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کمیسیون اقتصادی این موضوع دنبال شده است اما به دلیل عدم همراهی دولت ها به نتیجه نرسیده است.وی گفت: اول این که آیا باید در این زمینه طرح ارائه شود 

یا الیحه؟ که در پاسخ به این موضوع باید بگویم دولت ها از ارائه الیحه ای که به مالیات به فعالیت های سوداگرانه باز می گردد...
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رویدادهای علمی مهمی که در سال 
۲۰۲۳ به وقوع می پیوندند

فرود روی ماه، واکسن های مبتنی بر آران ای پیام رسان و سرمایه گذاری 
بر آب و هوا از جمله رویدادهایی هســتند که تحقیقات ســال آینده 
را شــکل خواهند داد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیچر، تنها چند 
روز تا آغاز ســال ۲۰۲۳ میالدی باقی مانده است. در ادامه نگاهی به 
رویدادهایی مهم علمی می اندازیم که سال آینده به وقوع می پیوندند.  

نسل جدید واکسن ها
پس از توزیع موفقیت آمیز واکسن های  آران ای پیامرسان)mRNA( در 
طول همه گیری کووید-۱۹، اکنون تعداد زیادی از این واکسن ها در 
 )BioNTech(حال توسعه هستند. انتظار می رود که شرکت بیوان تک
در ماینتــس)Mainz( آلمــان، آزمایش های اولیه بر انســان را برای 
واکســن هایی علیه ماالریا، سل و تبخال تناسلی در هفته های آینده 
آغــاز کنــد. بیوان تک همچنین با شــرکت فایزر)Pfizer( در شــهر 
نیویورک، برای آزمایش یک واکســن مبتنی بر آران ای پیامرســان 
بــرای کاهش نرخ زونا همکاری می کند. شــرکت مدرنا در کمبریج، 
ماساچوست نیز واکســن هایی برای ویروس های ایجاد کننده تبخال 
تناسلی و زونا می ســازد.در ماه نوامبر، بیوان تک و فایزر آزمایش فاز 
اول خود را بر روی واکســنی که برای محافظت در برابر کووید-۱۹ 
و آنفلوانزا طراحی شــده بود، آغاز کردند. این واکسن ترکیبی حاوی 
رشته های آران ای پیامرسان اســت که پروتئین های اتصال سارس-

کوو-SARS-CoV(۲-۲(، سویه های BA/۴.BA.۵ امیکرون و چهار سویه 
آنفلوانزا را کد می کند.ســایر محققان در حال بررسی امکان تحویل 
واکسن کووید-۱۹ با استفاده از اسپری های بینی سریع هستند. این 
اسپری ها روی حیوانات موثر بوده اند، اما آزمایش های انسانی می توانند 

زمان بر باشند.

رصد پیشرفته ستاره ها
اولیــن تصاویر تلســکوپ فضایــی جیمــز وب)JWST( جهانیان را 
شــگفت زده کرد. برخی از یافته های وب در مورد کیهان اولیه امسال 
منتشــر شدند و ستاره شناســان همچنان در سال میالدی پیش رو 
نتایج و اکتشــافات این تلسکوپ فضایی در مورد تکامل کهکشان ها 
 )Euclid(را با ما به اشتراک خواهند گذاشت.تلسکوپ فضایی اقلیدس
که آژانس فضایی اروپا)ESA( در حال توســعه آن اســت، قرار است 
به مدت شش ســال به دور خورشید بچرخد و تصاویری برای ایجاد 
یک نقشــه سه بعدی از کیهان ثبت کند. انتظار می رود این تلسکوپ 
در ســال ۲۰۲۳ به فضا پرتاب شود. ماموریت تصویربرداری و طیف 
سنجی اشــعه ایکس آژانس هوافضای ژاپن نیز همین شرایط را دارد. 
این ماهواره که در مدار زمین قرار خواهد گرفت، تشعشعات پرتوهای 
ایکس ستارگان و کهکشان های دور را تشخیص می دهد.رصدخانه ی 
Vera C. Rubin در شیلی قرار است در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ رصدهای 
خود را آغاز کند. این تلســکوپ که دارای طراحی ویژه ای با سه آینه 
و یک دوربین حاوی بیش از ســه میلیارد پیکسل آشکارساز حالت 
جامد اســت، قادر خواهد بود کل آسمان جنوب را تنها در سه شب 
اسکن کند.عالوه بر این، بزرگترین تلسکوپ قابل هدایت جهان یعنی 
تلسکوپ رادیویی چیتای سین کیانگ)QTT( در چین روشن خواهد 
شد. دیش ۱۱۰ متری چیتای سین کیانگ آن را قادر می سازد تا ۷۵ 

درصد از ستارگان آسمان را در هر لحظه رصد کند.

لیست عوامل  بیماری زای تحت نظر
انتظار می رود ســازمان بهداشت جهانی فهرســت اصالح شده ای از 
عوامل بیماری زایــی که اولویت دارند را منتشــر کند. حدود ۳۰۰ 
دانشمند شواهد موجود در بیش از ۲۵ خانواده ویروسی و باکتریایی 
را برای شناسایی عوامل بیماری زایی که به طور بالقوه می توانند باعث 
شــیوع بیماری در آینده شوند، بررســی خواهند کرد.نقشه های راه 
تحقیق و توسعه برای هر عامل بیماری زا به مشخص شدن شکاف های 
دانش کمک می کند، اولویت های تحقیقاتی را تعیین می کند و توسعه 

واکسن ها، درمان ها و آزمایش های تشخیصی را هدایت می کند.

ماموریت های ماه
درســت زمانی که کپسول اوریون بدون سرنشــین ناسا در روز ۱۱ 
دســامبر به زمین برگشت، ســه ماموریت دیگر به سمت ماه پرتاب 
شدند: مریخ نورد رشــید امارات متحده عربی، چراغ قوه قمری ناسا 
و ماموریت هاکوتو-آر)HAKUTO-R( ژاپنــی. این ماموریت فرودی 
نرم روی ماه خواهد داشت. در ماه آوریل سومین ماموریت اکتشافی 
ماه توســط سازمان تحقیقات فضایی هند با نام چاندرایان-۳ صورت 
می گیرد. این ماموریت اواســط سال ۲۰۲۳ در نزدیکی قطب جنوبی 
ماه فرود خواهد آمد. ســال آینده نیز اولین سفر غیرنظامی به ماه را 
شاهد خواهیم بود که طی آن ۱۱ نفر یک پرواز فضایی خصوصی شش 
روزه با موشک استارشیپ شــرکت اسپیس ایکس خواهند داشت.و 
در ماه آوریل، آژانس فضایی اروپا ماموریت کاوشــگر قمرهای یخی 
مشــتری به نام »JUICE« را با هدف مطالعه محیط این سیاره گازی 

غول پیکر و سه قمر آن آغاز خواهد کرد.

درمان با فناوری ویرایش ژن کریسپر
ســال آینده ممکن است نویدبخش فرارسیدن اولین تاییدیه درمان با 
فناوری ویرایش ژن کریسپر)CRISPR( باشد. در سال جاری آزمایش های 
بالینی درمان بتا تاالســمی و بیماری ســلول های داسی شکل که دو 
 »CRISPR–Cas۹« بیماری خونی ژنتیکی هستند با استفاده از سیستم
موفقیت آمیز بوده اســت. این درمان ها توسط شرکت هایی در بوستون 
و کمبریج در حال توســعه هســتند. این کار با جمع آوری سلول های 
بنیادی خود فرد و استفاده از فناوری »CRISPR-Cas۹« برای ویرایش 
ژن معیوب، و در نهایت تزریق مجدد ســلول ها به فرد، انجام می شود. 
انتظار می رود که در ماه مارس درخواســت استفاده از این روش برای 
افراد مبتال به بتا تاالسمی یا بیماری سلول داسی شکل به سازمان غذا 

و داروی ایاالت متحده آمریکا ارائه شود.
ادامه در همین صفحه

رویدادهای علمی مهمی که در سال ۲۰۲۳ به وقوع 
می پیوندند

ضرر و زیان
توافق بر سر ایجاد یک صندوق خسارات در جریان بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان 
ملل متحد)COP۲۷( در شرم الشیخ مصر که ماه گذشته برگزار شد، گام مهمی به سوی عدالت اقلیمی بود. 
بر اساس این توافق، کشورهای ثروتمندی که در طول تاریخ مسئول انتشار گازهای گلخانه ای زیادی بوده اند 
باید به کشورهای فقیرتر که بار عمده تغییرات آب و هوایی را متحمل شده اند، غرامت مالی پرداخت کنند. 
جزئیات این توافق هنوز باید بررسی شود. انتظار می رود یک »کمیته انتقالی« پیش از پایان ماه مارس برای 
ارائه توصیه هایی در مورد نحوه ترتیب دادن این بودجه تشــکیل شود که در نوامبر سال آینده نتایج آن در 

کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در دبی به نمایندگانی از سراسر جهان ارائه خواهد شد.

فراتر از مدل های استاندارد
فیزیکدانــان از اولین نتایج آزمایش  Muon g — ۲ در آوریل امســال رونمایی کردند و انتظار می رود نتایج 
دقیق تری را در سال ۲۰۲۳ منتشر کنند. این آزمایش نحوه رفتار ذراتی موسوم به میون ها را در میدان های 
مغناطیســی بررسی می کند و آزمایش حساســی از مدل اســتاندارد فیزیک ذرات ارائه می کند.رصدخانه 
نوترینوهای زیرزمینی جیانگ من در جنوب چین نیز با استفاده از یک آشکارساز که در عمق ۷۰۰ متری زیر 
زمین نگهداری می شود به اندازه گیری دقیق نوسانات نوترینوها یا ذرات زیراتمی خنثی الکتریکی می پردازد 
و جســتجو برای فیزیکی فراتر از مدل های استاندارد را آغاز خواهد کرد.یکی دیگر از رویدادهایی که چشم 
انتظار آن هســتیم، افتتاح منبع پراش اروپا)European Spallation Source ( در نزدیکی لوند، سوئد است. این 
پروژه پان اروپایی از قدرتمندترین شــتاب دهنده پروتون خطی تاکنون استفاده می کند تا پرتوهای نوترونی 

شدیدی برای مطالعه ساختار مواد تولید کند.

داروهای آلزایمر
در اوایل ماه ژانویه سال ۲۰۲۳، تنظیم کننده های ایاالت متحده اعالم خواهند کرد که آیا دارویی که سرعت 
زوال شناختی را در یک کارآزمایی بالینی قوی کاهش داده است، می تواند در دسترس افراد مبتال به بیماری 
آلزایمر قرار گیرد یا خیر. داروی »lecanemab« که توســط شرکت داروسازی »Eisai« و شرکت بیوتکنولوژی 
»Biogen« ساخته شده، یک آنتی بادی مونوکلونال است که پروتئین آمیلوئید بتا را که در مغز تجمع می یابد، 
از بین می برد. کارآزمایی بالینی آن متشکل از ۱۷۹۵ نفر مبتال به آلزایمر در مراحل اولیه بوده و نشان داده 
که این دارو در مقایسه با دارونما تا ۲۷ درصد زوال عقل را کاهش داده است.داروی دیگری برای آلزایمر نیز 
به نام »blarcamesine« که توسط شرکت »Anavex Life Sciences« در شهر نیویورک ساخته شده راه خود را 
با انجام آزمایش های بالینی ادامه خواهد داد. این دارو پروتئینی را فعال می کند که ثبات نورون ها و توانایی 

آنها در برقراری ارتباط با یکدیگر را بهبود می بخشد.

دفن سوخت مصرف شده
اولین مرکز ذخیره سازی زباله های هسته ای جهان قرار است سال آینده در اولکیلوئوتو)Olkiluoto(، جزیره ای 
در سواحل جنوب غربی فنالند شروع به کار کند. دولت فنالند ساخت مخزنی در اعماق زمین را سال ۲۰۱۵ 
به منظور دفع ایمن ســوخت هسته ای مصرف شده تصویب کرد. حداکثر ۶۵۰۰ تن اورانیوم رادیواکتیو در 
قوطی های مسی بسته بندی می شوند و با خاک رس پوشانده شده و در داخل تونل های ساخته شده از سنگ 
گرانیتی در عمق ۴۰۰ متری زمین دفن می شوند. مواد هسته ای تا چند صد هزار سال در آنجا باقی می مانند 

تا در نهایت سطوح تشعشعات آن ها بی ضرر شود.

 XBB و BQ۱ یک اپیدمیولوژیست با اشــاره به ویژگی ها و عالئم دو زیرسویه
کرونا، گفت: به احتمال زیاد از روزهای آتی افزایش موارد ابتال در کشور قابل 
لمس خواهد بود، اما برای پاسخ به اینکه این افزایش چقدر جدی  است، نیاز 

است که مقداری زمان بگذرد و اطالعات بیشتری داشته باشیم.
دکتر بابک عشرتی در گفت وگو با ایسنا، درباره ویژگی های دو زیر سویه جدید 
 ،XBB و BQ۱ گفت: ممکن اســت دو زیرسویه ،XBB و BQ۱ اُمیکرون، یعنی
پیش از این هم در کشور وارد شده باشند، اما در حال حاضر آن ها را شناسایی 
کرده ایم. باید توجه کرد که دو زیرسویه BQ۱ و XBB، جهش هایی از اُمیکرون 
هستند و به عنوان زیرســویه های سویه اُمیکرون شناخته می شوند. بنابراین 
بســیاری از خصوصیات ویروس اُمیکرون، یعنی سرایت پذیری باال، درگیری 

دستگاه تنفسی فوقانی و... را دارند.

XBB و BQ1 عالئم دو زیر سویه
وی افزود: دو زیر سویه BQ۱ و XBB، عمدتا دستگاه تنفسی فوقانی را درگیر 
کرده و عالئمی مانند گلودرد، ســوزش گلو، آبریزش بینی و ... دارند. در عین 
حال با احتمال کمتر ممکن است دستگاه تنفسی تحتانی را هم درگیر کنند 
و حاالتی از سرفه، ذات الریه، تب و لرز و ... را ایجاد کنند. در عین حال میزان 
ســرایت پذیری ویروس کرونای اُمیکرون و زیرسویه هایش باالست و در این 
زیرسویه ها نیز میزان سرایت پذیری و ابتال به بیماری معموال باالست، اما میزان 
کشندگی آن ها کمتر اســت. البته فعال بر اساس مطالعات کنونی این نتایج 
اعالم شده است و به طور کلی این دو زیرسویه چندان شناخته شده نیستند.

تاثیر واکسن بر دو زیرسویه جدید اُمیکرون
عشــرتی درباره تاثیر واکســن کرونا بر دو زیرســویه جدید اُمیکرون، گفت: 
تزریق واکســن کرونا در پیشگیری از اشــکال شدید و کشنده بیماری نقش 
دارد. بنابراین تزریق واکســن کرونا می تواند منجر به کمتر بودن بســتری و 
مرگ ومیر شــود. البته باید توجه کرد از آنجایــی که تعداد ابتال به دلیل باال 
بودن سرایت پذیری باال می رود، احتمال ابتالی افراد پرخطر شامل افرادی که 
به بیماری های زمینه ای مبتال هستند و ...  افزایش می یابد و بر همین اساس 
احتماال موارد بستری ناشی از کرونا نیز افزایش می یابد.وی تاکید کرد: توصیه 
ما این اســت که افراد باالی ۱۸ سال که دز یادآور واکسن را تزریق نکرده اند 
یا از تزریق دز آخر واکســن کرونایشان بیش از شش ماه گذشته است، حتما 
نوبت یادآور واکســن کرونا را تزریق کنند؛ چراکه مشاهده شده اخیرا افرادی 
به کرونا مبتال شده و کارشان به بستری می کشد که شش ماه از تزریق نوبت 

آخر واکسن شان گذشته است.

احتمال افزایش موارد ابتال به کرونا طی روزهای آتی
عشرتی درباره وضعیت کشور و بروز موج هشتم کرونا، گفت: به احتمال زیاد 
از روزهای آتی افزایش موارد ابتال در کشــور قابل لمس خواهد بود، اما برای 

پاسخ به اینکه این افزایش چقدر جدی بوده و چقدر منجر به افزایش بستری 
و مرگ ومیر می شود، نیاز است که مقداری بگذرد و اطالعات بیشتری داشته 
باشیم. برخی پیش بینی می کنند که پیک مهمی پیش رویمان باشد و برخی 

هم معتقدند که افزایش کوتاه مدتی خواهد بود.

ضرورت رعایت پروتکل های ضدکرونایی 
این اپیدمیولوژیست با تاکید بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط 
فعلی، گفت: باید توجه کرد که اســتفاده از ماســک بسیار اهمیت دارد. اگر 
بتوان در فضای سربســته تهویه ای برقرار و پنجره ها را در طول روز باز کرد تا 
هوا عوض شــود، بسیار تاثیر دارد. در عین حال اکنون کشور ما و کشورهای 
دیگر دنیا به دنبال تعطیلی و الک دان هایی که در ابتدای کرونا انجام می شد، 
نیســتند.وی با بیان اینکه افرادی که عالمت دار هستند به هیچ وجه تا چهار 
الی پنج روز بعد از قطع عالئم ســر کار نروند، گفت: باید توجه کرد که کرونا 
در دوره کمون و حتی از طریق بیماران بی عالمت هم قابل انتقال اســت. بر 
همین اساس بر ضرورت رعایت پروتکل ها تاکید می شود. با این حال افرادی 
که عالمت  دارند باید رعایت کنند. آبریزش، سرفه، تب، بدن درد از جمله عالئم 
کرونا در دو زیرسویه جدید است. برخی عالئم سرفه چرکی و تب و لرز را هم 
دارند. در عین حال در تعداد کمی از موارد درگیری ریه هم دیده می شــود.

عشرتی گفت: افراد ســالم و جوان که به بیماری زمینه ای مبتال نیستند، در 
صورت مبتال شــدن به کرونا، در منزل استراحت کنند، مایعات گرم بنوشند 
و مســکن هم مصرف کنند تا تب شــان پایین آمده و بدن دردشان کم شود، 
اما اگر بیمار خانم باردار، سالمند، بیمار دیابتی یا پیوندی و مبتال به سرطان 
و... هســتند، در صورت ابتال به کرونا حتما باید به پزشــک مراجعه کرده و 

معاینه شوند.

لزوم کنترل عالمتی مسافران در مبادی مرزی
وی با بیان اینکه در کشور باید حداقل به صورت عالمتی مسافران را در مبادی 
مرزی کنترل کنیم، گفت: در عین حال فکر می کنم همچنان حساسیت ها بر 

روی تزریق واکسن در مسافران وجود دارد.

تجویز و مصرف آنتی بیوتیک؛ تنها در صورت وجود شواهد عفونت 
میکروبی

عشــرتی همچنین درباره مصرف آنتی بیوتیک در دوران ابتال به کرونا هشدار 
داد و گفــت: برای کرونا، آنفلوآنزا یا ســرماخوردگی ســاده نیازی به مصرف 
آنتی بیوتیک نیست و نه تنها مصرف آنتی بیوتیک در این موارد تاثیر ندارد، بلکه 
شرایط را بدتر می کند و مقاومت میکروبی ایجاد می کند؛ به طوری که دیگر 
آنتی بیوتیک های مصرفی موثر نیستند و باید از آنتی بیوتیک های سنگین تر، 
گران تر و با عوارض بیشتر استفاده کرد. باید توجه کرد که آنتی بیوتیک فقط 

در صورت وجود شواهد عفونت میکروبی باید تجویز و مصرف شود.

همه چیز درباره ۲ زیرسویه جدید کرونا

وزیر رفاه اعالم کرد؛

کمک مالی ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به صندوق های بازنشستگی

تاثیرات تغییر نرخ پایه در بورس کاال

 نگرانی وزارت صمت صحیح نیست

مردم بیشتر چه خانه هایی می خرند؟

عضو شورای عالی بورس درباره دالیل مخالفت وزارت صمت با تغییر نرخ پایه اظهار داشت: وزارت صمت نگران 
این است که این مصوبه التهاب در بازار را افزایش دهد و قیمت رقابت شده کشف شده را هم باال ببرد که معتقدم 
این نگرانی صحیح نیست چراکه این مصوبه تنها به بازار پیام و عالمت کاهش هیجان را می دهد و تجربه نشان 
داده که بازار پس از مدتی مسیر خود را پیدا می کند و فقط در دوره زمانی رانتی از تولیدکننده به دالل و واسطه  ها 
منتقل می شود.احسان دشتیانه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه معامالت 
در بورس کاال از دالر نیمایی تا سقف نرخ بازار توافقی اظهار داشت: اساسا در بورس های کاالیی دنیا قیمت پایه 
توسط عرضه کننده تعیین می شود. در ایران از آنجایی که با جهش های تورمی ناشی از نرخ ارز و رویدادهای خاص 
اقتصادی مواجه هســتیم، در تعیین نرخ پایه مداخالتی انجام می شود که همین اقدام شاید بورس کاال را مسیر 
مشخص شده دور و منحرف کرده  است.وی ادامه داد: بورس کاال کمیته بازار دارد که بر روی نرخ ها نظارت می کند 
و نرخ های خارج از حالت عادی یعنی هم نرخ های باال و هم نرخ های پایین را رد کرده و می کند. باید توجه داشت 

که در نرخ های پایین هم ممکن است.....

هشدار؛ پیامک قطع یارانه کالهبرداری است!

در ۲۰۲۳ منتظر چه باشیم؟
یک مقام مسئول مطرح کرد:

تا سال ۱۴۲۰ باید بحران گازی را تحمل کنیم
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وزیر بهداشت اعالم کرد
آماده باش وزارت بهداشت برای موج جدید کرونا 

وزیر بهداشت با اشاره به شناسایی سویه های جدید بیماری کرونا در کشور، از آماده باش 
این وزارتخانه خبر داد و بر لزوم واکسیناســیون کرونا در گروه های پرخطر و همچنین 
پوشش ماسک بویژه در اجتماعات تاکید کرد.به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی با 
بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران جزو موفق ترین کشــورها در کنترل بیماری کرونا 
اســت، گفت: علت آن نیز در درجه اول همکاری مردم و حمایت آنها، واکسیناســیون 

گسترده و رعایت پروتکل های بهداشتی و البته جانفشانی کادر سالمت است؛ به طوری 
که نزدیک به ســه ماه اســت که آمار فوتی های کرونا در کشور زیر ۱۰ نفر و در برخی 
روزها نیز صفر اســت؛ این درحالیســت که در دنیا و برخی کشورها مثل ژاپن، آمریکا، 
آلمان، ایتالیا وضعیت خوب نیست و بر همین اساس هم ما مقداری نگران هستیم.وی 
به تشکیل جلسه ستاد ملی کرونا در روز گذشته اشاره کرد و افزود: با توجه به شناسایی 
سویه های جدید در کشور، تاکید بیشتری به واکسیناسیون بویژه در افراد پرخطر داریم 
و این افراد اگر شــش ماه از تزریق واکسن شان گذشته، حتما باید برای واکسیناسیون 
مراجعه کنند.وزیر بهداشــت گفت: در حال حاضر واکســن به اندازه کافی داریم و ۵۰ 

میلیون ذخیره واکســن در کشور اســت. نکته مهم دیگر پوشش ماسک است بویژه در 
اجتماعاتی نظیر هواپیما، اتوبوس، قطار و ... حتما از ماسک استفاده شود.وی ادامه داد: در 
همین راستا نیز روز گذشته به وزیر راه گفتم که هواپیماها مدتی است ماسک نمی دهند 
و این موضوع را باید الزامی کنند؛ چراکه در هواپیما ویروس در حال گردش است و هوا 
بیرون نمی رود و در داخل کابین می چرخد. به همین دلیل هم ماسک زدن الزم است.

