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اکونومیست بررسی کرد؛
سال ۲۰۲۲ چه معنایی برای جهان 

داشت؟ 
امســال، ســالی بود که دنیا را در معرض آزمایش قــرار داد. از حمله به 
اوکراین تا کووید-۱۹ در چین، از تورم تا تغییرات آب و هوایی، از تنش های 
چین و آمریکا تا انتخابات کلیدی، سال ۲۰۲۲ سواالت سختی را مطرح 
کرد. این امتحان سخت نه تنها جهان را به سمت و سویی جدید فرستاد، 
بلکه آن را در نوری جدید نیز نشــان داد.اقتصادآنالین- شیما احمدی؛ 
بزرگ ترین شگفتی و بیشترین استقبال، انعطاف پذیری کشورهای لیبرال 
در غرب بوده اســت. زمانی که والدیمیر پوتین در ۲۴ فوریه به نیروهای 
روســیه دستور ورود به اوکراین را داد، انتظار داشت که دولت یک کشور 
فاسد ســر خم کند. پس از عقب نشینی تحقیرآمیز آمریکا از افغانستان 
در ســال ۲۰۲۱، غرب رو به انحطاط و غیر منســجم مطمئنا نمی تواند 
محکومیت روســیه را با حمایت واقعی از اوکراین مطابقت دهد.در واقع 
والدیمیر زلنســکی و مردمش تایید کردند که تعیین سرنوشت و آزادی، 
ارزش مردن را دارد. آنها الهام بخش جهان شدند. پس از افزایش حمایت 
مردمی، دولت های غربی از قهرمان جدید دموکراسی حمایت کردند. غرب 
به رهبری دولت بایدن در حال ارائه ســالح و کمک در مقیاسی است که 
حتی جنگ طلبان تصورش را هــم نمی کردند.رای دهندگان داخلی نیز 
با حمایت از پوپولیست های تابوشــکن، صدای خود را به گوش همگان 
رساندند. در آمریکا، علی رغم اعداد افتضاحی که جو بایدن را تایید می کرد، 
میانه رو ها از آرای خود برای حفظ حقوق اساسی استفاده کردند، از جمله 
 ROE V. در برخی ایالت ها از حق ســقط جنین پــس از لغو دادگاه عالی
WADE در رقابت های انتخاباتی، تندروهای انتخابات که توســط دونالد 

ترامپ تایید شــده بود، تقریبا همگی شکست خوردند.در فرانسه، مارین 
لوپن راســت تندرو بودن خود را مخفی کرد، اما همچنان توسط امانوئل 
مکرون که یک میانه رو است مورد غضب قرار گرفت. پس از اینکه جورجیا 
ملونی اولین نخست وزیر راست افراطی ایتالیا پس از جنگ شد، به  احزاب 
میانه رو تمایل پیدا کرد. حتی در بریتانیای دچار مشکل، هم حزب کارگر 
و هم محافظه کاران حاکم، محاسبه می کنند که پیروزی در انتخابات به 
دور از افراط های پوپولیستی راست و چپ است.کسانی که رهبران قوی را 
برای انجام کارها تحسین می کنند، باید مراقب باشند که چه آرزویی دارند. 
شی جین پینگ سلطه حزب کمونیست چین را گسترش داده و خود را 
به عنوان رییس دائمی آن و قدرتمندترین رهبر از زمان ســلطه مائوتسه 
تونگ منصوب کرده اســت. اما اقدامات او برای کم کردن تب بازار خرید 
و فروش امالک، مهار فناوری مصرف کننده و جلوگیری از ویروس کرونا، 
به اقتصاد آسیب جدی وارد کرد. امروز، با گسترش ویروس کرونا، واضح 
است که دولت او ماه هایی را هدر داد که باید سالمندان را واکسینه، داروها 
را ذخیــره و تخت های مراقبت ویژه ایجاد می کرد.حتی کنترل اجتماعی 
فراگیر چین شکاف هایی را نشان داد. اگرچه سرویس های امنیتی چین 
اعتراضات گســترده ای را در ماه گذشته برانگیخت، اما این اعتراض ها تا 
حدی به دلیل مشــاهده جمعیت های بدون ماسکی بود که در قطر و در 
حال لذت بردن از جام جهانی بودند.برای همه کســانی که از ارزش های 
لیبرال کالسیک استقبال می کنند، از جمله این روزنامه، انعطاف پذیری 
غرب دلگرم کننده است و تغییری مهم پس از یک عقب نشینی طوالنی. 
اما خبر خوب این است که فقط تا اینجا پیش می رود. آزمایش های سال 
۲۰۲۲ نیز عمق اختالفات جهان را آشکار کرده و باعث به وجودآمدن یک 
دولت بزرگ در حال پیشرفت شــده است.برای سنجش این اختالفات، 
حمایــت تقریباً جهانی از آمریکا پس از حمالت ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ را 
با تصمیم کشــورهای جهان جنوب برای بی طرف ماندن در نبرد بر سر 
اوکراین مقایسه کنید. در جدیدترین رای سازمان ملل به مجازات روسیه، 
۳۵ کشور رای ممتنع دادند. بسیاری از مردم به طور قابل توجهی از اینکه 
چگونه غرب ادعا می کند که نگرانی هایش اصول جهانی است، خشمگین 
هستند، در حالی که جنگ در یمن یا شبه جزیره آفریقا، یا خشکسالی ها 
و ســیل های مرتبط با آب و هوا، همیشه منطقه ای به نظر می رسند.در 
بسیاری از کشــورهای جهان، ارزش های لیبرال درگیر هستند. با وجود 
شکست ژائیر بولســونارو در برزیل، دموکراسی در آمریکای التین تحت 
فشــار اســت. درحالی که رجب طیب اردوغان بر تورم ویرانگر در ترکیه 
ریاســت می کند، مخالفان احتمالی را در انتخابات ۲۰۲۳ تحت تعقیب 
قانونی قرار می دهد. بنیامین نتانیاهو در اسرائیل تالش می کند با تشکیل 
ائتالفی از متنفران جهان عرب و حزب راســت تندرو، از رفتن به زندان 
به دلیل فساد اجتناب کند. اقتصاد هند مملو از شرکت های الهام گرفته 
از فناوری اســت، اما سیاســت های آن، وابسته به اکثریت، وحشتناک و 
بی رحمانه اســت.در سراســر جهان، ایده دولت محدود در حال شکست 
اســت. به دلیل شوک انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، دولت های 
اروپایی پول را برای تثبیت قیمت ها ســرازیر می کنند. آنها همچنین با 
استفاده از سیاست های صنعتی به جای بازار، انتقال از سوخت های فسیلی 
را که خود هدفی خوشایند است، تقویت می کنند. پاسخ آمریکا به تهدید 
امنیتی چین، ایجاد موانع تجاری و یارانه برای جدا کردن اقتصاد خود و 
تقویت صنایع داخلی است. بسیار بد است، اگر این امر به متحدان آمریکا 
آسیب برساند.ناسیونالیسم اقتصادی محبوب است. این پرداخت پول در 
طــول همه گیری کرونا انتظارات از دولــت را تغییر داد. تخریب خالقانه 
که ســرمایه و نیروی کار را دوباره تخصیص می دهد، ممکن است برای 
جمعیت های پیری که با رشد اقتصادی، مقدار کمتری را ذخیره می کنند 
و برای رای دهندگان جوانی که سیاست هویت را پذیرفته اند، ناخوشایند 
باشد.اما سرمایه داری بزرگ دولتی کارنامه ضعیفی دارد. با توجه به دهه ها 
تورم باال که تا حدی ناشــی از سیاســت های مالی و پولی نادر به ویژه در 
آمریکاست، عجیب اســت که رای دهندگان بخواهند به سیاستمداران و 
مقامات بــا دادن قدرت بر بخش هایی از اقتصادی کــه برای اداره آن ها 
مناسب نیســتند، پاداش دهند. قهرمانان مورد حمایت دولت در زمینه 
انرژی و فناوری گاهی موفق می شوند، اما با انباشت بیشتر این سیاست ها، 

مصرف بیهوده و رانت خواری بیشتر خواهد شد.

دوران سخت
با توجه به معیار لیبــرال دولت محدود، احترام به کرامت فردی و ایمان 
به پیشرفت انسانی، سال ۲۰۲۲ درهم آمیخته است. با این حال، امیدی 
وجود دارد. غرب پس از فروپاشی کمونیسم شوروی مغرور بود. این کشور 
بهای این غرور را در عراق، افغانســتان و بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۰۹ 
پرداخت. در سال ۲۰۲۲، غرب که تحت تأثیر پوپولیسم در داخل و رشد 
خارق العاده چین قرار گرفته بود، به چالش کشــیده شد و جای خود را 

پیدا کرد.

نگـــاه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از غیرحضوری شدن دانشگاه 
ها و مدارس استان تهران به جز فیروزکوه و دماوند برای فردا و پس فردا خبر 
داد و گفت: طرح زوج و فرد از درب منازل اجرایی خواهد شــد.عابد ملکی در 
گفت وگو با ایسنا در تشریح مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا گفت: جلسه 
کمیته اضطرار آلودگی هوا با حضور اعضا دیروز )۱۰ دی ماه( برگزار و مقرر شد 
تمامی دانشــگاه ها و مدارس در تمامی مقاطع ابتدایی و متوســطه در استان 
تهران بــه جز دماوند و فیروزکوه فردا و پس فــردا به صورت غیر حضوری و 
مجازی دایر باشــند همچنین تمامی کودکستان ها در استان تهران به جز  دو 
شهرســتان دماوند و فیروزکوه فردا و پس فردا تعطیل خواهند بود.وی افزود: 
طــرح زوج و فرد در این دو روز از درب منازل در تهران اجرایی خواهد شــد 
همچنیــن مجوز روزانه ورود به محدوده طــرح ترافیک برای فردا و پس فردا 
توســط شهرداری تهران صادر نمی شود.معاون اســتاندار تهران تاکید کرد: از 
شهروندان تقاضا می شود از تردد غیر ضروری خودداری و در صورت لزوم حتما 
از ماسک های مناسب N۹۵ استفاده کنند همچنین روسای ادارات با تقاضای 
مرخصی مادران دارای فرزند دانش آموز موافقت کنند.به گزارش روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست استان تهران علیرضا مزینانی - مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان تهران و دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا - درباره برخی 
دیگر از مصوبات این جلســه  گفت: توقف فعالیت کارخانه های شــن، ماسه، 
بتن و آســفالت و جلوگیری از تردد شبانه کامیون ها به استثنای کامیون های 
حامل سوخت، مواد غذایی و مواد فاسد شدنی و جلوگیری از تردد کلیه موتور 
ســیکلت ها، خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی توســط پلیس راهور در روز 
یکشنبه و دوشنبه  از مصوبات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای 
تهران اســت.دبیرکارگروه هماهنگی مواقع اضطرار هوا تصریح کرد: مصوبات 
پیشــین این کارگروه همچون جلوگیری از روشــن ماندن اتوبوس ها و مینی 

بوس ها در پایانه ها و جلوگیری از  فعالیت های عمرانی تشدیدکننده آلودگی هوا 
توســط شهرداری ها، ممنوعیت مصرف نفت کوره و مازوت در کلیه واحدهای 
نیروگاهی، صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی اســتان و جانمایی پایگاه های 
سیار فوریت های پزشکی اعم از اورژانس و هالل احمر در مناطق پرتردد شهر 
نیز برای روز های یکشــنبه و دوشنبه همچنان به قوت خود باقی است.  این 
گزارش همچنین می افزاید: مصوبات این کارگروه برای کلیه شهرســتان های 

استان به غیر از فیروزکوه و دماوند الزم االجرا است.

 برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه در دو روز آتی
به گزارش ایسنا، آموزش و پرورش شهر تهران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
با توجه به استمرار آلودگی هوا در کالنشهر تهران و در راستای مصوبه کمیته 
اضطرار آلودگی هوای اســتانداری تهران، آموزش در همه مدارس پایتخت، در 
روز یکشنبه )یازدهم( و دوشــنبه )دوازدهم( دیماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی 
برگزار می شود.شــایان ذکر است، کلیه کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی 
تهران نیز تعطیل خواهند بود.بر اســاس این اطالعیــه، امتحانات نهایی پایه 
دوازدهم روزانه، بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه 
نظری دوره دوم متوســطه و ایجاد سابقه تحصیلی برای ورود به آموزش عالی 
و ترمیم نمرات دروس نهایی شــاخه های تحصیلی دی ماه ۱۴۰۱ و امتحانات 
هماهنگ اســتانی پایه نهم داوطلبان آزاد، بزرگســاالن، آموزش از راه دور و 
ارزشــیابی جامع طبق برنامه اعالمی برگزار خواهد شد.همچنین ارزشیابی و 
امتحانات داخلی نوبت دی ماه ۱۴۰۱ دوره های تحصیلی، در ایام آموزش غیر 
حضوری مدارس، برگزار نمی شــود و زمان برگزاری امتحانات داخلی این ایام، 
توسط مدیر واحد آموزشی متعاقبا به اولیاء و دانش آموزان اطالع رسانی خواهد 

شد.

در کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تصویب شد

عدم فروش طرح ترافیک، اجرای زوج و فرد از در منزل و 
مجازی شدن مدارس و دانشگاه ها برای ۲ روز آتی

معاون گردشگری کشــور در عین حال که از پیشنهاد اعتباری برای مقابله با 
ایران هراسی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد، گفت:  تاکنون هیچ مجوزی داده 
نشــده که تا آخر سال پول و یا اعتبار اضافی برای تبلیغ ایران اختصاص داده 
شــود.به دنبال هشدار منع سفر به ایران از ســوی برخی کشورها و لغو سفر 
گردشگران خارجی در ماه های اخیر و همچنین کاهش سفرهای داخلی بنا بر 
اظهارات فعاالن گردشگری و در ادامۀ آن، بحران معیشت و اشتغال در صنعت 
گردشگری کشور، علی اصغر شــالبافیان درباره استراتژی و دستور کار وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی برای خروج از این وضعیت، به 
ایسنا گفت:  بسته مقابله و نحوه مواجه با حوادث، تدوین شده که به دولت نیز 
ارائه شــده است، برخی از مفاد این بسته تصویب شده است، از جمله معافیت 
مالیاتی دو ساله و برخی از مفاد نیز در حال اجرا است، مثل برخی بخشنامه ها و 
جلساتی که با سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی برگزار شده است.او افزود:  
برای مقابله با ایران هراســی نیز پیشنهاداتی در قالب بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده 
است که منتظر نهایی شدن الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه هستیم.

معاون گردشگری با توجه به بحرانی که اشتغال و معیشت فعاالن گردشگری 
را نشــانه گرفته است، درباره تدابیر و اقدام احتمالی که تا پایان سال از سوی 
این معاونت پیش بینی شده است،  اظهار کرد:  تا آخر سال تنها از محل بودجه 
محدودی که در اختیار وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســت و همچنین از محل بودجه مسؤولیت های اجتماعی، موضوع را پیگیری 
می کنیم، اما این که در سال ۱۴۰۱ پول جداگانه ای قطعا بگیریم، هنوز چنین 
مجوزی دریافت نکرده ایم.شــالبافیان همچنین دربــاره این که با توجه به تأثر 
شدید صنعت گردشگری ایران از رخدادهای سیاسی و به انزوا کشیدن آن، آیا 
در چنین شرایطی مطالعه شده است که چگونه و چه اقدام مؤثری باید انجام 
شود، اظهار کرد: وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این 
است که رویدادهای گردشــگری را برگزار کند که نشان دهنده زندگی عادی 
مردم باشــد و نشاط اجتماعی را نشــان می دهد، ما به هیچ وجه این جریان 
را تعطیــل نکردیم و در این مدت رویدادهای زیادی برگزار کردیم که نشــان 

می دهد حوزه گردشگری پویایی دارد.

 معاون گردشگری: 

تا آخر سال پول برای تبلیغ ایران نداریم

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛

اقتصادایرانبهمرز۱۷۰۰میلیارددالرمیرسد
خروج همه خودروها از گردونه قرعه کشی تا پایان امسال

مردم برای خرید خودرو از 
بورس کاال اقدام کنند 

رییس کل بانک مرکزی؛

حتما در بازار ارز دخالت می کنیم

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه وعده حذف قرعه کشــی تا پایان ســال 
همچنان بر قوت خود باقیســت، اعالم کرد که قرعه کشــی خودروها تا پایان امســال بصورت کامل، از 
دســتور خارج خواهد شــد و توصیه کرد باتوجه به اینکه قیمت ها در بازار آزاد واقعی نیست، مردم برای 
خرید خودرو، از بورس کاال اقدام کنند.به گزارش ایســنا، امید قالیباف با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
صبحگاهی- ضمن اشاره به افزایش تولید خودروها طی سال  جاری اظهار کرد: طی ۹ ماهه امسال تولید 
خودرو رشد بســیار خوبی داشته و رکورد تولید سال گذشته شکسته شده است. این نشان می دهد که 
تولید انواع خودروها شامل سواری، تجاری ها، کشنده ها و سنگین های مسافربری و... افزایشی شده است.  

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح....

خطرهاییکهجهاندر۲۰۲۳راتهدیدمیکنند

عالئم زیرسویه های جدید اومیکرون چیست؟
 BQ۱ تهران - ایرنا- عضو کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا گفت: زیر سویه های جدید اومیکرون با نام های
و XBB دارای عالیم گوارشی مانند تهوع، استفراغ و دل درد بوده و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف در 
معرض شدید ابتال به آن قرار دارند.دکتر حمید عمادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت 
ایرنا افزود: سالمندان، بیماران پیوندی، سرطانی و دارای نقص ایمنی بدن از جمله افراد آسیب پذیر جامعه 
هستند که بیشتر در معرض خطر ابتال به زیرسویه های جدید اومیکرون قرار دارند به همین دلیل توصیه 
می شود اینگونه افراد هرچه سریعتر یک نوبت دیگر از واکسن کرونا را که ۶ ماه از فاصله تزریق ُدز یادآور 
آنها گذشــته است، هر تزریق کنند.وی اظهار داشــت: این بیماری خطرناکتر از نوع دلتا نیست اما، فرد 
مبتال دچار یکی از عالئم گوارشــی مانند تهوع، استفراغ، دل درد، آبریزش بینی، گلودرد و بدن درد می 
شود و البته میزان درد در مبتالیان متفاوت است و دوره نقاهت این بیماری نیز سه روز است اما توصیه 
می شــود مدت اســتراحت تا یک هفته ادامه یابد.وی تاکید کرد: در حال حاضر مواردی از افراد مبتال به 
زیرسویه های جدید اومیکرون در مراکز درمانی کشور مشاهده شده است که بستری هستند و اقدامات 
درمانی برای آنها انجام می شود.به گفته این اپیدمیولوژیک، هنوز پیش بینی برای شیوع موج سنگین این 
بیماری در ماه بهمن، زود اســت و هموطنان با انجام واکسیناسیون به موقع و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک در اماکنی مانند مترو، اتوبوس، اجتماعات و همچنین خودداری 
از ورود به مکان های شلوغ می توانند به مهار این موج همچون موج های قبلی کرونا کمک کنند.عمادی 
افزود: وضعیت بیماری کرونا در کشورمان نسبت به برخی کشورهای آسیایی و اروپایی به خوبی مدیریت 
و کنترل شده است و در شرایط فعلی که احتمال شیوع موج هشتم وجود دارد، همراهی و همیاری مردم 
در رعایت اصول بهداشــتی و انجام به موقع تزریق ُدز یادآور واکسن می تواند به مهار آن منجر شود.این 
استاد دانشگاه یادآور شد: الزم نیست همه افراد ُدز چهارم یا یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند اما، افراد 
واجد شــرایط و آسیب پذیر مانند ســالمندان و بیماران زمینه ای ملزم به دریافت آن هستند.به گزارش 
ایرنا، براساس اظهارات پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشاهده سه 
مورد ابتال به زیرســویه های جدید امیکرون، احتمال ورود موج هشتم کرونا به کشور تقویت شده است.
به گفته پدرام پاک آیین این زیرســویه ها اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شیوع دارد به طوری که 
هم در کشورهای غربی و هم در برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی روند افزایشی را طی 
کرده اند و مواردی نیز در کشــورمان مشاهده شده است.وی اظهار داشت: این موارد در آزمایشگاه مرجع 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد، البته هنوز معلوم نیست رفتاری که این 
زیرسویه های جدید در سایر کشورها داشتند با همان شدت و با همان میزان شیوع در کشور ما هم داشته 
باشند اما آنچه مسلم است سرعت باالی انتقال این ویروس ها است و انتظار روند افزایش ابتال را در کشور 
داریم و به عبارتی احتمال ورود موج هشتم به کشور ما تقویت شده است.پاک آیین تصریح کرد: فعالیت 
واحدهای نمونه گیری تســت کرونا در همه مبادی ورودی هوایی، زمینی و دریایی کشور با توجه به همه 
گیری موج جدید کرونا در کشورهای مختلف تحت رصد است.وی تاکید کرده است: با توجه به احتمال 
ورود موج جدید کرونا به کشــور و افزایش ابتال به زیرســویه های جدید امیکرون در بسیاری از کشورها، 
به منظور کنترل مسافران ورودی به کشور، نظارت بر واحدهای نمونه گیری تست کرونا در همه مبادی 

ورودی هوایی، زمینی و دریایی کشور تشدید شده است.

