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اکونومیست گزارش می دهد؛
چرا سیاستمداران ثروتمند جهان از 

رشد اقتصادی چشم پوشی می  کنند؟ 
نرخ رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای ثروتمند در مقایسه با عصر 
طالیی رشــد یعنی نیمه دوم قرن بیستم به طرز نگران کننده ای 
کاهش یافته اســت. پیری جمعیت در این کشــورها باعث شده تا 
رشــد اقتصادی از اولویتهای سیاستمداران در برنامه و عمل خارج 
شود و دولتها تمرکز بیشتری بر روی برنامه های رفاهی بازنشستگی 
یا مراقبت از سالمندان داشته باشند.به گزارش اقتصادآنالین، چشم 
انداز رکود اقتصادی ممکن اســت امروزه بر اقتصاد جهانی ســایه 
افکند، اما مشــکالت جهان ثروتمند بر سر رشد همچنان جدی تر 
اســت. نرخ رشــد بلندمدت به طرز نگران کننده ای کاهش یافته 
و به مشــکالتی از جمله اســتانداردهای زندگی بی رونق و غرش 
پوپولیست ها کمک کرده اســت. بین سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰، 
تولید ناخالص داخلی سرانه به طور متوسط ساالنه ۲.۵ درصد رشد 
کرد. از آن زمان نرخ رشــد به حدود ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

اگرچه بخش اعظم رکود ناشی از نیروهای تغییر ناپذیر مانند پیری 
جمعیت است، اما برخی از آنها را می توان معکوس کرد. مشکل این 
است که اولویت احیای رشد به طور خطرناکی به تدریج در فهرست 
کارهای سیاستمداران کاهش یافته، بیانیه های انتخاباتی آنها کمتر 
از قبل بر رشــد متمرکز شــده و میل ذاتی آنها برای اصالحات از 

بین رفته است.
نیمه دوم قرن بیســتم عصر طالیی رشد بود. پس از جنگ جهانی 
دوم افزایش زاد و ولد گروهی از کارگران را به وجود آورد که نسبت 
به هر نسل قبلی بهتر آموزش دیده بودند و با کسب تجربه، متوسط 
بهــره وری را افزایش دادند. در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، زنان در 
بسیاری از کشــورهای ثروتمند به نیروی کار اضافه شدند. کاهش 
موانع تجاری و ادغام آســیا در اقتصاد جهانی بعدها منجر به تولید 
بسیار کاراتر و زندگی بهتر شد. در حالی که در سال ۱۹۵۰ نزدیک 
به یک سوم خانوارهای آمریکایی بدون سیفون سرویس بهداشتی 
بودند، تا سال ۲۰۰۰ اکثر آنها می توانستند حداقل دو اتومبیل داشته 

باشد.
بســیاری از این روندهای افزایش دهنده رشد از آن زمان متوقف یا 
معکوس شــده اند. مهارت های نیروی کار به سرعت بهبود نمی یابد. 
تعداد کارگران بیشتری بازنشسته می شوند، مشارکت زنان در نیروی 
کار کاهش یافته و با گسترش آموزش پایه مقداری چیزهای بیشتر 
به دســت می آید. از آنجایی که مصرف کنندگان ثروتمندتر شده اند، 
بخش بیشــتری از درآمد خود را صرف خدمات کرده اند که در آنها 
رشد بهره وری دشوارتر است. بخش هایی مانند حمل ونقل، آموزش 
و ســاخت و ســاز مانند آنچه دو دهه پیش بودند به نظر می رسند. 
برخی دیگر مانند تحصیالت دانشــگاهی، مســکن و مراقبت های 
بهداشتی با توجه به سلســله مراتب اداری و رانت خواری به کندی 
در حرکت هستند.پیری نه تنها مستقیماً به رشد آسیب وارد کرده، 
بلکه باعث شده تا رأی دهندگان کمتر در مورد تولید ناخالص داخلی 
نگران باشــند. رشد بیشــتر به نفع کارگرانی است که شغلی دارند، 
نه بازنشســتگان با درآمد ثابت. تحلیل ما از مانیفست های سیاسی 
نشــان می دهد که احساسات ضد رشــدی که در آنها وجود دارد از 
دهه ۱۹۸۰ حدود ۶۰ درصد جهش داشته است. دولت های رفاه به 
جای سرمایه گذاری در زیرساخت های تقویت کننده رشد یا ترقی 
کودکان، بر تأمین حقوق بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی برای 
سالمندان متمرکز شده اند و حمایت از اصالحات افزایش دهنده رشد 
از میان رفته است.عالوه بر این، حتی وقتی سیاستمداران می گویند 
که خواهان رشد هستند، طوری رفتار می کنند که گویی نمی خواهند. 
مشکالت دوگانه تغییر ساختاری و زوال سیاسی به ویژه در بریتانیا 
آشــکار است، که از سال ۲۰۰۷ رشــد ساالنه تولید ناخالص داخلی 
ســرانه را به طور میانگین روی فقط ۰.۴ درصد نگه داشــته است. 
ناکامی این کشور در ساخت خانه های کافی در جنوب شرقی مرفه 
خود بهره وری را با مشــکل مواجه کرده و خروج آن از اتحادیه اروپا 
به تجارت آسیب رسانده و ترس از سرمایه گذاری را به همراه داشته 
است. در سپتامبر، لیز تراس با وعده افزایش رشد با کاهش مالیاتی 
که به کسری بودجه منجر شده بود، نخست وزیر شد، اما تنها موفق 
به ایجاد یک بحران مالی شــد.خانم تراس با الگوی گسترده تری از 
شکست مطابقت دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ وعده رشد ساالنه 
۴ درصــدی را داده بود اما با تضعیف سیســتم تجارت جهانی مانع 
از رونق بلندمدت شــد. دولت آمریکا تنها در ســال گذشته ۱۲هزار 
قانون جدید وضع کرده اســت. رهبران امروزی دولت گراترین افراد 
در چند دهه اخیر هســتند و به نظر می رسد بر این باور هستند که 
سیاســت صنعتی، حمایت گرایی و کمک هــای مالی راه موفقیت 
اقتصادی است. این تا حدی به دلیل این باور غلط است که سرمایه 
داری لیبرال یا تجارت آزاد مقصر کاهش رشــد است. گاهی اوقات 
این باور با این اشــتباه که رشد نمی تواند سبز باشد، تشدید می شود.

در واقع، تغییرات جمعیتی به این معنا اســت که اصالحات لیبرال 
و تقویت کننده رشــد، حیاتی تر از همیشه هستند. این اصالحات 
نرخ های سرســام آور اواخر قرن بیستم را باز نمی گرداند، اما پذیرش 
تجارت آزاد، کاهش قوانین ســاختمانی، اصالح رژیم های مهاجرتی 
و ســازگار کردن سیستم های مالیاتی برای سرمایه گذاری کسب و 
کارها ممکن اســت نیم درصد یا بیشتر به رشد ساالنه سرانه اضافه 
کند. این رأی دهندگان را تهییج نمی کند، اما رشد امروزه به حدی 
پایین است که هر ذره پیشرفت مهم است – و به مرور زمان به قدرت 
اقتصادی بسیار بیشتری منجر خواهد شد.فعاًل چین و روسیه که هر 
دو زخم های اقتصادی عمیقی بر خود وارد کرده اند، باعث شــده اند 
غرب خوب به نظر برسد. با این حال، اگر دموکراسی های ثروتمند از 
رشد استقبال نکنند، نشاط اقتصادی خود را از دست خواهند داد و 
در صحنه جهانی ضعیف تر خواهند شد. رابرت لوکاس، اقتصاد دان 
برنده جایزه نوبل، نوشــته: »وقتی شروع به فکر کردن در مورد رشد 
می کنید، فکر کردن به چیز دیگری سخت است«. اگر دولت ها اولین 

قدم را بر می   داشتند.

نگــــاه

زمستانی گرم و کم بارش در انتظار تهران
 خشکسالی ادامه دارد

مدیرکل اداره هواشناســی استان تهران با ارائه گزارشــی از دما و بارش تهران طی آذر ماه، گفت: طی سه 
ماه آینده دمای هوا یک درجه بیش از حد نرمال و متوســط بارش ها نیز در بهترین شــرایط در حد نرمال 
پیش بینی می شود. با توجه به فرایند خشکسالی از سال گذشته، بارش های چند روز گذشته نیز برای جبران 
کم بارشی ها کمکی نکرده و خشکسالی همچنان ادامه و لزوم مصرف بهینه و صرفه جویی در آب وجود دارد.

مازیار غالمی در گفت و گو با ایســنا، درباره پیش بینی دما و بارش طی ســه ماه آینده اظهار کرد: تحلیل 
جدیدترین نقشــه های پیش بینی فصلی بیانگر آن اســت که طی سه ماه آینده متوسط دمای هوا در سطح 
استان حدود ۰.۵ تا یک درجه باالتر از نرمال برآورد شده است و متوسط بارش استان در بهترین شرایط، در 
حد نرمال پیش بینی می شود.وی ادامه داد: از نظر توزیع ماهانه نیز این انتظار وجود دارد که به تدریج طی دی 
و بهمن ماه بارش به شرایط نرمال گرایش داشته باشد. در عین حال با توجه به کاهش بارش انباشته شده 
از ماه های قبل، بارش های رخ داده چندان نمی تواند کم بارشــی ها را جبران کند و لزوم صرفه جویی مصرف 
آب در بخش های مختلف عمومی مردم و اختصاصی نظیر بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و ... کماکان 

وجود دارد. همچنین مدیریت دقیق منابع و مصارف آب توسط بخش های مختلف اجرایی توصیه می شود.

کاهش ۷1 درصدی بارش های تهران نسبت به بلندمدت
مدیرکل اداره هواشناســی استان تهران درباره میزان بارش های آذرماه اظهار کرد: تجزیه و تحلیل آمارهای 
دریافتی از ایستگاه های هواشناسی استان بیانگر آن است که طی آذر ماه حدود ۱۳.۶ میلیمتر باران به صورت 
پهنه ای در استان تهران اتفاق افتاده است که نشان دهنده کاهش ۷۱ درصدی بارش نسبت به دوره آماری 
بلند مدت و ســال قبل است، این موضوع در حالی اســت که اکثر استان های کشور تحت تاثیر کم بارشی 
قرار دارند به گونه ای که کل کشــور از ابتدای ســال زراعی تا پایان آذر با کاهش ۴۰ درصدی بارش روبه رو 
بوده اســت.وی ادامه داد: بررسی بارش از ابتدای سال زراعی تاکنون نشان دهنده آن است که استان تهران 
هفتمین استان کشور بوده که بیشترین کاهش بارش را داشته است. همچنین از نظر توزیع مکانی نیز همانند 
ماه قبل بارش در همه شهرستان های استان در مقایسه با بلند مدت و سال قبل کاهش داشت و بیشترین 
کاهش بارش به ترتیب مربوط به شهرســتان های شمیرانات، دماوند فیروزکوه، مالرد، پردیس و تهران بوده 
است. غالمی درباره وضعیت دما در ماه گذشته گفت: بررسی و تحلیل مقادیر ثبت شده دمای هوا همچون 
متوسط دما، دمای حداقل و دمای حداکثر در ایستگاه های هواشناسی استان بیانگر افزایش دما در آذر است 
چراکه متوسط دمای هوای استان تهران در این ماه ۶ درجه سلسیوس بوده و در مقایسه با بلند مدت حدود 
۱.۳ درجه سلسیوس افزایش داشته این در حالی است که متوسط کمینه دما ۱۴ درجه سلسیوس و متوسط 
بیشینه دما ۱.۳ درجه سلســیوس افزایش داشته است.وی ادامه داد: به عبارت دیگر آذر ماه سال جاری در 
مقایسه با بلند مدت به طور نسبی گرمتر بوده است و از نظر توزیع دما در شهرستان های استان نیز تمامی 
شهرستان های استان با افزایش دما روبه رو بوده اند که بیشترین افزایش دما مربوط به شهرستان های ورامین 

،شهریار، قدس و قرچک است.

بارندگی ها 8 درصد به کم بارشی تهران کمک کرد
مدیرکل اداره هواشناســی استان تهران همچنین درباره میزان بارش ها طی چند روز اخیر در تهران، اظهار 
کرد: قبل از این بارندگی ها تهران با حدود ۷۰ درصد نســبت به دوره آماری بلندمدت با کاهش بارندگی رو 
به رو بود که این بارش ها این آمار را به ۶۱ درصد کاهش داد و حدود ۸ درصد به بهبود شــرایط کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت آب و بارندگی همچنان در شرایط نامطلوبی قرار دارد، گفت: این بارش ها بخش  
کوچکی از کاهش بارش را جبران کرد اما همین ۶۱ درصد کم بارشــی موجود نســبت به بلندمدت میزان 
چشــمگیری است و خشکســالی همچنان ادامه دارد. بر اساس آمارهای جدید می توان گفت تهران نسبت 
به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش بارندگی دارد و باتوجه به اینکه سال گذشته نیز بسیار کم بارش و 
خشــک بود، کم بارشی در تهران همچنان وجود دارد.غالمی با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه ها و مردم باید 
در زمینــه صرفه جویــی در مصرف آب تالش کنند درباره میزان بارش های ثبت شــده در روزهای ابتدایی 
زمســتان به تفکیک ایستگاه های هواشناســی تصریح کرد: طی این بازه زمانی در ایستگاه شمیرانات ۲۴.۴ 
میلیمتر، چیتگر ۲۱.۸ میلیمتر، شهریار ۲۱.۶ میلیمتر، پردیس ۲۰.۸ میلیمتر، ژئوفیزیک تهران ۲۰ میلیمتر، 
میگون۱۹.۴ میلیمتر، دماوند ۱۶.۷ میلیمتر، فرودگاه مهرآباد ۱۶.۶ میلیمتر، لواســان ۱۵.۸ میلیمتر، آبعلی 
۱۴.۴ میلیمتر، فرودگاه امام خمینی )ره( ۷.۶ میلیمتر، فیروزکوه ۷.۴ میلیمتر و ورامین ۵.۱ بارش باران ثبت 
شد.وی در پایان تصریح کرد: در برخی ایستگاه ها نیز بارش برف ثبت شد که میزان آن در ایستگاه آبعلی ۱۹ 

سانتیمتر، لواسان و دماوند ۱۴ سانتیمتر، فیروزکوه ۱۳ سانتیمتر و شمیرانات ۶ سانتیمتر بود.

مشاور رسانه ای رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ذخایر  ۶۰ درصد از 
داروهایمان به باالی شــش ماه رسیده است، گفت: در حال حاضر در ۱۰۶ 
قلم دارو کمبود و موجودی زیر یک ماه داریم که در تالش هســتیم تعداد 
کمبودهــا را هم کاهش داده و ذخایر این داروها را افزایش دهیم.به گزارش 
ایسنا، دکتر سجاد اسماعیلی درباره وضعیت ذخایر دارویی در کشور، گفت: 
در زمینه پایش کمبودهای دارویــی و مدیریت رخدادهای زنجیره تامین، 
ســازمان غذا و دارو برای رفع کمبودهای دارویی استعالم ها و گزارش هایی 
را از چند بخش دریافت می کند؛ یکی از بخش هایی که این گزارش ها از آن 
دریافت می شــود، سامانه TTAC است که باتوجه به سیاست شناسه گذاری 
که در آن انجام می شود، اگر شرکتی یک تا چند ماه دارویی را کمتر از حد 
معمول وارد یــا تولید و به صورت کلی تامین کند، طبیعتا این اخطار داده 
می شود که ممکن است تامین این دارو در ماه های آتی کاهش یابد و منجر 
به کمبود شود.وی افزود: در عین حال یکی از مهم ترین گزارش هایی هم که 
می گیریم، از سوی معاونت غذا و داروی استان ها است. استان ها کمبودهایی 
را که در ســطح عرضه و داروخانه ها رخ داده، جمع آوری کرده و به صورت 
هفتگی به سازمان غذا و دارو اعالم می کنند. پیش از این که شرایط پایدارتر 
بود، به صورت ماهیانه این کمبودها را اعالم می کردند، اما اکنون که مدیریت 
کمبودها اضطرار بیشــتری دارد، به صورت هفتگــی این کمبودها را اعالم 
می کنند. گزارش دیگر هم از انجمن داروسازان، شرکت های توزیع کننده دارو 
و ... دریافت می شود. سازمان غذا و دارو این گزارش ها را دریافت می کند تا 
به جمع بندی برسد.اسماعیلی با بیان اینکه در حوزه کمبود دارو، بحث بر سر 

تعریف آن است، گفت: سازمان غذا و دارو، تعریفی از کمبود دارو دارد که بر 
مبنای نظر خبرگان حوزه دارو است. بر این اساس کمبود دارو آن است که 
طی یک ماه مولکول دز دارویی کمبود باشد، اما داروهایی که تولید داخلی 
دارند، اما واردات شــان محدود یا ممنوع شــده، اگر پزشک داروی وارداتی 
برند را تجویز کند، از نظر ســازمان غذا و دارو، جزو کمبود دارویی محسوب 
نمی شود. بنابراین کمبودهای دارویی تعریف دارد و برند وارداتی دارویی که 
مشــابه تولید داخل دارد، جزو کمبودها محسوب نمی شود.وی ادامه داد: بر 
این اساس طبق تعریف ســازمان غذا و دارو از کمبود دارو که بر اساس آن 
نام دارو به صورت ژنریک دچار کمبود اســت، تعداد کمبودهای دارویی که 
زیر یک ماه موجودی داشته باشند که اصطالحا به آن ها  کمبودهای بحرانی 
دارو می گوییم، طی یک ماه ونیم گذشته در کشور ۲۲۰ قلم مولکول دز بود 
که اکنون به ۱۰۶ مولکول دز رسیده است. بنابراین در ۱۰۶ قلم دارو کمبود 
و موجودی زیر یک ماه داریم که در تالش هستیم که تعداد کمبودها را هم 
کاهــش داده و ذخایر این داروها را افزایش دهیم.بنابر اعالم کانال تلگرامی 
سازمان غذا و دارو، اسماعیلی گفت: این خبر را هم به مردم بدهم که اکنون 
ذخایر دارویی باالی شــش ماه  کشــور، باالی ۶۰ درصد است. به این معنا 
که ذخایر  ۶۰ درصد از داروهایمان به باالی شــش ماه رسیده است. تالش 
می کنیم که ایــن میزان افزایش یابد و از هر دارویی بــه ویژه در داروهای 
حیاتی و ضروری، موجودی کافی داشته و با توجه به پیش بینی که از رخداد 
موج جدید کرونا طی چند ماه آینده می شــود، دارو به اندازه کافی داشــته 

باشیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ذخایر باالی ۶ ماه در ۶۰ درصد داروها

ثبت بیش از ۱۱۲ هزار ازدواج و 
۵۰ هزار طالق در تابستان

بر پایه آمار ثبت احوال کشــور در تابســتان ۱۴۰۱ در کل 
کشــور ۱۱۲ هــزار و ۷۷۰ مــورد ازدواج و ۵۰ هزار و ۱۲۹ 
مورد طالق در کشــور به ثبت رسیده است.به گزارش ایسنا، 
بر پایه آمار ثبت احوال کشــور از کل ۱۱۲ هزار و ۷۷۰ مورد 
ازدواج ثبت شده در تابستان سال جاری، بیشترین ازدواج ها 
به ترتیب مربوط به استان های تهران با ۱۴ هزارو ۵۲۰ مورد، 
خراســان رضوی با ۱۰ هزار و ۱۲۵ مورد و خوزســتان با ۷ 
هزار و ۵۷۹ مورد اســت.همچنین کمترین ازدواج ثبت شده 
در کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به استان های 
سمنان با ۷۱۳  مورد ازدواج، ایالم ۷۳۰ و بوشهر با یک هزار 
و ۱۳۰ مورد ازدواج بوده اســت.به گزارش ایسنا، بر پایه آمار 
ثبت احوال کشور همچنین در تابســتان امسال ۵۰ هزار و 
۱۲۹ مورد طالق به ثبت رســیده کــه کمترین مورد طالق 
به ترتیب مربوط به استان های ایالم با ۲۷۳ مورد، کهگیلویه 
و بویراحمــد با ۲۹۶ مورد و خراســان جنوبی با ۳۴۳ مورد 
بوده است.همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، 
بیشترین مورد طالق ثبت شده در تابستان سال ۱۴۰۱ نیز 
به ترتیب مربوط به اســتان های تهران با ۹ هزار و ۷۲۴ مورد 
طالق، خراسان رضوی ۵ هزار و ۲۷۹ مورد و فارس با ۲ هزار 

و ۷۲۵ طالق بوده است.

فوتی های کرونا در جهان مجدد ۴رقمی شد
 ژاپن رکورددار آمارهای ابتال و مرگ  در 

شبانه روز گذشته
بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجمــوع مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا 
تاکنون به ۶۶۲ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۱۳ نفر رســیده و مرگ شش میلیون و ۶۸۹ 
هزار و ۳۳۱ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، براساس آمار رسمی ارائه شده 
در جدول جهانی »ورلداُمتر«، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۱۲۵۰ نفر 
را گرفته و پس از مدتی، تعداد فوتی های آن در دنیا دوباره چهار رقمی شــده اســت. 
این درحالیست که روز پیش از آن، مجموع فوتی های کووید در جهان حدود ۷۰۰ نفر 
بوده است. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸۸ هزار و ۳۹۱ ابتالی جدید جهانی نیز 
به ثبت رسیده است.در عین حال آمار فوق حاکی از آن است که در شبانه روز گذشته 
ژاپــن با گزارش بیش از ۲۰۲ هزار ابتالی جدید و ۲۷۱ فوتی جدید، بیشــترین آمار 
مبتالیان و مرگ و میر کرونایی در جهان را داشــته است.همچنین آمریکا با بیش از 
۱۰۲ میلیون مبتال و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر با این بیماری قرار دارد.در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۳۹ میلیون مبتال تا 
این لحظه رکورددار ابتال در بین کشورهای قاره سبز است و روسیه با گذشتن از آمار 
۳۹۳ هزار قربانی، همچنان باالترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان کشــورهای 
اروپایــی دارد.همچنین ایران با مجموع هفــت میلیون و ۵۶۰ هزار و ۸۸۷ مورد ابتال 
و ۱۴۴ هزار و ۶۷۷ مورد فوت ناشــی از بیماری کوویــد-۱۹ در حال حاضر در رتبه 
هجدهم در جدول جهانی کرونا قرار دارد.روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۲۸ کشــور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

ماجرای تولید بنزین در پتروشیمی ها

 با این شرایط قطعا واردکننده خواهیم شد
فاطمی امین خبر داد

جزئیات عرضه خودروهای داخلی و 
خارجی در شش ماه آینده

احراز هویت برای دامنه ir. اجباری شد؟

وزیر صمت از برنامه ریزی برای عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی طی ۶ ماه خبر داد و گفت: طی شش ماه آینده 
۷۰۰ هزار خودروی داخلی و ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی عرضه خواهد شد که در قالب طرح های فروش فوری یا 
پیش فروش چندماهه خواهد بود.به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در برنامه تلویزیونی پایش با بیان اینکه 
تا پایان سال جاری اکثر واحدهای تولیدی به سامانه پایش وزارت صمت متصل می شوند و تمام آمار مواد اولیه، 
هزینه ها و تولیدات آنها به طور برخط در دسترس قرار می گیرد، گفت: تاکنون ۲۰ هزار واحد تولیدی از ۷۰ هزار 
واحد و بیش از ۱۱ هزار واحد فروشــگاهی از ۴۰۰ هزار واحد خرده فروشــی به این سامانه متصل شده اند. البته 
تقریبا تمام واحدهای معدنی و صادراتی به این سیستم متصل شده اند. با اطالعاتی که به دست آمده به راحتی 

می توانیم برنامه ریزی کنیم یا از بحران های....

