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روند افزایشی آلودگی هوا طی پنج سال 
اخیر و مرگ ساالنه ۴۵ هزار ایرانی

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا نســبت روند افزایشــی آلودگی هوا 
هشــدار داد و گفت: ســاالنه ۴۵ هزار مرگ ناشی از آلودگی هوا وجود 
دارد که در این میان هفت درصد مرده زایی است.به گزارش ایسنا، دکتر 
محمد صادق حســن وند صبح امروز در مراسم رونمایی از بسته حمل 
و نقل پاک که با حضور شــهردار تهران برگزار شــد، گفت: برای اولین 
بار در تاریخ کشــور پنج سال اســت که روند افزایش غلظت آالینده ها 
را شــاهد هســتیم و تقریبا غلظت  ذرات معلق کمتر از ۲.۵  میکرون 
افزایش شش برابری پیدا کرده است.وی با بیان اینکه دو سال است که 
شاهد برگشت دی اکسید گوگرد هستیم که این نشان می دهد وضعیت 
خوبی نداریم، گفت: ســاالنه ۴۵ هزار مرگ ناشی از آلودگی هوا وجود 
دارد که در این میان هفت درصد مرده زایی  است این در حالیست که 
ما به دنبال جوانی جمعیت هستیم.این عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران تاکید کرد: پنج برنامه توسعه ای داشتیم که در همه آن ها 
تاکید شده است که هوای پاک حق مسلم است اما در هیچ کدام از این 
برنامه هــا این حق به وجود نیامده است.حســن وند در پایان گفت: اثر 
باد خیلی بیشتر از اقدامات مسئوالن در کاهش آلودگی هوا بوده است 
این در حالیســت که ۹۹ درصد مردم دنیا با آلودگی هوا مواجه هستند 
و حتــی جمعیت زیادی از مردم آمریکا در محل هایی زندگی می کنند 
که هوا آلوده اســت اما روند آلودگی آن ها کاهشــی است اما در کشور 
ما از ســال ۹۷ روند افزایشی است و به نظر می رسد نیازمند اقدامات و 
مدیریت علمی فارغ از ایده پردازی های لحظه ای هستیم و انتظار می رود 
که مسئوالن حقیقتا به فکر سالمتی مردم باشند و اقداماتشان علمی و 

بر اساس مطالعات و بر اساس هزینه - فایده باشد.

بازدهی بازارها در ماه اول زمستان ک
کدام بازار سودده بود؛ طال یا سکه؟

عملکرد یک ماه گذشته بازار طال، از رشد ۲۴.۴ درصدی قیمت سکه و 
۱۲.۹ درصدی قیمت طال حکایت دارد.مریم فکری: تغییرات قیمت ها 
در بازار طال و سکه در ماه اول زمستان باالک بود، به طوری که در نیمه 
ماه قیمت ها به اوج رسید، اما پس از کاهش قیمت دالر به دنبال تغییر 
رییس کل بانک مرکزی، قیمت ها ریخت.به این شکل که هر گرم طالی 
۱۸عیار در ابتدای دی ماه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت 
و در پایان ماه به ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.به این ترتیب 
در طول یک ماه گذشته هر گرم طالی ۱۸عیار ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
افزایش قیمت را تجربه کرده اســت. این یعنی قیمت طال ۱۲.۹ درصد 
گران شده است.از سوی دیگر، قیمت سکه امامی نیز از ۱۹ میلیون و ۱۸ 
هزار تومان در ابتدای دی ماه، هم اکنون در بازار به قیمت ۲۳ میلیون و 
۶۷۲ هزار تومان فروخته می شود. این یعنی قیمت سکه امامی ۴ میلیون 
و ۶۵۴ هزار تومان و به عبارتی ۲۴.۴ درصد گران شده است.در این میان، 
بررسی ها نشان می دهد که در ماه اول زمستان اول قیمت نیم سکه نیز 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع ســکه ۵۷۵ هزار تومان گران شده 
اســت.در حال حاضر نیم سکه در بازار ۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و 

ربع سکه ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان قیمت دارد.

بازار اجاره در تابستان آینده خنک 
می شود؟

آن طور که نمایندگان مجلس قول داده اند بررســی طرح کنترل اجاره 
بهای امالک مســکونی تا چند هفته ی دیگر به اتمام می رسد و تا قبل 
از تابستان و فصل جابه جایی مستاجران در سال آینده وارد فاز اجرایی 
می شــود؛ با این حال ممکن است به دلیل مشغله ی بهارستان نشینان 
در قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه توســعه هفتم، طرح بازار اجاره بیش از 
زمان مقرر طول بکشد.به گزارش ایسنا، دولت و مجلس به دنبال راهی 
برای کنترل بازار مســکن و اجاره بها هستند. پس از آن که ۲۹ خرداد 
امسال سران قوا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف مجاز 
افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان 
۲۰ درصد را به تصویب رساندند، هیات دولت در روز ۲۲ تیرماه جزییات 
بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند.

از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و 
اجاره بها می توان به پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق 
برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می کنند، نرخ گذاری خدمات 
مشاورین امالک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل 
و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن )خصوصی و حمایتی( اشاره کرد.