تشریح دالیل جهش ارزی اخیر

 واردات خودرو با نرخ نیما؛ فروش با نرخ آزاد
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سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری:
وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری مطلوب نیست

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح وضعیت صندوق، نسبِت استاندارد شاغل به بازنشسته 
در یک صندوق بیمه ای، در بهترین حالت را ۷ نفر شاغل به ازای هر یک نفر بازنشسته دانست و گفت 
که از این حیث صندوق در وضعیت مطلوبی نیســت.به گزارش ایســنا، نعمت اهلل ترکی طی سفر به 
استان خوزستان با روسای کانون های بازنشستگی این استان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه، آرش 
رشــادتمند، مدیر استان خوزســتان، گزارش کوتاهی از وضعیت صندوق در موضوعات بازنشستگی و 
شاغلین مشترک و وضعیت پوشش حمایتی آنها ارائه کرد.ترکی، ضمن تشریح وضعیت صندوق گفت: 
نسبِت استاندارد شاغل به بازنشسته در یک صندوق بیمه ای، در بهترین حالت، می بایست ۷ نفر شاغل 
به ازای هر یک نفر بازنشسته باشد که از این حیث صندوق در وضعیت مطلوبی نیست.او تصویب قوانین 
و مقررات در دوره های مختلف را باعث این ناترازی دانست و افزود: الزم است با برنامه ریزی های دقیق 
و حساب شده، این عدد به نسبت استاندارد نزدیک شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل صندوق بازنشســتگی کشوری، ترکی در پایان ضمن تشریح برنامه های در دست اقدام صندوق 
بازنشستگی کشوری، از تشکیل کمیته های مختلف فنی و فرهنگی و اجتماعی در صندوق خبر داد و 
افزود: حضور کانون ها و نخبگان حوزه بازنشســتگی در کمیته های مذکور در راستای تحقق مطالبات 

بازنشستگان بسیار حائز اهمیت است.
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گزیده خبر

انهدام پهپادهای متخاصم توسط سامانه 
بومی ۱۵ خرداد پدافند هوایی

در ادامــه مرحله اصلــی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، ســامانه پدافندی 
هوایی ۱۵ خرداد برابر سناریو عملیاتی نسبت به انهدام پهپادهای متخاصم 
اقــدام کرد.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار 
۱۴۰۱ ارتش، پهپادهایی که در قالب نیروی متخاصم ســازماندهی شــده 
بودند قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشتند، طی فرایند عملیاتی 
)کشــف، شناسایی، رهگیری، درگیری و انهدام( ابتدا توسط طیف گوناگون 
ســامانه های راداری نیروی پدافند هوایی ارتش کشــف و پس از شناسایی 
در مرکــز فرماندهی و کنترل رعد نیروی پدافند هوایی ارتش، به ســامانه 
بومی ۱۵ خرداد واگذار شد و تحت کنترل آن مرکز با شلیک موفق موشک 
نسبت به انهدام پهپادهای مهاجم اقدام شد.کشف اهداف پرسه زن با سطح 
مقطع راداری کم و اجرای تیراندازی زمین به هوای شبانه توسط سامانه های 
توپخانــه ای علیه اهداف هوایی متخاصم از جملــه اقداماتی بود که در این 

مرحله از رزمایش توسط نیروی پدافند هوایی ارتش اجرا شد.
گفتنی است؛ سامانه موشکی ۱۵ خرداد یک سامانه پدافند هوایی میان برد 
اســت که توانایی درگیری مؤثر با طیف متعدد اهداف با قابلیت های آفندی 
باال مانند هواپیماهای شناسایی، بمب افکن ها و جنگنده های تاکتیکی تا برد 
۲۰۰ کیلومتر را داراست. این سامانه می تواند اهداف با سطح مقطع راداری 
کمتر همچون پهپادها را در برد ۱۵۰ کیلومتر کشــف و همزمان ردگیری 
کند.ســامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد قادر اســت تعداد ۶ هدف را به طور 
همزمان کشف و ردگیری کرده و با طیف متنوع موشک های بومی همچون 

صیاد -۲ و ۳ نسبت به انهدام آنها اقدام نماید.

در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش انجام شد
عملیات ترکیبی بالگردهای نیروی زمینی و 

نیروی دریایی ارتش
سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش گفت: بالگردهای تهاجمی 
کبرای هوانیروز ارتش برای اولین بار طی یک عملیات مشترک با بالگردهای 
RH, SH و AB - ۲۱۲ بر روی عرشه شناورهای نیروی دریایی ارتش عملیات 
نشست و برخاست را انجام دادند و به اجرای عملیات در شرایط سخت جوی 
پرداختند.به گزارش ایســنا، امیر سرتیپ علیرضا شیخ سخنگوی رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش گفت: این عملیات با توجه به تمامی ظرفیت ها 
و توانمندی های هوانیروز ارتش، برای نخســتین بار توسط بالگردهای تک ور و 
شکاری هوانیروز در سواحل مکران به صورت مشترک با هوادریا با بالگردهای 
هوانیروز انجام شــد.وی افزود: مهم ترین وجه این عملیات مشترک، افزایش 
توانایی ها و مهارت های خلبانان هوانیروز ارتش اســت.گفتنی است؛ هوانیروز 
ارتش در تمامی عملیات ها اعم از آبی خاکی، عملیات رزم شــبانه، تسلیح 
بالگردها و تیراندازی شــبانه و... را در رزمایش های گذشته با موفقیت انجام 

داده است.

مجلس بر نظر خود اصرار می کند؟

برنامه و بودجه همچنان در بالتکلیفی
برنامه و بودجه همچنان در بالتکلیفی/ این روزها مطالب ضد و 
نقیضی درباره زمان بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم 
توســعه در مجلس شورای اســالمی مطرح می شود و باید دید 

تکلیف بررسی این دو الیحه در مجلس چه می شود.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: طبق ماده ۱۸۲ 
قانون آئین نامه، دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل کشور 
را حداکثــر تا پانزدهم آذر ماه هر ســال تقدیم مجلس کند که 
امسال ارائه سند دخل و خرج کشور به مجلس تا حدی به تأخیر 
افتاد و طبق خبری که اخیراً سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی داده است، 
دولت الیحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشــنبه )۵ دی ماه( به 
مجلس شورای اسالمی ارســال کرد.همچنین سید نظام الدین 
موســوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار 
مهر، ضمن تأیید ارائه الیحه بودجه سال آینده به مجلس شورای 
اسالمی، اظهار داشت: حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشــورمان طی نامه ای الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ را به 
مجلس شورای اسالمی ارســال کرده است.میرتاج الدینی گفته 
است که الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ در اسرع وقت در صحن علنی 
مجلس شــورای اســالمی اعالم وصول خواهد شد تا به سرعت 
بررسی آن توســط نمایندگان مجلس آغاز شود، اما سید نظام 
الدین موسوی تاکید کرد مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه پنج 
ساله هفتم توسعه مشخص نشــود، الیحه بودجه سال آینده را 
اعالم وصول و بررسی نمی کند.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم 
توســعه مشخص شــد، آن موقع مجلس شورای اسالمی الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ را اعالم وصول می کند و وارد بررســی آن 
می شود. طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامه های 
۵ ســاله توسعه تدوین شــود و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم 
توسعه تصویب نشده است، نمی توانیم وارد بررسی الیحه بودجه 
شویم، مگر آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود.موسوی 
در پاســخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه در چه مرحله ای 
اســت، گفت: ما اطالعی در این زمینه نداریم و دولت باید بگوید 

برنامه هفتم در چه مرحله ای است.

احتمال تمدید برنامه ششم توسعه
وی با بیان اینکه تصمیم هیئت رئیسه مجلس آن است که ابتدا 
باید تکلیف برنامه هفتم توســعه مشخص شــود، اظهار داشت: 
امکان تمدید برنامه ششــم توسعه وجود دارد، منتها تمدید آن 
یــا باید با نظر و رأی مجلس یا با کســب اجــازه از مقام معظم 

رهبری باشــد. از آنجایی که در شرایط فعلی چنین مجوزهایی 
وجود ندارد، طبیعتاً باید برای پیش از ورود به بحث بودجه، برنامه 
تعیین تکلیف شود.در شرایطی هنوز وضعیت برنامه هفتم توسعه 
مشــخص نیســت که طبق ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی، دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد سال 
پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج ســاله، الیحه برنامه توســعه 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. 
بر این اســاس، خرداد ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه پنج ساله ششم 
بود و با توجه به تمدید یک ساله آن، طبیعتاً دولت باید تا خرداد 
امسال یعنی ۷ ماه پیش الیحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس 

ارائه می کرد که تاکنون این امر صورت نگرفته است.

تاکید مجلس بر اولویت ارسال برنامه
البته مدت هاست که مجلس شــورای اسالمی به دولت گوشزد 
کرده بود که ابتدا باید برنامه و سپس بودجه را به خانه ملت ارائه 
دهد. موید این مســئله آن است که حسینعلی حاجی دلیگانی، 
عضو هیئت رئیســه مجلس در تشــریح یکی از جلسات اخیر 
هیئت رئیســه مجلس که درباره موضوع اولویت بررسی الیحه 
برنامه یا بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود، گفت: بیشتر مباحث 
مطرح شــده در نشست هیئت رئیســه این بود که مجلس باید 
بــه قانون عمل کند. صراحت قانون این اســت که اول برنامه و 
بعد الیحه بودجه به مجلس ارســال شود، لذا دولت باید الیحه 
برنامــه را به مجلس ارائه دهد و نکته بعــدی این بود که بدون 
برنامه نمی شــود الیحه بودجه ۱۴۰۲ را رسیدگی کرد.عالوه بر 
این، اخیراً محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس در 
یکی از جلسات علنی طی اخطار قانون اساسی، گفت: اگر ما قرار 

است بودجه را ببندیم، باید طبق برنامه هفتم توسعه باشد. هنوز 
برنامه هفتم به مجلس نیامده است، اگر قرار است ردیف هایی را 
در بودجه مشــخص و تبصره هایی را تعیین کنیم، باید بر اساس 

برنامه پنج ساله باشد.

اتمام حجت قالیباف!
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســالمی 
تاکنون چندین بار بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توســعه بر 
الیحه بودجه تاکید کرده و گفته است: ما نمی توانیم خالف قانون 
عمل کنیم. در جلســه ســران قوا نیز این موضوع بحث شده و 
حداقل از مرداد ماه امسال بحث تدوین برنامه هفتم توسعه کلید 
خورده است. مگر قانون اجازه می دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ 
را بدون برنامه پنج ســاله توسعه تنظیم کنیم؟وی بیان کرد: ما 
نمی توانیم بودجه را بدون برنامه پنج ســاله توســعه به تصویب 
برســانیم. پس از ارائه برنامه هفتــم، بالفاصله الیحه بودجه نیز 
به مجلس شــورای اسالمی می آید. طبق قانون آئین نامه داخلی 
مجلس تا برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در 
دستورکار مجلس قرار نمی گیرد.همچنین محمد رشیدی، عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی چند روز قبل اعالم کرد که 
برنامه مقدم بر بودجه است، چون برنامه سند باالدستی است و 
باید بودجه بر اســاس آن نوشته شود و اگر الیحه بودجه زودتر 
از برنامه تقدیم مجلس شورای اسالمی شود، ما صبر می کنیم تا 
اول دولت برنامه را ارائه کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهیم و 

سپس وارد بررسی بودجه می شویم.

مخالفت نمایندگان با تصویب بودجه چنددوازدهم

در مقابل، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس معتقد اســت که ابتدا باید الیحه بودجه به مجلس ارائه 
شــود و ممکن است اصرار مجلس در خصوص ارائه برنامه هفتم 
توسعه سبب شود تا به سمت تصویب بودجه چنددوازدهم برویم 
که عالمت خوبی برای اقتصاد کشور نیست.محسن زنگنه، نایب 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی هم نظر 
پورابراهیمــی را تأیید می کند و در گفتگو با مهر، می گوید: نظر 
رئیس مجلس شــورای اسالمی آن اســت که ابتدا برنامه هفتم 
توســعه و سپس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ به مجلس شورای 
اسالمی ارائه شود.وی با بیان اینکه یا باید برنامه ششم را تمدید 
کنیم یا اینکه برنامه جدید داشته باشیم، گفت: تا جایی که بنده 
اطــالع دارم، دولت آن طور که باید و شــاید روی تدوین برنامه 
هفتم توسعه کار نکرده است. البته برنامه هفتم توسعه در حال 
تدوین است، اما کار کارشناسی خوبی در تدوین آن انجام نشده 
و گویا همان مواد قبلی در آن آمده و کلی و بدون ســنجه است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شــورای اسالمی درباره 
احتمال ارائه بودجه ســه دوازدهــم به مجلس، تصریح: تصویب 
بودجه سه دوازدهم در فضای اقتصادی فعلی کشور نشانه خوبی 
نیست. نظر بنده این است که فعاًل الیحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس 
ارائه شود تا روال عادی کشور پیش برود و دولت در ابتدای سال 
آتی الیحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه بدهد تا بتوانیم 

تا در فرصت مناسب آن را بررسی کرده و به تصویب برسانیم.

برنامه هفتم دست مجلس نرسیده است
میرتاج الدینی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی نیز درباره زمان ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، گفت: 
برنامه ششم توسعه با هماهنگی دولت ۶ ماه تمدید خواهد شد و 
بعد به برنامه هفتم توسعه سر فرصت رسیدگی خواهد شد. البته 
برنامه هفتم توسعه همچنان دست مجلس نرسیده است و برای 

رسیدگی به برنامه هفتم حداقل ۶ ماه زمان الزم است.
مطالب مذکــور به خوبی گویای این مطلب اســت که دولت و 
مجلس هنوز بر سر تقدم و تاخر بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
و برنامه هفتم توسعه به نقطه مشترکی نرسیدند. با توجه به اینکه 
کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده است، باید منتظر ماند و 
دید تکلیف بررسی برنامه پنج ساله و بودجه سال آتی در مجلس 
چه می شــود و آیا برنامه ششم توسعه تمدید می شود و بودجه 
مانند سنوات قبل رسیدگی می شود، یا نظر هیئت رئیسه مجلس 
و برخی از نمایندگان به کرسی می نشیند و تا زمان تعیین تکلیف 

برنامه، بودجه ۱۴۰۲ در مجلس بررسی نمی شود.
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استانها

گزیده خبر
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

طرح تهاتر نفت با سرمایه گذاران خارجی در 
بخش عمرانی

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی از طرح تهاتر نفت در قبال ســاخت 
طرح های عمرانی با سرمایه گذاران خارجی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از صدا و سیما، شهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی 
گفــت: در این طرح، تأمین منابع از طریق واگذاری نفت صورت گرفته و برخی 
طرح های مهم در حوزه راه وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع باید به سرعت 
این پروژه ها اجرایی شود. موضوع مهم تهاتر نفت در قبال ساخت پروژه های مهم 
کشــور مورد تأیید دولت قرار گرفته و بیش از ۹۰ درصد مراحل انجام آن طی 
شده است و فقط باید ابالغ شود.افندی زاده گفت: چند پروژه های مهم در شبکه 
ریلی؛ بزرگراهی و شــهر فرودگاهی امام خمینی متناسب با تهاتر نفت مشخص 
و تعیین شده است که در قبال ساخت آن ها تأمین منابع از طریق نفت صورت 
می گیرد. با برخی سرمایه گذاران خارجی در این رابطه صحبت شده و امیدواریم 

تا یک ماه آینده این نوع پروژه ها شروع شود.

دکتر قیصری دبیرعلمی نخستین جشنواره ادبی صدرا مطرح کرد:
انسجام اجتماعی در پرتو رویدادهای ادبی

دبیرعلمی نخستین جشنواره ادبی شهر صدرا بر این باور 
است که تشکیل اتاق فکر توانمند و برخورداری از هیات 
داروان معتبر گام مهمی در راستای افزایش اعتبار این 
جشنواره محسوب می شود.به گزارش سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری صدرا، عبدالرضا قیصری 

با اشــاره به برخی از اهداف پیدا و پنهان این رویدادهای ادبی گفت: نخســتین 
جشــنواره ادبی شــهر صدرا گام بلندی در راستای هویت بخشی و پیشبرد نگاه 
شهروند محور با برخورداری از رویکردهای فرهنگی است.وی از عموم شهروندان 
و به ویژه اهالی فرهنگ و ادب درخواست کرد تا در این جشنواره حضور پررنگی 
داشته باشــند و اظهار داشت: شهر صدرا جمعیت کالنی را در خود جای داده و 
دارای تنوع زیادی در عرصه های قومیتی است. بنابراین اتخاذ یک هویت مشترک 
برای شهروندان مقیم صدرا ضروری به نظر می رسد و در پرتو آن مبانی پیشرفت 
به صورت هدفمندتری اجرایی می شوند.” دبیر علمی نخستین جشنواره جایزه 
ادبی صدرا با اشاره به این موضوع که فرآیند انسجام اجتماعی با توسل به مولفه 
های فرهنگی دارای اثربخشــی بیشتری است، افزود: فرهنگورزی و پرداختن به 
ادب و هنر سبب می شود تا جامعه بر ارزش ها متمرکز شده و در پرتو آن شاهد 
تعالی در عرصه های اجتماعی، اخالقی، انســانی و ســایر حوزه ها خواهیم بود. 
قیصری با تاکید بر این موضوع که گسترش ارزش ها در جامعه به معنای اجتناب 

از سلسله آسیب های اجتماعی و منفعت طلبی شخصی است.