یک فعال اقتصادی:

شرکای تجاری ما هر سال آب رفته اند

چرا بر »افزایش سن بازنشستگی« اصرار دارند؟زمستان سخت؛ از ناترازی گاز تا چالش بنزین
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رییسی در جلسه هیئت دولت:
درباره اقدامات به سرانجام نرسیده به 

مردم گزارش داده شود
رئیــس جمهور حضور مردم بصیر در مراســم عزاداری شــهادت حضرت 
فاطمه )س( و تشــییع شهدای گمنام را آگاهانه، معنادار و دارای پیام برای 
دوستداران و دشمنان انقاب اســامی دانست و اظهار داشت: این حضور 
همچنین برای مســئوالن مســئولیت آفرین بود تا تاش خود را برای رفع 
دغدغه های مردم مضاعف کنند.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت سالروز ۹ دی، روز »بصیرت 
و میثاق با والیت« حضور دیروز مردم بصیر در مراســم عزاداری شــهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( و تشییع شهدای گمنام را آگاهانه، معنادار و دارای 
پیام هم برای دوستداران و هم دشمنان و بدخواهان انقاب اسامی دانست.

رئیس جمهور این حضور بابصیرت مردم را برای دولت و همه مسئوالن نظام 
جمهوری اسامی، مسئولیت آفرین دانست و افزود: تاش مضاعف برای رفع 
نگرانی و دغدغه های مردم از جمله این مسئولیت هاست.رئیسی ارائه گزارش 
عملکردها و موفقیت های حاصل شده را موجب افزایش امید و اعتماد عمومی 
عنوان کرد و از همه مسئوالن به ویژه مدیران دستگاه های دولتی خواست در 
کنار ارائه گزارش های امیدبخش، درباره آن دســته از اقدامات که به دالیل 
مختلف به سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش دهند.رئیس جمهور با اشاره 
به ضرورت تهیه پیوســت رسانه ای برای طرح ها و اقدامات دولت، مسئوالن 
اطاع رسانی بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و نیز سخنگویان دولت 
را مکلف کرد، به شــکل مســتمر برای بهبود نحوه اطاع رسانی از عملکرد 
دولت برنامه ریزی کنند.در این جلســه همچنین اعضای هیئت وزیران به 
حسین محراب به عنوان استاندار جدید خوزستان رای اعتماد دادند.رئیسی 
ضمن قدردانی از تاش های استاندار سابق خوزستان و با تاکید بر ضرورت 
بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای رفع مشکات این استان اظهار 
داشت: استان خوزستان از ظرفیت های بزرگ نیروی انسانی، جوانان مستعد 

و مردم متدین و وفادار به انقاب برخوردار است.

گزیده خبر

عمویی در گفتگو با مهر:
احیای برجام دست یافتنی است/ ایران از 

منافع خود عقب نشینی نمی کند
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: از جانب 
جمهوری اســامی ایران احیای برجام دســت یافتنی اســت، اما نتیجه آن به 
واقع بینی طرف مقابــل بازمی گردد.ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر 
دربــاره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام، اظهار داشــت: برجام به عنوان 
توافقی که در ســال ۲۰۱۵ بین ایران و گروه ۱+۵ شــکل گرفت، همچنان بین 
جمهوری اسامی ایران و گروه ۱+۴ وجود دارد.وی متذکر شد: طرف آمریکایی 
بود که از توافق برجام خارج شــد و بعــد از آن اعام آمادگی کرد که مجدداً به 
برجام بازگردد و شروط بازگشــت آمریکایی ها، محور مذاکرات ما در یک سال 
و نیم گذشته بوده اســت. این طرف آمریکایی بود که به دلیل تحوالت داخلی 
خودش از جمله انتخابات از روند پیشبرد سریع تر مذاکرات فاصله گرفت و بعد 
از آن هم به دلیل تحلیل های غلط سیاســی آنان، پیشــبرد مذاکرات با کندی 

مواجه شده است.

ایران از منافع خودش در مذاکرات عقب نشینی نمی کند
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: شاید غربی ها امید داشتند اغتشاشات اخیر برای آنان منافع سیاسی 
تأمین کند یا موضع ایران را در مذاکرات تضعیف کند، اما امروز که شرایط امنیت 
عمومی در کشورمان بهتر شده، غربی ها می توانند به این جمع بندی برسند که 

ایران قصد ندارد از منافع خودش در مذاکرات عقب نشینی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی تأکید کرد: اگر این رویکرد بین 
مقامات آمریکا شــکل گیرد که ایران قصد نــدارد از منافع خودش در مذاکرات 
عقب نشــینی کند، دست یابی به توافق دور نیست چرا که یک موضوع و چند 
عبارت در متن توافق باقی مانده اســت. یکــی از این موارد بحث همکاری های 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت که طرف مقابل در پیشنهادی که 
داشت، موظف بود به عادی شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس کمک کند و 
در عین حال ایران هم مسیر جدیدی را به موازات مذاکرات، با دبیرخانه آژانس 
و مدیــرکل آژانس آغاز کرده که در مورد ســه موضــوع باقیمانده در مذاکرات 

همکاری شکل گیرد.

طرف غربی به تعهداتش بازگردد و تحریم ها را رفع کند
عمویی ادامه داد: بر این اساس دستیابی به توافق نشدنی نیست، اما این مسئله به 
اراده سیاسی طرف مقابل بازمی گردد. موضع ما همچنان ثابت است و از ابتدای 
مذاکرات اعام کردیم، اگر طرف مقابل آماده بازگشت به تعهدات سابق خودش 
باشــد و به نحو مؤثری تحریم ها را رفع کنند، ما هم آماده ایم اقدامات جبرانی 
خودمان را انجام دهیم.وی اظهار داشت: از جانب جمهوری اسامی ایران احیای 
برجام دســت یافتنی است اما نتیجه آن به واقع بینی طرف مقابل بازمی گردد 
که به درک درستی از تحوالت ایران در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی برسد.

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: مذاکرات هیچ گاه قطع نشــده و از طریق واســطه و ارسال پیام و 
متن های پیش نویس غیررسمی دنبال شده است. با وجود این، تحلیل اروپایی ها 
از تحوالت داخلی ایران دقیق نیســت. نفوذ بیــش از اندازه جریانات معاند ضد 
ایرانی در تصمیم سازی های کشورهای مؤثر اروپایی منجر به ایجاد این تصویر 
غلط شــده که ایران آماده دادن امتیاز است که الزم است این تصویر تغییر کند 
و غربی ها باید واقع بین باشند. در شرایط طبیعی امکان گفتگوی مجدد و تقویت 

ارتباطات حتماً وجود دارد.

جال زاده:
نتایج روابط اقتصادی میان ایران و روسیه 

باید برای مردم ملموس باشد
رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی 
دومای روسیه گفت: باید تاش کنیم نتایج روابط اقتصادی فیمابین برای مردم 

دو کشور ملموس و محسوس باشد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، وحید جال زاده رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی با والدیمیر واسیلیف، رئیس گروه 
دوســتی پارلمانی دومای دولتی روسیه و ایران دیدار کرد.جال زاده در ابتدای 
این دیدار، ضمن عرض خیر مقدم به هیأت پارلمانی روسیه، والدیمیر واسیلیف، 
رئیس گروه دوســتی پارلمانی دومای دولتی روسیه را یک فرد با تجربه هم در 
زمینه اجرایی و هم در زمینه قانون گذاری توصیف و از اینکه وی ریاست گروه 
دوستی ایران و روسیه را به عهده دارد، ابراز خرسندی کرد.نماینده مردم ارومیه 
در مجلس شــورای اسامی همچنین سفر اخیر خود به مسکو برای شرکت در 
نشست پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و ماقات با 
مقامات پارلمان روســیه را خوب و مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این سفرها 
در تعمیق روابط دو کشور مثمر ثمر واقع شود.وی در همین راستا افزود: در یک 
سال گذشته رؤســای جمهور ایران و روسیه سه ماقات با یکدیگر داشته اند و 
شرایط کنونی، فرصت کم نظیری را برای ارتقای روابط دو کشور در بخش های 
مختلف ایجاد کرده و اراده سیاســی دو کشور در باالترین سطح بر گسترش هر 
چه بیشــتر روابط قرار دارد.در این دیدار همچنین جال زاده پیشنهاد روسیه 
مبنی بر تشکیل مجمع رؤسای مجالس کشورهای حاشیه دریای خزر را سازنده 
دانســت و ابراز امیدواری کرد که در سفر آینده والودین به تهران، تشکیل این 
مجمع و همچنین پیشنهاد ایران مبنی بر شکل گیری باشگاه پارلمانی کشورهای 

تحریم های یک جانبه نهایی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد: باید تاش کنیم نتایج 
روابط اقتصادی فیمابین برای مردم دو کشــور ملموس و محسوس باشد.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با ابراز ناخرسندی از 
هم سطح نبودن حجم روابط و مبادالت اقتصادی و تجاری ایران با روابط سیاسی 
دو کشور، افزود: پیش بینی می شود سال جاری عدد این مبادالت با رشد مثبت 
به ۷ میلیارد دالر برسد که قطعاً با توجه به ظرفیت ها و نیازمندی های دو طرف 

عدد کوچکی محسوب می شود.

قانون بانکداری اسالمی در پارلمان روسیه به تصویب رسیده است
در ادامه این دیدار همچنین واســیلیف رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه و 
ایران با ابراز خرسندی از حضور در مجلس شورای اسامی روابط دو کشور ایران 
و روسیه را دوستانه و راهبردی خواند و ابراز امیدواری کرد به زودی ماقاتی در 

باالترین سطح پارلمانی بین دو کشور شکل بگیرد.
وی افــزود: ماقات ها و دیدارهایی که امروز داریم از نظر ما زمینه ســازی برای 
ماقات و دیداری است که در آینده نزدیک خواهیم داشت.واسیلیف در ادامه این 
ماقات از تصویب قانون بانکداری اسامی در پارلمان روسیه خبر داد.رئیس گروه 
دوســتی و پارلمانی دومای دولتی روســیه و ایران در پایان ابراز امیدواری نمود 
دانشــگاه های دو کشور در خصوص همکاری فی مابین و تبادل دانشجو فعالیت 

بیشتری از خود نشان دهند.

اسالمی خبر داد؛

هماهنگی سفر مقامات آژانس به ایران بعد از تعطیالت ژانویه
رئیس ســازمان انرژی اتمی در رابطه با ســفر گروسی و سایر 
مســئوالن آژانس به ایران و رونــد گفتگوها و مذاکرات، گفت: 
تمایلی نشان داده شده و قرار است هماهنگی بعد از تعطیات 
ژانویه انجام شود.به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسامی رئیس 
ســازمان انرژی اتمی )چهارشــنبه( در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: ساالنه یک میلیون 
بیمار از ظرفیت رادیو دارو در کشور استفاده می کنند که پیام 
مهمش این اســت اگر ما چرخه ســوخت هسته ای نداشتیم، 
نمی توانســتیم فرآوری انجام دهیم و حتماً قادر نبودیم رادیو 
دارو در کشــور تولید کنیم.وی اضافه کرد: همین تنها شرکتی 
که داریم سالهاست توسط آمریکایی ها تحریم است، یعنی بحث 
ســامت و جان مردم برایشان فاقد ارزش و اهمیت است و به 
همین دلیل بی رویه همه را تحریم می کنند.رئیس ســازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: خوشــبختانه این ظرفیت در کشــور 
وجود دارد و برنامه توســعه ما کامًا فعال است. یکی در زمینه 

تولید محصوالتی است که در بخش درمانی استفاده شود، زیرا 
رادیو داروها دو کارکرد دارند؛ تشــخیصی و درمانی. در بخش 
تشخیصی نمونه ای را اخیراً در هفته پژوهش رونمایی کردیم.

اســامی بیان کرد: نکته مهمتر درمانی است که بتواند سلول 
درمانی را به صورت مســتقیم مورد اصابت قــرار دهد و آن را 
از بین ببرد بدون اینکه آسیب جانی داشته باشد، زیرا بیماران 
سرطانی از شرایط شــیمی درمانی و داروهای شیمیایی واقعاً 
آسیب های زیادی طی این سال ها دیده اند.وی خاطرنشان کرد: 
گام تکمیلی ما این است که بتوانیم بر پایه مشتقات آب سنگین 
داروهــای جدید که تولید آن را در دســتور کار قرار دادیم، در 
آینده جایگزین کنیم و یک روند تحولی داشــته باشیم.رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در پایان در رابطه با سفر گروسی و سایر 
مســئوالن آژانس به ایران و رونــد گفتگوها و مذاکرات، گفت: 
تمایلی نشــان داده شده، قرار است هماهنگی بعد از تعطیات 

ژانویه انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: کلیات بودجه ۱۴۰۲ دوشنبه عصر به مجلس فرستاده 
شــده است. ما برخی پیشنهادات را مبنی بر توجه به سند تحول بنیادین داشتیم.به 

گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: امروز استاندار استان خوزستان مشخص شد و در سوابق کاری وی فعالیت در حوزه معاونت پرورشی آموزش 
و پرورش وجود دارد. امیدوارم با توجه به انتخاب وی به عنوان استاندار خوزستان و سابقه ای که در حوزه آموزش و پرورش 
دارد، شاهد توجه بیشتری در استان خوزستان در حوزه آموزش و پرورش باشیم و به مسائل زیرساختی و انسانی در این 
حوزه در اســتان خوزستان توجه بیشــتری شود.وی تصریح کرد: استان خوزستان استان مستعدی است و امیدواریم که 
با انتخاب استاندار جدید توجه بیشتری به بحث آموزش و پرورش در این استان صورت گیرد.وزیر آموزش و پرورش در 
پاسخ به سوالی در مورد رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی از سوی دانش آموزان در مدارس در فصل سرما، 
گفت: پروتکل ها و دســتورالعمل ها از سوی دانش آموزان و مدارس رعایت می شود و به نظرم در حوزه های آموزشی این 
رعایت در حال انجام اســت و ما به توصیه ها و مصوبات ســتاد کرونا و کمیته آلودگی هوا در این زمینه توجه داریم.نوری 
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می رسد برخی از دانش آموزان اتباع افغانستانی در ایران هنوز نتوانسته اند در 
مدارس ثبت نام کنند، گفت: دانش آموزان اتباع برای ثبت نام باید یک شناسه داشته باشند. آنهایی که شناسه دارند ثبت 
نام آنها انجام شده است و ممکن است آنچه که به آن اشاره کردید به دانش آموزانی برگردد که شناسه نداشته اند چرا که 

این شناسه هویت آنها را مشخص می کند.

نخســتین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت ظهر )چهارشنبه( به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره 
به مصوبه اخیر مبنی بر اختیارات جهت مولدسازی دارایی های دولت، گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی دارایی 
ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای حل مسائل کشور استفاده کند.معاون اول رییس جمهور 
افزود: مولدسازی دارایی های دولت در حقیقت به معنای خروج از انجماد دارایی ها و آزادسازی ثروت ملی حبس شده است 
که باید تاش کنیم از این طریق، شاهد کارآیی، بهره وری، اثربخشی و بازدهی باشیم.مخبر با تأکید بر اینکه دولت تاش 
کرده بهره وری دارایی ها را از خود آغاز کند، تصریح کرد: علیرغم اینکه بخش زیادی از دارایی ها در اختیار دولت بوده اما 
در سالهای گذشته اتفاق مثبتی در جهت مولدسازی این دارایی ها صورت نگرفته که الزم است موانع و مسائل پیش روی 
این اقدام مهم احصاء و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.معاون اول رییس جمهور ادامه داد:  برای تحقق اهداف تعیین شده 
در برنامه مولدسازی دارایی های دولت باید مراقبت کنیم تا گرفتار مسائل دست و پاگیری که تاکنون وجود داشته نشویم و 
آیین نامه اجرایی مولدسازی باید به نحوی تدوین شود که بسترهای الزم را برای تحقق اهداف ترسیم شده فراهم کند و در 
عین حال کامًا شفاف، مطمئن و روشن باشد.مخبر تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه تدوین 
شده را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد تا ظرف دو هفته آینده نظرات و دغدغه های دستگاه ها دریافت و آیین نامه 
اصاحی در جلسه آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.معاون اول رییس جمهور همچنین بر اهیمت اقناع افکار عمومی برای 

تحقق اهداف مورد نظر در مولدسازی دارایی تاکید کرد.

نوری در حاشیه هئیت دولت:

کلیات الیحه بودجه به مجلس 
ارسال شده است

مخبر در جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت:

دولت تالش کرده بهره وری 
دارایی ها را از خود آغاز کند
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گزیده خبر

وزیر کار در حاشیه جلسه دولت
 تصمیم گیری برای تعیین دستمزد۱۴۰۲ 

کارگران از جلسه آتی شورای کار
وزیر کار تعــاون و رفاه اجتماعــی درباره آخرین 
تصمیمات بــرای تعیین دســتمزد کارگران برای 
ســال آینده، اعالم کرد که بناســت در جلسه آتی 
شــورای کار با تشکیل کمیســیونی تخصصی در 
این بــاره اتخاذ تصمیم شــود.به گزارش ایســنا، 

صولت مرتضوی در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در ماهی که گذشــت خدمات ویژه ای به بازنشســتگان تامین 
اجتماعی و کشوری ارایه شد، اظهار کرد: انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی همه 
بازنشستگان با افزایش ۸۰ درصد شرح خدمات و ۱۲۰ درصد منابع ریالی 
هدیه ای بود که دولت به این افراد داد. واریز حقوق بازنشستگان کشوری 
به همراه یک ماه معوق افزایش ســایر سطوح از دیگر اقداماتی بود که در 
وزارت تعاون انجام شــد.وی ادامه داد: حســب رصد سامانه رصد معاونت 
اشــتغال وزارت تعاون، دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای وظایف خود 
برای ایجاد اشــتغال جلوتر از زمان مقرر هســتند و ماموریت های خود را 
اجرایی کرده اند که جای تشــکر دارد.مرتضوی درباره آخرین تصمیمات 
برای تعیین دستمزد کارگران برای ســال آینده، گفت: بناست در جلسه 
آتی شــورای کار نســبت به انتخاب کمیســیون تخصصی برای بررسی 
شــرایط و موازین قانونی اتخاذ تصمیم شــود و متعاقبا اطالعات کافی به 
استحضار می رسد.وزیر تعاون درباره افرادی که هنوز یارانه دریافت نکرده 
اند، تصریح کرد: کســانی که یارانه خود را دریافت نکرده اند یا استحقاق 
دریافت دارند می توانند به سامانه سازمان هدفمندی یارانه مراجعه کرده و 
اطالعات خود را وارد کنند. ارزیابی انجام شده و نتیجه آن به متقاضی ابالغ 
می شــود.وزیر تعاون در ادامه آخرین تصمیمــات درباره اجرای کاالبرگ 
الکترونیکی گفت: متاسفانه در گذشته به دلیل اینکه پیش بینی های الزم 
انجام نشده بود، سامانه کاالبرگ الکترونیکی طراحی نشده بود. بعد از ابالغ 
قانــون، وزارت تعاون با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت این 
ســامانه را طراحی کرد و این ســامانه را در برخی شهرستان ها به صورت 
آزمایشی اجرا کرد و جواب خوبی گرفتند و  در سطح استان هرمزگان هم 
اجرا شــد. در اجرای این طرح مردم مختار هستند که یارانه خود را نقدی 
دریافت کنند یــا چند روز قبل واریز یارانه نقدی، مــوارد پروتئینی را از 
فروشگاه ها دریافت کنند.وی درباره اقالمی که شامل این طرح می شوند، 
خاطرنشــان کرد: حدود ۱۱ قلم پیش بینی شده که انتخاب این ۱۱ قلم 
هم اختیاری اســت. مثال فردی در این ماه می خواهد فقط برنج خریداری 
کند یا روغن خریداری کند و این موضوع کامال اختیاری اســت.مرتضوی 
در پاســخ به این پرسش که آیا افزایش سن بازنشستگی در تدوین برنامه 
هفتم کنار گذاشــته شده است، بیان کرد: هنوز برنامه هفتم تدوین نشده 
اســت و وقتی این برنامه تدوین شد، درباره این موضوع اظهارنظر خواهد 
شد. دو موضوع در این زمینه جود دارد یکی ذی نفعان و دیگری صندوق 
ها هستند. تمام تالش ما این است که منابع خود را به موقع برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان آماده کرده و در موعد مقرر پرداخت کنیم، ولی این به 
آن معنا نیســت که الزاما و حتما باید نسبت به افزایش مدت بازنشستگی 
اقدام شود. طرح های مختلف بررسی می شود و آنچه به قانون تبدیل شود 

ضمانت اجرایی خواهد داشت.

یک فعال اقتصادی:
شرکای تجاری ما هر سال آب رفته اند

عضو هیــات مدیره اتاق بازرگانی ایــران و امارات 
متحــده عربی می گویــد در این تردیــدی وجود 
ندارد که باید ســطح تعامالت تجاری با کشورهای 
همســایه را باال برد اما صرف حســاب کردن روی 
بــازار این کشــورها ما را محدود می کند.فرشــید 

فرزانگان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: نگاهی به آمارهای تجاری ما 
نشــان می دهد که در سال ۱۳۸۰ حدود ۸۰ درصد از تجارت ایران با ۲۳ 
کشور دنیا انجام می شده اما در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد از تجارتمان 
تنها به ســه کشور محدود شده که نشان می دهد که ما چه در حوزه تنوع 
محصوالت و چه در گســترش شرکای تجاری با مشــکل مواجه بوده ایم.

