
به ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم تقاضای بیشــتر آن ازسوی 

مردم است.

ورود تقاضای جدید به بازار طال و سکه
این کارشناس صنعت طال و ســکه گفت: ضروری است دولت نقدینگی را 
کنترل و بازار را مدیریت کند، زیرا با ادامه شــرایط موجود و افزایش تقاضا 
جهش قیمت طال و سکه متوقف نخواهد شد.محمدولی ادامه داد: همه چیز 
در بازار طال و ســکه به نرخ ارز متصل است. اگر بازار ارز روند صعودی خود 
را ادامه دهد شــاهد کانال های جدید طال خواهیم بود. آنچه موجب نگرانی 
ماســت این اســت که روز به روز به پایان سال نزدیک می شویم و تقاضای 
جدید به بازار وارد می شود. امیدواریم مسئوالن اقتصادی کشور به بازار ارز و 
اقتصاد ورود کنند تا فعاالن این صنعت بتوانند در آرامش کار کنند و مردم 

هم نگران آینده بازارها و قیمت ها نباشند.

حضور آکادمی همراه اول در نمایشگاه کار 
دانشگاه علم وصنعت

آکادمی همراه اول با هدف حمایت از نخبگان، فارغ التحصیالن و دانشجویان 
مقاطع مختلف، فرصت های ویژه کارآموزی خود را به نمایشگاه کار دانشگاه 
علم وصنعت آورد.به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار 
ایران، آکادمی همراه اول با حضور در هشتمین نمایشگاه کار »صدف« که 
از امروز 3 دی ۱۴۰۱ در دانشگاه علم و صنعت آغاز به کار کرده و به مدت 
3 روز دایر است، ضمن تشریح »ششمین دوره کارآموزی همراه اول« برای 
بازدیدکنندگان، 9۰ فرصت شغلی نیز ویژه این نمایشگاه ارائه کرده است.

این فرصت های شغلی مختص رشته های مهندسی کامپیوتر، مدیریت و 
MBA، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مدیریت مالی و حسابداری، منابع 

انسانی و... است که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت آکادمی همراه 
اول به تمامی مشخصات عمومی، شغلی و تحصیلی تمامی این موقعیت 
های شغلی )کارآموزی منجر به استخدام( دسترسی داشته باشند.گفتنی 
اســت، فرصت ثبت نام در ششــمین دوره کارآموزی همراه اول تا ۵ دی 
۱۴۰۱ برای تمامی عالقه مندان فراهم اســت؛ متقاضیان برای دسترسی 
به بیش از 9۰ موقعیت کارآموزی در خانواده همراه اول که ضمن »کسب 
تجربه در مجموعه ای از شرکت های بزرگ حوزه ICT«، »دریافت حقوق 
و بیمــه حین دوره کارآموزی« و »ارائه گواهی معتبر در پایان دوره« می 
https://hamrah.academy/ توانند با مراجعه به سایت این آکادمی به آدرس
internship، شــانس خود را برای اســتفاده از این فرصت ویژه استخدام 
در نخســتین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور امتحان کنند.فرآیند 
انتخاب کارآموزان از میان متقاضیان هم به این شــکل اســت که پس از 
انتخاب موقعیت شــغلی و ثبت اطالعات، آزمون ارزیابی اولیه صورت می 
گیرد و بررسی رزومه تخصصی و دعوت به مصاحبه در صورت تأیید انجام 
می شود که مهر ورود به دوره است.تاکنون و براساس آمارهای پنج گانه از 
برگزاری دوره های کارآموزی همراه اول، بیش از 3۵ هزار رزومه ثبت شده 
و برای بیش از ۴3۰ موقعیت کارآموزی، بالغ بر 3۱۰ کارآموز جذب همراه 
اول شده اند.آکادمی همراه اول با مأموریت تربیت، توسعه و توانمندسازی 
نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال در تابستان ۱399 آغاز به کار کرد و 
به پشتوانه دانش و توسعه شرکت بزرگ همراه اول، می کوشد تا نیازهای 
آموزشی عمومی و تخصصی و فاصله مهارتی میان تحصیالت آکادمیک و 
فضای کار را با طراحی و اجرای دوره های آموزشی و کارآموزی سازمانی 

پوشش دهد.

دالر در بازار آزاد وارد کانال ۴۱ هزار 
تومان شد

ایســنا نوشت : قیمت دالر دیروز ۴ دی ۱۴۰۱ در بازار آزاد وارد کانال ۴۱ 
هزار تومانی شــد. این در حالی اســت که در بازار متشکل ارزی در لحظه 
انتشــار این گزارش، قیمت فروش دالر توافقــی 3۶ هزار و 3۲9 تومان و 
قیمت خرید دالر توافقی 3۶ هزار و 3۲۷ تومان اعالم شــده است.قیمت 
دالر دیروز ۴ دی ۱۴۰۱ در بازار آزاد وارد کانال ۴۱ هزار تومانی شــد.دالر 
هم اکنون در بازار آزاد با قیمت ۴۱ هزار تومان معامله می شود.این در حالی 
است که در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش 
دالر توافقــی 3۶ هزار و 3۲9 تومــان و قیمت خرید دالر توافقی 3۶ هزار 
و 3۲۷ تومان اعالم شده است.قیمت فروش یوروی توافقی نیز معادل 3۸ 

هزار و ۷3۱ تومان اعالم شده است.

خبر جدید از پرداخت معوقات بازنشستگان 
 عیدی بازنشستگان چقدر است؟

رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهــران از پرداخت معوقات 
فروردین واردیبهشت بازنشستگان خبر داد و گفت: معوقات سه ماه خرداد، 
تیر و مرداد ماه نیز تا پایان سال تسویه می شود.به گزارش مهر، علی دهقان 
کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران  در خصوص پرداخت 
معوقات بازنشســتگان تأمین اجتماعی گفت: تاکنــون معوقات فروردین 
و اردیبهشــت پرداخت شــده وطی ماه های آینده نیز هر ماه یک معوقه 
پرداخت خواهد شد.وی افزود: ماه آینده بازنشستگان همراه با حقوق خود 
مابه التفاوت حقوق تیرماه را به همین ترتیب تا پایان سال معوقه مردادماه 
را دریافت خواهند کرد.دهقان کیا اظهار کرد: در حال حاضر این پرداخت 
معوقات بازنشستگان ســایر سطوح تأمین اجتماعی که مستمری هایشان 
3۸ درصــد همراه بــا ۵۱۵ هزار تومــان افزایش یافت، می شــود.رئیس 
کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران با اشــاره بــه اینکه حداقل 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است، 
تصریح کرد: به همین ترتیب حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز افزایش 
می یابد.وی افزود: بیش از ۶۰ درصد بازنشســتگان حداقل بگیر هستند و 
ایــن احتمال وجود دارد با توجه به کاهش قدرت خرید این افراد، ســال 
آینده تعداد حداقل بگیرها بســیار بیشتر شود.رئیس کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی تهران در خصوص تعیین ســبد هزینه خانوار کارگران و 
بازنشستگان نیز در سال آینده اظهار کرد: هنوز میزان دقیق آن مشخص 
نیست. رقم هایی از ۱۰ تا 3۲ میلیون تومان مطرح شده اما هنوز به نتیجه 
نرسیده ایم.وی با اشاره به اینکه ماهیانه تأمین اجتماعی ۲۶ هزار میلیارد 
تومان برای مســتمری ها پرداخت می کند، گفت: در حال حاضر مشکلی 
برای پرداخت ها وجود ندارد و شــاید چند ساعت در ماه به تأخیر بخوریم 
اما در مجموع سر موقع حقوق این افراد پرداخت می شود.دهقان کیا تأکید 
کرد: در خصوص عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز فعاًل مبلغ و زمان 

پرداخت مشخص نشده و به زودی این اتفاق رخ خواهد داد.

تصمیماتخاندوزیوصالحآبادیترمزدالررامیکشد؟
در شرایطی که اوضاع قیمت ها در بازار ارز صدای انتقاد مجلسی ها 
را نســبت به عملکرد بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد بلند کرده، 
رئیــس بانک مرکــزی و وزیر اقتصادی با حضــور در مجلس از 
عملکرد خود نسبت به وضع موجود دفاع کرده و افزایش نرخ سود 
بانکی را برای مدیریت این بازار و همچنین تســریع در تصویب 
قانون مالیات بر عایدی ســرمایه برای کمرنگ کردن رفتارهای 
سفته بازانه در بازار سکه و ارز موثر مطرح کردند.به گزارش ایسنا، 
بازار ارز در پاییز امسال با افزایش قابل توجهی در قیمت ها مواجه 
شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی دالیل آن را در افزایش 
دستمزد کارگران، نوسانات فصلی، افزایش نرخ بهره و تقویت دالر 
آمریکا و ناآرامی های اخیر می داند اما کارشناســان منشأ افزایش 
قیمت ارز را در دالیل دیگری چون عدم مدیریت و نظارت بر این 

بازار، انتظارات تورمی، نقدینگی و .... اعالم می کنند.
در شرایطی که صالح آبادی وعده رسیدن بازار ارز به تعادل را داده 
بود، دالر وارد کانــال ۴۰ هزار تومان و در نهایت صدای اعتراض 
مجلسی ها بلند شــد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را 
به صحن علنی مجلس برای پاسخگویی فراخواندند.در این بین، 
نمایندگان وضعیت بازار ارز را از موضوعات مختلف مورد بررسی 
قرار دادند و یکی از انتقادات مطرح شده در این زمینه، چند نرخی 
دالر است؛ به گونه ای که به گفته حجت االسالم علیرضا سلیمی 
- عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی - اکنون هفت نوع 
نرخ ارز در بازار اســت که در هیچ جایی از دنیا شــاهد این همه 
تنوع در قیمت دالر نیســتیم.عالوه بر این، یکی دیگر از انتقادات 
مطرح شــده، تفاوت نرخ دالر در سامانه نیما و بازار آزاد است که 
علی بابایی کارنامی - عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی - در این رابطه اعالم کرد که تفاوت نرخ دالر در سامانه 
نیما و بازار آزاد، همان شکافی است که در گذشته درباره نرخ ارز 
۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز آزاد وجود داشــت.موضوعی که بارها از 
سوی کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده که چند نرخی بودن 

دالر و فاصله این نرخ ها شرایط سوءاستفاده را فراهم می کند.

گالیه های ارزی مجلس از صالح آبادی

از سوی دیگر، در حالیکه صالح آبادی دالیل افزایش نرخ ارز را در 
افزایش دستمزد کارگران، ناآرامی ها، تقویت دالر می داند، برخی 
نمایندگان این دالیل را خنــده دار می دانند و عوامل اصلی را در 
کاهش ارزش پول ملی تورم ناشــی از کســری بودجه، ساختار 

بودجه و ناترازی بودجه اعالم می کنند.
عالوه براین، یکی از نگرانی ها در راستای نابه سامانی های بازار ارز 
افزایش سایر قیمت ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز است که کاظم 
دلخوش - نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی - 
در این زمینه تصریح کرده که همه کاالها با افزایش نرخ ارز یک 
شبه گران می شوند، هر انسان عاقلی در چنین وضعیتی به دنبال 
تبدیل سرمایه خود و حفظ ارزش آن است.در میان این انتقادات، 
صالح آبــادی و خاندوزی از عملکرد خود دفاع کردند و خاندوزی 

صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی را جزو اقدامات موثر و 
مثبت تیم اقتصادی عنوان کرد. صالح آبادی نیز اعالم کرد که برای 
ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاست های ارزی یا ثبات در 
اقتصاد کالن، نقدینگی و تورم برنامه های متعددی دنبال می کنیم.

رئیس بانک مرکــزی: تعادل در بــازار ارز وظیفه همه 
دستگاه هاست

رئیس کل بانک مرکزی با وجود اینکه مســئولیت اصلی نظارت 
و مدیریت بازار ارز را برعهده دارد اما از ســایر دستگاه ها خواست 
تــا کمک کنند که در بازار ارز تعادل ایجاد شــود و او مدیریت و 
کنترل ناترازی بانک ها را در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار دانســت.

صالح آبادی نســبت به انتقادات از سامانه نیما و قیمت ارز در این 

ســامانه گفت که بانک مرکزی در این ســامانه دستوری عمل 
نمی کند و در این ســامانه صادرکننده های مختلفی عرضه کننده 
هستند و نرخ های صادرکننده های نفتی و غیرنفتی متفاوت است.

در بین صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، نکته حائز اهمیت، 
اســتفاده از سود بانکی برای مدیریت بازار ارز است؛ موضوعی که 
در روزهای اخیر زمزمه افزایش آن در شبکه بانکی مطرح شده و 
بانک مرکزی عمال روز گذشته با انتشار گواهی سپرده عام با نرخ 
۲3 درصد نسبت به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان داد.

افزایش سود بانکی و مهار سرکشی دالر؟
صالح آبادی هفته پیش نیز در نشست خبری خود اعالم کرد که 
بانک مرکزی معتقد به اصالح نرخ سود است اما این امر منوط به 
تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع 
هســتیم. پس از این موضوع، صحبت هایی مبنی بر افزایش پنج 
درصدی ســود بانکی مطرح شد که صالح آبادی این افزایش را رد 
و اعالم کرد که فعال هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده 
تعیین نشده و بر این اســاس فعال نمی توان گمانه زنی ها مبنی 
بر افزایش پنج درصدی ســود بانکی را تایید کرد اما گزارش های 
غیررســمی موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانکی را 
مطرح می کند. در این زمینه، پیگیری ها از بانکی ها نشان داد که 
در صورت افزایش نرخ سود بانکی، این نرخ باید سه تا پنج درصد 
افزایش یابد که انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲3 درصد 
به نوعی این موضوع را تایید می کند و باید منتظر ماند که آیا بانک 
مرکزی در روزهای آینده به طور رســمی نرخ ســود سپرده های 
سرمایه گذاری را تغییر می دهد یا خیر و اینکه این تغییر دیرهنگام 
چه میزان می تواند در حرکت سرمایه ها به سمت بازار ارز و طال و 
سکه جلوگیری کند و سرمایه گذاری در بانک ها را جذاب تر کند.

عالوه براین، مســئوالن، مالیات بر عایدی سرمایه را در کمرنگ 
کردن رفتارهای ســفته بازانه در بازار سکه و ارز موثر می دانند که 
خاندوزی در نامه ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مدت طوالنی در مجلس قرار 

دارد، شده است.

مبلــغ عیــدی و پاداش پایان ســالی 
که کارفرمایان باید بــه کارگران خود 
پرداخت کنند حداقل ۸ میلیون تومان 
و حداکثر ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مبنای تعیین عیدی 
پایان سال همه کارگران مشمول قانون 
کار، حداقــل دو و حداکثر ســه برابر 
مصوبه دستمزد شورای عالی کار است 
و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را 
به عنوان حداقل عیدی و ســه ماه پایه 
حقــوق را به عنــوان حداکثر عیدی و 
پاداش آخر سال به کارگران و نیروهای 
کار خــود بدهند.در واقــع کارفرمایان 
مکلفند بــه هر یک از کارگران خود به 
نسبت یک ســال کار، معادل ۶۰ روز 
آخرین مزد  بــه عنوان عیدی و پاداش 
بپردازنــد و مبلغ پرداختی از این بابت 
به هر یک از کارگــران نباید از معادل 
9۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز 
کند.شــورای عالی کار ۱9 اسفند سال 
گذشــته، حداقل دستمزد کارگران در 
سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد 
که با تصویــب آن پایه حقوق کارگران 
از دو میلیــون و ۶۵۵ هــزار تومان به 
۴ میلیون و ۱۷9 هزار تومان رســید.

بــه موجب ماده واحــده قانون تعیین 
عیــدی و پــاداش ســاالنه کارگران 
شــاغل در کارگاه های مشمول قانون 

کار مصوب ســال ۷۰ مجلس شورای 
اســالمی، حداقل عیــدی کارگران دو 
برابر حداقــل حقوق پایــه و حداکثر 
عیدی به شــرطی که از مصوبه قانون 
کار بیشــتر نشود، سه برابر پایه حقوق 
خواهد بود که با تعیین مبلغ ۴ میلیون 
و ۱۷9 هزار تومان بــه عنوان حداقل 
دســتمزد، کارگران و مشموالن قانون 
کار امســال حداقل ۸ میلیون و 3۵۸ 
هــزار تومان و حداکثــر ۱۲ میلیون و 

۵3۷ هزار تومان عیدی و پاداش پایان 
سال دریافت خواهند کرد.با وجود آنکه 
مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی 
کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه 
حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه 
حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی 
دریافتــی پیش بینی کــرده اما میزان 
عیدی کارگران بســته به مدت قرارداد 
و کارکرد آنها متفاوت اســت. کارگران 
بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار 

کرده اند مستحق دریافت عیدی هستند 
و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی 
کامل می گیرند که یکسال در آخرین 
کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و 
ارتباطشــان را با محل کار قطع نکرده 
باشند.کارگرانی که کمتر از یکسال در 
محل کار خود مشــغول به کار بودند، 
عیدی آنهــا به میزان تعــداد ماه های 
پرداخت حق بیمه محاسبه می شود و 
این گروه از کارگران شاغل باید دو برابر 
پایه حقوقشــان را تقسیم بر ۱۲ ماه و 
مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه های 
ایســنا،  کارکرد خود کنند.به گزارش 
بــا وجود آنکه موعــد پرداخت عیدی 
کارگران و مشــموالن قانون کار همه 
ساله در ماههای بهمن و اسفند است اما 
وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرمایان در 
این امر نقش موثر و بسزایی دارد. برخی 
کارفرمایــان با درنظر گرفتن شــرایط 
زندگــی کارگران عیدی و پــاداش را 
زودتر می پردازند و به ماههای آخر سال 
موکول نمی کنند.بســیاری از کارگران 
بــه دلیل تامین هزینه هــای زندگی و 
مایحتاج مورد نیــاز خود امیدوارند که 
مبلغ عیدی زودتر به دستشــان برسد 
و از کارفرمایــان می خواهند به جهت 
تقویت قدرت خرید این مبلغ را تا قبل 

از پایان سال دریافت کنند.