قائم مقام شهردار کرج مطرح کرد:
اصالح فرآیند تدوین بودجه با تشکیل کمیته 

تخصیص
قائــم مقام شــهرداری کرج از اصــالح فرآیند تدوین 
بودجه سال ۱۴۰۲ شــهرداری کرج با تشکیل کمیته 
تخصیص حســب تأکید و دستور شــهردار کرج خبر 
داد و افــزود: اعضای کمیته، پیشــنهادات دریافتی از 
واحدهای مختلف اعم از ســتادی، مناطق و سازمان ها 

را بررســی و نقطه نظرات کارشناسی را در تنظیم اولیه بودجه پیشنهادی سال 
آتی اعمال خواهد کرد.افراســیاب شجاعی ، به تأکید شهردار کرج در خصوص 
ضرورت کارشناســی دقیق موارد پیشنهادی در زمان تدوین بودجه پیشنهادی 
ســال ۱۴۰۲ با هدف خدمت هرچه بیشتر به شهر و شهروندان به ویژه محالت 
کم برخوردار اشــاره کرد و افزود: بر این اساس احکام اعضای کمیته تخصیص 
متشــکل از معاونین و مدیران صاحب نظر صادر شد تا اعضا با برگزاری جلسات 
مستمر بتوانند در بازه زمانی قانونی تا ارائه بودجه پیشنهادی به شورای اسالمی 
شهر نسبت به بررسی پیشنهادات اولیه واحدهای ستاد مرکز، مناطق و سازمان ها 
اقدام کنند که قطعاً نتیجه عملکرد این کمیته، تحقق صحیح منابع و مصارف در 
بودجه با تعریف پروژه های شاخص و تأثیرگذار در شهر به ویژه توجه به محالت 
کم برخوردار خواهد بود.این مســئول افزود: رفع مشکالت عمرانی، ترافیکی و... 
در کنــار فعالیت های فرهنگی اجتماعی نیز در بودجه ســال آتی، پیش ببینی 

خواهد شد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛

اقتصادایرانبهمرز۱۷۰۰میلیارددالرمیرسد
تهران- ایرنا- صندوق بین المللی پول با ترســیم چشم انداز 
مثبت از اقتصاد کشورمان در ســال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد 
۱۰ شــاخص کالن اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود 
نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.به گزارش ایرنا، صندوق 
بین المللی پول ســال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق 
برای اقتصاد پیش بینی کرده اســت. ایــن نهاد بین المللی 
انتظار دارد بسیاری از شاخص های کالن اقتصاد ایران در این 
سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.بر اساس پیش بینی 
صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد 
دالر بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یک هزار و 
۷۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران 
بر اســاس شــاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از 
یک هزار و ۵۹۹ میلیارد دالر برآورد شــده، در سال ۲۰۲۳ به 
یک هــزار و ۶۹۰ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.به همین 
ترتیب، تولید ناخالص داخلی ســرانه ایران بر اساس شاخص 
قدرت خریــد ۸۶۵ دالر افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و 
۶۶۳ دالر در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دالر در 

سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

رشــد 2 درصدی بخش غیرنفتی و 2.1 درصدی بخش 
نفتی ایران در 2023

اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۲ درصد رشد 
خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۱۹، 
ســال ۲۰۲۳ چهارمین ســال متوالی خواهد بود که اقتصاد 
ایران رشــد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال های 
۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۲ به ترتیب رشــد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و 
سه  درصد داشته است.پیش بینی شده است بخش غیرنفتی 
ایران در ســال ۲۰۲۳ با رشد ۲ درصدی مواجه شود و رشد 

بخش نفتی ایران در این سال نیز به ۲.۱ درصد برسد.

رشد تولید و صادرات نفت و گاز ایران در سال 2023
صنــدوق بین المللی پول انتظــار دارد تولید و صادرات نفت 
ایران در ســال ۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. این گزارش 
تولیــد نفت ایران در ســال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار 
بشــکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در ســال 
۲۰۲۳ با رشــد ۴۰ هزار بشکه ای به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار 

بشکه در روز برســد. تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۲ معادل 
چهــار میلیون و ۴۶۰ هزار بشــکه در روز نفت بوده و پیش 
بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و ۶۰۰ هزار 
بشــکه در روز نفت برسد که نســبت به سال قبل ۱۴۰ هزار 
بشکه در روز افزایش خواهد داشت.صادرات اعالم شده نفت 
ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه ای مواجه خواهد 
شــد و از ۸۵۰ هزار بشکه در روز در ســال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران 
نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۲ به 
معادل ۳۳۰ هزار بشــکه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش 

خواهد یافت.

ثبات نرخ تورم و کاهش آهنگ رشد نقدینگی
نرخ تــورم در اقتصاد ایران برای ســال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰ 
درصد پیش بینی شــده اســت که این رقم نســبت به تورم 

۴۰ درصدی ســال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در 
اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که 
در سال ۲۰۲۲ به ۴۷.۵ درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به 

۴۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

کسری بودجه دولت بیشتر می شود
کســری بودجه دولت ایران در ســال ۲۰۲۳ بــه معادل ۶ 
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رســید که البته این رقم 
از کســری بودجه ۴.۲ درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر 
اســت.درآمدهای دولت نسبت به ســال قبل از آن تغییری 
نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۳ 
درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شــده است که این 
رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین 
حال درآمد غیرنفتی دولــت صعودی خواهد بود و از معادل 

۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در ســال ۲۰۲۲ به معادل 
۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ می رسد.

ادامه روند کاهشی بدهی دولت در سال 2023
بدهــی ناخالص دولت در ســال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی 
خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ افزایــش یافته اما در ســال ۲۰۲۲ کاهش یافته و 
به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رســیده است. 
صندوق بیــن المللی پول پیش بینی کرده اســت این روند 
نزولی در ســال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت 
ایران در این ســال بــه معادل ۳۱.۹ درصــد تولید ناخالص 

داخلی کاهش یابد.

پیش بینی تراز حساب های جاری 30.2 میلیارد دالری 
ایران در 2023

این گزارش تراز حســاب های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را 
۳۰.۲ میلیارد دالر پیش بینی کرده اســت. تراز حساب های 
جاری ایران در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دالر برآورد 

شده است.

ذخایر ارزی در دســترس ایــران 11.4 میلیارد دالر 
افزایش می یابد

صندوق بین المللی پول انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس 
ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۴ میلیارد دالر افزایش یابد 
و به ۴۲.۲ میلیارد دالر برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران 
در سال ۲۰۲۲ نیز ۳۰.۸ میلیارد دالر برآورد شده است. این 
نهاد بین المللی ذخایــر ارزی ایران را بیش از ۱۲۰ میلیارد 
دالر اعالم کرده اما مدعی اســت ایران به دلیل تحریم های 

آمریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.

بدهی خارجی ایران بدون تغییر در ســطح نیم درصد 
تولید ناخالص داخلی

بر اســاس برآورد صندوق بین المللی پــول، بدهی خارجی 
ایران در سال ۲۰۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی 
بوده و پیش بینی می شــود این رقم در ســال ۲۰۲۳ بدون 

تغییر در همین سطح باقی بماند.

دبیر کل کانون صرافان کشــور اعالم کرد: براساس اطالعات غیر رسمی جریانی که 
واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این ارز مورد نیاز واردات خودرو را از سامانه 
نیمــا با همان قیمت ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان تامین کرده  اســت و زمان دالر ۴۰ هزار 
تومان این موضوع علنی شــد یعنی کســی که خودرو را با دالر ۲۴ هزار تومانی وارد 
کرده با دالر باالتر از ۴۰ هزار تومان می تواند بفروشد .کامران سلطانی زاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر اینکه تعادل در قیمت ارز همانند هر کاالی دیگر 
مستلزم به افزایش عرضه است و تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، قیمت ارز روند 
کاهشی نخواهند داشــت، اظهار داشت: امروز در جامعه جریانی ایجاد شده که همه 
به دنبال خرید ارز و کاال هســتند و در شرایطی که همه آحاد جامعه متقاضی خرید 
دالر هستند یا باید مردم را با اعمال سیاست های شفاف قانع کرد که وضعیت بهبود 

پیدا می کند یا بایــد عرضه به حدی افزایش پیدا کند که متقاضی از این بازار خارج 
شود.  وی گفت: در سامانه نیما در ابتدای سال نرخ درهم ۵ هزار و ۹۰۰ تومان امروز 
به حدود ۹ هزار تومان رســیده ، یعنی در سامانه نیما درهم حدود ۵۰ درصد افزایش 
پیدا کرده  اســت. وقتی در سامانه رسمی بانک مرکزی قیمت ها در این مدت زمان تا 
۵۰ درصد افزایش یافته چه دفاعی می توان از قیمت بازار داشــت.وی گفت: نزدیک 
به ۲۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی از ســامانه حذف شد و به ظرفیت دالر سامانه 
نیمایی اضافه شــد، به این معنا بود که ۲۰ میلیارد دالر تقاضا را افزایش دادیم اما آیا 
۲۰ میلیارد دالر مضاعف پرداخت انجام شــده  است؟ آمار نشان می دهد این پرداخت 
انجام نشد.دبیر کل کانون صرافان کشور ادامه داد: در آمار سامانه نیمایی گفته می شود 
روزانه افزایش عرضه انجام شده در صورتی که نسبت به سال گذشته فقط ۱۵ تا ۲۰ 
میلیارد دالر  ارزی که قبال به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شــد با قیمت باالی 
۳۰ هزار تومان عرضه شده  است.سلطانی  زاده درباره اظهاراتی مبنی براینکه ارز واردات 
خودرو از بازار تامین شــده و همین عامل افزایش تقاضا و عامل موثر در رشد قیمت  
بوده، تاکید کرد: اتفاقا منشــا ارز واردات خودرو پیش از این تامین شده  است چراکه 
امکان ثبت ســفارش پس از واردات خودرو به گمرک کشــور وجود ندارد. براساس 
اطالعات غیر رسمی جریانی که واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این ارز مورد 
نیاز واردات خودرو را از سامانه نیما با همان قیمت ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان تامین کرده  
اســت و زمان دالر ۴۰ هزار تومان این موضوع علنی شد یعنی کسی که خودرو را با 
دالر ۲۴ هزار تومانی وارد کرده با دالر باالتر از ۴۰ هزار تومان می تواند بفروشــد . وی 

همچنین درباره تغییر نرخ پایه محاســبات در بورس کاال از نرخ دالر نیمایی به نرخ 
دالر توافقی  اظهار داشت: این اقدام به این معنا است که در حالی که ارز نیمایی ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان است معامالت با نرخ توافقی حدود ۳۷ هزار تومان انجام می شود 
بــه عبارتی دیگر قیمت پایه کاال به یکباره ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. وقتی بورس 
کاال به صورت رســمی قیمت ها را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد چه انتظاری می توان 
از سایر بازارها داشت؟ در این شرایط رییس کل سابق مرکزی اعالم می کرد که دولت 
تمایلی به افزایش قیمت ها ندارد اما در عمل شاهد اعمال اقدام هایی هستیم که منجر 
به افزایش قیمت ها شده است.دبیر کل کانون صرافان کشور در پاسخ به این سوال که 
فروش ۲ هزار دالر به هر کد ملی چقدر در افزایش تقاضا در بازار موثر بود، گفت: این 
اقدام تقاضا را افزایش نداد و ارتباطی به افزایش تقاضا نداشت و این اختالف قیمت در 
سامانه و بازار باعث شد تقاضا باال برود. وقتی نرخ دالر در سامانه های رسمی ۳۵ هزار 
تومان و خارج از آن ۴۴ هزار تومان باشــد، باعث می شــود هر فردی نسبت به خرید 
۲ هزار دالر برای هر کد ملی اقدام کند.ســطانی زاده با بیان اینکه تنها اختالف نرخ 
اســت که تقاضا را باال می برد، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که وقتی قیمت 
دالر ۲۳ هــزار تومان بود و حتی به ۳۵ تومان هم رســید این اختالف قیمتی را در 
ســامانه های رسمی و خارج از آن را حذف نکردند و حاال نرخ دالر به ۴۴ هزار تومان 
رسیده می گویند باید اختالف قیمتی حذف شود و از طریق افزایش قیمت دالر دولتی 
این فاصله را کاهش می دهند و این فاصله را با کاهش نرخ دالر آزاد با نرخ دالر دولتی 

کاهش نمی دهند.

تشریح دالیل جهش ارزی اخیر

 واردات خودرو با نرخ نیما؛ فروش با نرخ آزاد
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نگـــاه

چالش های توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی
طی سالیان اخیر مباحث فراوانی در خصوص توسعه 
زنجیره ارزش، متوازن ســازی صنعت پتروشــیمی 
و حرکــت از ســمت تولیــد محصــوالت عمومی 
 )Specialty(به سمت محصوالت خاص )Commodity(
در ســطح بنگاه هــا و بدنه شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی مطرح بوده اســت.عدم هماهنگی و تناســب در آنچه صنایع 
پایین دســتی به آن نیازمند اســت و آنچه در صنعت پتروشیمی طی چند 
دهه اخیر به آن پرداخته شــده است، حاکی از وجود حلقه مفقوده ای است 
که تاکنون نه محلی برای نصب آن و نه متولی برای نصب آن مشخص شده 
است.پس از تالش چندین ماهه کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در سال ۱۳۹۹ و بر اساس بررسی نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی، اطالع 
از میزان واردات محصوالت پتروشــیمی و نهایتا قابلیت تامین خوراک این 
طرحها در صنعت پتروشــیمی، بســته طرحهای پیشــران در ۶ زنجیره با 
اهمیت تعریف  شــد تا با عملی شــدن این طرح ها نزدیک به ۷۰ درصد از 
واردات محصوالت پتروشیمی کاسته شود و صنایع پایین دست پتروشیمی 
بدون ورود به چالش واردات از خوراک های در دســترس و تولیدی صنعت 
پتروشــیمی بهره مند شــوند.با این احوال، چرا این قطــار بر ریل خود قرار 
نمی گیرد که مثال بدانیم ۵ سال دیگر از نقطه A به نقطه B با یک مختصات 
جدید که نگرانی ما را با یک شــاخص ریاضی کم کرده باشد، رسیده ایم؟ به 
طور خالصه به برخی از مهمترین عواملی که از نظر من منجر به تحقق این 

مهم نمی شود اشاره می نمایم:
۱- عدم درک صحیح، یکنواخت و موزون از واژه های »توسعه زنجیره ارزش« 
و »صنایع پایین دستی« در صنعت پتروشیمی: خیلی اوقات تعریف مدیران 
ارشــد و صاحب اختیار از این واژه ها در نهادهای تصمیم گیر با هم تفاوت 
ماهوی داشته و در این شرایط چگونه می توان به حل موضوعی که در ماهیت 
آن بین دستگاه ها و مدیران، عدم یکنواختی وجود دارد، سخن به میان آورد؟

۲-ابهام در اثربخش بودن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی 
از سه شرکت توسعه ای کشــور: هرچند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
جایگاه یک شرکت توسعه ای در سال ۹۹ و به دلیل عدم استقبال هلدینگ ها 
و سرمایه گذاران، راسا اقدام به توسعه طرح تولید پروپیلن از متانول با دانش 
فنی شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در طرح پتروشیمی اسالم آباد 
غرب به عنوان قدم اول پا جلو گذاشت، لیکن نقش و مسئولیتهای NPC به 
عنوان سکاندار توسعه صنعت پتروشیمی کشور هنوز با ابهامات و چالش های 

جدی مواجه است.
۳- توجه هلدینگ های خصوصی و شرکت های تراز اول صنعت پتروشیمی 
در ســال های اخیر به سرمایه گذاری در باالدست جهت رفع نگرانی از روند 
کاهشی خوراک قابل دریافت در سالهای آتی نیز از عواملی است که تمرکز 
اینگونه شــرکت ها را معطوف به سر زنجیره می نماید تا توجه به توسعه در 

انتهای زنجیره.
۴- عــدم جذابیت طرح های پیشــران نســبت به طرحهــای پایه صنعت 
پتروشیمی: چالش های تامین دانش فنی و اقتصاد نه چندان جذاب این گونه 
طرح ها به نســبت طرحهای باالدستی پتروشیمی، تمرکز سرمایه گذاران را 
فارغ از دغدغه صنعت در لزوم توسعه این طرح ها، به سمت طرح های آسان تر 

و کم دردسرتر و البته سودآورتر معطوف می نماید.
تالش چندین ماهه شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با عارضه یابی دقیق 
صنعت و نهایتا تعریف طرح های پیشــران به عنوان نســخه درمان توسعه 
واقعــی زنجیره ارزش، توام با اعالم الزامات و پیش نیازهایی بود که در ســه 
حــوزه دولت، مجلس و وزارت نفــت تفکیک و ارائه گردید که با تحقق این 
الزامات و مشوق های پیش بینی شده بخش قابل توجهی از نقاط ضعف و عدم 
جذابیت اقتصادی این طرح ها جبران و فاکتورهای عدم تحقق آنها برطرف 
می گردید. به نظر می رســد یکی از موتورهای مهم توسعه زنجیره ارزش در 
صنعت پتروشیمی کشور، اهتمام، همسویی و خواست مشترک این سه نهاد 
باشد که تا سال ۱۴۰۰ بخش کوچکی از این الزامات تامین شد و الزم است 
روی ســایر موارد، تمرکز گردد تا با اتخاذ تصمیم شجاعانه، بتوان نسبت به 

تغییر چهره صنعت پتروشیمی کشور امیدوار بود.
مهندس بهزاد محمدی
مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 موافقت آمریکا با اعزام دو نفتکش
 به ونزوئال
شرکت شــورون با موافقت واشنگتن، دو 
نفتکش بــه ونزوئال اعزام می کند که یکی 
از آنها، نخســتین محموله نفت به مقصد 
آمریــکا در حــدود چهار ســال اخیر را 
بارگیری خواهد کرد.به گزارش ایسنا، یک 

منبع آگاه روز جمعه به رویترز گفت: نفتکشــی که توسط شورون 
کرایه شده اســت، به آب های ونزوئال برای دریافت نفت این کشور 
نزدیک شده اســت. نفتکش دومی، حامل موارد رقیق کننده برای 
جوینت ونچر شورون بوده و قرار است اوایل ژانویه به ونزوئال برسد.
آمریکا ماه گذشــته، مجوز شش ماهه ای برای شورون صادر کرد و 
اجازه داد این شرکت نقش بیشتری در چهار جوینت ونچر ونزوئالیی 
خود که نفت تولید، پاالیش و صادر می کنند، ایفا کرده و نفت آنها 
را به آمریکا ببرد. این مجوز، جریان نفت ونزوئال به آمریکا که حدود 
چهار ســال پیش با وضع تحریم های واشنگتن، متوقف شده بود را 
ازسرمی گیرد. مجوز مذکور، یکی از نخستین اقدامات واشنگتن برای 
تســهیل تحریم ها علیه ونزوئال برای تشویق دولت این کشور برای 
مذاکره با مخالفانش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است که 
اواخر سال ۲۰۲۳ برگزار می شود.به گفته تحلیلگران، جریان جدید 
نفت ممکن اســت زمینه را برای اعطای امتیازات بیشتری از سوی 
دولــت بایدن به نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال فراهم کند. 
شــورون که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در آمریکاست، ممکن 
است به تدریج به نقش تاریخی خود در تولید و پاالیش نفت ونزوئال 
بازگردد.مقامات واشنگتن گفته اند تسهیل بیشتر تحریم ها علیه نفت 
ونزوئال با بازگردانده شــدن نامزدهای سیاسی حذف شده و ناظران 
انتخابات، صورت خواهد گرفت.طبق اظهارات منبع آگاه و اطالعات 
رفینیتیــو آیکان، نفتکش کارائیب وایجه بــا پرچم باهاماس، نفت 
ونزوئال را برای صادرات به آمریکا در روزهای آینده بارگیری خواهد 
کرد و نفتکش »یو ای ســی ســی ایگل« با پرچم جزایر مارشال، 
به بندر نفتی خوزه ونزوئال می رود تا محموله نفتا را برای شــرکت 
پتروپیار تخلیه کند.این محموله ها، نخستین محموله هایی خواهند 
بود کــه از زمان صدور مجوز وزارت خزانــه داری آمریکا در نوامبر 
برای توسعه فعالیت شورون در ونزوئال، صادر می شوند.دولت بایدن، 
پیش از این به شرکت های نفتی اروپایی اجازه داده بود نفت ونزوئال 
را بــه عنوان بازپرداخت بدهی معوق این کشــور، دریافت کنند.بر 
اساس گزارش رویترز، شورون اوایل امسال خواستار دریافت مجوز 
گسترده تری برای به دست گرفتن کنترل فعالیت جوینت ونچرهای 
خود در ونزوئال شــده بود اما واشنگتن، مجوز محدودی صادر کرده 

بود که گسترش آن به پیشرفت مذاکرات سیاسی، مشروط بود.