وی با بیان این که عملکرد کشــورهای بزرگ در اقتصاد مسیری متفاوت 
با آنچه در ایران طی شــده را نشــان می دهد توضیح داد: کانادا و مکزیک 
همواره جزو شــرکای اصلی آمریکا به حســاب می آیند. در اقتصاد چین 
نیــز کره جنوبی، ویتنام و ژاپن ســهمی مهم دارند اما باید این ســوال را 
بپرســیم که این کشــورها بازار خود را تنها به کشــورهای همسایه خود 
محــدود کرده اند؟فرزانگان به موقعیت تجاری ایران در میان کشــورهای 
همســایه اشاره کرد و گفت: ما ۱۵ کشور همسایه در خشکی و دریا داریم 
که بازار بسیار گســترده ای دارند و قطعا می توان روی تجارت مشترک با 
آنها حســاب باز کرد اما ســوال اینجاســت که این کشورها چه نقشی در 
عرصه تجارت بین المللی دارند و وابســته کردن بازار ایران به همســایه ها 
چه تبعاتی برای ما خواهد داشــت.عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و 
امارات متحده عربی ادامه داد: امروز ما شاهد آن هستیم که در کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس دولت ها تالش کردند با ایجاد یک رقابت میان غرب 
و شــرق بازار خود را به محلی برای زورآزمایی این اقتصادها تبدیل کند و 
به تبع آن منافع ملی خود را به دســت بیاورد اما متاسفانه ما این رویکرد 
را در ایران کمتر دنبال کردیم.وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت آلمان در 
محــدود کردن تجارت با ایران تصریح کرد: آلمانی ها چه در حوزه صنعت 
و فناوری های نوین و چه در بخش مهندســی و آموزش جزو مطرح ترین 
کشــورهای دنیا به شــمار می روند. اگر بنا باشــد ما کنار رفتن آلمان از 
اقتصادمان را بخواهیم با کشورهای منطقه یا حتی چین جبران کنیم باید 
به این ســوال پاســخ داد که چرا حتی چینی ها نیز تجارتی بیش از ۱۰۰ 
میلیــارد دالر با آلمان دارد و همچنان در واردات تجهیزات روز از ظرفیت 
کشور استفاده می کند.فرزانگان ادامه داد: آلمانی ها در اقتصاد ما نیز نقش 
مهمی داشــتند و می بینید که در حوزه هایی که استفاده از صنایع آنها در 
دســتور کار قرار داشته ما توانسته ایم زیرساخت های مطلوب تری به وجود 
بیاوریم همچنین مهندسان آلمانی توانایی باالیی در آموزش روز دارند که 

در صورت محدود شدن روابط ما خود را از این موضوع محروم می کنیم.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی خاطرنشــان 
کرد: در نگاه کالن نیز ما باید در نظر داشــته باشــیم که قطع یا کاهش 
روابط اقتصادی با کشــورهای بزرگ می تواند به امنیت اقتصادی ما لطمه 
وارد کند، زیرا در آینده همراه کردن این کشورها با تحریم های جدید علیه 
اقتصاد ایران راحت تر خواهد بود. از این رو تالش برای تغییر رویکرد در این 
حوزه و استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری موجود در نقاط مختلف 

دنیا باید به عنوان یک اولویت دنبال شود.

در حاشیه جلسه دولت
صالح آبادی: دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت 

دالر ندارد
رییس کل بانــک مرکزی تاکید کرد که دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت دالر ندارد و 
عایدی دولت از محل عرضه دالر در ســامانه نیما است.به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی 
در حاشــیه جلسه هیئت دولت در مورد نوسانات قیمت دالر در بازار گفت: آن چیزی که 
عایدی دولت است از محل عرضه دالر در سامانه نیما است.وی افزود: در واقع سامانه نیما 
ثبات دارد، هم عرضه ها  و در آمد دولت خوب اســت بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای 

افزایش قیمت دالر ندارد و قطعا تکذیب می شود.

 اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای
 تامین ارز

بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به عموم فعاالن اقتصادی اطمینان داد که ارز الزم 
به منظور واردات کاالها و خدمات موردنیاز کشــور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع 
رسمی ارز کشور تامین می شود.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد کلیه دستگاه های 
دولتــی به ویژه وزارتخانه های صمت، جهاد کشــاورزی و نفت از طرف معاون اول رئیس 
جمهور مکلف شــده اند در روند تخصیص، تامیــن و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی 
هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز 
فعــاالن اقتصادی در کوتاه ترین زمان اقدام می کند. بانــک مرکزی نیز ضمن قدردانی از 
همراهی خوب صادرکنندگان، تاکید کرد که کلیه تامین کنندگان ارز اعم از شرکت های 
دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده از 
طریق ســامانه نیما عرضه کنند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد 
خواهد شــد.  براســاس قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، هرگونه معامله ارز 
خارج از شــبکه صرافی ها، بانک ها  و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک  مرکزی، قاچاق 
ارز محسوب شــده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین عالوه بر ضبط ارز، 
به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، 
به حبس محکوم خواهند شد.  لذا بانک مرکزی از هموطنان درخواست کرد از معامالت 

غیررسمی ارز اکیدا خودداری کنند.

علوم پزشکی استان البرز
واکسیناسیون تکمیلی در جمعیت پناهندگان و 

مهاجرین خارجی در استان البرز از
 این برنامه  به دلیل وضعیت نامطلوب واکسیناسیون در کشورهای مجاور و افزایش موارد 
ابتال به بیماری های سرخک و سل در کشورهای همسایه در دستور کار ۲7 دانشگاه علوم 
پزشکی کشــور قرار گرفته اســت  .وی هدف این برنامه را ارتقای پوشش واکسیناسیون 
در کودکان غیر ایرانی زیر ۱۵ ســال، انجام واکسیناسیون تکمیلی با   قطره خوراکی فلج 
اطفال و واکسن تزریقی سرخک و سرخجه  کودکان زیر ۱۵ سال، تجویز یک دوز ویتامین

A تکمیلی و بیماریابی، غربالگری سل در افراد باالی ۱۲ سال اتباع غیر ایرانی و توصیه به 
دریافت واکســن کووید ۱9 در گروه ســنی باالی ۵۰ سال دانست. دکتر فشی اضافه کرد: 
واکسیناســیون تکمیلی و تجویز ویتامین A ، همچنین بیماریابی و غربالگری سل  از ۱۰ 
دی ماه آغاز و تا تحت پوشش قرار دادن جمعیت هدف ادامه خواهد داشت.دکتر زهرا فشی 
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با اعالم این خبر افزود: پیرو برنامه 
ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت در هفته پایانی آذر ماه با برگزاری جلسات 
هماهنگی درون بخشی، برنامه ریزی جهت اقدامات اجرایی برنامه واکسیناسیون تکمیلی 
وبیماریابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی در استان البرز، انجام شد.معاون 
فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: این برنامه به دلیل وضعیت نامطلوب 
واکسیناسیون در کشورهای مجاور و افزایش موارد ابتال به بیماری های سرخک و سل در 

کشورهای همسایه در دستور کار ۲7 دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار گرفته است.

چرا بر »افزایش سن بازنشستگی« اصرار دارند؟
ایلنا نوشت:اگر شرایط موجوِد سازمان و علل مسبب آن بررسی نشده و مدیرانی که ترک 
فعل یا سوءاســتفاده کرده اند، معرفی و متخلفان عادالنه مجازات نشوند، هیچ اصالحات 
پارامتریکی نباید صورت بگیرد؛ نباید سن بازنشستگی را افزایش دهند.کلیدواژه،  همیشه 
»اصالحات پارامتریک« اســت و استدالِل همیشگی، »کهولت صندوق های بازنشستگی 
و ضرورت اصالحات تا صندوق ها ســر پا بمانند«. با دستاویز قرار دادن همین استدالل 
همیشــگی، طرحی برای افزایش سن بازنشستگی تا ۵ ســال در هیات دولت در دست 
تدوین است؛ این طرح هنوز نهایی نشده و ظاهراً قرار است تمام صندوق های بازنشستگی 
کشــور از جمله تامین اجتماعی را دربربگیرد، اما راهبردهای کلی آن مشــخص است و 
بخش هایی از آن قرار است در برنامه ی هفتم توسعه گنجانده شود و در مرحله ی بعد به 

عنوان یک طرِح تنظیمی توسط دولت برای تصویب در اختیار مجلس شورا قرار بگیرد.

یکسونگری و استانداردهایی برای قیچی کردن حقوق
اصالحات پارامتریک صندوق های بازنشســتگی با محوریت افزایش ســن بازنشستگی 
در صورتــی اینبار با جدیت در دســتور کار دولتی ها قــرار گرفته که تحقیق و تفحص 
مستقل و شفافی از عملکرد صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیرمجموعه ی آن ها 
صورت نگرفته و نمی دانیم چرا ورودی های بیمه ای و سرمایه ای صندوق ها کاستی گرفته 
است؛ نمی دانیم حق بیمه ی انباشته ی بیمه شدگان در طول تاریِخ چند ده ساله چطور 
ســرمایه گذاری شده، چقدر آورده داشــته و کجا هرز رفته است؛ از آن مهم تر نمی دانیم 
هزینه های واقعی و ماهانه ی صندوق ها و به طور مشــخص تامین اجتماعی چقدر است؛ 
چه میزان از آورده ی ریالِی ماهانه صرف بیمه شــدگان می شــود و چقدرِ آن به پرداخت 
حقوق های نجومی مدیران )مدیران ســازمان، مدیران شستا و سایر بخش ها( اختصاص 
دارد.از همه ی اینها مهم تر، دفاع از ضرورِت اصالحات پارامتریک صندوق ها بدون در نظر 
گرفتن الزامات قانونِی معطوف به معیشت و حقوق بیمه شدگان، یکسونگری ست؛ وقتی 
پای ســلب حقوق بیمه شدگان است، حرف از قانون و استانداردهای بین المللی می زنند 
و مدام می گویند »در هیچ کشــور مترقی جهان ســن بازنشســتگی تا این اندازه پایین 
نیست«؛ اما وقتی پای حقوق بیمه شدگان است، نمی پذیرند که دستمزد شایسته براساس 
هزینه های زندگی، حق مســلم نیروی کار اســت و در هیچ کشور مترقی سطح پوشش 
مزد و مســتمری کمتر از یک سوم سبد معاش خانوار نیست. در واقع مدام یک طرفه به 
قاضی می روند و فقط پای قیچی کردن حقوق که در میان اســت، از قانون و اســتاندارد 

سخن می گویند.

چرا بر »افزایش سن بازنشستگی« اصرار دارند؟
زندگی شاغلی را در نظر بگیریم که با حداقل دستمزِد کمتر از یک سوِم خط فقر روزگار 
را به هر ســختی که باشــد، می گذراند، امید این فرد به بازنشستگی ست تا بتواند بعد از 
آن با فراغ بال شــغل دومی داشته باشــد تا کم و کاستی های مستمری حداقلی دوران 
بازنشستگی تا حدودی جبران شود؛ حاال اگر از این فرد بخواهند پنج سال دیگر با همان 
حقوق ناچیز کار کند تا صندوق بتواند ســر پا بماند و مداخل و مخارجش با هم  بخواند، 
بدون اینکه به فکر مداخل و مخارِج ناهمخوان خانواده ی این مزدبگیر باشند و دستمزد او 

را به دستمزد شایسته نزدیک کنند، رفتار برخالف معیارهای عدالت است.

اصالحات آمرانه بدون مشارکت ذینفعان
از همه ی اینها گذشته، اصالحات پارامتریِک دولتی بدون مشارکت نمایندگان جامعه ی 
هدف، پیش از اینکه اصالحات پارامتریک باشــد، »اصالحات آمرانه« است؛ چرا دولت به 
تنهایی و پشــت درهای بسته، دســت به تدوین طرحی برای افزایش سن بازنشستگی 
زده اســت؛ مگر همان استاندارهای بیمه ای که مدام از آن  دم می زنند، تاکید ندارند که 
»هر نوع اصالحاتی در معادالت و مولفه های صندوق ها باید به صورت ســه جانبه تدوین 
و اجرایی شود«؟!اشــاره ی سهرابی به اظهارات اخیِر سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه های 
اجتماعی وزارت کار اســت که در بیست و نهم آذرماه از طرح دولت و جزئیات آن پرده 
برداشت؛ چکیده صحبت های این مقام مسئول که در کِل گفتگو از واژه ی »ما« به عنوان 
تهیه کننده ی اصالحات سخن گفته و هیچ حرفی از لزوم شنیدن صدای جامعه ی هدف 
نزده، این اســت: »برنامه ما بلندمدت است و قرار نیست یک شبه سن بازنشستگی را ۵ 
سال باال ببریم. طبق برنامه ای که ما داریم احتماال سالی ۵ یا ۶ ماه به سن بازنشستگی 
افزوده می شــود.« این مقام مســئول بارها از »استانداردهای دنیا« در دفاع از سن باالی 
بازنشســتگی یاد کرده و مدعی شده »استانداردی که دنیا به سمت آن رفته است از ۵۸ 
ســال شروع می شود و به باالی ۶۰ سال رسیده است. البته گفتنی است کشورهای دنیا 
در برنامه های بلندمدت همگی به سن باالی ۶۲ سال می روند.« و این در حالیست که آن 
سوی ماجرا را کاماًل نادیده گرفته؛ آیا »استانداردهای دنیا« می گویند خط فقر حداقل ۱۴ 

میلیون باشد ولی حداقل مزد و مستمری زیر 7 میلیون تومان؟
ظاهراً طرح آمرانه ی رونمایی شده، توسط کارشناسان دولت و بدون مشارکت نمایندگان 
جامعه ی هدف در مراحل نهایی ست و بخش هایی از آن در برنامه هفتم خواهد آمد: »االن 
طرح در کمیسیون های دولت در حال انجام کارهای کارشناسی است. ما تالش می کنیم 

در برنامه هفتم هم یک برش ۵ ســاله از آن بیاوریم.«در ماه های اخیر، بارها صحبت از 
لزوم افزایش سن بازنشستگی توسط دولتی ها به میان آمده بود اما هیچ زمان نگفتند که 
در حال تدوین یک طرح بلندمدت هســتند و اگر به نتیجه برسند از سال آینده حداقل 
شش ماه به سن بازنشستگی بیمه شــدگان تمام صندوق ها افزوده خواهد شد؛ یک روز 
قبل از اظهارات پادام، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تایید وجود 
یک طرح برای افزایش سن بازنشستگی، خیلی خالصه گفت: هرچه تبدیل به قانون شد، 
همان مالک عمل خواهد بود.احسان سهرابی این رویکرد آمرانه و یکسویه را نقد می کند 
و می گوید: مدیران دولتی ســازمان تامین اجتماعی بارها از وضعیت نابسامان اقتصادی 
صندوق گالیه کرده اند اما تنها راه برون رفت از معضل را فشــار حداکثری به بیمه شده 
می دانند و الغیر؛ این در حالیست که وظیفه دارند قبل از هر اقدامی، یکسری مسائل را 

شفاف به اطالع بیمه شدگان برسانند و به سواالتی پاسخ دهند.

سواالت بی پاسخ بسیار
او تعدادی از این ســواالت را طرح می کند: آیا بیمه شــدگان از ارائه خدمات ســازمان 
رضایت دارند؟ چرا صندوقی که متعلق به کارگران اســت، توسط دولتمردان مدیریت و 
سیاستگذاری می شود و به حیاط خلوت دولت ها بدل شده؟ آیا سیاست های غلط مدیران 
دولتی سازمان منجر به این فاجعه نشده است، چرا باید تاوان آن را بیمه شدگان بدهند؟ 
آیا عدم پرداخت بدهی های دولت در تشدید اوضاع موثر نبوده؟ آیا در طول دهه ها قانون 
الزام اجرا شــده اســت؟ آیا متناسب سازی صد درصد اجرا شده اســت ؟ آیا در درمان 
سازمان موفق بوده است؟ آیا نمایندگان مجلس با تصویب طرح ها و مصوبات، بار اضافی 
برای ســازمان ایجاد نکرده اند، مگر نباید طرح ها با رعایت اصل 7۵ قانون اساسی مصوب 
شود؟ چرا شرکت های شستا همچنان زیان ده هستند، سود از چند درصد این شرکتها به 
دست می آید؟ پاداش مدیران -چه آن هایی که حضور دارند و چه مدیرانی که در شستا 
حضور ندارند و صرفا یک اســم در هیات مدیره هســتند- به چه میزانی است، مدیران 
پروازی کجای این ماجرا هســتند؟ چرا مدیران استان ها با تخلفات کارگاه های باالی ۵۰ 
نفر مســامحه می کنند و به دنبال جلوگیری از فرارهای بیمه ای نیستند؟ و .....سهرابی با 
تاکید بر اینکه »باید گزارش مســبوط در اختیار بیمه شدگان قرار بگیرد و به همه ی این 
سواالت پاسخ بدهند« می گوید: تا شرایط موجوِد سازمان و علل مسبب آن بررسی نشده 
و مدیرانی که ترک فعل یا سوءاســتفاده کرده اند، معرفــی و متخلفان عادالنه مجازات 
نشوند، هیچ اصالحات پارامتریکی نباید صورت بگیرد؛ نباید به هیچ وجه سن بازنشستگی 
را افزایش دهند؛ بعد از آن نیز، هر نوع اصالحاتی بایســتی با مشارکت نمایندگان واقعی 
جامعه ی هدف باشد. اصالحات آمرانه هیچ زمان پذیرفتنی نیست.دولتی ها برای صندوقی 
که متعلق به ۶۵ درصد جمعیت کشور است، تز و برنامه می دهند و طرح می نویسند، این 
نوع رفتار، مصداق تصمیم گیری برای مال غیر اســت و همان »استانداردهای دنیا« این 
رویه را محکوم می کنند؛ باید پرسید وقتی توقع دارید نیروی کار تا زمانی که جان در بدن 
دارد زحمت بکشد و خدمت رســانی کند، آیا دستمزد او را هم براساس »استانداردهای 
دنیا« از خط فقر باالتر می بَرید تا بتواند سرپناه داشته باشد، نان بخرد و هزینه های یک 

زندگی بسیار حداقلی را تامین کند؟!
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وزیر نفت خبر داد:
»تخفیف« برای کاهش مصرف گاز نسبت به ماه مشابه سال گذشته

وزیر نفت از تخفیف برای مشــترکانی که مصرف خود را نســبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش دهند و مصرفشان در 
محدوده الگوی مصرف باشد، خبر داد.به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت 
در جمع خبرنگاران با اعالم یک خبر گازی، اظهار داشت: براساس تصمیمی که پیش از این هم اتخاذ شده و مصوبه خوبی 
که در هیات دولت صورت گرفت، اعالم کردیم آن هایی که مصرف خود را نسبت به سال گذشته درصدی کاهش دهند 
از تخفیف بهره مند خواهند شد و بستانکار شرکت ملی گاز می شوند.وی ادامه داد: این مصوبه برای هر دو گروه مشترکان 
خانگی و مشــترکان در حوزه صنایع اســت و آن دسته از مشترکینی که در سقف الگوی مصرف، مصرف کنند و مصرف 
خود را نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش دهند به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار خواهند شد و ما موظف 
هستیم که به مشترکان پرداخت کنیم.اوجی تصریح کرد: این یک خبر خوب ما برای مشترکینی است که در سقف الگو 
یا پایین تر از سقف الگو دارند مصرف می کنند به ویژه اینکه نسبت به سال گذشته مصرف خود را درصدی کاهش دهند 

۳ برابر تخفیف خواهند گرفت.

فرمان پوتین برای قطع فروش نفت روسیه به حامیان طرح سقف قیمتی
رئیس جمهوری روســیه با صدور فرمانی فروش نفت به حامیان و رعایت کنندگان طرح ســقف قیمتی را ممنوع اعالم کرد.به 
گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، والدیمیر پوتین روز سه شــنبه )ششــم دی ماه( فرمان واکنش روسیه به طرح سقف قیمتی 
غربی ها برای محموله های صادراتی نفت خام این کشــور را امضا کرد که بر این اســاس عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی به 
کشــورهای پایبند به طرح سقف قیمتی را از یکم فوریه ۲۰۲۳ میالدی )۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱( به مدت پنج ماه ممنوع می کند.

ســقف قیمتی تعیین شــده نزدیک به قیمت کنونی نفت روسیه است، اما بسیار کمتر از قیمت های با تخفیفی است که روسیه 
توانست محموله های خود را در سال جاری میالدی بفروشد.طرح سقف قیمتی به اعضای اتحادیه اروپا اجازه می دهد محموله های 
دریایی نفت خام روســیه را با رعایت سقف قیمت ۶۰ دالری وارد کنند، اما در صورت رعایت نشدن این سقف، خریداران نفت 
روسیه از خدمات شرکت های کشتیرانی، بیمه و بیمه  اتکایی برای حمل محموله های نفت این کشور منع می شوند.روسیه، دومین 
صادرکننده بزرگ نفت جهان، پس از عربستان سعودی است و اختالل عمده در فروش آن می تواند عواقبی گسترده برای عرضه 
جهانی انرژی داشته باشد.این فرمان که در پورتال دولتی و وب سایت کرملین منتشر شد، به عنوان پاسخی مستقیم به اقدام های 

غیردوستانه و مغایر با قوانین بین المللی از سوی آمریکا و دولت های خارجی و سازمان های بین المللی که به آنها می پیوندند.

نگـــاه

زمستان سخت؛ از ناترازی گاز تا چالش بنزین
نماینده سابق مجلس گفت: قبال زنگنه در سال های 97-9۶ نسبت به وضعیت 
گاز در کشور هشدار داده و عنوان کرده بود که اگر سرمایه گذاری خارجی جذب 
کنیم و نتوانیم در این بخش سرمایه گذاری کنیم دچار مشکل جدی می شویم.