مبلغ عیدی امسال کارگران 
چقدر است؟

بخش نخست سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ هم به 
حساب مشــموالن واریز شد اما تکلیف وراث سهام 
عدالت همچنان مشخص نیست و وراث باید باز هم 
منتظر بمانند.به گزارش ایســنا، فرایند واریز بخش 
نخست سود ســهام عدالت به حساب مشموالن از 
روز چهارشــنبه 3۰ آذرماه آغاز شد و در روز شنبه 
سوم دی ماه به پایان رسید.در این میان بیش از سه 
میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت طی سال های 
گذشته فوت شده اند و ســهام آن ها پس از فرایند 
انحصــار وراثت باید باید به وراث تعلق بگیرد. البته 
برخــی از وراث نیز فوت شــده اند و همین موضوع 
فرایند را پیچیده تر کرده اســت.برای انتقال سهام 
این روش پیشــنهاد شــده بود که وراث به صورت 

حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند 
که این روش بســیار زمان بر بود. بنابراین قرار شد 
این فرایند بــه صورت الکترونیکــی و با همکاری 

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و قــوه قضاییه تا 
شــهریورماه انجام شــود. اما به نظر می رســد قوه 
قضاییه در ارســال اطالعات به سپرده گذاری کمی 
از برنامه عقب اســت.در این راستا، پیمان حدادی، 
مشــاور رییس سازمان بورس در گفت وگو با ایسنا، 
اعــالم کرد: در ماه های آینده درمورد مراجعه وراث 
مشموالن ســهام عدالت اطالع رسانی خواهد شد. 
زیرساخت های این انتقال درحال آماده سازی است 
و وراث همچنان باید صبر کنند.وی به این ســوال 
که ایا فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث 
در ســال جاری صورت خواهد گرفت، پاســخ داد: 
همه تالش این اســت که انتقال ســهام عدالت به 

وراث سریع تر انجام شود.

وراث سهام عدالتی ها همچنان صبر کنند

آمار و ارقام نشان می دهد دوره ی اثرگذاری 
نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مســکن 
کوتاه شــده و به میزان رشد قیمت دالر با 
مقدار اندکی شــدت و ضعف، بازار ملک نیز 
تاثیر می پذیرد.به گزارش ایسنا، در سال های 
دور معموال بازار مســکن نسبت به تحوالت اقتصادی دیرتر از طال و ارز واکنش 
نشــان می داد اما دو سه سالی است که نوســانات بازارهای موازی به سرعت بر 
قیمت ملک تاثیر می گذارد.از آبان سال گذشته تا کنون قیمت هر متر خانه در 
تهران با رشــد ۴۶ درصد مواجه شده و از متوسط 3۲ میلیون تومان در هر متر 
مربع به ۴۶.۷ میلیون تومان رسیده است. تورم عمومی نقطه به نقطه هم در حال 

حاضر به ۴۸.۵ درصد رسیده  که تقریبا با رشد قیمت مسکن برابری می کند.از 
سوی دیگر قیمت دالر با افزایش حدود ۴۰  درصد طی یک سال گذشته مواجه 
شده است. اسکناس آمریکایی آذر پارسال در محدوده ۲۸ هزار تومان قرار داشت 
که هم اکنون در بازار متشکل ارزی 3۶ هزار و ۲۰۰ و در صرافی ها تقریبا 39 هزار 
و ۲۰۰ تومان قیمت دارد.در بازه کوتاه مدت نیز بررسی ها نشان می دهد که بازار 
مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی است. این موضوع را فعاالن صنعت ساختمان 
که دائما شــاهد اثرگذاری بازار ارز بر قیمت نهاده های ساختمانی هستند تایید 
می کنند.مقایســه قیمت خانه با نرخ دالر گویای آن است که همسویی نسبی 
بین این دو شــاخص وجود دارد. دالر تا شهریورماه در محدوده 3۲ هزار تومان 
بود و در حال حاضر به 39.۲ هزار تومان رســیده که افزایش ۲۲.۵ درصد را به 

ثبت رســانده است.قیمت هر متر خانه در تهران اما از شهریور تا آبان افزایش ۸ 
درصدی را نشان داد و  در عرض دو ماه طبق شاخص بانک مرکزی از میانگین 
۴3.۲ میلیون تومان در شــهریور به ۴۶.۷ میلیون تومان در آبان رسید. گزارش 
آذرماه هنوز اعالم نشــده اما پیش بینی نوسان قیمت مسکن در ماه مذکور هم 
دور از ذهن نیســت. قیمت مسکن شــهر تهران تحت تاثیر رشد قیمت دالر و 
انتظارات تورمی فقط در یک ماه منتهی به آبان ۶.۸ درصد رشد کرد.تجربه نشان 
داده جامعه معموال تحوالت بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می کنند و در 
چنین مواقعی به خرید کاالهایی می پردازند که قابلیت محافظت از ســرمایه ی 
آنها در برابر تورم را دارد؛ مثل طال، مسکن و بعضا خودرو. بر این اساس نوسانات 
قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که 
به ســوق یافتن سرمایه ها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا 
کرد. کارشناســان  معتقدند راهکارهایی برای ثبات قیمت ارز می تواند منجر به 

آرامش بازار مسکن شود.

مسکن؛ پابه پای بازارهای موازی
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معاون نخســت وزیر روســیه از احتمال کاهش هفت درصدی 
تولید نفت خام در واکنش به اعمال طرح ســقف قیمتی خبر 
داد.بــه گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، الکســاندر نواک روز 

جمعه )دوم دی ماه( به تلویزیون دولتی روســیه گفت: مسکو 
احتمــال دارد در واکنش به طرح ســقف قیمتــی برای نفت 
خام و فرآورده های نفتی و پاســخ قاطع به کشــورهای حامی 
این طــرح، تولید نفت خود را در اوایل ســال ۲۰۲۳ میالدی 
۵ تــا ۷ درصد کاهــش دهد.وی در تشــریح جزئیات واکنش 
به طرح ســقف قیمتی برای نفت روســیه گفت: کاهش تولید 
نفت روســیه می تواند به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
معاون نخســت وزیر روسیه گفت: با وجود تالش های اروپا برای 
کاهش اتکا به نفت و گاز روسیه، جهان نیازمند صادرات انرژی 

روسیه است و مسکو هم به خریداران خود تنوع بخشیده است.
نواک گفت: توســعه اقتصادی جهان بدون انرژی روسیه دشوار 
خواهد بود و کمبود گاز در اروپا فشــارهایی را بر قیمت گاز و 
نفت تحمیل کرده است.کشورهای عضو گروه هفت و استرالیا 
روز جمعــه ۱۱ آذرماه پس از غلبه بــر مقاومت برخی اعضای 
اتحادیه اروپا به ویژه لهســتان، بر ســر تعیین سقف قیمت ۶۰ 
دالری برای محموله های دریایی صادرات نفت خام روســیه به 
توافق رسیدند.طرح سقف قیمتی به اعضای اتحادیه اروپا اجازه 
می دهد محموله های دریایی نفت خام روسیه را با رعایت سقف 

قیمت ۶۰ دالری وارد کنند، اما در صورت رعایت نشــدن این 
سقف، خریداران نفت روسیه از خدمات شرکت های کشتیرانی، 
بیمه و بیمه  اتکایی برای حمل محموله های نفت این کشــور 
منع می شوند.نواک گفت: ما معتقدیم در شرایط کنونی، حتی 
ممکن است به جای هدایت سیاست فروش درباره طرح سقف 
قیمتی، ریسک تولید کمتر را بپذیریم.وی افزود: این رقم امروز 
۶۰ دالر اســت، فردا می تواند رقم دیگری باشد و وابستگی این 
موضوع به بعضی از تصمیم های کشورهای غیردوست برای ما 

پذیرفتنی نیست..

گزیده خبر

جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت آب 
منطقه ای کردستان، برگزار شد

جلسه شورای معاونین و مدیران با دستور کار بررسی 
عملکرد، چالش ها و راهکارهای اســتراتژی به ریاست 
مهنــدس آرش آریانژاد برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، در این جلسه 
مهندس آریانژاد با اشاره به اینکه مسئولیت یک توفیق 
الهی است و باید از این فرصت خدمتگزاری که زمان آن نیز کوتاه است به بهترین 
شکل ممکن بهره جست و خدمت نمود، گفت: مسئولیت پذیری و پاسخگوئی باید 
سرلوحه کار باشد و رویکرد ما براساس حسن رفتار، اخالق محوری، سالمت کاری 
و همدلی با اعضاء سازمان متبوع، باشد.وی فرایند شکل گیری یک موفقیت در 
همه عرصه های کاری را مشارکت فکری، سیاست صحیح برنامه ریزی و مدیریت 

زمان دانست.

در راستای دولت الکترونیک صورت گرفت؛
صدور گواهی دریافت مواد زائد و زباله از 

کشتی ها به صورت الکترونیک
  معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچســتان از صدور گواهی دریافت مواد زائد و زباله 
از کشتی¬ها به صورت الکترونیک خبر داد.به گزارش 
پایگاه اطــالع رســانی اداره کل بنــادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچســتان، ســید احمد هاشمی معاون 
دریایــی این اداره کل اظهار کرد: واحــد دریایی به منظور جلوگیری از آلودگی 
ناشــی از کشتی ها در دریا و در راستای پیاده ســازی الزامات کنوانسیون مارپل 
)MARPOL( در بندر، مســئول نظارت بر دریافت مواد زائد و زباله  های ناشی 
از عملیات کشتی  ها می باشد که برای این منظور، کارشناسان و ناظرین مربوطه 
پس از دریافت مواد زائد و زباله  ها از کشتی  ها اقدام به صدور گواهی  های الزم 

می  نمایند.

ضرورت استفاده از تجهیزات به روز در مدیریت پسماند
شرایط تنها مرکز دفن زباله البرز استراتژیک 

است
شهردار کرج در بازدید از مرکز دفن حلقه دره شناخت 
صحیح و درک درست مسائل را اولین گام برنامه ریزی 
در جهت بهبود و ارتقای شــاخص های توسعه پایدار و 
خدمت به شهروندان عنوان کرد.؛ شهردار کالنشهر کرج 
در بازدیــد از مرکز دفن زبالــه در حلقه دره از نزدیک 
درجریان روند پردازش و دفن پســماندها قرار گرفت.در این بازدید که با حضور 
رییس ســازمان و برخی کارشناسان حوزه مدیریت پسماند انجام گرفت، ضمن 
نظارت بر چگونگی انجام ماموریت های محوله در جهت وظایف این ســازمان بر 
احصاء نقاط قوت و ضعف مرکز حلقه دره تاکید شد.برنامه ریزی درجهت بهبود 
نحوه پذیرش و مدیریت پسماندهای شهری از دیگر مباحث مطرح شده در این 

بازدید بود. 

از فعاالن عرصه حمل و نقل فراورده های 
نفتی منطقه گلستان تقدیر شد

همزمان با روز حمل و نقل، مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان از زحمات رانندگان نفتکش و مدیران شرکتهای حمل و نقل فراورده های 
نفتی اســتان تقدیر کرد.در مراســمی که به همین منظور در سالن اجتماعات 
ســتاد منطقه برگزار شد، سید محمد حســینی به اهمیت نقش رانندگان در 
چرخه سوخترسانی اشاره کرد و گفت : سوخترسانی در تمامی شرایط و با طی 
مسیرهای صعب العبور در گرما و سرما از اهمیت بسزایی در چرخه اقتصاد، تولید 
و خدمات برخوردار است و مطمئناً زحمات شما بزرگواران که در هیچ شرایطی 
از خدمت رسانی به مردم شریف شهرها و روستاهای استان فروگذار نمی نمایید 

در پیشگاه خداوند متعال نیز ارج و منزلت باالیی خواهد داشت.

تصویب مجوز ساخت ۳ طبقه در بافت 
فرسوده در شورای شهر قم

عضو شورای اسالمی شــهر قم از صدور مجوز ساخت 
ســه طبقه در بافت فرســوده از طرف شورای شهر قم 
خبر داد و گفــت: در کمیته انطباق نیــز این مصوبه 
تصویب شــده و منتظر تأیید کمیســیون ماده پنج و 
مصوبه شــورای عالی معماری شهرســازی هستیم تا 
به صورت قانون اجرایی شــود.به گزارش شهرنیوز، ماشااهلل سعادتمند با اشاره به 
برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی شهری اظهار داشت: در این جلسات تصمیمات 
کالن استان در بخش عمرانی گرفته شد که اهمیت زیادی برای ساماندهی بافت 
فرسوده شهر دارد.وی تعداد محالت مشخص شده برای بازآفرینی شهری را مورد 
اشــاره قرار داد و افزود: تعداد ۱۲ محله در طرح بازآفرینی شهری مشخص شده 
که تفاهم نامه چهار محله با شهرداری منعقدشده است و بازگشایی فاز پنج بلوار 
عماریاســر، محله چهل اختران، دروازه ری و محله قم نو به صورت جدی دنبال 

می شود.

شهردار اندیشه : 
آماده باش شهرداری اندیشه با ورود به 

فصل زمستان
شهریار – نرگس اصالنی - به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،با 
برنامــه ریزی  و تمهیدات جامع  انجام شــده و ورود 
به فصل زمســتان ، شهرداری اندیشــه برای اجرای  
خدمــات کامل به مردم بصورت آمــاده باش در آمد.

شهردار اندیشه در این خصوص گفت: از ابتدای مهرماه در راستای رضایتمندی 
شهروندان و افزایش خدمات رســانی به مردم شهر اندیشه  تمهیدات مهمی 
برای عدم برخورد به مشــکالت مخصوص فصل سرما در دستور کار همکارانم 
قرار گرفت که می توان به خط کشــی معابر و ترمیم آسفالت قبل از بارندگی ، 
جدول گذاری معابر و آموزش پرسنل زحمتکش خدمات شهری و تهیه برنامه 
مدون و جامعی که در آن دســتورالعمل های خدماتی شهرداری تدوین شد و 

دیگر اقدامات اشاره کرد .

شرکت های ژاپنی  بیمه کشتی ها در 
آب های روسیه را متوقف می کنند

شــرکت های ژاپنی ارائــه خدمات بیمه ای به کشــتی ها در کل 
آب های روسیه را متوقف خواهند کرد.به گزارش ایلنا از خبرگزاری 
رویترز، سه شرکت بیمه ژاپنی ارائه خدمات بیمه ای از جمله بیمه 
خسارت کشتی ها را در همه آب های روسیه متوقف خواهند کرد، 
این شرایط احتماالً بر واردات انرژی ژاپن از جمله گاز طبیعی مایع 
شــده )ال ان جی( اثر می گذارد.روزنامه نیکی ژاپن گزارش داد که 
شرکت بیمه آتش سوزی توکیو و نیچیدو، شرکت بیمه سومپو ژاپن 
و شرکت بیمه میتسویی ســومیتومو از روز جمعه )دوم دی ماه( 
درباره تصمیم خود اطالع رسانی به مالکان کشتی ها را آغاز کردند.

بنا بر گزارش این روزنامه ژاپنی، تصمیم بیمه گران به دلیل امتناع 
شرکت های بیمه اتکایی از پذیرش خطرهای مربوط به تنش های 
مسکو - کی یف گرفته شد.توقف ارائه خدمات بیمه ای در آب های 
روسیه می تواند حمل ونقل را برای بعضی شرکت ها بسیار خطرناک 
کند.در گزارش روزنامه نیکی آمده است که واردات ال ان جی ژاپن 
از پروژه گاز و نفت ســاخالین-۲ روسیه ممکن است تحت تأثیر 
قرار گیرد.مجموعه جزیره ســاخالین که بخشی از آن متعلق به 
گازپروم و شرکت های ژاپنی است، برای امنیت انرژی ژاپن حیاتی 
است، زیرا ۹ درصد واردات ال ان جی این کشور را شامل می شود.
براســاس گزارش روزنامه نیکی، سه شرکت بیمه ژاپنی احتماالً 
پس از تعطیالت کریســمس مذاکره با شرکت های بیمه اتکایی 
را برای پوشش دوباره آغاز خواهند کرد.این گزارش می افزاید که 
تقریباً همه کشــتی ها بیمه را دریافت می کنند و بدون پوشــش 
اضافی برای آب های روســیه، منطقه برای تردد بسیار خطرناک 
خواهد بود.بازار بیمه دریایی لندن در ماه فوریه آب های اوکراین و 
روسیه در اطراف دریای سیاه و دریای آزوف را به فهرست مناطق 

پرخطر اضافه کرد.

شش درسی که بازار نفت در سال ۲۰۲۲ آموخت
سال ۲۰۲۲ سالی سرشار از نوسان شدید برای بازارهای نفت بود 
و نفت برنت این ســال را در کانال قیمت ۸۰ دالر در هر بشــکه 
آغاز کرد و در روزهای پایانی ســال، پاییــن این کانال قرار دارد 
اما در مدت شــش ماه در این فاصله، قیمت ســه رقمی داشت.