 گزینه اروپایی ایران

سوءاستفاده ترکیه از استیصال گازی روسیه
سفیر اسبق ایران در ترکیه با ارجح دانستن مسیر سوریه نسبت 
به ترکیه برای ورود به اروپا گفت: غیر از مســیر ســوریه که به 
لحاظ ژئوپلیتک و ظرفیت برای ما ارزشــمند اســت، این امکان 
را نیــز داریم که نســبت به تبدیل گاز طبیعی بــه ال ان جی و 
ال پی جــی اقدام کنیم.فیروز دولت آبادی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره برنامه ترکیه برای هاب شدن در حوزه گاز 
و کمک روســیه برای محقق شــدن اهداف آنکارا اظهار داشت: 
ترکیه نزدیک دو دهه است که تالش می کند هاب انتقال انرژی 
از ایران، ترکمنستان، قفقاز و روسیه به سمت اتحادیه اروپا باشد 
ولــی تاکنون موفق نبوده و علت آن هم این بوده که روس ها به 
عنوان صادرکننده گاز به اروپا؛ خودشان مسیرهای مستقیمی در 
اختیار داشتند اما همواره فروش گاز  روسیه به ترکیه انجام شده 
و اکنون چندین خط در حال فعالیت است و بخش مهمی از نیاز 
گازی این کشــور ر تامین می کند. ما هم به این کشور خط لوله 
داریم و حدود ۲۰ ســال هم است که مذاکراتی برای انتقال گاز 
ایران از مســیر ترکیه تا اروپا صورت گرفته اما تاکنون به دالیل 
تحریم ها متوقف مانده اســت.وی ادامه داد: آن زمان اختالف ما 
با ترکیه این بود که ترک ها بنا داشــتند گاز را از ایران خریداری 
کــرده و خود صــادر کنند اما هم ایران و هــم اروپا با این رویه 
مخالفت داشتند، بنابراین این خط به سرانجام نرسید و در جریان 
نیست.سفیر ســابق ایران در ترکیه بیان داشت: اخیرا باتوجه به 
مشکالتی که برای اروپا پیش آمده ترکیه سعی کرد از این فرصت 
استفاده و یا سوءاستفاده کند و با ایجاد یک ساختار ذخیره سازی؛ 
گاز را هم بــرای مصارف داخلی خریداری و  هم جهت ترانزیت 
و انتقال به اروپا ذخیره سازی کند، بنابراین طبیعی است که در 

راستای تالش های گذشته خود در این حوزه برنامه ریزی می کند.
وی تصریح کرد: اکنون روس ها در موقعیتی نیستند که مخالفتی 
کنند، زیرا بشــدت در حال از دست دادن ســهم خود در اروپا 
هستند و اگر مسیرهای جایگزین اروپا تکمیل شود برای روسیه 
بحران بزرگ گازی پیش خواهد آمد، چون ظرفیتی برای انتقال 

و فــرآوری این میزان گاز ندارند. در هر حال مســائل روســیه و 
غرب به شــدت در حال بحرانی شدن اســت وگرنه روس ها هم 
در گذشــته حاضر نبودند گازشان را در اختیار ترکیه قرار دهند، 
اکنون اگر به این موضوع تن در می دهند به این خاطر اســت که 
وضعیت روابط سیاســی و استراتژیک شان در حوزه گاز با اروپا و 

امریکا عمیقا بحرانی اســت.دولت آبادی گفت: ایران فعال در این 
بازی حضور ندارد، زیرا با توجه به ناترازی و کمبود گاز در کشور 
نمی توانیم چشــمی به اروپا بدوزیم، مــا اکنون نیاز گازی ترکیه 
و دیگر مقاصد را هم به زحمــت تامین می کنیم، اینها حقایقی 
هستند که در پیرامون ما در حال اتفاق هستند.وی در ادامه درباره 
اینکه آیا ممکن است ایران هم مجبور به پذیرفتن ترکیه به عنوان 
هاب گازی شود، توضیح داد: مسئله برای ما به اندازه روسیه حاد 
نیســت، قبال مذاکراتی داشتیم که یک خط لوله از ایران-عراق-

سوریه- مدیترانه-اروپا داشــته باشیم که به دلیل جنگ داخلی 
سوریه متوقف شد، بنابراین برای ما غیر از ترکیه مسیر جایگزین 
برای ورود به اروپا وجود دارد. ضمن اینکه واقعیت این اســت که 
مذاکرات ما با اروپا نشــان می دهد که اروپا تالش می کند به گاز 
ایران وابسته نشود و اگر تا سال آینده بتوانند منابع متنوع گازی 
برای خود فراهم کنند به نظر می رسد ما نمی توانیم روی بازار اروپا 
حســاب ویژه ای باز کنیم ضمن اینکه برای احداث این خط لوله 
سرمایه زیادی نیاز داریم که فعال با شرایطی که در آن هستیم این 
امکان فراهم نیست، باید واقع بینانه برخورد کنیم و البته امیدوار 
باشــیم که با توسعه بیشــتر در داخل و تغییر معادالت سیاسی 
ســهمی در بازار اروپا داشته باشیم.سفیر اسبق ایران در ترکیه با 
ارجح دانستن مسیر سوریه نســبت به ترکیه برای ورود به اروپا 
خاطرنشــان کرد: غیر از مسیر سوریه که به لحاظ ژئوپلتیتک و 
ظرفیت برای ما ارزشمند است، این امکان را نیز داریم که نسبت 
به تبدیل گاز طبیعی به ال ان جی و ال پی جی اقدام کنیم اگر پلنت 
آن را احداث کنیم؛ می توانیم با کشتی صادرات گاز داشته باشیم، 

همانگونه که امریکا گاز را از مسیر کشتی به اروپا می برد.

فرصت جدید پوتین به خریداران گاز غیردوست
رئیس جمهور روسیه به خریداران گاز طبیعی از کشورهای غیردوست اجازه داد بدهی خود را به ارز خارجی پرداخت کنند و الزام برای پرداخت به 
روبل را تا حدودی برداشت.به گزارش ایسنا، بر اساس تغییراتی که روز جمعه اعالم شدند، بازپرداخت بدهی، زمینه را برای ازسرگیری عرضه گاز از 
سوی روسیه به خریدارانی که به الزام فرمان ریاست جمهوری برای پرداخت پول خرید گاز به روبل عمل نکرده اند، فراهم نمی کند.والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، اواخر مارس گذشته در بحبوحه رویارویی کرملین با کشورهای غربی بر سر حمله به اوکراین، با امضای فرمانی که ملزم کرد 

خریداران، پول واردات گاز روســیه از طریق خط لوله را به روبل پرداخت کنند، بازار گاز اروپا را شــوکه کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت گازپروم روسیه، عرضه به مشتریان 
در لهستان، بلغارستان، فنالند، هلند، دانمارک و همچنین عرضه به آلمان تحت قراردادی که با شرکت شل انرژی داشت را در پی امتناع شرکت های خریدار از عمل به این فرمان، 

متوقف کرد. شرکت های اروپایی دیگر، حساب های ویژه به روبل و ارز خارجی نزد گازپروم بانک که مسئول انجام مبادالت مربوط به گاز طبیعی بود، افتتاح کردند.

قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ نوسان شدیدی داشت و با آغاز جنگ اوکراین و دورنمای 
کمبود عرضه، صعود کرد و سپس، تحت تاثیر تقاضای ضعیف چین و نگرانی از وقوع 
رکود اقتصادی، نزولی شد اما روز جمعه، سال میالدی را با ثبت دومین رشد ساالنه 
متوالی به پایان رســاند.به گزارش ایســنا، قیمت ها در مارس پس از حمله نظامی 
روســیه به اوکراین که جریان تجارت نفت جهانی را دستخوش تغییر کرد، افزایش 
یافت و نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی اســت، تا مرز ۱۳۹ دالر و ۱۳ ســنت 
در هر بشکه صعود کرد که باالترین قیمت از سال ۲۰۰۸ بود. قیمتها در نیمه دوم 
ســال که بانک های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با تورم صعودی، نرخ های بهره 
را افزایش دادند و باعث تشــدید نگرانی ها نسبت به وقوع رکود شدند، به سرعت از 
اوجی که داشــتند، عقب نشینی کردند.ایوا مانتی، تحلیلگر بانک آی ان جی در این 
باره گفت: امسال، سال خارق العاده ای برای بازارهای کاال بود و ریسک های عرضه، به 
افزایش نوسان و قیمت های باالتر منجر شد. سال آینده، سال نامعلوم دیگری سرشار 
از نوســان خواهد بود.بهای معامالت نفت برنت روز جمعه که آخرین روز معامالت 
ســال بود، دو دالر و ۴۵ سنت معادل حدود سه درصد افزایش یافت و در ۸۵ دالر 
و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با یک دالر و ۸۶ ســنت معادل ۲.۴ درصد افزایش، در ۸۰ دالر و ۲۶ ســنت در هر 

بشکه بسته شــدند.نفت برنت برای کل سال حدود ۱۰ درصد رشد قیمت داشت، 
در حالی که در ســال ۲۰۲۱، رشد قیمت ۵۰ درصدی داشت. شاخص نفت آمریکا 
که ۵۵ درصد رشــد در سال ۲۰۲۱ داشت، سال میالدی گذشته تنها حدود هفت 
درصد افزایش ثبت کرد.انتظار می رود سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۳ به دلیل نگرانی 
نسبت به افزایش نرخ بهره و رکود احتمالی، رویکرد محتاطانه ای داشته باشند.جان 
کیلداف، از شــرکای شــرکت »اگین کپیتال« در نیویورک گفت: به دلیل اقدامات 
بانکهای مرکزی جهان و کندی اقتصادی که توســط آنها مهندسی می شود، رشد 
تقاضا، یک سوال واقعی خواهد بود.در نظرسنجی رویترز از ۳۰ اقتصاددان و تحلیلگر، 
پیش بینی شــد میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت در سال ۲۰۲۳ به ۸۹ دالر و 
۳۷ ســنت می رســد که حدود ۴.۶ درصد پایین تر از پیش بینی آنها در نظرسنجی 
نوامبر بود. پیش بینی شد قیمت هر بشکه نفت آمریکا به ۸۴ دالر و ۸۴ سنت در هر 
بشکه برسد که پایین تر از برآورد قبلی است.لئون لی، تحلیلگر شرکت »سی ام سی 
مارکتس« درباره وضعیت بازار اظهار کرد: اگرچه افزایش سفر در ایام تعطیالت پایان 
ســال و ممنوعیت فروش نفت و فرآورده های نفتی روسیه به بعضی از کشورها، از 
قیمت نفت پشتیبانی کرده است اما کاهش مصرف به دلیل تیرگی فضای اقتصادی 
در سال میالدی آینده، کمبود عرضه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. افزایش سریع 

نــرخ بیکاری جهانی در ســال ۲۰۲۳، تقاضا 
برای انرژی را محدود می کند. بنابراین تصور 
می کنم قیمت نفت سال آینده به ۶۰ دالر در 
هر بشــکه نزول خواهــد کرد.قیمت نفت در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۲ که بسیاری از بانک های 
مرکزی بزرگ جهان، نرخ هــای بهره را برای 
مقابله با تورم افزایش دادند و نرخ دالر آمریکا 
صعود کرد، به سرعت کاهش پیدا کرد. صعود 

دالر آمریکا، قیمت کاالهایی شــامل نفت که به این ارز قیمت گذاری می شــوند را 
گران تر کرد و در نتیجه، تقاضا برای این کاالها را کاهش داد.دالر ســال ۲۰۲۲ را با 
بزرگترین رشد قیمت از سال ۲۰۱۵ به پایان برد. همچنین، محدودیت های کووید 
صفر چین که تنها در دســامبر تسهیل شد، امید به احیای تقاضا برای سوخت در 
این کشور را ضعیف کرد. چین که بزرگترین واردکننده نفت و دومین مصرف کننده 
بزرگ نفت در جهان است، در سال ۲۰۲۲، نخستین کاهش ساالنه تقاضا برای نفت 
را تجربه کرد. هرچند انتظار می رود چین احیای کندی در سال ۲۰۲۳ داشته باشد 
امــا افزایش موارد ابتال به کووید در این کشــور و نگرانی ها پیرامون رکود جهانی، 
دورنمای تقاضا برای کاالها را تیره کرده است.بر اساس گزارش رویترز، جدیدترین 
گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 

آمریکا در سال ۲۰۲۲، افزایش ۳۳ درصدی داشت.

وداع نفت با سال پر از تکانه های شدید قیمت
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وجیــه اله جعفــری رئیس هیــات عامل 
ایمیدرو، توســعه اکتشــافات در منطقه 
معدنــی چادرملو را عاملــی حیاتی برای 
تامین خوراک آینده این شــرکت دانست.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، جعفری 
که در جلســه کنترل مدیریتی شــرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو سخن می گفت، 
تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد این 

منطقه با توجه به وجود آنومالی های سنگ 
آهن، پتانسیل باالیی برای توسعه فعالیت 
معدنکاری و تامین خوراک آتی شــرکت 
دارد.رئیس هیات عامــل ایمیدرو در این 
برنامــه که معاونان ایمیــدرو، مدیر عامل 
و مدیران ارشــد شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو حضور داشــتند، اظهار داشت: در 
ایران مرکزی حدود 500 میلیون تن سنگ 
آهن »با قابلیت معدنکاری« وجود دارد که 
150 میلیون تن آن ذخیره اثبات شــده 
تاکید  ایمیدرو  اســت.رئیس هیات عامل 
کرد: تمرکز چادرملو بر روی اکتشــاف و 
ذخایر جدید باشــد.جعفری در عین حال 
اظهار داشت: توسعه های شرکت چادرملو 
در بخش های مختلــف، با درنظر گرفتن 
طرح جامع فوالد انجام شــود.معاون وزیر 
صنعت معدن و تجــارت همچنین درباره 
چالش شرکت در تامین انرژی گفت: برای 
رفع این مشــکل رایزنی هایی از گذشته با 
وزارت نیرو داشــته ایــم و آن را ادامه می 
دهیم.امیرعلــی طاهــرزاده مدیــر عامل 

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این 
نشست، پس از ارایه گزارش فعالیت های 
این شرکت در بخش های مختلف، تاکید 
کرد: به تازگی شرکتی با هدف فعالیت های 
اکتشافی وارد عرصه کرده ایم و به طور ویژه 
در این بخش فعال شــده ایم.وی خواهان 
پشتیبانی ایمیدرو از این شرکت برای فعال 
سازی معادن جدید شــد.طاهرزاده گفت: 
چشم انداز شــرکت برای ارتقای جایگاه، 
ایجاد اشــتغال، ارزش آفرینــی و ... مورد 
بازبینی قرار گرفتــه و 18هدف راهبردی 
تدوین شــده اســت.وی درباره استفاده از 
فناوری هــای جدید در چادرملو گفت: در 
راستای استقرار نسل چهار تکنولوژی و نیز 
تقویت شرکت های دانش بنیان همکاری با 
نهادهای مربوطه آغاز شده است. طاهرزاده 
افزود: برای تحقــق اهداف این بخش با 5 
دانشگاه کشــور قرارداد امضا کرده ایم.وی 
همچنین گفت: برای تقویت ناوگان حمل 
ریلی، برنامه خرید 200واگن را اجرایی می 
کنیم.طاهرزاده در ادامه به دســتورالعمل 

های فــروش محصوالت در بــورس کاال 
اشــاره کــرد و گفت: تمامــی محصوالت 
شرکت چادرملو در بورس کاال عرضه می 
شود.مدیر عامل چادرملو ارزش کل طرح 
های توسعه ای این شرکت را 8.8 میلیارد 
یورو اعالم کرد و اظهار داشت: 1.7 میلیارد 
یورو از این رقم در حال اجرا اســت و 4.5 
میلیارد یورو نیز در مرحله شروع عملیات 
اجرایی قرار دارد.مدیر عامل چادرملو اظهار 
داشــت: برنامه افزایش سرمایه از 11900 
میلیارد بــه 28800 میلیــارد تومان در 
دست اجرا است.به گفته طاهرزاده، حقوق 
دولتی و حق انتفاع مربوط به سال 1400 
به طور کامل تسویه شــده و برای 1401 
نیز پرداختی هایی به صورت علی الحساب 

انجام شده است

گزیده خبر

نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

به منظور ارتقا ســطح تعامالت و همــکاری های دو 
جانبه در حوزه محیط زیســت و همچنین بررســی 
روند برنامــه های بهبود زیســت محیطی ذوب آهن 
اصفهــان، مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شــرکت 
بــا مدیــــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان در 

محل اداره کل حفاظت محیط زیســــت استان اصفهان دیــدار و گفتگو کرد.
مهنــدس رخصتــی در ایــن دیــدار از اقدامات زیســت محیطی انجام گرفته، 
در دست اقدام، برنامه های آتی، دستاوردها و چالش های موجود در حوزه محیط 
زیست شرکت گزارشــی ارایه کرد و گفت: با سیاســت گذاری های انجام گرفته 
تمام پروژه های توسعه ای شرکت بر اســــاس الزامات مربوطه دارای پیوست 
های زیســت محیطی می باشــند و رعایت این الزامات در دوره ساخت و بهره 
برداری به صورت مستمر پایش و کنترل می شود. مدیرعامل شرکت، حفاظت 
محیط زیســت را یکی از اولویت های ذوب آهن اصفهان دانست و تصریح کرد: 
حرکت به ســمت تعالی در حوزه محیط زیســت مداوم و مستمر است که این 
مســیر در ذوب آهن اصفهان به خوبی برنامه ریزی شــــده و با قدرت در حال 

پیگیری و انجام است.

مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان همزمان با برگزاری نمایشگاه خودرو 
آذربایجان خبر داد:

افتتاح خط مونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان
مدیرعامل شــرکت ســایپا آذربایجان گفت: افتتاح خط تولید محصول جدید 
پمپ هیدرولیک فرمان، همزمان با برگزاری نمایشــگاه خــودرو آذربایجان، با 
حضور مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا، مدیران عامل شرکت های گروه 
سایپا، استاندار آذربایجان شرقی و مقامات استانی برگزار خواهد شد.به گزارش 
ســایپانیوز، روح اهلل زینالی گفت: در شــهریورماه سال جاری نمایشگاه قطعات 
خودرو در تبریز برگزار شد و در دی ماه نیز نمایشگاه خودرو آذربایجان با حضور 
شرکت های خودروساز و قطعه ساز گروه خودروسازی سایپا برگزار خواهد شد.او 
افزود:در گذشــته پمپ هیدرولیک فرمان به صورت  کامل و یا CKD به کشور 
وارد می شد و از یکسال گذشته مذاکراتی با شرکت چینی توسط شرکت سازه 
گستر و سایپا آذربایجان آغاز شد و خط تولید این محصول خریداری و به تازگی 
آماده راه اندازی شــده و همزمان با برگزاری نمایشگاه افتتاح خواهد شد.زینالی 
با بیان اینکه سرمایه گذاری جهت تجهیز و تامین این خط تولید 150 میلیارد 
ریال بوده، افزود: همزمان با برگزاری نمایشــگاه خودرو آذربایجان برنامه افتتاح 
خــط تولید محصول جدید پمپ هیدرولیک فرمان با حضور مدیرعامل و هیات 
مدیره گروه خودروســازی ســایپا و جمعی از مقامات استانی در شرکت سایپا 

آذربایجان انجام خواهد شد.