به گزارش ایلنا، افزایش مصرف گاز در زمســتان یکی از مشکالت هرساله حوزه 
انرژی کشور بوده است، این کسری را که وزیر نفت میزان آن را ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب در روز عنوان کرده در شرایطی است که با آغاز فصل سرما نگرانی صنایع، 
نیروگاه ها، پتروشیمی ها و داستان های قدیمی آلودگی هوا به دلیل مصرف بیشتر 
سوخت مایع هم آغاز می شود، هرچند سواپ گاز روسیه و واردات از ترکمنستان 
راهکاری برای حل این چالش دومین دارنده ذخایر گازی دنیا اعالم شده اما در 
همین ســال جاری اگرچه فعال قطعی گاز منازل را نداشتیم اما گرهی از صنایع 
هم باز نشــد و گاز 5۰ کارخانه سیمانی قطع شد و این همان زمستان سختی 
اســت که پیش بینی آن را برای اروپای فقیر از منابع هیدروکربوری داشــتیم، 
امروز علیرغم از دســت رفتن مبدا اصلی دریافت انرژی در اروپا؛ اروپایی ها هیچ 
هیزمی نسوزاندند، هیچ کارخانه ای تعطیل نشد و کلیدواژه زمستان سخت نیز از 
مرزهای ایران فراتر نرفت.اوضاع نابسامان حامل های انرژی در کشوری که مدعی 
رقم باالی ذخایر نفتی و گازی اســت به اینجا ختم نمی شــود در حوزه سوخت 
نیز اگرچه روزی با به مدار آمدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس جشن خودکفایی 
بنزین را فریاد زد امروز به نقطه ای رســیده که در فصل زمستان یک میلیون و 
۲۰۰ هزار لیتر کســری دارد، به گفته مسئولین مربوطه از کیفیت کم کرده تا 
کمیت را پاسخ دهد و شاید هم به محصول تولیدی پتروشیمی ها  برای جبران 
کســری بنزین روی آورده است.در همین ارتباط جالل میرزایی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد وزارت نفت در حوزه حامل های انرژی و کسری گاز 
و سوخت در کشور اظهار داشت: در هفته های اخیر اظهاراتی از سوی وزیر و سایر 
مســئولین وزارت نفت مطرح شد که بخشی از این اظهارات را باید به فال نیک 
گرفت چون نشانه ای از واقع گرایی در صنعت نفت و اقتصاد ایران است. اینان قبال 
منکر برخی مسائل از جمله احتمال چالش گاز در کشور بودند و یا اینکه گفته 
شد اگر سرمایه گذاری نشود در این حوزه با مشکالت مواجه می شویم، همچنین 
گفته شــده طی 5-۴ سال آینده برای حل مشکالت خودمان در حوزه سوخت 
باید به سمت واردات برویم. وی افزود: این تغییر رویه ها مثبت است، اما انتقاداتی 
که به برخی از این اظهارات وارد اســت اینکه هنوز در ســطوحی از وزارت نفت 
مدعی هستند و دنبال این هستند که غیرواقع گرایی و آرمان گرایی زیان بار را در 
وزارت نفــت وارد کنند، به گونه ای موضع می گیرند که انگار همچنان در حوزه 
نفت مشــکلی نداریم و ناهم ترازی ها هم وجود ندارد.این نماینده سابق مجلس 
گفت: قبال زنگنه در ســال های 97-9۶ نسبت به وضعیت گاز در کشور هشدار 
داده و عنوان کرده بود که اگر ســرمایه گذاری خارجی جذب نکنیم و نتوانیم در 
این بخش سرمایه گذاری کنیم دچار  مشکل جدی می شویم و این جدید نیست، 
اما در این ســال ها شــاهد بودیم که منکر این قضیه شدند و تصور می کردند با 
همان شعارها می توانند مردم را برای مدتی امیدوار نگه دارند، مدتی باز هم همان 
شعارها را تکرار کردند و در حالی که دیگر خاصیتی نداشت و امروز که با واقعیت 
مواجه شده اند نمی دانند چگونه توجیه کنند. وی با بیان اینکه اکنون وزیر نفت 
تحت فشار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اکنون زمزمه هایی در مورد استعفا 
و کنار گذاشتن او شنیده می شود و عده ای قدرت طلب دنبال کسب قدرتند، البته 
اوجی هم اشتباهاتی داشته اما اکنون واقعیات را بیان می کند و نسبت به وقوع 
بحران در ســال های آینده اعتراف می کند با توجه به این شرایط عده ای دنبال 
این هســتند که او را کنار بگذارند و افراد شــعاری را بر سر کار بیاورند.محمود 
خاقانی نیز در این ارتباط به ایلنا گفت: برخی کارشناسان اقتصاد انرژی غیرایرانی 
گفته اند که در صنعت گاز ایران از مســیر تولید به مصرف میزان قابل توجهی 
گاز هدر می رود و این میزان هدرروی روزانه حدود ۲7 میلیون متر مکعب یعنی 

یک سوم کل مصرف روزانه برخی کشورهای همسایه تخمین زده شده است. 
وی با اشــاره به ناکارآمدی و ناشایسته ســاالری در بخشی از صنعت نفت ایران 
تصریح کرد: یکی از دالیل کمبود گاز در ایران این اســت که مقادیر زیادی گاز 
هدر می رود، ما در دنیا نفر اولی هستیم که کارمان هدر دادن است درست مانند 
برنامه هدفمند کردن حامل های انرژی که به جرات می توان گفت این برنامه هم 
درواقع هدر دادن انرژی بوده اســت و این مســیر ما را به جایی رساند که امروز 
با ۱.۲ میلیون لیتر کســری بنزین و ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز روبرو 
باشیم. این کارشــناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: ما برای جبران کسری گاز 
صنعت، نیروگاه و پتروشــیمی را قطع می کنیم تا مردم در منازل گاز بیشتری 
بســوزانند در حالی که مصرف این گاز در صنعــت و بخش تولید ارزش افزوده 
دارد و برای کشــور درآمدزا است.وی تاکید کرد: ما برای جبران کسری گاز باید 
سرمایه گذاری کنیم اکنون فازهای پارس جنوبی از برنامه عقب هستند در دولت 
احمدی نژاد ۳5 میلیارد دالر به وزارت نفت داده شــد که کلیه فازها را در مدت 
۳5 ماه تکمیل کنند و گاز را برای مصرف داخلی و صادرات تولید کنند و اکنون 
مشخص نیســت آن پول کجا هزینه شده است تا زمانی که ما به طور مستقل 
دور از گرایش سیاســی بررسی نکنیم که چرا پروژه ها تکمیل نشدند و در کجا 
سرمایه گذاری اشتباه داشــته ایم، وضع به همین منوال است.خاقانی بیان کرد: 
دولتمردان مشــکالت را صادقانه با مردم مطرح کنند اجازه دهند مسائل توسط 
مردم حل شود، باید نسبت به حکمرانی ایجاد اعتماد کنیم، این را هم باید بدانیم 

هر قدر در دور زدن تحریم تالش کنیم در واقع به فساد دامن زده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد؛
بزرگ ترین تصفیه خانه فاضالب در حال 

احداث کشور
تبریــز – وحید خوش زرع: اعضــای هیئت تحقیق و 
تفحص از پروژه های طرح احیای دریاچه ارومیه بازدید 
و دیدارهایی را در استان های آذربایجان شرقی و غربی 
انجام دادند.نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از 
ستاد احیای دریاچه ارومیه از جمله روح اهلل متفکرآزاد 
و ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، جعفر 
راســتی نماینده مردم شبستر، پرویز اوســطی نماینده مردم قروه و علی اکبر 
علیــزاده نماینده مردم برمه و دامغان در ایــن بازدید از تصفیه خانه مدول دوم 
تبریز حضور داشــتند.در این بازدید که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی و ملکیان معاون بهره برداری و توسعه فاضالب و سایر مدیران 
شرکت آبفا استان، اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس را همراهی می کردند 
در جریان آخرین اقدامات، عملیات احداث، مراحل پیشرفت قرار گرفتنددر این 
دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی گزارش مبسوطی 
از مراحل اجرای تصفیه خانه و نیز گزارش کاملی از روند شروع تا مرحله تکمیل 
تصفیه خانه فاضالب کالنشــهر تبریز را ارائه کرد.مهندس خانی این پروژه را به 
عنوان بزرگ ترین تصفیه خانه فاضالب در حال احداث کشــور به ظرفیت یک 
میلیون نفر دانســت که در حال اجرا می باشد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان همچنین افزود: مدول اول تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال 8۰ برای 
جمعیت ۶۰۰ هزار نفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار نفری کالنشهر تبریز تکمیل این طرح ضروری است.

حمایت شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس از ساکنان مناطق کم برخوردار 

هرمزگان
مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس از خرید و اهدای 8۰ 
دستگاه یخچال ســاخت داخل به ســاکنان مناطق محروم شرق 
هرمــزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، علیرضا جعفرپور گفت: شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس همواره هم راستا با وظیفه اصلی خود که تأمین امنیت 
سبد سوخت کشور است، ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت 
از جوامع محلی را در راستای نیل به توسعه ی پایدار مد نظر داشته 
اســت.وی ادامه داد: در این راستا شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
خرید و اهدای 8۰ دستگاه یخچال ساخت داخل به ساکنان مناطق 
محروم شرق هرمزگان را با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اجرایی کرد.جعفرپور ابراز کرد: چشم انداز شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس در کنار تولید پایدار، تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی، 
صادرات مســتمر، اشتغال زایی برای جوانان و سودآوری، توجه ویژه 
به حوزه مسئولیت های اجتماعی و خدمات رسانی به مردم مناطق 

محروم است.

ماجرای تولید بنزین در پتروشیمی ها

 با این شرایط قطعا واردکننده خواهیم شد
رئیــس هیات مدیره اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی با بیان اینکه قطعا بنزیــن یورو ۳ تولیدی در 
پتروشــیمی ها کیفیت الزم را ندارد، تاکید کــرد: آمار صادرات 
پتروشــیمی نوری نشــان می دهد بخشــی از فراورده این واحد 
پتروشــیمی را برای تولید بنزین خریــداری می کنند، به طوری 
که سال گذشــته ۳۲ میلیون تن فراورده نفتی و میعانات صادر 
شــد و امسال به شدت کاهش پیدا کرده و این نشان می دهد که 
بخشی از فراورده ها یا ذخیره و یا با بنزین پتروشیمی ها مخلوط 
می شود.سیدحمید حســینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره روند تولید بنزین در کشــور اظهار داشت: در زمینه 
ظرفیت و میزان تولید بنزین در کشــور اختالف نظر وجود دارد. 
مدیر عامل سابق پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعتقاد داشت 
ظرفیــت تولید ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشــور وجود دارد و 
سال گذشته حدود ۱۰۴ تا ۱۰5 میلیون لیتر بنزین تولید شده، 
مدیر عامل جدید اعتقاد دارد ظرفیت ۱۱۰ میلیون لیتر نیست و 
۱۰ میلیون لیتر این رقم مربوط به نفتایی است که در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تولید می شود و باید به آن اکتان افزا اضافه شود 
و ما به اندازه کافی اکتان افزا نداریم. بنابراین درســت اســت که 
۱۱۰ میلیــون لیتر ظرفیت داریم اما حدود ۱۰۲ تا ۱۰۳ میلیون 
لیتر تولید می شود و طبق آماری هم که اکنون ارائه می شود 98 
میلیون لیتر تولید داریم بنابراین از همه ظرفیت استفاده نشده و 

علت ها هم متفاوت است. 

اگر با همین دســت فرمان ادامه دهیم قطعا واردکننده 
بنزین خواهیم شد

وی ادامه داد: همچنین دوران اورهال پاالیشــگاه ها طوالنی شده 
و برای تامین قطعات مشکل دارند، بعضا نیز در حال تعمیرات و 
نوسازی هستند و همه اینها باعث شده تولید پاالیشگاه ها مشکل 
داشته باشد، از سوی دیگر هرساله خودروهای جدید به بازار اضافه 
می شوند. ضمن اینکه افزایش فعالیت های اقتصادی هم باعث شده 
مصرف  افزایش پیدا کند. بخشی هم قاچاق می شود، اکنون تولید 
و مصرف تاحدی برابر و در تابســتان مصرف بیش از تولید است 
و اگر با همین دســت فرمان ادامه دهیم قطعا واردکننده بنزین 

خواهیم شد. 

چرا بنزین سوپر نداشتیم؟
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 

و پتروشــیمی میزان افزایش مصرف را ساالنه از 8 تا ۱5 درصد 
بیان کرد و گفــت: البته ما هنوز هــم در زمینه بنزین خودکفا 
هستیم و نمی توانیم بگوییم ناترازی زیادی داریم، چند وقت اخیر 
بنزین سوپر نداشتیم و مشخص شد که واحدهای پاالیشگاه اراک 
که تولیدکننده عمده بنزین سوپر است از مدار خارج شده بود و 

اکنون دوباره به مدار برگشته و بزودی تولید خواهد شد.

ماجرای تولید بنزین در پتروشیمی ها
حسینی درباره استفاده از محصوالت پتروشیمی به عنوان سوخت 
تصریح کرد: ما هیچ وقت بنزین پتروشــیمی نداشــته ایم برخی 
شــرکت های پتروپاالیشــی مثل نوری، بوعلی، شازند و اصفهان 
ظرفیت تولید فراورده هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی 
تولید می کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند، زمان 
دولــت احمدی نژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین اســتفاده 
می شد اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت، 
اکنون اگرچه از فرآورده های پتروشیمی مثل رافینت، الیتن و نفتا 
برای بنزین اســتفاده می شــود اما قطعا بنزن که خطرناک است 

استفاده نمی شود، این بنزین هرچند یورو ۴ نخواهد بود و یورو ۳ 
است اما نمی توانیم بگوییم که خطرناک و سرطان زا است. 

بنزین با کیفیت یورو 3 هم داریم 
وی بــا بیان اینکه قطعا بنزین یورو ۳ تولیدی در پتروشــیمی ها 
کیفیت الزم را ندارد، تاکید کرد: آمار صادرات پتروشــیمی نوری 
نشان می دهد بخشی از فراورده این واحد پتروشیمی را برای تولید 
بنزین خریداری می کنند، به طوری که سال گذشته ۳۲ میلیون 
تن فراورده نفتی و میعانات صادر شــد و امسال به شدت کاهش 
پیدا کرده و این نشان می دهد که بخشی از فروراده ها یا ذخیره و 

یا با بنزین پتروشیمی ها مخلوط می شود.

همه مقصران آلودگی هوا
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی خاطرنشان کرد: بنزینی که در شهرهای بزرگ توزیع 
می شــود یورو ۴ و 5 است، حدود ۴5 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ 
در پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس و 8 میلیون لیتر هم در شازند 

اراک بنزین سوپر تولید می کنیم، بخش عمده ای از بنزین تولیدی 
کشــور کیفیت یورو ۴ و 5 را دارند اما برخی پاالیشــگاه ها هنوز 
تــوان این را ندارند که بنزین یورو ۴ تولید کنند. بنابراین در این 
زمینه وضعیت مناسبی نداریم، اما نمی توانیم بگوییم هوا فقط به 
خاطر کیفیت بنزین آلوده است. اتومبیل های فرسوده و تاکسی ها 
مسافت زیادی در تهران طی می کنند، موتورخانه ها و واحدهای 
نیروگاهی که فرآورده نفتی مصرف می کنند همه اینها می توانند 

باعث آلودگی هوا شوند.
وی ادامه داد: ما در یک مرحله توانستیم سرب را از بنزین حذف 
کنیم که در کاهش آلودگی تهران بسیار موثر بود ولی اکنون به 

نظر می رسد بقیه آالینده ها بیش از بنزین تاثیر دارند.
حســینی بیان داشت: ممکن است نتوانیم به تمام مناطق کشور 
بنزین با کیفیت تحویل دهیم اما عمده بنزین تحویلی باکیفیت 
خوبی اســت ضمن اینکه خودروها هم اســتاندارد نیستند، اگر 
بتوانیــم ۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون لیتر ظرفیت تولید بنزین را حفظ 
کنیم امسال نیازی به استفاده از بنزین پتروپاالیشگاه ها و واردات 

نخواهیم داشت.

راهکارهای کاهش مصرف؛ از کنترل خودروها تا قاچاق
وی در ادامــه بــه راهکارهای کنترل مصــرف پرداخت و گفت: 
مهم تریــن راهکار برای کنترل مصرف این اســت کــه اوال نگاه 
سیســتمی داشته باشــیم، هرچه بتوانیم از سیستم های آی تی 
استفاده کنیم قطعا حضور مردم برای پیگیری کمتر خواهد بود 
هرچه محل فعالیت کارکنان نزدیک منازل مســکونی باشد در 
کاهش مصرف سوخت موثر اســت، اکنون در هر ۱۰۰ کیلومتر 
تا ۱5 لیتر هم مصرف ســوخت داریم و این در حالی اســت که 
خودروهای اســتاندارد ۴ تا ۶ لیتــر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف 
دارند، اگر بتوانیــم 7 تا 8 درصد در مصرف پیمایش خودروهای 
بنزینی صرفه جویی کنیم قطعا بســیار تاثیر دارد. رئیس هیات 
مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: حدود ۲7 میلیون خودرو در کشــور تردد می کنند، عمده 
مصرف بنزین و بخش زیادی از مصرف گازوئیل مربوط به حمل 
و نقل اســت اگر بتوانیم مصرف بنزین را بهینه کنیم خیلی موثر 
است. ضمن اینکه قاچاق نقش باالیی دارد، تفاوت قیمت ۲۰ هزار 
تومانی در هر لیتر بین ایران و دیگر کشورها در قاچاق موثر است، 
عــالوه بر این تعدیل قیمت ها هــم می تواند عاملی برای مصرف 

کمتر بنزین در کشور باشد.

قیمت نفت روز چهارشنبه با امیدواری بازار به بهبود تقاضای چین برای سوخت، 
باالتر رفت اما نگرانی ها نسبت به احتمال وقوع رکود اقتصادی و ازسرگیری فعالیت 
تاسیســات انرژی آمریکا بر اثر طوفان زمستانی مختل شده بود، روند افزایشی را 
محدود کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در فوریه با 
9 ســنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به 8۴ دالر و ۴۲ ســنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت نفت آمریکا با ۱۰ ســنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به 79 دالر و 
۶۳ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص تحت تاثیر فضای خوش بینانه بازار، 
روز سه شــنبه به باالترین حد خود در ســه هفته اخیر صعود کرده بودند.اقدام 
چین در بازگشــایی مرزهای خود در ماه آینده پس از ســه سال محدودیت های 
ســخت گیرانه برای رفت و آمد و کسب و کار که با هدف مقابله با شیوع بیماری 
کووید انجام شــده بود، بازار را نسبت به افزایش تقاضای این کشور برای سوخت، 
امیدوار کرد. با این حال، بیمارستانهای چین به دلیل افزایش موارد ابتال به کووید 

۱9، تحت فشــار شدیدی قرار دارند.کلودیو گالیمبرتی، نائب رئیس ارشد شرکت 
ریستاد انرژی اظهار کرد: تســهیل سیاست کووید ۱9 توسط چین، تاثیر مثبت 
کوتــاه مدتی به خصوص بر هواپیمایی بین المللی خواهد داشــت. اما برای عادی 
شدن کامل تقاضای چین، باید دو ماه دیگر صبر کنیم.انتشار خبر تصمیم روسیه 
برای ممنوعیت صادرات نفت به کشــورهایی که مکانیزم سقف قیمت غربی را به 
اجرا گذاشــته اند، عامل دیگری بود که از افزایش قیمت ها پشــتیبانی کرد. لئون 
لی، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در این باره گفت: اگر چه ممنوعیت 
فروش نفت توسط روسیه، میزان عرضه را کاهش خواهد داد اما با تقاضای کمتر 
به دلیل رکود اقتصادی جهانی احتمالی در سال آینده، جبران خواهد شد.بر اساس 
گزارش رویترز، شــرکت های پاالیش نفت در آمریکا روز سه شنبه در تالش برای 
ازسرگیری فعالیت دهها پاالیشگاه بودند که بر اثر سرمای شدید، فلج شده اند. روند 
احیای فعالیت بعضی از این پاالیشگاه ها تا ژانویه طول خواهد کشید. تولید بر اثر 

سرمای قطبی که دما را به زیر صفر رسانده، مختل شده است و تولید نفت و گاز 
از داکوتای شــمالی تا تگزاس کاهش پیدا کرده است.در این بین، تحلیلگران در 
نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته ۱.۶ میلیون 
بشکه کاهش پیدا کرده است. آمار موسسه امریکن پترولیوم روز چهارشنبه و آمار 

اداره اطالعات انرژی آمریکا روز پنج شنبه منتشر خواهد شد.

قیمت نفت باالتر رفت
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گزیده خبر

هشدار ایساکو درباره خرید قطعات از 
فروشگاه های اینترنتی

شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو نســبت به خرید قطعات تقلبی در 
ســامانه های معتبر فروش اینترنتی کشــور به هموطنان هشدار داد.ایکوپرس- 
شــرکت ایساکو در ادامه روند مبارزه با پدیده شوم جعل و تقلب در حوزه لوازم 
یدکــی خودرو و در جدیدترین اقدام خود موفق به کشــف و انهدام یکی دیگر 
از مراکــز تولید و توزیع  قطعات تقلبی تحت برند ایســاکو شــد که در یکی از 
ســایت های معروف فروش اینترنتی به فروش این مجعوالت اقدام کرده بود.به 
گزارش روابط عمومی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، این شرکت به 
منظور کوتاه کردن دست سودجویانی که با فروش لوازم یدکی تقلبی و مجعول 
به نام این شــرکت جان و مال مردم را با مخاطره مواجه می کنند، مراکز عرضه 
لوازم یدکی خودرو را به صورت مســتمر مورد رصد و پایش قرار داده است؛ در 
همین راســتا تاکنون بیش از ده ها مرکز جعل قطعات، بسته بندی، برچسب و 
نوسازی قطعات مستعمل را به نام این شرکت و سایر خودروسازان کشور کشف 
کرده و با همکاری مراجع قضایی از چرخه تولید، توزیع و فروش آن ها جلوگیری 
به عمل آورده اســت.در همین رابطه مدیر عامل ایساکو یادآور شد: این شرکت 
تاکنون با هیچ یک از شــرکت های فروش اینترنتی، برنامه قطعی مشترکی برای 
فروش قطعات اصلی ایســاکو با بسته بندی و لیبل و هولوگرام مخصوص به اجرا 

نگذاشته است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:
کمبود سیمان در کشور وجود ندارد

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با وجود کاهش گاز تحویلی به کارخانجات ســیمان، اما با تحویل سوخت دوم 
)مازوت( برنامه های تولید به قوت خود باقی است و هیچ کمبودی در این زمینه 
وجود ندارد.»سیف اهلل امیری« امروز )یکشنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا با اشاره به مطالب عنوان شده توسط دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان 
و قطعی گاز ۵۴ کارخانه ســیمان، افزود: قطعی گاز کارخانجات به هیچ عنوان 
صحت ندارد، بلکه گاز تحویلی به آنها کاهش یافته اســت و در مجموع روزانه ۶ 
میلیون متر مکعب گاز تحویل سیمانی ها می شود.وی گفت: قطعی های گاز هم 
با برنامه بوده و برای صنایع فوالدی و سیمانی اعمال شده است، اما در تابستان 
گذشته و در تعامل با وزارت نفت نسبت به تامین سوخت جایگزین )مازوت( برای 

کارخانجات سیمان اقدام شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

مدیرعامل گروه سایپا: 
خودرو چانگان CS35 پالس به زودی در 

بورس کاال عرضه می شود
 مدیرعامل بانک تجارت و تعدادی از معاونان این بانک 
ضمن حضور در ســایپا و بازدیــد از خطوط تولید این 
شــرکت، در جلسه ای با مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا در خصوص افزایش تعامل بین دو مجموعه به 
گفتگو نشســت.به گزارش ســایپانیوز، در این مراسم 

محمدعلی تیموری ضمن تقدیر از حمایت بانک تجارت از تولید در سایپا گفت: 
از ابتدای حضورم در ســایپا و در شرایط سخت مالی،  بانک تجارت با حضور و 
حمایت، ســایپا را تنها نگذاشت و به تولید کمک کرد.او افزود: امسال سایپا 90 
هزار خودرو بیشتر از سال گذشته تولید و عرضه کرده است که این مهم با تالش 
همه همکاران در گروه سایپا محقق شده است.تیموری با بیان اینکه فروش سایپا 
از 3۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از 7۶ هزار میلیارد تومان در 
سال جاری رسیده، گفت: این افزایش تولید و تحویل محصوالت قطعا با حمایت 
سیســتم بانکی صورت گرفته اســت که بانک تجارت بیش از   ۶0 درصد این 
حمایــت و ایجاد نقدینگی را از طریق اوراق گام، SCF و تمام ابزارهای مالی که 
بانک مرکزی مصوب کرده در اختیار تولید قرار داده اســت.او تاکید کرد: سایپا 
در شرایط فعلی بیش از 100 هزار میلیارد تومان فروش و درآمد خواهد داشت 
و به عنوان اولین شــرکت، خودروهای چانگان را در سه مدل وارد خواهد کرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: از هفته بعد اولین عرضه خودرو چانگان 
CS3۵ پــالس در بورس کاال انجام خواهد شــد و انتظار داریم بانک تجارت در 

واردات خودرو نیز حمایت الزم را داشته باشد.