وزیر بهداشت همچنین گفت: رعایت بیشتر پروتکل ها در اجتماعات دانشجویی و دانش 
آموزی نیز به وزاری مربوطه تذکر داده شد.وی ادامه داد: وزارت بهداشت در حال رصد 
بیماری است و بر همین اساس هم هفته پیش دو سویه جدید در کشور شناسایی شد. 
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گزیده خبر

وزیر کشور:
 برنامه ای برای تغییر استانداران نیست

وزیر کشــور با تاکید بر اینکه برنامه ای برای تغییر استانداران وجود ندارد، گفت 
همه اســتانداران با قدرت و اراده جدی در حال پیشبرد مسائل توسعه و عمرانی 
استان های کشور هســتند.به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری در ارتباط با تغییرات احتمالی در ســطح استانداران، گفت: برنامه ای 
برای تغییر استانداران در دستور کار نیست و همه  استانداران با قدرت و انگیزه باال 
مشغول فعالیت هستند. از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای انتظار داریم به شایعات و 
برخی گمانه زنی ها در مورد تغییر استانداران توجه نکنند و هر گونه اخبار را صرفا  

از مجاری رسمی پیگیری کنند.

 »الیاس نادران« از نمایندگی مجلس
 استعفا داد

نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی از تقدیم استعفای خود از نمایندگی 
مجلس خبر داد.به گزارش ایســنا، الیاس نادران در جلســه علنی )یکشنبه( در 
تذکری به رییس  مجلس گفت: اســتعفایم را تقدیم هیات رییسه کرده ام؛ تقاضا 
دارم که آن را قرائت کنید.وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیات رییسه 

باید تقاضای استعفا را قرائت کند و اجازه تفسیر ندارد.

شلیک موشک سطح به سطح »نصر« در 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱

در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، سامانه های موشکی 
و یگان های شــناوری نیروی دریایی ارتش با استفاده از موشک های نصر اهداف 
سطحی خود را در دریا منهدم کردند.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری 
مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، یگانهای شــناور ســطحی نیروی 
دریایی ارتش با اجرای آتش موشکی اهداف سطحی خود در دریا را مورد اصابت 
قرار دادند.در این مرحله از رزمایش ناو موشــک انداز نجم با شلیک موشک کروز 
»نصر« هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار 
داد.همچنین، سامانه های موشکی ساحل به دریای نصر نیز اهداف مشخص شده 

در دریا را منهدم کردند.

 ماجرای حضور مخبر در جلسه سران
 قوا چه بود؟

حضور محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری در جلســه روز شنبه سران قوا و 
گزارش او از وضعیت کشــور در حوزه سرمایه گذاری، کنترل تورم و پیشران های 
اقتصادی با حواشــی همراه بود و برای برخی سوال ایجاد کرد.خبرنگار ایسنا در 
پیگیری های خود درباره آن چه مطرح شد، به این نتیجه رسید که، رسم معمول 
در جلسه سران سه قوه که به صورت دوره ای هر بار یکی از سران میزبانی آن را 
برعهده دارد، یکی از مسووالن به فراخور موضوع جلسه که عمدتا یکی از مسایل 
مبتالبه کشور است با نظر روسای قوا، برای ارایه توضیحات و نقطه نظرات خود در 
جلسه حاضر می شود که پیش از این نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رییس 
جمهور و مسعود میر کاظمی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این 
جلســات حاضر شده بودند.در جلسه روز گذشته سران سه قوه که سید ابراهیم 
رییسی ریاست آن را بر عهده داشت، در همین چارچوب محمد مخبر در جلسه 
حاضر شد و جایگاه وی در جلسه نیز می تواند نمایانگر این موضوع باشد؛ چراکه بر 
اساس پروتکل های معمول در این نوع نشست ها رییس جمهور به عنوان میزبان در 
کنار پرچم ایران نشسته بود و محل تعبیه شده برای روسای قوای مقننه و قضاییه 
نیز به عنوان میهمان در دو جهت میزبان قرار داشت و محمد مخبر نیز به عنوان 
مسوولی که قرار بود به روسای سه قوه گزارش دهد در مقابل آنها جای گرفته بود.
روز گذشته )شنبه( محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نشست سران سه 
قوه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از پیشرفت های کشور در 

حوزه سرمایه گذاری، کنترل تورم و پیشران های اقتصادی ارائه کرد.

موافقت مجلس با افزایش مشموالن قانون 
پایانه های فروشگاهی

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در بررسی طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه با توسعه دایره مشموالن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان موافقت کردند.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت 
عصر یکشنبه )۱۱ دی ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به طرح 
مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی، نمایندگان با ماده )۴( این طرح موافقت 
کردند.در ماده) ۴ ( طرح مذکور تاکید شــده اســت در تبصره ماده ۲ قانون 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان عبارت »ارائه کاال و خدمات معاف از 
مالیات بر ارزش افزوده و نیز« حذف می شود. بنابراین تبصره ماده ۲ قانون پایانه  
های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست 
مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان 
و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر ســال برای 
عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعالم خواهد شد.همچنین نمایندگان با ماده 
۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند که بر اساس آن یک 
تبصره به عنوان تبصره)۴( به ماده)۳( به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان الحاق می شود.

قالیباف در نطق پیش از دستور:

ارائهکاالبرگجلویفسادرامیگیرد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس همچنان معتقد است بهترین راه برای 
ایجاد آرامش معیشتی برای مردم، تخصیص یارانه ها به انتهای زنجیره و ارائه کاالهای 
اساســی به صورت کاالبرگ الکترونیک اســت.به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر 
قالیباف در جلسه علنی صبح )یکشنبه ۱۱ دی ماه( مجلس در نطق پیش از دستور 
ضمن گرامیداشــت فرارسیدن یوم اهلل نهم دی، گفت: این روز نشانه بصیرت عمیق 
و آگاهی درخشــان و نافذ مردم شریف ایران اسالمی بود. مردم در این روز تاریخی 
توطئه های دشــمنان برای آسیب زدن به ایران عزیز را بر هم زدند.وی تصریح کرد: 
حماسه هایی نظیر نهم دی ماه برای ما و تمام مسئوالن نظام نشانه ای است تا به خود 
یادآور شویم که مردم چگونه با ایثار و فداکاری از ایران، اسالم و انقالب اسالمی دفاع 
می کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما باید با کارآمدی و حل مسئله 
و تصمیــم گیری مدبرانه و به موقع دین خود را به مردم و انقالب ادا کنیم.قالیباف 
عنوان کرد: هفته گذشته از بیمارســتان پیشرفته تخصصی که با حمایت آیت اهلل 
سیستانی در حال ساخت است، بازدید کردم و همچنین توفیق داشتم خدمت مراجع 
تقلید برســم و از رهنمودهای آنها از جمله آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل سبحانی، 
آیت اهلل مکارم شــیرازی و آیت اهلل نوری همدانی استفاده کنم که وظیفه دارم از آنها 
به دلیل لطفی که داشتند، تشکر کنم.وی بیان کرد: ایشان دغدغه های این روزهای 
مردم متدین را مطرح کردند و حل مســائل اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم را 
مطالبه کردند. همه ما مســئوالن خود را نه تنها در برابر وظایفی که قانون برای ما 
تعیین کرده است بلکه در برابر همه مطالبات به حق مردم، مسئول می دانیم و وظیفه 

خود می دانیم این مســائل را در حد توان که در حدود اختیارات ما باشــد با رعایت 
مصالح کشور برطرف کنیم.قالیباف تاکید کرد: همانطور که قباًل تاکید کردم بر این 
باور هستم که نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و 
اندیشه سیاسی رهبر انقالب ضروری است که با بازگشتن امنیت، باید در دستورکار 
کشــور قرار بگیرد. اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم گیری های الزم در این 
حوزه هستیم. در این نوســازی همانطور که از ابتدا عرض کردم، اولویت، با مسائل 
اقتصادی اســت.رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اقدام رئیس جمهور مبنی 
بر تغییر رئیس کل بانک مرکزی ضروری و اجتناب ناپذیر بود که بابت این تصمیم 
تشکر می کنم. البته ضروری است این تغییر با اصالحات ساختاری، سیاست گذاری و 
مدیریتی تکمیل شود تا حل مسئله به صورت پایدار صورت گیرد.قالیباف گفت: امید 
زیادی داریم با روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی این اتفاقات بیفتد، البته 
نکات کارشناسی درباره سیاست های اعالم شده از سوی رئیس جدید بانک مرکزی 
وجود دارد که در جلســات کاری این نکات را به او و ســایر مسئوالن مربوطه اعالم 
خواهــم کرد. در عین حال تاکیــد دارم همه باید با تمام توان کمک کنند تا رئیس 
جدید بانک مرکزی در مأموریت حساس خود موفق باشد.رئیس مجلس خاطرنشان 
کرد: مجلس همچنان معتقد اســت بهترین راه برای ایجاد آرامش معیشــتی برای 
مردم، تخصیص یارانه ها به انتهای زنجیره و ارائه کاالهای اساسی به صورت کاالبرگ 
الکترونیک اســت تا هم جلوی فساد ناشی از تفاوت قیمت ارز گرفته شود هم تورم 

ناشی از افزایش نقدینگی و تورم انتظاری کاالهای اساسی تحت کنترل قرار گیرد.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید از ظرفیت اساتید اقتصادی و نخبگان دانشگاهی در تیم اقتصادی خود 
اســتفاده کند تا مشــکالت اقتصادی مردم مرتفع شود.به گزارش ایسنا، ولی اهلل بیاتی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس، 
خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: مردم از شــرایط بد اقتصادی ناراحت و نگران هســتند چرا که هر روز قیمت ها افزایش می یابد اما 
درآمدهای آنها با هزینه هایشان همخوانی ندارد. همچنین سرپرستان خانوار و بیماران صعب العالج با مشکالت اقتصادی جدی مواجه 
بوده و به شدت گالیه مند هستند و تقاضا دارند ما این مشکالت را به دولت منتقل کنیم.وی گفت: دولت باید از ظرفیت اساتید اقتصادی و نخبگان دانشگاهی در تیم اقتصادی 
خود استفاده کند تا بیش از مردم گرفتار نباشند.وی در ادامه اظهار کرد: اکنون اواسط دی ماه است و از اعتبارات عمرانی تنها ۲۰ درصد ابالغ شده است این در حالی است که 
شما می دانید برای اجرای پروژه های عمرانی فرآیند قانونی وجود دارد کما اینکه برگزاری مناقصه حداقل ۳ ماه به طول می انجامد و در چنین شرایطی فرصت کار عمرانی در 
حوزه انتخابیه از دست رفته و این مشکل مربوط به کل کشور است، این شرایطی که برای تخصیص اعتبارات وجود دارد مورد رضایت نیست، بنابراین تقاضا داریم به بودجه 
۱۴۰۱ عمل شده و اعتبارات به استان ها ابالغ شود.نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: هنوز بسیاری از مسئوالن دولت قبل در رأس کار هستند، هر 
چند برخی مدیرانی که منصوب شده اند نیز از کارایی الزم برخوردار نیستند. بالتکلیفی این مدیران در استان ها و شهرستان ها مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است، بنابراین 
الزم است از وزرای خود بخواهید مدیران کل خود را تعیین تکلیف کنند، چرا که بسیاری از ادارات کل رها هستند و نه مدیرکل قبلی تعیین تکلیف و نه مدیری جدیدی منصوب 

می شود.بیاتی گفت: وضعیت روستاها به شدت نگران کننده است و مردم در شرایط سختی زندگی می کنند. اعتبارات محرومیت زدایی باید تخصیص یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد ثبات در اقتصاد کشور جلوی داللی 
و ســوداگری خواهد ایستاد.به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در مخالفت با درخواست 
مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی 
سال هاست که در مجلس شورای اسالمی هدف گذاری شده و در مجالس قبل نیز در کمیسیون اقتصادی این موضوع دنبال شده است 

اما به دلیل عدم همراهی دولت ها به نتیجه نرسیده است.وی گفت: اول این که آیا باید در این زمینه طرح ارائه شود یا الیحه؟ که در پاسخ به این موضوع باید بگویم دولت ها از 
ارائه الیحه ای که به مالیات به فعالیت های سوداگرانه باز می گردد سر باز می زنند. در ابتدای تشکیل این دولت نیز کمیسیون اقتصادی با دولت به توافق رسید تا این طرح در 
مجلس شورای اسالمی دنبال شود و صحن مجلس نیز با کلیات این طرح موافقت کرده بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ممکن است ایراداتی در جزییات طرح وجود 
داشته باشد که مانند همه طرح ها و لوایح در جریان بررسی در صحن می تواند اصالح شود.پورابراهیمی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور از داللی و سفته بازی رنج می برد و 
قیمت خودرو، ارز و طال به دنبال سوداگری و سفته بازی افزایش یافته است مسکوت ماندن این طرح به صالح نیست.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
بحث مالیات بر عایدی سرمایه موضوع جدیدی در اقتصاد دنیا نیست بلکه سالیان سال است که در کشورهای مختلف این موضوع اجرایی می شود. باید از فعالیت های سوداگرانه 
در اقتصاد کشور جلوگیری کنیم. نمایندگان بارها از بنده پرسیده اند که طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی کی به صحن مجلس می آید. اکنون این طرح روی میز مجلس 

شورای اسالمی است و می تواند آرامش را به اقتصاد کشور با ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از داللی و سوداگری باز گرداند.

بیاتی: 

درآمد مردم با هزینه های زندگی همخوانی ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

لزوم پیاده سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه
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گزیده خبر

مردمبیشترچهخانههاییمیخرند؟
بازار مسکن شهر تهران آخرین ماه پاییز را با نوسان ۲.۹ درصدی قیمت سپری 
کرد که نشان می دهد نرخ رشد آن در مقایسه با ماه قبل به کمتر از نصف رسیده 
اما تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز متوقف نشده است؛ فشار تقاضا برای واحدهای 
کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار اســت.به گزارش ایســنا، آذرماه 
۱۴۰۱ مطابق انتظارات با رشد هر دو شاخص قیمت و تعداد معامالت مسکن در 
پایتخت سپری شد؛ اگرچه نرخ تورم ملکی نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و 
از ۶.۸ درصد در آبان به ۲.۹ درصد در آذر رســید. در حال حاضر قیمت هر متر 
خانه در تهران به طور متوســط  ۴۸ میلیون تومان است. تعداد معامالت نیز از 
ســطح ۱۰ هزار فقره گذشت که از شرایطی نسبتا نرمال حکایت دارد.بررسی ها 
نشان می دهد بجز مناطق ۴، ۱۶، ۱۹ و ۲۲ که با کاهش جزئی قیمت مسکن در 
آذرماه نســبت به آبان مواجه شدند، در سایر مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نرخ ها 
افزایشی بوده است.در منطقه یک متوسط قیمت از ۹۵.۱ میلیون تومان به ۹۹.۴ 
میلیون تومان در هر متر مربع رســید که افزایش ۴.۵ درصد را نشان می دهد. 
قیمت هر متر خانه در منطقه ۵ به عنوان پرمعامله ترین منطقه ی تهران با رشد 
۴.۹ درصد از ۵۶.۳ میلیون به ۵۹.۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در منطقه 
۴ اما شاهد کاهش حدود ۰.۴ درصدی قیمت بودیم که از ۵۲.۶ میلیون به ۵۲.۴ 
میلیون تومان رسید.کاهش ۶.۶ درصدی ماهیانه قیمت آپارتمان در منطقه ۲۲ 
هم از دیگر اتفاقات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه محسوب می شود. متوسط 
قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۲۲ از ۴۶.۷ میلیون تومان در آبان به ۴۳.۶ 
میلیون تومان در آبان رســید. این افت ممکن اســت از حجم باالی واحدهای 
خالی این منطقه در مقایســه با سهم معامالت نسبتا پایین آن از کل معامالت 
شــهر تهران نشأت گرفته باشد. هم چنین با توجه به ویژگی نوساز بودن منطقه 
۲۲ بعضــا فروش یکباره تعداد قابل توجهی واحد در یک یا چند بلوک می تواند 
شاخص ماهیانه قیمت در این منطقه را دچار نوسان کند.به هر ترتیب در نمایه 
کلی بازار مسکن شهر تهران با رشد ۹.۷ درصدی قیمت طی دو ماه اخیر مواجه 
شده که کارشناسان مهمترین عامل این رشد را تاثیرپذیری از بازارهای موازی 
بخصوص رشــد نرخ ارز می دانند. بنابراین کنترل قیمت ارز می تواند در آرامش 
بازار ملک تاثیرگذار باشــد.گزارش های میدانی حاکی از آن است که بخش قابل 
توجهی از خرید و فروش ها در بازار ملک را ســفته بازان و سرمایه گذاران به خود 
اختصاص می دهند. معامالت مصرفی هم عمدتا از نوع تبدیل است و خریداران 
خانــه اولی حضور پررنگی در بازار ندارنــد. در حال حاضر ۸۰ درصد واحدهای 
عرضه شــده به بازار مسکن بیش از ۱۰۰ متر مربع مساحت دارند در حالی که 
سهم این گروه متراژی از معامالت آذرماه فقط ۲۵.۹ درصد بود. در واقع تناسبی 
بیــن عرضه و تقاضا به لحاظ متراژ وجود ندارد. البته این شــرایط در یک دهه 
گذشــته معموال وضعیت غالب بازار مســکن بوده است.بررسی معامالت از نظر 
عمر بنا هم حکایت از آن دارد که آپارتمان های باالی ۱۶ سال ۳۷ درصد از کل 
معامالت را در بر می گیرند؛ در حالی که آذر ســال قبل ســهم این نوع واحدها 
۳۱.۷ درصد بود و هشت سال قبل یعنی آذر ۱۳۹۳ فقط ۱۲ درصد معامالت را 
به خود اختصاص دادند.درخصوص نرخ رشد مناطق در یک سال اخیر نیز آمارها 
نشان می دهد منطقه ۱۰ با افزایش ۵۹.۷ درصد باالترین افزایش سالیانه قیمت 
مســکن را در بین مناطق ۲۲ گانه تهران به خود اختصاص  داده اســت. عمده 
واحدهای این منطقه از نوع کوچک متراژ هستند و تراکم باالیی در این محدوده 
وجود دارد. با وجود مســاحت پایین، این منطقه رتبــه ی دوم را از نظر  تعداد 
معامالت شهر تهران به خود اختصاص می دهد. هم اکنون قیمت هر متر خانه در 
منطقه ۱۰ معادل ۳۴.۴۵ میلیون تومان است.افزایش سالیانه قیمت در منطقه 
یک نیز معادل ۴۴ درصد بوده که از متری ۶۹ میلیون تومان در آذر پارسال به 
۹۹.۴ میلیون تومان در آذر امسال رسیده است. متوسط رشد سالیانه در کل شهر 

تهران نیز ۴۷.۵ درصد اعالم شد.

اجرای۱۷پروژهعمرانیبرایتوسعهفضای
سبزبهصورتهمزمان

سرپرســت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج احداث پارک هــای محله ای را برای 
نشــاط هر چه بیشتر شــهروندان ضروری دانست و 
گفت: عملیات فنــی و عمرانی در ۱۷ پروژه ی فضای 
سبز شامل محوطه ســازی، نصب کف پوش، مبلمان 

تأمین روشــنایی و کاشت درخت با سرعت و پیشــرفت فیزیکی مطلوبی در 
حال انجام است.علیرضا عاقلی با اشاره به برنامه ریزی های مدیریت شهری در 
راســتای افزایش سرانه ی فضای سبز شهر کرج گفت: در حال حاضر عملیات 
فنی و عمرانی ۱۷ پروژه ی احداث پارک محله ای به طور همزمان در حال اجرا 
است.این مسئول با ذکر این موضوع که عملیات عمرانی و فضای سبز ۷ پارک 
محله ای به پایان رسیده است اظهار داشت: سه پارک الزهرا و نیلوفر ۱و ۲ در 
منطقــه ۶، دو پارک امام علــی)ع( و جنگلکاری ندا در منطقه ۴، تربیت ۹ در 
منطقه ۸ و شهید بابایی در منطقه ۲ آماده افتتاح می باشند.سرپرست سازمان 
ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، احداث پارک های محله ای 
را در راستای نشاط هر چه بیشتر شهروندان ضروری دانست و ادامه داد: یکی 
از اولویت های اصلی سازمان سیما، منظر توسعه کمی وکیفی امکانات رفاهی 
بوستان های سطح شهر و سهولت در دسترسی به فضای سبز برای شهروندان، 

به خصوص در نقاط کم برخوردار است.

۶۶واحدمسکونیویژهمحرومینچهارمحالو
بختیاریبهرهبرداریشد

شهرکرد-در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی و بنیاد مستضعفان در کشور 
تعداد ۴۸۱ واحد مســکن برای محرومین در اســتان 
درحال احداث می باشد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان با تشریح تفاهم نامه منعقده فی مابین 

بنیاد مســکن انقالب اسالمی و بنیاد مســتضعفان جهت احداث ۲۰هزار واحد 
مسکن محرومین در سطح کشور، افزود: سهمیه استان در این طرح احداث ۴۸۱ 
واحد مســکونی در سطح استان است.فرشید ریاحی گفت: در این طرح به ازای 
هر واحد مســکونی ۲میلیارد ریال تسهیالت بانکی کم بهره و بلند مدت توسط 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی و مبلغ ۵۰۰میلیون ریال کمک بالعوض، ۱۰تن 
ســیمان و ۲ تن میلگرد به صورت رایگان توســط بنیاد مستضعفان تامین می 
گردد.وی خاطر نشــان کرد: عملیات احداث ۳۴۰ واحد در سطح استان آغاز و 
تا کنون ۱۸۴ واحد به مرحله اجرای سقف و عملیات احداث تعداد ۶۶ واحد به 
پایان رسیده و مابقی نیز در دست اقدام می باشند.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گفت: تا کنون ۷۰میلیارد ریال کمک بالعوض، ۲هزار تن سیمان 
و ۴۱۲ تن میلگرد به متقاضیان تحویل شده است.وی افزود: واحدهای احداثی 
با نظارت بنیاد مسکن انقالب اسالمی مطابق با مقررات ملی ساختمان به صورت 

ایمن و مقاوم احداث می گردد.  