پیش از آن در اوایل اردیبهشــت ماه نگرانی هایی بابت رشد اجاره بهای 
واحدهایی که موعد قرارداد آنها به اتمام رسیده بود ایجاد شد. به همین 
دلیل نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را به منظور کنترل بازار اجاره 
به جریان انداختند.اما پس از تصویب سقف ۲۵ درصد اجاره بها در جلسه 
سران قوا طرح نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون های 
مربوطه ارجاع شد. محمدباقر قالیبافـ  رییس مجلس ابراز امیدواری کرد 
با همکاری کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی قانون اجاره داری، 
قبل از زمستان به صورت جامع ارایه شود.زمستان آمد و طرح اجاره داری 
هنوز نهایی نشــده است. با توجه به درگیری و مشغله ی مجلس درباره 
قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توســعه شاید به این زودی ها طرح 
ســاماندهی بازار اجاره شــکل اجرایی به خود نگیرد. این طرح تازه در 
کمیســیون های مجلس قرار دارد. کمیســیون پس از بررسی آن را به 
صحن علنی می آورد. بعد از تصویب در صحن به شورای نگهبان می رود. 
شورا باید نظر خود را اعالم کند. اگر شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد 
کند باید موارد توسط مجلس اصالح شود. مجددا به شورا برگردد و این 
فرایند ممکن است طوالنی شود.طبق آخرین خبری که توسط یکی از 
اعضای کمیسیون عمران مجلس ارایه شده، اقبال شاکری وعده داده تا 
طرح ســاماندهی بازار  اجاره بها تا چند هفته دیگر به اتمام برسد و به 
صحن ارسال شود. او گفته که تالش می کنیم تا پیش از آغاز تابستان و 
فصل جابه جایی مستاجران در سال ۱۴۰۲ طرح اجاره داری تکمیل و در 

مرحله ی اجرا قرار  گیرد.

با پایان مهلت تمرکز حساب در خزانه؛
 پرداخت حقوق کارمندان ۵۰ دستگاه متخلف متوقف

 می شود؟
پایان دی آخرین مهلت دســتگاه های اجرائی برای تمرکز حساب در خزانه است و طبق دستور وزیر اقتصاد، 
خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه هایی که حساب های خود را در بانک مرکزی به حساب 
واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.به گزارش تسنیم، محسن برزوزاده مدیرکل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حساب ها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: 
دستگاه ها اقدام خود را در تمرکز حساب هایشان در حساب واحد خزانه آغاز کرده اند و مراقبت هم می کنیم 
که خللی در عملیات جاری وصول درآمد ایجاد نشود. وی افزود: تمام دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم 
با ابالغی که وزیر علوم انجام دادند به مرور حساب های خود را آورده اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکالتی 
را ماننــد اخذ وام هیات علمی مطرح کرده  اند اما اقــدام موثر خود را انجام داده اند.مدیرکل خزانه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب های اصلی تمام شرکت های دولتی، دانشگاه و دانشگاه های علوم 
پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب های دستگاه های اجرایی متناسب 
با وظایف آنها ممکن اســت تا حداکثر ۷ حســاب متغیر باشد که االن ۲۹ هزار حساب مربوط به دستگاه در 
حساب خزانه متمرکز است؛ ورود و خروج منابع از آنها به طور کامل مشخص است. وی تصریح کرد: حساب 
های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد بلکه باید بسته و وصولی آنها به حساب واحد خزانه متصل 
شود که البته اطالع دقیقی از تعداد آنها نداریم.وی ادامه داد: با توجه به اطالعاتی که از بانک ها گرفتیم هنوز 
۲ هزار حســاب فرعی مربوط به دستگاه ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد 
خزانه متصل نشده و عمده ترین دستگاه های ما دستگاه های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که 
به بیماران می دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی 
وصل کنند ممکن اســت در شناســایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی 
صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده ایم و این نگرانی درست نیست. مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به 
انتشار اسامی ۵۴ شرکت دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۴۷ 
شرکت هنوز نیامده اند و اسامی آنها اعالم شده است؛ برخی شرکت ها هستند که اصال نمی آیند که با توجه به 
آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره ۳ بودجه اسامی این شرکت ها را درج می کند، همین 
سازمان باید بررسی کند که چرا این شرکت ها حساب هایشان را نمی آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره 
آنها انجام نمی شــود.برزوزاده درباره علت عدم همکاری برخی شرکت ها و دستگاه ها در اجرای حکم قانونی 
حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پاالیش و پخش جلسات زیادی داشتیم، نگرانی هایی 
دارند که مهمترین آن وصول درآمد سوخت که مهمترین منبع هدفمندی است با خلل جدی مواجه شود اما 
نمونه های زیادی داریم؛ مثال دکتر خاندوزی در کیش و قشم برنامه ویژه ای برای وصول درآمد فرآورده های 
سوختی داشتند که به راحتی انجام شد و هیچ مشکلی نداشت. ضمن اینکه این ۷ و نیم سال است که انتقال 
وجوه در حال انجام اســت و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی، هم بانک های عامل و هم دستگاههای 
اجرایی است.وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت ها و دستگاه های 
متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن ماه گفت: از فردا تمام دستگاه های اجرایی مانند دانشگاه ها هیچگونه 
خدماتی داده نمی شود، تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذینفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت 
پرداخت داشته باشد با ساز و کار پرداخت به طور مستقیم انجام می شود و هیچگونه پولی به آنها داده نمی شود 

که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت. 