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد
 فروش خودروهای وارداتی از هفته

 سوم دی ماه
سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر افزایش سرعت فروش خودروهای وارداتی 
از روزهای آینده، از ثبت ســفارش واردات ۲7 هزار دســتگاه خودرو خبر داد.به 
گزارش ایسنا، امید قالیباف گفت: ثبت سفارش خودرو تا پایان هفته آینده به ۴0 
هزار دستگاه خواهد رسید و همزمان عرضه و فروش خودروها به صورت تحویل 
فوری و ســه ماهه از هفته ســوم دی ماه در بورس کاال برنامه ریزی شده است.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: روند ورود خودرو نیز سرعت بیشتری خواهد 
گرفت و هدف گذاری واردات 100 هزار دســتگاه تا پایان ســال محقق خواهد 
شد.گفتنی اســت که شــنبه هفته جاری ) 3دی ماه ( نخستین شناور حامل 
محموله خودروهای وارداتی در بندر »لنگه« پهلودهی و کار ترخیص نخستین 
خودروهای وارداتی به کشور پس از پنج سال وقفه، آغاز شد.این محموله شامل 
۲۲ خودرو و ۶ نمونه محصوالت کیا از جمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت 
)شاسی بلند( و اسپورتیج )شاســی بلند( است که از کره جنوبی، وارد بندرگاه 
بنادر و دریانوردی غرب اســتان شد. قرار اســت این محموله برای ترانزیت به 

گمرک شهریار تهران بارگیری شود.

کشنده امپاور BD500 به بورس کاال 
می رود

بهمن دیزل کشنده امپاور BD۵00 را روز یکشنبه ۲7آذر با قیمت پایه سه 
میلیــارد و 130 میلیون تومان با روش عرضه در بورس کاال عرضه می کند. 
خریداران برای انجام این معامالت باید کد ســجام داشته باشند.; سررسید 
قرارداد سلف این خرید 30 بهمن 1۴01اعالم شده است. این عرضه سومین 
تجربــه فروش امپاور BD۵00 در بورس کاال خواهد بود.BD۵00 کشــنده 
تک محور و پرقدرت و مدرن بهمن دیزل اســت. این کشنده به کولر درجا 
بوده و توانســته مجوز حمل کاالی خطرنــاک ADR را اخذ کند. امپاور با 
موتور CC 11800 توربو مجاز به حمل ۴۴ تن وزن بوده و از یک گیربسک 
1۲ ســرعته AMT مدل TRAXON از برندZF بهره می برد.سیستم تعلیق 
اکســل عقب امپاور تمام پنوماتیکی بوده که به واســطه ۴ بالن و سیستم 
کنترل ECAS امکان تنظیم ارتفاع اکســل عقب و ذخیره ارتفاع مدنظر را 

فراهم می کند. 

 فوالدی ها در ۸ ماهه امسال چقدر 
صادر کردند؟

طبق آمار، طی هشــت ماهه ســال جاری بالغ بر 9 میلیــون تن صادرات 
اقالم فوالدی صورت گرفته که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته برای 
همه مقاطع تخت، محصوالت، شــمش فوالد و آهن اسفنجی کاهشی رقم 
خورده اســت و تنها میزان صادرات مقاطع طویل شــش درصد بیشــتر از 
میزان صادرات آن در هشــت ماهه 1۴00 است.بر اساس آماری که توسط 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایســنا قرار گرفت، طی هشت 
ماهه امســال یک میلیون و 878 هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده 
که نســبت به یک میلیون و 780 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال 
گذشته شش درصد بیشتر شده است.صادرات سایر اقالم فوالدی در مجموع 
هشت ماهه 1۴01، همچون مقاطع تخت، محصوالت فوالدی، شمش فوالد 
و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت صادرات دو تا 3۵ 

درصدی داشته است.  
از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه، ۲۶۵ هزار تن مقاطع طویل تخت و 
۵۴3 هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که بیشترین میزان افت را داشته اند. 
در مدت مشــابه سال گذشــته ۴07 هزار تن مقاطع تخت و 8۲7 هزار تن 
آهن اســفنجی صادر شده است. بر این اســاس مقاطع تخت 3۵ درصد و 
آهن اســفنجی 3۴ درصد کاهش صادرات را تجربه کرده اند.صادرات شمش 
فوالد )فوالد میانی( با افت پنج درصدی از چهار میلیون و 800 هزار تن به 
چهار میلیون و ۵70 هزار تن رسیده است.از مجموع کل شمش صادر شده، 
یک میلیون و 83 هزار تن سهم اسلب است که صادرات آن در هشت ماهه 
امســال 31 درصد کمتر از میزان صادر شــده در مدت مشابه سال گذشته 
است. همچنین سه میلیون و ۴87 هزار تن بیلت وبلوم صادر شده که هشت 
درصد بیش از میزان صادرات آن در هشــت ماهه 1۴00 اســت.در نهایت 
صادرات محصوالت فوالدی دو درصد نسبت به صادرات آن در هشت ماهه 
سال گذشته کاهش یافته و از دو میلیون و 187 هزار تن صادرات در هشت 
ماهه 1۴00 به دو میلیون و 1۴3 هزار تن در مجموع مدت مشــابه ســال 

جاری رسیده است.

فاطمی امین خبر داد

جزئیات عرضه خودروهای داخلی و خارجی در شش ماه آینده
وزیــر صمت از برنامه ریــزی برای عرضه ۲00 هــزار خودروی 
خارجی طی ۶ ماه خبر داد و گفت: طی شــش ماه آینده 700 
هزار خودروی داخلی و ۲00 هزار خودروی وارداتی عرضه خواهد 
شد که در قالب طرح های فروش فوری یا پیش فروش چندماهه 
خواهد بود.به گزارش ایســنا، ســیدرضا فاطمی امین در برنامه 
تلویزیونی پایش با بیان اینکه تا پایان سال جاری اکثر واحدهای 
تولیدی به سامانه پایش وزارت صمت متصل می شوند و تمام آمار 
مواد اولیه، هزینه ها و تولیدات آنها به طور برخط در دسترس قرار 
می گیرد، گفت: تاکنون ۲0 هزار واحد تولیدی از 70 هزار واحد و 
بیش از 11 هزار واحد فروشگاهی از ۴00 هزار واحد خرده فروشی 
به این سامانه متصل شده اند. البته تقریبا تمام واحدهای معدنی و 
صادراتی به این سیستم متصل شده اند. با اطالعاتی که به دست 
آمده به راحتی می توانیم برنامه ریزی کنیم یا از بحران های پیش 

رو جلوگیری کنیم.  
وی افزود: این ســامانه قدرت پیش بینی، اشــراف بر اطالعات و 
کنترل را افزایش می دهد. مثال در خردادماه امسال شایعه قطع 
برق کارخانجات سیمان پخش شــد که موجب افزایش قیمت 
ســیمان در بازار شد، اما ســریعا قیمت پایین آمد. دلیل پایین 
آمــدن آن، هم این بود که بــا توجه به این اطالعات، به گونه ای 
برنامه ریزی کردیم که بین مصرف مواد اولیه ســیمان و فروش 
محصول نهایی آن، توازن ایجاد شود و از کمبود سیمان در بازار 
جلوگیری شد. همچنین یکی از وظایف وزارت صمت جلوگیری 
از تعطیلی واحدهای تولیدی است که سامانه پایش آن را محقق 
می کند. همچنین این سامانه از تخلفات و مفسده ها و انحرافات 
مالی هم جلوگیری می کند.وزیر صمت با اشــاره به اینکه وزارت 
صمت بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده 
دارد، گفــت: وزارت صمت متولی ۲7 صنعت و بخش اقتصادی 
کشور اســت که خودرو فقط یکی از آنها است، اما خودرو آنقدر 
مــورد توجه قرار گرفته که ســایر بخش های صنعت و معدن را 

تحت الشعاع قرار داده است. 

 جریان کاال به جریان مالی متصل می شود
فاطمی امین همچنین با بیان اینکه برنامه دولت، متصل کردن 
جریان کاال در کشــور به جریان مالی است، گفت: با این اتصال، 
جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها و اقدامات پنهانی گرفته می شود 
و از انحراف جریان کاال در کشــور جلوگیری می شود که به نفع 
تولید تمام خواهد شــد. بنابراین وزارت صمــت به یک وزارت 
دانش بنیان تبدیل خواهد شد به گونه ای که با در اختیار داشتن 
داده های گســترده، اقدام به تحلیل آنها کرده و سپس بر مبنای 

تحلیل ها برنامه ریزی درست کند.

 کاهش مصرف روغن با حذف ارز 4200
فاطمی امین در ادامه حذف ارز ۴۲00 تومانی را ضروری توصیف 
کرد و گفت:  امســال روغن خوراکــی ۲۶ درصد کاهش تولید 
داشــت، اما وفور این کاال در بازار، نشان می دهد مازاد بر آن، به 

کشورهای همسایه قاچاق می شد.

با انباشتگی تورم در کشور مواجهیم
وی همچنین با اســتناد به اطالعات بانک مرکزی و مرکز آمار ، 
رشد صنعت در نیمه اول امســال را رشد باالیی توصیف کرد و 
درباره تاثیر آنها بر سفره مردم گفت: روند حرکتی صنعت، مثبت 
است، اما با انباشتگی تورم در کشور مواجهیم. سال های متمادی 
تورم باال در کشور حاکم بوده که سبب شده بین درآمد و هزینه 
مردم، فاصله ایجاد شــود. مردم ۴ ســال تورم باالی 30 درصد 
را تحمل کرده اند. دولت ســیزدهم تالش کرده با یارانه، بخشی 
از ایــن فاصله را جبران کند، اما بهتریــن راهکار، ایجاد تولید و 
اشتغال است که در حال پیگیری است. آمارهای اقتصادی بیانگر 
حرکت مثبت کالن اقتصاد است، اما همچنان به علت انباشتگی 
تورم، طعم این رشد مثبت به مردم نمی رسد، اما به زودی محقق 

خواهد شد.

وعده بهتر شدن اوضاع اقتصادی در آینده نزدیک 

وزیر صمت با بیان اینکه در تابســتان امســال در بخش صنعت 
مصرف برق ۲0 درصد بیشــتر شــد که نشان دهنده رشد تولید 
صنعتی اســت، گفت: به مردم حق می دهم که نگران معیشت 
باشــند، اما این نوید را می دهم که تمام تالشــمان را می کنیم 
و با تســهیل کســب وکارها و رفع موانع، وضعیت تولید را بهتر 
کنیم و برآورد ما این اســت که در آینده نزدیک اوضاع اقتصاد 

بهتر خواهد شد.

ثبت سفارش 2۷ هزار دستگاه خودرو
فاطمی امین درباره برنامه های صنعت خودروســازی هم گفت: 
در 9 ماهه امســال تقریبا به اندازه 1۲ ماه سال گذشته، خودرو 
تولید شــده اســت. به طور کلی در این صنعت اول باید انحصار 
در صنعت خودرو شکسته شود. برای همین هدف، خودروسازان 
کوچک را تقویت می کنیم و امسال سهم آنها از تولیدات خودرو 
تاکنون ۲ برابر شــده است. از سوی دیگر واگذاری خودروسازان 
را پیگیری می کنیم و طرح ســوم هم واردات اســت که عرضه 
۲00 هزار خــودروی خارجی طی ۶ ماه را برنامه ریزی کرده ایم. 
از ایــن پس محموله های متعدد خودروهای وارداتی وارد خواهد 
شد.این مقام مسئول با بیان اینکه ۲7 هزار دستگاه خودرو ثبت 
ســفارش شــده که بخش زیادی از آنها 10 هزار دالر یا کمتر 
هستند و خودروهای اقتصادی محسوب می شوند، گفت: با عرضه 

خودروهای وارداتــی و ایجاد رقابت در بــازار، به تدریج قیمت 
خودروهــای تولید داخل و خودروهای کارکــرده پایین خواهد 
آمد و کل بازار تنظیم خواهد شــد.وی مشکل صنعت خودرو را 
عدم توازن بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: چنین مشکلی در 
صنعــت لوازم خانگی وجود ندارد زیرا آنقدر عرضه و تولید لوازم 
خانگی بــاال رفته که دیگر هیچ کمبودی در بــازار وجود ندارد 
و امســال با وجود افزایش نرخ ارز، دیگر کســی به دنبال خرید 
سرمایه ای لوازم خانگی نمی رود. اما در مورد خودرو چون عرضه 
کمتر از تقاضا است، فضای ســرمایه ای در بازار آزاد ایجاد شده 
است. این در حالی است که قیمت خودرو در بازار به علت رواج 
ســوداگری باال رفته است. راهکار رفع این معضل افزایش عرضه 
و کنترل تقاضا با تصویب مالیات بر عایدی ســرمایه اســت که 
امیدواریم نمایندگان مجلس هرچه سریع تر این طرح را تصویب 
کند.وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ضد داللی 
است و دالالن باید نگران اجرای این نوع مالیات باشند، نه مردم، 
درباره وضعیت عرضه خودرو گفت: طی شــش ماه آینده 700 
هزار خودروی داخلی و ۲00 هزار خودروی وارداتی عرضه خواهد 
شد که در قالب طرح های فروش فوری یا پیش فروش چندماهه 
خواهد بود. این حجم از عرضه، بسیاری از تقاضا را پاسخ خواهد 

داد و آشفتگی موجود را رفع خواهد کرد.

عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی
وزیر صمت در ادامه درباره نقش بورس کاال در ایجاد شــفافیت 
در بازار مواد اولیه گفت: برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت، 
راهــکار اصلی مهار قیمت مواد اولیه اســت. در وزارت صمت، با 
عرضه محصوالتی مثل فوالد و ســیمان در بورس کاال توانستیم 
تــورم تولیدکننده در این صنایــع را پایین بیاوریم. همچنین با 
اقداماتی همچون حذف سهمیه بندی ها و کنترل سودهای مازاد،  
در یک سال اخیر در قیمت محصوالت فوالدی ثبات ایجاد شده 
است. این در حالی است که در اوایل سال جاری در جهان قیمت 
محصوالت فوالدی به شــدت افزایش پیدا کــرد، به طوری که 
قیمت میلگرد در ایران نصف قیمت میلگرد در ترکیه شده بود. 
بنابراین علت ثبات قیمت محصوالت پایین دستی همچون لوازم 
خانگی، کنترل قیمت مواد اولیه آنها در بخش محصوالت فوالدی 
بوده اســت.فاطمی امین یکی از اهداف وزارت صمت را افزایش 
قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: ثبات قیمت لوازم خانگی 
در همین راستا بوده اســت.وی در پایان درباره هوشمندسازی 
معادن نیــز گفت: با این اقدام، اطالعــات بهره برداری از معادن 
با پهپاد به دســت می آید و برنامه های اســتخراج معادن به یک 
ســامانه متصل می شود تا تمام فرآیند کارهای معدنی، شفاف و 

قابل رصد شود.

طبق آخرین آمار مرکــز ثبت دامنه 
کشــوری ایــران، از ابتــدای ثبــت 
دامنه های فارســی در کشور تاکنون، 
پســوند ir با یــک میلیــون و ۴89 
هزار دامنه  فعال در صــدر قرار دارد.

به گزارش ایســنا، دامین یــا دامنه 
)Domain( نامی است که وب سایت از 
طریق آن قابل دستیابی بوده و به  طور 
کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل 
شده است. نام دامنه بخشی است که 
گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و 
آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید. 
پســوندهای مجاز و معتبــر در واقع 
پسوندهایی هستند که توسط کمیته 
مخصوص تأیید و تصویب پســوندها 
یعنــی آیکن )ICANN( تأیید شــده 
باشند. نمونه های پسوندهای متداول 
com، org و ir هســتند و انتخــاب 
نام دامنه مناســب و ســاده بســیار 
مهم بوده و همچنیــن در رتبه بندی 
جســت وجوی  نتایــج   )Ranking(
گوگل نیز تأثیرگذار اســت.در همین 
رابطه بــه تازگی مرکز ثبــت دامنه 
کشــوری ایــران طی یــک اطالعیه 
ای اعالم کرده اســت از ابتدای سال 
1۴0۲ کلیه درخواســت های مرتبط 
بــا دامنه نقطــه آی آر فقط از طریق 
شناسه های کاربری احراز هویت شده 
پذیرفته خواهد شــد و به هیچ یک از 
درخواســت های ارسالی )اعم از ثبت، 

تمدیــد، لغو، انتقــال و نظایر آن( در 
شناســه های کاربری فعلی ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
در این راستا از متقاضیان دعوت شده 
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق 
خود، در اسرع وقت با مراجعه به این 
لینک، نســبت به تکمیــل اطالعات 
شناســه کاربری و احراز هویت اقدام 
کنند و مســئولیت عدم اقدام در این 

خصوص بر عهده کاربر می باشد.

آخرین آمار دامنه های فارسی

طبق این گزارش، در ایران پژوهشگاه 
دانش هــای بنیــادی از جمله مراکز 
اصلی برای ثبت دامنه های اینترنتی به 
شمار می رود و هر کاربری که تمایل 
به ثبت دامنه ای برای بازگشایی سایت 
خود داشــته باشد، باید به سایت این 
مرکــز  یا یکی از نمایندگان فعال آن 
در ســطح کشــور مراجعه کند. این 
پژوهشــگاه هم چنین آماری دقیق از 
دامنه های ایرانی را به دست می دهد.  
طبــق آخرین آمار موجــود در مرکز 
ثبت دامنه کشــوری ایران، از ابتدای 

ثبت دامنه های فارســی در کشــور 
تاکنــون یک میلیــون و ۴98 هزار و 
10۶ دامنه ثبت شــده است و از بین 
پسوندهای ثبت شده ی فارسی، پسوند 
ir بــا یک میلیون و ۴89 هزار و 799 
دامنه  فعال در صدر قرار دارد که نشان 
می دهد بیش ترین ســهم متعلق به 
 ،ir همین پسوند اســت.پس از دامنه
دامنه co.ir با ۴۲03 مورد، دامنه ایران 
با 1۵۵7 مورد و دامنه ac.ir با 1188 
هم چنین  هســتند.  فعــال  دامنه ی 
دامنه هــای دیگری وجــود دارند که 
کمتر از 1000 مورد به نام آن ها ثبت 
شده اســت. دامنه id.ir با ۶7۴ مورد، 
sch. با ۲3۶ مورد، دامنه org.ir دامنــه

ir با ۲۲۲ مورد و دامنه gov.ir با ۲00 
مورد نیز در رتبه های بعدی لیســت 
قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شــده 
نیز متعلق به دامنه net.ir با ۲7 دامنه 
فعال است.به گفته مسووالن، با توجه 
به اینکه مطابق با ســند طرح کالن 
شــبکه ملی اطالعات، توسعه خط و 
زبان فارســی تا سال 1۴0۴ به عنوان 
یکی از اهداف راهبردی در نظر گرفته 
شده و دامنه فارسی ایران تأثیر زیادی 
در تحقق این هدف دارد، پیشــنهاد 
می شود که امکان ثبت دامنه فارسی 
برای اســتارت آپ ها و کســب وکارها 
سریع تر از سازمان های دولتی فراهم 

شود.

 .ir احراز هویت برای دامنه
اجباری شد؟

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان 
اظهار داشــت: در حال حاضر 33 فروند کشتی 
بــر روی آب مانده  اســت و در حــال حاضر 3 
میلیون و ۴80 هزار تن کاالی اساســی در انبار 
موجود اســت و مجموع کاالی اساسی باقیمانده در لنگرگاه و اسکله و انبار ۵ میلیون 
و 70۴ هزار تن اســت که البته این میزان را کاالی رسوبی تلقی نمی دانیم.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، بهروز آقایی در نشست خبری امروز با بیان اینکه هر چند استان 
خوزستان را به عنوان یک اســتان نفتی می شناسند اما این استان یکی از اصلی ترین 
استان های دریایی  کشور محسوب می شود، اظهار داشت: ۲۵ درصد سواحل کشور به 
طول 118۶ کیلومتر در استان خوزستان واقع شده  و  دارای 300 کیلومتر مرز دریایی 
است.وی با بیان این ظرفیت بنادر خوزستان با 80 میلیون تن می رسد، گفت: ظرفیت 
بندر امام ۶0 میلیون تن اســت و در ۶ ماه اول امســال ۲۲ هزار ساعت حجم علمیات 

دریایی در بنادر خوزستان بوده و بیش از 8 هزار پهلوگیری و جداسازی انجام شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ادامه داد: بندر امام بزرگترین بندر تجاری 
کشور اســت که درافت بیش از 1۴ متر دارد و دارای ۴0 پست اسکله است. همچنین 
بندر امام پســکرانه بیش از 7۵ درصد جمعیت کشور را مشمول می شود.آقایی با اشاره 
به ساخت بندر بزرگ خلیج فارس افزود: در حال حاضر 7۵ درصد از ظرفیت بندر امام 
تکمیل شده و طبق استانداردهای بین المللی بنادری که باالی ۶0 درصد تکمیل ظرفیت 
داشــته باشند باید به سمت توسعه و احداث اسکله های جدید بروند. از این رو از ۶ ماه 
گذشته احداث بندر بزرگ خلیج فارس مطرح شد و مطالعات اولیه آن انجام شده است.

وی تاکیــد کرد: بندر بزرگ خلیج فارس با درافت بین 3۵ تا ۴0 کیلومتر عمیق ترین 
بندر در حوزه خلیج فارس و منطقه محسوب خواهد شد و از آنجایی که این جانمایی 
در نظر گرفته شده برای ساخت بندر بزرگ خلیج فارس، متصل به تمام مدهای حمل و 
نقل است، هزینه های جابه جایی کاال را به کمترین سطح خود می رساند.مدیر کل بنادر 

و دریانوردی استان خوزســتان با اشاره به موجودی کاال در بندر امام اظهار داشت: در 
ده ماه اول امسال 1۲ میلیون کاالی اساسی در بندر امام تخلیه شده که تا به امروز 10 
میلیون تن کاالی اساسی از بنادر خارج شده است. همچنین تا به امروز 100 هزار کانتینر 
در این بندر با ۲۲0 شــناور تخلیه شد و 10 درصد از این حجم از کاال از طریق ریل و 
حدود 90 تا 9۲ درصد با کامیون و از طریق جاده از بندر خارج شده است.آقایی در پاسخ 
به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد کشتی حامل کاال بر روی آب مانده  
اســت، گفت: در حال حاضر 33 فروند کشتی بر روی آب مانده  است و در حال حاضر 
3 میلیون و ۴80 هزار تن کاالی اساسی در انبار موجود است و مجموع کاالی اساسی 
باقیمانده در لنگرگاه و اسکله و انبار ۵ میلیون و 70۴ هزار تن است که البته این میزان 
را کاالی رســوبی تلقی نمی دانیم.آقایی با اشاره به دالیل انبارش این میزان کاال تاکید 
کرد: این میزان کشتی عمدتا مشکالت اسنادی ارزی یا رد و بدل اسناد بین فروشنده و 
خریدار دارند اما در دی ماه بخشی از مشکالت مرتفع شد و ۶ میلیون و ۴00 هزار تن 
کاالی موجودی به ۵ میلیون و 700 تن رسید .آقایی درباره الیروبی اروندرود تاکید کرد 
: ما راغب به الیروبی دهانه اروند هستیم و ۴ الیروب به این منطقه اختصاص دادیم و با 
الیروبی این منطقه بنادر خرمشهر احیا خواهد شد اما عراق در حال حاضر تمایلی برای 

الیروبی این منطقه ندارد و عراق از الیروبی اروند کنار کشید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

٣٣ فروند کشتی بر روی آب مانده  است
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کدامبانکهااوراقباسود۲۳درصدعرضهمیکنند؟
 اوراق گواهی سپرده مدت دار با نرخ سود ۲۳ درصد و معاف از مالیات،  هم اکنون در ۲۵ بانک عرضه می شود.به گزارش ایسنا، با صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت 
دار برای هشــت بانک، بانک های ملت،  تجارت، ســپه، کشــاورزی،  کارآفرین، صادرات ایران، دی و پست بانک و افزوده شدن این بانک ها به مجموع ۱۷ بانکی که پیش ازاین 
مجوز صدور این گواهی را داشتند، تعداد بانک های ارائه کننده این گواهی به ۲۵ بانک رسید.پیش از این بانک های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، 
پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئال و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک ها و مؤسسات اعتباری بودند 
که از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده  بودند. همچنین تقاضای مابقی بانک ها در این زمینه نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.گفتنی است؛ انتشار 

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در نشست روز سوم دی ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.