وزیر اقتصاد:
اندازهصادراتنفت،مازادارزداریم

اندازه صادرات نفت، مازاد ارز داریم/ ثبات به بازار ارز بازمی گردد
طبق اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی، به میزان صادرات نفت، مازاد 
عرضه ارز وجــود دارد که با اصالح مدیریت عرضه- تقاضای انواع ارز 
)به ویژه درهم( در بانک مرکزی، ثبات به بازار بازمی گردد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ســید احسان خاندوزی در توییتی نوشت: طبق آمار 
گمرک ایــران، کل واردات کشــور تا امروز صرفــاً از محل صادرات 
غیرنفتی، گاز و برق قابل تأمین است؛ لذا به میزان صادرات نفت، مازاد 

عرضه ارز وجود دارد.

هشدار؛پیامکقطعیارانهکالهبرداری
است!

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: سازمان هدفمندی هیچ گونه 
پیامکی مبنی بر قطع یارانه خانوار ارسال نکرده است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، حسینی گفت: سازمان هدفمندی یارانه پیامکی مبنی بر 
قطع یارانه افراد ارسال نکرده و این پیام ها جعلی است و تنها با قصد 
کالهبرداری به افراد ارســال می شــود.به گفته او، با توجه به جعلی 
بودن این پیامک ها به افراد توصیه می شــود که به هیچ عنوان وارد 
لینک نشوند.حسینی با اشاره به بحث کاالبرگ گفت: توزیع کاالبرگ 
در اســتان هرمزگان بصورت آزمایشی قرار است انجام شود و انتخاب 
دریافت کاالبرگ یا یارانه نقدی کامال اختیاری است.سخنگوی ستاد 
هدفمندی یارانه ادامه داد: اجرای طرح کاالبرگ در تمامی اســتان ها 
منوط به طرح آزمایشــی استان هرمزگان است، اما واریز یارانه نقدی 

کماکان ادامه دارد.

عدم استقبال بانک ها و بازار سرمایه از اوراق بدهی؛
دولتهفتهقبلنتوانستقرضبگیرد
در مرحله ۳۲ ام حراج اوراق مالی اسالمی دولتی، فروش اوراق صفر 
شــد.به گزارش اقتصاد آنالین، در مرحله ۳۲ام حراج اوراق مالی 
اســالمی دولتی در تاریخ ۷دی ماه ۱۴۰۱، نه بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی و نه بازار ســرمایه به اوراق بدهی روی خوش 
نشــان نداد. بر این اساس سفارشی توســط بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی ثبت نشــد و سایر خریداران حقیقی و حقوقی 
در بازار سرمایه هم اوراق نخریدند.مرحله بعدی حراج این اوراق در 
۱۳دی ماه برگزار می شود که طی آن ۶هزار و ۸۳۰میلیارد تومان 

اوراق عرضه خواهد شد.

وزیر رفاه اعالم کرد؛

کمک مالی ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به صندوق های بازنشستگی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شــده در این 
وزارتخانه طی دو ماه و نیم گذشــته را برشمرد و گفت: یکی 
از مشکالت ما، کسورات بازنشســتگی بازنشستگان بود که 
به لحاظ نبود منابع اتفاق می افتاد که خوشبختانه کسورات 
بازنشســتگان را پرداخت کردیم.به گزارش ایســنا، صولت 
مرتضوی که ۷۳ روز از تصدی وی بر مســند وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می گذرد، با حضور در برنامه »صف اول« 
شبکه خبر با بیان اینکه داّل مرکزی خدمت را اجرای عدالت 
قــرار داریم، گفت: هم عدالت در توصیــف و هم عدالت در 
توزیع مدنظر اســت.وی افزود: جامعه هــدف این وزارتخانه 
بسیار گسترده است. ۵۵ درصد از مردم بیمه پرداز صندوق 
تامین اجتماعی هستند. بر اساس سیاست های دولت، عدالت 
محوری، فسادســتیزی و کارآمدی را در دستورکارمان قرار 
دادیم.وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه در 
حوزه های مسئولیتِی بسیار گسترده وزارت کار خدمات قابل 
توجهی ارائه می شــود و همواره جامعه هــدف را به منظور 
تحقق شــعار دسترسی آســان به خدمات و شــفافیت در 
پاسخگویی مورد توجه قرار داده ای گفت: توسعه تعاونی ها، 
تقویت و گســترش تعاونی های دانش بنیان، توسعه زنجیره 
ارزش تعاونی ها، تســریع در واگذاری شــرکت های دولتی 
بــه تعاونی ها، تقویت کارآفرینی و اشــتغال، ارتقای دانش و 
مهارت مشاغل راهبردی و پایداری خدمات رفاهی از جمله 
محورهایی اســت که در همین راســتا در دستورکار ما قرار 

گرفته است.
مرتضــوی ادامه داد: در ۷۳ روزی کــه از توفیق خدمتم در 
این وزارتخانه گســترده می گذرد اقداماتی انجام شده است 
کــه در ادامه به برخی از آنها اشــاره می کنم. در برنامه های 
تقدیمی به مجلس، نظام مســائل وزارتخانه را احصا کردیم 
و پــس از آن کارگروه های مختلف در معاونت های متعدد و 
صندوق های وابسته تشکیل شد تا به صورت تدریجی نسبت 

به حل مسائل اقدام کنیم.

بیمه ها طلبکار دولت؛
بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق ها

وی با بیان اینکه صندوق های ما  از طلبکارهای عمده دولت 
هستند گفت: دولت ها در سنوات گذشته تعهدات گسترده ای 
برای صندوق ها از جمله تامین اجتماعی ایجاد کرده اند، اما 
منابع آن تامین نشده است. چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان مطالبات انباشــته گذشــته مجموعه صندوق های ما 
از دولــت بوده که همه بــارش روی دوش این دولت افتاده 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در یک بازه 
زمانی دولت ســیزدهم ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های 
گذشته تامین اجتماعی را پرداخته کرده و در همین ۷۰ روز 
اخیر هم ۹۰ هزار میلیارد تومان ســهام شرکت نفت شازند 
اراک را بابت مطالبات معوق مان دریافت کردیم که با دستور 
آیت اهلل رئیســی انجام شد و گام بلند و اثرگذاری بوده است.

مرتضوی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه در الیحه تقدیمی 
بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی های الزم هم از محل تهاتر نفت 
و هم از محل واگذاری ســهام شرکت ها صورت گرفته است 

گفت: امیدواریم در سال آینده بخش دیگری از مطالبات به 
جامانده از سال های گذشته را از دولت دریافت کنیم.

وی افزود: اقدام مهم دیگری که در این مدت صورت گرفته 
مربوط به حوزه دارو است. در دو سه ماه گذشته کمبود سرم 
و آنتی بیوتیک ها را شاهد بودیم. بخش قابل توجهی از تولید 
دارو در هولدینگ تیپیکو وابســته به شســتا انجام می شود. 
میزان تولید آنتی بیوتیک در یک بازه زمانی ۴۵ روزه بالغ بر 
سه میلیون واحد افزایش یافت. خط تولید جدید سرم سازی 
نیز راه اندازی شد و تا یکی دو ماه آینده از سه میلیون واحد 
تولید ســرم به شش میلیون خواهیم رســید و بخش قابل 
توجهی از نیاز داخلی کشــور برطرف می شود. به این ترتیب 
در آینــده نزدیک امکان صادرات هم وجود خواهد داشــت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی دیگر 
از مشکالت، کسورات بازنشســتگی بازنشستگان بود که به 
لحاظ نبود منابع اتفاق می افتاد گفت: خوشبختانه کسورات 
بازنشستگان را پرداخت کردیم. کار خوب دیگر توسعه بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان تامین اجتماعی بــود. بیمه تکمیلی 
بازنشســتگان تامین اجتماعی با ۸۰ درصد افزایش تعهدات 
نســبت به سال قبل منعقد شــد. اکنون بازنشستگان تحت 
پوشــش تامین اجتماعی می توانند با آسایش خاطر از مراکز 

درمانی مورد نظر خدمات دریافت کنند.

ارســال 5 الیحه جدید در حوزه سیاست های کلی 
تامین اجتماعی به دولت

وی درباره پیگیری سیاســت های کلی تامین اجتماعی ابالغ 
شــده از ســوی مقام معظم رهبری تضویحاتــی ارائه داد و 
گفت: پنج الیحه و برنامه تهیه کرده ایم که ناظر به شــش 
اصل از قانون اساســی است. الیحه اصالح نظام تنظیم گری 
صندوق ها نخستین الیحه ای است که آن را به دولت تقدیم 

کرده ایم. الیحه اصالح سیاست های حمایتی، الیحه تکمیل 
و توسعه پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، الیحه پیوست تامین 
اجتماعی در تمام ســازمان ها و نهادهــا و همچنین اصالح 
سیاست های حوزه های امدادی و آسیب های اجتماعی چهار 
الیحه تقدیمی دیگر هستند.وی درباره اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفت: قانون جوانی جمعیت 
ابالغ شــده و هرکدام از دستگاهها شــرح وظایفی دارند. در 
وزارت کار یک ستادی تحت عنوان ستاد جوانی جمعیت راه 
اندازی کرده ایم. از جمله اقدامات انجام شــده این است که 
تمامی مادران شــاغل دارای سه فرزند و بیشتر در روستاها 
و مناطق عشایری تحت پوشــش بیمه قرار گرفته و هزینه 
بیمه آنها به صورت ۱۰۰ درصدی تقبل شده است. همچنین 
مادرانی که فاقد پوشــش بیمه ای بودند در دوران شیردهی 
تحت پوشــش تامین اجتماعی قرار گرفتند. فرزندان نیز تا 

پنج سالگی از خدمات تامین اجتماعی بهره مند می شوند.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید به تدریج تامین 
منابع صورت گرفتــه و به فراخور توانمندی دســتگاه های 
اجرایی همه بخش های قانون توسط دستگاه های مختلف به 
اجرا دربیایند. ظرفیت انجام امور باید توسعه یابد.مرتضوی با 
بیان اینکه تقریبا ۹ دهک از جامعه ایران یارانه بگیر هستند 
کــه جمعیتی نزدیک به ۷۹ میلیون تــا ۸۰ میلیون نفر )با 
احتساب نیروهای مســلح( را دربرمی گیرد گفت: بخشی از 
مــردم یعنی عمده افــراد در دهک های اول تا ســوم تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند و مستمری بگیر بهزیستی 
و کمیته امدادند. دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار ایرانی، تحت 
پوشش بهزیستی قرار دارند که با احتساب افراد تحت تکفل 
به هفــت میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می رســند.وی ادامه داد: 
توسعه سامانه مربوط به طرح کاالبرگ الکترونیکی )سامانه 
اعتبار( نیز در دســتورکار قرار گرفت. در دوره قبل روی این 

ســامانه کار شــده بود و ما روند را تسریع کردیم و کارهای 
خوبی در این زمینه انجام شده است.

جزئیات توزیع کاالبرگ الکترونیکی
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی دربــاره جزئیات توزیع 
کاالبرگ الکترونیکی اظهار کرد: قانونگذار در بودجه ســال 
۱۴۰۱ بــه دولت تکلیف کرده بود کــه ما به ازای حذف ارز 
ترجیحی کاالبرگ برای مردم  و اشــخاص مشــمول یارانه 
تامین کند. در آن زمان زیرساخت ها آماده نبود. البته قانون 
گذار اشاره کرده اســت کاالبرگ می تواند به انحای مختلف 
توزیع شــود که تصمیم براین شد یارانه نقدی پرداخت شود 
و اقبــال عمومی هم خوب بود.مرتضــوی افزود: برای توزیع 
کاالبرگ، نیاز به تامین زیرســاخت ها داشتیم که آماده شده 
و ابتدا در چهار شهرســتان به صورت آزمایشی اجرا خواهد 
شد.وی با بیان اینکه با هماهنگی مسئولین استان هرمزگان، 
بناداریم طرح را این استان تحت سامانه ملی اعتبار یا همان 
کاالبرگ الکترونیکی آغاز کنیم گفت: استفاده از این امکان، 
۱۰۰ درصد اختیاری اســت و یارانه بگیران می توانند زودتر 
از موعِد واریز یارانه ها با اســتفاده از مبلغی که در کارت پول 
آنها تعبیه می شــود، از ۱۱ قلم کاالی تعیین شده انتخاب و 

خریداری کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: درواقع افراد می توانند 
تا قبل از زمان واریز یارانه نقدی، خرید کاال داشــته باشند 
و اگر تمایل نداشــتند در موعد مقرر یارانه همزمان با سایر 
نقاط کشور به حسابشــان واریز می شود. همانطور که گفته 
شد این امکان کامال اختیاری است و الزامی برای خرید کاال 
وجود ندارد. فرصتی اســت که فراهم شــده و می توانند این 
۱۱ قلم را از فروشــگاه ها در سطح استان خریداری کنند و 
امیدواریم هرچه سریعتر از هرمزگان شروع کنیم و به دیگر 

استان ها برسیم.
مرتضوی با بیان اینکه طرح فعال آزمایشی است و محدودیتی 
وجــود ندارد که بگوییم مقدر اجناس چه قدر باشــد گفت: 
افــراد به فراخور نیاز می توانند از هرکــدام از ۱۱ قلم به هر 
مقدار که اعتبار داشــته باشــند کاال بخرند.وی اضافه کرد: 
بعد از ارزشــیابی ها، اگر طرح مورد اقبــال مردم قرار بگیرد 
در گستره ملی هم اجرایی خواهد شد. بسترها آماده است و 
پیگیر تامین منابع هستیم و به محض تامین منابع، عملیات 
اجرایی را نظر به اینکه تســت های مختلف انجام شده آغاز 

خواهیم کرد.

کمک مالی 200 هزار میلیاردی دولت به صندوق های 
بازنشستگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش 
به چالش های صندوق های صندوق بازنشستگی اشاره کرد 
و گــت: عدم تعادل منابع و مصارف از چالش های اساســی 
صندوق ها اســت. کاهش نرخ پشــتیبانی صندوق ها بسیار 
کاهش یافته اســت. نسبت کســورپردازها به بازنشستگان 
بسیار پایین آمده  و روی هم رفته بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان کمک دولت به صندوق ها را شاهدیم.
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گزیده خبر

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛
۹ میلیون تن تخلیه و بارگیری کاالی 

نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب استان 
هرمزگان

  مدیــر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمــزگان از تخلیه و بارگیری 
حجمــی افزون بر ۹ میلیون تن انواع کاالی نفتــی و غیر نفتی در بنادر 
غرب اســتان هرمزگان خبر داد.به گــزارش روابط عمومی مدیریت بنادر 
و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، مرتضی ساالری با ارائه 
گزارشــی ازعملکرد ۹ ماهه ســال جاری در بنادر غرب استان هرمزگان 
گفــت: در مجموع ۹ میلیون و ۵۱ هــزار و ۸۳۵ تن انواع کاالی نفتی و 
غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شــد که در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.ساالری تصریح 
کــرد: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام شــده، چهار میلیون و 
۴۶۸ هزار و ۷۶۴ تن با رشــد ۶۵ درصدی مربوط به کاالهای غیر نفتی و 
چهــار میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۱ تن به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.

مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان تصریح کرد: بنادرآفتاب، چارک، 
سیری، الوان، بندرلنگه، بندر شــیوء، ابوموسی و بندر انرژی بر پارسیان 
به ترتیب با تخلیه و بارگیری ۳۹۷ هزار و ۵۴۲ تن با رشــد ۲۴ درصدی، 
۹۵۹ هزار و ۱۸۲ تن با رشد۱۰ درصدی، یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۹۷۸ 
تــن، ۳ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۵۶ تــن، ۲ میلیون و ۴۱ هزار و ۷۵۹ تن 
با رشــد ۷۶درصدی، ۵ هزار و ۹۸۷ تن، ۲۲ هزار و ۴۶۱ تن با رشــد ۴۳ 
درصدی، یک میلیون تن با رشد بیش از ۱۰۰ برابری کاالهای نفتی و غیر 
نفتی، روزهای پر رونقی را در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱ سپری نمودند.گفتنی 
است، مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر 
غرب استان هرمزگان با پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری و نظارت بر 
۴۶ ســازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه 
اســتحفاظی استان بوشهر و پشــتیبانی نیمی از جزایر کشور، همچنین 
در برگیــری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت برســواحل 

کشور است.

 تقدیر از چادرملو به پاس مدیریت 
مصرف انرژی  

اســتاندار یزد، رئیس هیــأت مدیره و مدیر عامل شــرکت توانیر و مدیر 
عامل شــرکت برق منطقه ای استان یزد در تقدیر نامه های جدا گانه از 
مدیــر عامل ، مدیران مجتمع های معدنی و صنعتی و واحدهای تولیدی 
شــرکت چادرملو به پاس مسئولیت پذیری شایسته در مدیریت و کنترل 
برق در پیک بار تابســتان ۱۴۰۱ تقدیر و سپاسگزاری کردند .به گزارش 
روابط عمومی چادرملو، در بخش از این تقدیر نامه ها آمده اســت : یکی 
از محورهای اساســی توسعه و آبادانی کشور ، اهتمام و جدیت در عرصه 
تولید در جهت دوام و قوام امور اقتصادی و گســترش رفاه عمومی است . 
بدینوسیله از مدیریت عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که همسو 
با صنعت برق کشــور و استان در مدیریت و کنترل پیک مصرف تابستان 
ســالجاری فعاالنه مشــارکت داشــته اید قدردانی می نمائیم .همچنین 
تصریح شده است، تالش مسئوالنه و اخالق مدارانه مجموعه مدیریتی آن 
شرکت در راستای نظام بخشیدن و تسری فرهنگ ارزشمند بهینه سازی 

مصرف انرژی، قابل تحسین است .

مدیر مجتمع گلندرود خبر داد:
 بهره برداری و استخراج از معدن 

زغال سنگ گلندرود آغاز شد
مدیر مجتمع زغال ســنگ گلندرود از آغاز روند 
بهره برداری و اســتخراج زغال ســنگ از معدن 
گلنــدرود در آذر مــاه با ظرفیت تولید ســاالنه 
۵۰ هزار تن خبر داد.بــه گزارش روابط عمومی 
ایمپاســکو، علیرضــا فالحتــی مدیــر مجتمع 
زغال ســنگ گلندرود با اعالم این خبر توضیح داد: معدن زغال ســنگ 
گلندرود از ســال گذشته و طی قراردادی ۱۱ ســاله به شرکت تجلی 
توســعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
واگذار شده است.وی با بیان اینکه از آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت یک سال 
زمان تجهیز کارگاه و ده سال زمان بهره برداری بوده است، عنوان کرد: 
بر اســاس آنچه که در قرارداد قید شــده است، برای سال دوم قرارداد 
۱۵ هزار تن، برای ســال های ســوم و چهارم هر کدام ۳۰ هزار تن و از 
سال پنجم به بعد طبق پروانه بهره برداری معدن استخراج ۵۰ هزار تن 
زغال ســنگ خام در سال و پرداخت حق السهم به شرکت تهیه و تولید 
از جمله تعهدات راهبر در این معدن است.فالحتی تصریح کرد: مجری 
راهبــر تاکنون در حین تجهیز و آماده ســازی کارگاه بیش از هزار تن 
زغال ســنگ خام استخراج کرده اســت.گفتنی است معدن زغال سنگ 
گلندرود یکی از معادن قدیمی زیرزمینی در شــمال کشــور در استان 
مازندران در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرســتان نور واقع شــده اســت. 
مطالعات اکتشافی معدن از سال ۱۳۱۵ شروع و  فعالیت معدنی آن در 
سال های مختلف ادامه یافت. زغالسنگ تولیدی این معدن جهت تامین 
ســوخت کارخانه حریربافی شهر چالوس مورد استفاده قرار می گرفت. 
این معدن اکنون و پس از برگزاری هفت مرحله مزایده و به مدت یازده 

سال، به راهبر و سرمایه گذار واگذار شده است.

ریاســت دفتر انرژی ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا سال 
۱۴۲۰ بایــد بحــران گازی را تحمل کنیم گفت: پنــج فاز پارس 
جنوبی باید افتتاح شود تا بتوان کسری گاز خود را جبران کنیم.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران 
با حضور اعضای این کمیســیون و احمد زراعت کار ریاســت دفتر 
انرژی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست زراعت کار 
با اشــاره به کاستی ها و ایرادات برنامه های توسعه پیشین گفت: در 

برنامه هفتم توســعه باید نگرش ها به شیوه دیگری باشد که بتواند 
نتایج آن را در اقتصاد مشــاهده و پنج سال آینده کارنامه موفقی از 
خود به جای بگذاریم. برنامه هفتم توسعه با همکاری و هفکری همه 
بخش ها  باید جلو برود.این مقام مســئول ادامه داد: سخنان من به 
این معنا نیست که برنامه های پیشین توسعه همه ناصحیح بودند. 
یکی از دالیل عدم موفقیت برنامه های اقتصادی به شرایط عمومی 
کشــور باز می گردد، بخش انرژی نیز شرایط مساعدی ندارد و این 
حال بد انرژی باعث می شود به همه بخش  های اجتماعی و سیاسی 
سرایت کند.زراعت کار با اشاره به بحرانی شدن بخش انرژی در دو 
سه سال اخیر گفت: حوزه انرژی حوزه پیشرو اقتصاد ایران در صد 
ســال اخیر بود که هم اکنون با بحران مواجه شــده است. اگر این 
بخش نتواند خود را ســرپا نگه دارد نمی دانیم ســایر بخش ها چه 
شرایطی خواهند داشت. موضوع ناترازی انرژی در حامل ها باید حل 
شــود تا به کمک آن بتوانیم ایفاگر نقش در منطقه و جهان باشیم.

ریاســت دفتر انرژی ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تدوین 
برنامه جامع توســعه نتیجه بخش نیســت، گفت: شرایط کشور به 
گونه ای اســت که باید برنامه ریزی جامع کنار گذاشته شود و روی 
موضوع و هسته های کلیدی که بحران دارند متمرکز شویم و آنها را 
جلو ببریم اینگونه سایر موارد را در چارچوب نرمال دنبال کنیم.وی 
با اشاره به تمرکز جهان بر سهم الکتریسته گفت: چشم انداز انرژی 
جهان به ســمت الکتریسته حرکت می کند و تالش دارد سهم ۲۱ 
درصــدی را به ۵۱ درصد ارتقاء بدهد این موضوع عالوه بر تاثیراتی 
که در محیط زیست می گذرد تلسط فناوری را نیز حفظ می کند.