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
با بیان این که طوالنی شــدن برنامه ششــم 
توســعه خیلی جالب نیست، می گوید: تمدید 
شــدن این برنامه از روی ناچاری است، چون 
اگر بخواهیم منتظر بمانیم که دولت برنامه را 
بیاورد و اول برنامه مصوب شود و بعد بودجه 
را مصوب کنیم، شــاید به راحتی امکان پذیر 
نباشــد، بنابراین راهی غیــر از تمدید برنامه 
نداریم.مریم فکری: بــا وجود این که ۹ روز از 
ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می گذرد، 
اما هنوز تکلیف برنامه هفتم توســعه مشخص 
نیســت؛ اگرچه رییس جمهور در هنگام ارائه 
الیحه بودجه به مجلس، درخواســت تمدید 
برنامه ششم توســعه را هم مطرح کرد. البته 
تا پیش از این، مســووالن دولتی بارها اعالم 
می کردند که تا بهمن ماه برنامه هفتم توسعه 
را بــه مجلس تحویل خواهند داد، اما با وجود 
رســیدن به بهمن ماه، هنوز خبری از برنامه 
هفتم توســعه نیســت.اما نکته ای که در این 
میان مطرح اســت، این که خبرهــا حاکی از 
آن اســت که تمدید برنامه ششــم توسعه در 
مجلس هنوز به تصویب نرسیده است و برخی 
از نماینــدگان، از احتمــال ارائه الیحه برنامه 
هفتم به مجلس تا پایان ســال خبر می دهند. 
در همین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاســبات مجلس در گفت وگو با 
برنامه ششم  می گوید:  خبرآنالین  خبرگزاری 
توسعه به طور قطع تمدید می شود. هر زمان 
کمیسیون بررسی بودجه را شروع کند، برنامه 
ششــم را برای مدت ۶ ماهه تمدید می کند. 
بنابراین تا کلیت بودجه مصوب نشود، تمدید 

نمی شود.

چه  هفتم  برنامــه  ارائــه  در  تاخیــر 
آسیب هایی به دنبال دارد؟

جعفــر قادری با اشــاره به آســیب هایی که 
تاخیــر در تصویــب و اجــرای برنامه ها برای 
اقتصاد کشــور خواهــد داشــت؟ می گوید: 
برنامه ها به هرحال ۵ ســاله نوشته می شود و 
طوالنی شــدن آن دیگر خیلی جالب نیست، 
ولی از روی ناچاری است، چون اگر بخواهیم 
منتظر بمانیم که دولت برنامه را بیاورد و اول 
برنامه مصوب شــود و بعــد بودجه را مصوب 
کنیم، شــاید به راحتی امکان پذیر نباشــد، 
بنابراین راهی غیر از تمدید برنامه نداریم.وی 

می افزاید: کشور بدون برنامه نمی تواند باشد. 
همان طور که یک ســری اســناد باالدستی، 
میان دستی و پایین دستی داریم، بنابراین هر 
بودجه باید متکی به برنامه باشــد و هر برنامه 
متکی به اســناد باالدســتی باشــد و سلسله 
مراتب برنامه ها رعایت شــود.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس تصریح می کند: این که 
برنامه نداشــته باشیم و بدون برنامه بخواهیم 
بودجه را بررســی کنیم، خیلی جالب نیست. 
بودجــه یک برنامه یک ســاله اســت که باید 
مرتبط با برنامه ۵ ساله باشد و برنامه ۵ ساله 
نیز مرتبط با ســند ۲۰ ساله باشد که سلسله 
مراتب فعالیت ها مشخص باشد.قادری با بیان 
این که نمی توانیم کشور را بدون برنامه اداری 
کنیم، عنوان می کند: ما باید اهداف بلندمدت 
را در نظر بگیریم و این که در میان مدت چقدر 
بخواهیم به اهداف برسیم، مشخص باشد.وی 
تاکید می کند: این که ما بدون برنامه بخواهیم 
حرکت کنیم، کار ما به مانند شخصی می ماند 
که اصال جلوی چشمش را نگاه نمی کند و سر 
خود را زیر انداخته بدون این که بداند در پیش 
رو چــه اتفاقاتی ممکن اســت بیفتد. بر این 
اســاس، ما اگر بدون برنامه بخواهیم حرکت 
کنیم، ممکن است به ســمت و سویی برویم 
که ندانیم هدف مان چه بوده و به این ترتیب، 
از اهداف دور می مانیم.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاسبان مجلس تاکید می کند: به 
این ترتیب، الزمه بررسی بودجه های یک ساله، 
داشتن برنامه چند ساله است.بیشتر بخوانید: 
رئیس جمهور احتماال یکشــنبه بــرای دفاع 
از بودجــه به مجلس می آیــد/ انتقاد نماینده 
مجلس از بدقلقی ســازمان برنامه و بودجه در 

تخصیص اعتبارات

در  که  نمی نویســیم  برنامه  و  بودجــه 
کتابخانه بگذاریم!

عبــاس آرگون، عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران نیز در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین درباره تاخیر دولت در ارائه برنامه 
هفتم توسعه، می گوید: برنامه هفتم توسعه به 
طور قطع باید مقدم بر بودجه باشــد؛ چراکه 
برنامه هفتم، برنامه ۵ ســاله اســت و بودجه، 
برنامه ساالنه است. این دو باید در یک راستا 
باشــد.وی می افزاید: بودجه ساالنه نمی تواند 
جدای از برنامه ها باشــد. ما برنامه می نویسیم 

که بتوانیم محقق کنیم و سیاســت ها را جامه 
عمل بپوشــانیم. بودجه و برنامه نمی نویسیم 
که در کتابخانــه بگذاریم و خاک بخورد.عضو 
هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران عنوان 
می کند: اول باید برنامه هفتم مشــخص باشد 
که چیســت و بودجه ۱۴۰۲، عمال یک پنجم 
برنامه هفتم توسعه را بتواند محقق کند. وقتی 
برنامه ای وجود ندارد، بودجه چگونه می خواهد 
آن را محقق کنــد!؟ پس از منظر کلی، تقدم 
برنامه هفتم بر بودجه باید مشــخص شــود.