گزیده خبر

یاسر مرادی، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران خبر داد
پرداخت۲٠٧هزارمیلیاردریالتسهیالت

حمایتیبانکصادراتایران
 رئیــس هیئت مدیره بانک صــادرات ایران از پرداخت ۲٠۷ هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی در قالب وام های قرض الحسنه و تسهیالت با نرخ های ترجیحی 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی اظهار کرد: بانک 
صادرات ایران در ٩ ماه اول سال جاری به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی 
بیــش از ۱۲٨ هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه ازدواج به ۱۲٨ هزار نفر، ۲۷ 
هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزندآوری، ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ودیعه مسکن، ۲۷٠٠ میلیارد ریال تسهیالت طرح های زیربنایی و حدود ۱۱ هزار 
و ۵٠٠ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان 
بهزیســتی و بنیاد برکت پرداخت کرده اســت.وی افزود: بانک صادرات ایران در 
این راستا از توجه به سایر بخش های نیازمند جامعه نیز غافل نبوده به نحوی که 
حمایت از اشتغال یا آزادی زندانیان و همچنین کمک به آنها در قالب تسهیالت 
ستاد دیه، وام های قرض الحسنه بیماران صعب العالج، ودیعه مسکن مددجویان 
ســازمان های حمایتی، وام های ضروری، ایجاد نیروگاه های خورشیدی با معرفی 
نهادهای حمایتی، تسهیالت اشتغالزایی در اختیار استانداری ها توسط این بانک 

با جدیت دنبال می شود.

طی حکمی از سوی سرپرست بانک مسکن؛
»دلوریانزاده«بهعنوانسرپرستمعاونت
مدیرعاملدرامورمنابعانسانیبانکمسکن

منصوبشد
طی حکمی از ســوی سرپرست بانک مســکن، دلوریان زاده به عنوان سرپرست 
معاونت مدیرعامل در امور منابع انســانی بانک مســکن منصوب شد.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، مراسم معارفه »علی اکبر دلوریان زاده« 
عضو جدید هیات عامل و سرپرســت معاونت مدیرعامل در امور منابع انسانی با 
حضور دکتر علی عســکری سرپرست بانک مسکن، سید محسن فاضلیان عضو 
هیات مدیره و معاون امور اعتباری و صابر عســکرپور عضو هیات مدیره و معاون 
امور مالی، اعضای هیات عامل و جمعی از مدیران و معاونان حوزه منابع انســانی 
برگزار شد.دکتر عسکری با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی 
به ویژه در بانک مســکن به عنوان یک بانک تخصصی محسوب می شود، گفت: 
بانک مســکن با توجه به حضور نیروهای انسانی متخصص در آن دارای ظرفیت 
انسانی بســیار باالیی است که امیدواریم با تجربه و دانشی که آقای دلوریان زاده 
دارند، در راســتای آزادسازی ظرفیت نیروی انسانی و بالفعل کردن استعدادها و 
توانایی کارکنان بانک مسکن گام های مثبتی برداشته شود.دلوریان زاده نیز در این 
جلسه با بیان اینکه دانش یک منبع بی انتهاست و دانایی مهمترین عاملی است که 

تاثیر مستقیمی بر رشد سازمان ها دارد گفـت: باید ظرفیتی ایجاد کرد .

عرضهاوراقگواهیسپردهسرمایهگذاری
عامباسود۲۳درصددربانکتوسعهتعاون

شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشــور اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده 
سرمایه گذاری عام با سود ۲۳ درصد می نمایند.فروش این اوراق صرفاً برای افراد 
حقیقی ایرانی باالی ۱٨ ســال مجاز است و مدت این اوراق حداکثر یکساله می 
باشــد.در این نوبت اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام با سود علی الحساب 
این اوراق به صورت ماهانه و معاف از مالیات می باشد و مدت زمان سپرده گذاری 

یک ماهه و قابل تمدید می باشد.

پرداخت81هزارفقرهتسهیالتفرزندآوری
توسطبانکملیایران

بانک ملی ایران پیرو قانون بودجه سال ۱4٠۱ در راستای اجرای »قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت« تسهیالت فرزندآوری را بی وقفه پرداخت می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک پرداخت وام قرض الحســنه 
فرزندآوری را در راســتای حمایت از خانواده و افزایش جوانی جمعیت کشور به 
جد دنبال می کند، به نحوی که در همین مدت در مجموع از ابتدای آبان سال 
گذشته تا پایان آبان ماه امسال تعداد ٨۱ هزار و ٩ فقره تسهیالت فرزندآوری به 
متقاضیان و خانواده های واجد شــرایط پرداخت کرده است.بانک ملی ایران در 
همین مدت در راســتای پرداخت تسهیالت فرزندآوری ۳۳ هزار و ۱۳4 میلیارد 
ریال به خانواده های واجد شــرایط این تسهیالت را پرداخت کرده است.بر این 
اساس، شــعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد فقره تسهیالت اعطایی به طور 
متوســط بیش از ٩٠ فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری در هر روز طی این مدت 
پرداخت کرده است.افزون بر این بانک ملی ایران از ابتدای فروردین تا پایان آبان 
ماه امسال نیز تعداد ٨٠ هزار و ۲6۵ فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به 
ارزشــی بالغ بر ۳۳ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به متقاضیان و خانواده های واجد 

شرایط پرداخت کرده است.

فروشاوراقگواهیسپرده۲۳درصدیدر
بانکسپه

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار )ویژه سرمایه گذاری عام( با نرخ ۲۳ درصد 
در بانک سپه آغاز شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، به استناد مجوز 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کلیه اشخاص حقیقی ایرانی باالی ۱٨ سال 
می توانند با مراجعه به شــعب بانک سپه نسبت به سپرده گذاری از طریق اخذ 

اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد اقدام نمایند.

با هدف تکمیل سبد خدمات غیرحضوری؛
نسخهتحتوبهمراهبانکتجارتدراختیار

مشتریانقرارگرفت
 )PWA( بانک تجارت با هدف تکمیل سبد خدمات غیرحضوری نسخه تحت وب
همراه بانک تجارت را تهیه و پیاده سازی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
به منظور تکمیل سبد خدمات غیرحضوری و پوشش ریسک های احتمالی نسخه 
hb.tejaratbank. نســخه تحت وب همراه بانک تجارت از طریق نشانی IOS

ir در اختیار مشــتریان این بانک قرار گرفت.همراه بانک تجارت پیش از این در 
قالب دو نســخه اندروید و IOS ارائه می شد که از این پس با هدف تکمیل سبد 
خدمات غیرحضوری و سهولت کاربری مشتریان نسخه تحت وب این اپلیکیشن 
نیز فعال شد.مشتریان برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه استفاده از همراه 
www.tejaratbank. بانک تجارت می توانند به تارنمای بانک تجارت به آدرس

ir مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط مشــتریان این بانک به شماره ۱۵۵4 تماس 
حاصل کنند.

علیخوشکامبهعنوانسرپرست
جدیدمدیریتحقوقیصندوقتامین

خسارتهایبدنیمنصوبشد
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، معارفه 
و تکریم مدیر جدید و پیشــین حقوقی صندوق با حضور مدیرعامل 
و مدیران ســتادی برگزار شد.علی خوشکام پیش از این رئیس اداره 
حقوقی شعبه اصفهان صندوق بود.گفتنی است در پایان از زحمات و 
تالشهای آرش خدایاری در دوران تصدی مسئولیت مدیریت حقوقی 

صندوق قدردانی شد.

SLAمرکزارتباطبامشتریانبانک
قرضالحسنهمهرایران۹درصد

افزایشیافت
میزان ســطح استاندارد پاسخگویی )SLA( مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در سال های ۱۳٩6 تا ۱4٠٠ زیر ٨٠ 
درصد بوده، اما این استاندارد در ٩ ماه نخست سال ۱4٠۱ به بیش از 
٨٩ درصد رسیده است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، تعداد تماس های برقرار شــده با مرکز ارتباط با مشتریان 
این بانک در ســال ۱4٠۱ با رشد چشمگیری روبه رو بوده است. این 
روند با توجه به تسریع ارائه خدمات غیرحضوری و حرکت در مسیر 
تحقق بانکداری دیجیتال همچنان رو به افزایش اســت.تماس های 
برقرار شــده با مرکز ارتباط با مشــتریان بانک در سال گذشته یک 
میلیون و 4۲۳هــزار مورد بوده، در حالی که تنها در ٩ماهه ســال 
جاری بیــش از یک میلیون و 6۱۱هزار تماس بــا این مرکز برقرار 
شده اســت.تماس های ورودی به مرکز ارتباط با مشتریان به صورت 
ماهانه نیز روند افزایشــی داشته؛ به طوری که از ۱۲٠هزار تماس در 
فروردین، به ۳٠۷هزار تماس در آذر ماه رسیده است.با درون سپاری 
مرکز ارتباط با مشــتریان شاخص پاسخ به تماس های مشتریان نیز 
بهبود پیدا کرده؛ به طوری که متوسط این شاخص در ٩ ماه نخست 
ســال ۱4٠۱ به بیش از ٩٨ درصد رسیده است. این در حالی است 
که این شــاخص در ۲ سال گذشــته به ترتیب ٩۱ و ٩۲ درصد بوده 
است.میزان سطح استاندارد پاسخگویی)SLA( در سال های ۱۳٩6 تا 
۱4٠٠ زیر ٨٠ درصد بوده، اما این اســتاندارد در ٩ ماه نخست سال 
۱4٠۱ به بیش از ٨٩ درصد رسیده است.در ٩ماهه سال جاری »وام« 
دومین موضوع پرتکرار در تماس های برقرار شــده با مرکز ارتباط با 
مشتریان بانک بوده است. این در حالی است که اطالعات طرح های 
مختلف بانک قرض الحســنه مهر ایران، به صورت کامل در وب سایت 
بانک به آدرس www.qmb.ir قرار دارد و عالقه مندان می توانند با 
مراجعه به وب سایت بانک، اطالعات مورد نیاز خود درباره طرح های 
مختلف وام را دریافت کنند. همچنین اگر وامی دریافت کرده و نیاز 
به دریافت اطالعات درباره زمان و مبلغ اقساط خود را دارند، این کار 
از طریق اینترنت بانک و همراه بانک »مهریران« برای آن ها فراهم شده 
است.مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، به صورت 
۲4 ساعته و بدون تعطیلی، پاسخگوی پرسش های مشـتریان است. 
این مـــرکز با به کارگیری کارشناسان و با استفاده از ابزارهای نوین 
و با ســاختاری مشــتری مدار و خدمت محور، ارتباطی دو سویه را با 

مشتریان برقرار کرده است.

خوش حساب ترین استان ها در وصول چک کدامند؟
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در آبان امســال 
نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی ۲.4 درصد افزایش 
و مبلغ آن ها نیز ۲.٨ درصد کاهش داشته که استان های گیالن 
و البرز خوش حســاب ترین اســتان ها در وصول چک بوده اند.

به گزارش ایســنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان 
مبادالت چک منتشر کرده نشان می دهد که در آبان ماه سال 
جاری حدود هفت میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٩.۳6۷ 
هزار میلیارد تومان مبادله شــده است که از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ٩.۲ و ۱۵.۵ درصد نســبت به ماه قبل افزایش نشان 
می دهد.از سوی دیگر، حدود 6.۵ میلیون فقره چک با ارزشی 
بیش از ۳۳۳.۵ هزار میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول 
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٩.٨ و ۱۷.٨ درصد 
افزایش دارد.در این بین، الزم به ذکر اســت که در ماه مذکور 
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شــده به ترتیب ٩۲.٩ و 
٩٠.۷ درصد وصول شده است.البته، در کنار چک های وصولی 
حدود 4٩6 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد 
۲.4 درصد افزایش و مبلغ چک های برگشــتی ۲.٨ درصد کم 
شده است.همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲.۲ 
میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱٨4.۷ هزار میلیارد تومان 
مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک 
در سطح کشور اســت.چک های وصول شده در تهران حدود 
۲.۱ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۱۷٠.۲ هزار میلیارد تومان 
و چک های برگشــتی حدود ۱46 هزار فقره به ارزشی بیش از 

۱4.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در آبان ماه امســال حدود 4۷٨ هـــزار فقـــره 

چـــک بـه ارزش بیش از ۳۳ هزار میلیـــارد تومان به دالیل 
کسری یـا نبود موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر 
تعـــداد ٩6.4 و از نظر ارزش نیز ٩6.۳ درصد از کل چک های  
برگشــتی به دالیل کســری یا نبود موجودی بوده اســت.از 
ســوی دیگر، در اســتان تهران بیش از ۱۳٩ هزار فقره چک 
بــه ارزش حدود ۱4 هزار میلیارد تومان به دالیل کســری یا 
نبود موجودی برگشــت داده شده که در استان تهران از نظر 

تعداد ٩۵.6 و از نظر مبلغ نیز ٩6.۱ درصد چک های برگشتی 
به دالیل کســری یا نبود موجودی به کل چک های برگشتی 
بوده است.  همچنین، بررسی نسبت تعداد و ارزش چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای نشان می دهد که بیشترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در 
اســتان به ترتیب به استان های  کهگیلویه و بویراحمد )۱٠.٩ 
درصد(، کردســتان )٩.۷ درصد( و چهارمحال بختیاری )۲.٩ 

درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن )۵.۲ درصد(، 
خوزستان )6.۳ درصد( و البرز و کرمانشاه و گلستان  )هر کدام 
6.۵ درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل 
تعداد چک های مبادله ای را به خود اختصاص دادند.بیشترین 
ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در 
استان به ترتیب به استان های کرمان ) ۱6 درصد(، کردستان  
) ۱۵.۵ درصــد( و آذربایجان غربــی )۱4.۲ درصد( اختصاص 
یافته است و استان های گیالن )۷.۷ درصد(، البرز )۷.٨ درصد( 
و هرمزگان )٨.۷( درصد کمترین نســبت به ارزش چک های 
برگشــتی به کل چک های مبادله شــده در استان را به خود 
اختصاص دادند.طبق این گزارش، استان تهران با داشتن ۱4۲ 
هزار و ۱٠٠ فقره چک برگشــتی به ارزشی بیش از ۱4.۵ هزار 
میلیارد تومان بیشــترین تعداد و ارزش چک های برگشتی را 
به خود اختصاص داده اســت.از سوی دیگر، استان ایالم پس 
از مناطــق آزاد )۳٠٠ فقره چک برگشــتی( با داشــتن 4٠٠ 
فقره چک برگشــتی به ارزش ۲۲.۱ هــزار میلیارد تومان در 
آبان ماه کمترین تعداد و ارزش چک های برگشــتی در کشور 
را به خود اختصاص داده اســت.عالوه بر این، بررسی وضعیت 
خوش حسابی استان ها در تعداد و مبلغ چک های وصول شده 
نشان می دهد که استان های گیالن و البرز خوش حساب ترین 
اســتان ها در زمینه وصول چک بودند. میزان وصول چک در 
تهران و البرز به ترتیب ٩۲.۳ و ٩۲.۲ درصد بوده که استان های 
تهــران و هرمزگان با ٩۲.۱ و ٩۱.۳ درصد بعد از گیالن و البرز 
اســتان های خوش حساب هســتند. همچنین، سهم استان 
کهگیلویــه و بویراحمد در وصول چک هــا از نظر تعداد ۱.٨٩ 
درصد بوده که بدحساب ترین استان در آبان ماه سال جاری در 

زمینه مبادله چک بوده است.

تسنیم نوشت:بر اساس این دستورالعمل، 
فروش ارز ملی هر کشــور به اتباع همان 
کشور در سقف تعیین شده ساالنه توسط 
بانک مرکزی مجاز است.در سی و دومین 
جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با 
جرایم پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
که به ریاســت وزیر امور اقتصاد و دارایی 
ارائه  تشکیل شــد، دســتورالعمل نحوه 
خدمات بانکی به اتبــاع خارجی در بانک 
ها   موسســات مالی و اعتباری تصویب و 
ابالغ شــد.هادی خانی، معاون وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی و دبیر شــورای عالی 
پیشــگیری و مقابله با جرایم پولشویی و 
تامیــن مالی تروریســم در همین ارتباط 
گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای 
ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱4 قانونی 
مبارزه با پولشــویی تدوین و ابالغ شــده 
اســت، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع 
همان کشور در سقف تعیین شده ساالنه 

توســط بانک مرکزی مجاز اســت.رییس 
مرکز اطالعات مالی افزود: بر اســاس این 
دســتورالعمل، اشخاص خارجی متناسب 
با مدارک هویتــی  و مجوزهای اقامتی در 
سه گروه دســته بندی شده اند و تمامی 
بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظف 
هستند برابر موارد مصوب در دستور العمل 
مورد اشــاره و بعد از اعتبار سنجی شماره 
اختصاصی اشــخاص خارجــی از پایگاه 
اطالعات هویتی اشخاص حقیقی  و حقوقی 

خارجی که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی 
ماده ۱4 قانون مبارزه با پولشویی در وزارت 
اطالعات ایجاد می شــود، نسبت به ارائه 
خدمات به اتباع اقدام کنند.به گفته دبیر 
شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی 
و تامین مالی تروریســم در دستورالعمل 
نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، 
مقرر شــد هیاتی مرکب از نمایندگان قوه 
قضاییه، بانک مرکــزی، وزارت اطالعات، 
وزارت کشــور، ســازمان اطالعات سپاه، 

وزارت خارجه و پلیــس امنیت اقتصادی 
فراجا و مرکز اطالعات مالی با مســئولین 
وزارت اطالعات، نظارت بر حســن اجرای 
دســتور العمل و هرگونــه تصمیم گیری 
الزم در خصوص موضوعات جدید، تدوین 
شــاخص های پایش حساب های سپرده 
اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده 
بگیرد.خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و 
ابالغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری 
در ارائــه خدمات بانکی به اتباع خارجی و 
به تبع آن کاهش آســیب های موجود در 
کیفیت، سالمت و کمیت ارائه خدمات به 
اتباع باشیم.برابر اعالم خانی و در چارچوب 
دستور العمل ارائه خدمات بانکی به اتباع 
خارجی مصوب ۳۲ دومین جلسه شورای 
عالــی، به وزارت امور خارجــه اجازه داده 
شــد که بر اســاس رفتار متقابل و سایر 
مالحظات سیاســی، گروه بندی اشخاص 
خارجــی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک 
یا اقامت کنســولی و یــا اقامت خدمت را 
تغییر دهد؛ الزم به ذکر است نوع و میزان 
خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه 
های تعریف شده در دستور العمل متفاوت 

است.

تصویب دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی 
 فروش ارز به این افراد چگونه انجام می شود؟

ایبنا نوشت : کارشــناس اقتصادی گفت: رفتارهای هیجانی منجر به رشد نرخ ارز و 
در نهایت افزایش قیمت کاالها می شــود.احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی در 
خصوص متضرر شدن خریداران ارز در روزهای آینده به خبرنگار ایِبنا گفت: دو مصرف 
برای دالر در کشور وجود دارد که یکی از آنها حواله است. حواله بیش از٨٠ درصد از 
تقاضای واردات را تشــکیل می دهد و سالیانه بین ۳٠ تا ۵٠ میلیارد دالر را طی ۲٠ 
سال گذشته به خود اختصاص داده است. در تقاضای دالر به صورت حواله، پولی جابه 
جا نمی شود و در شبکه بین الملل و نیمایی معاوضه انجام می گیرد.وی درباره بخش 
دوم نیز اظهار داشت: بخش دیگر خرید دالر به صورت کاغذی است که دانشجویان و 

مسافران از این قسمت استفاده می کنند، پس به همین دلیل نمی توان آن را از ریشه 
حذف کرد، اما مســئله در این اســت که در کنار آن سفته بازی هم شکل می گیرد. 
یعنی فرد ریال خود را به دالر تبدیل می کند که در آینده متضرر نشــود و به دنبال 
ســرمایه گذاری است. عدد این بخش خیلی کم است و ۲٠ درصد را شامل می شود.

این کارشــناس پولی و بانکی در ادامه تصریح کرد: مدیریت پولی و ارزی کشــور در 
زمان های مختلف براساس ورودی آن تنظیم و باالنس می شود. برفرض منابع ارزی ما 
قبل از تحریم ساالنه ۱٠٠ میلیارد دالر بود، االن به حدود 4٠ میلیارد دالررسیده، پس 
واردات را مدیریت می شود. مدیریت به این شکل که برخی کاالها ممنوع می شود یا 

واردات بدون پیشرفتی در همان رده خود باقی 
می ماند و قاعدتا مانعــی هم به وجود نخواهد 
آمد، اما مرحله دوم آن ســفته بازی است که 
انتها ندارد.صالحی در ادامه افزود: ســفته بازی 
زمانی شــکل می گیرد که مردم از لحاظ روانی 
به این نتیجه برســند پول خود را باید از ریال 
به دالر تبدیل کند. ایــن اتفاق در حالی روی 
می دهد که تراز تجاری کشــور در بازار باالنس 

اســت و به قدر نیاز برای واردات ارز وجود دارد و دالر با نرخ نیمایی عرضه می شود، 
ولی این حرکت توده ای و هیجانی مردم برای تبدیل ریال به دالر برای تقاضای شکل 

گرفته در بازار همه را متضرر می کند.

آیا رفتارهای هیجانی و سفته بازی دلیل گرانی دالر است؟

طال به عنوان یک دارایی امن همیشه نقش اساسی در سبد 
سهام ایفا می کند. با این حال، به گفته یکی از مدیران ارشد 
معدن، سرمایه گذاران باید به مس توجه کنند زیرا می تواند 
در ســال ۲٠۲۳ پتانسیل بیشتری داشته باشد.به گزارش 
ایسنا، وارویک اسمیت، مدیر اجرایی معدن پاسیفیک در 
مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز گفت که اگرچه قیمت مس در 
سال گذشته نوسانات بسیار بیشتری نسبت به طال داشته 
است اما چشم انداز سرمایه گذاری در مقایسه با فلز زرد، آن 
را اندکی جذاب تر می کند.قیمت مس در اوایل سال ۲٠۲۲ 
برای مدت کوتاهی به باالترین حد خود رسید. با این حال، 
افزایش ترس از رکود ناشی از سیاست پولی تهاجمی فدرال 
رزرو به طور قابل توجهی بر فلز صنعتی تأثیر گذاشته است. 