بر اســاس گزارش ایسنا، رویدادهای ژئوپلیتیکی، تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان را ناچار کرد تغییرات قابل توجهی در جریان 
تجارت نفت در سراســر جهان صورت دهند. به عنوان مثال نفت 
روسیه که معموال به اروپا می رفت، به بازارهای جدیدی در آسیا 
تغییر جریان پیدا کرد. اروپا نیز ناچار شد منابع جدید برای تامین 
نفــت پیدا کند که  زمان حمــل طوالنی تر و هزینه های باالتری 
داشتند.وب ســایت اینوستینگ در گزارشی شش درسی که بازار 

نفت در سال ۲۰۲۲ آموخت را مورد بررسی قرار داد:

1- تجدیدپذیرها نمی توانند جای سوخت های فسیلی را 
بگیرند

اروپا پس از اینکــه تصمیم گرفت خرید گاز طبیعی و نفت خام 
روسیه را متوقف کند، با کمبود شدید برق روبرو شد. با ادامه این 
بحران، افراد بیشــتری به این حقیقت واقف می شوند که نیروی 
خورشیدی و بادی نمی تواند منبع های قابل اتکا برای تولید برق 
باشــد. سوالی که برای ســال ۲۰۲۳ وجود دارد این است که آیا 
سیاســتگذارانی که خواهان افزایش تولید انــرژی تجدید پذیر 
هستند، به اشتباه برنامه های گذار انرژی خود اهمیتی می دهند یا 
به آن واقف شده و این خطاها را اصالح می کنند تا تضمین کنند 
مصــرف کنندگان به منابع مقرون به صرفــه و قابل اتکاء برق و 

گرمایش، دسترسی خواهند داشت.

2- عربستان سعودی به نجات بازار نخواهد آمد
با وجود فشــار شدید آمریکا، عربستان سعودی حاضر نشد تولید 
نفت را برای پایین بردن قیمت ها، افزایش دهد. این درسی برای 
معامله گران اســت که می توان انتظار داشت عربستان سعودی، 
منافع خود و نه منافع آمریکا را پیگیری کند. پس از ســال های 
زیادی که قیمت نفت پایین ماند، عربستان سعودی و شرکایش 

در گروه اوپک پالس، از باال نگه داشتن قیمتها سود برده اند. این 
تولیدکنندگان با محدود کردن تولید، حتی اگر برای سیاســت 
گذاران و مصرف کنندگان آمریکایی نامطلوب باشند، به این کار 

مبادرت کردند.

۳- اوپک نمی تواند به کمک بازار بیاید
پاییــن مانــدن قیمت های نفت برای ســال های متمــادی، به 
تولیدکنندگان اوپک پالس ضربه زد و بســیاری از آنها، کاهش 
قابل توجه ظرفیت تولید را تجربه می کنند. اکثر تولیدکنندگان 
نمی توانند  طبق ســهمیه اختصاص یافتــه، نفت تولید کنند و 
بنابراین سهمیه های تعیین شده برای اعضای این گروه، منعکس 
کننــده میزان نفتی که اوپک پالس می تواند به بازار عرضه کند، 

نیست. این به معنای آن است که به جز عراق، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی، تولید کنندگان اوپک پالس قادر نیستند 
تولیدشان را برای پایین بردن قیمت ها، افزایش دهند. همچنین 
به معنای آن است که هنگامی که اوپک پالس، سهمیه تولید را 
کاهش یا افزایش می دهد، تنها بخشــی از حجم تصویب شده از 

بازار نفت حذف خواهد شد یا وارد بازار می شود.

4- آمریکا تولیدکننده موازنه ساز نیست
تولیدکنندگان نفت آمریکا دیگر قادر نیستند رشد تولید را به هر 
قیمتی دنبال کنند. تولید این کشــور اکنون در مقایسه با سال 
های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، زمان بیشــتری طول می کشد تا افزایش 
پیدا کند. صنعت نفت آمریکا هرگز یک تولیدکننده موازنه ساز در 

بازار نفت جهانی نبود زیرا صنعت نفت این کشور یکپارچه نیست 
و به شکل متحد عمل نمی کند اما در سال ۲۰۲۲، تولیدکنندگان 
نفت آمریکا واکنش کندی که قیمتهای باالی نفت داشــتند. با 
وجود این که قیمت نفت در طول بهار و تابستان سه رقمی بود، 
تولید نفت آمریکا، تا اوت به ۱۱.۹۸ میلیون بشکه در روز نرسید. 
معامله گران از این پس، باید رشد تولید کندتر صنعت نفت شیل 

آمریکا را انتظار داشته باشند.

5- تقاضای چین برای نفت حیاتی است
 تقاضای اقتصادهای سراســر جهان برای نفت به سطح پیش از 
پاندمی کووید-۱۹ بهبود یافت اما چین به سیاســت  کووید صفر 
خود پایبند ماند. این امر مانع از آن شــد که تقاضای جهانی در 
سال ۲۰۲۲ از میزان عرضه فراتر رود. با وجود این که چین اکنون 
سیاست مذکور را تســهیل کرده است، معامله گران نباید انتظار 
داشته باشــند تقاضای چین برای نفت به یکباره به سطح پیش 
از پاندمی بازگردد. اقتصاد چین و تقاضای این کشــور برای نفت 
توسط حزب کمونیسم چین کنترل می شود و الگوهای مشابهی 

که در نقاط دیگر وجود دارد را دنبال نمی کند.

6- اقتصادهای در حال توسعه، نفت روسیه را می خواهند
اروپا و آمریکا تالش کردند با تحریم ها و مکانیزم ســقف قیمت، 
درآمد نفتی روسیه را محدود کنند. این سیاست ها، باعث تغییر 
جریان تجارت نفت در بازار جهانی شد اما مانع از دسترسی روسیه 
به بازارهای جدید نشــد. نفت روسیه که ســابق بر این به اروپا 
می رفت، اکنون به هند سرازیر شده که بازار کامال جدیدی برای 
روسیه اســت. چین هم خرید نفت روسیه را افزایش داده است. 
اروپا اکنون نفت بیشتری از خاورمیانه خریداری می کند. حتی اگر 
اروپا و روســیه مسائل فی مابین را حل کرده و تجارت نفت خود 
را از سر بگیرند، نفت روسیه احتماال همچنان به هند و بازارهای 
جدید دیگر خواهد رفت. معامله گران باید توجه داشته باشند که 
جریان تجارت نفت ،بسیار سریع تر از آنچه انتظار می رفت تغییر 

کرده و دوره اختالل در بازار نسبتا کوتاه بود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت : ما کمبود گاز در 
کشــور نداریم، ولی همزمان با افزایش برودت هوا، طرح های 
مدیریت مصرف گاز در کشــور به اجــرا در می آید.به گزارش 
ایســنا، مســلم رحمانی با بیان اینکه از ابتدای آذرماه با ورود 
توده ســرد ســال و پاییزی، تمام تأسیسات شرکت ملی گاز، 
وزارت نفت، هم تأسیسات باالدستی، هم تولید، پاالیش، انتقال 
و توزیع، تمام اقدامات عرضه را در حداکثر آمادگی انجام دادند، 
اظهار کرد: تمام تالش همکاران ما به صورت شبانه روزی در 
وزارت نفت این بود که بتوانیم هرچه مناســب تر توزیع گاز را 
در سطح کشور به خصوص در بخش خانگی و تجاری داشته 
باشــیم.وی با بیان اینکه سال گذشته در این زمان نزدیک به 
۶۰ میلیون مترمکعب کمتر از این حجم در سطح کشور توزیع 

می شــد ـ یعنی به اندازه بیش از دو فاز یک پاالیشــگاه های 
پارس جنوبی ـ گفت: با این جبهه سرد جدید هم پیش بینی 
می کردیم که میزان مصرف باز افزایش پیدا کند؛ از روز گذشته 
تا کنون بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده همه 
تأسیسات شرکت در حداکثر تولید و پاالیش قرار دارند و همه 
همکاران ما در بخش انتقال و توزیع هم پای کار هســتند که 
شبکه و خطوط پایداری باشد و در حال حاضر هم خوشبختانه 
تمامی شبکه های سطح کشور در حال پایدار گازرسانی است.

به گفته مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز ایران، بحث تولید و 
عرضه یکی از مهم ترین موضوعات برای وزارت نفت به عنوان 
سیاستگذار اصلی تولید است، بحث مدیریت مصرف نیز باید 
توسط دســتگاه های متنوع تحت مدیریت و کنترل باشد، در 

وزارت نفت باالخص شــرکت ملی گاز اقدامات بســیار خوبی 
صورت گرفت، با همکاری دولت مصوبه ای ابالغ شد که بحث 
کاهــش ۱۰ درصد مصارف بخش دولتــی و همچنین پایش 
ادارات و دســتگاه های دولتی بود کــه  دولت ابتدا از خودش 
آغاز کرد.رحمانی با بیان اینکه بیش از ۷۲ هزار مورد بازرسی 
در ســطح کشور در ادارات ونهاد های دولتی از ابتدای آذرماه 
انجام شده که به ۸۴۱ مورد قطع گاز ختم شده است، در گفت 
و گویــی تلویزیونی افزود: قطع گاز معموالً همان روز که قطع 
شده با اخذ تعهد وصل می شود مگر اینکه تکرار شود و در آن 
صورت با نظر استاندار استان قطع گاز اتفاق خواهد افتاد.وی 
با بیان اینکه ســال گذشــته با این اقدام ۱۰ درصد که هدف 
بود به نتیجه رسید، امسال هم خوشبختانه تعداد مواردی که 
خارج از آن چارچوب مصرف می کنند نسبت به سال گذشته 
کمتر شــده و این نشــان می دهد که همکاری بخش دولتی 
بیشتر بوده است.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید 
بــر اینکه کمبود گاز در کشــور نداریم بحث ما عدم تراز بین 

مصرف و تولید اســت، 
بنابرایــن خواهش می 
کنم از لفظ کمبود گاز 
نشــود، گفت:   استفاده 
اقداماتی که  در مــورد 
اتفاق  پرمصرف ها  برای 
افتاده دو بسته در دولت 
به پیشنهاد وزارت نفت 

مصوب شد، بحث تشویقی است کسانی که در سه پلکان اول 
هستند به هیچ عنوان قیمت گاز بهایشان تغییر نمی کند اگر 
۳۰ درصد این ســه پلکان را کاهش بدهند مصرفشان رایگان 
خواهد بود، اما بد مصرف ها که پلکان ۱۱ و ۱۲ است. به گفته 
وی، ۷۱۳۸ مورد در این پلکان ها قطع گاز اتفاق افتاده هشدار 
و پیامک داده شد، چون رعایت نکردند قطع گاز اتفاق افتاد و 
قبوض جدیدی که برای آن ها می آید قبوض کاماًل معناداری 

خواهد بود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

پرمصرف ها منتظر قبوض جدید باشند

روسیه تولید نفت را ۷ درصد کاهش می دهد

 قیمت نفت در سطوح ۷۰ 
تا ۱۰۰ دالر باقی می ماند
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بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور :
بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ حذف شد

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت: دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد بازگشت 
قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد.به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل در برنامه تلویزیونی درباره  قیمت 
دارو گفت: زمانی که دولت دید نمی شــود همه هزینه های تولید اعم از آب، برق و گاز، دستمزد و ماده اولیه افزایش 
پیدا کند، اما قیمت ها مثل شهریور ۱۴۰۰ شود؛ بنابراین در الیحه ای که آورد پیشنهاد حذف کلمه شهریور ۱۴۰۰  را 
داد.وی با بیان اینکه قرار است قیمت ها افزایش پیدا نکند، گفت: از آنجا که قرار است مابه التفاوت  نزدیک ۴ میلیارد 
دالر ارز را به سازمان های بیمه گر تزریق کنیم؛ لذا قرار است دیگر برای مصرف کننده )بیماران( حداقل افزایش قیمتی 

به وجود نیاید و از آن پول پرداخت شود.

گزیده خبر

اجرای بزرگترین مخزن ذخیره و بازچرخانی 
پساب در فوالد خراسان

دنیای معدن: عملیات خاکی پــروژه »احداث مخزن 
ذخیره و بازچرخانی« پســاب با ظرفیت ۳۵۰هزار متر 
مکعب، با هدف مدیریت بهینه مصرف آب در شرکت 
مجتمع فوالد خراسان به اتمام رسید.به گزارش دنیای 
معدن به نقل از روابط عمومی شــرکت مجتمع فوالد 

خراســان، با اجرای فاز نخست پروژه این مخزن ۳۵۰هزار متر مکعبی، عملیات 
عایق کاری و تکمیل پروژه آغاز شده است تا عالوه بر امکان تصفیه و بازچزخانی 
پســاب صنعتی، یکی از حلقه های مکمل پروژه تصفیه پساب شهری نیشابور 
نیز پیشاپیش فراهم شود.رئیس »نظارت بر فضای سبز« شرکت مجتمع فوالد 
خراســان، با اعالم این خبر افزود: با اجرای این استخر ذخیره آب که در صنایع 
اســتان سابقه نداشته اســت، امکان ذخیره، تصفیه و بازچرخانی روزانه بیش از 
۳۰۰۰ متر مکعب پســاب در داخل سایت صنعتی بدون در نظر گرفتن پساب 
حاصل از اجرای سیســتم فاضالب شهری نیشــابور و نیز جمع آوری آب های 

سطحی فراهم می شود.

مدیرصادرات و امور بین الملل گروه سایپا خبر داد:
توسعه صادرات با رویکرد صادرات اقتصادی

مدیــر صــادرات و امور بین الملل گروه ســایپا گفت: 
صادرات اقتصادی بر اســاس شــعار اصلی ســایپا که 
تولید اقتصادی اســت امسال در دستور کار قرار گرفته 
و دســتاوردهای خوبی را ایجاد کرده است.به گزارش 
ســایپانیوز، علی کریمی با بیان اینکه گروه ســایپا در 

حوزه صادرات خودرو در کشــور پیشــتاز بوده و تا کنون 9 جایزه صادرکننده 
ممتاز و نمونه را کسب کرده و به عنوان پر افتخارترین خودروساز داخلی درحوزه 
صادرات فعالیت داشته، گفت: بعد از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، صادرات 
محصوالت دچار مشکل شد و همزمانی با بیماری کویید ۱9 باعث شدکه رکودی 
در منطقه و بازارهای خودرو ایجاد شــود و صادرات گروه ســایپا نیز به تبع این 
موضوعات دچار افت شد.او افزود: با تغییرات مثبتی که در سطح دنیا و در داخل 
کشــور انجام شــد با وجود عدم احیای برجام، باشرایط روبه رشد و مطلوبی در 
صادرات روبرو هســتیم و بازارهای صادراتی در حال احیا شدن مجدد هستند.
کریمی با بیان اینکه صادرات اقتصادی بحث جدید و محوری است که از امسال 
در دســتور کار گروه سایپا قرار گرفته و دستاوردهای خوبی حاصل شده، افزود: 
امســال صادرات سایپا با رویکرد بســیار مثبتی همراه شده و صادرات بر اساس 
شعار اصلی سایپا که »تولید اقتصادی« است انجام می شود. به عبارتی عالوه بر 
احیای بازارها، مباحث سودآوری و افزایش قیمت محصوالت، ایجاد حاشیه سود 
و اقتصادی کردن آن هم برنامه ریزی شــده که دستاوردهای خوبی را به همراه 
داشته است.او با اشاره به بازار عراق که بازار سنتی سایپا است و سالیان متمادی 
در آنجا حضور داشــته گفت: در گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی بازار عراق، 
قیمت محصوالت در حداقل قیمت بود اما در حال حاضر قیمت ها مورد بازبینی 
قرار گرفته و ارسال قطعات خودروها آغاز شده و پیش بینی می شود که تا پایان 

سال بتوانیم حداقل ۲ هزار دستگاه به این بازار ارسال کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو خبر داد؛ 
دریافت اسناد مزایده بسته های 

سرمایه گذاری آغاز شد
معــاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی از آغاز دریافت اســناد مزایده بســته های 
ســرمایه گذاری کــه به منظــور واگــذاری معادن و 
محدوده های معدنی در اختیار دولت به سرمایه گذاران 
انجام می شــود، خبــر داد.به گــزارش روابط عمومی 

ایمپاســکو، محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت تهیه و 
تولید اعالم کرد: دریافت اســناد مزایده معــادن و محدوده های معدنی دولتی 
در اســتان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شــرقی، کردســتان، زنجان، جنوب کرمان، کرمان، یزد، هرمزگان و 
ســمنان از روز شــنبه ســوم دی ماه آغاز و مدارک تا تاریخ چهارشنبه ۲۱ ماه 
جاری دریافت خواهد شد.کریمی زمان بازگشایی پاکات استان های گروه اول را 
شنبه ۲۴ دی ماه عنوان کرد.وی همچنین از استان های سیستان و بلوچستان، 
خراسان شمالی، کرمانشاه، ایالم، لرســتان، خراسان جنوبی، گیالن، مازندران، 
همدان، قزوین و قم به عنوان استان های گروه دوم نام برد و تاکید کرد: دریافت 
اسناد مزایده در استان های گروه دوم از شنبه هفته آینده ۱۰ دی ماه آغاز خواهد 
شــد و تا روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ادامه خواهد یافت.کریمی همچنین تاریخ 
بازگشــایی پاکات استان های گروه دوم را روز شــنبه اول بهمن ماه اعالم کرد.

گفتنی است هدف از واگذاری معادن مزایده ای در قالب بسته های سرمایه گذاری، 
شــیوه ای جدید از واگذاری مجوزهای معدنی اســت که در این شیوه اهلیت و 
صالحیــت متقاضیان در اولویت قرار می گیرد. تکمیل اکتشــافات، ایجاد واحد 
فرآوری و فعال کردن محدوده های غیرفعال از تعهدات برندگان مزایده است که 

این امر زمینه افزایش تولید و اشتغال پایدار را فراهم می کند.