آرگون تصریح می کند: باالخره برنامه محوری 
باید در ســرلوحه کار مســووالن کشور باشد 
و بدانیم هدف مان چیســت، کجا می خواهیم 
برویم و هدف مان چیست تا بتوانیم بودجه را 
بر همان اساس بچینیم. برنامه محوری بسیار 
مهم اســت. در برنامه هفتم نیــز باید به این 
نکته توجه شود که ۶ برنامه توسعه ای گذشته 
بــه کجا رســیده و چه نتیجــه و خروجی ای 
داشته اســت.وی متذکر می شود: ما باید یک 
ارزیابی ای از ۶ برنامه گذشــته داشته باشیم 
و نقاط قوت و ضعف آن و دلیل نرســیدن به 
اهداف در برنامه ها، ارزیابی و آسیب شناســی 
شــود و برنامه ها متناســب بــا واقعیت ها و 
هیات  تنظیم شود.عضو  توانمندی های کشور 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه می دهد: 
درست اســت که برنامه ها باید چالشی باشد، 
ولی نکته این جاست که باید برنامه ای نوشته 
شود که محقق شــدنی باشد؛ یعنی با امکانات 
و ظرفیت ها و توانمندی های کشــور همخوان 
باشــد و رویاپردازانه نباشد که قابلیت تحقق 
داشته باشد. ما باید ارزیابی کنیم که ۶ برنامه 
قبلی چقدر محقق شــده و چرا بخش هایی از 
آن محقق نشده باشد.آرگون تاکید می کند: از 
دولت باید پرسید که چرا تدوین برنامه هفتم 
توسعه تا این حد تاخیر افتاده است. ما هر چه 
فاقد برنامه باشــیم، به طور قطع آسیب های 
بیشــتری خواهیم دید. حرکت بدون برنامه، 
آسیب های جبران ناپذیری برای کشور دارد. ما 
سندهای باالدستی و سند چشم انداز را داریم 
و در ادامــه، بودجه را داریــم که باید در یک 
مسیر باشد.وی خاطرنشــان می کند: یکی از 
بحث هــای ما این بود که دولت ها برنامه محور 
نبوده اند و هر کســی، برنامه خودش را دنبال 
می کنــد؛ در صورتی که وقتــی برنامه وجود 

دارد، باید همان برنامه دنبال شود.

قادری: راهی غیر از تمدید برنامه ششم نداریم

زنگ خطر بودجه بدون برنامه! 

افزایش 55درصدی قیمِت مسکن، افزایش شاخص طول دوره انتظار

رویاِی خانه دار شدن با حقوق ۶ میلیون تومانی!
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خواستار شد

 در مورد مالیات سکه های بورسی
 اطالع رسانی شود

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور؛

30۷ دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته اند

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در عرضه سکه ها باید تغییر 
کند؛ خواستار اطالع رسانی و شفاف سازی در خصوص مالیات سکه های خریداری شده از بورس کاال شد.نادر  
بذرافشان در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به عرضه سکه توسط بانک مرکزی در بورس کاال که با عرضه 
۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه آغاز شده و برای عرضه سایر قطعات هم بانک مرکزی اعالم کرده که برنامه دارد، 
اظهار کرد: مدیریت و عرضه سکه در بورس کاال بایستی تغییر کند و به طور منظم و با قیمت هایی با فاصله 

بیشتر از قیمت بازار آزاد )پایین تر( عرضه شوند....

آخرین بار، اینترنت برای کنکور قطع شد

ادامه فیلتر اینستاگرام و واتس اپ
 سیاست دستوری دولت برای بازار ارز شکست خورد؟

دالر کانال شکنی کرد
افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو در بازار

پراید ۶۰ میلیون تومان گران شد
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گزیده خبر
قالیباف در دیدار با فرمانده کل سپاه:

مجلس آماده است با هر اقدام شورای اروپا 
با قاطعیت برخورد کند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ما در مجلس شورای اسالمی آماده ایم با هر 
اقدامی که بخواهد ثلمه ای به سپاه پاسداران وارد کند، با قاطعیت برخورد کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در اولین ســاعات بامداد )شــنبه 
اول بهمن ماه( پس از حضور در ســتاد فرماندهی کل سپاه پاسداران و دیدار با 
سرلشــکر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: توفیق 
داشتم امروز در اولین ساعات کاری در ستاد کل فرماندهی سپاه پاسداران حضور 
و دیداری با همرزم قدیمی خود در دوران دفاع مقدس داشته باشم.رئیس مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: به عنوان خادم نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی خطاب به دشــمنان باید عنوان کنم که دشمنان ما شناخت دقیقی از 
ملت و سپاه ما ندارند، و به ویژه اینکه هیچ شناخت و تحلیلی در خصوص رابطه 
بین ملت و سپاه ندارند.وی ادامه داد: آنها تصور می کنند سپاه هم مانند نیروهای 
نظامی آن ها، یک نیروی صرفاً نظامی است، غافل از اینکه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و بسیج از متن مردم و ملت ما است، چندین میلیون از ملت ما بسیجی 
و سپاهی هســتند که تبلور اراده ملی مردم در حوزه دفاع، امنیت و محرومیت 
زدایی هســتند.قالیباف یادآور شد: امروز شــما در هر کوی و برزنی که حضور 
می یابید، تصویر یک شهید بسیجی یا شهدای نیروهای مسلح وجود دارد و این 
نشــان دهنده جایگاه مردمی این نیرو اســت.رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه 
کرد: امروز محبوب ترین شــخصیت در بین مردم شهید سلیمانی است، شهید 
ســلیمانی یک پاسدار اســت و این خطای تحلیلی از سوی اروپایی ها نسبت به 
سپاه باید اصالح شود.قالیباف یادآور شد: پارلمان اروپا باید بداند پیشنهادی که 
به عنوان پارلمان ارائه کرده نمی تواند مجموعه واقعیت ها را جابجا کند، داعش را 
جبهه غرب و استکبار پشتیبانی و تجهیز کرد و آن کسی که با تروریسم جنگید 
و به حضور داعش در منطقه پایان داد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی است؛ این 
حقیقتی است که اروپا نمی تواند آن را وارونه جلوه دهد، چرا که همه سازمان های 
بین المللی و افراد منصف به آن اذعان دارند.وی اضافه کرد: از سوی دیگر خود 
اروپایی ها امروز حامی تروریسم هستند و پارلمان اروپا امروز از گروهک منافقین 
حمایت می کند که بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عزیز ایران را اعم از زن و کودک 
تا پیر و جوان، شکنجه و ترور کردند. اگر این اقدام اروپا صورت بگیرد، قطعاً آنها 
نیز در زمره همان تروریست ها محسوب شده و رفتار ما با آنها در منطقه به همان 
نحو خواهد بود. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: آنها باید بدانند ما 
در سطحی از بازدارندگی قرار داریم که نه تهدیدات بالقوه و نه تهدیدات بالفعل 
هیچگونه تهدیدی برای ما محسوب نمی شود و همانطور که خودشان می دانند 
ما در برابر آنها پاسخگو هستیم و اگر اقدامی انجام دهند مشت محکمی خواهند 
خورد.قالیباف یادآور شد: امروز شورای اروپا باید تصمیم گیر باشد که می خواهد 
دریچه عقالنیت را ببندد و در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند یا اینکه بخواهد 
تصمیم دیگری بگیرد. ما در مجلس شــورای اسالمی آماده ایم با هر اقدامی که 
بخواهد ثلمه ای به ســپاه پاسداران انقالب اسالمی وارد کند و حقیقت را جابجا 