قیمت مس به دنبال کاهش ۱۲ درصدی در پایان ســال 
است.قیمت طال در مقایسه با آن، نسبتاً بهتر از مس حفظ 

شده است زیرا در حال آماده شدن برای پایان سال بدون 
تغییر اســت و قیمت ها در حدود ۱٨۲۵ دالر در هر اونس 
معامله می شود. اسمیت گفت: اگرچه قیمت طال همچنان 
یک دارایی جذاب اســت زیرا جهان در آستانه رکود قرار 
دارد، مس نیز موقعیت خوبی برای مقابله با طوفان پیش رو 
دارد.اسمیت خاطرنشان کرد که یک وسیله نقلیه الکتریکی 
حدود ٨۵ پوند مس مصرف می کند و پیش بینی می شود 
که ۷ میلیون خودروی برقی تا ســال ۲٠۲۵، در جاده ها 
وجود داشته باشد.اگرچه ممکن است قیمت مس تا سال 
۲٠۲۳ کاهش یابد اما اسمیت گفت هرگونه کاهش قیمت 
باید به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری بلندمدت در نظر 

گرفته شود.

درخشش طال در سال ۲۰۲۳ حتمی است؟
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گزیده خبر

دستور نخست وزیر عراق برای تامین امنیت 
مرزهای مشترک با سوریه و ایران

سخنگوی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در کنفرانس خبری 
مهمترین فعالیت های فرمانده کل نیروهای مسلح را برگزاری نشستی با ماهیت 
خدماتی و مهندسی عنوان کرد. به طوریکه او در نشست کمیته وزارتی امنیتی 
دســتوری بر مبنای کنترل خط صفر مرزی بین عراق، ســوریه و ایران توسط 
نیروهای مســلح عراقی و حمایت لجستیکی از آنها صادر کرد.به گزارش ایسنا، 
طول مرزهای مشــترک بین عراق و ســوریه ۶۱۰ کیلومتر است و دو کشور با 
ســه گذرگاه رسمی به هم مرتبط می شــوند که به این ترتیب هستند گذرگاه 
»الیعربیه« در شمال و گذرگاه »ربیعه« در مقابل آن، این گذرگاه تحت کنترل 
نیروهای ســوریه دموکراتیک - قسد و اشغالگران آمریکا است. در مرکز گذرگاه 
»القائم« در طرف عراقی اســت که مقابل آن »البوکامل« و تحت کنترل دولت 
سوریه است. در جنوب نیز گذرگاه »الولید« در بخش عراقی است که مقابل آن 
»التنف« در بخش سوری و تحت اشغال نیروهای ائتالف بین المللی به سرکردگی 
آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم قرار دارد.از زمان اشغال خاک سوریه در شمال و 
شمال شرق این کشور توسط آمریکا با همدستی قسد گذرگاه های غیرقانونی در 
مناطق تحت اشغال آمریکا در شمال شرق سوریه با اقلیم کردستان عراق ایجاد 
شده اند که گذرگاه الولید در جنوب الیعربیه و گذرگاه سیمالکا در شمال الیعربیه 
از جمله آنها هستند که برای قاچاق نفت و گندم سرقت شده از سوریه به اقلیم 
کردستان عراق استفاده می شوند.یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای 
مسلح عراق به خبرگزاری عراقی »واع« گفت، عراق بهترین حالت امنیت و ثبات 
را می گذراند و نیروهای دفاعی فداکاری های زیادی داشــته اند و تثبیت اوضاع 
نیاز به راه حل ریشــه ای دارد.او تاکید کرد، عراق روابط خوبی با تمام کشورهای 
همســایه دارد.این سخنگو افزود: ماه گذشته شاهد تحوالت و اقدامات بسیاری 
بودیم که شــامل تقویت روابط بین المللی و پیگیری اوضاع فنی به خصوص در 
زمینه جشن های پیروزی بزرگ و آمادگی برای مسابقات جام کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس بودند. به گفته او، ســالگرد تاسیس ارتش دوم عراق و افتتاح 
این مســابقات در بصره در یک روز خواهد بود.جام کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس دو ســال یک بار برگزار می شــود و این رقابت ها امسال به میزبانی عراق 
برگزار خواهد شد. این رقابت ها قرار است که از ۶ تا ۱۹ ژانویه به میزبانی بصره 
برگزار شــود.در ۲۴ نوامبر عراق طرحی برای استقرار نیروها در خط صفر مرزی 
در طول مرزهای مشــترک با ایــران و ترکیه و نیز تامین تمام نیازهای حمایت 
لجستیکی فرماندهی کل نیروهای مسلح و تقویت نیروهای انسانی و تامین منابع 
مالی الزم و پشتیبانی آن ها با تجهیزات و غیره را اعالم کرد.همچنین فرماندهی 
عملیات مشــترک عراق، در ۲۱ سپتامبر تحقق ماموریت تامین امنیت مرزهای 
مشترک با سوریه را اعالم کرد.تحســین خفاجی، سخنگوی نیروهای عملیات 
عراق نیز اظهار کرد، نشســتی امنیتی در مقر فرماندهی مرزها با طرف سوری 
برگزار شــد و در این نشست مســؤولیت ها و وظایف بررسی و تبادل اطالعات، 
کنترل مرزها، منع قاچاق و نقض های امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.وی اضافه 
کرد، در این نشست همچنین امکانات و توانمندی های دو طرف در کنترل مرزها 
به خصوص بعد از تدابیر لحاظ شده از سوی فرماندهی عملیات مشترک بررسی 
شــد.خفاجی اشاره کرد، عراق اقدام به ایجاد سد، مانع و نصب سیم های خاردار 
و برج هــای مراقبتی و دو خط دفاعی کرده کــه اولین آن متعلق به فرماندهی 

نیروهای مرزبانی و دومی مربوط به ارتش عراق است.

سفیر رژیم صهیونیستی استوارنامه خود را 
تقدیم اردوغان کرد

سفیر رژیم صهیونیســتی در جدیدترین گام در مسیر ازسرگیری روابط کامل 
دیپلماتیک بین دو طرف، استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان کرد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد، ایریت لیلیان اســتوارنامه خود را روز سه شنبه تقدیم رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه کرده است.لیلیان که قبال کاردار سفارت اسرائیل در آنکارا 
بود در توییتر نوشــت: امروز زمانی که استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری 
کردم، لحظه بسیار تاثیرگذاری داشتم.او افزود: امیدوارم تحوالت مثبت بیشتری 
در روابط دو جانبه اتفاق بیفتد.دو طرف در اوت ازســرگیری روابط دیپلماتیک 
و بازگشت سفیران خود را بعد از ماه ها نزدیکی در روابط اعالم کردند.ترکیه در 
نوامبر بعد از یک غیبت چهار ساله سفیری در اسرائیل تعیین کرد. وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی گفت، صقر اوزکان تورونلر، به زودی استوارنامه خود را تقدیم 
اســحاق هرتزوگ می کند.روابط دو طرف در ســال ۲۰۱۰ در پی حمله خونین 
نیروهای رژیم صهیونیستی به کشتی مرمره آبی ترکیه تیره شد. این کشتی قصد 
ارسال کمک ها به نوار غزه را داشت؛ نوار غزه ای که تحت محاصره اسرائیل است.

کرملین ادعاهای »تحریک آمیز« ارمنستان را 
محکوم کرد

کرملین ضمن رد ادعاهای ارمنستان درباره »مجبور شدن« به پیوستن به کشور 
اتحادیه روسیه-بالروس، این ادعاها را »تحریک آمیز« دانست.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرگزاری 
ارمنی »News.am« گفت: چنین اظهاراتی تحریک آمیز تلقی می شــوند. آنها با 
واقعیت مطابقت ندارند. هیچ یک از مقامات روسیه چنین حرفی نزده و از طریق 
هیچ شخص ثالثی این مساله را با ایروان مطرح نکرده اند.آرمن گریگوریان، دبیر 
شورای امنیت ارمنستان روز دوشنبه اعالم کرد که ایروان برای پیوستن به کشور 
اتحادیه روسیه-بالروس »مجبور شده است«- ساختار فراملیتی شامل روسیه و 
بالروس که با هدف تعمیق یکپارچگی در اقتصاد ایجاد شــد- و اینکه مسکو در 

رابطه با مناقشه بر سر کوریدور الچین به ارمنستان فشار می آورد.

ترامپ: 
از ایوانکا و جارد کوشنر خواستم تا در کمپین انتخاباتی ام شرکت نکنند

پس از حدس و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه دختر و داماد دونالد ترامپ از این رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا دوری می کنند، ترامپ گفت که از ایوانکا و جارد کوشــنر خواســته تا در کارزار انتخاباتی اش 
برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شرکت نکنند.به گزارش ایسنا، به نقل از بیزنس اینسایدر، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود تحت عنوان »تروث سوشال« نوشت: 
برخالف اخبار غلطی که مخابره می شــود، من هرگز از دخترم ایوانکا و دامادم جارد کوشنر نخواسته ام 
که در کارزار انتخاباتی من در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ شرکت کنند.وی افزود: درواقع خودم به ویژه از آن ها خواستم 
تا چنین کاری نکنند، زیرا در صورت انجام چنین کاری عالوه بر دریافت اخبار غلط و فاســد باید با افراد »پســت، بدجنس و 
وحشتناک« در دنیای سیاست سر و کله بزنند.ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر جزو مشاوران نزدیک دونالد ترامپ در زمان ریاستش 
بودند و هر دو آن ها در کارزارهای انتخاباتی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این رئیس جمهوری سابق آمریکا شرکت کرده بودند.اما از 
زمانی که دونالد ترامپ انتخابات ۲۰۲۰ را از دســت داد و شورش علیه کنگره در ششم ژانویه رخ داد، ایوانکا و جارد کوشنر هر 
دو از اقدامات سیاسی این رئیس جمهور سابق کناره گیری کرده اند. آن ها همچنین توجهی به ادعاهای بی اساس ترامپ مبنی بر 

»تقلب در انتخابات« نکردند.ایوانکا در کارزار ۲۰۲۴ ترامپ در ماه نوامبر شرکت نکرد.

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ژاپن قوت گرفت
نخســت وزیر ژاپن احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را پیش از افزایش مالیات با هدف تامین 
بودجه دفاعی این کشــور، مطرح کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت توکیو 
قصد دارد تا افزایش مالیات را برای پوشش کمبود یک تریلیون ینی خود در بودجه دفاعی اجرایی 
کند، اگرچه این اقدام با یکسری مخالفت ها از سوی ائتالف حاکم و در میانه کاهش محبوبیت فومیو 
کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن مطرح شده است.کیشیدا همچنین در یک برنامه تلویزیونی گفت: ما 
از عموم مردم می خواهیم که بار مالیاتی را برای یک دوره زمانی مناســب، از بعد از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ متحمل شوند. 

ما درباره زمان شروع آن تصمیم خواهیم گرفت و فکر می کنم ممکن است تا پیش از این مساله، انتخاباتی برگزار شود.
انتخابات پارلمانی بعدی ژاپن ۲۰۲۵ است مگر آنکه نخست وزیر این کشور خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام باشد.

کیشیدا در اواسط دسامبر ۲۰۲۲ یک طرح جدید امنیت ملی را اعالم کرد و متعهد شد که هزینه های دفاعی را تا سال 
۲۰۲۷ دو برابر کند و به دو درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن برساند.این برنامه جدید دفاعی مستلزم یک تریلیون ین 
دیگر در بودجه ای است که کیشیدا گفته افزایش مالیات ها آن را پوشش می دهد.»کوئیچی هاگویدا«، رئیس سیاستگذاری 
حزب لیبرال دموکرات ژاپن روز یکشــنبه گفته بود الزم است پیش از اعمال افزایش مالیات، پارلمان منحل شود تا رای 

دهندگان در مورد این موضوع قضاوت کنند.

به بهانۀ پانزدهمین سالگرد ترور و قتل نخست وزیر فقید پاکستان

همۀ فرضیه های معمای ترور بی نظیر بوتو
در پانزدهمین ســالگرد ترور بی نظیر بوتو، نخســت وزیر فقید 
پاکســتان، همچنــان می توان به داســتان زندگــی و مرگ 
زنی پرداخت که از شناخته شــده ترین و شــاید محبوب ترین 
شــخصیت های خارجی نزد ایرانیان بود.به گزارش ایسنا، در 
یادداشــتی در عصر ایران آمده است: »در پانزدهمین سالگرد 
ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان، همچنان می توان 
به داستان زندگی و مرگ زنی پرداخت که از شناخته شده ترین 
و شــاید محبوب ترین شخصیت های خارجی نزد ایرانیان بود؛ 
چندان که ترور و قتل او در هفت دی ۱۳۸۶ خورشیدی ) ۲۷ 
دســامبر ۲۰۰۷( در ایران هم بازتاب گســترده ای داشت؛ در 
حالی که هنگام واقعه نخست وزیر نبود بلکه برای موفقیت در 
انتخاباتی می کوشید که می توانست به سومین نخست وزیری او 

بینجامد اما مصداق دیگری از شعر حافظ شد:
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

کالهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد
در باور بی نظیر اما گویی این کاله به ترک سر می ارزیده چون 
سرنوشــت پدر و برادر را دیده بود که در این راه سر دادند اما 
ســودای بازگشت به قدرت را از ســر دور نکرد و زندگی مرفه 
در لندن و دوبی را ترک گفت و به پاکســتان بازگشــت تا بار 
دیگر ردای صدارت بپوشد.شهرت و محبوبیت بی نظیر بوتو در 
ایران - که تجدید چاپ کتاب »دختر شرق« یکی از نمادهای 
آن است - سه وجه داشت: نخســت اینکه زن بود؛ اولین زن 
مسلمان که به نخست وزیری در کشوری اسالمی رسیده بود. 
دوم این که شــیعه بود البته ســکوالر. )در دیدارهای خود با 
رهبــری و رییس جمهوری وقت ایــران به صراحت گفته بود 
شــیعه است و سفر زیارتی او به مشــهد هم عالقۀ او را نشان 
داد.( وجه ســوم هم نســب ایرانی او از مادر بــود: بانو نصرت 
اســپهانی یا اصفهانی که چهار ســال بعد از ترور دخترش در 
دوبی درگذشــت. )*( بی نظیر سیاست پیشگی را تنها از پدر 
به ارث نبرده بود. مادر هم سابقۀ نمایندگی پارلمان و رهبری 
موقت حزب مردم را داشــت. این ســه ویژگــی از خانم بوتو 
تصویر یک زن خارجی ناآشــنا را را در ذهن ایرانیان ترســیم 
نمی کرد.پاکستان از هند جدا شده اما بی نظیر بوتو در همانی 
مسیری گام نهاد که نخست وزیر فقید هند پیموده بود. ایندیرا 
گاندی، دختر جواهر لعل نهرو، نخســت وزیر فقید هند بود و 
خود نخســت وزیر شد و به قتل رسید. بی نظیر بوتو هم دختر 
ذوالفقار علی بوتو، نخســت وزیر فقید پاکستان، بود و خود دو 
بار نخست وزیر شــد و به قتل رسید.این دو البته تفاوت هایی 
داشــتند و جز هندوبودِن یکی و مسلمان/ شیعه بودِن دیگری 
می توان گفت در ارتقای ایندیرا موفقیت های شــخصی دختر 
بر نســبت خانوادگی می چربید و پدرش هم به مرگ طبیعی 
درگذشته بود اما بی نظیر در خانواده ای ثروتمند و زمین دار در 
کشوری که هنوز نظام فئودالی برچیده نشده بالید و پدرش در 
پی کودتای محمد ضیاءالحق اعدام شــد.تفاوت دیگر این بود 
که ایندیرا سیاست را زنانه نکرد؛ حال آنکه بی نظیر بر آن بود 
که نشان دهد می توان هم نخست وزیر بود و سیاستمدار و هم 
مادر و در  انتخابات قبلی حین بارداری ســفر تبلیغاتی داشت 
و بار شیرین را بعد از پیروزی بر زمین نهاد و آیت اهلل صدوقی، 
نمایندۀ فقید یزد در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران نبود تا از این خبر مطلع شــود؛ چرا که در آن 
مجلس در مخالفت با ریاســت جمهوری یا نخست وزیری زنان 
گفته بود اگر خانم باردار شد و مقام خارجی آمد و نتوانست در 

جلسات شرکت کند، بگوییم، خانم وضع حمل داشته است؟
بخش دیگر شهرت و محبوبیت بی نظیر به خاطر زیبایی شرقی 
او بود. در وهلۀ اول زنی زیبا بود و در مرتبۀ بعد سیاستمدار و 
این بــرای ایرانیانی که زنان را با زن بودن محک می زنند حایز 

اهمیت بود؛ چندان که دربارۀ سفر او به ایران لطیفه هایی هم 
ساخته شد. در خیابان شریعتی تهران به یک فروشگاه بزرگ 
و چند طبقۀ لوستر هم رفت و چلچراغ های گرانقیمتی خرید 
و با خود برد؛ کاری که هیچ سیاستمدار مردی انجام نمی دهد!

... نکتۀ اصلی اما این است که معمای ترور بی نظیر بوتو پس از 
۱۵ ســال هنوز گشوده نشده یعنی هیچگاه مشخص نشد چه 
کسی او را کشت؟ در حالی که سیاهه ای از متهمان و احتماالت 
را می توان برشمرد؛ بی آنکه کسی توانسته باشد ثابت کند کار 

کی بوده و این در کشوری اتفاق افتاد که خود یک معماست.

1. طالبان و القاعده
هر چند طالبان برآمده ســازمان اطالعات پاکستان بوده و در 
نوبت جدید هم این احتمال جدی است اما مشخص نشد که 
شــخص خانم بوتو هم در روی کار آمدن آنان نقش داشت یا 
نه. هر چند شیعه و زن بودن او این احتمال را کم رنگ می کرد 
ضمن اینکه ساعاتی قبل از ترور با حامد کرزای، رییس جمهوری 
وقت افغانستان، که بعد از خلع طالبان روی کار آمد دیدار کرده 
بود. از این رو برخی انگشــت اتهام را به جانب طالبان گرفتند. 
اگرچه پرویز مشــرف، رییس جمهوری وقت پاکستان، ترجیح 

داد از القاعده به عنوان متهم اصلی یاد کند.

2. ارتش و ژنرال مشرف
کیست که از رقابت ارتش و احزاب در پاکستان بی خبر باشد؟ 
با ایــن نگاه همان گونه که ژنرال محمــد ضیاء الحق، ذوالفقار 
علی بوتو را با کودتا کنار زد و باالی دار فرســتاد، ژنرال پرویز 
مشرف هم نمی خواست دختر او دوباره نخست وزیر شود و چون 
نمی توانست مثل پدر محاکمه و اعدام کند با ترور حذف کرد. 
این گمانه اما قوی نیست چون مشرف کودتای بدون خونریزی 
انجام داده بود و مطبوعات را نبســت و قتل بوتو تمام اعتبار او 
را زیر سؤال می برد. ضمن اینکه متقاضی دریافت کمک مالی 
از آمریکا به روال ســابق بود. اگرچه برخی به استناد به همین 
فقــرۀ آخر معتقدند ترور کار گروه او بوده تا توجه آمریکا را به 

تخصیص بودجه برای مقابله با تروریسم جذب کنند.

3. هند
همان گونه که در هر تروری در هند دنبال عوامل پاکســتان 

هســتند در هر ترور در پاکســتان هم به دنبال عوامل هندی 
هستند و البته هیچگاه ثابت نشده؛ چرا که می تواند به جنگ 
دیگری بین دو کشور بینجامد اما دست  کم در سطح تبلیغاتی 

مطرح شده که بعید نیست کار یک هندو باشد.

4. مذهبی های تندرو
نخســت وزیرِی ســه بارۀ یک زن آن هم با نسب شیعی برای 
جریان های ضد شیعه در پاکستان قابل تحمل نبوده است؛ هر 
قدر هم سکوالر و با جمهوری اسالمی  ایران متفاوت باشد. از 
این رو به همان دلیل که پدر و برادرش مرتضی کشــته شدند 

او هم کشته شد.

5. آصف علی زرداری
ایــن نام باید عجیب به نظر برســد چون همســر او بوده اما 
یادمان باشد که خانم بوتو کم چوب اشتهار همسرش به فساد 
مالی و اشــتهار به آقای پنج درصدی ) مثل جعفر شریف امامی 
در ســال های پیــش از انقالب( را نخورد و ایــن بار بعید بود 
به شــوهرش میدان بدهد. ضمن اینکه شوهر کمیسیون بگیر 
می توانست خونخواه همسر هم بشود؛ کما اینکه شد. آنقدر که 
از حذف بی نظیر و خونخواهی او سود می برد از حیات و صدارت 

او نمی برد! این فرضیه را اما نسبت این دو کم جان می کند.

۶. رقابت آمریکا و انگلیس
با نگاه دایی جان ناپلئونی رقابت آمریکا و انگلستان در منطقه 
تمام نشــده است. آمریکا چهره های متمایل به بریتانیا را کنار 
می زند و بریتانیا هم آمریکایی ها را! منتها انگلیســی ها با پنبه 
ســر می برند.نقل است که بعد از ترور حســنعلی منصور در 
سال ۱۳۴۳ و بر سر بالین او همسر نخست وزیر به امیرعباس 
هویدا که هنوز نخست وزیر نشده بود، گفت: آن قدر آمریکایی 
بازی درآوردید که انگلیســی ها او را زدند!سال ها بعد محمود 
احمدی نــژاد هم گفت اگر قصد انتقــام ۱۵خرداد در بین بود 
چرا ســراغ اسداهلل علم نرفتند که هم مهرۀ مهم تری بود و هم 
ترور او آسان تر؟ و خود پرســید: نرفتند، چون انگلیسی بود؟ 
نویسندۀ این ســطور البته با این تئوری ها موافق نیست ولی 
مطرح است. اقامت خانم بوتو در لندن و دوبی را هم به عنوان 
شــاهد می آورند. کمااینکه مرحوم علی اکبر پوراســتاد، عضو 

فداییان اســالم، گفته بود به دیدار سیدمجتبی نواب صفوی 
رفته بود  که ســیدضیاءالدین طباطبایی را می بیند و پس از 
آن دیگر اشــتیاقی برای مالقات با نواب نداشته است.پارسال 
هم عمران خان، نخست وزیر وقت پاکستان، در حالی برکنار شد 
که به روسیه رفته و به طور نسبی از تجاوز به اوکراین حمایت 
حمایت کرده بود. انگار می خواست آمریکا و انگلستان را کنار 
بگذارد و سراغ روس ها برود و ناکام ماند.مثل فتحعلی شاه قاجار 
که چون از شــمال تحت فشار روس ها بود و قطعاتی از خاک 
ما را کنده و برده بودند و از جنوب و شــرق هم انگلیسی ها در 
خلیج فارس و هند، سراغ فرانسه رفت و نامۀ فدایت شوم برای 

ناپلئون نوشت که البته او هم ناکام ماند.