در جمع مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان شد؛
کمبود نیروی کار در منطقه آزاد ارس

تبریــز - وحید خــوش زرع: رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس از چالش جدی 
تامیــن نیــروی کار در این منطقه خبــر داد و گفت: 
واحدهــای فعال منطقه به ناچار نیروهــای مورد نیاز 
خود را از شهرهای دور و نزدیک همچون تبریز، خوی 

و مرند جذب می کنند.این مقام مســوول در نشست شورای هماهنگی مدیران 
دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی در استان آذربایجان شرقی افزود: 
یکی از جذابیت های اشتغال در مناطق آزاد معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد 
است که نادیده گرفته می شود. وی یکی از موانع رونق تولید را ایجاد محدودیت 
و یا حذف برخی مشــوق های مناطــق آزاد عنوان و خاطرنشــان کرد: رئیس 
جمهور خرداد امســال در بازدید از کارخانه های منطقــه آزاد ارس به صراحت 
اعالم کردند که حذف مشــوق های مالیاتی مناطق آزاد غیر شرعی بوده و باید 
اصالح شــود. وی ادامه داد: مهم ترین مزیت و مشــوق مناطق آزاد برای جذب 
ســرمایه گذار معافیت های مالیاتی و تســهیل امور گمرکی است.وی با انتقاد از 
مسئولین دوره های قبلی اســتان در عدم همراهی با توسعه اقتصادی در ارس، 
گفت: همدلی مدیران دولت ســیزدهم در استان برای کمک به توسعه و رونق 
اقتصاد در صنعتی ترین منطقه آزاد ایران راهگشا خواهد بود.وی خواستار اهتمام 

مدیران کل استان به اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
صادرات صنعت لبنیات با هدف بقا انجام می شود

عضــو انجمــن صنایع لبنی گفت: صــادرات فعلی صنعت لبنیــات را نمی توان 
هدفمند و سودآوری نامید؛ صنعتگران فقط با هدف بقا صادر می کنند، نه باهدف 
توسعه صنعت لبنیات.اسماعیل خاتمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از 
بی توجهی دولت ســیزدهم به طرح شیر مدارس خبر داد و افزود: تالش ها برای 
عملیاتی کردن طرح شیر مدارس از تابستان امسال از سوی کارشناسان سالمت 
آغاز شــد اما در عمل و بعد از بازگشــایی مدارس اتفــاق خاصی در این زمینه 
رخ نداد، گفتنی اســت وقایع اخیر اجتماعی نیز در به حاشــیه بردن طرح  شیر 
مدرسه بی تاثیر نبود.وی با بیان اینکه صنعت لبنیات و آموزش و پرورش درگیر 
طرح شیر مدارس نشدند، تصریح کرد: کسانی که تالش می کردند با پیگیری از 
زنجیره عوامل تولید این طرح را تاحدودی زنده نگه دارند هم مدتی اســت که 
عقب نشــینی کردند و در حال حاضر  نمی دانیم سرنوشت بودجه تخصیص داده 
شده برای شیر مدرسه چه شد؟ هر چند بهتر است که به این پرسش مسئوالن 
آموزش و پرورش پاسخ بدهند.کارشناس صنعت شیر و لبنیات با اشاره به ثبات 
قیمت محصوالت لبنی در فصل اخیر، گفت: کاهش مصرف ناشــی از افت قدرت 
خرید مردم همچنان در صنعت لبنیات نمود و بروز عینی دارد؛ هر چند همواره 
در نیمه دوم سال شاهد کاهش مصرف هستیم. این کاهش مصرف برای صنعت 
بســیار آزاردهنده شده است و صنعت برای ماندگاری چاره ای جز صادرات ندارد 
.خاتمی ادامه داد: بازار و مصرف کننده نمی تواند تورم موجود را هضم کند وقتی 
مصرف کننــده میل به مصرف ندارد و دولت نیز برنامه ای برای حمایت از مصرف 
ندارد از این رو میل به مسیرهای صادراتی پیدا می شود و در مسیرهای صادراتی 
کمترین تمایل به تبدیل شــدن به محصول نهایی وجود دارد و بیشتر در غالب 
کاالهای واســطه ای پودر، شیرخشک، خامه، پنیر اولیه و چربی محصوالت لبنی 

صادر می شود.

کاهش 15 تا 20 درصدی خرید میوه در یلدا

 نرخ پیاز به موز نزدیک شد
نائب رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی گفت: عرضه 
پیاز در میدان کیلویــی ۲۸ هزار تومان به معنی فروش ۳۷ تا 
۳۸ هزار تومانی پیاز در سطح واحدهای صنفی است و اینگونه 
قیمت پیاز نزدیک میوه موز می شود؛ یک ماه پیش موز کارتون 
کوچک هندی، کیلویی ۳۰ هزار تومــان بود و امروز نرخ پیاز 
قرمز ۳۰ هزار تومان شده است.اسماعیل مرادیان در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف 
میوه در یلدا خبر داد و افزود: امســال میوه های یلدای به وفور 
در بازار عرضه شد اما بنا به دالیل مختلف از جمله تورم موجود 
در کشور استقبال برای خرید مانند سال های گذشته نبود.وی با 
اشاره به افزایش نرخ انواع پیاز در میدان میوه و تره بار، تصریح 
کرد: پیاز قرمز کیلویی ۲۵ هزار تومان، پیاز دســت چین قرمز 
کیلویــی ۲۸ هزار تومان، پیاز زرد کیلویــی ۲۳ هزار تومان و 
پیاز ســفید ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان شده است.این فعال صنفی 
بین افزایش قیمت و کاهش کیفیت نسبت برقرار کرد و افزود: 
تجربه نشان داده هرگاه شاهد افزایش نرخ یک محصول در بازار 
میوه و تره بار باشــیم به همان نسبت کیفیت آن کاهش پیدا 
می کند. عرضه پیاز در میدان کیلویی ۲۸ هزار تومان به معنی 
فروش ۳۷ تا ۳۸ هزار تومانی پیاز در ســطح واحدهای صنفی 
اســت و اینگونه قیمت پیاز نزدیک میوه موز می شود؛ یک ماه 
پیش موز کارتون کوچک هندی، کیلویی ۳۰ هزار تومان بود و 
امروز نرخ پیاز قرمز ۳۰ هزار تومان شده است.مرادیان با اشاره 
به برخی ادعاهای مطرح شــده در زمینه افزایش قیمت پیاز، 
گفــت: برخی فعاالن این صنف بر این باورند که صادرات باعث 

افزایش قیمت پیاز شــده است اما شــواهد بازار نشان می دهد 
عرضه قطره چگانی در این میان تاثیرگذارتر بوده اســت. قطع 
بــه یقین نمی توان ادعا کرد بار کم اســت چــون پیاز در انبار 
دالل هاســت و آنها به صورت محدود برای افزایش شدن قیمت 

آن این محصول را در بازار عرضه می کنند.نائب رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی ادامه داد: به نظر می رسد که قیمت 
پیاز تا یک ماه آینده همچنان صعودی باشد.وی با اشاره به باال 
رفتن نرخ سیب زمینی در سال گذشته، گفت: کم کاری و عدم 

مدیریت وزارت کشاورزی باعث شده است یک سال قیمت پیاز 
پایین بیاید و کشــاورز ضرر کند و سال بعد قیمت آن افزایش 
و مردم ضرر کند؛ امکان مدیریت در مناطقی که ســیب زمینی 
و پیاز کشت می شود وجود دارد اما متاسفانه وزارت کشاورزی 
به وظایف حاکمیتی خود در این زمینه عمل نمی کند.این فعال 
صنفی ادامه داد: فروش محصوالت کشاورزی زیر ۸ هزار تومان 
برای کشــاورز صرفه اقتصادی ندارد چراکه قیمت سم و کود و 
سایر نهاده های کشــاورزی باال رفته است.به گفته وی؛ میوه و 
تره بار نسبت به سایر کاالهای اساسی کمتر تورم به خود دیده 
اســت.مرادیان با اشاره به افزایش قیمت موز در روزهای اخیر، 
گفت: موز در میدان میوه و تره بار کیلویی ۵6 هزار تومان شده 
است؛ بازار موز در دست عده ای خاص است و این افراد تعیین 
می کنند قیمت این میوه کیلویی چند تمام شــود. اما قیمت 
مرکبات شــمال تغییر قیمت نکرده و پرتقال شــمال ۷ تا ۱۱ 
هزار تومان، تامسون جنوب ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان، انار کیلویی 
۱۰ تا ۴۵ هزار تومان خرید و فروش می شود.وی از افزایش ۱۰ 
تا ۱۵ درصدی نرخ کدو و بادنجــان خبر داد و افزود: نرخ این 
صیفی جات در روزهای آینده متعادل خواهد شد کدو کیلویی 
۱۰ تــا ۱6 هزار تومان، بادنجــان کیلویی ۸ تا ۱۵ هزار تومان، 
گوجــه کیلوی ۸ تا ۱۲ هزار تومان و هویچ کیلویی ۴ تا ۸ هزار 
تومان است.مرادیان در پایان بیان کرد: امیدواریم که بحث هایی 
که امسال برای نرخ پیاز داشتیم سال آینده برای سیب زمینی 
تکرار نشــود، ۲ قلم ســیب زمینی وپیاز جزو ضروریات ســبد 

خانوارهاست از این رو حفظ آنها در سفره مردم اهمیت دارد.

اقتصاد نیوز نوشت:بررســی ها نشان 
می دهــد تورم ماهانــه خوراکی ها، 
آشــامیدنی هــا و دخانیــات در آذر 
برای دهک های اول تا ششــم منفی 
برآورد شده است.تورم ماهانه در آذر 
۱.9 درصد برآورد شده که نسبت به 
ماه گذشته اش کاهش داشته است.
تــورم نقطه به نقطه نیز در آذر ۴۸.۵ 
درصد به ثبت رسیده، به عبارت دیگر 
به طور میانگین هزینه ای که خانوار 
ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی 
از کاال و خدمات در آذر ماه امســال 
متحمل شده اند نسبت به هزینه تهیه 
همین سبد در آذر سال گذشته یک 
و نیم برابر شده است. همچنین تورم 
ماهانه غیر خوراکی هــا در آذر ۳.۳ 
درصد بوده، این در حالیســت تورم 
ماهانه خوراکی هــا ها در همین ماه 
صفر درصد بوده است.به دنبال اینکه 
تــورم خوراکی ها در آذر صفر درصد 
برآورد شده، تورم ماهانه دهک اول تا 

ششــم منفی بوده و همچنین در آن 
ســو تورم خوراکی دهک های هفتم 
تا دهم مثبت به ثبت رســیده است. 
البته باالترین تــورم ماهانه خوراکی 
کــه در آذر رقــم خــورده به دهک 
دهم تعلــق دارد که بــه نیم درصد 
هم نمی رســد. پایین ترین رقم این 

شــاخص هم با منفی ۰.6 درصد به 
دهک اول تعلــق دارد، به طور کلی 
هرچه به ســمت دهک های فقیر تر 
حرکت کرده ایم شاهد تورم خوراکی 
پایین تری بوده ایم. با توجه به اینکه 
تــورم خوراکی دهک های کم درآمد 
منفی بوده می تــوان گفت که اقالم 

خوراکی نسبتا اساســی تر در پایان 
آذر قیمتشان به طور میانگین کاهش 
یافته است.تورم ماهانه غیر خوراکی 
هــا و خدمات دهک دهم در آذر ۴.۴ 
درصد به ثبت رســیده، این باالترین 
تورم غیر خوراکی در میان دهک ها 
به حســاب می آید. پایین ترین تورم 
غیر خوراکی رقــم خورده در آذر نیز 
برای دهک چهارم بوده است. چنانچه 
تورم غیر خوراکی دهک دهم را کنار 
بگذاریــم، تورم غیر خوراکی ســایر 
دهک هــا آن چنان با هــم تفاوتی 
ندارد، اما چرا تورم کل در دهک های 
فقیر به طور قابل توجهی پایین تر از 
تورم دهک های نهم و هشــتم بوده؟ 
عالوه بر اینکه تورم خوراکی در دهک 
های کم درامد منفی بوده، با توجه به 
ســبد مصرفی که این دهک ها دارند 
تورم غیرخوراکی به اندازه دهک های 
باالیی، تــورم کل دهک های فقیر را 

تحت تاثیر قرار نمی دهد.

تورم منفی خوراکی ها برای 
شش دهک فقیر

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان 
هرمزگان گفت: نخســتین شناور حامل محموله 
خودروهــای وارداتی شــب گذشــته در بنادر و 
دریانــوردی بندرلنگه پهلودهــی و کار ترخیص 
این خودروها آغاز شــد.به گزارش روابط عمومی 
مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب استان 
هرمزگان، مرتضی ساالری با اشاره به پهلودهی و 
ترخیص محموله خودروهای وارداتی در بندرلنگه 
افزود: پس از وقفه چند ساله، ۲۲ خودرو محصول 

کشور کره جنوبی، شنبه شب وارد بندرگاه بنادر 
و دریانوردی غرب استان هرمزگان شد.وی ادامه 
داد: ایــن محموله خودرو شــامل ۲۲ خودرو از 6 
نمونه  محصوالت کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، 
پگاس، سونت )شاسی بلند( و اسپورتیج )شاسی 
بلند( است که پس از تخلیه در محوطه بندرلنگه 
در اســرع وقت جهت ترانزیت به گمرک شهریار 
تهران بارگیری می شــود.گفتنی اســت؛ واردات 
خودرو از سال ۱۳9۷ تاکنون ممنوع شده بود که 

در اردیبهشت ماه امسال آزادسازی واردات خودرو 
در جلســه دولت سیزدهم تصویب و شب گذشته 
از طریــق یک فروند شــناور لنــدی کرافت وارد 
پایتخت ترانزیت خودروی کشور شد.بندرلنگه در 
حال حاضر مهم ترین بندر ایران در حوزه ترانزیت 
خودرو شــناخته می شود و ســاالنه خودروهای 
زیادی از طریق این خط به کشــورهای مختلف 
از جمله عراق، افغانستان و کشورای آسیای میانه 

ترانزیت می شود.

 در بنادر و دریانوردی بندرلنگه  

پهلودهی و ترخیص اولین محموله خودروهای وارداتی

یــک فعال اقتصــادی می گوید بــا توجه به 
شــرایطی که در تجارت میان ایران و آلمان 
وجود دارد به نظر می رسد تصمیم اخیر دولت 
آلمان در راســتای توقف توسعه همکاری ها، 
بیشتر شرایط را برای شرکت های این کشور دشوار می کند.سید حمید حسینی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که اقتصاد آلمان شرایط 
خاصی دارد و چه از نظر توان صنعتی و چه در حوزه صادرات تجهیزات پیچیده در 
میان کشــورهای اروپایی سرآمد است. اقتصاد ایران نیز در تمام سال های گذشته 
همواره با آلمان مبادالت تجاری خاص خود را داشته و بسیاری از صنایع زیرساختی 

ما در ایران با استفاده از صنایع و فرمول های آلمانی ساخته شده اند.
وی با بیان این که آلمان در ســال های گذشته نیز جزو اصلی ترین شرکای اروپایی 
اقتصاد ایران بوده اســت بیان کرد: بخش مهمی از تجارت مشــترک دو کشور به 

واردات ما از آلمان مربوط می شــود و در صورتی که بنا باشد تغییری در این رویه 
به وجود بیاید بیشــتر به همین آمار وارداتی مربوط خواهد شد.عضو هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به تغییراتی که در دولت آلمان به وجود آمده 
توضیح داد: پس از کنار رفتن دولت مرکل دست راستی ها در آلمان قدرت بیشتری 
گرفتند و تحت تاثیر فضای رسانه ای که در ماه های گذشته به وجود آمده با اعالم 
این تصمیم اخیر تالش کردند خود را با آن جریان همراه نشان دهند. هر چند این 
تصمیم به هیچ عنوان قطع ارتباط تجاری میان دو کشور نیست و تنها به تضامین 
اقتصادی ارتباط دارد.حســینی ادامه داد: در این چارچوب با توجه به این که ما در 
شرایط تحریم اساســا نمی توانیم از گزینه هایی مانند ال سی یا فاینانس استفاده 
کنیم بخش قابل توجهی از واردات خود از آلمان را با پیش پرداخت انجام می دهیم 
کــه این خود موضوع تضمیــن اصلی صادر کنندگان آلمانی اســت. از این  رو در 
عمل شــاید تغییر مهمی ایجاد نشود اما دولت آلمان معموال خطوط اعتباری را با 

محوریت بیمه تجاری در نظر می گیرد تا شرکت ها بتوانند با ایران تجارت کنند و 
در صورتی که در تســویه حساب با مشکل مواجه شوند امکان استفاده از این خط 
اعتبــاری را پیدا کنند. به این ترتیب حتی اگر بنا باشــد این تصمیم دولت آلمان 
را نه یک موضوع سیاســی که یک تصمیم تاثیرگــذار اقتصادی بدانیم نیز ضربه 
شرکت های آلمانی بزرگ تر خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت 
کاهش تجارت با آلمان امکان آن وجود دارد که از ظرفیت کشورهای همسایه برای 
جایگزینی این کشــور استفاده شود؟ نیز گفت: آلمان جزو کشورهایی است که در 
برخی حوزه های صنعتی توانایی و ظرفیت بســیار باالیی دارد که اساسا جایگزین 
کردن آن حتی با برخی کشورهای اروپایی نیز دشوار است. از این رو شاید ما بتوانیم 
برای مثال از ظرفیت کشوری مانند ترکیه در برخی حوزه ها استفاده کنیم اما دیگر 
کشورهای همسایه توان جانشین شدن با آلمان را ندارند و حتی تبادل با چین نیز 
در برخی بخش ها نمی تواند این موضوع را جبران کند.حســینی خاطر نشان کرد: 
خوشــبختانه دولت در روزهای گذشته سیگنال از سرگیری مذاکرات هسته ای را 
فرســتاده و این امید وجود دارد که پیش از تشــدید اختالف نظرها با کشورهای 
مختلف بازگشت به توافق هسته ای بتواند ارتباط ما را بهبود ببخشد و از این مسیر 

شانس ما برای بهبود سطح تجارت با کشورهای مختلف افزایش پیدا کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق:

توقف همکاری با آلمان جایگزینی دارد؟
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گزیده خبر

صدور انواع اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی 
در موسسه اعتباری

موسســه اعتباری ملل در راستای ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و کمک 
به واحدهای اقتصادی کشــور، انواع اعتبارات اسنادی داخلی را صادر می نماید. 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه پیرو بخشنامه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به منظور کاهش ریسک معامله برای خریدار و 
فروشنده، انواع اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را در کلیه شعب صادر می نماید. 
این گزارش می افزاید: تولید کنندگان و پیمانکاران می توانند در فرایند تحصیل 
کاال و خدمات مورد نیاز از داخل کشور و بهره از امنیت در پرداخت در معامالت 
و تســویه معامالت تجاری از اعتبارات اســنادی داخلی ریالی استفاده نمایند. 
گفتنی است این خدمت در راســتای افزایش آرامش و آسایش تولیدکنندگان 

و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.