در 9ماهه سال جاری محقق شد؛
رشد ۱۰ درصدی درآمد شرکت فوالد مبارکه

درشرایطی که وجود برخی محدودیت های مصرف در 
حوزه انرژی عرصه را بر واحدهای تولیدی فوالد کشور 
تنگ کرده اســت، مدیران و کارکنان فوالد مبارکه با 
انســجام و همدلی هر چه بیشتر توانستند در 9 ماهه 
ســال 1401 با عملکــرد خوب خــود در تولید انواع 

محصوالت قابل فروش، رشــد 10 درصدی درآمد فروش نسبت به مدت مشابه 
سال قبل را به ثبت برسانند.مهدی کویتی معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه 
ضمن اشــاره به مطلب فوق، درآمد حاصل از فروش این شــرکت در آذر ماه را 
بیش از 12 هزار میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: درمجموع 9 ماهه سال جاری 
درآمد فروش فوالد مبارکه با رشد 10درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
115 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.وی در ادامه از رشد فزاینده صادرات 
در آذرماه ســال جاری خبر داد و گفت: در حــوزه صادرات با عنایت به این که 
مدیریت شرکت همواره بر اولویت تامین بازار داخل تاکید داشته است از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبان ماه ۳59 هزار تن محصوالت شرکت به بازارهای خارجی 
عرضه شده است. اما در شرایط فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگر به ارزآوری 
نیاز داشته است، این شــرکت همگام با سیاست ها و استراتژی های اقتصادی 
کشور، به تنهایی در آذر ماه سال جاری توانست با فروش 149 هزار تن محصول 
در بازارهای جهانی میزان صادرات شــرکت را به 508 هزارتن افزایش دهد.وی 
در بخش دیگری از سخنان خود به مقدار تولید شرکت فوالد مبارکه در 9 ماهه 
سال 1401 اشاره و اظهار کرد: علی رغم این که تمامی خطوط تولید شرکت در 
فصول تابستان و ماه های آغازین فصل سرد سال با محدودیت های حامل های 
انرژی مواجه بوده اند، خوشــبختانه با برنامه ریزی صحیح و زمانبندی مناسب 
بــرای انجام فعالیت های تعمیراتی و با همت کارکنان شــرکت فوالد مبارکه و 

فوالد سبا به رکوردهای خوبی دست یافتیم.

در صورت استقبال تجار؛
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خط 
منظم از خاور دور به بندر چابهار راه 

اندازی می کند
همزمان با پهلوگیری کشتی کانتینری 
با ظرفیت TEU ۶500در بندر چابهار، 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران 
اعالم کرد: با توجه به امکانات موجود، 
در صورت مناسب بودن حجم ورودی محموالت از بنادر خاور دور به 
سمت چابهار، آمادگی برای راه اندازی سرویس منظم به این بندر در 
آینده نزدیک وجود دارد.به گزارش روابط عمومی کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران، کشتی کانتینری با ظرفیت TEU ۶500 برای اولین 
بار در  امروز دهم دی ماه 1401 در بندر چابهار پهلوگیری  کرد.این 
کشــتی پس از طی مراحل ورودی و برنامه ریزی در اســکله شهید 
بهشتی بندر چابهار تخلیه محموالت وارداتی خود را انجام می دهد.بر 
اساس این گزارش، هدف اصلی از برقراری سرویس مستقیم خاور دور 
به بندر چابهار در وهله اول، کوتاه نمودن زمان ترانزیت محموالت از 

خاور دور و دیگر بنادر اروپایی و آفریقایی است.

آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در فارس:
آینده جنوب کشور متأثر از استقرار 
صنایع در منطقه ویژه اقتصادی المرد 

امید بخش خواهد بود
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، آیت اهلل دژکام 
بــه منظور آگاهی از پیشــرفت پروژه ها و رونــد فعالیت پروژه های 
مهــم عمرانی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی المرد، از این کانون 
مهم صنعتی و معدنی بازدیــد به عمل آورد. در این بازدید که دکتر 
موســوی نماینده المرد و مهر در مجلس شــورای اسالمی، مهندس 
فتاحــی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد، کرامت فر فرماندار و 
جمعی از مسئولین شهرستانی نماینده ولی فقیه در فارس را همراهی 
می کردنــد، از پروژه های خط انتقــال آب از خلیج فارس به منطقه 
ویژه اقتصادی المرد، بزرگراه المرد-پارسیان، نیروگاه سیکل ترکیبی 
91۳ مگاواتی غدیر انرژی، مجتمع بزرگ آلومینیوم جنوب و صنایع 
پتروشــیمی در حال احداث بازدید به عمل آوردند. آیت اهلل دژکام با 
اشــاره به ظرفیت های بی نظیر منطقه ویژه اقتصادی المرد در جهت 
رشد و اعتالی اقتصادی کشور افزود: با عنایت به نوع صنایعی که در 
این کانون صنعتی مستقر شده اند، آینده جنوب کشور را متأثر از این 

سرمایه گذاری ها، امیدبخش توصیف کرد.

خروج همه خودروها از گردونه قرعه کشی تا پایان امسال

مردم برای خرید خودرو از بورس کاال اقدام کنند
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه 
وعده حذف قرعه کشــی تا پایان ســال همچنان بر قوت خود 
باقیســت، اعالم کرد که قرعه کشــی خودروها تا پایان امسال 
بصورت کامل، از دستور خارج خواهد شد و توصیه کرد باتوجه 
به اینکه قیمت ها در بازار آزاد واقعی نیســت، مردم برای خرید 
خودرو، از بورس کاال اقدام کنند.به گزارش ایسنا، امید قالیباف 
با حضور در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی- ضمن اشــاره به 
افزایش تولید خودروها طی سال  جاری اظهار کرد: طی 9 ماهه 
امســال تولید خودرو رشد بســیار خوبی داشته و رکورد تولید 
سال گذشته شکسته شده اســت. این نشان می دهد که تولید 
انواع خودروها شامل سواری، تجاری ها، کشنده ها و سنگین های 
مسافربری و... افزایشی شــده است.  سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: حددود پنج-شش ماه بازار در ثبات 
نسبی نگه داشتیم. در حقیقت در تمام تابستان امسال و مهر ماه 
امسال، قیمت ها در بازار در ثبات نسبی خوبی قرار داشت و حتی 
قیمت ها کاهشی هم شد. بازار در رکود بود.  ابان ماه هم همین 
روند را ادامه می داد اما از زمانیکه »لنگر نرخ ارز جابه جا شــد« 
بازار خودرو نیز به تالطم قیمتی افتاد.    وزارت صمت قیمت های 
بازار آزاد را به هیچ وجه قبول ندارد/قیمت واقعی خودرو، قیمت 
بورسی استوی ادامه داد: قیمت خودرو، آنچه که در حال حاضر 
در بازار آزاد اعالم می شــود، نیست. اعتقاد بنده براین است که 
قیمت سازی صورت می گیرد. قیمت واقعی خود آن قیمتی است 
که در بورس عرضه می شود، کشف می شود. بطور مثال 2000 
خودرو شاهین در بورس عرضه و قیمت ۳4۶ میلیون تومان برای 
آن کشف شد و حدود 19 درصد قیمت پایه، رقابت خورد. این 
در حالــی بود که قیمت آن در بازار در همان روز، 520 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده بود. بنابراین تمام آنچه که می توانست 
قیمت خودرو را نسبت به قیمت کارخانه باالتر ببرد، 19 درصد 
بود. این میزان برای خودرویی همچون هایما که بســیار کمتر 
و حدود 9 درصد بود.مشــاور وزیر صمت خاطر نشان کرد: این 
در حالیســت که رکود کامل در بازار دیده می شود و معامله ای 
صورت نمی گیرد؛ این بدان معناست که عمق این قیمت ها هم 
بسیار کم اســت. خواهش و پیشنهاد ما این است که مردم اگر 

می خواهند خودرو خریداری کننــد، از طریق بورس کاال اقدام 
کنند. مقرر شده اســت که از این پس، عرضه ها در بورس کاال 
تقویت خواهیم کرد و عرضه بیشتر خواهد شد.قیمت های بازار 
آزاد را به هیچ  وجه قبول نداریمقالیباف با تاکید براینکه مدیریت 
قیمت در بورس کاال راحت تر است، تصریح کرد: ما قیمت های 
بازار آزاد را به هیچ  وجه قبول نداریم.ســخنگوی وزارت صمت 
یادآور شد: استثنایی هم در بورس کاال پیش آمد که خودرویی با 
قیمت بسیار باالتر عرضه شد که این معامله ابطال شد. علت هم 
این بود که زمانیکه در بورس کاال هم تعداد کمی عرضه می شود، 
برای این تعداد کم، رقابت زیادی شکل می گیرد. بر همین اساس 
پــس از این اتفاق، کف عرضه تعریف شــد که برای خودروهیا 
پرتیراژ 2000 دستگاه و برای خودروهای کم تیراژ 500 دستگاه 
تعریف شــد و پس از آن معامــالت بدین نحو بصورت منطقی 

پیش رفت. مورد مذکور هم در دسته خودروهای کم تیراژ بود
  .

 قرعه کشــی خودرو تا پایان امســال از دستور خارج 
می شود

وی در رابطه با حذف قرعه فرآیند قرعه کشــی خودروها، ضمن 
اشاره به اینکه محصوالت سایپا بصورت کامل از قرعه کشی خارج 
شــده است و در حال فروش از طریق شــرکت انجام می شود، 
گفــت: چند مدل از محصوالت ایران خودرو همچنان در چرخه 
قرعه کشی هستند که قیمت آن ها با قیمت بازار فاصله قیمتی 
بســیاری دارند؛ این خودروها نیز به تدریج تا پایان سال جاری 
از شمول قرعه کشی خارج می شــوند. همچون پژو 207 که از 
فرآیند قرعه کشــی خارج شــد و در حال حاضر در بورس کاال 
عرضه می شــود. قرعه کشی مدل مطلوب ما نیست و وعده وزیر 
صمت نیز بر این بوده است که تا پایان سال قرعه کشی بصورت 
کامل حذف شود که محقق خواهد شد.قرعه کشی مدل مطلوب 
ما نیســت و وعده وزیر صمت نیز بر این بوده است که تا پایان 
ســال قرعه کشی بصورت کامل حذف شــود که محقق خواهد 
شدقالیباف در رابطه با برنامه وزارت صمت برای عرضه خودروها 
پس از حذف قرعه کشی اظهار کرد: در حال حاضر باتوجه تعداد 
خودروهایی که تولید می شود و با رشدی که اشاره شد، پیش بینی 
ما این است که طی شش ماه پیش رو )سه ماهه زمستان و سه 

ماهه بهار 1402(،   حدود 700 هزار دستگاه خودرو تولید شود. 
طی این مدت مقرر شده که 200 هزار دستگاه خودرو هم وارد 
شود. بنابراین در مجموع طی شش ماه آینده 900 هزار الی یک 
میلیون دستگاه خودرو وارد بازار خواهد شد.این مقام مسئول در 
وزارت صمت ادامه داد: این یک میلیون دستگاه خودرو به قدری 
زیاد است که از منظر عرضه، بازار اشباع خواهد شد و روش هایی 
همچون قرعه کشی و سایر روش ها، موضوعیت نخواهد داشت و 
به ســمتی حرکت خواهیم کرد که شرکت ها، خود عرضه کننده 
محصوالت باشند.  سخنگوی وزارت صمت در ادامه در رابطه با 
قیمت خودروهای وارداتی و اقتصادی بودن آن ها، تصریح کرد: 
طبق آیین نامه واردات خودرو، خودروهای وارداتی بایســتی زیر 
20 هزار یورو باشــند. ضمن اینکه الویت ما واردات خودروهای 
زیر 10 هزار یورو )8000-9000 یورو( است. ثبت سفارش هایی 
هم صورت گرفته تا خودروها وارد شوند در همین دامنه قیمتی 
است. اما این مرحله اول، کمی قیمت های باالتر )باالی 10 هزار 
یورو اما زیر 20 هزار یورو( بود.هماهنگی ها انجام و خودروها وارد 
شــد تا تابوها شکسته شود و دیگر کسی نمی تواند مدعی شود 
که واردات خودرو انجام نمی شــودوی گفت: جو روانی حاکم بر 
آن شــده بود که خودرویی وارد نخواهد شد؛ بنابراین محموله 
اول به نوعی شکســتن این جو بود. اتفــاق بزرگی با این واردات 
رخ داد. بخاطر داریم که در ســال 1۳82 که واردات خودرو آزاد 
شــد، ســال 1۳84، اولین خودروها وارد شود و حدود دو سال 
هماهنگی ها زمان برد. واردات خودرو، میان مجموعه ای بایستی 
هماهنگی صورت گیرد؛ از ســازمان توسعه و تجارت برای ثبت 
سفارش، سازمان استاندارد، آمادگی شرکت ها برای ارائه خدمات 
پس از فــروش، گمرک، بانک مرکزی و ... درگیر می شــوند تا 
واردات صورت گیرد. این درحالیســت که آبان ماه که آیین نامه 
نهایی و بهوزارت صمت ابالغ شــد، تا اوایــل دی ماه همه این 
هماهنگی ها انجام و خودروها وارد شــد تا تابوها شکسته شود 
و دیگر کســی نمی تواند مدعی شــود که واردات خودرو انجام 
نمی شــود.  قالیباف در پایان تاکید کرد: سرعت واردات بیشتر 
خواهد شــد، خودروهای اقتصادی در دامنه  قیمتی مذکور وارد 

کشور و در بورس عرضه خواهد شد.

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت کــه واردات رســمی و تجاری آیفون 
انجام نخواهد شد و درباره رجیستری آیفون 
14 وارد شــده از طریق رویه مســافری نیز 
هنوز تصمیم گرفته نشــده است.به گزارش 
ایسنا، باالخره بعد از ســه ماه، بخشی از ابهام واردات آیفون 14 حل شد و امید 
قالیباف در یک برنامه تلویزیونی، گفت که واردات رســمی و تجاری آیفون انجام 
نخواهد شــد. اما ممکن اســت آیفون 14 از رویه مســافری وارد شود. اما هنوز 
تصمیمی برای رجیستر کردن آیفون 14 وارد شده از طریق رویه مسافری گرفته 

نشــده است. بنابراین اطالعی نداریم که چه اتفاقی قرار است بیفتد.به گفته وی 
بخشــی از این تصمیم گیری به عهده وزارت صمت اســت، اما ارگان های دیگر 
هم دخیل هســتند که در مجموع باید بررسی شود و تصمیم نهایی گرفته شود.
قالیباف از زمان تصمیم نهایی ابراز بی اطالعی کرد.آیفون 14 در حال حاضر فقط 
از رویه مســافری یا با سوء اســتفاده از این رویه به صورت قاچاق به کشور وارد 
شــده و تاکنون درباره واردات تجاری آن اظهار نظر قطعی نشده بود. اما واردات 
مســافری هم تاکنون رجیستر نشده است.هر کاالیی که از طریق رویه مسافری 
وارد شود، اگر در گمرکات اظهار شده باشد، می تواند رجیستر شود، اما اگر اظهار 
نشــده باشد، غیر قانونی است و رجیستر هم نمی شود. اما در حال حاضر مسئله 

این است که اصاًل رجیستر شدن یا نشدن آیفون 14، تعیین تکلیف نشده است. 
البته اگر کاالیی به صورت قانونی از رویه مسافری وارد شده باشد، اجازه استفاده 
تجــاری ندارد و نباید خرید و فروش شــود. اما در این زمینه خالء قانونی وجود 
دارد و این کاالها در بازار فروخته می شوند.پیش تر سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی هشــدار داده بود که فروشندگان و مردم از خرید و 
فروش کاالیی که از رجیســتر شدن آن اطمینان ندارند و کد رجیستری ندارد، 
اجتناب کنند. چرا که اگر این موبایل ها رجیستر نشود، به عنوان دستگاه ثانویه ای 
که در شبکه ارتباطی کشور فعال نخواهد شد، قابل استفاده است.همچنین رئیس 
اتحادیه فروشــندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفته 
بود که تا این لحظه چون آیفون 14 به صورت تجاری وارد نشده، خرید و فروش 
آن ممنوع اســت و در حال حاضر عموما سایت ها هستند که آیفون 14 خرید و 

فروش می کنند.

واردات تجاری آیفون ۱۴ منتفی است

جعفری در نشست کنترل مدیریتی 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
اعالم کرد:

 توسعه اکتشاف، 
عاملی حیاتی برای 
تامین خوراک 
طرح های توسعه 
»چادرملو”
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گزیده خبر

پرداخت ۸۸۶ فقره وام ودیعه مسکن 
مستاجران توسط موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل در راستای مسئولیت های اجتماعی و توانبخشی مستاجران 
در تامین واحد مسکونی نســبت به پرداخت۸۸۶ وام ودیعه مسکن مستاجران 
اقدام نمود. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه به منظور 
رفع مشکل تامین مستاجران از ابتدای سال تا پایان آذرماه به پرداخت ۸۸۶ نفر 
به مبلغ 409/770/000/000 ریال وام ودیعه مسکن مستاجران پرداخت نمود.

این گزارش می افزاید: موسسه اعتباری ملل در آذر ماه تعداد ۳49 فقره وام ودیعه 
مســکن به مبلغ 1۶2/700/000/000 ریال به مســتاجران برای تامین مسکن 
پرداخت نموده است. گفتنی است: موسسه اعتباری ملل برای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی خود نسبت به پرداخت وام های قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری 

و اشتغال نیز مبادرت می نماید.

عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه 23 درصد 
در همه شعب بانک سینا

اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری)عام( یکســاله با نرخ سود 
علی الحســاب 2۳درصد در تمامی شعب بانک ســینا عرضه می شود.به گزارش 
روابط عمومــی بانک ســینا، با صدور مجوز از ســوی بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، امکان خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله 
در شعب این بانک با نرخ سود علی الحساب 2۳ درصد سالیانه فراهم شده است.از 
جمله مهمترین ویژگی های این اوراق، پرداخت سود آن در مقاطع ماهانه است.

این اوراق قابل بازخرید پیش از سررسید پس از گذشت یک ماه و کمتر از یک 
سال با نرخ سود 10 درصد سالیانه است که مشتری در صورت تمایل، با مراجعه 
به شعبه بانک می تواند آن را واگذار کند. حداقل مبلغ جهت بهره مندی از سود 
و افتتاح گواهی ســپرده، مبلغ 500 هزار ریال است.فروش این اوراق به صورت 

الکترونیکی بوده و برگه سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد.

عرضه اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری 
عام با سود 23 درصد در بانک توسعه تعاون 
عرضه اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام با سود 2۳ درصد در بانک توسعه 
تعاونشــعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشــور اقدام به عرضه اوراق گواهی 
سپرده ســرمایه گذاری عام با سود 2۳ درصد می نمایند.فروش این اوراق صرفاً 
برای افراد حقیقی ایرانی باالی 1۸ 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.

پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت به 
مناسبت روز ملی صنعت پتروشیمی

مدیرعامل بانک تجارت در پیامی فرارســیدن هشــتم دیمــاه روز ملی صنعت 
پتروشــیمی را به مدیران، مهندسین و پرسنل تالشگر این صنعت ارزش آفرین 
در جای جای ایران اســالمی تبریک گفت.به گزارش اداره روابط عمومی بانک 
تجارت، متن پیام دکتر هادی اخالقی فیض آثار به این شــرح است:سالهاست 
که صنعت ارزش آفرین پتروشــیمی پرچمدار پیشرفت، توسعه و ارزآوری برای 
ایران عزیز است و فعاالن این صنعت با جهادی شبانه روزی و بی وقفه همچنان 
برای رشد و بالندگی بیشتر این صنعت تالش می کنند. هشتم دی ماه روز ملی 
صنعت پتروشــیمی پاسداشت این مجاهدت هاست و ما قدردان این تالش های 
مخلصانه هستیم.فرارسیدن این روز را به تمامی مدیران سخت گوش، مهندسین 
متخصص و پرسنل فداکار این صنعت استراتژیک تبریک عرض می نمایم و برای 

شما بهروزی و سالمتی آرزو دارم. سرافراز و سعادتمند باشید

پس از تجربه برنامه های تلویزیونی سال های گذشته
 صنعت بیمه این بار با »چشم بندی« آمد

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارت های بدنی به نقل از اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، این ســریال با کارگردانی »شاهد 
احمدلو«، تهیه کنندگی »سلیم ثنایی« و هنرنمایی جمعی از بهترین بازیگران 
و عوامل ســریال و سینمایی کشــور از دی ماه میهمان خانه های مردم خواهد 
شد.بر اساس این گزارش بازیگرانی نظیر:حمید لوالیی، مرجانه گلچین، شهرام 
قائدی، سروش جمشیدی، سیاوش مفیدی، نعیمه نظام دوست، سعید پیردوست 
و شهین تسلیمی در این سریال نقش آفرینی کرده اند. این ملودرامی اجتماعی 
بر اســاس قصه ای از »امیر ابیلی« به نگارش درآمده حکایت روابط شخصی و 
اجتماعی چند خانواده است که به دلیل آتش سوزی کارخانه ای با چالش های 
مختلفی دست و پنجه نرم می کنند و داستان های جذابی رقم می خورد.شایان 
ذکر است این ســریال که در گروه اجتماعی شبکه سه سیما و با حمایت های 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی تهیه 

شده به عنوان سریال اصلی از رسانه ملی پخش خواهد شد.گ

اقالم اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
بین سیل زدگان سیستان و بلوچستان

اقالم اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران با همراهی اداره کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( بین آسیب دیدگان حادثه سیل در سیستان و بلوچستان 
توزیع شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهــر ایران، در 
راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی، حدود 1۳00 قلم کاال شامل: پتو، 
لوازم التحریر و روغن نیمه جامد توســط بانک قرض ¬¬¬¬¬الحسنه مهر 
ایران با همراهی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان سیستان و بلوچستان 
بین خانوار های آسیب دیده از حادثه سیل اخیر استان توزیع شد.»علیرضا 
مالزاده« سرپرســت مدیریت شعب استان سیســتان و بلوچستان در این 
رابطه گفت: بانک قرض¬الحسنه مهر ایران همراه تالش کرده تا در راستای 
بانکداری اســالمی، عالوه بر ترویج فرهنگ الهی قرض ¬الحسنه در مسیر 
توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه و ایفای مسئولیت های اجتماعی گام 
بردارد.وی افزود: از مهمترین اقدامات بانک قرض الحســنه مهر ایران استان 
سیستان و بلوچســتان طی سنوات اخیر در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
می¬توان به ساخت مدرســه در محروم¬ترین نقاط استان، بیمه حوادث 
رایگان خانوارهای روســتایی استان، مشــارکت در طرح شهید سلیمانی از 
محل وجه التزام و خرید اقالم مورد نیاز پیشگیری، درمان و کنترل بیماری 
کووید19، توزیع بســته های آموزشی و ورزشــی در بین 4000 دانش آموز 

مناطق محروم استان و... اشاره کرد.

 لیر دیجیتال به عرصه اقتصاد 
ترکیه پا نهاد

ترکیه نخستین پرداخت در شــبکه لیر دیجیتال را انجام داد.به گزارش 
ایســنا به نقل از بیزنس، بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد که ترکیه اولین 
تراکنش های پرداخت خود در شــبکه دیجیتال لیر ترکیه را با موفقیت 
انجام داده است.این بانک گفت که پلتفرم لیر دیجیتال را در سال 202۳ 
در اختیــار بانک ها و شــرکت های فناوری مالی منتخــب قرار می دهد 
همچنین از مراحل پیشــرفته مطالعه آزمایشــی که مشارکت را بیشتر 
می کند، رونمایی خواهد کرد.در بیانیه بانکی آمده اســت: »مطالعات در 
مورد جنبه های قانونی لیر دیجیتال ترکیه نشــان می دهد که شناسایی 
دیجیتال بــرای این پروژه اهمیت حیاتی دارد«.بانک خاطرنشــان کرد: 
مطالعــات در مورد چارچــوب اقتصادی و قانونی لیــر دیجیتال ترکیه 
همچنین الزامات تکنولوژیکی آن در طول ســال 202۳ در اولویت قرار 

خواهند گرفت.

تالش ماندگار صنعت پتروشیمی در مسیر 
توسعه پایدار ایران اسالمی

مدیرعامل بانک شــهر در پیامی هشتم دی ماه روز صنعت پتروشیمی را 
به کارکنان این صنعت عظیم تبریک گفت و تالش و مشــارکت جامعه 
بزرگ پتروشیمی را در مسیر توسعه پایدار ایران اسالمی و افتخار آفرینی 
این صنعت مهم، ارزش آفرین و ماندگار برشمرد.به گزارش روابط عمومی 

بانک شهر، متن پیام دکتر سیدمحمدمهدی احمدی به شرح زیر است:
هشــتم دی ماه در تاریخ کشــور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت 
گردیــد تا گوشــه ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه ســازد که در 
توســعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین، نقشی ماندگار داشته 
اند.صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید 
و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است و نقش 
بســزایی در تولید ناخالص ملی و توســعه پایدار ایران اسالمی دارد.موج 
تحوالتی که در نیم قرن اخیر در صنعت پتروشیمی کشور به وجود آمد، 
به همراه تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این صنعت، عالوه بر کاهش خام 
فروشــی، ایجاد ارزش افزوده مضاعف اقتصادی و ثروت آفرینی، اشتغال 
زایی پایداری را به وجود آورده و مصداق علمی و عملی تبلور »توســعه 
پایدار«در راســتای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بوده است.افتخار 
آفرینان صنعت پتروشیمی برگ زرینی در پیشرفت، توسعه و خودکفایی 
ایران زمین گشودند و وابستگی کشــور به درآمد حاصله از فروش نفت 
خام را کاهش داده و راه را برای توســعه سایر صنایع پایین دستی هموار 
نمــوده اند تا بدین ترتیب، الگویی بزرگ برای تولید، توســعه و صادرات 
کشور باشند.اینجانب ضمن تبریک سالروز صنعت پتروشیمی و قدردانی 
از تالش خستگی ناپذیر و مشارکت تمامی کارکنان شریف و صدیق این 
صنعــت اعالم می دارم، خانواده بزرگ بانک شــهر افتخار دارد دیگر بار 
ســپاس، حمایت و پشتیبانی خود را از فعاالن و دست اندرکاران تولید و 
توسعه صنعت پتروشیمی اعالم داشته و آرزومند برداشتن گام های بلندتر 

و موفقیت های بیشتر برای تمام عزیزان این عرصه است.

رییس کل بانک مرکزی؛

حتما در بازار ارز دخالت می کنیم
رییس کل بانک مرکزی سیاست کلی این بانک را تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ 
2۸500 دانســت و گفت: نرخ 44 نرخ ارز کشــور نیست؛ حتما در بازار ازاد دخالت 
می کنیم. این نرخی که االن در بازار هست تحریفی است که ناشی از انتظارات است.

به گــزارش اقتصاد آنالین، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در تشــریح 
سیاست های جدید پولی و ارزی اظهار داشت: سیاست کلی این بانک تامین نیازهای 
ارزی کشــور با نرخ 2۸500 است. نرخ 44 هزار تومان نرخ ارز کشور نیست؛ حتما 
در بازار ازاد دخالت می کنیم. این نرخی که االن در بازار هســت نرخ تعریفی اســت 
که ناشی از انتظارات است. حتما مدیریت می کنیم تا نرخ دالر رو به پایین شود.وی 
افزود: بازار مبادله ی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشــکل از 
40 نوع نیاز را تامین خواهد کرد که براســاس عرضه و تقاضا خواهد بود. ارز 4200 
قرار بود تمام نیازها را تامین کند اما ارز نیمایی ما برای کاالهای اساسی و مواد اولیه و 
ماشین آالت مورد نظر است. نرخ 44 هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و عالمت 
دهی غلط به بازار کاال می دهد.فرزین با اشاره به این که به دوگانه رفاه و تولید اعتقاد 
داریم افزود« بخشی زیادی از ارزهای صادراتی برای بنگاه هایی است که یارانه دریافت 

می کنند که به این موارد نیز باید توجه کنیم.

نرخ 28500 تومانی نیما در یک سال آینده

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هدف گذاری برای تثبیت نرخ  2۸500 تومانی ارز 
فعال برای یک مدت یکساله است تا در یک سال آینده تا بازار به ثبات برسد. چون 
بازار معامالت آتی در کشــور نداریم تولید کننده نمی تواند کامال پیش بینی داشته 

باشد، پس مجبوریم یک ثبات نسبی در دوره کوتاه ایجاد کنیم.

خط و نشان برای بانک های مشکل دار 
فرزین گفت:  در شــبکه بانکی تفکیک دقیق بانک های تجاری، سرمایه ای و توسعه 
ای نداریم؛ باید این اتفاق بیفتد. یکی از مشــکالت شبکه بانکی عدم کنترل الزم بر 
مصارف بانکی اســت که ما حتما برای تحقق بانکداری اسالمی و کنترل تورم انجام 
می دهیــم.وی تاکید کرد: بانک ها عالوه بر فروش اموال مازاد، باید از بنگاه داری هم 
خارج شــوند. ناترازی برخی بانک ها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد کردند، حتما 
تعیین تکلیف می شوند. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی بانک ها را 
کنترل می کند، اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد. همچنین گسترش 
قرض الحســنه و تسهیالت خرد در دستور کار جدی است.فرزین با شاره به این که 
سیاست های جدید پولی به زودی اعالم می شوند و قطعا با بانک های متخلف بعد از 
گرفتن اختیارات الزم برخورد می شود افزود: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و 
کنترل تورم است؛ اما این فقط توسط بانک مرکزی و سیاست های پولی امکان پذیر 

نیست.رییس بانک مرکزی درباره برنامه برای مهار تورم گفت: اگر بخواهیم تورم را 
کنترل کنیم نیاز به یک هیات هماهنگی داریم؛ سیاســت های پولی و مالی باید با 
یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه بدهد. باید از سیاست های پولی که می تواند مثل 
تمام دنیا کوتاه مدت هم باشــد، بیشتر استفاده شود.وی ادامه داد: نرخ بهره مصوبه 
شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود باالتر منتشر شده، اما در 
آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی هم استفاده خواهد شد. در حساب شرکت های 
دولتی در بانک مرکزی باید بازنگری صورت گیرد.فرزین در باره کنترل نقدینگی نیز 
گفت: سیاســت های کنترل نقدینگی بانک مرکزی را تا پایان سال دنبال می کنیم. 
البته اســفند ماه تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می کند و نباید انسداد پولی ایجاد 

کنیم که کسب وکارها و تولید به مشکل بخورند.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
منتقد برجســته بیت کوین، پیتر شیف، از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال خواست 
تا دارایی های خود را واگذار کنند و ســود حاصل را قبل از دســت دادن همه چیز، 
صرف خرید طالی فیزیکی کنند.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، وی می گوید: »به 
افــرادی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت دارند توصیه می کنم که از این حوزه 
خارج شــوند. شما هنوز هم می توانید تقریبا 17هزار دالر برای بیت کوین بی ارزش 
خود دریافت کنید و پیشــنهاد می کنم آن را بردارید و مقداری طال بخرید.«به نظر 
وی، بیت کوین گزینه سرمایه گذاری مناسبی برای کسانی نیست که به دنبال ذخیره 
بلندمدت ارزش یا پوشش تورمی هستند.شیف در توییتی نوشت: »بیت کوین هیچ 
ارزشی ندارد و دو سوم قیمت بازارش کاهش یافته است«.این توصیه ناشی از عدم 
اطمینان اخیر بازار است که از سقوط صرافی اف تی ایکس ناشی می شود.شیف بارها 
و بارها به شــدت مخالفت خود در برابر بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را بیان 
کرده و فقدان ارزش ذاتی و نوســانات شدید را دغدغه اصلی خود ذکر کرده است.
شیف معتقد است که طال قابلیت ارزشی به عنوان ذخیره بلندمدت را دارد همچنین 
بسیار ایمن تر و قابل اعتمادتر است و پتانسیل بیشتری برای سودهای قابل اعتماد 
در آینده دارد.در نهایت، شیف معتقد است که طال محافظت بسیار بهتری در برابر 
رکود اقتصادی ایجاد می کند زیرا ارزش ذاتی خود را حتی در زمان ســقوط بازارها 
حفظ می کند، در حالی که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین اطمینان کمی در این 
زمینه ارائه می کنند.وی خاطرنشــان کرد: »اگر واقعا به دنبال جایگزینی برای دالر 
آمریکا، ذخیره ارزش و پوشــش تورمی هستید، طال این الزامات را برآورده خواهد 
کرد«.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 794.29 میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 0.21 درصد کمتر شده است. در 
حال حاضر 40.12 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که 

در یک روز 0.04 درصد کاهش داشته است.

کدام ارز بیشترین افزایش را ثبت کرد؟
دالر در آخرین روز معامالتی ســال 2022 تحت تاثیر افزایش نرخ های فدرال رزرو 
و ترس از کاهش شــدید رشــد جهانی بود اما در مســیر ثبت بهترین سال خود از 
سال 2015 قرار گرفت.به گزارش ایسنا به نقل از اینوست، با نزدیک شدن به پایان 
ســال 2022، ارزش دالر در برابر ســبدی از ارزها به طور ساالنه 7.9 درصد افزایش 
یافت که بزرگترین جهش ســاالنه آن در هفت سال گذشــته است.ارزش دالر در 
هفته های اخیر افزایش یافته اســت زیرا سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی از پایان 
چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند. فدرال رزرو از ماه مارس در مجموع نرخ 
بهره را 425 واحد افزایش داده اســت تا بتوانــد تورم فزاینده را مهار کند.با کاهش 
نقدینگی به دلیل تعطیالت، شاخص دالر حدود 0.4۳۳ درصد در روز کاهش یافت و 
به 10۳.5۳0 رسید. یورو در آخر سال 0.۳4 درصد افزایش یافت و به 1.0۶97 دالر 
رســید، در حالی که با کاهش 5.9 درصدی ســاالنه در برابر دالر، در مقایسه با افت 
هفت درصدی ســال گذشته، رشد کرد. ترکیبی از رشد ضعیف منطقه یورو، جنگ 
در اوکراین و عملکرد سختگیرانه فدرال رزرو، یورو را در سال جاری تحت فشار قرار 
داده است.پوند انگلیس آخرین بار با 0.09 درصد افزایش به 1.20۶۳ دالر رسید که 
با افت ساالنه 10.۸ درصدی همراه بود. دالر استرالیا 0.41 درصد افزایش یافت و به 
0.۶۸1 دالر رســید اما در مجموع ۶.4 درصد در سال کاهش ثبت کرده است.یوان 
فراســاحلی چین در برابر دالر آمریــکا 0.7۳ درصد کاهش یافت و به ۶.9215 دالر 
رســید. این ارز در سال جاری با سرعت ۸.7 درصد کاهش یافته که به دلیل تقویت 
دالر و رکود اقتصادی داخلی آسیب دیده است.خوش بینی نسبت به بازگشایی چین 
پس از سه سال محدودیت های سختگیرانه  کووید-19 که با افزایش عفونت هایی که 
اختالالت اقتصادی بیشتری را تهدید می کنند، کاهش یافته است.دالر آمریکا در برابر 
ین ژاپن حدود 1.۶۳ درصد کاهش یافت و به 1۳0.۸۶0 رسید. دالر در سال جاری 
1۳.7 درصد نسبت به ین افزایش یافت که بدترین عملکرد ین از سال 201۳ است. 

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش قیمت کاالهای اساسی اثر خود را در قالب 
تورم بیش از 50 درصدی نشان می دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه 
بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معامالتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت ها و 
صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز 40 
درصد از شرکت های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه 
یک تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.فردین آقابزرگی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه در بورس کاال از نرخ نیمایی به توافقی 
و همچنین ســیگنال تعیین نرخ ثابت 2۸هزار و 500 دالر در ســامانه نیما به اقتصاد 
اظهار داشــت: این موضوعات را از ســال 9۶ با همان پدیده دالر جهانگیری با نرخ 4 
هزار و 200 تومان به طور مرتب می شــنویم. اما چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز 
لزوما با این گفته ها انجام نمی شود. زیرساخت های اصلی که می تواند محرک موثر برای 
کنترل بازار ارز باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن 
نیازهای بخش خصوصی در کنار دولت اســت و این عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر 
این سیاســت ها به طور قطع یک بود باطل و معیوبی در راستای افزایش قیمت تمام 
شــده تولید و هزینه ها خواهد شــد. وی ادامه داد: قبل از این هم کاالهای اساسی به 
طور اســمی با ارز 4200 تومانی تامین می شدند اما شاهد رشد قیمت 5 تا ۶ برابری 
کاالهای عمومی از ارزاق تا مواد شوینده بودیم و سیاست امروز بانک مرکزی برگشت 
به ســالهای گذشته است و اقدامی که در آن سال بدون اطالع رسانی انجام شد امروز 
به طور رســمی اطالع رسانی و نسبت به آن اقدام می شود. این کارشناس بازار سرمایه 
تاکید کرد: محاسبات کارشناسی دقیقا همین موضوع را از ابتدای سال تایید می کرد 

کــه افزایش قیمت کاالهای اساســی اثر خود را در قالب تــورم بیش از 50 درصدی 
نشان می دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه بسیار حساسی است که 
پذیرفتن نرخ معامالتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت ها و صنایع که صادرات محور 
و ارزآور هســتند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز 40 درصد از شرکت های 
حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه یک تورم مضاعفی 
را پیش رو خواهیم داشت.آقابزرگی با اشاره به اثرگذاری این سیاست تنها بر روی بازار 
سرمایه افزود: اگر تنها موضوع را افزایش شاخص در نظر بگیریم تغییر نرخ پایه به ارز 
توافقی به نفع بازار سرمایه  خواهد بود اما توجه به این نکته ضروری است که در اغلب 
اقتصادهای دنیا به غیر از روسیه آثار کاهش بنیه اقتصادی کشور در بازار سرمایه لزوما 
به معنای افت ســطح عمومی قیمت ها و شــاخص نیست و حتی برعکس در مواردی 
افزایش پیدا می کند. مانند کشــورهایی از جمله ونزوئال، سوریه،ترکیه و آرژانتین که 
مانند ایران دســت به گریبان تورم های سرسام آور هستند بازدهی در بازار سرمایه این 
کشورها تقریبا شبیه به بازدهی بازار سرمایه ایران بود. تورم اثر منفی خود در اقتصاد 
کالن را در بازار ســرمایه به صورت مثبت نشــان می دهد. وی درباره تعیین نرخ 2۸ 
هزار و 500 تومان برای ارز نیمایی و اعمال این سیاســت برای کاهش فاصله بین ارز 
نیمایــی و بازار آزاد گفت: به طور قطع تمکین به اقتصاد آزاد و اصول و چارچوب های 
اقتصادی ناگزیر ما را در این مســیر حرکت می دهد. در حالی که دولت در یک ســال 
گذشته مرتبا افزایش نرخ ارز را نفی می کرد اما با این تصمیم دقیقا برعکس این ادعاها 
و آنچه که آقای خاندوزی درباره پیش بینی پذیر بودن بازار صحبت می کرد، در کمتر از 
دو هفته محکوم به پذیرفتن این اصل اقتصادی شدند. و وقتی مبنای معامالت دولت 

با نرخ حداقل 2۸ هزار و 500 تومان است چرا 
مدعی هستند کماکان برخی از کاالهای اساسی 
همچنان با ارز ترجیحی تامین می شــود و این 
ادعا صحت ندارد و صرفــا بازی کردن با اعداد 
و ارقــام بود. وی افزود: یکی از ابزارهای کنترل 
تورم در بازار یکســان و همسو کردن نرخ بهره، 
نرخ ارز اســت و این تصمیم هر چند تا تاخیر 
یکساله انجام شد اما مادامی که منابع و مصارف 

دولت ناترازی داشــته باشد که براساس گزارش رسمی در ۶ ماه اول سال ماهیانه 1.5 
میلیارد دالر درآمــد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی بوده و در مقابل 
2.2 میلیارد دالر مصارف ارزی در ماه بوده  که این مصارف بدون احتساب قاچاق است. 
بنا بر همین دلیل هر چه که پیش برویم به طور قطع با عدم تحقق مفروضاتی مانند 
برجام و دسترســی منابع ارزی آزاد شدن این شیب صعودی فاصله منابع و مصارف و 
کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشــت. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
ادعای رییس سابق بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز مغالطه بود، اظهار داشت: اگر بنا 
بر این باشد که 99 درصد از معامالتی که توسط دولت به عنوان مهمترین بازیگر ارزی 
انجام می شود را بپذیریم با همین آمار گفته شده درباره فاصله منابع و مصارف باز هم 
به این نتیجه می رسیم که نرخ ارز رو به افزایش است. از دیگر اختراعات مسئوالنی که 
اخیر بر ســر کار آمدند گواهی سپرده سکه بوده که امروز گواهی سپرده سکه با بازار 
آزاد 15 درصد تا ســقف ۳ میلیون تومان اختالف قیمت دارد و می بینیم آن روزی را 
در آینده نزدیک که مسئوالنی که این ابداع را در بورس کاال به اجرا رساندند مواخذه 
می شــوند. این اقدام از آن دســته کارخرابی هایی است که تا دو ماه آینده عامالن آن 

بازخواست خواهند شد.