کند، محکم برخورد کنیم.

سرلشکر سالمی در دیدار رئیس مجلس:

اروپایی ها اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنند
فرمانده کل سپاه در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا گفت: 
اروپایی ها اشــتباهات خود را تکرار نکنند، هر چند به همراه 
آمریکا عــادت دارند جای ظالم و مظلوم و شــهید و جالد را 
عوض کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در اولین 
ســاعات بامداد )شنبه اول بهمن ماه( پس از دیدار محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: صمیمانه از 
رئیس مجلس شورای اسالمی که خود از فرماندهان و سرداران 
پرافتخار دوران دفاع مقدس هستند و همرزم بزرگانی همچون 
حاج قاســم سلیمانی بودند، تشکر می کنم که امروز در اولین 
ســاعات بامداد برای حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مقابــل توطئه های جهانی که به خصوص امروز از ســوی 
بخشــی از پارلمان اروپا مطرح شده، در کنار ما حضور یافتند.

وی همچنیــن از نمایندگان مجلس به دلیــل اتخاذ مواضع 
قاطعانه و ارزشــمند در دفاع از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
طی چند روز گذشته تشکر کرد و با اشاره به تصویر شهید حاج 
قاسم سلیمانی گفت: شــما در این تصویر چهره یک فرمانده 
پرآوازه و فراموش ناشدنی را مالحظه می کنید که همه جهان 
معترف است این فرمانده رشید به اتفاق سایر پاسداران انقالب 
اسالمی، بزرگترین و قاطعانه ترین نقش را در خاتمه دادن به 
یک تروریسم عالم گیر انجام داد.سردار سالمی تصریح کرد: اگر 
مجاهدت های مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ویژه 
با محوریت نیروی قدس و فرماندهی شهید سلیمانی نبود، قطعاً 

آتشفشان تروریستی که توسط آمریکایی ها ایجاد شد، دامنگیر 
اروپایی ها می شــد و امنیتی که امروز در اروپا حاکم است، از 
بین می رفت.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح 
کرد: همانطور که ترامپ گفت »اوباما خالق و به وجود آورنده 
تروریســم بود و این پدیده را برای اولین بار در سرزمین های 
اسالمی ایجاد کرد«، ولی این آتش در لبه های اروپا بود و اگر 

مهار نمی شد تمام سطوح جغرافیایی اروپا را در بر می گرفت؛ 
اما عادت اروپایی ها و آمریکایی ها این است که همیشه جای 
جالد و شــهید و ظالم و مظلوم را عوض می کنند.وی یادآور 
شــد: همانطور که دفاع مشروع فلسطینی ها را تروریسم می 
دانند و تهاجم صهیونیست ها را دفاع مشروع! دفاع مردم یمن 
از تمامیت ارضی و سیاســی خود را نیز تروریسم می دانند و 

تهاجم آل سعود و متحدان آن را دفاع مشروع تلقی می کنند، 
بــه همین نحو دفاع مردم ایران و ســپاه از ارزش های خود را 
تروریسم تلقی می کنند، در حالی که خودشان را ضد تروریسم 
نشان می دهند، پناه دهنده به تروریسم هستند.سردار سالمی 
تصریح کــرد: اروپا دوبار خود را در یک جنگ جهانی قرار داد 
و امروز بر ویرانه های همان جنگ های گذشته، اروپای جدید 
شکل گرفته است، اروپا از اشتباهات گذشته خود درس نگرفته 
اســت و فکر می کند با چنین بیانیه هایی می تواند این سپاه 
عظیم که سرشــار از قدرت ایمان ،توکل ، قدرت و اراده است 
را متزلزل کند.فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: ما هرگز 
از چنین تهدیداتی و حتی عمل نســبت به آن نگران نیستیم، 
چرا که هر چقدر دشــمنان به ما فرصت عمل دهند، ما قوی 
تر عمل می کنیم. سپاه اساساً در عمل قوی است، کسانی که 
این امکان را فراهم می کنند قدرت سپاه به حرکت درآید، به 
نفع ســپاه کار کرده اند، ولی ما به اروپایی ها توصیه می کنیم 
که تکرار اشتباهات گذشته خود را مرتکب نشوند.وی در پایان 
با تاکید بر اینکه اگر اروپایی ها دچار اشتباه شوند، باید پیامد 
اشتباه خود را بپذیرند افزود: امروز ببینید که سازمان منافقین 
توسط چه کســانی حمایت می شود؟ بیش از ۱۷ هزار نفر را 
این تروریست های منافق به شهادت رساندند، آنها یا از تجزیه 
طلــب ها حمایت می کنند یا از کســانی که اموال عمومی را 
تخریب می کنند، یا کســانی که حمالت مسلحانه علیه مردم 