زراعــت کار با بیان اینکه قدرت های جهان در تالش هســتند که 
نفــت را از اقتصاد خود حذف کنند گفت: به نوعی تســلط بر نفت 
باعث ایجاد قدرت های منطقه ای شده است از این رو کشورها تالش 
دارند ســهم ۳۵ درصدی اقتصادی خود از نفت را به ۴ تا ۵ درصد 
تقلیل بدهند.این مقام مسوول سهم مصرف گاز در بخش خانگی را 

۳۳ درصد دانســت و افزود: همچنین ۳۴ درصد از گاز به نیروگاه ها 
می رود و این آمار می تواند فاجعه آمیز باشد که حجم قابل توجهی 
از گاز در نیروگاهها مصرف می شــود.وی ادامه داد: ۷ میلیارد دالر 
از مرغوبترین ارز کشــور به سمت نیروگاه ها می رود و ما مجبوریم 
که برق درســت کنیم.وی با اشاره به سهم اندک ایران در صادرات 
انرژی گفت: ایران جزو دومین کشور در زمینه ذخایر گازی است اما 
شانزدهمین صادرکننده گاز در دنیاست و این پارادوکس استراتژی 
اشتباه ما را به خوبی نشان می دهد. این تفکر سال های پیش ایجاد 
شد که گاز را به سمت صنایع هدایت کنیم و این گونه تولید ناخالص 
کشور را افزایش بدهیم. این درحالی است که روسیه با تسلط خود 
بر منابع گازی خود در کشور توانست نقش های جدیدی در صحنه 
بیــن المللی برای خود تعریف کند تا مواردهای تخاصم و تهاجم را 
کنترل کند و ابزاری برای مستحکم کردن موقعیت خود در منطقه 
ایجاد کند.وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۲۰ باید بحران گازی را تحمل 

کنیم گفت: پنج فاز پارس جنوبی باید افتتاح شود تا بتوان کسری 
گاز خود را جبران کنیم.وی ادامه داد: مهمترین چالش های بخش 
انرژی عبارتند از:  تحریم های بیــن المللی، عدم توجه به مدیریت 
مصرف و بهینه سازی انرژی، ســهم پایین فرآورده های با کیفیت 
از تولیدات، ناکارآمدی رابطه مالی صنعت برق و دولت، ناکارآمدی 
رابطه مالی شــرکت ملی نفت و دولت، کمبــود منابع مالی جهت 
ســرمایه گذاری در طرح های توسعه ای و نگهداشت میادین نفت و 
گاز .وی در پایــان گفت:  ما ذخایر انرژی به میزان کافی داریم و با 
تولید ۱.۵ میلیون بشــکه  نفت می توان به راحتی ما را در صحنه 
های بین المللی کنار بگذارند اما اگر تولید به شــش میلیون بشکه 
برســد امکان حذف کردن ما سخت تر خواهد شد.در ادامه نشست 
آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به توافق های 
ایران و فرانسه در زمینه انرژی گفت: بخش خصوصی باید در تصمیم 

گیری ها مداخله کند و با تالش های بسیاری که ما انجام داده ایم.

کشورهای پیشتاز ذخایر نفتی جهان در سال ۲۰۲۳ کدامند؟
ایسنا/خراسان رضوی آمار تولید نفت یکی از پربیننده ترین آمارها 
در اقتصاد است زیرا ارتباط مستقیمی با تولید اقتصاد جهانی دارد. 
عالوه بر این، ســال ۲۰۲۲ برای طالی سیاه، سالی بحث برانگیز 
بوده اســت، جنگ روســیه و اوکراین زنجیره های عرضه جهانی 
نفت را متوقف و ترس از کاهش تقاضا، عربستان سعودی و سایر 
کشورهای اوپک را مجبور به کاهش تولید خود کرد حتی زمانی 
که قیمت ها افزایش می یابنــد و کاهش تولید می تواند منجر به 
افزایش قیمت ها شود.به گزارش یاهو، ذخایر جهانی نفت به همان 
اندازه که همه جا وجود دارند، بی نهایت نیســتند. با رشد اقتصاد 
هند و چین، تقاضای جهانی نفت طی چند دهه گذشــته به طور 
پیوسته در حال افزایش بوده اســت. بر اساس آماری که آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( تهیه کرده اســت، تقاضای نفت در سال 
۱۹۷۱ به ۲.۳ میلیون تن رســید و تا سال ۲۰۱۹، آخرین سال 
کامل قبــل از همه گیری ویروس کرونا، دو برابر شــده و به ۴.۶ 
میلیون تن رسیده است. از نظر مصرف جهانی نفت، ایاالت متحده، 
هند و چین پیشــتاز هســتند و ایاالت متحده به تنهایی ۱۹.۸ 
میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۱ مصرف کرده است که ۲۱ 
درصد از کل نفت جهان را تشــکیل می دهد. بر اساس داده های 
اداره اطالعــات انرژی )EIA(، با ایــن حال، هند و چین روی هم 
۱۹.۵۵ میلیون بشکه نفت مصرف کردند که به طور تقریبی برابر 

با آمریکایی هاست.
همین آژانس معتقد است که ذخایر فعلی نفت برای دوام تا سال 
۲۰۲۵  فقط در ۳۸ ســال آینده  کافی است. برآورد دیگری که 
توســط شــرکت چند ملیتی نفت و گاز بریتانیایی BP در سال 
۲۰۱۳ انجام شد، حاکی از آن بود که تا پایان سال ۲۰۱۳، ذخایر 
اثبات شــده نفت در جهان تنها ۵۳ سال دوام خواهد داشت و به 
این معناســت که تمام نفت جهان ممکن اســت تا سال ۲۰۷۰ 
تمام شود.ما می توانیم با تقسیم آخرین رقم یک میلیارد و ۷۵۷ 
بشــکه ای ذخایر نفت با برآورد مصرف جهانی ۹۷ میلیون بشکه 
به برآورد خود برســیم تا پیش بینی کنیم که از هم اکنون، ذخایر 
کنونی نفت تا ۵۰ سال دیگر باقی خواهد ماند. پویایی بازار جهانی 
تولید نفت نیز با تهاجم روســیه به کاهش تحریم ها علیه ونزوئال 
و افزایــش عرضه نفت از ایران در حال تغییر اســت.در اینجا از 
داده های اداره اطالعات انرژی و سایر منابع استفاده شده است تا 
بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفت خام تا سال ۲۰۲۱ تفکیک 
شود. برای دقت بیشتر، آخرین آمار تولید کشورها توسط آژانس 

بین المللی انرژی نیز ارائه شده است.

۱. جمهوری بولیواری ونزوئال
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۳۰۳.۸ میلیارد بشکه

جمهوری بولیواری ونزوئال کشــوری در آمریکای جنوبی اســت. 
ونزوئال باوجود داشتن بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان، 
رتبه به نسبت پایینی در فهرســت کشورهای تولیدکننده نفت 
دارد. با این حال، حمله روســیه بــه اوکراین و در نتیجه اختالل 
در زنجیره تامین نفت ممکن اســت اوضــاع را تغییر دهد، زیرا 
ایاالت متحده برخی از تحریم های خود علیه این کشور را در سال 
جاری کاهش داد همچنین مجوزی به شــرکت شورون برای از 

سرگیری فعالیت های نفتی در کشور اعطا کرده است.

۲. پادشاهی عربستان سعودی
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۵۸.۶ میلیارد بشکه

پادشاهی عربستان سعودی یک بازیگر مسلط در صنعت جهانی 
نفت و بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک است که در نوامبر ۲۰۲۲ 
به میزان ۱۰.۴۸ میلیون بشکه نفت عرضه کرد. شرکت ملی نفت 
عربستان سعودی همچنین بزرگترین شرکت نفتی جهان از نظر 
درآمد تولید شده اســت. عربستان سعودی در اوایل سال جاری 
زمانی که تصمیم به کاهش تولید نفت گرفت، حتی در شرایطی 
که قیمت ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافت، با کمی 

جنجال مواجه شد.

۳. جمهوری اسالمی ایران
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه

جمهوری اســالمی ایران کشوری در غرب آسیاست که نفت آن 
یکی از بحــث برانگیزترین موضوعات جهان اســت. نفت ایران 
به شدت توسط ایاالت متحده تحریم شده است که در نهایت تعداد 
مشتریانی را که می توانند آن را خریداری کنند محدود می کند. 
شــرکت اصلی نفت ایران، شــرکت ملی نفت ایران است که در 
زمانی دومین شــرکت بزرگ نفتی جهان از نظــر درآمد بود اما 
تعیین آخرین ارقام دشوارتر اســت. پاالیشگاه اصلی آن شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران )NIORDC( است. 
نفت ایران اغلب توسط هند و چین خریداری می شود و خریدهای 

چین در اوایل سال جاری به رکوردهایی رسیده است.

۴. کانادا
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۷۰.۳ میلیارد بشکه

کانادا، کشــوری در آمریکای شــمالی با تولیــد ناخالص داخلی 
۲.۲۴ تریلیون دالری است. بخش عمده ای از ذخایر نفتی آن در 

ماسه های نفتی آتاباسکا واقع شده است و بزرگترین شرکت نفتی 
 Canadian Natural Resources( کانادا، شرکت منابع طبیعی کانادا
Limited( اســت. کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در سال 

۲۰۲۱ بــود که ۵.۵۴ میلیون بشــکه در روز نفت تولید می کرد. 
مصرف آن به نسبت کمتر بود زیرا به ۲.۲۶ میلیون بشکه رسید و 
کانادا را به یک صادرکننده خالص نفت تبدیل کرد. شرکت منابع 
طبیعی کانادا قصد دارد تولید نفت خود را به ۱.۱ میلیون بشکه 

در سال ۲۰۲۳ برساند.

۵. جمهوری عراق
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۴۵ میلیارد بشکه

جمهوری عراق یک کشــور خاورمیانه اســت که یکی از اعضای 
اوپک نیز می باشــد. صادرات نفــت بزرگترین بخش اقتصاد این 
کشور اســت و برآورد می شود که در ســال ۲۰۲۱، بیش از ۹۰ 
درصد درآمد ارزی عراق از فروش نفت خام حاصل شــده است. 
عراق همچنین دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک اســت زیرا 
در نوامبر ۲۰۲۲، ۴.۴۵ میلیون بشکه نفت تولید کرد. شرکت های 
.۶۰۱۸۵۷:SHA( مهم و موفق صنعت نفت عراق شرکت پتروچاینا

SS( و شرکت چند ملیتی نفت و گاز بریتانیایی BP هستند. عراق 
نیز از رشــد قابل توجه تولید خود در سال جاری سود برده است 
اما نگرانی هایی وجود دارد که ممکن است در سال ۲۰۲۳ کاهش 

یابد.

۶. فدراسیون روسیه
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۰: ۱۰۸ میلیارد بشکه

فدراسیون روسیه یک کشــور بین قاره ای است که از نظر منابع 
طبیعی غنی اســت. در حالی که روســیه در تولید گاز طبیعی 
پیشتاز است، ذخایر نفتی قابل توجهی نیز دارد که طبق گزارش 
شــرکت چند ملیتی نفت و گاز بریتانیایی BP در سال ۲۰۲۰ به 
۱۰۸ میلیارد بشــکه رسید. امسال به دلیل تحریم ها، فروش نفت 
به کشــورهای غربی با مشکل مواجه شده است و در عوض برای 
فروش خود به هند و چین با نرخ های بسیار تخفیف خورده، روی 
آورده است. نفت روســیه توسط کشورهای غربی به ۶۰ دالر در 
هر بشکه محدود شده است تا توانایی این کشور برای تامین مالی 

جنگ اوکراین را محدود کند.

۷. دولت کویت
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۰: ۱۰۱.۵ میلیارد بشکه

کشــور کویت یکی از کشــورهای غرب آسیاست که عضو اوپک 
نیز می باشــد. فراورده های نفتی بیــش از نیمی از صادرات آن را 
تشکیل می دهد و تولیدکننده نفت ملی آن، شرکت نفت کویت 
است. کویت در نوامبر ۲۰۲۲، ۲.۶۸ میلیون بشکه نفت تولید کرد 
که آن را چهارمین تولیدکننده نفت اوپک ساخت. بیشتر نفت آن 

توسط کشورهای آسیایی خریداری می شود.

8. امارات متحده عربی
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۹۷.۸ میلیارد بشکه

امارات متحده عربی یک کشور خاورمیانه با اقتصاد ۷۷۹ میلیارد 
دالری و ســرانه تولید ناخالص داخلی باالست. نفت و محصوالت 
مرتبط نزدیک به یک چهارم صادرات آن را تشکیل می دهند و در 
دسامبر ۲۰۲۲ قراردادی را با شرکت نفت دولتی پترولیام ناشنال 
برهاد )پتروناس( مالزی برای اکتشاف بیشتر نفت در خشکی امضا 
کرد. امارات نیز یکی از اعضای اوپک اســت و در ماه نوامبر ۳.۲۹ 

میلیون بشکه نفت تولید کرد.

9. دولت لیبی
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۴۸.۳۶ میلیارد بشکه

کشــور لیبی یک کشور آفریقای شمالی است که عضو اوپک نیز 
می باشد. در دســامبر ۲۰۲۲ دولت اعالمیه مهمی را صادر کرد، 
زمانــی که وضع اضطراری فعالیت های تولید نفت را لغو کرد و از 
شرکت های جهانی خواســت تا فعالیت های تولیدی خود را آغاز 
کنند. تولید نفت لیبی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و این کشور 

در ماه نوامبر ۱.۱۵ میلیون بشکه نفت عرضه کرد.

10. ایاالت متحده آمریکا
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۰: ۴۷.۱۰ میلیارد بشکه

ایاالت متحــده آمریــکا بزرگترین اقتصاد جهان از نظر اســمی 
همچنین بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان اســت. مصرف 
نفت آمریکا در ســال ۲۰۲۱، ۱۹.۸۹ میلیون بشکه در روز بود و 
یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد که تا دسامبر ۲۰۲۲ 
به ۳۷۸.۶ میلیون بشــکه رســید. ایاالت متحده مرکز برخی از 
بزرگترین شرکت های نفتی جهان مانند اکسون موبیل است که 
بزرگترین شرکت نفتی جهان پس از شرکت های دولتی چین و 

عربستان سعودی است.

11. جمهوری فدرال نیجریه
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۳۶.۸۹ میلیارد بشکه

جمهوری فدرال نیجریه یک کشور آفریقایی و یکی از بزرگترین 
اقتصادهای این قاره اســت. نفت و محصوالت وابسته بیش از ۸۰ 
درصد صادرات نیجریه را تشــکیل می دهند و این کشور یکی از 
اعضای اوپک نیز می باشد. روغن نیجریه نیز اغلب از کیفیت باالیی 
برخوردار است زیرا وزن آن سبک و گوگرد کمی دارد. شرکت های 
 Exxon Mobil( و اکسون موبیل )Shell plc( چندملیتی مانند شل
Corporation(  به شدت در تولید نفت نیجریه مشارکت دارند. این 
کشور عضو اوپک در نوامبر ۲۰۲۲، ۱.۱۳ میلیون بشکه نفت تولید 

کرده است.

12. جمهوری قزاقستان
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۳۰ میلیارد بشکه

جمهوری قزاقســتان یکی از بزرگترین کشــورهای محصور در 
خشــکی در جهان و در آسیای مرکزی واقع شده است. صادرات 
این کشور بیشتر به محصوالت انرژی متکی است که اغلب بیش 
از نیمی از کل صادرات قزاقســتان را تشکیل می دهد. این کشور 
۱.۶۸ میلیون بشــکه نفت در سال ۲۰۲۲ عرضه  و شرکت نفت 
دولتی کزمونای گس )KMG( ســهام خود را بــرای اولین بار در 

دسامبر ۲۰۲۲ در بازار سهام عرضه کرد.

13. جمهوری خلق چین
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۶.۰۲ میلیارد بشکه

جمهــوری خلق چیــن بزرگترین اقتصاد جهان از نظر اســمی 
همچنین دومین مصرف کننده بزرگ نفت اســت. شــرکت های 
  China Petroleum & Chemical Corporation ،نفتی پیشــرو چین
و PetroChina Company Limited جزو ســه شرکت بزرگ نفتی 
جهان پس از غول نفتی عربستان سعودی، از نظر درآمد هستند. 
عالوه بر ایــن، گمان می رود که ذخایر راهبردی نفت چین یکی 
از بزرگترین ذخایر در جهان باشــد و تا سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰۰ 

میلیون بشکه نفت برآورد شده است.

14. کشور قطر
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۵.۲۴ میلیارد بشکه

کشور قطر یک کشور مرفه خاورمیانه است که پیش از این یکی 
از اعضای اوپک بود. این کشور یکی از مناطق اصلی تولیدکننده 
گاز در جهــان اســت و بعد از حمله روســیه بــه اوکراین برای 

انعقاد قــراردادی جهت تامین گاز آلمان در اوایل ســال جاری 
سرمایه گذاری کرد. تقاضای اروپا همچنین درآمدهای نفت و گاز 
قطر را ساالنه ۶۷ درصد در نیمه اول امسال افزایش داد همچنین 
به این کشور اجازه داد تا در سه ماهه سوم ۶.۷ میلیارد دالر مازاد 

داشته باشد.

15. جمهوری فدرال برزیل
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۲.۷۱ میلیارد بشکه

جمهوری فدرال برزیل پنجمین کشــور بــزرگ جهان و اقتصاد 
بــزرگ در آمریکای التین اســت. بر خالف نفت ســبک که در 
خاورمیانه یافت می شــود، بیشــتر تولید نفت برزیل برای نفت 
ســنگین است. بزرگترین شرکت نفتی آن پترولئو برازیلیرو اس. 
آ -پتروبراس)Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras( است که یک 
شرکت دولتی اســت و در مرکز سیاست برزیل قرار دارد. بخش 
عمده ای از تولید نفت این کشــور در قسمت ساحلی دریا است و 
پترولئو برازیلیرو اس. آ. - پتروبراس بیش از ۷۰ درصد از تولید را 

به خود اختصاص داده است.

16. جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۲.۲ میلیارد بشکه

جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر یک کشور آفریقایی با اقتصاد 
بزرگ ۶۰۰ میلیارد دالری است که اغلب از طریق صادرات نفت 
تامین می شــود. این کشور همچنین عضو اوپک است و صادرات 
انرژی شــامل نفت، گاز و محصوالت پاالیش شــده بیش از ۹۰ 
درصــد از کل صادرات آن را تشــکیل می دهد. شــرکت دولتی 
نفت الجزایر شرکت سوناطراک می باشد، طبق قانون این کشور، 
هر شــرکت خارجی جویای کار در صنعت نفت الجزایر ملزم به 
همکاری با سوناطراک است. الجزایر در نوامبر ۲۰۲۲ روزانه ۱.۰۲ 

میلیون بشکه نفت عرضه کرد.

1۷. جمهوری اکوادور
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۸.۲۷ میلیارد بشکه

جمهوری اکوادور کشــوری در آمریکای جنوبی با تولید ناخالص 
داخلی ۲۲۹ میلیارد دالری است. صادرات نفت خام بخش بزرگی 
از صادرات کل کشور را تشکیل می دهد و در نهایت بیش از یک 
ســوم کل صادرات را نفت خام تشکیل می دهد. ذخایر نفت این 
کشور ۸.۲۷ میلیارد بشکه و آخرین بار در سال ۲۰۱۶ به روز شده 
است. عالوه بر این، تولید کنونی نفت اکوادور به طور تقریبی ۴۹۰ 
هزار بشکه در روز است و این کشور به دنبال افزایش این میزان به 
۶۰۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ است. تولید نفت آن توسط 
EP Petroecuador  مدیریت می شــود و این کشور یکی از اعضای 

سابق اوپک است.

18. پادشاهی نروژ
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۸.۱۲ میلیارد بشکه

پادشــاهی نروژ یک کشــور اروپایی است که ششــمین تولید 
ناخالص داخلی سرانه در جهان با ۷۸۱۲۸ دالر است. این کشور 
همچنین با تولید ۲.۲۶ میلیون بشــکه در روز یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت جهان اســت. نکته مهم این اســت که نروژ 
نقش مهمی در جایگزینی نفت روســیه برای نیازهای اروپا ایفا 
می کند و اکنون بزرگترین تامین کننده گاز اروپا اســت. عالوه بر 
این، پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین نیز باعث افزایش تولید 
نفت نروژ شده است زیرا انتظار می رود تولید نفت در سال آینده 

به ۴.۳ میلیون بشکه برسد.

19. جمهوری آنگوال
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۷.۷۸ میلیارد بشکه

جمهوری آنگوال یک کشور آفریقایی با تولید ناخالص داخلی ۲۱۳ 
میلیارد دالری اســت. نفت خام بزرگترین صادرات آن است که 
بیش از دو سوم درآمد ارزی آنگوال را تشکیل می دهد. درآمدهای 
نفتی آنگوال نیز منبع بحث و جدل بوده است، به طوری که مبالغ 
هنگفتی از خزانه گروه سونانگول که تا سال ۲۰۱۹ تولید نفت در 
این کشور را کنترل می کرد، بی حساب مانده است. آنگوال اکنون 
تولیــد نفت خود را از طریق نهاد جدیدی به نام آژانس ملی نفت، 

گاز و سوخت زیستی )ANPG( مدیریت می کند.

20. جمهوری آذربایجان
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۷ میلیارد بشکه

جمهــوری آذربایجــان یک کشــور اروپایی و آســیایی با ۱۶۰ 
میلیارد دالر اقتصاد اســت. در حالی که عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( نیست، با این وجود برای مدیریت تولید 
روزانه نفت خود از نزدیک با این ســازمان هماهنگ است. ذخایر 
نفت آذربایجان در ســال ۲۰۲۱ به هفت میلیارد بشــکه رسید؛ 
رقمی که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ به روز شد و توسط برآوردهای 
اوپک و بریتیش پترولیوم نیز تایید شده است. تولید روزانه ۵۵۰ 
هزار  بشــکه و عرضه مایعات آن در سال آینده ۸۰۰ هزار بشکه 

در روز برآورد می شود.

یک مقام مسئول مطرح کرد:

تا سال 1420 باید بحران 
گازی را تحمل کنیم
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گزیده خبر

رشد 3.5 برابری صادرات غیر نفتی بندر 
چابهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از رشد 3.5 برابری صادرات 
غیر نفتی بندر چابهار در 9 ماهه نخســت امســال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
سیســتان و بلوچستان، قاسم عسکری نسب با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون صادرات کاالهای غیر نفتی از بندر چابهار نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 3.5 برابر رشد داشته است اضافه کرد: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری 
کاال در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 5.5 درصد رشد داشته 
است.وی با اشاره به تفاهمات انجام گرفته با گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و همکاری این گروه در برقراری خطوط و سرویس های منظم کشتیرانی 
به مبدأ و مقصد بندر چابهار از روند افزایشی عملیات کانتینری و رشد آن نسبت 
به پارســال اشــاره و تأکید نمود: به دنبال همکاری خوب صورت گرفته توسط 
گروه کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی، هزینه های دریایی انتقال کانتینر 
از مبادی و مقاصد آســیای جنوب شرقی، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس 
به بندر چابهار کاهش پیدا کرده اســت.مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچســتان ارائه خدمات مطلوب تخلیــه و بارگیری به تمام گروه های کاالیی، 
کاهش هزینه های کاال و کانتینر و افزایش ترافیک کاال و کشتی در بندر چابهار 
را از اهداف اصلی اداره کل برای استفاده مطلوب از زیرساخت های ایجاد شده و 

توسعه فعالیت ها و کسب و کارهای مرتبط با دریا عنوان کرد.