با حضور مسئوالن و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی محقق شد؛
صدور سفته الکترونیک 100 درصد آنالین 

در بانک گردشگری
در حاشیه کنفرانس تحول دیجیتال، بانک و بیمه که با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد، پروژه صدور سفته الکترونیک بانک گردشگری که مجوز صدور خود 
را دریافت کرده، ارائه شد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، پروژه سفته 
الکترونیــک این بانک که در پنل »تعیین راهبردهای آینده نگرانه نظام بانک و 
بیمه در مواجهه با تحول دیجیتال« کنفرانس تحول دیجیتال، بانک و بیمه ارائه 
شد، به صورت 100 درصد آنالین است و به زودی در اپلیکیشن Tobank ، به 
صورت آزمایشی عملیاتی و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.صدور سفته 
الکترونیک بانک گردشگری به صورت کامال آنالین است و 24 ساعته بدون نیاز 
به حضور در شــعب بانک می توان تمام فرآیند های مربوط به سفته الکترونیک 
اعم از صدور، ضمانت، ظهرنویسی، استعالم و تسویه را به  صورت کاماًل آنالین و 

بدون دخالت کاربر انجام داد.

سید ضیاء ایمانی خبر داد:
اجرای 68 طرح  ملی با 72 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت بانک صادرات ایران
٦٨ طرح ملی به ارزش بیش از ٧2 هزار میلیارد تومان از محل تســهیالت ارزی 
و ریالی بانک صادرات ایران در کشور در حال اجرا است.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با اعالم 
ایــن خبر، گفت: ٦٨ طرح مهم ملی به ارزش حــدود ٦0 هزار میلیارد تومان با 
مشــارکت و نظارت بانک صادرات ایران از طریق تســهیالت ریالی و بالغ بر 12 
هزار میلیارد تومان معادل ریالی تســهیالت ارزی بــه صورت فاینانس چین و 
منابع یورویی و دالری از محل صندوق توســعه ملی و صندوق ذخیره ارزی در 
کشــور در حال اجرا است.ایمانی با اشاره به عملکرد بانک از ابتدای سال 1401 
در حوزه های اعتباری گفت: طرح های مورد حمایت بانک صادرات ایران عمدتاً 
در بخش  نیروگاه های ســیکل ترکیبی، صنایع مادر همچون؛ صنایع آلومینیوم، 
ســرمایه گذاری های عظیم نفت، گاز، انرژی، صنایع پایین دستی و پتروشیمی، 
صنعت گردشــگری، بیمارستانی، توسعه حمل و نقل ریلی، بنادر و دریانوردی، 
طرح های ماده ٥٦ در حوزه راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر بخش ها متمرکز 
است.وی افزود: توجه ویژه بانک صادرات ایران به توسعه زیرساخت های اقتصادی 
در بخش های مختلف صنایع مادر تخصصی و پایین دستی از جمله اولویت های 
بانک اســت و پرداخت تسهیالت ماده ٥٦ برای کمک به توسعه زیرساخت های 

آب، راه سازی، سدسازی و تسهیالت حمایتی در دستور کار بانک قرار دارد.

در مراسمی با حضور دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن، برنامه ریزی و 
راهبری اداره کل روابط عمومی

 بانک مسکن به »مهری حسینی« معاون این 
اداره کل سپرده شد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، مراسم معارفه »مهری حسینی« 
معــاون اداره کل روابط عمومی بانک مســکن به عنوان مســوول برنامه ریزی و 
راهبری این اداره کل با حضور دکتر عســکری سرپرســت بانک مسکن، جعفر 
آقامالیی عضو هیات مدیره، صابر عســکرپور عضو هیــات مدیره و معاون امور 
مالی بانک مســکن و جمعی کارکنان این اداره کل برگزار شــد.در این مراسم، 
سرپرست بانک مسکن اطالع رسانی صحیح را امری حساس و مهم عنوان کرد و 
گفت: روابط عمومی چه در ارتقای فرهنگ ســازمانی و چه در حوزه تنویر افکار 
عمومی وظیفه و رسالت مهمی بر عهده دارد که این موضوع یک کار گروهی و 
حرفه ای با اشــراف کامل به اقدامات و برنامه های بانک را می طلبد و با توجه به 
تجربه و سابقه کار خانم حسینی برنامه ریزی و راهبری اداره کل روابط عمومی 
بانک به ایشان ســپرده می شود.وی در ادامه با اشاره به اهمیت شفاف سازی در 
حوزه عملکرد بانک و اطالع رسانی دقیق در این بخش گفت: کار روابط عمومی 
یک فعالیت تخصصی است که باید با تولید و ارائه محتوای علمی، حقوقی، مالی، 

اجرایی و ... همراه باشد و اقدامات بانک را به طور کامل و مناسب انعکاس دهد.

اجرا و تکمیل 18 پروژه مسئولیت اجتماعی 
در 365 روز

اجرای برنامه  های مســئولیت اجتماعی در ابعاد گسترده آثار مثبتی بر توسعه 
و پیشرفت شــهرها و زندگی مردم مناطق مختلف دارد که یکی از رویکردهای 
مثبت در بانک ملی ایران اجرای مسئولیت های اجتماعی در سراسر کشور است 
که طی یک سال اخیر طرح های عام المنفعه و امور خیرخواهانه بسیاری اجرایی 
شــده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک طی یک سال 
اخیر با جمع آوری منابع و سپرده های قرض الحسنه مردمی در مسیر پیشبرد 
اهداف توســعه ای و همسو با سیاست مسئولیت  اجتماعی، با اجرای بیش از 1٨ 
طرح بزرگ عام المنفعه و خیرخواهانه با صرف اعتباری بالغ بر ٦2 میلیارد ریال 
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان، اقتصادی، ایجاد زیر ساخت 
ها، مدرسه سازی و توسعه فضاهاي آموزشي در اقصی نقاط کشور نقش مؤثری 
در رونق و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی مردم این مناطق داشته است.مصداق 
بارز آن کمک به ســتاد دیه کشور در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، کمک 
به آموزش و پرورش برای ســاخت و نوسازی مدارس، کمک به مناطق محروم، 
ارتقاي سطح امکانات و توسعه فضاهاي آموزشي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و 
سالمت جامعه، تامین مالی و تجهیز کردن بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 
به امکانات ویژه در مناطق محروم، افزایش امکانات و ســالن های چند منظوره 

ورزشی و توسعه سالمت عمومي است.

بررسی دالیل انتخاب »وتعاون« به عنوان برگزیده 
شرکت بیمه تعاون، حامی و همراه 

تولید و اشتغال
بیمه تعاون به عنوان تنها شــرکت بیمه ای بخش تعاون و اولین 
شرکت تعاونی حاضر در فرابورس است که همواره تالش کرده تا 
خدمات خود را به فراتر از تعاونی ها ارائه کرده و در راستای اعتالی 
این نام خدمت رسان باشد. خدماتی که سبب شد تا اخیرا از طرف 
رئیس جمهور مورد تقدیر قرار بگیرد . در این مطلب سعی داریم 
تا نگاهی به عملکرد این شرکت بیمه ای در جهت دستیابی به این 
مهم بیاندازیم.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از پایگاه 
خبری روابط گستر، شرکت بیمه تعاون اولین شرکت تعاونی حاضر 
در بازار فرابورس کشــور با اقدامات و خدمــات ارزنده ای که تنها 
معطوف به بخش تعاونی کشور نبوده بلکه فراتر از آن عمل کرده، 
گام های مثبت را در مسیر تعریف شده خود در برنامه ها و اهداف 
آتی این شــرکت در جهت استفاده حداکثری از طرح های جدید 
بیمه ای برداشــته است. مسیری که بیمه تعاون برای خود تعریف 
کرده بر مبنای مســئولیت اجتماعی و برخورداری مشتریان خود 
از همه اقشار جامعه و خصوصا تعریف برنامه های پوشش بیمه ای 
از اقشــار کمدرآمد و ضعیف جامعه متناســب با بودجه و هزینه 
آنان است.شــرکت بیمه تعاون، عنوان درآمدزاترین رشته بیمه را 
پس از »ثالث – اجباری«، رشــته بیمه »درمان« کسب کرد و بر 
این اساس توانست بیشترین درآمد »وتعاون« را با مبلغی نزدیک 
به 20 میلیارد تومان به نام خود ثبت کند، این شــرکت بیمه ای 
از ابتدای ســال مالی تا پایان مهرماه بیشــترین درآمد را از رشته 
بیمه »ثالث – اجباری« با مبلغی بالغ بر 232 میلیارد تومان حاصل 
کرد.در شش ماهه نخست سال 1401، بیمه تعاون، سهم بیست 
درصدی از فروش را در رشته درمان و در بین شرکت های بیمه ای 
به خود اختصاص داد. این شرکت همچنین موفق شده است تا در 
شهریور ماه سال 1401، از سبد فروش محصوالت خود، 12 درصد 
را در رشته درمان به ثبت رساند. گفتنی است که در مجموع، 1٦ 
شرکت بیمه در نیمه نخست سال بالغ بر 22 هزار و 921 میلیارد 
تومان بیمه درمان صادر کرده اند.بر اساس این گزارش و با نگاهی 
به عملکرد شــرکت بیمه تعاون متوجه میشــویم که این شرکت 
بیمه ای در راستای اهداف و مسئولیت های اجتماعی خود گام های 
مهمی را در راه رسیدن به سودآوری برداشته است. گزارش فعالیت 
ماهانه این شرکت بیمه ای در دوره منتهی به مهرماه سال 1401 
نشان میدهد که میزان درآمد حاصله »وتعاون« از فروش حق بیمه 
به بیمه شــدگان تحت پوشش خود برابر با ٨9 میلیارد تومان بود 
و همچنین از فروردین ماه تا آغاز نیمه دوم نخست سال مالی نیز 
مجموع درآمد های حاصل از فروش حق بیمه این شرکت بیمه ای 
٧24 میلیارد تومان بود.خسارت پرداختی که »وتعاون« در مهرماه 

به مشتریان خود پرداخت کرد.

 بخشنامه بانک مرکزی درباره رقم سود

افزایش نرخ سودبانکی کلید خورد؟
هیــات عامل بانک مرکزی در مصوبه امروز خود به بانک ها اجازه 
داد اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ 
23 درصد منتشــر کنند.مریم فکری: باالخره گام های اولیه برای 
افزایش نرخ سود بانکی برداشته شد؛ آن هم در شرایطی که بانک 
مرکزی برای ایجاد تعادل در اقتصاد، خواهان افزایش نرخ ســود 
بانکی است و گفته می شود شورای پول و اعتبار نیز با این موضوع 
موافقت کرده است.پیش از این، علی صالح آبادی، رییس کل بانک 
مرکزی بیست و هفتم آذرماه در نشست خبری با اعالم موافقت با 
افزایش نرخ سود بانکی، از ضرورت این تغییر سخن گفت و تاکید 
کرد که باید در این حوزه شــورای پــول و اعتبار تصمیم بگیرد.

بیست و نهم آذرماه هم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره 
سرانجام افزایش نرخ بهره بانکی اعالم کرد: بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار مرجع تصویب تغییرات در نرخ کف و سقف در داالن 
بین بانکی و نرخ ســپرده و تسهیالت در بین بانک ها و تسهیالت 
گیرندگان بوده اند؛ جلساتی برگزار شده و امیدواریم بعد از تصویب 

نهایی نتیجه اعالم شود.

اوج تقاضا برای خروج پول از بانک ها
بر این اساس به نظر می رسد افزایش نرخ سود بانکی با هدف مهار 
خروج ســرمایه از بانک ها به بازار ســکه و ارز در دستور کار قرار 
دارد و این برنامه با هدف افزایش اقبال ســپرده گذاران به حضور 
در حوزه بدون ریسک سرمایه گذاری دنبال می شود.کارشناسان 
پولی و بانکی اعتقاد دارند که افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده 
بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است.به گفته آنها، انتظارات 
تورمی افزایش پیــدا کرده  و مردم در تالش هســتند تا دارایی 
زیادی در بانک نداشــته باشند و در نتیجه سپرده های بلندمدت 
به ســپرده های کوتاه مدت و پول تبدیل شــده اند و برای بانک ها 
مساله آفرین شــده اســت.در حال حاضر بانک ها با اوج تقاضای 

ســپرده گذاران برای خروج موجودی از ســپرده های بلندمدت 
مواجه شده اند و به باور تحلیلگران، این اتفاق، بانک ها را با مشکل 
نقدینگی مواجه می کند و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه 

در بازار بین بانکی و چه در بانک ها اجتناب ناپذیر است.

بخشنامه مهم بانک مرکزی
در ایــن فضا، مصطفی قمری وفا، ســخنگوی بانــک مرکزی در 
یادداشــتی در فضای مجازی نوشــت: هیات عامل بانک مرکزی 

در مصوبــه امروز خود به بانک ها اجازه داد اوراق گواهی ســپرده 
مــدت دار ویژه ســرمایه گذاری )عام( با نرخ 23 درصد منتشــر 
کنند.وی افزود: بخشــنامه مربوط به ایــن مصوبه و جزییات آن 
تا ســاعتی دیگر به شــبکه بانکی ابالغ و در پایگاه اطالع رسانی 
بانک مرکزی هم منتشر می شود.در همین خصوص، بانک مرکزی 
در بخشنامه ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه 
سرمایه گذاری )عام( را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. براساس 
اعالم بانک مرکزی، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، 

ویژه سرمایه گذاری )عام( به شرح ذیل است:

- نرخ سود اسمی علی الحساب: 23 درصد ساالنه.
- نرخ ســود بازخرید قبل از سررســید در بازار پول: 10 درصد 

ساالنه.
- فروش این گواهی صرفا به اشــخاص حقیقی ایرانی باالی 1٨ 

سال مجاز است.
- مدت این اوراق حداکثر یک ســاله بوده و آن بانک /موسســه 
اعتباری می تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین شده، نسبت به 
انتشــار اوراق مذکور با سررســیدهای مختلف کمتر از یک سال 

اقدام کند.
- عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار ســرمایه امکان 

پذیر است.
- عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز 

داخلی بانک ها صورت می پذیرد.
- عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی 
و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده 
و الزم است هماهنگی های الزم از سوی آن بانک /موسسه اعتباری 

با بازار سرمایه صورت پذیرد.
- بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا ســقف 
اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بالمانع بوده و رعایت 

نرخ های یاد شده در بازفروش اوراق نیز الزامی است.
- معامالت ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط 

مربوط امکان پذیر است.
الزم بــه ذکر اســت مفــاد مجــوز شــماره 13422 /01 مورخ 
23 /01 /1401 همچنــان بــه قوت خود باقی بــوده و آن بانک / 
موسســه اعتباری می تواند تا پایان سال جاری، نسبت به فروش 

گواهی مزبور با شرایط مندرج در مجوز یاد شده نیز اقدام کند.

چشم انداز عملکرد اقتصادی بانک مرکزی اروپا
ایزابل اشنابل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا اظهار کرد: بانک مرکزی اروپا باید آماده باشد تا در صورت نیاز به کاهش تورم، نرخ های بهره را بیشتر از 
حد انتظار بازار افزایش دهد.به گزارش ایسنا به نقل از اینوستینگ، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد و 
به افزایش بیشتر نیز اشاره کرد.این عملکرد بازارهای اوراق قرضه منطقه یورو را تکان داد و باعث واکنش شدید دولت ایتالیا شد.اکنون سرمایه گذاران 
انتظار دارند، نرخی که بانک مرکزی اروپا به سپرده های بانکی پرداخت می کند و در حال حاضر دو درصد است، در سال آینده به 3.4 درصد افزایش 
یابد، در حالی که قبل از تصمیم هفته گذشته، اوج قیمت 2.٧٥ درصد بود.اشنابل، صدای پیشرو در رویکرد سختگیرانه بانک مرکزی اروپا که منجر به افزایش  نرخ های بهره کنونی 
شده در را برای افزایش نرخ سپرده ها حتی فراتر از انتظار بازار بر اساس اینکه چشم انداز تورم ایجاب کند، باز کرده است.وی گفت: »این که آیا ما هنوز هم نیاز به افزایش نرخ بهره 
خواهیم داشت به چشم انداز تورم آینده بستگی دارد«.بانک مرکزی اروپا به جای داده های فعلی، بر انتظارات تورمی میان مدت تمرکز خواهد کرد و در حال حاضر با توجه به اینکه 
نرخ های بهره واقعی هنوز بسیار پایین است، خطر کمی برای افزایش بیش از حد هزینه های استقراض مشاهده می شود.سه وزیر ارشد ایتالیا از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا که 
باعث افزایش هزینه های وام برای ایتالیای پر بدهی شده است، انتقاد کردند.اشنابل گفت که بانک مرکزی اروپا باید این فشار را تحمل کند. ما می توانیم انتظار افزایش فشار را داشته 

باشیم و باید در برابر آن مقاومت کنیم. دقیقا به همین دلیل است که بانک های مرکزی مستقل عمل می کنند.