بیگناه صورت می دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی توضیحاتی درباره جلسه فوق العاده امروز این کمیسیون برای مقابله با اقدام اروپا داد.به گزارش خبرنگار مهر، وحید جالل زاده با اشاره به جلسه 
فوق العاده امروز )شنبه اول بهمن ماه( کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به اقدام اروپا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس امروز جلسه ای فوق العاده با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان پیشنهاددهنده طرح اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط اروپا تشکیل جلسه داده است.

وی متذکر شد: هفته گذشته پارلمان اروپا در یک اقدام مداخله جویانه اقدام به صدور بیانیه ای کرد که در آن بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در ذیل گروه های تروریستی مطرح و پیشنهاد کرده که شورای اروپا 
به آن رأی دهد. هرچند این بیانیه الزام آور نیست و از لحاظ حقوقی هم هیچ امری بر آن مترتب نیست، اما ما این اقدام را سیاسی و مداخله جویانه تلقی می کنیم.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس 
سال ۹۸ قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را به تصویب رساند. تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که به آن قانون یک ماده الحاقی اضافه کنیم.جالل زاده گفت: اعضای کمیسیون امنیت 
ملی هم پیشنهادی را برای اقدام متقابل آماده کردند و لذا االن این پیشنهادات در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. ما این پیشنهادات را بررسی و جمع بندی می کنیم تا ان شااهلل بتوانیم برای فردا در قالب یک بیانیه 

یا یک طرح دوفوریتی برسانیم.

جالل زاده تشریح کرد؛

جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس برای مقابله با اقدام اروپا
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میرکاظمی: 
برنامه هفتم ظرف سه هفته ارائه می شود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امید است تا زمانی که مجلس بررسی بودجه را به اتمام برساند تدوین برنامه هفتم به پایان برسد و به قوه مقننه ارسال شود.به گزارش مهر، مسعود 
میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره زمان تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر در کنار سایر اقدامات به صورت همزمان برای تدوین نهایی برنامه هفتم تالش 
می کنیم. امید داریم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم برنامه هفتم توسعه را به دولت تحویل دهیم تا دولت آن را به مجلس بفرستد.وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی دقیق تر درباره ارسال 
برنامه هفتم توسعه به دولت چیست؟ اظهار کرد: امید است تا زمانی که مجلس بررسی بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ را به اتمام برساند، تدوین برنامه هفتم نیز به پایان برسد و ابتدا به دولت و 
بعد از آن به قوه مقننه ارائه شود.میرکاظمی تصریح کرد: پیش بینی ما این است تا دو الی سه هفته آینده برنامه هفتم توسعه را به دست دولت برسانیم؛ البته این بازه زمانی بستگی به آن دارد 
وقت ما تا چه میزان برای بررسی بودجه سال آینده در مجلس گرفته شود.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به سایر موضوعات همزمان نمی توانیم همه 
ظرفیت خود را درگیر برنامه هفتم توسعه کنیم، همچنین بخشی از این اقدام باید با همکاری مجلس شورای اسالمی و با شرکت فعال در کمیسیون های مربوطه آماده شود.وی در پاسخ به این 
سوال که اگر برنامه بودجه توسط مجلس به تصویب نرسد، ارائه برنامه هفتم چقدر به تعویق خواهد افتاد؟، بیان کرد: بودجه برنخواهد گشت؛ چراکه الیحه ای که دولت تدوین کرده و به مجلس 

فرستاده است، الیحه خوبی است و بودجه سال ۱۴۰۲ مشکلی ندارد.