7. رانتخواران فاسد
خانم بوتــو قول داده بود در دورۀ جدید ســراغ مفســدان و 
رانتخواران می رود و با این حساب همان ها کلک او را پیشاپیش 
کندند. چون می دانستند اگر بیاید دست شان کوتاه شود. کافی 
بود بوتو اشــارتی کند و روزنامه های آزاد در پاکستان پیگیری 

کنند. نفع آنان هم در حذف بی نظیر بود.

8. برخورد یا گلوله یا انفجار؟
از عجایب داستان ترور گزارش های متناقض دربارۀ علت مرگ 
اســت. از اصابت گلوله به گردن تــا ترکش های یک انفجار و 
حتی »برخورد سر با اهرم سقف متحرک یا سانروف خودرو«. 
سه روایت تا این حد متفاوت در حالی که بررسی جسد نشان 
می داده ماوقع چه بوده شــک ها را بیشتر کرد؛ چرا که اگر سر 
به سقف خورده باشد با ترکش انفجار و البته گلوله نشانه های 
کامال متفاوتی بر جای می گذارند اما اگر عمدی بود تا نفوذ خود 
را در نهادهای بررسی کننده هم نشان دهند و ۱۵ سال گذشته 
اما هنوز روشــن نشــده مرگ خانم بوتو به سبب کدام یک از 
این موارد ســه گانه بوده است. اگرچه صندلی های خون آلود و 

شاهدان عینی و جای گلوله ظن تیراندازی را تقویت می کند.
معدود دختران و زنانی در شــرق رؤیای پدران سیاســتمدار 
در ســطح رییس کشــور را دنبال می کنند. ایندیرا گاندی در 
هند قدم در راه پدر گذاشــت و نخســت وزیر هم شــد و در 
فرجام تاوان خطای خود را در تخریب معبد مقدس ســیک ها 
پرداخت و کشته شــد.بی نظیر بوتو هم مثل پدر نخست وزیر 
شــد و شــاید تاوان مواضع مبهم در قابل طالبان را پرداخت. 
در ایران آیا دختر هاشــمی رفسنجانی هم دوست داشت مثل 
ایندیرا گاندی و بی نظیر بوتو به قدرت سیاســی برســد و این 
رؤیا را در ســفر او به ایران در دوران ریاست جمهوری پدرش 
دست یافتنی دید که بعدتر کاندیدای نمایندگی مجلس شد و 
روزنامه راه انداخت؟* ریشــه های ایرانی محدود به نسب مادر 
نیست. علی اکبر عبدالرشیدی در کتاب »گفتنی ها« می نویسد: 
»در کراچی که امروز بندر بزرگی اســت، محله ای وجود دارد 
به نام محلۀ خانم کالچی. از روی کنجکاوی پرســیدم این چه 
نامی است؟ گفتند نام خانمی ایرانی است به نام خانم ُکالچی 
)کاله چی( که صاحب دهی بــوده که کراچی امروز در آن بنا 
شده است و رگه های ایرانی در اینجا رخ می نماید. خانه ذوالفقار 
علی  بوتو در همان محله است که خانوادۀ بقیۀ سیاستمداران 
قدیم و جدید پاکستان در آن واقع است؛ خانه هایی بزرگ در 
حد چند هکتار زمین و ســاختمان های قصرمانند. بزرگترین 
خانه متعلق به بی نظیر بوتو است که به فرمان ژنرال مشرف به 
تبعید رفته )کتاب قبل از ترور و مرگ او نوشته شده(. نه تنها 
خانه خانم بوتو دستن خورده مانده که اسم محله و خیابانی که 
به نام فرزندان اوســت، تغییر نکرده. بنای یادبود برادر بی نظیر 

- مرتضی بوتو - هم در میدان بزرگ شهر نصب شده است.«

صدراعظم سابق آلمان که در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ این سمت را بر عهده داشت، گفت که مساله مشارکت او در روند بالقوه 
آشــتی اوکراین اصال مطرح نشده است.به گزارش ایســنا، »آنگال مرکل« صدراعظم پیشین آلمان سه شنبه در مصاحبه با مجله 
ایتالیایی »ســته« )Sette( گفت: چنین مســاله ای اصال مطرح نشده است.مرکل گفت که هیچ ایده ای ندارد که جنگ در اوکراین 
چطور ممکن است به پایان برسد.با این حال صدراعظم پیشین آلمان تاکید کرد: در نهایت این درگیری به مذاکرات ختم خواهد 
شد. معموالً جنگ ها بر سر میز مذاکره خاتمه می یابند؛ اما بین صلحی که تحمیل شود -که بسیاری از مردم، از جمله خودم نمی خواهیم اتفاق بیفتد- و مذاکرات باز و 
دوستانه تفاوت وجود دارد. در این رابطه حرف دیگری برای گفتن ندارم.مرکل در مورد سیاست دولتش در قبال روسیه و اوکراین گفت که منطق فرآیند تصمیم گیری  او 
هنوز برای خودش »منطقی« به نظر می رسد.آنگال مرکل در مصاحبه اوایل دسامبر در مورد تنش هایی که شرق اوکراین را بعد از فوریه ۲۰۱۴ در برگرفت و توافق صلح 
مینسک که بین سال های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ به دست آمد تا مبنایی برای حل و فصل اختالفات در دونباس باشد و با امضای روسیه، آلمان، فرانسه و سازمان همکاری و 
امنیت اروپا به سرانجام رسید، به نشریه آلمانی دی تسایت گفت: هدف از توافق های مینسک این بود که به اوکراین زمان داده شود تا تقویت شود.او استدالل کرد که 
این روشن است که درگیری مذکور به بن بست رسیده و مشکالت حل نشد؛ اما »این زمان باارزشی را در اختیار اوکراین قرار داد.«او ابراز تردید کرد که در آن زمان 

کشورهای ناتو قادر به حمایت از کی یف به اندازه ای بوده باشند که اکنون انجام می دهند.

جسد«پردرآمدترین سیاستمدار منتخب روسیه« که از جنگ این کشور در اوکراین انتقاد کرده بود، پس از سقوط مرموز از هتلی 
در هند پیدا شد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، »پاول آنتوف« سیاستمدار برجسته روس و منتقد جنگ روسیه در 
اوکراین و از حزب اصلی متحد روسیه در سفری به هند برای شصت و ششمین سالگرد تولدش بود که جسدش در پی سقوط از 
هتل محل سکونتش یافت شد.یکی از دوستان او روز پنجشنبه در یک پارتی به دلیل حمله قلبی درگذشت و جسد این سیاستمدار 
ثروتمند روس نیز دو روز بعد کشف شد.این سیاستمدار و از اعضای پارلمان منطقه »والدیمیر« به عنوان پر درآمدترین سیاستمدار 

روس در ۲۰۱۹ اعالم شده بود.سرکنسول روسیه در کلکته اعالم کرد که این سیاستمدار از پنجره هتل محل اقامتش در »رایاگادا«، ایالت اودیشا سقوط کرده است. 
وی ادامه داد: ما از نزدیک تحقیقات در این باره را رصد و دنبال می کنیم و تمامی اطالعات را از پلیس اودیشا دریافت کرده ایم.در ژوئن ۲۰۲۲، آنتوف جنگ اوکراین و 
انجام حمالت هوایی علیه این کشور را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به حمالت موشکی روسیه علیه اوکراین گفته بود: یک دختر را از زیر آوار بیرون کشیدند و پدر 
دختر مرده بود. مادرش گریه می کرد. اینها چیزی جز وحشت و ترس نیستند.پس از این اظهارات بود که این سیاستمدار روس تحت فشار شدید قرار گرفت و مجبور 
شد از این گفته ها عقب بنشیند و عذرخواهی کند.او حتی مدعی شد که این پست ها در رسانه های اجتماعی یک سوءتفاهم تاسف بار و یک خطای تکنیکی است.وی 
همچنین تاکید کرده بود که همواره حامی ریاست جمهوری است و صادقانه از اهداف والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه حمایت می کند.در این میان، رسانه های 

هندی گزارش دادند که این سیاستمدار روس از پشت بام هتل به پایین پریده و کشته شده است.

مرکل: 

یک منتقد دیگر پوتین خودکشی کرددر روند صلح اوکراین نقشی ندارم
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یک پژوهش جدید روی هوش مصنوعی گفتگوگر شرکت اوپن ای آی 
موسوم به چت جی پی تی نشان می دهد که این ربات با سرنخ گرفتن 
از گفتگوهای انجام شــده ۸۰ درصد در شناســایی بیماری آلزایمر 
کاربران موفق عمل می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیجیتال 
هلث، یک پژوهش جدید نشان می دهد که کاربردهای بالقوه ربات 
گفتگوگــر ChatGPT که در چند هفته اخیر تمام فضای اینترنت را 
تحت تأثیر قرار داده است، می تواند به زودی در تشخیص زودهنگام 
بیماری هایی مانند آلزایمر گسترش یابد.طبق پژوهش های دانشکده 
مهندسی زیســت پزشکی، علوم و سیســتم های سالمت دانشگاه 
درکســل)Drexel( آمریکا، الگوریتم هوش مصنوعی GPT-۳ توسعه 
یافته به دســت شــرکت OpenAI می تواند ســرنخ هایی را در یک 
گفتگو دریافت کند تا مراحل اولیه زوال عقل را در ۸۰ درصد مواقع 
پیش بینی کند.چت جی پی تی )ChatGPT( یک ربات چت یا گفتگو 
اســت که با تکنیک های یادگیری نظارت شده و تقویتی به خوبی 
تنظیم شده اســت. ChatGPT  به عنوان یک نمونه اولیه در نوامبر 
۲۰۲۲ راه اندازی شد و به سرعت به دلیل پاسخ های دقیق و واضح 

خود در بسیاری از حوزه های دانش، توجه ها را به خود جلب کرد.
ایــن پژوهش، آخرین نمونه از مجموعه تالش ها برای نشــان دادن 
ارزش ابزارهای پردازش زبان طبیعی برای تشــخیص زودهنگام و 
پیش بینی بیماری آلزایمر است. این پژوهش بر اساس پژوهش های 
اخیر انجام شــده است که نشان می دهد اختالل زبانی ممکن است 

نشانه ای از بیماری های عصبی باشد.

برای اولین بار در آلمان، شهر بالینگن)Balingen( میزبان یک جاده شارژ 
بی ســیم برای وســایل نقلیه الکتریکی عمومی و خصوصی می شود.به 
گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس وایر، اولین پروژه جاده بی سیم عمومی 
آلمان از جدیدترین فناوری برتر تامین کننده شارژ بی سیم خودروهای 
الکتریکی درون جاده برای شــارژ خودروهای برقی تجاری و مسافربری 
استفاده می کند.این جاده می تواند یک اتوبوس برقی را که در حال حرکت 
در این مسیر است، به خوبی شارژ کند.شرکت سازنده این فناوری موسوم 
به الکتریون)Electreon( یک شــرکت بزرگ است که راه حل های شارژ 
بی سیم را برای وسایل نقلیه الکتریکی ارائه می دهد. فناوری القایی این 
شــرکت موفق به کسب چندین جایزه شده است و یکی از سازگارترین، 
مقیاس  پذیرترین و جذاب ترین راه ها برای شــارژ بی سیم وسایل نقلیه 
برقی است.این فناوری، خودروهای برقی را به صورت پویا یعنی هنگامی 
که در حال حرکت هستند و همچنین به صورت استاتیک یعنی در حالی 
که ســاکن هستند، شــارژ می کند تا نیاز به توسعه ظرفیت باتری ها در 
وسایل نقلیه برقی را کاهش دهد، اضطراب محدودیت بُرد را از بین ببرد، 
هزینه کلی مالکیت وسایل نقلیه برقی را کاهش دهد و خودروهای برقی 
را به شکل ســریع و ایمن شارژ کند.پلتفرم شارژ این شرکت موسوم به 
CaaS با شهرها و ناوگان های حمل و نقل برقی کار می کند تا امکان تبدیل 
ناوگان عمومی، تجاری و خودران به وسایل نقلیه الکتریکی را با هزینه کم 
و بدون وقفه فراهم کند.شرکت الکتریون با همکاری شرکت EnBW که 
ارائه دهنده برتر در زمینه زیرساخت شارژ وسایل نقلیه الکتریکی در آلمان 
است، یک سیستم جاده الکتریکی)ERS( به طول یک کیلومتر در امتداد 

یک جاده خواهد ساخت.

موفقیت 80 درصدی ربات 
مشهور در تشخیص آلزایمر

احداث اولین جاده شارژ بی سیم 
خودرو در آلمان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تزیینات کریسمسی شهر "ابوجا" )پایتخت نیجریه(/ گتی ایمجز

رانندگی با بنز موتورواگن سال 
بنز موتورواگن بعنوان اولین خودروی جهان شناخته می شود. این وسیله به یک پیشرانه ۱ لیتری تک سیلندر با تنها ۰.۷۵ اسب 
بخار قدرت مجهز است.بیایید با ماشین زمان به آگوست سال ۱۸۸۸ بازگردیم. شما در یک شهر کوچک آلمان هستید که ناگهان 
صدایی غیرعادی سکوت را می شکند. این صدا تقریباً شبیه قطار به نظر می رسد اما هیچ ریلی در کار نیست. کمی بعد، منبع صدا 
ظاهر می شود. وسیله ای درشکه مانند که هیچ اسبی آن را نمی کشد. این چیزی است که به عنوان اولین خودروی جهان شناخته 
می شــود و همســر مخترعش با آن اولین سفر جاده ای خودرویی جهان را در آگوست ۱۸۸۸ رقم زد. کار بنز در سال ۱۸۸۵ این 
خودرو را با نام پتنت موتورواگن ساخت و در ۲۹ ژانویه سال بعد آن را تحت عنوان وسیلهٔ نقلیه با پیشرانهٔ بنزینی ثبت اختراع کرد.

بنابراین، اساساً کارل بنز خودرو را اختراع کرد. البته ممکن است قبل از این افرادی خودروهایی با پیشرانه بنزینی طراحی کرده 
باشــند و شاید خیلی هم خوب کار می کرده اند اما اثری از آن ها وجود ندارد. بنز خودروی خود را به عنوان اختراع به ثبت رساند 
و دو سال بعد همسرش برتا با فرزندش اولین سفر جاده ای را با موتورواگن انجام داد. این یک سفر ۱۸۰ کیلومتری از مانهایم به 

فورتسهایم و برگشت بود.

جایگزین خونی رونالدو در رئال
پسر کریستیانو رونالدو با آمار خیره کننده ای که در آکادمی رئال مادرید داشته است نشان داده که بهترین جایگزین برای او است.

به گزارش ایسنا و به نقل از Onsider، کریستیانو جونیور رونالدو پسر بزرگ رونالدو است که نشان می دهد، می تواند به گلزنی بزرگ 
تبدیل شود و پا جای پای پدرش بگذارد.جونیور رونالدو در ۲۰ بازی که برای تیم آکادمی رئال مادرید به میدان رفته است موفق 
به زدن ۵۰ گل شده است و این نشان می دهد که او هم شم باالیی برای گلزنی دارد و می تواند در آینده ای نه چندان دور برای 
تیم رئال به میدان رود.پسر رونالدو که ۱۴ سال سن دارد روز گذشته به رئال مادرید برگشت و قرارداد ۴ ساله امضا کرده است این 
در حالی است که تکلیف پدر او هنوز مشخص نشده است.باوجود آنکه رسانه های عربی از توافق نهایی رونالدو با النصر عربستان 

خبر می دهند اما فعال خود این بازیکن چنین چیزی را تایید نکرده است و حتی احتمال بازگشت او به رئال هم وجود دارد.

روشنِی طلعِت تو ماه ندارد
پیِش تو ُگل، رونِق گیاه ندارد

گوهٔش اربوِی توست منزِل جانم
خوشتر از این گوهش، اپْدشاه ندارد

د با رِخ تو دوِد دِل من
َ

ن
ُ
ات هچ ک

آینه دانی هک اتِب آه ندارد
شوخِی رنگس نگر هک پیِش تو بشکفت

گاه ندارد چشْم ردیده، ادب ن

دیدم و آن چشِم دْل سیه هک تو داری
گاه ندارد جانِب چیه آشنا ن

َرطِل رگانم ده ای رمیِد رخابات
شادِی شیخی هک خانقاه ندارد

پیشنهاد

سینما

کتاب باغ همسایه
 The Garden کتاب باغ همســایه با عنوان انگلیســی
Next Door اولین اثری از خوســه دونوسو، نویسنده 

شیلیایی اســت که به فارسی منتشر می شود. رمانی 
که می توان گفت با ادبیات آمریکای التین و آن سبک 
مشهور – رئالیسم جادویی – متفاوت است. نویسنده 
در این کتاب یک روایت ســادۀ واقع گرایانه از زندگی 
رمان نویســی ســرخورده و تبعیدی به نــام »خولیو 
مندس« ارائه می کند. ادبیات آمریکای التین و رمان 
دوره شــکوفایی معموال با تاریخ کشورهای آمریکای 
التین گره خورده اســت. حال اگر شــما اهل شیلی 
باشــید این موضوع با شدت بیشــتری خود را نشان 
می دهد چرا که کودتای »ژنرال پینوشــه« در تاریخ 
۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۳ بر علیه رئیس جمهور قانونی یعنی »ســالوادور آلنده« یکی از خونین ترین 
وقایع شــیلی به شمار می رود.شــخصیت اصلی کتاب باغ همسایه نیز، خولیو مندس، نویسنده و 
روشنفکری میان مایه ی شیلیایی است که شاهد این کودتا بوده و حتی چند روزی هم طعم زندان 
رژیم را چشــیده اســت. او از اعضای »اتحاد مردمی« بود که آلنده را به قدرت رساند و حال که از 
شــیلی خارج شده می خواهد براساس تجربه اش از این وقایع رمانی بنویسد که گوی سبقت را از 
همه نویسندگان دوره شکوفایی برباید. امتیاز خولیو تجربه ای بود که هیچ کدام از نویسندگان دوره 
شکوفایی از آن بهره نداشتند.بعد از ۱۱ سپتامبر پنج روز به زندان افتاده بودم؛ درست است که نه 
شکنجه ام دادند و نه حتی ازم بازجویی کردند، اما همه واقعه یک گنجینۀ عذابی برای من شده بود 
که احتیاجی به استعاره نداشت، کافی بود واقعیت را رک وبی پرده تعریف کنم. )رمان باغ همسایه 

اثر خوسه دونوسو – صفحه ۴۲(...

»آوتار 2« میلیارد دالری می شود
فیلم سینمایی »آواتار: راه آب« درآخرین روزهای سال، 
گیشه جهانی سینما را به خود اختصاص داده و در فاصله 
دو هفتــه از آغاز اکران به فــروش ۹۵۰ میلیون دالری 
دست یافته است و پیش از پایان سال جاری میالدی از 
مرز یک میلیارد دالر عبور خواهد کرد.به گزارش ایسنا به 
نقل از واریتی، ساخته جدید »جیمز کامرون« در ادامه 
روند موفق خود در گیشه، ۳۱.۵ میلیون دالر در آمریکا و 
۵۲.۲ میلیون دالر در سطح بین المللی به دست آورد که 
مجموع فروش خود را به ۲۹۳ میلیون دالر در آمریکای 
شمالی و ۶۶۱ میلیون دالر در دیگر کشورها رساند.تنها 
در عــرض دو هفته، »آواتــار: راه آب« از مجموع فروش 
جهانی »پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه« )۸۰۰ میلیون 
دالر(، »بتمن« )۷۷۰ میلیون دالر(، »ثور: عشــق و تندر« )۷۶۰ دالر( و »مینیون ها: ظهور گرو« )۹۳۹ 
میلیون دالر( عبور کرده اســت و در حال حاضر به صورت مشــترک یا فیلم »دکتر استرنج در جهان 
چندگانه جنون« )۹۵۵.۷ میلیون دالر در ســطح جهانی( به عنوان سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۲ 
شناخته می شوند.و انتظار می رود که دنباله »آواتار« در هفته آینده به سلطه خود ادامه دهد، حتی در 
شرایطی که هوای سخت زمستانی در آمریکا و افزایش موارد کووید و آنفوالنزا در سراسر جهان فروش 
بلیت را محدود کرده اســت. در چند روز آینده، فیلم »راه آب« با بودجه ۳۵۰ میلیون دالری دیزنی و 
قرن بیستم به مرز یک میلیارد دالر خواهد رسید. این فروشی است که تنها دو فیلم دیگر، »تاپ گان: 
ماوریک« )۱.۴۸ میلیارد دالر( و »دنیای ژوراســیک: قلمرو« )۱.۰۰۱ میلیارد دالر( توانسته اند در سال 
۲۰۲۲ به آن برسند.»آواتار ۲« باید با همچنان به فروش چشمگیر خود در سینماها ادامه دهد تا بودجه 

هنگفت ساخت را توجیه کند. »جیمز کامرون« پیش از این تخمین زده بود.

فرهنگ

با بارش برف در مناطق کوهســتانی عربستان، مقامات 
گردشــگری این کشــور در فکر ایجاد پیســت اسکی 
در فاصلــه ۸۰۰ کیلومتری تا شــهر مدینه برای جذب 
گردشــگران هستند.به گزارش ایســنا به نقل از عربین 
بیزنس، فصل برف در عربســتان سعودی با بارش های 
سرد زمستانی که کوهســتان های الوز در استان تبوک 
را در بر گرفت، آغاز شــده است و گردشگران از سراسر 
منطقه و همچنین ســاکنان این کشــور را برای دیدن 
کوه های ســفیدپوش به خود جذب کرده است.کوه های 
الوز در منطقه شــمالی عربستان ســعودی و در حدود 
۱۰۰۰ کیلومتر و با ۱۲ ســاعت رانندگی از جده فاصله 
دارد.ســخنگوی مرکز ملی هواشناســی منطقه شمال 
عربستان گفت: بارش برف در منطقه شمالی کشور به ویژه کوه های الوز و مناطق مجاور آن به دو عامل 
اصلی عمق و حرکت فرورفتگی های قطبی و وجود رطوبت مناســب بستگی دارد.بارش برف در نواحی 
شمال غربی الکان و کوه الوز غیرمعمول نیست، با این حال، برف به ندرت به جنوب استان تبوک، جایی 
که کوه های حّره قرار دارند، می رسد.عربستان قصد دارد گردشگری کوهستان را با یک پیست اسکی در 
شمال غرب کشور متحول کند و پروژه شهر بزرگ و بلندپروازانه »نئوم« نیز شامل شامل پیست اسکی 
خواهد بود که قرار است تا سال ۲۰۲۶ ساخته شود و در سال ۲۰۲۹ میزبان بازی های زمستانی آسیایی 
خواهد بود.مقام های عربستان سعودی قصد دارند با کمک »راهبرد گردشگری ملی«  ساالنه ۱۰۰ میلیون 
گردشــگر را تا پایان این دهه به کشورشان جذب کنند. یکی دیگر از اهداف این پروژه ایجاد مشارکت 

۱۰درصدی صنعت گردشگری در تولیدات ناخالص داخلی این کشور است.

عربستان برای گردشگران پیست 
اسکی می سازد
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