توسط نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو صورت می گیرد
 کنترل ویژه قبل از تحویل هایما 

و سورن پالس
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو اعالم کرد: در راستای افزایش کیفیت 
محصوالت ایران خودرو هم زمان با طرح تحول کیفی، خودروهای خانواده هایما 
مشــمول بسته های تشویقی و جبرانی شد.ایکوپرس- پس از اجرای موفق طرح 
تحول کیفی که با خودروی تارا آغاز شد و تخصیص بسته تشویقی به دارندگان 
این خودرو، ارایه طرح تشــویقی خودروهای گروه هایما در دســتور کار حوزه 
خدمات پس از فروش ایران خودرو قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
ایساکو، معاون خدمات پس از فروش این شرکت گفت: با توجه به اجرای طرح 
تضمین کیفیت موتور و قــوای محرکه محصوالت گروه هایما از ابتدای دی ماه 
امسال بسته های تشویقی به دارندگان این خودروها تعلق خواهد گرفت.ماشااله 
وردینــی تصریح کرد: در این طرح با توجه به اطمینانی که در خصوص کیفیت 
محصوالت مذکور ایجاد شــده است، پیش بینی شده که این خودروها دست کم 
در شش ماهه اول گارانتی خود نیازی به مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش 
برای ایرادهای موتور و گیربکس نخواهند داشــت، اما اگر به دلیل ایراد فنی در 
این بازه به نمایندگی های مجاز مراجعه کنند، بیش تر از دو روز در نمایندگی ها 
متوقف نمی شوند.وی در ادامه افزود: تمام اقدامات حوزه خدمات پس از فروش 
ایران خودرو در شرکت ایساکو بر مبنای افزایش رضایت مشتریان برنامه ریزی و 

اجرا می شود و این طرح نیز در همین راستا به اجرا درآمده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
آزمایشگاه جامع معدن شمال غرب ظرفیت 

های فراملی دارد
تبریز – وحید خوش زرع: رییس ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت آذربایجان شــرقی اعــالم کرد: 
راه اندازی آزمایشــگاه جامع معدن و صنایع معدنی 
منطقه شــمال غرب در شهرستان مرند موجب شد 
که این مرکز آزمایشــگاهی از ظرفیت های خدماتی 

فراملی برخوردار شــود.صابر پرنیان افزود: شرکت ملی صنایع مس ایران و 
به تبع آن مجتمع مس ســونگون با اتخاذ تصمیم درســت برای راه اندازی 
آزمایشــگاه جامع معدنی و صنایع معدنی شــمال غرب در شهر مرند، گام 
تازه ای در استفاده از ظرفیت های منطقه ای برای به فعل رساندن قابلیت 
های بالقوه معدن مس ســونگون برداشت.وی اضافه کرد: این آزمایشگاه به 
دلیل داشتن تجهیزات به روز و توان اساتید دانشگاه تبریز می تواند عالوه بر 
منطقه شمال غرب کشورمان به واحدهای معدنی و فعاالن معدن جمهوری 
های آذربایجان و ارمنستان، ترکیه و عراق نیز خدمات دهد.وی پیش بینی 
کرد با نهادینه شدن خدمت آزمایشگاه جامع معدن و صنایع معدنی منطقه 
شمال غرب در شهرستان مرند، اقتصاد بخش معدن این بخش از کشورمان 
دچار تحول شود.پرنیان با اشاره به رتبه نخست معدنی آذربایجان شرقی در 
کشــور با داشتن بیش از هشت میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده و 
وجود دانشگاه های معتبری چون دانشگاه تبریز و سهند گفت: بدون شک 
تبلور هم افزایی حوزه دانشگاه و معدن در قالب فعالیت های آزمایشگاه جامع 
معدن و صنایع معدنی مرند می تواند زمینه ســاز اتفاقات مفیدی در بخش 

معدن به عنوان یک فعالیت اشتغال زا و ثروت آفرین شود.

خصوصی بودن، کیفیت و رضایت مشتری از 
ارکان گروه بهمن است

مدیران گروه بهمن از عرضه پیکاپ G9 و 
خودروهای تجاری جدید در ســال ۱۴۰۲ 
خبــر دادند. آنها وعده دادند که قیمت این 
محصــوالت همچون محصوالت پیشــین 
منصفانه خواهد بود چرا که مشتریان گروه 

بهمن عضو یک خانواده هســتند و خشــنودی و رضایت مشتری از ارکان 
اساسی گروه بهمن اســت.بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن و پارسا 
نوری معاون فنی و مهندســی بهمن موتور در نشست خبری این گروه در 
هجدهمین نمایشــگاه خودروی اهواز به ســواالت خبرنگاران پاسخ دادند.

خصوصی بودن، کیفیت و رضایت مشــتری از ارکان گروه بهمن است.بیوک 
علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در تشریح سه رکن اساسی فعالیت های این 
گروه گفت: بهمن شرکتی کامال خصوصی بوده و عمده فعالیت گروه بهمن 
در حوزه خودرو تعریف شده است.وی در تشریح دومین رکن فعالیت  گروه 
بهمن گفت: کیفیت را با هیچ چیزی عوض نمی کنیم. ادعا نداریم در کیفیت 
بی همتا هســتیم ولی کیفیت برای ما یک رکن اســت.بیوک علیمرادلو در 
بیان ســومین رکن فعالیت گروه بهمن گفت: رضایت و خشنودی مشتریان 
از ارکان فعالیت بهمن اســت. از سالیان گذشته همواره پیشرو بوده ایم و در 
بحث کیفیت خدمات استاندارهای جدیدی را ایجاد کرده ایم. وی در همین 
خصوص افزود: برای اولین بار مرکز رضایت و خشــنودی مشــتریان را راه 

اندازی کردیم. مشتریان عضوی از خانواده ما هستند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش ۲۰ درصدی نرخ قطعات 

خودرو
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشــور خاطر نشــان کرد: 7۰ درصد قطعات خودرو در داخل 
کشــور تهیه و تولید می شــود اما بازار با نرخ دالر قیمت های 
خــود را تنظیم می کند.محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه قطعه ســازان عمده با ارز 
نیمایی اقدام به واردات می کند، گفت: نوســان های نرخ ارز بر 
قیمت قطعات خودرو در بــازار تاثیر روانی می گذارد از این رو 
شاهد افزایش نرخ این قطعات در بازار لوازم یدکی هستیم این 
در حالیســت که قیمت قطعات برای مصرف کننده عمده که 
خودروسازان هســتند چندان ملموس نیست و در کوتاه مدت 
خود را نشان نمی دهد.به گفته وی؛ بازار لوازم یدکی به صورت 
آنی از نوســان های نرخ ارز تاثیر می پذیرد اما از ســوی دیگر 
روند کاهشی شدن قیمت آنها کند است.رئیس انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان خــودرو با بیان اینکه نرخ 
ماهی صید شــده از دریا نیز از نوســان های نــرخ ارز تبعیت 
می کنــد، تصریح کــرد: 7۰ درصد قطعات خــودرو در داخل 
کشــور تهیه و تولید می شــود اما بازار با نرخ دالر قیمت های 
خود را تنظیــم می کند.نجفی منش عرضه خودرو در بورس را 
راهکار برون رفت خودروســازان از شرایط ضرر و زیان عنوان 
کرد و افزود: خودروهای داخلی باید در بورس عرضه شــوند تا 
قیمت آنها واقعی شــود؛ به نظر می رسد اگر تمام خودروهایی 
تولیدی در بورس شــوند بازار خودرو به تعادل برسد.این فعال 
اقتصادی با بیان اینکه دولــت امکان افزایش قیمت خودرو را 
ندارنــد، گفت: هرگونه افزایش نرخ خودرو از ســوی دولت با 
مخالفت های شــدید همراه خواهد شــد از این رو برای از بین 
بــردن فاصله قیمتــی از کارخانه تا بازار تنهــا راهکار عرضه 
خودروهای داخلی در بورس اســت.به گفته نجفی منش؛ اگر 
اختالف قیمت بین کارخانه و بازار از بین برود تردید نداشــته 
باشید که دیگر شاهد صف های طوالنی برای خرید خودرو در 
بازار نخواهیم بود.وی نسبتی بین واردات خودرو و ایجاد تعادل 
در بازار خودرو در داخل کشــور برقــرار نکرد و افزود: عده ای 
در کشــور عالقه دارند که خودرو خارجی سوار شوند و به نظر 
می رســد عرضه اینگونه خودروها نیاز بخشی از بازار را تامین 
کند. اگر زیان از تولید داخلی از بین برود خودروســاز داخلی 
می توانــد به میزان کافی تولید و محصــوالت خود را در بازار 
عرضه کند.همچنین در ایــن رابطه عبدالرضا محمدی رئیس 
اتحادیه دارندگان تعمیرگاه ها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشاره به افزایش نرخ لوازم یدکی در بازار، گفت: فروش 
لوازم یدکی کاهش پیدا کرده اســت و شاید مغازه داران برای 
پاس کردن چکی که از روزهای گذشــته کشیده اند و برای پر 
کردن حساب بانکی اقدام به فروش کند اما در مجموع فروش 

لوازم یدکی در بازار ریزش کرده است.
وی با اشــاره به افزایش روزانه نرخ لوازم یدکی، گفت: قیمت 
قطعــات خــودرو در ۲ هفته اخیر حــدود ۲۰ درصد افزایش 
داشته اند.این فعال صنفی در پایان بیان کرد: اتحادیه نرخ نامه 

مصوب برای دستمزد مکانیکی ها اعالم نکرده است.

تاثیرات تغییر نرخ پایه در بورس کاال

 نگرانی وزارت صمت صحیح نیست
عضو شــورای عالی بورس درباره دالیل مخالفت وزارت صمت با 
تغییر نرخ پایه اظهار داشــت: وزارت صمت نگران این اســت که 
این مصوبه التهاب در بازار را افزایش دهد و قیمت رقابت شــده 
کشف شده را هم باال ببرد که معتقدم این نگرانی صحیح نیست 
چراکه این مصوبه تنها به بــازار پیام و عالمت کاهش هیجان را 
می دهد و تجربه نشــان داده که بازار پس از مدتی مسیر خود را 
پیدا می کند و فقط در دوره زمانی رانتی از تولیدکننده به دالل و 
واسطه  ها منتقل می شود.احسان دشتیانه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه معامالت در بورس 
کاال از دالر نیمایی تا سقف نرخ بازار توافقی اظهار داشت: اساسا 
در بورس های کاالیی دنیا قیمت پایه توسط عرضه کننده تعیین 
می شود. در ایران از آنجایی که با جهش های تورمی ناشی از نرخ 
ارز و رویدادهای خاص اقتصادی مواجه هســتیم، در تعیین نرخ 
پایه مداخالتی انجام می شــود که همین اقدام شاید بورس کاال 
را مسیر مشخص شــده دور و منحرف کرده  است.وی ادامه داد: 
بورس کاال کمیته بــازار دارد که بر روی نرخ ها نظارت می کند و 
نرخ های خارج از حالت عادی یعنی هم نرخ های باال و هم نرخ های 
پایین را رد کرده و می کند. باید توجه داشت که در نرخ های پایین 
هم ممکن است بورس کاال ابزاری برای انجام معامله ای باشد که 
منجر به تضییع حق ســهامداران شود و جلوی ارزان فروشی هم 

در بورس کاال هم گرفته می شود. عضو شورای عالی بورس با بیان 
اینکه اخیرا اختالفی درباره تعیین ســقف نرخ های پایه  براساس 
محاسبات قیمت صادراتی کاال و ارز نیمایی یا براساس محاسبات 
قیمت وارداتی و براساس هزینه های واردات و مدل های دیگر ایجاد 
شده، گفت: می دانیم در عرضه های بورس کاال رقابت های باالیی 
رخ می دهــد و اتفاقا تعیین نرخ پایه غیــر واقعی ورود هیجانات 
کاذب به بــازار را افزایش می دهد. وقتی قیمت ها به صورت غیر 

واقعی کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن فراتر از نیاز خواهد بود از 
این رو واقعی کردن قیمت پایه به کاهش و واقعی شدن رقابت ها 
کمک می کند چراکه افزایش رقابت هیجان کاذب بیشتری را در 
بازار ایجاد می کند. دشتیانه تاکید کرد: این مصوبه بورس کاال با 
این هدف انجام شــد که به عرضه کننده اجازه دهد ســقف نرخ 
پایه را باال ببرد آن هم برای کاالهایی که رقابت های ســنگین و 
غیر عادی دارند. عضو شــورای عالی بورس با اشــاره به انتقادات 

دربــاره اثر تورمی تغییر نرخ پایه از نیمه بــه دالر توافقی اظهار 
داشت: وقتی نرخ پایه واقعی نیست رقابت باال می رود و قیمت را 
افزایش می دهد. در شرایطی که قیمت کشف شده یکسان است، 
با واقعی شــدن نرخ پایه رقابت های غیر واقعی همراه با هیجان 
کاذب حذف می شوند. در واقع بازار این کاال را به قیمتی می خرد 
که صرفه دارد و آن نرخ تقریبا شبیه به نرخ توافقی است. بنابراین 
این اقدام اثر تورمی نخواهد داشت و باعث واقعی تر شدن رقابت و 
معامالت در بورس کاال می شود. توجه داشته باشید که این همین 
افزایــش قیمت در روند رقابت اتفاق می افتاد از این رو تغییر نرخ 
پایه باعث می شود که هیجان کاذب در بازار از بین برود. وی ادامه 
داد: طبق مصوبه بورس کاال به عرضه کننده اجازه داده می شــود 
که نرخ پایه را بین نرخ ارز نیمایی و بازار توافقی در نظر بگیرند و 
تعیین کنند و اگر تقاضایی با نرخ پایه توافقی وجود نداشته باشد 
طبیعتا نرخ پایه تا نرخ نیمایی می تواند کاهش پیدا کند و البته در 
حاضر برای بسیاری کاالها گاها بیش از 3۰ درصد رقابت صورت 
می گیرد و برای این رقابت هم محدودیتی نمی توان قائل شــد و 
جلــوی آن را نمی توان گرفــت. در واقع هدف این مصوبه بورس 
کاال این اســت که رقابت ها در همان نرخ های پایه انجام شوند و 
جلوی رقابت های کاذب گرفته شــود و در بازار هیجانات افزایش 
نیابد. عضو شورای عالی بورس با اشاره به تاثیر این اقدام در بازار 
ســرمایه گفت: حتما تاثیر مثبت در بازار سرمایه خواهد داشت و 
باعث تقویت رقابت شرکت های بورسی می شود. وی درباره دالیل 
مخالفت وزارت صمت با تغییر نرخ پایه اظهار داشت: وزارت صمت 
نگران این اســت که این مصوبه التهاب در بازار را افزایش دهد و 
قیمت رقابت شــده کشف شــده را هم باال ببرد که معتقدم این 
نگرانی صحیح نیست چراکه این مصوبه تنها به بازار پیام و عالمت 

کاهش هیجان را می دهد.

رئیــس اتاق مشــترک ایران و قزاقســتان 
خاطر نشــان کرد: مذاکرات خوبی در حوزه 
کریدوری بیــن ایران و قزاقســتان صورت 
گرفت و کارهای آزمایشی آن انجام و کاالها 
در این مسیر مبادله می شــوند.امیر عابدی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به تشــکیل کمیسیون مشترک 
بین ایران و قزاقســتان، گفت: در حال حاضر در ابتدای مسیر تشکیل کمیسیون 
مشــترک بین دو کشور هســتیم و نقطه  نظرات در حوزه قزاقستان هنوز نهایی 
نشده است. دســتگاه های مختلف در حال جمع بندی موضوعات مطرح شده در 
کمیســیون مشــترک دو کشور هستند و به نظر می رســد که در ۲ هفته آینده 
نقشــه راه کمیسیون مشترک ایران و قزاقســتان تدوین شود.این فعال اقتصادی 
قزاقســتان را به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر فرآورده های گوشت قرمز و دام 

ســبک در منطقه معرفی کرد و افزود: قزاقستان می تواند یکی از تامین کنندگان 
اصلی گوشــت قرمز در منطقه باشد این امکان وجود دارد که همکاری های قابل 
توجهی در این زمینه با دو کشور برقرار شود. اما هم اکنون تجارت در این زمینه 
ایجاد نشده و برزیل اصلی ترین تامین کننده گوشت ایران محسوب می شود.وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا قزاقستان توان تولید و صادرات گوشت منجمد و گرم 
به ایران را دارد؟ تصریح کرد: پاسخ به این پرسش مثبت است اما اینکه چرا تا به 
امروز تولیدات گوشتی قزاقستان در ایران معامله نشده است به مناسبات داخلی 
باز می گردد شــاید در این میان بحث تامین ارز و شبکه توزیع و .. اهمیت داشته 
باشند.رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقســتان ادامه داد: کریدور اینچه برون بین 
ایران و قزاقســتان فعالیت دارد اما فعالیت این کریدور چندان چشم گیر نیست و 
اینکه چرا کمتر استفاده می شود به اصل تقاضا بازار باز می گردد. باید این نکته را 
در نظر داشت که قزاقستان مسیر ترانزیتی شناخته می شود و مسیر مبدا و تامین 

کننده کاالها در حوزه کریدورها قلمداد نمی شود و در حوزه گذرگاه هاست.به گفته 
عابدی؛ مذاکرات خوبی در حوزه کریدوری انجام و کارهای آزمایشــی انجام شده 
است و کاالها در این مسیر تبادل می شوند.وی روند تجارت ایران و قزاقستان در 7 
ماه نخست سال جاری را رو به رشد دانست و افزود: کشاورزی یکی از ظرفیت هایی 
است که می توان به آن توجه ویژه کرد اما پتانسیل  دو کشور در زمینه صادرات و 
واردات و حجم ترانزیت قابل توجه است. همچنین در حوزه تجارت خدمات فنی 
و مهندســی و  صنعت ساختمان ظرفیت قابل توجهی برای دو کشور وجود دارد.
این فعال اقتصادی با اشــاره به لغو روادید به مدت ۱۴ روز بین دو کشور ایران و 
قزاقســتان، گفت: این موضوع در گام اول می تواند به توسعه تجارت و رفع موانع 
تجارت بین دو کشور کمک کند. همچنین تعرفه ها بین دو کشور اوراسیایی شده 
است؛ قزاقستان دومین کشور قدرتمند منطقه است که فاقد هر گونه تحریم است 
و از نظر جغرافیای سیاســی تعامالت خوبی بــا دنیا دارد که 9۰ درصد کاالها در 
لیست حذف تعرفه ها قرار گرفته اند. رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان با بیان 
اینکه باید در زمینه توسعه بنادر، حمل و نقل و لجستیک و ناوگان ها سرمایه گذاری 
انجام شود، گفت: ثبات در سیاست های تجاری و ارزی در داخل پیش شرط توسعه 

تجارت بین دو کشور است.

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان مطرح شد:

تشکیل کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان
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“وتعاون« مجدد رکورد زد
“وتعاون« در آذرماه به تراز مثبت ۲۸۱ 

درصدی دست یافت
شرکت بیمه تعاون در گزارش فعالیت منتهی به آذر ماه سال جاری میزان درآمدی 
که از فروش حق بیمه به بیمه شدگان تحت پوشش خود به ثبت رساند برابر با ۲۲۵ 
میلیارد تومان بود و همچنین »وتعاون« از ابتدای سال مالی )منتهی به اسفندماه 
۱۴۰۱( تا پایان آذرماه از فروش حق بیمه به درآمد تجمیعی یک هزار و ۵۷ میلیارد 
تومانی دست یافت.میزان خسارتی که شرکت بیمه تعاون در آذرماه پرداخت کرد 
برابر با مبلغ ۵۹ میلیارد تومان بود که با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شد و از ابتدای 
ســال تا پایان نهمین ماه از ســال مالی نیز میزان پرداختی خود را ۴۷۲ میلیارد 
تومان اعالم کرد، الزم به ذکر اســت که »وتعــاون« در آذرماه به تراز مثبت ۲۸۱ 
درصدی دســت یافت. “بر اساس فعالیت ماهانه »وتعاون« در هشتمین ماه از سال 
مالی میزان درآمد ۱۰۵ میلیارد تومانی را از خود بر جای گذاشت اما؛ در این دوره 
ماهانه وتعاون با رشد ۱۱۳ درصدی به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومانی رسید و همچنین 
نســبت به دوره مشابه سال گذشــته نیز با افزایش ۱۸۱ درصد روبه رو بود، میزان 
درآمد تجمیعی که این شرکت بیمه ای در ۹ ماه گذشته به ثبت رساند در مقایسه 
با ســال گذشــته افزایش ۳۸ درصدی را تجربه کرد.همان طور که در نمودار فوق 
مالحظه می کنید »وتعاون« از ابتدای سال مالی تاکنون بیشترین میزان درآمدزایی 

را در پایان شهریورماه از خود بر جای گذاشته بود.

باشگاه مشتریان بانک تجارت با جشنواره به 
استقبال زمستان رفت

باشــگاه مشــتریان بانک تجارت در سه ماهه پایانی ســال ۱۴۰۱ جشنواره 
زمستانی را برای اعضای این باشگاه برگزار می کند.به گزارش اداره روابط عمومی 
و ارتقاء ســرمایه اجتماعی بانک تجارت، باشگاه مشــتریان این بانک در این 
جشنواره که با شعار » به پاس همراهی شما، به وقت قدردانی ما« از اول دی 
ماه تا ۲۹ اسفند امسال برگزار می شود، جوایز ارزنده ای را برای اعضای باشگاه 
در نظرگرفته که این جوایز کمک هزینه ۳ میلیارد ریالی خرید خودرو، ده ها 
گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند و کنسول بازی را شامل می شود. همچنین 
در این جشــنواره فرصت برای تمامی شرکت کنندگان مهیاست که با کسب 
۱۰۰۰ امتیاز در طول مدت جشنواره و بدون نیاز به قرعه کشی،از اعتبار ماهانه 
bnpl یکصد میلیون ریالی بانک تجارت بهره مند شوند.در این جشنواره دعوت 
از دوســتان) به ازای هر نفر( ۱۰۰امتیاز، نصب همراه بانک تجارت )یکبار برای 
هر فرد( ۱۰۰ امتیاز، نصب اپلیکیشن باجت )یکبار برای هر فرد( ۱۰۰ امتیاز، 
میانگین موجودی حســاب) به ازای هر ۱۰ میلیون ریال در ماه به اســتثنای 
حساب بلند مدت( ۴۰ امتیاز، ورود به سایت باشگاه ) هر ماه یکبار( ۴۰ امتیاز، 
تراکنش از همراه بانک )کارت به کارت، خرید شارژ، پرداخت قبض(۲ امتیاز و 
هر تراکنش با کارت تجارت )کارت به کارت، خرید شــارژ، پرداخت قبض( ۱ 

امتیاز برای شرکت کنندگان در این جشنواره به همراه خواهد داشت.