تحلیلگر ارشــد بازار رمزارزها معتقد است که بیت کوین 
احتماال 13هــزار و 900 تا 11هزار و 400 دالر را هدف 
قرار می دهد.به گزارش ایســنا به نقــل از کریپتو، کالب 
فرانزن، تحلیلگر ارشد بازار رمزارزها نظر خود را در مورد 
مســیر حرکت بیت کوین در توییتر به اشتراک گذاشته 
اســت. به عقیده وی، قیمت ارز دیجیتــال پرچمدار در 
جهت 14هزار دالر در حال کاهش و ممکن اســت حتی 
از این هم کمتر شود.فرانزن که قبال به عنوان تحلیلگر در 
حوزه بانکی فعالیت می کرد و ســپس به تجزیه و تحلیل 
ارزهــای دیجیتــال روی آورد، نمــوداری از بیت کوین 
به اشــتراک گذاشــت که در آن منطقه ای را بر اســاس 
پایین ترین ســطح قبلی بیت کوین که به نظر وی در حال 

حاضر بیت کوین در آن سطح حرکت می کند را برجسته 
کرده است.وی نوشــت که این مورد به عنوان یک آهنربا 
برای بیت کویــن عمل می کند به ایــن معنی که هدف 
11.400 تا 13.900 دالر برای ارز دیجیتال پیشرو است.

این تحلیلگر توضیح داد که این هدف، ســطحی اســت 
که قیمت بیت کوین طی دســامبر 201٧ در آن بســته 
شــد و اوج چرخه زمان خود بود. عــالوه بر این، همان 
سطح در ســال 2019 دقیقا در  13هزار و 900 دالر به 
عنوان مقاومت عمل کرد این موارد باعث می شود که وی 
مطمئن باشــد بیت کوین احتماال به آن هدف می رســد. 
بــا این حال، اعتراف می کند که ممکن اســت این اتفاق 
رخ دهــد و پیش بینی قطعی نیســت.این ارز دیجیتال 

پرچمدار از 14 دسامبر در محدوده 1٦هزار و ٨00 دالر 
معامله می شود. در آن روز، فدرال رزرو ایاالت متحده یک 
افزایش نرخ دیگر را، این بار ٥0 واحد پایه اعالم کرد که با 
انتظارات تحلیلگران مطابقت داشت.فدرال رزرو همچنین 
اعالم کرد که مصمم اســت به افزایش نرخ بهره در سال 
آینده ادامه دهد که موجب کاهش ارزش سهام و ارزهای 
دیجیتال می شود. بر اساس داده های به اشتراک گذاشته 
شــده توســط کوین مارکت کپ، بیت کوین از باالترین 
قیمــت 1٨هــزار و 244 دالر در آن روز ســقوط کرد و 
اکنون با قیمــت 1٦هزار و ٨4٨ دالر معامله می شــود.
مایک مک گلون، استراتژیســت ارشــد کاالی بلومبرگ 
اینتلیجنس، معتقد اســت که بیت کوین آماده اســت تا 
زمانی که فدرال رزرو به تســهیل پولی خود بازگشته و 
افزایش نرخ را متوقف کند عملکرد بهتری نسبت به سایر 
دارایی ها از ســر گیرد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضــر ٨10.٧9 میلیارد دالر برآورد 

می شــود که این رقم 
نســبت بــه روز قبل 
کمتر  درصــد   0.11
شده اســت. در حال 
درصد   39.9٥ حاضر 
ارزهــای  بــازار  کل 
دیجیتالــی در اختیار 
بیت کوین بوده که در 

یک روز 0.02 درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار 
ارزهای دیجیتال در 24 ســاعت گذشته 1٦.19 میلیارد 
دالر اســت که 3٥.23 درصد کاهش داشته است. حجم 
کل در امــور مالی غیــر متمرکز در حــال حاضر 1.10 
میلیارد دالر است که ٦.٨0 درصد از کل حجم 24 ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون 14.39 میلیارد دالر است که ٨٨.٨٧ درصد از کل 

حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

روندتاریخیبیتکوینتکرارمیشود؟
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گزیده خبر

وال استریت ژورنال:  
پوتین منزوی و دور از واقعیت شده است

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از »منابع 
آگاه« گزارش داد، رئیس جمهوری روســیه 
این روزها متکی به مقام هایی است که همه 
واقعیت را به او نمی گویند.به گزارش ایســنا، 
چند نفر از مقام های کنونی و سابق روسیه و 
افراد نزدیک به کرملین به روزنامه وال استریت 

ژورنال آمریکا گفتند که والدیمیر پوتین، رئیس  جمهوری این کشور، به چهره ای 
منزوی بدل شــده است که »توان یا خواست باورکردن واقعیت درمورد مقاومت 
موفقیت آمیز اوکراین را ندارد«. منابع مذکور به این روزنامه آمریکایی گفتند که 
پوتین هر روز ۷ صبح روزش را با خواندن گزارشــی کتبی در مورد جنگ آغاز 
می کند که محتاطانه به نحوی تنظیم شده است که در آن بر موفقیت ها تاکید 
شــود و شکست ها کم اهمیت جلوه داده شــوند. این اوضاع به خصوص در زمان 
همه گیری کرونا بدتر از پیش شده بود: زمانی که پوتین از اقامتگاه معمولش در 
حومه مسکو به اقامتگاه دوردستی در نزدیکی دریاچه والدای )۴۰۰ کیلومتری 
پایتخت( و اقامتگاه تابستانی ریاست جمهوری در سوچی، واقع در کرانه دریای 
سیاه، نقل مکان کرد و حلقه اطرافیانش کوچک تر از پیش شدند.مقام های روسیه 
و آمریکا که با این روزنامــه گفت وگو کرده اند، می گویند پوتین از مدت ها قبل 
می ترســید که مورد تعقیب دیجیتال قرار گیرد و بــه همین دلیل، از اینترنت 
استفاده نمی کند. این باعث شده است که او بیشتر به گزارش هایی متکی باشد 
که مشــاوران با سویه ایدئولوژیک تهیه می کنند. منابع مطلع گفته اند که اخبار 
جنگ تا چند روز بعد به پوتین نمی رسد.این روزنامه آمریکایی عالوه بر مقام های 
روسیه، با مقام های کنونی و سابق آمریکایی و اروپایی نیز صحبت کرده و یکی از 
مهم ترین منابعش، یک افسر ارشد اطالعاتی سابق روسیه است. این گفت وگوها 
طی چندین ماه انجام شدند و گزارش مفصل این روزنامه روز جمعه به قلم اوان 
گرشــکوویچ، توماس گروو، درو هنشاو و جو پارکینسون منتشر شد.در گزارش 
وال اســتریت ژورنال آمده اســت:  »فرماندهان خط مقدم به اداره امنیت فدرال، 
جایگزین کاگ ب، گزارش می دهند و این اداره گزارش ها را ویراستاری می کند و 
به دست کارشناسان شورای امنیت می دهند و سپس به دست نیکوالی پاتروشف، 
دبیر شورا، می رسند، همان جنگ طلب ارشد که در اقناع آقای پوتین برای اشغال 
اوکراین نقش مهمی داشــت.«گزارش این روزنامه از شرح نبرد نیروهای روسیه 
برای لیمان، شــهر کوچکی در شــرق اوکراین، آغاز می شود. بنابر این گزارش، 
پوتین اواخر ســپتامبر درحالی در تماس تلفنی با فرماندهان خط مقدم، فرمان 
عقب نشینی نکردن را داده بود که مشخص بود اطالعات دقیقی از وضعیت واقعی 
جنگی ندارد. به گفته افســر اطالعاتی روسیه که با وال استریت ژورنال صحبت 
کرده اســت، نیروهای خط مقدم ارتش روسیه تجهیزات کافی نداشتند و تحت 
محاصره نیروهای اوکراینی قرار داشتند که با اسلحه هایی که از غرب گرفتند به 
برتری در زمین نبرد رسیده بودند. اما پوتین مصرانه فرمان به ادامه مقاومت داد؛ 
تــا زمانی که چند روز بعد )در روز اول اکتبر( روس ها پس از کشته شــدن ده ها 
نفر از نیروهایشــان و جاگذاشتن مقادیر بسیاری مهمات مجبور به عقب نشینی 
از لیمان شــدند.از دیگر نمونه ها، زمانی بود که پوتین ماه سپتامبر طی نشستی 
در ازبکســتان با همتای چینی خود، شی جینپینگ، دیدار کرد. به گفته منابع 
آگاه، پوتین با خیال راحت به شی گفت مسکو جنگ را در اختیار دارد، اما ظرف 
چند روز پس از این دیدار، روســیه صدها کیلومتر مربع از بخش هایی را که در 
آن ها پیشــروی کرده بود، از دســت داد.این روزنامه در جمع بندی از یافته های 
خود، نوشت: »پوتین انتظار داشت جنگ در اوکراین سریع، مورد عالقه مردم و 
موفقیت آمیز باشد. او ماه ها حاضر به پذیرش واقعیت نبود:  این جنگ به باتالقی 
هزینه بار بدل شــده اســت و او منزوی و بی اعتماد بر صدر ساختار قدرتی قرار 
دارد کــه برای تایید جهان بینی خصومت آمیزش و دور نگاه داشــتن او از اخبار 
مایوس کننده طراحی شــده است.«اکاترینا وینوکورووا، از جمله مقام های سابق 
کرملین اســت که با اسم خود با وال اســتریت ژورنال صحبت کرده است. او از 
اعضای شــورای حقوق بشر بود که شــخص پوتین انتخابش کرده بود، اما ماه 
گذشــته از جایگاهش برکنار شد. خانم وینوکورووا گفت: »افرادی که در اطراف 
پوتین اند، از خود حفاظت می کنند. آن ها عمیقا باور دارند نباید کاری کنند که 
رئیس  جمهوری ناراحت شود.«مقام های آمریکا گفتند تالششان برای پیدا کردن 
فردی درون کرملین که هم بتواند بر پوتین تاثیر بگذارد و هم با روایت توهم زده 
او در مورد روســیه موافق نباشد، به نتیجه نرسیده است. پوتین حدود ۲۲ سال 
بر ســر کار بوده است و ســابقه رویکردهای عملگرا دارد؛ اما در سال های اخیر، 
گفتمان او به شدت ضدغربی و تقریبا مذهبی شده است: او خود را نماینده تمدنی 
هزارســاله می داند که درگیر جنگی مقدس برای تصحیح امور غلط تاریخ است. 
پوتین امروز می خواهد چهره ای مثل تزارهای بزرگ روســیه همچون پتر کبیر 
داشــته باشد.دولت های روسیه و آمریکا تقریبا هر روز با یکدیگر در تماس اند: از 
طریق سفارتخانه ها، پنتاگون و سازمان سیا. اما به گفته مقام های آمریکایی، این 
گفت وگوها محدودتر از پیش شده اند. این مقام ها گفتند که برخی از نزدیک ترین 
متحدان پوتین، حتی از خود او نیز دوآتشــه ترند. این مســئله، کار آمریکایی ها 
را برای تغییر جهت روســیه و آوردنش ســر میز مذاکره دشوار کرده است.مقام 
اطالعاتی ســابق و یک فرد نزدیک به وزارت دفاع روسیه به وال استریت ژورنال 
گفتند که کار برنامه ریزی جنگ روسیه را امروز نه ارتش این کشور، بلکه »اداره 
امنیت فدرال« انجام می دهد. منابع مطلع گفتند بســیاری از چهره های کلیدی 
کرملین همچون ســرگئی الوروف، وزیر خارجه، دمیتری پســکوف، سخنگوی 
پوتین، آنتون واینو، رئیس دفتر پوتین، و سرگئی کرینکو، رئیس سیاست داخلی 
کرملین، اصال از برنامه های تدارک جنگ خبری نداشتند.با این حساب، به نظر 
می رســد پوتین به همان تصویر کالسیک دیکتاتوری که اطرافیانش تملق او را 
می گویند و از واقعیت دور نگهش می دارند، بدل شده است، موقعیتی خطرناک 

نه تنها برای خود پوتین، که برای روسیه و جهان.

 توافق ضمنی دولت جدید رژیم صهیونیستی
 درباره عربستان

گزارش ها حاکی اســت کــه یک توافق ضمنی بین اعضای دولت جدید رژیم صهیونیســتی برای باز 
گذاشتن درهای عادی سازی روابط تل آویو با عربستان سعودی وجود دارد.به گزارش ایسنا، شبکه ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعالم کرد، موازی توافق های ائتالفی یک توافق ضمنی در پشت پرده بین اعضای دولت 
جدید رژیم صهیونیســتی منعقد شد و درست زمانی که توافق های ائتالفی بر اجرای سیاست های راستگرای افراطی همچون 
الحاق اراضی در کرانه باختری، تشــدید قواعد درگیری و درخواست برای تغییر وضعیت مسجداالقصی تاکید دارند، این توافق 
ضمنی موازی همه این اقدامات را متوقف کرده و موجب عقب نشینی از ایدئولوژی راستگرا می شود.طبق این گزارش، این توافق 
ضمنی به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی اجازه می دهد توافقنامه های ابراهیم را گسترش داده و به یک 
توافق تاریخی با عربستان دست پیدا کند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که انگیزه پشت این توافق این است 
که تالش های نتانیاهو برای دستیابی به اهدافش در صلح با عربستان به ثمر بنشیند.این شبکه به نقل از منابعی اعالم کرد، حتی 
راستگراترین اعضای دولت جدید رژیم صهیونیستی یعنی ایتامار بن گویر، رئیس حزب قدرت یهود و بتسلئیل اسموتریچ، رئیس 
حزب صهیونیسم دینی هم وضعیت را درک می کنند و آماده هستند تا به بودجه ای برای بهبود اوضاع شهرک نشینان اکتفا کرده 
و از رویای نصب پرچم رژیم صهیونیستی در حرم قدسی و الحاق کرانه باختری دست بکشند و به نتانیاهو در پیشبرد روابط با 
عربستان کمک کنند.این شبکه اعالم کرد، توافق با عربستان یکی از اهداف اصلی نتانیاهو و از برنامه های کارزار انتخاباتی او بود. 
مخصوصا که توافقنامه های ابراهیم را هم خود او رهبری کرده است.در این گزارش به نقل از افراد نزدیک به نتانیاهو آمده است 

که او نسبت به فرصت های دستیابی به چنین توافقی بسیار خوش بین است.

دی ولت: جنگ اوکراین، آلمان را به قطر وابسته می کند
روزنامه دی ولت گزارش داد، آلمان ممکن است در تالش برای رد منابع انرژی روسیه بابت جنگ 
اوکراین، به برخی کشورها از جمله قطر وابسته شود.به گزارش ایسنا، در گزارش روزنامه آلمانی 
دی ولت آمده اســت: آلمان به دنبال شــرکای جدیدی در سراسر جهان است تا از وابستگی به 

گاز و نفت روسیه خالص شود. با این حال، منابع انرژی در همه قاره ها به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می شود.در 
این مقاله آمده اســت که بحران انرژی فرصت های جدیدی را برای کشورهای خلیج فارس به منظور اعمال نفوذ فراهم 
کرده است. این کشورها و به ویژه عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تامین کنندگان نفت جهان هستند، در حالی که 
قطر بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع به شمار می رود. به همین دلیل است که سیاستمداران اروپایی برای بستن 
قراردادهای جدید و کاهش وابســتگی به روسیه، سفرهای زیادی به منطقه خلیج فارس انجام داده اند.با این حال طبق 
گزارش روزنامه دی  ولت، اروپایی ها یک موقعیت چالش برانگیز را تغییر دادند تا وارد یک موقعیت جدید و احتماالً حتی 
پیچیده تر شوند. به ویژه، این موضوع در جریان رسوایی فساد در پارلمان اروپا ظاهر شد. به نظر می رسد که دسترسی قطر 
به مجتمع پارلمان اروپا تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق درآید. در پاسخ به آن، نمایندگان قطر گفته اند که چنین اقدامی 
ممکن است بر روابط این کشور با اتحادیه اروپا تأثیر منفی بگذارد و پیامدهایی برای امنیت انرژی جهان داشته باشد.در 
همین حال شرکت های آلمانی به تازگی قراردادهایی با قطر امضا کرده اند که برای تامین دو میلیون تُن گاز ال ان جی )گاز 
طبیعی مایع( است که تقریباً معادل ۳ درصد انرژی مورد نیاز آلمان را فراهم می کند. این روزنامه می نویسد: این مساله 
باید مهم تلقی شود که دولت آلمان با صدراعظمی اوالف شولتس باید قبل از اظهارنظر یا تصمیم گیری ای که ممکن است 

»شیوخ« را عصبانی کند، دو بار فکر کند.