گزیده خبر
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خواستار شد

 در مورد مالیات سکه های بورسی
 اطالع رسانی شود

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی 
در عرضه ســکه ها باید تغییر کند؛ خواستار اطالع رسانی و شفاف سازی در 
خصوص مالیات سکه های خریداری شده از بورس کاال شد.نادر  بذرافشان در 
گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به عرضه سکه توسط بانک مرکزی در بورس 
کاال که با عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع ســکه آغاز شــده و برای عرضه سایر 
قطعــات هم بانک مرکزی اعالم کرده که برنامه دارد، اظهار کرد: مدیریت و 
عرضه سکه در بورس کاال بایستی تغییر کند و به طور منظم و با قیمت هایی 
با فاصله بیشتر از قیمت بازار آزاد )پایین تر( عرضه شوند. امیدوار هستیم که 
در هفته پیش رو رویکردها و مدیریت بانک مرکزی در نحوه عرضه ربع سکه 
تغییر کند و همانطور که اعالم شده، با عرضه سایر قطعات سکه در بورس، 
نقش مهمی در کاهش حباب ســکه و کاهش قیمت ها داشته باشند.رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: جایگاه اتحادیه طال، یک جایگاه صنفی 
است و امور صنفی را بر عهده دارد و نقشی در کنترل بازار یا حتی مدیریت 
عرضه سکه ها در بورس کاال ندارد؛ بر این اساس بانک مرکزی که متولی این 
امر است بایستی با مدیریت  بهتر و تغییر رویکرد عرضه سکه های تمام و نیم 
ســکه هم در دستور کار داشته تا نتیجه بهتری در ثبات و کاهش قیمت و 
کاهش حباب ســکه داشته باشد که در این مدت اخیر بسیار بزرگ شده و 
طی چند ســال گذشته، چنین حباب هایی در بازار داخلی سکه نداشته ایم. 
در ابتدای ســال جاری حباب سکه در محدوده ۳۰۰ هزار تومان قرار داشته 
اما این روزها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.وی خاطر 
نشان کرد: این روزها بسیار از ما سوال می شود که این سکه هایی که از بورس 
خریداری می شــوند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ با توجه 
به نگرانی ها و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، بایستی اطالع رسانی ها 
بیشــتر شود و شــرایط را بانک مرکزی به صورت شفاف اعالم کند تا مردم 
با اطمینان بیشــتر خرید خود را انجام دهند.بذرافشــان در پاسخ علت این 
موضوع که علیرغم عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع ســکه در بازار هفته گذشته، 
نه تنها حباب و قیمت ربع ســکه کاهشی نشــد، که بیشتر هم شده است، 
تصریــح کرد: یکی از علت ها، عرضه هــای نامنظم چه به لحاظ زمانی و چه 
به لحاظ تدوام در روزهای متوالی، بوده است. عالوه  بر اینکه در ساعت های 
اعالمی عرضه صورت نگرفت و روزهایی هم عرضه صورت نگرفت. عالوه بر 
این، دلیل عمده دیگر )همانطور که اشــاره شد( فاصله کم قیمت اعالمی با 
قیمت ها در بازار آزاد بوده است.این مقام صنفی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
دولت و بانک مرکزی این عرضه را با هدف کنترل بازار، ثبات و کاهش حباب 
ســکه در بازار، برنامه ریزی کرده اند، می طلبد کــه قیمت اعالمی از قیمت 
بازار داخلی فاصله بیشــتری داشته و زمان عرضه مدیریت شود و در ساعت 
اعالمی  هم انجام شود. ضمن اینکه وقتی یک روز عرضه نمی شود )زمانی که 
از پیش تعیین شده در روز مشخص عرضه انجام می شود(، منجر به التهاب 

بازار خواهد شد.
 سیاست دستوری دولت برای بازار ارز شکست خورد؟

دالر کانال شکنی کرد
گزارش ها نشان می دهد اولین ماه زمستان با افزایش ۳ هزار و ۵۹۵ 
تومانی قیمت دالر به پایان رسید و هر دالر آمریکا در بازار ۴۲ هزار 
و ۳ تومــان قیمت پیدا کرد.مریم فکری: بــازار ارز در دی ماه را باید 
به دو دوره دو هفته ای تقســیم کرد؛ قبل و بعد از رییس کل جدید 
بانک مرکزی. اگرچه در نهایت عملکــرد بازار در طول یک ماه اول 
زمســتان، از افزایش ۳ هزار و ۵۹۵ تومانی قیمت دالر حکایت دارد.

روند قیمت ها در دو هفته اول دی ماه حاکی از آن اســت که دالر در 
ابتدای ماه ۳۸ هزار و ۴۰۸ تومان قیمت داشت که در نوسانی شدید، 
تا روز هشتم دی ماه به ۴۱ هزار و ۶۱۵ تومان رسید.تحلیلگران بازار 
ارز، فضای پرابهام برجــام را از جمله دالیل مهم افزایش قیمت ارز 
عنوان می کنند و این در شــرایطی اســت که در کنار آن، مســائل 
اقتصــادی همچون افزایش انتظارات تورمــی و در عین حال حفظ 
سرمایه به دلیل کاهش ارزش پول ملی، مطرح می شد.با این وجود، 
شــرایط تا جایی پیش رفت که در نهایت علی صالح آبادی از بانک 
مرکزی خداحافظی کــرد و و محمدرضا فرزین به جای او به بانک 
مرکزی رفت.با آمدن رییس کل جدید بانک مرکزی، قیمت ها روندی 
نزولی به خود گرفت، به طوری که با اعالم سیاست های جدید ارزی 
محمدرضا فرزین و دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یک شــوک به بازار 
ارز وارد شــد و دالر تا سطح ۳۸ هزار و ۷۵۹ تومان کاهش یافت.اما 
این شرایط ادامه دار نبود و به نظر می رسید سیاست های جدید بانک 
مرکزی، فقط به صورت یک مسکن مقطعی در بازار اثر کرده است. 
به این شکل، قیمت دالر در یک شیب آرام تا بیست و پنجم ماه به 
سطح ۴۰ هزار تومان بازگشت و سرانجام روز بیست و هشتم دی ماه 
به قیمت ۴۲ هزار و ۳۲۴ تومان افزایش یافت.آن طور که گزارش ها 
نشان می دهد در نهایت اولین ماه زمستان با افزایش ۳ هزار و ۵۹۵ 
تومانی قیمت دالر به پایان رسید و هر دالر آمریکا در بازار ۴۲ هزار و 
۳ تومان قیمت پیدا کرد. این یعنی در یک ماه گذشته هر دالر آمریکا 

۹.۳ درصد گران شده است.

مالیات بر ارزش افزوده ربع سکه های 
بورسی محاسبه شده است

در زمان دریافت ســکه طالی ربع بهار آزادی عرضه شده در بورس 
نیازی به پرداخت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست.به گزارش ایلنا از 
بانک مرکزی، این بانک در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران تاکید 
کرد، مبلغ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی ســکه طالی ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، 
محاسبه شده است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش 
افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود.گفتنی است، عرضه ربع سکه طال 
در بورس کاال به منظور از بین بردن حباب ســکه و تعدیل انتظارات 
تورمی غیر واقعی توسط بانک مرکزی با همکاری بورس کاالی ایران 
در سه روز انجام شد، طی این سه روز حدود ۵۰ هزار سکه ربع بهار 
آزادی با قیمت های کشف شده در فرآیند ثبت سفارش به روش حراج 
تک قیمتی معامله شد. بدین ترتیب قیمت روز اول، ۷ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، روز دوم، ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان و روز سوم ۷ میلیون 
و ۵۰ هزار تومان بود.ضمناً بر اساس برنامه بانک مرکزی، عرضه ربع 
ســکه طال در هفته  جاری نیز انجام خواهد شد. روش کشف قیمت 
و ثبت ســفارش در عرضه های آینده بر اساس تفاهمی که با سازمان 