درحالی که هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن سال جاری، 
حدود یک هفته قبل ۱۰۸ هزار تومان قیمت داشت، اکنون 
قیمت این اوراق به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رســیده است.
به گزارش ایســنا، بررســی آخرین وضعیــت قیمت اوراق 
مســکن حاکی از این اســت که هر برگ اوراق وام مسکن 
)تسه( در فروردین سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان، در 
اردیبهشــت ماه ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان و در خرداد ماه نیز 

۱۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد.هر برگ اوراق تسهیالت 
مســکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ 
تومان،  در مرداد سال گذشته ۱۲۰ هزار تومان و در شهریور 
سال گذشــته ۱۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می شود.

این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان، 
در آبان مــاه ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ تومــان و آذرماه ۱۲۰ هزار و 
۴۰۰ تومان قیمت دارد.اوراق تســهیالت مسکن در دی  و 
بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۲۰ هزار تومان و ۱۲۰ 
هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق در سال جاری 
۱۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس 

همین قیمت نوشته شده است.
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 

میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام 
باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تسه ۱۲۰ هزار و ۱۰۰ تومانی، ۴۸ میلیون 
و ۴۰ هــزار تومان می شــود.همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ 
میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ 
۱۹ میلیــون و ۲۱۶ هزار تومان خریــداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به ۶۷ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ 
میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت 

کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تســهیالت مســکن 
خریــداری کنند که هزینه آن ۹۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان 
می شــود که همراه با هزینه ۱۹ میلیون و۲۱۶  هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تســهیالت مســکن 
خریــداری کنند، در مجموع باید ۱۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار 
تومان پرداخت کنند.سقف این تسهیالت برای مراکز استان 
و شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها 
به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.
با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این 
شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
مجردهــا باید ۳۸ میلیــون و ۴۳۲ و متاهل ها نیز باید ۷۶ 

میلیون و ۸۶۴ هزار تومان پرداخت کنند.

گزیده خبر

انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲3 درصد 
در بانک آینده

در پی ابالغ بانک مرکزی ج.ا.ایران، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، 
ویــژه ســرمایه گذاری )عام( در بانک آینده اعالم شــد.این اوراق با نرخ ســود 
علی الحساب ۲۳ درصد ساالنه منتشر می شود.مدت این اوراق، حداکثر یک ساله 
بوده و عرضه اولیه آن در بازار پول )از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها( و 
بازار سرمایه )با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ایران و تابع قوانین بازار سرمایه(، صرفاً به 

اشخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال، امکان پذیر است.

معرفی حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبط با آن

 بر اســاس مفاد »دســتورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبط با آن«، سپرده های مفتوحه یا جدید تمامی »اشخاص حقوقی«، به عنوان 
»حســاب تجاری« محسوب می شــوند. درخصوص »اشخاص حقیقی« شرایط 
متفاوت است؛ به نحوی که تمام سپرده های »اشخاص حقیقی«، »غیر تجاری« 
قلمداد شده است؛ مگر آن که »سازمان امور مالیاتی کشور« یک یا چند سپرده 
بانکی یک فرد را به عنوان »حســاب تجاری« به بانک مرکزی ج.ا.ا، اعالم  نماید. 
ازآن جا که صاحبان کســب وکار همگی به  موجب قانون باید نزد »سازمان امور 
مالیاتی کشور« دارای »پرونده مالیاتی« و »شماره اقتصادی« باشند، این اشخاص 
باید اطالعات حســاب های تجاری خود را به روش های تبیین شده توسط بانک 

مرکزی به سازمان مذکور اعالم کنند

مشارکت فعال در رخدادهای اجتماعی و 
فرهنگی، اولویت بانک ایران زمین است

با هدف گســترش فرهنگ کتاب خوانی و ترغیــب نوجوانان و دانش آموزان به 
خواندن کتاب، مدیر و معاون شــعب اســتان های خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچســتان بانک ایران زمین با مســئوالن اداره آموزش و پروش این استان 
دیــدار کردند.به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار حســن رضا یزدانی مدیر 
شعب استان در خصوص نحوه ارائه خدمات بانک ایران زمین در حوزه بانکداری 
دیجیتال، پرداخت، تسهیالت و ضمانتنامه توضیحاتی را ارائه کرد.حسن رسائی 
مقدم معاون شعب استان در این جلسه ضمن ابزار خرسندی از ایجاد تعامل بین 
بانک و اداره آموزش و پرورش استان، گسترش بیشتر این همکاری را گامی موثر 
در جهت تشــویق دانش آموزان به فرهنگ کتابخوانی بیان کرد و گفت: یکی از 
اولویت های بانک ایران زمین حضور و مشــارکت فعال در رخدادهای اجتماعی 
و فرهنگی اســت.در ادامه سید علیرضا موســوی نژاد رئیس اداره کل آموزش و 
پرورش استان خراسان جنوبی ضمن تقدیر از حضور بانک ایران زمین و تامین 
بخشــی از هزینه های خرید کتاب برای دانش آمــوزان جهت برگزاری رخداد 

کتابخوانی، این مهم را سرآغاز گسترش ارتباط بانک با این سازمان دانست.

پرداخت تسهیالت ازدواج بانک توسعه تعاون 
به 4 هزار میلیارد ریال نزدیک شد 

بانک توســعه تعاون از ابتدای ســال جاری تا پایان آذرماه ۳۹۱۵ میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه تعاون، در ۹ ماه اول امسال ۲۸۵۸ فقره تسهیالت ازدواج پرداخت 
شده است.براین اساس، با توجه به عملکرد مناسب شعب بانک توسعه تعاون در 
سراسر کشور میزان افراد در صف انتظار دریافت تسهیالت به شدت کاهش یافته 
است. میزان افراد در صف انتظار تا پایان آذر ۴۱۳۸ نفر بوده است که به محض 
تکمیل مدارک نسبت به کارسازی تسهیالت آنها اقدام می شود.تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها اول فروردین ۱۳۹۷ است 
و تاکنون تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند ، پرداخت می شود.
برای هر یک از زوج ها یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره باز پرداخت 
۱۰ ساله اعطا می شود.تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۱ برای زوج 
های زیر بیســت و پنج ســال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و 

پانصد میلیون ریال تعیین شده است.

پرداخت ۲3 درصد سود با اوراق سپرده 
سرمایه گذاری بانک کارآفرین

پس از صدور مجوز انتشــار گواهی سپرده مدت دار از سوی بانک مرکزی، اوراق 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( بانک کارآفرین با نرخ سود 
۲۳درصد در شــعب این بانک عرضه می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین؛ این اوراق به صورت الکترونیکی، با نام،با سررسید یک ساله، معاف از 
مالیات، قابل انتقال به غیر و با نرخ سود ۲۳درصد ساالنه از تاریخ انتشار خواهد 
بود.پرداخت ســود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات 
است و بازخرید قبل از سر رسید آن نزد در شعب بانک کارآفرین امکانپذیرخواهد 
بود.الزم به ذکر است، فروش این اوراق صرفا به اشخاص حقیقی ایرانی باالی۱۸ 
ســال و بصورت الکترونیکی بوده و برگه سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد؛ 
لذا اطالع حفظ و نگهداری رسیدصادره گواهی سپرده ضروری است.مجوز انتشار 
اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در نشست روز۳دی  سال 
جاری هیات عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شــبکه بانکی کشور 

ابالغ شد.

بانکداری قرض الحسنه را در کشور تثبیت 
خواهیم کرد

رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشــتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران 
تأکید کرد: کماکان تالش خواهیم کرد ضمن تبیین ارزش هنجاری و اعتباری 
قرض الحســنه برای افکار عمومی، بانکداری قرض الحسنه را در کشور تثبیت 
کنیم.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »دکتر روح اهلل 
قاسمیان« در گفت وگو با جام جم آنالین اظهار داشت: از زمان سر کار آمدن 
دولت انقالبی و مردمی ســیزدهم و در یک ســال اخیر، بانک قرض الحسنه 
مهر ایران گام های بلندی را در راســتای توسعه ارزش قرض الحسنه برداشته 
اســت.وی افزود: هم اکنون ما شاهد شــکل گیری یک شبکه پویای اعتباری، 
معامالتی و بانکی بر مبنای مبادالت قرض الحســنه هستیم. شکل دهی این 
شبکه علی رغم همه تالش ها و سختی هایی که داشته، الگویی برای مشتریان 
و مدیران بانکی کشــور است.قاسمیان یادآور شــد: اعطای وام، ارائه خدمات 
مســتمر اعتباری، مشتری مداری، صدور ضمانت نامه های الزم و... جملگی در 
شبکه وسیع اعتباری ایجاد شده توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران جایگاه 

ویژه خود را دارند.

برای اولین بار در نظام بانکی کشور
»چکنو« چک امن دیجیتال بانک صادرات 

ایران عملیاتی شد
چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران با عنوان »چکنو« در مراســمی با حضور 
مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل و مدیران ارشد 
بانک صادرات ایران و اصحاب رســانه در برج سپهر رونمایی و برای اولین بار در 
نظام بانکی عملیاتی شد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، چک امن 
دیجیتــال بانک صادرات ایران با نام اختصاصی »چکنو« با حضور ســید عباس 
حســینی معاون بانک،  بیمه و شــرکت های دولتی و قربان اسکندری مدیرکل 
دفتر امور بانکــی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهران محرمیان معاون 
فناوری هــای نوین بانک مرکزی، بابک رضایی راد مدیرعامل شــرکت خدمات 
انفورماتیک، سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران، اعضای هیئت مدیره، 
هیئت  عامل و مدیران ارشــد بانک صادرات ایران در سامانه همراه بانک صادرات 
ایران عملیاتی و مورد بهره برداری قرار گرفت.با عملیاتی شــدن »چکنو«، بانک 
صادرات ایران به عنوان بانک پیشــرو برای تســهیل داد و ستد، کاهش هزینه 
مبادالت، ارتقای سرعت معامالت در فضای کسب و کار و افزایش کارایی چک، 
»چــک امن دیجیتال« را به عنوان خدمتی نوین ارائه کرد و مشــتریان، فعاالن 
اقتصادی و بازرگانان می توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن 
ریسک ها و نگرانی های موجود در مورد چک های کاغذی به صورت غیرحضوری 

و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.

پرداخت بیش از ۸3 هزار فقره تسهیالت 
توسط بانک سپه در آذرماه

بانک ســپه در آذرماه ســال جاری بیش از ۳۲ هزار میلیــارد ریال در قالب 
بیش از ۸۳ هزار فقره تســهیالت در حوزه های مختلف پرداخت کرده است. 
بانک ســپه آذرماه ســال جاری بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال در قالب بیش 
از ۸۳ هزار فقره تســهیالت در حوزه های کمک ودیعه مسکن، قرض الحسنه 
ازدواج، فرزندآوری، وام بدون ضامن و قرض الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد 
و ســازمان بهزیستی پرداخت کرده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
سپه، این بانک به منظور اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی از تاریخ ابالغ طرح 
تسهیالت بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال، از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان 
آذرماه سال جاری، برای بیش از ۵۳۹ هزار فقره پرونده، معادل ۱۵۵ هزار و ۸۰ 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده که از این میزان ۱۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد 
ریال تســهیالت در قالب ۶۲ هزار و ۳۱۷ فقره پرونده مربوط به آذرماه سال 
جاری است.همچنین بانک سپه که در زمره بانک های برتر درزمینه پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج است.

معاون بانک مرکزی مطرح کرد:

میزان چک های برگشتی نصف شد
در حالی که در سال ۹۶ روزانه ۱۰ نفر به دلیل چک برگشتی به 
زندان می رفتند امروز هر دو روز یک نفر به دلیل چک برگشتی 
به زنــدان می رود.به گــزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، مهران 
محرمیان در مراســم رونمایی از ســامانه »چکنو« با بیان اینکه 
قانون جدید چک ۱۷ مرحله سنگین داشت که امروز ۱۶ مرحله 
ســخت این قانون به اجرا رسیده و تنها یک مرحله باقی مانده، 
اظهار داشــت: بیش از یک میلیون نفر ســاعت بر روی مباحث 
فنی این قانــون کار کرده اند و همین قانون جدید باعث کاهش 
چک برگشتی شده  اســت.وی ادامه داد: در حالی که سال های 
گذشته میزان چک های برگشتی ۱۵ درصد بود این روند پس از 
اجرای قانون جدید کاهشــی بود و در آذر ماه امسال به ۷ درصد 
رسید.معاون بانک مرکزی با بیان اینکه یک مرحله باقی مانده از 
۱۷ مرحله قانون جدید بزودی عملیاتی می شود، گفت: در حال 
حاضر در مرحله ای هستیم که براساس عملکرد هر فرد چک های 
ارائه شــده به آن رنگ های مخصوصی دارد و از ســفید تا قرمز 
رنگ بندی شده  و هر رنگ نشان دهنده وضعیت فرد صاحب چک 
است و در واقع افراد اعتبارسنجی می شوند و با ادامه اجرای این 
قانون میزان چک برگشــتی کمتر هم می شود.محرابیان با بیان 
اینکه با اجرای قانون جدید چک میزان کالهبرداری و زندان های 
چک برگشتی کمتر شده ، افزود: در حالی که در سال ۹۶ روزانه 
۱۰ نفر به دلیل چک برگشــتی به زندان می رفتند امروز هر دو 
روز یک نفر به دلیل چک برگشــتی به زندان می رود.وی گفت: 
با چک های الکترونیکی و دیجیتال مشــکالت و مسائل مربوط 

به چک های کاغذی را کاهش می دهند اما قرار نیســت دســته 
چک کاغذی حذف شــود و بلکه زیســت بوم جدیدی را ایجاد 

کرده ایم.معاون بانک مرکزی ادامه داد: قرار نیســت تغییری در 
چک صیادی داشته باشیم و البته کسی که چک الکترونیکی و 

دیجیتال دریافت می کنند ملزم به این نیستند که حتما خودشان 
هم دســته چک دیجیتال داشته باشند و مزیت چک دیجیتال 
این اســت که افــراد می توانند چک  را به صــورت غیرحضوری 
نقد کنند.همچنین عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد، در این 
مراسم با بیان اینکه چک دیجیتال در ادامه مباحث و برنامه های 
بانکداری دیجیتال اســت، اظهار داشت: امروز در جریان اجرای 
بانکداری دیجیتال مردم از ســفته و برات الکترونیکی استفاده 
می کنند و شاهد حرکت به ســمت بانکداری دیجیتال هستیم 
که امروز هم یکی از محصوالت آن چک دیجیتال اســت.وی با 
بیان اینکه بانکداری دیجیتال بدون در نظرگرفتن عصر و اقتصاد 
دیجیتال محقق و میسر نمی شود، گفت: تعریف عصر دیجیتال 
این است که همه مردم بتوانند در تولید دانش و داده و انتقال و 
ذخیره سازی و به کارگیری آن دخالت و مشارکت داشته باشند.

حسینی با اشاره به حذف موانع و فاصله در عصر دیجیتال ادامه 
داد: حــذف فاصله جغرافیایی و زمانــی، فاصله طبقاتی، حذف 
تفاوت جنســیتی از جمله مزایای عصر دیجیتال اســت و افراد 
می توانند در ۲۴ ســاعت شبانه روز خدمات دریافت کنند و این 
امکان فراهم شده که هزینه ها به صفر و به حداقل میل کند و از 
سوی دیگر با افزایش کاربران و شبکه سازی مجموعه ها به درآمد 
حداکثری و سودآوری می رســند.وی افزود: به طور قطع فراهم 
کردن امکان چک دیجیتال ارائه خدمات را ســرعت می بخشد و 
افراد ساعت ۲ شب هم می توانند خدمات مربوطه را دریافت کنند 

و مشکل بُعد مسافت هم حل می شود .

بنیانگذار دوج کوین معتقد اســت هنوز 
زمان وجود دارد که بیت کوین در سال 
جدید میالدی به ارزش ۱۰۰هزار دالری 
برسد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، 
بیلی مارکوس که در ســال ۲۰۱۳ دوج 
کوین را به همراه جکســون پالمر ایجاد 
کرده اســت، درباره قیمــت بیت کوین 
در توییتــر گفت کــه بیت کوین هنوز 
هــم می تواند به هدف دیرینه ۱۰۰هزار 
دالری برســد.توییت مارکــوس کــه 
در توییتر با نام مســتعار »شیبتوشــی 
ناکاموتو« شــناخته می شــود، بســیار 
کنایه آمیز بود زیرا او توضیح داد، محرک 
اصلی بیت کوین از نظر وی چیست.وی 
می گوید که ســال ۲۰۲۲ نشــان داده 
اســت که بیت کوین نــه ذخیره کننده 
ارزش و نه محافظ تورم اســت.مارکوس 

بر اســاس وقایع امســال معتقد است 
که بیت کوین بیشــتر »اســباب بازی 
سوداگرانه برای قماربازان و کالهبرداران 
است«.طی سه سال گذشته، تیم دریپر، 

سرمایه گذار مشهور پیش بینی کرده بود 
که بیت کوین تا سال ۲۰۲۳ به ۱۵۰هزار 
دالر برســد. وی علت را ســرعت باالی 
پذیــرش بیت کوین در سراســر جهان 

توضیح داد البته بعدها، شــرط خود را 
بــه ۲۵۰هزار دالر بــرای هر بیت کوین 
افزایش داد. این ســرمایه گذار همچنان 
روی پیش بینی خود در مورد ۲۵۰هزار 
دالر ایســتاده اســت اما اکنون انتظار 
دارد که این افزایــش عظیم قیمت در 
سال آینده رخ دهد.مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۷۹۴.۱۴ میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۰.۰۲ درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۰۸ 
درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین بــوده که در یک روز 
۰.۰۴ درصد کاهش داشته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت 
گذشــته ۱۹.۱۸ میلیارد دالر است که 

۲۹.۷۸ درصد کاهش داشته است

آخرین وضعیت بازار رمزارزها 
در جهان

قیمت های طــال و نقره در معامالت روز جمعه آمریکا از ســطوح بدون تغییر فاصله 
چندانی نداشــت. بســیاری از معامله گران در این هفته در تعطیالت هستند و حجم 
معامالت ســبک تری را رقم می زنند. طالی فوریه آخرین بار بــا ۲.۴ دالر کاهش به 
۱۸۲۳ دالر و ۶۰ سنت و نقره مارس ۰.۲۱ دالر کاهش یافت و به ۲۴.۰۳ دالر رسید.
به گزارش ایســنا، بازار این هفته پس از تعطیالت کریسمس و درست در آستانه سال 
جدید، آرام تر است. نرخ های کووید در چین تأثیر قابل توجهی بر توانایی کارخانه ها برای 
تولید، حمل ونقل ها برای تحویل، سازندگان برای ساخت و شرکت های مالی برای تأمین 
مالی خواهد داشت. این امر می تواند اقتصاد چین را برای چند ماه متوقف کند، اگرچه 

ما گمان می کنیم که مقامات چین تمام تالش خود را برای روشن نگه داشتن چرخ ها 
انجام خواهند داد. مقامات در حال حاضر به افراد مبتال به کووید مثبت می گویند که 
سر کار بروند، سیاســتی که احتماالً عفونت را سریع تر از هر کشور دیگری گسترش 
می دهد.برخی از مهمترین رویدادهای سال شــامل موارد ذیل بود: سال وحشتناکی 
برای سهام بود و سال آینده می تواند بهتر باشد؛ کاهش موارد ابتالء به بیماری کووید 
و محورهای سیاست چین، چشم انداز سهام را روشن می کند. کسب وکارهای کوچک 
از مشــکالت استخدام تا حدودی دور می شــوند. مس اولین کاهش ساالنه طی چهار 
ســال اخیر را تجربه کرد. نرخ وام مســکن )ایاالت متحده( بیشترین افزایش ساالنه را 
داشــته اســت و رالی دالر اندکی از بین می رود.از نظر فنی، گاوهای طال دارای مزیت 
فنی کلی کوتاه مدت هســتند. قیمت ها در یک روند صعودی هفت هفته ای در نمودار 
روزانه قرار دارند. هدف صعودی بعدی قیمت بولز این است که معامالت آتی را در فوریه 

باالتر از مقاومت ثابت در ۱۹۰۰ دالر ایجاد کند. 
هدف بعــدی قیمت نزولی کوتاه مدت خرس ها 
این اســت که قیمت های آتی را به پایین تر از 
پشــتیبانی فنی قوی در ۱۷۷۵ دالر برساند.بر 
اســاس گزارش کیتکو، گاوهای نقره ای دارای 
مزیــت فنی کلی در کوتاه مدت هســتند. یک 
رونــد صعودی متالطم چهار ماهــه در نمودار 
روزانه وجود دارد. هدف صعودی بعدی، بستن 

قیمت هــای آتی مارس باالتر از مقاومت فنی در ۲۵ دالر اســت و هدف بعدی قیمت 
نزولی برای خرس ها، بســتن قیمت ها زیر سطح حمایت ثابت در ۲۲ دالر است. ابتدا 

مقاومت در باالترین قیمت دسامبر ۲۴.۵۲ دالر و سپس در ۲۵ دالر مشاهده شد.

پیش بینی از بازار جهانی طال

قیمت اوراق مسکن از 
120 هزار تومان گذشت
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گزیده خبر

اپوزیسیون ترکیه مشخصات سیزدهمین 
رئیس جمهوری را اعالم کرد

اپوزیسیون ترکیه ضمن تعیین ویژگی های سیزدهمین 
رئیس جمهوری این کشور، اعالم کرد، وی به سوگند 
بی طرفی خیانت نمی کند.به گزارش ایسنا، روزنامه رای 
الیوم نوشــت، فائق اوزتورک، قائم مقام و ســخنگوی 
حــزب جمهوری خلــق ترکیه در مــورد ویژگی های 

سیزدهمین رئیس جمهوری این کشور گفت، او رئیس جمهوری خواهد بود که 
به سوگند بی طرفی خیانت نمی کند، اما به سوگند خود وفادار است.وی افزود، 
رئیس جمهوری آینده حامی مردم عادی خواهد بود و به جای ممانعت از وجود 
آزادی از آن حمایت خواهد کرد و به جای »من«، »ما« خواهد بود.ســخنگوی 
اپوزیسیون ترکیه افزود: ســیزدهمین رئیس جمهور ترکیه نامزدی است که از 
سوی شــش حزب مخالف معرفی می شود.پیشتر وزیر دادگستری ترکیه اعالم 
کرد، انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور  ۱۸ ژوئن سال ۲۰۲۳ میالدی 
)بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲( برگزار خواهد شد.وی افزود، این دومین انتخاباتی 
خواهــد بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آن به عنوان نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری به رقابت خواهد پرداخت.