جهان در سال 2022)1(

۲۰۲۲؛ تنش، تکانه های سیاسی و جنگ
ادامه از صفحه اول

 اما به طور کلی، اقدامات دولت آمریکا در این زمینه و بســیاری 
از کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای که مهمترین عامل 
تشدید روند گرمایش زمین هســتند، همچنان با تأخیر همراه 
است.نشســت تغییــرات اقلیمی ســازمان ملــل)COP۲۷( در 
»شرم الشیخ« مصر با یک توافق »ضرر و زیان« به پایان رسید که 
در تئوری، کشــورهای ثروتمند را به جبران خسارت کشورهای 
فقیر متضرر از تغییرات آب وهوایی ســوق می دهد اما این اقدام 
هیچ پیشــرفتی در کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای ایجاد 
نمی کند. در عوض، سهم دی اکسیدکربن در جو در سال ۲۰۲۲ 

روند کامال افزایشی به خود گرفت.

فروکش کردن همه گیری کرونا
شیوع کرونا نخستین همه گیری جهانی در یک قرن بود اما در ماه 
سپتامبر)شــهریور( ۲۰۲۲، رئیس سازمان بهداشت جهانی پایان 
همه گیری را اعالم کرد. این واقعیت در این موضوع مشــهود بود 
که بسیاری از کشورها، قرنطینه ها، محدودیت های سفر و اقدامات 
مرتبطی را که در اوایل سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان اعمال کرده 
بودند، کنار گذاشــتند.کاهش احتمال مرگ ناشی از کووید۱۹ و 
محافظت در برابر این ویروس، ســوی دیگر این موضوع بود. تنها 
استثناء این روند، چین بود. مدت ها پس از اینکه هر کشور دیگری 
این استراتژی را کنار گذاشته بود، سیاست تحمل صفر را دنبال 
کرد و به جای آن ترجیح داد در هر زمان و در هر کجا که شیوع 
بیماری رخ داد، اقدامات سختگیرانه اعمال کند. به همین دلیل در 
اواخر سال ۲۰۲۲، مردم چین شروع به شورش علیه این اقدامات 
ســختگیرانه کردند و در مقابل دولت چین در ماه دسامبر)آذر( 
اعالم کرد شــروع به کاهش محدودیت های کرونا کرده اســت.

محققان اندیشکده CFR در بررسی این موضوع پیش بینی کردند، 
باتوجه به اینکه چین واکســن بسیار مؤثری در این زمینه تولید 
نکرده و از واردات واکسن های غربی مؤثر نیز خودداری کرده، به 
احتمال زیاد تعداد تلفات ناشــی از کرونا در چین در سال ۲۰۲۳ 
افزایــش خواهد یافت؛ حتی اگر چیــن از آمار تلفاتی که ایاالت 
متحده و سایر کشورها در سال ۲۰۲۰ تجربه کردند به دور باشد، 
کرونا برای ســال ها در آنجا و ســایر نقاط به عنوان یک بیماری 
کشــنده باقی خواهد ماند. در پایان سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰۰ 

آمریکایی هر هفته بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهند.

بحران های بشردوستانه
در ایــن ســال بحران هــای بشردوســتانه در اوکراین عمیق تر 
شــد. تداوم تهاجم روسیه سبب شد تعداد بســیار بیشتری از 
اوکراینی ها، مهاجرت و پناهنده شدن به کشورهای دیگر از جمله 
اروپا را تجربه کنند. این روند سبب شد بحران مهاجرت از سایر 
نقاط جهان کمتر در تیررس رســانه ها قــرار گیرد در حالی که 
اکنون ۳۲ میلیون نفر در سراســر جهان پناهنده هستند.طبق 
گزارش هــای بین المللی بــا احتســاب آوارگان داخلی _ یعنی 
افرادی که مجبور به ترک خانه های خود شــده اما همچنان در 
کشــور خود زندگی می کنند _ این تعــداد در جهان به بیش از 
۱۰۰ میلیون نفر می رســد. این رقم  ۱۳ میلیون بیشتر از سال 
۲۰۲۱ است که معادل جمعیت ایرلند، لیتوانی و نیوزلند است.
افزایــش پناهندگان و آوارگان داخلی تا حدودی به دلیل جنگ 
در اوکراین اســت. وضعیت بشردوســتانه در کشورهایی مانند 
ســوریه، افغانستان، ســودان جنوبی و یمن بدون هیچ نشانه ای 
از راه حل در درگیری های اساســی، ناامیدکننده باقیمانده است.

سوریه به تنهایی یک پنجم پناهندگان جهان را تشکیل می دهد. 
افزایش خشونت های گروهی در هائیتی باعث شد هزاران هائیتی 
به خارج از کشــور فرار کنند و صحبت از مداخله خارجی برای 
بازگرداندن نظم را برانگیخت.یکی از نقاط حســاس در آستانه 
سال ۲۰۲۳، اتیوپی اســت. در اوایل نوامبر)آبان( دولت اتیوپی 
و رهبران تیگرایان قرارداد صلحــی را امضا کردند که به جنگ 
داخلی دو ســاله پایــان داد و بیش از ۵.۱ میلیــون نفر را آواره 
کرد. اما آژانس های امدادی بین المللی و سازمان های بشردوستانه 
خصوصی نگران هســتند که تالش ها بــرای کمک به اوکراین، 
کمک های مالی را برای بحران های بشردوستانه در جاهای دیگر 

از جمله اتیوپی را محدود کند.

بحران پاکستان
بحران های سیاسی، اقتصادی و آب وهوایی، پاکستان را در سال 
۲۰۲۲ تحت تأثیر قــرار داد. در ۱۰ آوریل )فروردین(، »عمران 
خان« نخست وزیر این کشور با رای اکثریت مجلس از سمت خود 
عزل شد. خان اما بی ســروصدا به بازنشستگی نرفت. اوبا هدف 
برکناری جانشین خود، »شهباز شریف«، هواداران سیاسی خود 
را در چند راهپیمایی اعتراضی به پایتخت )اســالم آباد( هدایت 
کرد. امــا دولت اندکی بعد او را به نقض قوانین ضد تروریســم 
پاکســتان متهم کرد.در این کشــاکش، خان در یک سوءقصد 
نافرجام مجروح شد. او شریف و مقام های ارشد نظامی را مسئول 
این حمالت دانســت و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در 
کشــورش شــد. در حالی که طیف های سیاسی همسو با خان 
در حال راهپیمایی بودند، مقام های پاکســتانی تالش می کردند 
بحــران بدهی این کشــور را حل کنند زیرا ذخایــر ارزی مورد 
نیــاز برای تامین مالی بدهی و پرداخــت هزینه واردات به گونه 
خطرناکی کم شــده بود.صندوق بین المللی پول )IMF( بســته 
کمک مالی را برای دولت پاکســتان تائید کرد تا از سقوط فوری 
اقتصاد این کشــور جلوگیری کرد. با این حال، اســالم آباد فقط 
حدود ۳۰ میلیارد دالر به چین بدهکار است که معادل ۳۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی پاکســتان اســت و باید در مجموع حدود 
۲ میلیارد دالر وام خارجی در ســال ۲۰۲۳ بازپرداخت کند. در 

همین ماه، باران های ســیل آسای موسمی، مشکالت سیاسی و 
اقتصادی پاکستان را تشدید کرد. یک سوم کشور زیر سیل رفت 
و بیش از یک میلیون خانه ویران شــد.با توجه به تحوالت سال 
۲۰۲۲ ناظران بین المللی می گویند این بحران ها در پاکستان این 
احتمال را ایجاد می کند که ۲۲۵ میلیون شهروند این کشور سال 

سختی را در ۲۰۲۳ تجربه کنند.

آشفتگی سیاسی در بریتانیا
مردم انگلیس در این ســال شــاهد بودند که آشفتگی سیاست 
بریتانیا را تکانه های مهمی داد. کشوری که امپراتوری آن زمانی 
سراسر جهان را گرفته بود، فقط در دو ماه، سه نخست وزیر عوض 
کرد و همچنین طوالنی ترین پادشــاهی جهان در این ســال با 
مرگ ملکه الیزابت به پایان رسید.اعتراض های پیاپی در خیابان 
»داونینگ« منجر به استعفای »بوریس جانسون« و جانشینی»لیز 
تراس« شــد اما تراس که آخرین نخســت وزیری بود که ملکه 
الیزابت دوم از او خواست دولت تشکیل دهد، فقط ۴۵ روز دوام 
آورد. تصمیم هــای او در این دوره به کاهش شــدید ارزش پوند 
منجر شد که شوک مهمی به اقتصاد این کشور وارد کرد.»ریشی 
سوناک« که به عنوان نخستین نخست وزیر رنگین پوست بریتانیا 
روی کار آمده با بادهای دلهره آور روبرو شــده که از جمله آن ها 
رکود اقتصادی ناشی از تورم ۱۵ درصدی بریتانیاست که بخشی 
از آن به دلیل افزایش سرسام آور قیمت های انرژی ناشی از جنگ 
اوکراین بوده است.از نگاه محققان اندیشکده آمریکایی CFR اما 
مشــکل بزرگتر و علت گسترده تر آشفتگی بریتانیا این است که 
برگزیــت، آن رونق اقتصادی را که طرفدارانش وعده داده بودند، 
تولید نکرده و سیاســتمداران و هواداران برگزیت را از مرز یقین 

به شک رسانده است.

ترور شینزو آبه
»شــینزو آبه« نخست وزیر پیشین ژاپن در ۱۷ تیرماه مورد سوء 
قصــد قرار گرفت و جان باخــت. وی در یک کارزار انتخاباتی از 
پشت سر هدف قرار گرفت و جان خود را از دست داد.شینزو آبه 
از دســامبر ۲۰۱۲ تا سپتامبر ۲۰۲۰ سکان سیاست ژاپن را در 

دست داشت. وی طوالنی ترین مدت نخست وزیری این کشور را 
سپری کرد. در زمان او سیاست های ژاپن به شکل قابل توجهی 
چرخش به راست کرد. آبه یکی از مدافعان سرسخت بازنگری در 
قانون اساســی صلح طلب ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بود. در 
اصل ۹ قانون اساسی ژاپن آمده این کشور برای همیشه از جنگ 
به عنوان حق حاکمیت ملت و تهدید یا استفاده از زور به عنوان 
وســیله ای برای حل وفصل اختالف های بین المللی چشم پوشی 
می کند.این حادثه نه تنها ژاپن بلکه جهان را دریک شوک عمیق 
فــرو برد و همه ناباورانه اخبار این ترور را دنبال کردند. برخی از 
محققان می گویند ژاپن هنوز از این شوک بیرون نرفته و به نظر 
می رسد در آینده سیاسی این کشور و منطقه تاثیر داشته باشد.

آبه قدیمی ترین نخســت وزیر در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم 
بود. میراث سیاســی او به گونه غیرقابل اجتناب در آینده مورد 
ارزیابی قرار خواهد گرفت. همانگونه که »یاســوهیرو ناکاسون« 
نخســت وزیر ژاپن در ســال های ۱۹۱۸ تا ۲۰۱۹میالدی گفت 
همه سیاستمداران متهم در دادگاه تاریخ هستند.روزنامه آساهی 
شیمبون ژاپن صدای بسیاری از مردم این کشور را در مورد این 
ترور تاریخی این گونه بازتاب داد: گلوله هایی که شینزو آبه را از پا 

درآورد، پایه های دموکراسی را در ژاپن هدف قرار داد.

چرخش به چپ در آمریکای التین
آمریــکای التین در ســال ۲۰۲۲ به چپ گرایــش پیدا کرد و 
شــاهد قدرت گرفتن گروه های سیاسی متمایل به چپ بود. در 
ســال ۲۰۱۷، سیاستمداران راست مرکز بر سیاست در آمریکای 
التین مسلط بودند اما از سال ۲۰۱۸ با انتخاب »آندرس مانوئل 
لوپــز اوبرادور« در مکزیک، جهت وزش بادها تغییر کرد.»آلبرتو 
فرنانــدز« نامزد چپ میانه، مدعی ریاســت جمهوری آرژانتین 
در ســال ۲۰۱۹ شــد. »لوئیس آرس« سوسیالیســت، ریاست 
جمهــوری بولیوی در ســال ۲۰۲۰ را به دســت آورد. ســال 
گذشته، »پدرو کاستیو« سوسیالیســت، رئیس جمهوری پرو و 
»گابریل بوریچ چپ« رئیس جمهور شــیلی شد.گرایش به چپ 
در سال ۲۰۲۲ ادامه یافت زیرا »شیومارا کاسترو« سوسیالیست 
دموکرات به عنوان رئیس جمهوری هندوراس ســوگند یاد کرد؛ 
»گوستاوو پترو« مبارز سابق شورشی با تبدیل شدن به نخستین 
رئیس جمهوری چپگرای کلمبیا تاریخ ساز شد و »لوئیز ایناسیو 
لوال داسیلوا« رئیس جمهور سابق برزیل با شکست دادن رقیبش 
به ریاســت جمهوری بازگشت.در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه 
۲۰۰۰، سیاســتمدارانی مانند »هوگو چاوز، لوال و اوو مورالس« 
در انتخابات پیروز شــدند و صحبت از »موج صورتی« را دوباره 
برانگیختند. محققــان می گویند اینکه آیا روند اخیر یک جزر و 
مد صورتی دوم را تشــکیل می دهد، می توانــد مورد بحث قرار 
گیرد.»موج صورتی و چرخش به چپ« عباراتی هســتند که در 
تحلیل سیاسی ظهور دولت های چپ در دموکراسی های آمریکای 
التین در قرن بیســت و یکم و فاصلــه گرفتن از مدل اقتصادی 
نولیبرال به کار می رود. نکته مهم این اســت که این رهبران در 
اجــرای وعده های خود برای مقابله با بســیاری از نابرابری های 
اقتصادی، جنســیتی و نژادی که کشورهایشان را فراگرفته، به 
سختی تحت فشار خواهند بود.همه آنها با کندی رشد اقتصادی 
جهانی، افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و پیامدهای مداوم کرونا 
روبه رو هســتند. همزمان، دو قطبی شــدن سیاسی در سراسر 
منطقه عمیق تر شده اســت. همین ماه، کنگره پرو »کاستیلو« 
رئیس جمهوری این کشور را پس از تالش برای استناد به قوانین 

اضطراری استیضاح کرد.

امانوئل ماکرون گفت، روسیه عضویت اوکراین 
در ناتو را »تحریک آمیــز« می داند و احتمال 
عضویــت کی یف در این ائتــالف نظامی بعید 
اســت.به گزارش ایســنا، امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه هنگام بازگشت از اردن که برای شرکت در کنفرانس بغداد 
۲ ســفر کرده بود، در مصاحبه ای با روزنامه وال اســتریت ژورنــال، لوموند و النهار 
عنوان داشت: روسیه عضویت اوکراین در ائتالف نظامی ناتو را »تحریک آمیز« می داند 
و بــا وجود طرز تفکر روســیه، عضویت اوکراین در ناتــو را نمی توان تصور کرد. چه 
اوکراین عضو ناتو شود، چه نشود – البته که عضویت این کشور در این ائتالف نظامی 
»بعیدترین ســناریو« اســت – تضمین های امنیتی باید به کی یف داده شود.وی در 
ادامه افزود: در وهله اول ما باید به فکر ســاختار امنیتی و ثباتی باشــیم که امنیت 

نه تنها اوکراین بلکه امنیت مولداوی، ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و گرجستان 
را تضمین کند.ماکرون درخصوص امنیت اروپــا تصریح کرد: اروپا باید امنیت خود 
را حفظ کند. اروپا باید اســتقالل فناوری و توانایی خود از آمریکا را به دست آورد و 
یک ســتون واقعی اروپایی در داخل ناتو ایجاد کند. این یک پروژه جایگزین نیست.