تغییرنرخپایهمحاسباتازارزنیمابهتوافقیتورمراافزایشمیدهد

طی چند روز گذشــته پیامکی ارسالی با این متن که »در 
صورت بروز حادثه با وســیله نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث، عالوه بر پرداخت خسارت، مالک به پرداخت 
جزای نقدی تا 20 درصد مجموع خسارت بدنی وارده ملزم 
خواهد شد«، از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضایی ارسال شد که اهمیت بیمه شخص ثالث را 
برای دارندگان وســائل نقلیه نشان می داد. اما موضوعی که 
بسیار حائز اهمیت است داشتن یک شرکت بیمه گر است 
که حق انتخاب را به مشتریان خود با مزایای بیشتر می دهد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از شــما نیوز، 
سهولت در پرداخت خســارت در حوادث رانندگی یکی از 
مهمترین گزینه ها برای بسیاری از بیمه گذاران می باشد. این 
که بیمه گذار بتواند با کمترین کار اداری و کوتاه ترین زمان 
ممکن از شــرکت بیمه خسارت بگیرد می تواند در انتخاب 
شرکت بیمه تاثیر گذار باشد. اقدامات و برنامه های شرکت 
بیمه تعاون ، با مدیریت جوان به گونه ای است که با انگیزه ای 
که دارد، مســیر خوبی را در حال طی کردن است. یکی از 

این طرح ها و پوشــش های بیمه ای در این شــرکت، بیمه 
شخص ثالث تعاون است که علیرغم اجباری بودن امتیازاتی 
را داراست که رضایت مشتریان را به دنبال دارد.قانون بیمه 
اجباری خســارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت سال 95 پیش تر 
با عنــوان قانون بیمه اجباری مســئولیت مدنی دارندگان 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شناخته 
میشد که از تصویب آن در 20 شهریور ماه سال ۸7 با همین 
ترکیب در قوانین مطرح می شود.طبق تعاریفی که برای بیمه 
نامه شخص ثالث وجود دارد؛ فردی که اتومبیل را بیمه کرده 
به عنوان شخص اول، شرکت بیمه گر به عنوان شخص دوم 
و فردی که در حین یک تصادف و حادثه آســیب می بیند، 
به عنوان شخص سوم یا همان ثالث در نظر گرفته می شود.

خرید بیمه نامه شــخص ثالث اجباری است و نداشتن آن 
عواقب بدی را برای فرد خاطی به همراه دارد. بســیاری از 
ما فکر می کنیم تفاوتی بین شرکت های بیمه وجود ندارد و 
معموال هر سال بدون توجه و مقایسه شرکت های مختلف، 

اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث مان می کنیم. اما اگر 
بدانیم شرکت های ارائه دهنده بیمه نامه شخص ثالث چقدر 
متفاوت عمل می کنند، شاید نظرمان در مورد شرکت بیمه 
فعلی مان عوض شود!اهمیت داشتن بیمه نامه شخص ثالث 
برای خودرو ها و سرنشــینان آن ها به گونه ای است که این 
بیمه نامــه به صورت اجباری تلقی و در قانون آمده اســت. 
در کنار اجباری بودن موضوعی که سبب انتخاب مشتریان 
می شود، اختیار و مزایایی است که شرکت های بیمه ای برای 
این بیمه نامه درنظر می گیرند.مراکز پرداخت خسارت سیار 
برای سهولت خدمت رسانی به زیان دیدگان به خصوص در 
کالن شهرهاست. اگر شرکت بیمه ای که انتخاب می کنید، 
دارای مرکز پرداخت خســارت سیار باشــد؛ می توان این 
اطمینان را داشــت که در هنگام وقوع حادثه، بدون اتالف 
وقت می شود خسارت دریافت کرد که این یک امتیاز مثبت 
محسوب می شود.بیمه تعاون از این مزیت برخوردار بوده و بر 
این اساس در زمان وقوع حادثه، کارشناسان ارزیاب خسارت 

به محل اعزام شده و آن را بررسی می کنند.

مزایاوامتیازاتبیمهشخصثالثتعاون
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گزیده خبر
دبیرکل ناتو: 

حمایت نظامی از اوکراین سریعترین راه برای 
صلح است!

دبیرکل ناتو گفته که کمکهای نظامی غرب به اوکراین 
باید برای برقراری صلح در این کشــور شــرق اروپا آن 
هم در کوتاهترین زمان ممکن باشد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو همچنین مدعی شــد که روسیه وقتی با 

وضعیتی روبرو شــود که ببیند نمی تواند به اهداف نظامی خود دســت یابد، با 
مذاکرات صلح موافقت خواهد کرد.وی ادامه داد: ممکن اســت متناقض به نظر 
برســد، اما حمایت نظامی از اوکراین سریعترین راه برای صلح است. برای پایان 
دادن به درگیری ها در اوکراین والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه وقتی 
ببیند نمی تواند به اوکراین مســلط شــود تنها راه را حضور بر سر میز مذاکره 
می یابد.روز پنجشــنبه، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه پیشنهاد ۱۰ 
بخشــی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین برای صلح را رد کرده بود.
اســتولتنبرگ همچنین از حمالت اخیر اوکراین علیه مواضع نظامی در داخل 
قلمروی روســیه حمایت کرده و گفت: هر کشــوری حق دفاع از خود را دارد و 
این حمالت، توجیه شده هستند.دبیرکل ناتو در پاسخ به این سوال که آیا باید 
به اوکراین موشــک های میان برد بالستیک داده شود، اعالم کرد که یکسری از 
کشــورهای ناتو و اوکراین در حال گفت وگو در ارتباط با این سیستم های خاص 

هستند اما از ذکر نام این تسلیحات امتناع کرد.

کره شمالی ۳ موشک بالستیک آزمایش کرد
ارتش کره جنوبی از شلیک سه موشک بالستیک کوتاه 
برد از سوی کره شمالی به سمت دریای ژاپن خبر داد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، ستاد 
مشــترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای قبل از اعالم 
شلیک سه موشــک بالستیک از ســوی کره شمالی 

گفته بود، کره شــمالی صبح امروز، شنبه یک موشک بالستیک نامشخص را به 
سمت دریای شــرقی )دریای ژاپن( شلیک کرده است.به موازات اعالمیه ارتش 
کره جنوبی، رســانه های ژاپنی نیز اعالم کردند، کره شــمالی دو موشک شلیک 
کرد که هر دو در خارج از منطقه اقتصادی ژاپن سقوط کردند.خبرگزاری کیودو 
ژاپن به نقل از منابع شــلیک دو موشک کره شــمالی و اصابت آنها به خارج از 
منطقه اقتصادی ژاپن را تایید کرد.نیروی گارد ســاحلی ژاپن جمعه گفته بود، 
کره شمالی یک شیء نامشخص را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده که احتماال 
موشک بالســتیک باشد.براساس خبرگزاری کیودو، به کشتی ها در دریا هشدار 
داده شــده به جسمی که در نزدیکی شان در آب سقوط می کند، نزدیک نشوند.

این شلیک موشکی جدید کره شمالی پس از آن است که کره جنوبی اعالم کرد، 
یک آزمایش موفق موشــکی برای پرتاب تجهیزات به فضا در چارچوب تقویت 
توانمندی های جمع آوری اطالعات و نظارت در فضا داشته است.کره شمالی ۲۳ 
دسامبر نیز دو موشک بالستیک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. این 
کمتر از یک هفته پس از شــلیک دو موشک میان برد بود.کره شمالی عمال از 
ابتدای ۲۰۲۲ ده ها موشک را شلیک کرده است از جمله یک موشک قاره پیما 

را در نوامبر آزمایش کرد.

صربستان: تا زمانی که منافعمان حفظ 
شود، روسیه را تحریم نمی کنیم

رئیس جمهوری صربســتان در مصاحبه ای 
گفت تا زمانی که منافع حیاتی کشــورش 
تهدید نشــوند، قصد ندارد موضع نپذیرفتن 
تحریم های ضد روســی را تغییــر دهد،به 
ووجیــچ«  »الکســاندر  ایســنا،  گــزارش 
رئیس جمهوری صربســتان جمعه در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
»پروا« )Prva( تاکید کرد: ما ســال ســختی را پشت سر گذاشته ایم، 
هر نوع ریاکاری را دیده ایم؛ اما می توانســتیم ببینیم که موضع ما در 
مورد تحریم های غرب علیه روسیه، چقدر اصولی و دقیق بود. خواهیم 
دیــد تا کی می توانیم از این موضع دفــاع کنیم، در هر صورت، نه به 
قیمت تهدید منافع حیاتی کشــورمان. به هــر حال، به راحتی از آن 
موضع دســت نخواهیم کشید.ووجیچ گفت: اینکه آیا ما تحریم هایی 
علیه روسیه اعمال خواهیم کرد یا خیر، نمی دانم اما »نمی دانم« من 
بیشــتر از »بله« دیگران قطعیت دارد. در مــورد تحریم ها، من هیچ 
قولی نمی دهم؛ اما وعده ندادن من بسیار بیشتر از وعده های بسیاری 
ارزش دارد.پس از آغاز عملیات نظامی روســیه علیه اوکراین، ووجیچ 
به دنبال نشســت شورای امنیت کشورش خطاب به ملتش گفت که 
صربستان از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند؛ اما تحریم هایی 
را علیه روســیه اعمال نخواهد کرد. رئیس جمهوری صربستان گفت 
که کشورش به طور موقت تمرینات ارتش و پلیس را با همه شرکای 
خارجی به حالت تعلیق درمی آورد. او خاطرنشان کرد که صربستان، 
روسیه و اوکراین را کشورهای برادر می داند و از آنچه در شرق اروپا رخ 
می دهد، متأسف است و آماده ارائه کمک های بشردوستانه به کی یف 
اســت.در جریان این مصاحبه تلویزیونی، رئیس جمهوری صربستان 
همچنین گفت که در صورت وقوع درگیری مسلحانه در کوزوو، بلگراد 
تنها می تواند روی خودش حســاب کند.ووجیچ که کوزوو را اســتان 
شورشی جدایی طلب صربستان به شمار می آورد، گفت: متاسفانه در 
وضعیت ژئوپلیتیکی فعلی، ما فقط می توانیم روی خودمان حســاب 
کنیم. و هیچ کس دیگری برای کمک به ما وجود ندارد.او در پاســخ 
به اینکه اگر درگیری مسلحانه ای در کوزوو رخ دهد، مسکو چه کاری 
می تواند انجام دهد، گفت: هیچ چیز. چه کاری می توانند بکنند؟ از آنها 
برای حمایت از تمامیت ارضی صربســتان تشکر می کنیم. واقعا برای 
این خیلی ممنونیم. چگونه می توانند درگیر شوند، در چه چیزی ورود 
کنند؟ چگونه می توانند به ما کمک کنند؟رئیس جمهوری صربستان 
همچنیــن در خصوص جنگ اوکراین گفت که صلح به این زودی به 

دست نخواهد آمد.

خطرهاییکهجهاندر۲۰۲۳راتهدیدمیکنند
پیش از فوریه ۲۰۲۲، شــماری از کارشناســان، سیاستمداران و 
بازرگانان بر این بــاور بودند که وقوع جنگ های بزرگ، به تاریخ 
پیوســته و دیگر چنین جنگ هایی در جهان رخ نخواهد داد. اما 
برعکس، دیدیم که چگونه جنگ و توسل به زور بار دیگر بازگشت 
و جایــگاه ویــژه ای را در تحلیل امور جهانی اشــغال کرد. البته 
جنگ ها چه کوچک و چه بزرگ ناگهانی رخ نمی دهند، بلکه در 
اثر عوامل و عللی که ریشه در ظلم سیاسی دارند، شکل می گیرند.

به گزارش ایســنا، محمد خیــر ندمان، تحلیلگــر ایندیپندنت 
می گویــد: در حال حاضر، جنگ جــاری در اوکراین جهان را با 
مجموعه ای از بحران ها و چالش های به هم پیوسته روبرو کرده و 
معلوم هم نیســت که چه وقت و چگونه این جنگ پایان خواهد 
یافت. با آمدن فصل زمســتان و کند شــدن روند جنگ، گمان 
غالب این است که روسیه جنگ را فرسایشی می کند و حمله به 
زیرســاخت ها و منابع آب و انرژی در اوکراین را شدت می بخشد 
تا اوکراین به عنوان یک دولت فرو بپاشــد. اما پیروزی اوکراین در 
باز پس گرفتن خرســون در جنوب و بخش هایی از دونباس در 
شمال  شرق و آزاد کردن ۵۰ درصد از اراضی اشغال شده از چنگ 
نیروهای روسیه، اعتماد به نفس و روحیه جنگی نیروهای اوکراینی 
را باال برده است.تا به حال سخن گفتن از مذاکره و یافتن راه حل 
برای بحران اوکراین یا حتی دســت یابی به یک آتش بس پایدار، 
دور از ذهن به نظر رسیده است، زیرا هر دو طرف امید به پیروزی 
دارند. کی یف یک طرح صلح ۱۰ ماده ای را در نشســت گروه ۲۰ 
در نوامبر پیشنهاد کرد و خواستار خروج نیروهای روسیه از همه 
سرزمین های تحت حاکمیت اوکراین و پرداخت غرامت از طرف 
مسکو شد.جنگ اوکراین خطرهای متعددی را متوجه منطقه و 
جهان کرده و میزان تنش ها را باال برده اســت. اگر ایاالت متحده 
آمریکا و ناتو سالح پیشرفته اضافی در اختیار کی یف قرار دهند، 
آتش جنگ شدت بیشتر خواهد گرفت. در صورتی که کی یف برای 
بازپس گرفتن کریمه تالش کند، ممکن اســت مســکو از سالح 
هسته ای اســتفاده کند. همچنین، جنگ اوکراین اروپا را خسته 
کرده و باعث رکود اقتصاد آن شده است. از سوی دیگر، اختالف 

بر سر چگونگی کمک های نظامی به کی یف، میان ایاالت متحده 
آمریکا و اتحادیه اروپا دوپارگی به وجود آورده است.برنامه جهانی 
غذا اخیرا از کمبود غذا و گرســنگی در سطح جهان سخن گفته 
است. بر اساس گزارش ها، شمار افرادی  که از نبود امنیت غذایی 
در جهان رنج می برند، از سال ۲۰۱۹ به این سو، از ۱۳۵ میلیون 
نفر به ۳۴۵ میلیون نفر افزایش یافته اســت. حتی در صورتی که 
جنگ اوکراین به شــکل صلح آمیز پایان یابد و انتقال حبوبات و 
غالت از اوکراین در آینده با خطری روبه رو نباشد، باز هم کمبود 
غذا در جهان پا برجا خواهد ماند.افزون بر جنگ، خشکسالی حاد، 
تغییر آب وهوا و کاهش باران، نقش اساسی در نبود امنیت غذایی 
دارد. امید زیادی هم نیست که این کمبود امنیت غذایی در سال 

۲۰۲۳ کاهــش یابد. جنگ اوکراین بهای ســوخت دیزل و کود 
کشــاورزی و هزینه تغذیــه دام را افزایش داده که در نتیجه آن، 
بهای گوشــت، مرغ و شیر در بازارهای جهان افزایش یافته است. 
همچنین، تورم موجود در اقتصاد جهانی، هزینه های کمک های 
انسانی را باال برده است.در همین حال احتمال دارد در خاورمیانه 
یک رویارویی تازه خطرناک میان ایران و آمریکا - اسرائیل صورت 
بگیرد. مذاکرات هســته ای مربوط به برجــام که چند ماه پیش 
نزدیک بود با موفقیت به پایان برسد، اکنون تقریبا متوقف مانده 
و ایران به غنی ســازی اورانیوم با سرعت ادامه می دهد. افزون بر 
آن، فروش پهپاد به روســیه، بعد تازه ای به مواجهه داده و زمینه 
تحریم های تازه را فراهم کرده اســت.برنامه توسعه سازمان ملل 

متحد، هشــدار داده است که ۵۴ کشــور دارای درآمد پایین یا 
متوســط که ۱۸ درصــد جمعیت جهان را تشــکیل می دهند، 
هم اکنون از تراکم وام های ســنگین رنج می برند و ۵۰ درصد از 
افرادی که در فقر شــدید به سر می برند و ۲۸ کشور از ۵۰ کشور 
جهان، از تغییرات آب وهوا تاثیر پذیرفته اند. افزون بر آن، شرایط 
سخت اقتصادی و مالی کشورهای درحال توسعه، نه تنها برنامه 
توسعه پایدار ملل متحد برای سال ۲۰۳۰ را با خطر جدی روبرو 
کرده، بلکه احتمال زیادی می رود که این کشورها در سال ۲۰۲۳ 
با فقر بیشــتری مواجه شــوند و نتوانند در بهبود بخش آموزش 
و پــرورش و مبارزه با تغییرات اقلیمــی گام موثری بر دارند.بعد 
از نشست گروه ۲۰ در نوامبر گذشته، جوبایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، توافق کردند که 
به گفت وگوهای دوجانبه پیرامون تغییرات اقلیمی، ادامه دهند. اما 
محتمل اســت که تصادمی دیگری میان دو قدرت بر سر تایوان، 
این تالش ها را نقش بر آب کند.کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان 
ملل متحد در ۲۰۲۲، هم نتوانسته است به اهداف خودش دست 
پیدا کند. بســیاری از دانشــمندان بر این باورند که گرمای کره 
زمین به زودی تا ۱.۵ درجه ســانتی گراد افزایش خواهد یافت و 
اگر کشورهای جهان به تعهد خود در کاستن گازهای گلخانه ای 
تــا میانگین ۴۳ درصد، عمل نکنند، این شــاخص تا ۲.۲ درجه 
سانتی گراد باال خواهد رفت که پی آمد آن، افزایش خشکسالی ها 
و ســیالب ها خواهد بود.البته کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان 
ملل متحد )کاپ۲۷(، یک دســتاورد قابل تحسین نیز داشت که 
عبارت بود از تشــکیل صندوق زیان و خســارت، برای کمک به 
کشورهای در حال توسعه تا بتوانند خسارت های ناشی از تغییرات 
اقلیمی را جبران کنند.در انتها باید یادآوری کرد که آنچه در این 
مقاله در باره خطرهای ســال آینده مطرح کردیم، تنها در سطح 
یک پیش بینی است و ممکن است رخ بدهد یا ندهد. همچنین، 
محتمل است خطرهای دیگری نیز وجود داشته باشد که در این 
مقاله نیامده اســت. در هر حال، ما برای جهان آینده بهتری آرزو 

داریم.