انفجار نزدیک فرودگاه کابل
رسانه های محلی از وقوع یک انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل، پایتخت افغانستان 
خبر دادند.به گزارش ایســنا، شبکه خبری الجزیره اعالم کرد که در نتیجه این 
انفجار در ورودی فرودگاه نظامی در مرکز کابل، پایتخت افغانستان ۱۰ تن کشته 
و ۸ تن زخمی شــدند.فرودگاه کابل نزدیک ساختمان وزارت کشور طالبان قرار 
دارد.عبدالنافی تاکور، سخنگوی وزارت کشور طالبان گف : صبح امروز انفجاری 
در بیرون میدان هوایی نظامی کابل رخ داد که بر اثر آن تعدادی از شــهروندان 

ما شهید و زخمی شدند.علت و عامالن این انفجار هنوز مشخص نشده است.

در پیام سال نوی میالدی مطرح کرد
پیشنهاد رئیس جمهوری تایوان برای کمک به 

چین
رئیس جمهوری تایوان )یکشــنبه( پیشنهاد داد که به 
چین کمک های الزم را برای رسیدگی به افزایش موارد 
ابتال به کرونا در این کشــور ارائه کنــد اما این را هم 
گفته که فعالیت های نظامــی دولت پکن در نزدیکی 
این جزیره برای صلح و ثبات مفید نیستند.به گزارش 

ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، چین در یک تغییر سیاستگذاری ماه گذشته 
میالدی ممنوعیت های کرونایی را لغو کرد به این معنا که کرونا به سرعت شیوع 
یافته و زندگی میلیون ها نفر را در روز تحت تاثیر قرار داده است.تسای اینگ ون، 
رئیس جمهوری تایوان در پیام ســال نوی میالدی خود اعالم کرد، همه شاهد 
افزایش تعداد موارد ابتال به کرونا را در چین هستند.وی ادامه داد: تا مادامی که 
الزم باشد بر مبنای موضع حمایت های بشری ما تمایل داریم تا کمک های الزم 
را به مردم بیشــتری ارائه دهیم تا از شر کرونا خالص شوند و سال جدید ایمن 
و سالمی داشته باشــند.تایوان و چین بارها بر سر اقدامات کنترلی برای مقابله 
با کرونا با یکدیگر درگیری داشــته اند.چین دولت تایوان را بابت مدیریت ناکافی 
مقابله با کرونا پس از افزایش تعداد مبتالیان به این ویروس در ســال گذشــته 
میالدی مورد انتقاد قرار داده و این جزیره نیز چین را به فقدان شفافیت و تالش 
برای مداخله در تامین واکســن برای تایوان متهم کرده است.رئیس جمهوری 
تایوان همچنین در ادامه پیام تبریک خود بار دیگر بر مذاکره با چین تاکید کرد 
و گفت: جنگ، گزینه حل مشکالت نیست.وی بارها گفته که به دنبال گفت وگو 
و صلح با چین اســت اما تایوان در صورت هدف حمله قرار گرفتن، از خود دفاع 
می کند و ۲۳ میلیون جمعیت ساکن در این جزیره می توانند درباره آینده خود 
تصمیم بگیرند.چین، تســای اینگ ون را جدایی طلب می بیند و از گفت وگو با 

او امتناع کرده است.

وعده ماکرون به حمایت از اوکراین تا زمان 
»پیروزی« در جنگ
رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود به مناسبت 
فرا رســیدن ســال نوی میالدی متعهد شــد که 
کشورش به حمایت از اوکراین تا زمان پیروز شدن 
آن در جنگ با روســیه ادامه خواهد داد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، امانوئل 

ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در ســخنرانی به مناسبت فرا رسیدن سال 
۲۰۲۳ بــه مردم اوکراین قول داد که به کمک کردن به آنها در جنگ برای 
»اســتقالل و بازسازی« کشورشــان ادامه خواهد داد. ماکرون خاطر نشان 
کرد: »در این ســالی که دارد شروع می شود، ما بدون شکست در کنار شما 
خواهیم ایستاد.«ماکرون همچنین از فرانسوی ها خواست به صرفه جویی در 
مصــرف انرژی ادامه دهند و بیان داشــت، این یک راه اســت برای این که 
کشورش همچنان که جنگ در اوکراین ادامه می یابد، از قطعی برق اجتناب 
کند.ماکرون در ادامه این ســخنرانی اش همچنین گفت که قرار  اســت در 
ســال ۲۰۲۳ اصالحات بازنشســتگی را که مدت هاست به تاخیر افتاده، در 
کشورش اجرا کند. اصالح نظام بازنشستگی پرهزینه و پیچیده فرانسه، یکی 
از بخش های کلیدی برنامه انتخاباتی ماکرون در زمان به قدرت رســیدنش 

در سال ۲۰۱۷ بود.

پیام »اتحاد« شی  جینپینگ، با ورود چین به 
»مرحله جدید« مقابله با کرونا

رئیس جمهور چین در یک سخنرانی به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میالدی 
خواستار کوشش و اتحاد بیشتر در میان چینی ها، همزمان با ورود این کشور به 
یک »مرحله جدید« در رویکردش برای مبارزه با همه گیری کرونا شد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین روز شنبه 
در اولیــن اظهارنظرهای علنی خود درباره کووید-۱۹ از زمانی که دولتش ســه 
هفته پیش سیاست سختگیرانه اش برای مقابله با این ویروس از جمله با اجرای 
قرنطینه ها و نمونه برداری دسته جمعی را برداشت، اتحاد و تالش بیشتر در چین 
با ورود این کشــور به »مرحله جدیدی« از رویکردش برای مقابله با همه گیری 
را درخواســت کرد.شی جینپینگ در یک ســخنرانی تلویزیونی به مناسبت فرا 
رسیدن سال نوی میالدی تاکید کرد، چین بر مشکالت و چالش های بی سابقه 
در نبرد با کووید-۱۹ فائق آمده اســت و سیاست هایش در زمانی که وضعیت و 
زمان بطلبد، »بهینه می شوند.«شــی جینپینگ خاطر نشان کرد: »از زمان بروز 
همه گیری اکثر گروه ها، به ویژه پرســنل پزشکی، کارگران مردمی در سختی ها 
شهامت نشان داده و شجاعانه پشتکار داشتند. در حال حاضر پیشگیری و کنترل 
همه گیری وارد مرحله جدیدی می شود، هنوز زمان مبارزه است، همه پشتکار 
به خرج داده و سخت تالش می کنند و طلوع در پیش است. بیایید بیشتر تالش 
کنیم، پایداری یعنی پیروزی و اتحاد یعنــی پیروزی.«پکن در اوایل ماه جاری 
میالدی، رویکرد انحصاری خود موســوم به سیاست کووید صفر همراه با انجام 
آزمایش های انبوه و قرنطینه متمرکز که برای تقریباً ســه سال حفظ کرده بود، 

کنار گذاشت. 

در ۲۰۲۳ منتظر چه باشیم؟
رکود جهانی ناشی از جنگ در شرق اروپا، بحران انرژی همراه با 
تورم فزاینده، شیوع شدید کرونا در چین، با این اوصاف، چشم انداز 
۲۰۲۳ چندان روشــن نیســت اما آینده آنقدرها هم تلخ نیست.
به گزارش ایســنا، ۲۰۲۲ به پایان رسید و حاال نگاه ها به ۲۰۲۳ 
دوخته شده است. گرچه این سال نیز التهاب های پیش بینی پذیر 

خود را دارد اما امید همچنان زنده است.

آتش بس در اوکراین
با گذشت ۱۰ ماه جنگ خونین بین اوکراین و روسیه و ده ها هزار 
تلفات از طرفین، هنوز هم تصور توافق والدیمیر پوتین و ولودیمیر 
زلنسکی دشوار است. اوکراین خواستار تشکیل دادگاه بین المللی 
جرایم جنگی، دریافت غرامت از روسیه و خروج نیروهای روس از 
تمامی قلمرو اوکراین است، در حالی که پوتین به این خواسته ها 
تن نخواهد داد.آنچه احتمال روی دادنش بیشــتر از توافق است، 
آتش بس اســت. احتمال اینکه دو طرف - که از جنگ خســته 
شــده اند - اعالم آتش بس کنند، چندان پایین نیست.اما اگر قرار 
باشد با توجه به مواضع فعلی اعالم آتش بس شود، پوتین خشنود 
و زلنســکی ناراضی خواهد بود. اوکراین می خواهد با یافتن نقاط 
ضعف روســیه، به آن ها حمله کند و زمســتان پیش رو بهترین 
فرصت است. از طرف دیگر، بر خالف ابراز نگرانی های اوکراین از 
ضدحمالت احتمالی روسیه، انتظار می رود که تالش های روسیه 
در زمستان پیش رو شدت کمتری داشته باشد.نقطه عطف جنگ 
آنجا رخ خواهــد داد که توان جنگی اوکرایــن کاهش یابد، که 
احتماال در تابستان یا پاییز ۲۰۲۳ شاهد آن خواهیم بود. آن وقت 
است که غرب از خود خواهد پرسید که تا چه زمانی باید به کمک  

به اوکراین - در مقیاس فعلی - ادامه دهد.

خاموشی گسترده در اروپا
کارشناسان باور دارند که تورم کم سابقه در اروپا و بحران انرژی که 
در پی جنگ روســیه و اوکراین به وجود آمده، احتماال در ۲۰۲۳ 
نه تنها بهبود نمی یابد، بلکه تشدید خواهد شد.اروپا رفته رفته از 
بزرگتریــن تامین کننده انرژی خود فاصلــه می گیرد: گاز و نفت 
روســیه. هزینه این جدایی برای اروپا بسیار سنگین بوده و بهای 
انرژی در این قاره افزایش شدیدی یافته است. دولت های اروپایی 
هم در تخصیص صدها میلیارد دالر یارانه سوخت برای خانواده ها 
و تجارت ها با مشکل مواجه هستند.تالش هایی برای بهبود شرایط 
در جریان اســت، اما انتظار نمی رود که انرژی در اروپا تا ســال 
۲۰۲۵ به قیمت »معقولی« برسد و اقتصادهای بزرگ این قاره تا 
آن زمان با مشکل مواجه خواهند بود. از همین حاال آلمان - که 
بزرگترین اقتصاد اروپاســت - پیش بینی کرده که اقتصادش در 
سال آینده ۰.۵ درصد کوچک خواهد شد.هرچه زمان می گذرد، 
کار اروپا برای تحریم روسیه بدون آسیب زدن به خودش، دشوارتر 
خواهد شد. در این وضعیت، سیاست »باج گیری« مجارستان هم 
شرایط را دشوارتر کرده است. مجارستان و لهستان هر دو بر سر 

»حاکمیت قانون« با اتحادیه اروپا به مشکل خورده اند.

چین
شــی جینپینگ در سالی که گذشــت، قدرت خود را در حزب 
کمونیست چین بیش از پیش تثبیت کرد و سومین دوره ریاست 
جمهوری خود را آغاز کرد.در ۲۰۲۲ فشــارهای چین بر جزیره 

خودگردان تایوان افزایش یافت. برخالف مقاومت گســترده این 
جزیره، پکن آن را بخشــی از خاک خود خوانده و حمله نظامی 
را یکی از راه های پس گرفتنش می داند. احتماال این فشــارها در 
۲۰۲۳ افزایش یابد.از ســوی دیگر، چین نتیجه جنگ اوکراین را 
دیده و از آن درس گرفته است. شی جینپینگ از متحدان نزدیک 
پوتین اســت، اما برخالف او، خواســتار رهبری جهانی است، نه 
انزوا. به همین دلیل است که در حمایت خود از مسکو محتاطانه 
رفتار کرده اســت.چین در حال گســترش روابــط خود با دیگر 
کشورهاست. اقتصاد این کشور هم به دلیل سیاست های سفت و 
سخت شی جینپینگ در مقابل کرونا، رونق سابق را نداشته است.
اما مهم ترین مســئله چین در ۲۰۲۳ نه جنگ اوکراین است و نه 
استقالل تایوان. بیشترین چیزی که چین را در ۲۰۲۳ آزار خواهد 
داد، ویروس کروناست. سیاست های سابق چین در برابر ویروس 
اومیکرون ضعف نشان داده و قرنطینه های شدید و ابهام آمیزی را 
در پی داشــت. در نتیجه همین سختگیری ها بود که چین اخیرا 
شاهد بزرگترین اعتراضات مردمی خود از سال ۱۹۸۹ بود. پکن 
فشارها را کاهش داد و کرونا در سرتاسر این کشور گسترش یافت!

مرکز صحرایی مراقبت از بیماران کرونایی در پکن
مقامات این کشــور پیش بینی کرده اند که مبتالیــان کرونا در 
اوایل ژانویه به اوج رسیده و در اواسط سال جاری وضعیت عادی 
خواهد شــد. اما تجربیات دیگر کشورها نشان می دهد که مردم 
چین ۲۰۲۳ ســختی را در پیش خواهند داشــت. چین واردات 
واکســن را ممنوع کرده و افراد مســن بسیار کمی در این کشور 

واکسینه شده اند.

پیشواز انتخابات 2024 آمریکا
دموکراسی شکننده آمریکا در ۲۰۲۳ با چالش هایی روبرو است، 
از جمله دو دســتگی در کنگره، تهدید رکود بر اقتصاد و احتمال 
بازگشــت دونالد ترامپ.جو بایدن از زمان ورود به کاخ ســفید، 

۱۱ میلیون شــغل ایجاد کرده که نسبت به تمامی اسالف خود 
عملکرد بی ســابقه ای داشــته، میلیاردها دالر به مقابله با کرونا، 
تولیــد و تغییــرات اقلیمی اختصــاص داده، رهبری کمک های 
جهانی به اوکراین را در دســت گرفتــه و برای اولین بار یک زن 
سیاه پوست را عضو قضات دادگاه عالی کرده است.از ابتدای سال 
۲۰۲۳ جمهوری خواهان کنترل کنگره را در دســت می گیرند و 
از قبــل گفته اند که ضمن مخالفت با طرح های پیشــنهادی جو 
بایدن دموکرات، تحقیقاتی را درباره رسیدگی او به خروج آمریکا 
از افغانســتان، همه گیری کرونا و ماجرای لپتاپ پســرش، هانتر 
بایدن آغاز خواهند کرد.گرچه بایدن با ۸۰ ســال ســن پیرترین 
رئیس جمهوری آمریکاست و نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم 
این کشــور چهره های جوان تر را ترجیــح می دهند، اما عملکرد 
نســبتا مطلوب دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای اخیر نشان 
می دهد که شاید بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست 

جمهوری ۲۰۲۴ باشد.

بحران تغییرات اقلیمی
شــرایط آب وهوایی شدید در ۲۰۲۲ بخش های مختلف جهان را 
درگیــر کرد و موجی از گرما از هند تــا اروپا و از چین تا آمریکا 
کشــاند. سیلی بی سابقه یک ســوم پاکســتان را زیر آب برد و 
قحطی ۱۵۰ میلیــون تن را در آفریقا تهدیــد می کند.به گفته 
دانشمندان، زمین امروز، ۱.۲ درجه سانتی گراد گرم تر از قرن ۱۹ 
اســت و اگر اوضاع همینطور پیش برود، تا آخر قرن فعلی، ۲.۴ 
درجه دیگر هم به دمای آن اضافه خواهد شــد. شــاید ۲.۴ عدد 
کوچکی به نظر برســد اما محققــان معتقدند که همین افزایش 
ناچیز، موجب تغییرات شدید آب وهوایی، افزایش نرخ مرگ ومیر، 
افزایش آلودگی هوا، نابودی حیات وحش، اقیانوس های اسیدی تر، 
افزایش ســطح آب دریاها و مشکالت متعدد دیگری خواهد شد. 
دانشمندان می گویند برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، کشورها 
نبایــد بگذارند میزان افزایش دمای زمین تا آخر قرن ۲۱، از ۱.۵ 

درجه بیشتر شــود.این در حالیســت که میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای در ۲۰۲۲ نه تنها بر اساس انتظارها کاهش نیافت، بلکه 
بیشتر شــد و به نظر نمی رسد این روند در ۲۰۲۳ تغییری کند.

بیست وهشتمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در ۲۰۲۳ 
در امارات برگزار خواهد شد که یکی از پیشگامان تولید نفت در 
جهان اســت. این در حالیســت که کنفرانس قبلی هم خروجی 
قابل قبولی نداشت.البته نقاط روشنی هم پیش روی آب و هوای 
زمیــن قرار دارد. دولت های جدید برزیل و اســترالیا و همچنین 
دولت بایدن تعهد داده اند که هر یک به طریقی با انتشار گازهای 
گلخانــه ای مبارزه کنند. اتحادیه اروپا هــم از اکتبر ۲۰۲۳ طرح 
مقابله با واردات کاالهایی با نرخ انتشــار گاز گلخانه ای باال را به 

صورت آزمایشی اجرا خواهد کرد.

نظامی در آسیا-اقیانوس  نیروهای  تمرکز  افزایش شدت 
آرام

کره شمالی به ساخت موشک هایی دست یافته که توانایی رسیدن 
به خاک آمریکا را دارند و احتماال در ۲۰۲۳ آزمایش های موشکی 
و هسته ای بیشتری انجام دهد.ژاپن یک خط مشی دفاعی جدید 
اتخــاذ کرده که به گفته نخســت وزیر ژاپن، در مواجهه با تهدید 

هسته ای کره شمالی و افزایش قاطعیت چین به آن نیاز دارد.

آفریقا
اگر خوشــبینانه به وضعیت آفریقا نگاه کنیم، هنرمندان خالق و 
استارتاپ های موفق سرتاســر این قاره را می بینیم. اما با نگاهی 
منفــی گرایانه به آفریقا می توان به وجــود اقتصادهای در خطر، 
جنگ، قحطی و بحران اقلیمی پی برد.اما آنچه ۲۰۲۳ را متمایز 
می کند اثر دوگانه حمله روسیه به اوکراین و آسیب های همه گیری 
کروناســت. تورم باعث افزایش قیمت  غذا شده، خطر سوءتغذیه 
وجود دارد و بیم ناآرامی اجتماعی می رود. این دو بحران بی شک 
از مضامیــن انتخابات های کنگو و نیجریه در ۲۰۲۳ خواهند بود.

عالوه بر این، بدهی های بین المللی هم مشــکل دیگری است. از 
جیبوتی گرفته تا آفریقای جنوبی، که قوی ترین اقتصاد این قاره را 
دارد، همگی از مشکالت عمیقی رنج می برند. مشخص نیست چه 
کسی قرار است به داد این کشورها برسد. آفریقای جنوبی حتی 
در حفظ گردش چرخ های اقتصاد خود هم با مشکل مواجه است، 
چه رسد به اینکه به دیگر کشورها کمک کند.افراط گرایی اسالمی 
از دیگر چالش های بزرگ این قاره اســت که همچنان در منطقه 
»ســاحل« پیشروی می کند. انتظار نمی رود به این زودی ها عدم 
ثبات سیاسی و ناتونی دولت ها در مهار افراط گرایی کنترل شود.اما 
این ها همه جنگ هایی هستند که به دهه گذشته میالدی مربوط 
هستند. مناقشات امروزی در آفریقا میان قدرت های بزرگ اتفاق 
میافتد. الکس وینز، مدیر برنامه آفریقا در یک اندیشــکده لندنی 
می گوید که این قاره امروز بیش از هر زمان دیگری در دهه های 
گذشــته رنگ و بوی جنگ ســرد دارد.نه تنها آمریکا، روسیه و 
چین بر ســر منابع این قاره درگیری دارند، بلکه اتحادیه اروپا و 
گروهی از کشــورها از جمله فرانســه، ترکیه، ژاپن و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس هم به دنبال حمایت دیپلماتیک در عرصه 
جهانی هستند. امروز هم مانند دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی، رای 
کشورهای آفریقایی در رای گیری های سازمان ملل به اندازه طال و 

اورانیومی که در خاکشان وجود دارد، ارزشمند است.

رئیس جمهور ســابق آمریکا با انتشــار 
یــک مقاله بــر ضرورت جدا شــدن از 
حــزب جمهوریخــواه این کشــور در 
صورت حمایت نکردن جمهوریخواهان 
از نامــزدی او برای ریاســت جمهوری، 
تاکید کرد.به گزارش ایســنا، به نوشته 
پایگاه راشــاتودی، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور ســابق آمریکا از احتمال وقوع 
یک »فاجعه« برای حزب جمهوریخواه 
آمریــکا صحبت کــرده و گفت، ممکن 
اســت با نامزد شدن از جانب یک حزب 
ثالث در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۴ آمریــکا در آرای محافظه کاران 
چنددســتگی ایجــاد کند.ترامــپ در 
روزهــای اخیــر مقاله ای را در شــبکه 
اجتماعــی خودش موســوم به »تروث 
سوشــال« به اشــتراک گذاشت که در 
آن از او بــرای راه انداختــن یک کارزار 
انتخاباتــی به نمایندگــی از یک حزب 
ثالث در صورتی که رهبران جمهوریخواه 
از نامزدی او برای ریاست جمهوری در 
سال ۲۰۲۴ حمایت نکنند، درخواست 
شده اســت.این مقاله روز سه شنبه در 

یک مجله جمهوریخــواه تحت عنوان 
مجلــه »آمریکــن گریتنس« انتشــار 
یافته و در آن اســتدالل شــد رهبران 
جمهوریخواهــان به دنبــال به چالش 
کشــیدن اراده رای دهندگان با مسدود 
کردن راه پیروزی ترامپ در رقابت درون 
حزبی جمهوریخواهان برای تعیین نامزد 
ریاســت جمهوری حزب هســتند.دن 
گلرنتر، نویســنده این مقاله اظهار کرد: 
»آنها ترجیح می دهنــد انتخابات را به 
دموکرات ها، برادران شــریک جرمشان، 
ببازند تا اینکه با ترامپ این انتخابات را 
برنده شوند.«گلرنتر در ادامه این مقاله 
نوشــت: »آیا من فکــر می کنم ترامپ 
می تواند به عنوان یــک کاندیدای یک 
حزب ثالث در انتخابات برنده شود؟ خیر.  
آیا من به او به عنوان یک کاندیدای یک 
حزب ثالث رای خواهم داد؟ بله. زیرا من 

دیگر عالقه ای بــه حمایت از این منبع 
فاسد درآمد نامشــروع ندارم.«بر اساس 
گزارش ها، ترامپ در ســال ۲۰۲۱ پس 
از شکســت به جو بایــدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰، به تشــکیل 
حزب خودش ابراز عالقه کرد. آنگونه که 
جاناتان کارل، خبرنگار شبکه ای.بی.سی 
نیوز در کتابــش تحت عنوان »خیانت: 
پرده نهایی نمایش ترامپ« نوشته است، 

او بــه رونا مک دنیل، رئیس کمیته ملی 
حزب جمهوری خواه گفته که کارش با 
حزب جمهوریخواه »تمام« شده است. 
بر اســاس گزارش ها، مک دنیل پاسخ 
داده اســت: »شما نمی توانید این کار را 
انجــام دهید. اگر ایــن کار را بکنید، ما 
برای همیشه شکست خواهیم خورد.« 
ترامپ پاســخ داد:« دقیقاً - بدون من 
برای همیشه شکســت خواهید خورد. 
برایم مهم نیست. این همان چیزی است 
که جمهوری خواهان به خاطر حمایت 
نکردن از من ســزاوار آن هســتند.«در 
حالی که گلرنتر استدالل کرد که ترامپ 
انتخاب اول رای دهندگان جمهوریخواه 
است، یک نظرسنجی جدید چیز دیگری 
را نشــان می دهد. طبق این نظرسنجی 
هرچند جمهوری خواهــان همچنان از 
سیاست  مشــهور ترامپ یعنی »آمریکا 
را دوباره بزرگ کنیم« حمایت می کنند، 
اما بــا اختالف تقریبــاً دو به یک )۶۱ 
درصد به ۳۱ درصــد(، آنها می خواهند 
شخص دیگری پرچمدار آن دستور کار 

در انتخابات ۲۰۲۴ باشد.