رئیس جمهور فرانسه سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن را 
»اتفاقــی خوب« قلمداد کرد و درخصوص کمک های مالی و نظامی غرب به کی یف، 
گفــت: آمریکا کمک های زیادی به لحاظ مالی و نظامی به اوکراین می کند. اروپا نیز 
چنین کمک های زیادی را ارســال می کند و ما از نزدیک با یکدیگر هماهنگی هایی 
را انجام می دهیم.امانوئل ماکرون با اشــاره به درگیری میان مسکو و کی یف مدعی 
شــد: زمان دیپلماسی هنوز فرا نرسیده است. افرادی که فکر می کردند روسیه آماده 
آتش بس و صلح اســت، مشاهده کردند که چنین نیســت. از زمان آغاز حمله تنها 

چیزی که روسیه خواســتار آن است، »تسلیم« بوده نه »صلح.«ماکرون ضمن بیان 
اینکه »اولویت اصلی امروز، دفاع از اوکراین است«، تاکید کرد: ما نسبت به استراتژی 
دفاع قاطع از اوکراین و پیروزی این کشــور متعهد هستیم؛ استراتژی که در نهایت 
نیازمند یک توافق جدید اســت تا نظم جدیدی را در سیاست و امنیت این منطقه 
و همچنین اروپا ایجاد کند. تضمین های امنیتی اولویت نیست، در واقع این موضوع 
یکی از چیزهایی اســت که در آخرین مرحله باید ذکر شــود. اولویت امروز دفاع از 
اوکراین است؛ چیزی که ما از روز اول آن را انجام می دهیم.وی ضمن تاکید بر اینکه 
اکنون زمان گفت وگو درخصوص »فتح مجدد کریمه که در ســال ۲۰۱۴ به مسکو 
ملحق شد، نیست« عنوان داشت: مســئله حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین برای 
اوکراینی ها مهم است. در حال حاضر مسئله کلیدی، سرزمین هایی است که از تاریخ 
۲۴ فوریه، به کنترل روسیه درآمده است.امانوئل ماکرون در ادامه افزود: اولویت دیگر 
توقف بمباران علیه زیرساخت های غیرنظامی اوکراین از طریق مجهز کردن این کشور 
به ســامانه های دفاعی است. پس از ارسال اخیر موشــک های زمین به هوا کروتال، 
پاریس در حال رایزنی با شــرکای ایتالیایی خود جهت ارسال احتمالی سیستم های 
Mamba است.رئیس جمهور فرانسه در ادامه مصاحبه اش درخصوص مذاکرات و پایان 

دادن به این درگیری اظهار کرد: من همیشه صراحتا اعالم کرده ام که فکر نمی کنم 
این درگیری صرفا به روش نظامی پایان یابد. من همچنین استراتژی برخی از افراد 
که می گویند تنها راهکار، نابودی یکی از طرفین اســت را درک می کنم. البته من از 
آن ها می خواهم توضیح دهند که چگونه می خواهند مســیر خود را پیش ببرند. در 
پایان، ما همه را باید پای میز مذاکرات داشــته باشیم. من مایلم اروپایی ها و غربی ها 
به من بگویند که می خواهند کدام افراد را پای میز مذاکره داشته باشند. نمی خواهم 
تنها چینی ها و ترکیه ای ها افراد شــرکت کننده در مذاکرات باشند.امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه گفت: مشکل لبنان با حل کردن مشکالت مردم و بیرون راندن 
کســانی که نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند، درســت می شود.وی ادامه داد: 
اســتراتژی در لبنان این است که شما به افراد صادقی نیاز دارید. می بایست رهبری 
این کشور را تغییر دهیم.ماکرون افزود: وضعیت عدم تصمیم گیری در لبنان نیز به 
این معناســت که بهترین زمان برای رفتن به آنجا نیست و نقش فرانسه جایگزینی 
نیروهای سیاســی لبنانی نیست. اما لبنان برای ما مهم است. ما در چند هفته آینده 
سخت روی مشکالت کار خواهیم کرد.ماکرون هم چنین قول داد یک برنامه و کمک 

به نخست وزیر »نجیب میقاتی« ارائه دهد.

ماکرون:

 عضویت اوکراین در ناتو بعید است
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 Mars(مریخ در تصویر جدیدی که توســط کاوشــگر مارس اکســپرس
Express( ثبت شــده شبیه به یک ســرزمین عجایب زمستانی به نظر 
می رســد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، تصویری که به تازگی از 
مریخ منتشر شــده، منطقه ای یخی را نشان می دهد که با نوارهایی به 
رنگ قرمز و ســفید پوشیده شده و در نزدیکی قطب جنوبی سیاره قرار 
دارد.  اگرچه این منظره ی برفی ممکن اســت احساس وجود سرزمین 
عجایب زمســتانی را در سیاره ســرخ تداعی کند، اما در واقع تصویری 
اســت که توسط مدارگرد مارس اکســپرس آژانس فضایی اروپا در روز 
۱۹ مه ثبت شــده است. این بدان معنا اســت که این تصویر یخی در 
حقیقت نمایانگر بهار در نیمکره جنوبی مریخ اســت و یخ مریخ شروع 
به محو شــدن کرده است.تنها شش روز پیش از اینکه بخش زیادی از 
زمین وارد سال جدید شوند، در روز ۲۶ دسامبر، سیاره سرخ سال جدید 
خود را آغاز خواهد کرد که ۶۸۷ روز زمینی به طول خواهد انجامید. این 
ســیاره دارای چهار فصل زمستان، بهار، تابستان و پاییز است و درست 
مانند زمین، زمستان سیاره سرخ سرد و تابستان آن گرم است، اگرچه 
زمستان بسیار سردتر از فصل ما است و دمای مریخ به منفی ۷۶ درجه 
فارنهایت)منفی ۶۰ درجه سانتیگراد( می رسد.شاید بتوان گفت که قابل 
توجه ترین مشــخصه ی تصویر جدید، دو دهانه برخوردی عظیم است 
که با الیه های متناوب یخ و رســوباتی به نام »رسوبات الیه ای قطبی« 
پوشیده شده اند. این رســوبات را می توان در خط الراس بین دو دهانه 
نیز مشاهده کرد.با کاهش حجم یخ ها، نواحی مرتفع  عاری از یخ زدگی 
بیشتری نمایان می شود. تپه ها به صورت پشته های تیز ظاهر می شوند.

نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد گــروه خونی افراد می تواند 
احتماال ابتالی افراد به یک بیماری ویروســی به نام »پارواویروس« را 
پیش بینی کند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، نتایج مطالعه 
 Octapharma اخیر محققان موسسه کارولینسکا که با همکاری شرکت
D((انجام شد، نشان داده است افراد دارای گروه خونی عامل اِر هاش
Rh blood group system(( بیشــتر در معــرض خطر ابتال به عفونت 
پاروویروس)parvovirus infection( هستند.بیماری پنجم، یک بیماری 
ویروسی ناشــی از پاروویروس است که بیشتر در کودکان مدرسه ای 
دیده می شود و با لکه های قرمز روی گونه ها مشخص می شود و همین 
عالئم می تواند به بازوها و پاها نیز ســرایت کند و این در حالی است 
که بزرگساالن نیز می توانند به این ویروس آلوده شوند اما در بسیاری 
از بیماران بزرگســال، عالئمی دیده نمی شود.در یک مطالعه جدید، 
محققان نشان دادند که خطر ابتالی افراد به این بیماری در صورتی 
که فرد دارای عامل اِر هاش)D( باشــد، افزایش می یابد. عالوه بر نوع 
گروه خونی در سیستم گروه خونی AB۰، عامل اِر هاش رایج ترین نوع 
سیســتم گروه خونی برای ابتال به این بیماری است. در این مطالعه 
بیش از ۱۶۰ هزار اهداکننده خون بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در 
آلمان برای بررســی پاروویروس مورد غربالگری قرار گرفتند. از بین 
اهداکنندگان خون، ۲۲ نفر به این ویروس آلوده شدند. در تحقیقاتی 
که محققان انجام دادند دریافتند همه مبتالیان به این بیماری دارای 
 )Rasmus Gustafsson(بودند.راسموس گوستافسون )D(عامل اِر هاش
محقق بخش علوم اعصاب بالینی در موسسه کارولینسکا گفت: نتایج 

این یافته مهم است.

 صدای پای بهار در مریخ 
شنیده می شود

تاثیر گروه خونی در ابتال به یک 
بیماری ویروسی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صف توزیع اسباب بازی بین کودکان فقیر ونزوئالیی در یک محله حومه 
ای در شهر کاراکاس ونزوئال/ رویترز

بررسی گک امکو؛ شاسی بلندی زیبا و متفاوت از چین!
زبان طراحی گک در سال های اخیر متحول شده و شاسی بلند جدید امکو احتماالً بهتر از هر خودروی دیگری این فلسفه طراحی را به 
نمایش خواهد گذاشت.امکو از یک جلوپنجره بدون فریم دارای خطوط تیز و متمایز سود می برد و نسبت به کانسپت امکو که قباًل معرفی 
شده بود وفاداری زیادی را نشان می دهد. البته بازار شاسی بلندهای میان سایز در چین پر از خودروهای گوناگون و جذاب بوده و بنابراین 
ســؤالی که درباره امکو پیش می آید این اســت: آیا باطن امکو هم با ظاهر جذاب آن همخوانی دارد یا خیر؟ما چند روزی مدل مجهز به 
پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوی بنزینی امکو را بررسی کردیم تا ببینیم این خودروی جدید چه در چنته دارد. شاید انتظار داشته باشید امکو 
به عنوان خودرویی جدید در سبد محصوالت گک وارد کالس خودرویی نه چندان پرطرفدار شده باشد اما این طور نیست. گک قباًل با 
خودروهای GS4 و GS4 پالس در این کالس حضور داشته و مدل پالس از نظر ابعاد به امکو نزدیک تر است. حتی موضوع عجیب تر اینکه 
هر دو خودرو با پیشــرانه های ۱.۵ و ۲ لیتری توربوی بنزینی عرضه می شــوند اما امکو با قوای محرکه هیبریدی نیز در دسترس است. 
قیمت هر دو خودرو هم مشــابه یکدیگر بوده و GS4 پالس بهای پایه ۱۸۱۵۰ دالری دارد درحالی که برای گک امکو باید ۱۷۱۵۰ دالر 

پرداخت کرد. این هم از کارهای عجیب چینی هاست که با خودروهای خود رقابت می کنند!

کریستوف دام در مسیر بهبودی از سرطان
سرمربی آلمانی نوشت در مسیر بهبودی از بیماری سرطان قرار دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از بیلد، کریستوف دام، سرمربی 
پیشین چندین تیم آلمانی بوندسلیگا در پایان ماه اکتبر به طور علنی سرطان خود را اعالم کرد. در شب کریسمس این مربی ۶۹ 
ساله با پیامی دلگرم کننده در اینستاگرام نوشت که در مسیر خوبی برای بهبودی است.کریستوف دام مقابل درخت کریسمس 
عکس گرفت و نوشت: رو به بهبودی هستم و می خواهم از کل تیم درمانی خودم در کلن تشکر کنم. در عین حال از همه شما 
به خاطر حمایت های بی شــماری در چند ماه گذشــته نسبت به من داشتید تشکر می کنم. دام در ماه اکتبر سرطان خود را به 
طور علنی اعالم کرد و نوشــت: متاسفانه در چند ماه گذشته مجبور شدم در اماکن عمومی نباشم زیرا در یک معاینه معمولی 
مشخص شد سرطان دارم. من یک مبارز هستم و با این چالش خوش بینانه و با تمام توانم روبه رو خواهم شد.دام در سال ۱۹۹۲ 
اشتوتگارت را به قهرمانی آلمان رساند و هم چنین برای کلن، بایر لورکوزن و آینتراخت فرانکفورت در بوندسلیگا کار کرد. او در 
خارج از آلمان در اتریش و دو باشــگاه اســتانبولی بشیکتاش و فنرباغچه نیز کار کرد و عمکلرد خوبی داشت. او اخیراً  سرمربی 

تیم ملی رومانی بود.

ارگ گوش رب دشمنانت نباشد
لب من دمی بی داهنت نباشد

رتا حسن و مالست و خوبی، ولیکن
هچ سودست ازین اه؟ چو آنت نباشد

نشینی تو با ره کسی وز کسی من

چو رپسم نشانی، نشانت نباشد
هچ نخجیر کندر کمندت نیفتد؟

هچ انچخ هک اندر امکنت نباشد؟
نجویم رطیقی، نپویم هب راهی

هک آدم شد کاروانت نباشد
رسی را، هک پیوسته رب دوش دارم

نخواهم هک رب آستانت نباشد

پیشنهاد

چهره روز

مقصر کیست؟
آلکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، 
یکی از برجسته ترین شخصیت های اجتماعی روسیه 
در اواسط سده ی نوزدهم میالدی به شمار می آید که 
آثار و عقایدش در شکل گیری اندیشه های دموکراتیک 
و انســان گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. 
در کتاب مقصر کیســت؟ هم هرتســن دیدگاه های 
فلســفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در 
وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها 
و دغدغه های این فیلسوف و مبارز اجتماعی است و نه 
خط سیر موضوعی داستان. بخش نخست رمان مقصر 
کیست؟ بیشتر به انتقاد از نظام رعیت داری می پردازد. 
البته این پردازش در قالب عشق معلم سرخانه جوان 
به لوبونکا و ماجراهای آن ها به مخاطب ارائه می شود.در بخش دوم اما با ورود قهرمان اصلی داستان 
یعنی »والدیمیر بلتوف« قالب داســتان به لحاظ ماهوی تغییر می کند و نویسنده سراغ نقد تیپ 
ادبی مالوف آن زمان روسیه می رود، تیپ شخصیتی که به آدم زیادی شهره یافته بود و والدیمیر 
بلتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. در واقع چیزی که هدف انتقاد قرار می گیرد، شرایطی 
اســت که جوانان تشــنه کار و فعالیت را دلســرد می کند و از آنان آدم هایی بیکار و منفعل پدید 
می آورد.آدم زیادی یک نوع تیپ ادبی در تاریخ ادبیات روسیه است که آن را می توان چنین تعریف 
کرد:شــخصیتی جوان و سرشــار از نیروی درونی و فکر و ذهن پرورش یافته، که با وجود چنین 
ویژگی های مثبتی محکوم به انفعال و زندگی بی حاصل است.اگر رمان آبلوموف اثر ایوان گنچاروف 
– که کتاب بسیار خوبی است و در لیست کتاب های پیشنهادی کافه بوک نیز قرار دارد – را خوانده 

باشید به خوبی با تیپ شخصیتی آدم زیادی آشنایی دارید....

بهرام بیضایی
بهرام بیضایی )یا بیضائی،، زادهٔ ۵ دِی ۱۳۱۷( نویسنده 
و کارگــرداِن ایرانِی فیلم و نمایش اســت.از کارهای 
دیگرش می شود تدویِن فیلم، تهیهٔ فیلم، مقاله نویسی، 
ترجمهٔ چند نمایشــنامه، نگارِش یکی دو داستان و 
چند شعر و انبوهی پژوهِش تاریخی و ادبی و استادی 
در دانشگاه را برشمرد. بیضایی از فیلم سازاِن صاحب 
سبک و معتبر و از نویسندگان و اندیشمنداِن برجستهٔ 
نمایش و ادبیاِت نویِن فارسی به شمار می رود. بعضی از 
نمایشنامه هایش به زبان های دیگری ترجمه و در آسیا 
و اروپا و آمریکای شــمالی چاپ و اجرا شده است. َده 
فیلِم بلند و چهار فیلِم کوتاه و کمابیش هفتاد کتاب 
و نمایش هایی بَر صحنه های شهرهای مختلف ایران 
و گاه غیر از ایران از ســاِل ۱۳4۱ به بعد بخِش عمدهٔ کارنامهٔ هنرِی بیضایی را تشــکیل می دهد. 
بســیاری از اهِل نظر نمایشنامه و فیلِم مرگ یزدگرد را شاهکارِ او دانسته اند. بیضایی در تهران در 
خانواده ای اهِل فرهنگ و ادب به دنیا آمد. در کودکی اغلب از مدرسه می گریخت و در سینه کلوب 
فیلم تماشا می کرد. ساِل ۱۳۳۰، با خودکشِی صادق هدایت، با کار و سرگذشِت هدایت آشنا شد 
و از او تأثیر گرفت. سالیانی بعد از آن از دانشجویِی ادبیاِت فارسی دانشکدهٔ ادبیاِت دانشگاهِ تهران 
کناره گرفت؛ ولی حاصِل پژوهش هایش را به صورِت کتاِب نمایش در ایران منتشر کرد، که یگانه 
تاریخنامهٔ مهِمّ نمایِش ایرانی شــد.هم زمان به نمایشنامه نویسی گرایید، آن هم با بهره گرفتن از 
شــیوه های تعزیه که نیاکانش در آران برپا می کردند. بیشــتِر نخستین نمایشنامه هایش – ماننِد 
پهلــوان اکبر می میرد – با نمایِش گروهِ هنِر ملّی کامیابــی یافت؛ هرچند گاهی چپی ها و گاهی 

راستی ها کارش را سخت نکوهیدند. ساِل ۱۳44 با منیراعظم رامین فر ازدواج کرد.

فرهنگ

باستان شناســان در یک گورســتان باستانی واقع در 
فرانسه گوری مملو از زیورآالت کشف کردند.به گزارش 
ایسنا به نقل از انشنت اوریجینز،   باستان شناسان پس 
از دو مرحله کاوش در گورستان ماقبل تاریخی که در 
فاصله ۹۰۰ تا ۶۰۰ پیش از میالد مورد استفاده قرار 
می گرفت، گوری را کشــف کردند که فردی در آن به 
همراه جواهرات مسی دفن شده بود.این گورستان که 
در اواخر عصر برنز و اوایل عصر آهن مورد استفاده قرار 
می گرفت، مساحتی معادل ۱.۳ هکتار را در برگرفته 
است. باستان شناســان نخســتین بار این گورستان 
را در ســال ۲۰۲۱ کشــف کرده بودند،   اما در سال 
جــاری میالدی در دو مرحله آن را کاوش کردند.این 
گورستان گنجینه های باستان شناسی را دربرگرفته است که اطالعات بسیار ارزشمندی را درباره 
سنت های خاکســپاری جنوب فرانسه ارائه می دهد.در سال ۲۰۲۱ باستان شناسان ۱۰ گور و سه 
مکان مخصوص سوزاندن اجساد را زیر تپه خاکسپاری عظیم واقع در این گورستان کشف کردند. 
تپه خاکســپاری در حقیقت انبوهی از خاک و سنگ است که روی یک یا چند گور تشکیل شده 
است. قطر تپه این گورستان ۳۳ متر است و گودال عمیقی در اطراف آن وجود دارد. گمان می رود 
در ابتدا اطراف این تپه، حلقه ای از سنگ  ایجاد شده بود.باستان شناسان در سال جاری میالدی دو 
گور در خارج از تپه خاکسپاری کشف کردند؛ در یکی از این گورها، بقایای انسانی به همراه نوعی 
دستبند پیچ خورده مســی،   یک مروارید و یک سنگ جواهر کشف شد. بقایای این فرد درحالی 
کشف شده که سنگ جواهر روی شانه سمت چپ او قرار داشت. در این گور عالوه بر زیورآالت دو 

ظرف سرامیکی نیز وجود داشت که در نزدیکی سر جسد قرار داده شده بودند

کشف زیورآالت ماقبل تاریخ
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