براساس اســنادی که به تازگی توسط انگلیس از حالت محرمانه خارج و توسط 
روزنامه تایمز منتشــر شدند، رهبران ناتو از سال ۲۰۰۱ میالدی می دانستند که 

روسیه در مقابل توسعه این ائتالف به طرف شرق »اقدامات الزم و متناسبی« را 
اتخاذ می کند.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، روزنامه تایمز 
در گزارش خود نوشت، یک سال پس از ریاست جمهوری والدیمیر پوتین، ایگور 
سرگیف، وزیر دفاع وقت روسیه به همتایان ناتوی خود گفت که توسعه مداوم این 
بلوک به طرف پیمان ســابق ورشو یا کشورهای اروپایی بلوک شرق یک خطای 
سیاسی بزرگ است. سرگیف هشدار داده بود که مسکو برای پاسخ دادن به این 
توسعه طلبی »اقدامات الزم و متناسب« را اتخاذ می کند.بزرگ ترین گسترش ناتو 
تا به امروز ســه سال بعد به دنبال الحاق بلغارستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، 
استونی، لتونی و لیتوانی به این بلوک نظامی تحت رهبری آمریکا صورت گرفت.
پوتین در جریان ســخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۰۷ میالدی 
این گسترش و توسعه را به عنوان »یک اقدام تحریک آمیز جدی که سطح اعتماد 
متقابل را کاهش می دهد« توصیف کرد، اگرچه رهبران ناتو تاکید داشــتند که 
ائتالف شــان در ماهیت »دفاعی« اســت.پس از آنکه اوکراین تصمیم خود برای 
پیوســتن به ناتو را که به اعتقاد مســکو یک تهدید امنیتی غیرقابل قبول بود، 

کنار نگذاشــت و ناتو نیز تاکید کرد که کی یــف یک روز به عضویت این ائتالف 
در خواهد آمد، روســیه در فوریبه ۲۰۲۲ میالدی دســتور حمله به اوکراین را 
صادر کرد.در واپسین روزهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رهبران غربی به 
همتایان شوروی خود قول داده بودند که ناتو به طرف شرق و مرکز اروپا توسعه 
نخواهد یافت. این در حالی است که در سال جاری میالدی آمریکا مطرح شدن 
چنین وعده ای را رد کرد و تاکید داشــت که فرصت عضویت در ناتو حتی برای 
کشورهای هم مرز با روسیه باید فراهم و ممکن باشد.انگلیس همچنین هشدارهای 
روســیه تا زمان آغاز حمله به اوکراین را رد کرده بود.یکی از سخنگویان بوریس 
جانســون، نخست وزیر وقت انگلیس در ژانویه ســال جاری میالدی گفته بود: 
روسیه نگرانی هایی را درباره حمله بالقوه ناتو ابراز کرده اما ما صریحا اعالم کرده ایم 
که این نگرانی های اساســا بی پایه و اساس هستند چرا که ماهیت این ائتالف در 
اصل دفاعی اســت.ناتو از آن زمان تاکنون با درخواســت عضویت سوئد و فنالند 
موافقت کرده و اوکراین نیز در ســپتامبر به طور رسمی درخواست عضویت خود 

در این ائتالف را تقدیم کرد.
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ایمپلنتی به اندازه یک سکه برای سلول درمانی افراد مبتال به دیابت
پژوهشگران آمریکایی، ایمپلنتی به اندازه یک سکه ابداع کرده اند که 
می تواند به سلول درمانی افراد مبتال به دیابت کمک کند.به گزارش 
 Islet(»ایســنا و به نقل از نیو اطلس، اگرچه »پیوند سلول های آیلت
cell transplantation( به برخی از افراد مبتال به دیابت امکان می دهد 
تا از تزریق روزانه انســولین خودداری کنند، اما این افراد مجبورند 
داروهای ســرکوب کننده سیستم ایمنی را مصرف کنند تا سلول ها 
پس زده نشــوند. شاید یک ایمپلنت جدید کمک کند تا داروها در 
مقادیری بسیار کمتر از آنچه در حال حاضر مورد نیاز است، برای آنها 
تجویز شــوند.در دیابت نوع یک، سلول های آیلت تولیدشده توسط 
پانکراس در اثر یک واکنش خودایمنی از بین می روند و نمی توانند 
انســولین تنظیم کننده قند خون را مانند همیشــه تولید کنند. در 
نتیجه، بیماران مجبور می شوند روزانه به خود انسولین تزریق کنند. 
این کار نه تنها دردناک است، بلکه هنگام انجام دادن کارهای روزمره 
می تواند دشــوار باشد.یک روش جایگزین، برداشتن سلول های یک 
اهداکننده فوت شــده و پیونــد زدن آنها به کبد بیمار اســت. این 
سلول ها برای چندین سال به تولید انسولین ادامه می دهند و نیاز به 
تزریق روزانه را از بین می برند اما برای این که سیســتم ایمنی بدن 
بتواند ســلول های معرفی شــده را حفظ کند، بیمار مجبور است به 
طور مداوم از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کند.

از آنجا که این داروها مصرف خوراکی دارند و در سراسر بدن پخش 
می شوند، دوزهای نسبتا زیادی از آنها مورد نیاز است.

گروهی از دانشمندان باور دارند که فرستادن یک کاوشگر مداری برای 
بررسی توده های بخار آب پرتاب شده از قمر زحل ممکن است بهترین 
فرصتی باشد که برای کشــف حیات بیگانه در اختیار داریم.به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، دانشــمندان باور دارند که ممکن است 
بتوان حیات بیگانه را از توده های بخار آب شناســایی کرد که از سطح 
یکی از قمرهای زحل پرتاب می شوند.یک گروه پژوهشی به سرپرستی 
»دانشــگاه آریزونا«)U of A(، یک ماموریت فرضی را ترســیم کرده اند 
که می تواند حضــور موجودات زنده فرازمینــی را تایید یا رد کند.این 
ماموریت مســتلزم ارسال یک کاوشــگر فضایی برای چرخیدن به دور 
قمر »انسالدوس«)Enceladus( اســت که یک اقیانوس وسیع آب شور 
در زیر پوســته یخی ضخیــم خود دارد. این اقیانــوس که در نزدیکی 
قطب جنوب قمر قرار دارد، گاز متان را منتشــر می کند و می توان آن 
را بــا کمک یک کاوشــگر که در مدار آن قرار می گیرد، بررســی کرد.

دانشــمندان بر این باور هســتند که آب با ســنگ های کف اقیانوس 
انســالدوس در تعامل قرار می گیرد تا پدیده های گرمایی را ایجاد کند. 
چنین روندی در اقیانوس های زمین نیز رخ می دهد و متان تولیدشــده 
توســط میکروب های زیر زمین را آزاد می کند. کارشناسان می خواهند 
بدانند که آیا فوران های انسالدوس نیز گازهای زائد منتشرشده توسط 
موجودات بیگانه را بیرون می ریزند یا خیر.دانشمندان در پروژه خود، با 
مدل ســازی این ایده بررسی کردند که چه تعدادی از ریزارگانیسم های 
موســوم به »متانوژن«)Metanogen(  ممکن است در انسالدوس وجود 
داشــته باشند. آنها از غلظت متان منتشرشده از این قمر برای محاسبه 

تعداد میکروب های تولیدکننده آن استفاده کردند. 

ایمپلنتی به اندازه یک سکه برای 
سلول درمانی افراد مبتال به دیابت

شاید این بهترین فرصت برای 
یافتن حیات بیگانه باشد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شیرین کاری پاپ فرانسیس در سالن ژان پل ششم واتیکان و در دیدار با 
کودکان و اعضای موسسه سانتا مارتا/ رویترز

معرفی مادا 9 اولین خودروی ساخت افغانستان
یک شرکت افغانستانی بنام انتاپ اولین خودروی ساخت این کشور را در قالب یک سوپراسپرت موتور وسط در کابل رونمایی کرده 
استحدود یک ماه پیش، گزارش هایی از یک سوپراسپرت ساخت افغانستان در اینترنت منتشر شد و موردتوجه قرار گرفت. حال 
پروتوتایپ این خودرو که مادا ۹ نام دارد رسماً در کابل رونمایی شده است. این سوپراسپرتی با طراحی جالب است که در یک روز 
برفی در خیابان های کابل به نمایش درآمده است. این ماشین توسط شرکتی بنام انتاپ )NTOP( برای مرکز نوآوری آموزش فنی 
و حرفه ای افغانستان توسعه پیدا کرده و طراحی آن را یک جوان افغانستانی بنام محمدرضا احمدی انجام داده که گفته می شود 
در ایران تحصیل کرده است.به گفتهٔ وی، تیم انتاپ پنج سال روی طراحی و ساخت مادا ۹ کار کرده و انتظار می رود تا دو هفتهٔ 
دیگر این پروژه به اتمام برسد و در نمایشگاه قطر ۲۰۲۳ به شکل کامل تری به در نمایش درآید. فعاًل هیچ اطالعات و مشخصاتی 
در مورد این خودرو اعالم نشــده و صرفاً میدانیم طراحان برای ســاخت آن از قطعات مختلف خودروهای دیگر استفاده کرده اند. 
گفته شده بیشتر قطعات از تویوتا گرفته شده اند. این در حالی است که به گفتهٔ شرکت انتاپ، طراحی و تولید تمام قطعات این 
سوپراســپرت به جز پیشرانه در افغانستان صورت گرفته است؛ بنابراین، درحالی که از مشخصات فنی مادا ۹ خبر نداریم، به نظر 

می رسد موتور آن که متعلق به تویوتا باشد.

نخستین واکنش رونالدو بعد از پیوستن به النصر
فوق ستاره پرتغالی که با عقد قراردادی دو ساله به النصر عربستان پیوست بی صبرانه در انتظار تجربه جدید خود است.به گزارش 
ایسنا و به نقل از الریاضیه، سرانجام همچنان که پیش از این هم اعالم شد کریستیانو رونالدو با النصر به توافق نهایی دست پیدا 
کرد و رسما قرارداد امضا کرد.رونالدو که قراردادش را با منچستر یونایتد فسخ کرد تصمیم گرفت که راهی لیگ عربستان شود تا 
پیراهن النصر را برتن کند.این بازیکن پرتغالی این گونه به عقد قرارداد با النصر واکنش نشان داد: برای تجربه جدید خود در یک 
کشور متفاوت شور و شوق دارم. بی صبرانه در انتظار آشنایی با هم تیمی های جدید خود هستم. باهم برای کسب موفقیت های 
بیشتر تالش خواهیم کرد.هدایت النصر عربستان را رودی گارسیا سرمربی سرشناس فرانسوی برعهده دارد و گزارش ها حاکی از 
این است که این تیم عربستانی به دنبال جذب سرخیو راموس مدافع پاری سن ژرمن نیز هست.النصر با ۲۳ امتیاز در رده دوم 

جدول رده بندی لیگ عربستان قرار دارد و با تیم صدرنشین دو امتیاز اختالف دارد.

 گل ز روی او رشمسار شد
دل چو موی او بی رقار شد

ماه رب زمینش نهاده رخ
چون رب اسب خوبی سوار شد

گار من وانکه دید روی ن
گار شد ز اکش دیده رویش ن

رس هب خاک اپیش رد افکنم
چون هک دست عقلم ز کار شد

می هک نوشیدم، آتشی رب زد
کار شد غم هک پوشیدم، آش

همراهن من، گو: سفر کنید
کار شد کاوحدی هب دامی ش

نگـــاه
بی پولی ما را احمق می کند؟

تا بحال برایتان پیش آمده اســت کــه از فرط بی پولی 
دســت به خریدهای کم اولویت بزنید چون توان خرید 
اولویت هــای بزرگ تر را ندارید؟ مثــال چون توان خرید 
مســکن ندارید، اتومبیل گران قیمــت بخرید و یا چون 
توان خرید اتومبیل مورد عالقه تان را ندارید به جای آن 
یک گوشــی همراه گران قیمت بخرید؟ایسنا پالس: اگر 
جوابتان به این پرسش مثبت است،  چیز عجیبی نیست،   
چون خیلی وقت ها بی پولی پهنــای باند ذهن ما را کم 
می کند و باعث می شــود، دست به تصمیمات نادرست 
بزنیم و یا خوشــی لحظه ای را به اهداف بلندمدت و مایوس کننده ترجیح دهیم. شــاید این قصه این 
روزهای خیلی از ما باشد که بعضی از نیازهایمان را پوچ و دور از دسترس بدانیم، از آنها دست بشوییم و 

در نهایت پولمان را که از رویاهای بزرگ خیلی کمتر است، صرف دلخوشی های کوچک کنیم.

بی پولی باعث کاهش توانایی ذهن در کنترل و محاسبه اطالعات می شود
بی پولی و یا هر گونه کمیابی خیلی وقت ها باعث کاهش پهنای باند شده و در این حالت ذهن قادر به 
تمرکز بر روی موضوع اصلی نیست. پهنای باند شامل دو مقوله اصلی است که مقوله اول فعالیت هایی 
مانند حل مسئله، به خاطر سپردن و استدالل منطقی را که جزو ظرفیت شناختی ماست، در بر می گیرد. 
عالوه بر این پهنای باند، کنترل محاسباتی را که شامل فعالیت هایی مانند تصمیم گیری،   برنامه ریزی، 
تمرکز، حفظ کردن اطالعات و چندوظیفگی است، بر عهده دارد.هر دو مقوله نقشی حیاتی در عملکرد 
ذهن ما ایفا می کند و در فرآیند کمیابی،  تحت تاثیر قرار گرفته و توجه فرد را از موضوع اصلی کاهش 
می دهد. کاهش پهنای باند، نتایج منفی و مخربی مانند عدم صبر، بردباری و تمرکز را نیز به دنبال دارد.

ما گاهی به خاطر کمیابی، دســت به انتخاب هایی می زنیم که اصال منطقی نیســت. در یک تحقیق از 
گروهی از کشاورزان خواسته شد که خود را در برابر حوادث غیر قابل پیش بینی مانند خشکسالی بیمه 
کنند. با اینکه ضررهای خشکســالی بســیار بیشتر از هزینه های بیمه بود اما آنها زیر بار پرداخت بیمه 
نرفتند و ادعا می کردند که پول اضافی برای این کار ندارند! اما جالب اینجا بود که در هر دوره خشکسالی 
آنها مبالغی بیشتر از هزینه بیمه متضرر می شدند. این موضوع نشان می دهد که کمیابی، قدرت تفکر 
محاسباتی آنها را گرفته بود و اجازه نمی داد، کشاورزان تصمیم درستی بگیرند.آنها فکر می کردند، ممکن 
است خشکســالی ۶ ماه دیگر به سراغشان بیاید، بنابرین ترجیح می دادند که حساب بانکی شان خالی 

نشود اما این اشتباه محاسباتی از پیامدهای منفی کمیابی بود که خودشان از آن خبر نداشتند!

بی پولی ما را وارد چرخه معیوبی می کند که گریز از آن بسیار دشوار است
بی پولی و کمیابی فرد را وارد چرخه معیوبی می کند که رهایی از آن کار دشواری است. برای مثال کسی 
که غرق بدهی اســت در طول زندگی خود بارها و بارها این وضعیت را تجربه می کند. به عبارتی فقرا 
هر روز فقیرتر و ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می شوند. دلیل این اتفاق فقط و فقط به خاطر مسائل 
اقتصادی و نابرابری های اجتماعی نیســت؛   هر چند این دو عامل هم در بروز فقر بسیار دخیل هستند 
اما نکته مهم اینجاســت که وضعیت کمیابی مانع از تصمیم گیری درست شده و فرد را در گودالی که 
خود مسبب آن است، می اندازد.وقتی ذهن با کمیابی مواجه می شود، دائما از یک کار به کار دیگر گریز 
می زند؛ در چنین شرایطی همواره یک قدم عقب تر هستیم و کار مفیدی انجام نداده ایم! انسان همیشه 
به یک فضای خالی برای تنفس و فراغت احتیاج دارد. در زمینه امور مالی نیز این فضای خالی با پس انداز 
کردن تعریف می شود. اگر همیشه مقداری از درآمدتان را پس انداز کنید، در شرایط بحرانی هرگز تحت 
تاثیر کمیابی قرار نخواهید گرفت؛ در چنین شــرایطی به جای اینکه تحت فشــار بی پولی وارد چرخه 
معیوب شوید،   تصمیم های منطقی تری خواهید گرفت و بهتر شرایط را تحت کنترل خود در می آورید.

ناتوانی ما در اندیشیدن به آینده منجر به تصمیم گیری های بد می شود
مواقعی که غرق در بدهی هســتیم، می تواند یکی از بدترین شرایطی باشد که تجربه می کنیم. در این 
مواقع یکی از ســاده ترین و نخســتین گزینه ها قرض کردن پول و یا درخواست وام است. این کار یکی 
از تصمیماتی اســت که بیشتر افراد در چنین لحظاتی اتخاذ می کنند اما نسبت به عواقب آن بی توجه 
هستند.وقتی میز غذای رنگینی در مقابلمان است و حساب بانکی قابل توجهی داریم،   به ندرت اتفاق 
می افتد که تصمیمات آینده نگرانه بگیریم. متاسفانه اگر در این روزهای خوش و بی درد غفلت کنیم، در 
مواقع بی پولی قدرت تحلیل درست وقایع و تصمیم گیری منطقی را از دست خواهیم داد. وقتی درگیر 
کارهای زیادی هستیک، ممکن است به غذاهای آماده و حتی میان وعده های ناسالم اغذیه فروشی های 
کنار خیابان روی آوریم؛ در چنین لحظاتی هیچ اهمیتی به سالمتی خودمان نداده و آگاه نیستیم که 
چنیــن تصمیماتی تاثیرات مخربی را به دنبال دارد؛   پیامدهایــی که در درازمدت متوجه آن خواهیم 
شــد.در مواقعی که با کمبود منابع مالی مواجه هســتیم با قرض گرفتن و درخواست وام به دنبال رفع 
ســریع مشــکلمان می گردیم و غافل از این هستیم که احتماال خیلی زود به دردسر بزرگتری خواهیم 
افتاد! بدهی هایی که روی هم انباشته می شود و موعد بازپرداخت وامی که گرفته ایم ما را در یک چرخه 
کمیابی گرفتار می کند. در چنین مواقعی ما تنها بر روی زمان حال متمرکز شــده و توجهی به آینده 
نداریم. این قرض گرفتن به ظاهر ســاده و زیر بار فشار وام رفتن در آینده تبعاتی ناخوشایند به دنبال 
دارد که گاه به ورشکســتگی مان می انجامد!متاسفانه اغلب ما کمیابی را از روش های ناکارآمدی حل و 
فصل می کنیم که باعث وخیم تر شــدن اوضاع می شود. تصمیماتی که بر پایه آینده نگری گرفته نشده 
باشد، یکی از تبعات کمیابی است که ما اغلب گرفتار آن شده ایم. کمیابی می تواند در هر چیزی نمود 
پیدا کند؛ از کمبود وقت گرفته تاکمبود منابع مالی و یا حتی کمبود روابط اجتماعی. متاسفانه کمیابی 
باعث می شــود ما در شرایط بحرانی دست به انتخاب های اشتباه و عجوالنه بزنیم. در این شرایط اغلب 
ما به جای آینده نگری تنها بر روی حل فوری مشکل متمرکز شده و نسبت به پیامدهای طوالنی مدت 
انتخاب هایمان بی توجه هستیم.پی نوشت: اطالعات این گزارش برگرفته از کتاب »فقر احمق می کند« به 

نگارش الدار شفیر )انتشارات شنیدار( است.

فرهنگ

آراتا ایســوزاکیـ  معمار برجســته و پرکار ژاپنیـ  در سن ۹۱ 
سالگی درگذشت. ایسوزاکی در سازه های اصلی در ده ها کشور، 
از جمله موزه هنرهای معاصر در لس آنجلس، سنت های شرقی 
و غربی را جذب، ادغام و بازتفسیر کرد.به گزارش ایسنا به نقل 
از نیویورک تایمز، آراتا ایسوزاکی، معمار، شهرساز و نظریه پرداز 
برجسته ژاپنی که جایزه معماری پریتزکر را در سن ۸۷ سالگی 
دریافت کرده بود، روز چهارشــنبه در خانه خــود در اوکیناوا 
درگذشــت.او ۹۱ ساله بود. میسا شــین، همراه و همدم قدیمی اش، در بیانیه ای مرگ او را تایید کرده 
است.ایسوزاکی که درباره ی تغییرات لرزه ای بر عمل و تئوری معماری تحقیق می کرد، هم عامل و هم 

پیام آور تغییر بود؛ ویژگی ای که هرگز در کارش تکرار نشد. 

معمار برجسته ژاپنی درگذشت
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