ترامپ ساز جدایی کوک کرد: 
»از حزب جمهوریخواه می روم«

رئیــس جمهور اوکراین اعالم کرد، تنها آرزویش برای تمامی اوکراینی ها در ســال ۲۰۲۳ میالدی 
»پیروزی« است و مصمم است مادامی که این کشور برای این هدف مبارزه می کند، در همین مسیر 
باقی بماند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
در پیامی ویدئویی در شــب ســال نو میالدی گفت: می خواهم برای همگی مان یک چیز آرزو کنم 
»پیروزی«. و این مهم ترین چیز اســت. یک آرزو برای همه اوکراینی ها.وی بار دیگر تاکید کرد، در حالی که مردم اوکراین برای آزادی 
مبارزه می کنند، در کنار آنها خواهد ایستاد.زلنسکی افزود: به ما گفته شد تا تسلیم شویم. اما ما ضد حمله را انتخاب کردیم. ما آماده ایم 
تا برای آزادی مبارزه کنیم. به همین خاطر است که تک تک ما در اینجا هستیم. من همینجا هستم. ما اینجاییم. شما اینجا هستید. همه 
اینجا هستند. همه ما اوکراینیم.زلنسکی در سخنرانی شنبه شب خود همچنین متعهد شد تا مناطق تصرف شده را پس بگیرد.وی گفت: 
اجازه دهید امسال سال بازگشت باشد. بازگشت مردم، بازگشت سربازان نزد خانواده هایشان، بازگشت زندانیان به خانه هایشان، بازگشت 
مهاجران به اوکراین و بازگشت مناطق و خاک مان.زلنسکی افزود: بازگشت آنچه از ما به تاراج رفته است. بازگشت کودکی فرزندان مان و 

بازگشت یک دوران سالمندی با آرامش برای والدین مان.

دولت چین در حالی قصد دارد درهای گردشگری خود را به روی مسافران بین المللی باز کند که اخیرا 
گزارش های نگران کننده ای از افزایش آمار مبتالیان به کرونا در این کشور منتشر شده است.به گزارش 
ایسنا، پس از تقریباً سه سال تعطیلی، سرانجام چین با لغو محدودیت های مرزِی سختگیرانۀ کووید 
برای مسافران ورودی و خروجی، دوباره به روی گردشگری بین المللی باز خواهد شد.مهمترین گام، 
لغو قرنطینه هتل برای مســافران ورودی از ۸ ژانویه ۲۰۲۳ و برداشتن سقف تعداد روزانه پروازهای 
مجاز به چین خواهد بود، اما همچنان ماســک باید در داخل هواپیما اســتفاده شود و البته به ارائه 
کد بهداشــتی نیازی نیست.از مارس ۲۰۲۰، هر فردی که وارد چین می شد باید تا سه هفته در یک 
مرکز دولتی قرنطینه اجباری را تحمل می کرد با این حال، این دوره زمانی در نوامبر ۲۰۲۲ به پنج 
روز کاهش یافت. تنها محدودیت باقی مانده برای مســافران ورودی به چین، نیاز به انجام آزمایش 
تست PCR قبل از پرواز، با اعتبار ۴۸ ساعت قبل از ورود به فرودگاه مبدأ است.بنا بر اعالم رسانه های 
چینی حتی اگر مســافران با تب در گمرک فرودگاه حاضر شوند، می توانند آزمایش آنتی ژن سریع 
انجام دهند و در صورت مثبت بودن و عالئم خفیف، می توانند در خانه قرنطینه شــوند. از مسافرانی 

که عالئم شدید دارند نیز خواســته می شود به دنبال درمان 
پزشکی باشند.اقدامات جدید همچنین آزادی های بیشتری را 
به شــهروندان چینی که می خواهند دوباره به خارج از کشور 
سفر کنند، اعطا می کند؛ نخســت، آن ها نیازی به ارائه دلیل 
سفر به دولت نخواهند داشــت. دوم این که از تاریخ ۸ ژانویه 
بار دیگر می توانند برای پاسپورت اقدام کنند. این یک موهبت 
بزرگ برای بسیاری از کشورهایی خواهد بود که قباًل با جذب 
گردشگران پرشــمار چینی درآمد هنگفتی از آن ها به دست 

می آوردند.با این حال، برای مســافران خروجی چینی، بسیاری از کشورها مانند ژاپن، هند، فرانسه، 
اســپانیا، تایوان، ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا الزامات آزمایشی را بر آن ها تحمیل خواهند کرد؛ 
زیرا موارد کووید در حال حاضر در این کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است و قرنطینه های 
منطقه ای در سراســر چین، قرنطینه برای افراد محلی که آلوده هســتند و آزمایش های اجباری در 
این کشــور دیگر اجرا نمی شود.در عرض نیم ساعت از اطالعیه اخیر مبنی بر بازگشایی مرزها برای 
گردشــگران چینی، داده های سایت مسافرتی Trip.com نشان داد که جستجو برای مقاصد محبوب 

نسبت به سال گذشته ده برابر شده است.

تنها آرزوی زلنسکی برای اوکراینی ها در سال 2023

باز شدن ترسناک درهای چینمبارزه برای پیروزی 
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دانشمندان امیدوارند برای رفع کمبود اعضای بدن، کبد یا همان جگر 
خوک را به کبدی شــبیه به انسان تبدیل کنند تا آینده پیوند اعضا را 
متحول کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، این یک واقعیت است 
که متخصصان مراقبت های بهداشتی امیدوارند کبد خوک را به انسان 
پیوند بزنند، اما این فرآیند ابتدا مســتلزم آن است که کبد این حیوان 
بیشتر شــبیه به کبد انسان شــود. این همان چیزی است که شرکت 
میروماتریکس)Miromatrix( در حال انجام آن است.جف راس مدیرعامل 
این شرکت می گوید: ما اساساً این اندام را دوباره رشد می دهیم، بنابراین 
بــدن ما دیگر آن را به عنوان یک عضــو از اعضای خوک نمی بیند.این 
شرکت برنامه های بلندپروازانه ای برای اولین آزمایش انسانی در نوع خود 
از یک اندام زیست مهندســی شــده دارد که قرار است در سال ۲۰۲۳ 
انجام شــود.هنگامی که سازمان غذا و داروی آمریکا)FDA( مجوز دهد، 
آزمایش اولیه در خارج از بدن بیمار انجام می شــود و کبدی شــبیه به 
خوک را در کنار تخت بیمار قرار می دهند تا به طور موقت خون بیماری 
را که کبــدش کار نمی کند، فیلتر کند.اگر این فرآیند »کمک کبدی« 
موفقیت آمیز باشد، گام بعدی تالش برای پیوند عضو زیست مهندسی 
شــده، احتماال حول پیوند کلیه باشد. کتر ساندر فلورمن، رئیس بخش 
پیوند در بیمارستان مونت سینای نیویورک که یکی از بیمارستان هایی 
است که موافقت کرده  در این مطالعه مشارکت کند، می گوید: همه چیز 
علمی-تخیلی به نظر می رســد، اما باید از جایی شروع شود. البته این 
اتفاق مربوط به آینده نزدیک است و فعال نمی توان به یک پیوند خارجی 

یا کاشت مستقیم اندام های حیوانی در انسانها دل بست.

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشــان اظهار کردند، جوهر جدید 
چاپ ســه بعدی می تواند فرایند تولید گوشــت درون کشتگاهی را 
بسیار ارزان تر کند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، گوشت های 
پرورش یافته در آزمایشــگاه، جایگزینی امیدوارکننده و ســازگار با 
محیط زیست برای گوشــت واقعی دام ها هســتند، اما هزینه های 
باالی تولید آنها مانع اســتفاده گســترده از آن شــده است. با این 
حال، اکنون تحقیقات محققان دو کشــور سنگاپور و چین از کشف 
راهی برای اســتفاده از ضایعات غذایی برای تولید گوشــت درون 
کشــتگاهی)Cultured meat( خبر داده که این امر هزینه های تولید 
را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.گوشــت درون کشتگاهی 
با اســتفاده از ســلول های بنیادی ماهیچه ای حیوانی که روی یک 
صفحه)scaffold( رشــد می کنند، تولید می شود. محققان با انتقال 
مواد مغذی به آن صفحه، فرایند ایجاد بافت و محیط رشــد را برای 
سلول ها بهبود می بخشند. بدون این رویکرد، گوشت به احتمال زیاد 
شــبیه پوره سیب زمینی از هم می پاشد.صفحات منحصر به فردی 
را می توان با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در حال ظهور به نام 
چاپ الکتروهیدرودینامیک)EHD( ایجاد کرد. این صفحات بخشی از 
فرآورده های گوشتی می شوند، بنابراین باید خودشان خوراکی باشند 
و بنابراین معموال با اســتفاده از محصوالت حیوانی مانند ژالتین و 
کالژن یا مواد مصنوعی ساخته می شوند. این روند تولید گران است. 
ایجاد یــک روش مقرون به صرفه تر برای ایجاد جوهرهای خوراکی 
برای چاپ، یک موهبت بزرگ برای جنبش گوشت درون کشتگاهی 

خواهد بود.

تالش برای تبدیل کبد خوک به 
کبد انسانی 

تولید راحت تر گوشت آزمایشگاهی 
با فناوری چاپ 3 بعدی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شنا با کوسه ها در آب های کم عمق سواحل شرق مدیترانه/ آسوشیتدپرس

تسال مدل Y برقی عنوان پرفروش ترین خودروی ماه نوامبر اروپا
کراس اور برقی تســال مدل Y توانست عنوان پرفروش ترین خودروی ماه نوامبر )۱۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۴۰۱( قاره اروپا را به دست آورد و 
از محبوب ترین خودروی قاره همیشه سبز یعنی فولکس واگن گلف سبقت بگیرد. قطعاً این یک تحول بزرگ در صنعت خودروی اروپا به 
شــمار می رود.پس از آنکه تســال مدل Y برقی نتوانسته بود در ماه اکتبر بین ۵۰ خودروی پرفروش اروپا قرار گیرد، این کراس اور برقی 
بازگشتی قدرتمندانه در ماه نوامبر داشت و فروش ۱۹۱۴۴ دستگاهی را تجربه کرد که رشد فروش بیش از ۲۶۰ درصدی را نسبت به 
مدت مشــابه سال پیش نشــان می دهد. این خودرو همچنین عنوان پرفروش ترین خودروی ماه سپتامبر اروپا را نیز در اختیار دارد.کل 
 Y فروش ماه نوامبر تسال در اروپا با رشد ۹۷ درصدی به ۳۱۸۲۰ دستگاه رسیده که بخش اعظم آن به دلیل استقبال قابل توجه از مدل
برقی بوده است. این خودرو تنها محصول برقی بازار اروپاست که جزو سه خودروی اول ماه نوامبر قرار می گیرد. در رتبه دوم داچیا ساندرو 
با فروش ۱۸۷۴۶ دستگاه )رشد فروش ۱۶ درصدی( قرار داشته و رتبه سوم نیز به تویوتا یاریس با فروش ۱۷۳۰۹ دستگاه )رشد ۱۵۰ 
درصدی( تعلق دارد. اما از ابتدای سال ۲۰۲۲ میالدی تاکنون این پژو ۲۰۸ است که پرفروش ترین خودروی قاره اروپا بوده و به فروش 

۱۹۳,۷۴۳ دستگاهی رسیده است. این هاچبک ساب کامپکت فرانسوی می خواهد

عجیب اما شاید واقعی؛ مسی در الهالل عربستان!
بعد از پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر بحث حضور لیونل مسی در الهالل هم با جدیت مطرح است.به گزارش ایسنا، تا قبل 
از جام جهانی که کریســتیانو رونالدو هنوز در منچستر یونایتد بود به ندرت کسی پیش بینی می کرد که این فوق ستاره بزرگ 
فوتبال جهان راهی لیگ عربستان شود.رونالدو پیش از این اعالم کرده بود که می خواهد با حضور در یک باشگاه بزرگ به فوتبال 
خود ادامه دهد و راهی لیگ عربستان و یا قطر نخواهد شد اما پیشنهاد تیم سعودی آن قدر وسوسه انگیز بود که این بازیکن پاسخ 
مثبت داد و با دستمزدی فرا نجومی حاضر شد که پیراهن النصر را برتن کند.رونالدو در حالی راهی النصر شده که سرشناس ترین 
و پرافتخارترین تیم فوتبال در عربســتان، الهالل است. بر این اساس هواداران الهالل هم منتظر حضور لیونل مسی در تیم خود 
هســتند.نکته جالب اینکه پیراهن مسی با الهالل هم در فروشــگاه های این باشگاه عرضه شده و این نشان می دهد که سران و 
هواداران این باشگاه عربستانی هم امیدوار به جذب اعجوبه فوتبال جهان هستند.البته فعال بسیار بعید است که مسی از پاری سن 
ژرمن جدا شود. او با تیم تا پایان سال جاری قرارداد دارد و فعال مسی برخالف رونالدو در اوج به سر می برد البته پیشنهادهای که 
تیم های عربی می دهند ممکن است هر بازیکنی را وسوسه کند، آن هم بازیکنانی که در سال های پایانی فوتبال خود هستند.

عشق را اپ و رس پدید نشد
زین بیابان خبر پدید نشد

زج دل رددمند مسکینان
انوکت را سپر پدید نشد

همه چیز از تو بود و رد همه چیز
زج تو چیزی درگ پدید نشد

خبری شد عیان من از فکر
وز عنایت خبر پدید نشد

ره هک پیش تو جان نکرد ایثار
از وجودش ارث پدید نشد

ات تو منظور بیدالن نشدی
چیه صاحب نظر پدید نشد

پیشنهاد

چهره روز

رمان عدالت
رمان عدالت جدیدترین اثر ترجمه شــده از فریدریش 
دورنمات – رمان نویس و نمایشنامه نویس شهیر سوئیسی 
– پس از سه گانه مشهورش یعنی کتاب های قول، قاضی 
و جالدش و ســوءظن اســت. دورنمات در این رمان در 
قالب یک داســتان جنایی – معمایی به بررسی مفاهیم 
مهمی مانند عدالــت و حقیقــت می پردازد.فریدریش 
دورنمات در میانه ی دهه چهل، تحصیل در رشته ادبیات 
نمایشــی را به دلیل فقر شدید مالی رها کرد و تصمیم 
گرفت برای گذراندن زندگی شــروع به نوشتن کند. اما 
بعدها نه تنها چهــره تابناک ادبیات آلمانی شــد، بلکه 
تک تک نمایشنامه هایش بارها و بارها روی صحنه رفت. 
دورنمات در ســال ۱۹۵۹ جایزه شیللر را نیز از آن خود 
کرد. تک تک رمان های این نویسنده در حال و هوای جنایی نوشته شده و در زمره سرآمدان این ژانر قرار 
دارد. دورنمات در ســال ۱۹۹۰ بر اثر سکته قلبی درگذشت. داستان کتاب با وجود پیچیدگی هایی که 
دارد، در عین حال بسیار ساده است. »ایزاک کوهلر« که نماینده سابق مجلس ایالتی و یک سیاست مدار 
موفق و محترم است وارد رستورانی شلوغ در قلب شهر زوریخ می شود و در مألعام مرتکب قتل می شود. 
او پروفســور »وینتر« را که عضو انجمن قلم اســت از پای درمی آورد.نماینده ی سابق مجلس ایالتی به 
دوروبر نگاه کرد، رفت به سمت وسط سالن. کنار میز کوچکی پروفسور وینتر نشسته بود و سرش گرِم 
بشقابی پر از گوشت اردک و سیب زمینی و لوبیاسبز بود و گرم یک بطری شراب شامبرتن. کوهلر رولوری 

بیرون کشید و بی آنکه قبلش دوستانه سالم و احوالپرسی کرده باشد، شلیک کرد...

بهرام بیضایی
بهرام بیضایی )یا بیضائی، زادهٔ ۵ دِی ۱۳۱۷( نویسنده 
و کارگــرداِن ایرانِی فیلم و نمایش اســت.از کارهای 
دیگرش می شود تدویِن فیلم، تهیهٔ فیلم، مقاله نویسی، 
ترجمهٔ چند نمایشــنامه، نگارِش یکی دو داستان و 
چند شعر و انبوهی پژوهِش تاریخی و ادبی و استادی 
در دانشگاه را برشمرد. بیضایی از فیلم سازاِن صاحب 
سبک و معتبر و از نویسندگان و اندیشمنداِن برجستهٔ 
نمایش و ادبیاِت نویِن فارسی به شمار می رود. بعضی از 
نمایشنامه هایش به زبان های دیگری ترجمه و در آسیا 
و اروپا و آمریکای شــمالی چاپ و اجرا شده است. َده 
فیلِم بلند و چهار فیلِم کوتاه و کمابیش هفتاد کتاب 
و نمایش هایی بَر صحنه های شهرهای مختلف ایران 
و گاه غیر از ایران از ســاِل ۱۳۴۱ به بعد بخِش عمدهٔ کارنامهٔ هنرِی بیضایی را تشــکیل می دهد. 
بســیاری از اهِل نظر نمایشنامه و فیلِم مرگ یزدگرد را شاهکارِ او دانسته اند. بیضایی در تهران در 
خانواده ای اهِل فرهنگ و ادب به دنیا آمد. در کودکی اغلب از مدرسه می گریخت و در سینه کلوب 
فیلم تماشا می کرد. ساِل ۱۳۳۰، با خودکشِی صادق هدایت، با کار و سرگذشِت هدایت آشنا شد 
و از او تأثیر گرفت. سالیانی بعد از آن از دانشجویِی ادبیاِت فارسی دانشکدهٔ ادبیاِت دانشگاهِ تهران 
کناره گرفت؛ ولی حاصِل پژوهش هایش را به صورِت کتاِب نمایش در ایران منتشر کرد، که یگانه 
تاریخنامهٔ مهِمّ نمایِش ایرانی شد.]۲[ هم زمان به نمایشنامه نویسی گرایید، آن هم با بهره گرفتن 
از شــیوه های تعزیه که نیاکانش در آران برپا می کردند. بیشتِر نخستین نمایشنامه هایش – ماننِد 
پهلــوان اکبر می میرد – با نمایِش گروهِ هنِر ملّی کامیابــی یافت؛ هرچند گاهی چپی ها و گاهی 

راستی ها کارش را سخت نکوهیدند. ساِل ۱۳۴۴ با منیراعظم رامین فر ازدواج کرد. 

فرهنگ

فضل اهلل زرکوب - شــاعر افغانســتانی- در ۶۸ سالگی 
در دانمارک از دنیا رفت.به گزارش ایســنا، خانه ادبیات 
افغانســتان با اعالم این خبر نوشــته است: »درگذشت 
شــاعر معاصر زبان فارسی، فضل اهلل زرکوب، غمی دیگر 
برای اهالی فرهنگ و ادب به ارمغان آورد. برایش آمرزش 
الهی آرزو داریم و یادش را گرامی می داریم.«محمدکاظم 
کاظمی شــاعر افغانستانی ساکن ایران نیز نوشته است: 

»کسی شبی زشما »زنده یاد« خواهد گفت؟
بر این غریِب هزار آرزو به دل مانده!

این بیت، از شــاعر معاصر افغانســتان، فضل اهلل زرکوب 
است. کســی که اینک باید به او زنده یاد بگوییم که در 
همین روز شنبه گذشــته ]۱۰ دی ماه[ در دیار غربت 
چشم از جهان پوشید.شاعری که هم نقش پیشکسوتی داشت و هم نقش معلمی. فضل اهلل زرکوب در 
سال ۱۳۳۳ به دنیا آمد، در خانواده ای که دو فرزند اهل علم و ادب به جامعه افغانستان تقدیم کرد یعنی 
نوراهلل وثوق و فضل اهلل زرکوب.زرکوب از جوانی به حلقه های ادبی پیوســت و در هرات با نشــریه اتفاق 
اسالم همکاری می کرد. تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل تا مقطع لیسانس 
ادامه داد. پس از آن بر اثر نامالیماتی که بر کشــور حاکم شــد، به ایران مهاجرت کرد. در شهر مشهد، 
تحصیالت را ادامه داد و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با موضوع »بررسی شعر مقاومت افغانستان« 
به فرجام رساند.و از مؤسسان و فعاالن انجمن اسالمی شعرای مهاجر افغانستان در مشهد بود و در آنجا 
برای شــاعران جوان تر، درس های سبک شناسی و عناصر شــعر را هم تدریس می کرد.زرکوب در اوایل 
دهه هفتاد و پس از درگذشــت ناگهانی پدر، به زادگاهش برگشت و چند سال پس از آن، در این شهر 
به ســربرد و فعالیت های ادبی و قلمی را پی گرفت. اما باالخره با سیطره حکومت طالبان در دوره اول، 
در سال ۱۳۷۸ با خانواده اش به هجرتی دیگر ناگزیر شد و به کشور دانمارک سفر کرد. زرکوب هم در 
قالب های کالسیک شعر می سرود و هم در قالب های نو. مجموعه شعر او با عنوان »سنگ فالخن« در 

سال ۱۳۸۹ به وسیله انتشارات عرفان منتشر شد. «

فضل اهلل زرکوب درگذشت
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