بورس صورت گرفته از طریق سازوکار بورس کاال است.
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رویاِی خانه دار شدن با حقوق ۶ میلیون تومانی!
وعده ی ساخِت مســکن برای گروه های نیازمند جامعه، وعده ی 
همیشگِی دولت ها بوده است، وعده ای که هیچ زمانی آنچنان که 
باید نتوانســته باری از روی دوِش جامعه ی هدف بردارد. امروز که 
بیش از ۵۰درصد از کارگران اجاره نشین هستند و حداقل دستمزِد 
کارگران فاصله ی ۹ میلیونی با خِط فقِر اعالم شده از سوی مراجع 
رســمی دارد، خانه دار شــدن بیش از پیش دست نیافتنی شده 
اســت.به گزارش خبرنگار ایلنا، صولت مرتضوی )وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( در یکی از مصاحبه های اخیر خود گزارشــی از 
وضعیِت ساخت مسکِن کارگری داده؛ او در این گزارش می گوید: 
»اولین گام مسکن کارگری از مشهد مقدس در شهر جدید گلبهار 
بــا عملیات اجرایی حدود ۲ هزار واحد مســکونی برای کارگران، 
آغاز شد. همچنین در کل کشور ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی 
برای کارگران آغاز شده است. در سیستان و بلوچستان هم ساخت 
واحدهای مســکونی آغاز شــده و تالش می کنیم ساخت تعداد 
بیشتری از واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد.« 
وزیر کار همچنین اشــاره ای به تفاهم نامه ی بین وزارت راه و کار 
برای ساخِت ۲۰۰هزار مسکن کارگری کرده است. مهدی مسکنی 
)معــاون تعاون وزیر کار( نیز به تازگی در مورد مســکن کارگری 
گزارشی مشابه داده است؛ او به برنامه ی ساخت ۲۰۰هزار مسکن 
کارگری در تفاهم نامه ی بین وزارت راه و وزارت کار اشاره کرده و 
از احداث ۵هزار واحد مســکونی در قالب طرح نوسازِی بافت های 
فرســوده با کمک شــهرداری و همچنین احداث ۱۵هزار واحد 

مسکونی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. 

تقلیِل وعده ها: 
از ۵۰۰ هزار مسکن به ۲۰۰ هزار

ایــن گزارش ها البته تازگی ندارند؛ پیشــتر نیز در خصوص این 
برنامه ها، که بخشی از برنامه ی بزرگتِر دولت موسوم به »نهضت 
ملی مســکن« است، بارها صحبت شــده. البته در آمار و ارقامی 
کــه در این گزارش ها آمده یک مورد تازگی دارد و آن ســاخِت 
۲۰۰هزار مسکن کارگرِی مورد تفاهم بین وزارت کار و راه است. 
اوایل شهریور ماه گزارشی از تفاهم  نامه ی بین وزارت کار و وزارت 
راه برای ساخت ۵۰۰هزار مســکن کارگری داده شد که به نظر 
می رسد این ۲۰۰هزار مســکن همان وعده ی ساخت ۵۰۰هزار 
مسکن کارگری است که شاید بعد از گذشت ماه ها و بعد از آنکه 

دولت تحقق آن را غیرممکن دید، تقلیل یافته است. البته تقلیِل 
وعده ها در دولت و مشــخصا در مورِد مسکن، محدود به کاهِش 
۳۰۰هزار عددی نمی شــود. یکی از وعده های دولت، ســاخت ۴ 
میلیون مســکن بود که امروز اما و اگرهای بســیاری بر آن وارد 
است. پیشتر مهدی بذرپاش )وزیر راه و شهرسازی( در جلسه ی 
رأی اعتمادش از مجلس توانایی دولت برای ســاخت ۴ میلیون 
مســکن را زیر ســوال برده بود؛ بذرپاش در آن جلسه به مجلس 
گفت: »نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس 
فکر نکنید اگر از ســاخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است 
یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته ایم 
و همه برای ایران و نظام تــالش می کنیم.«تقلیِل وعده ها را در 
صحبت های اخیر محمد مخبر )معــاون اول رئیس جمهور( نیز 
می توان دید؛ مخبر در مورد وعده ی ســاخت ۴میلیون مســکن 
گفته: »مســکن باید ساخته شود نه اینکه دولت بسازد. مگر قرار 
است دولت مسکن بسازد؟ مسکن را مردم می سازند«. اینکه بعد 
از گذشِت بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم، وعده 
و وعیدها در مورد ســاخت ۴میلیون مسکن، دیگر آن قاطعیِت 
سابق را ندارد، نشان می دهد دست اندرکاران بیش از پیش با موانِع 
تحقــق چنین وعده ای مواجه شــده اند؛ موانعی که از یک طرف 
دولت را به دلیِل کمبود بودجه و از طرِف دیگر، جامعه ی هدف را 

به دلیِل ناتوانی در مشارکت دربرگرفته است. 
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طبق اصل ۳۱ قانون اساسی »داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق 
هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت 
برای آن ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، 
زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.« با استناد به چنین اصلی، 
وعده ی ساخِت مســکن برای گروه های نیازمند جامعه، وعده ی 
همیشگِی دولت ها بوده است، وعده ای که هیچ زمانی آنچنان که 
باید نتوانسته باری از روی دوِش جامعه ی هدف بردارد. امروز که 
بیش از ۵۰درصد از کارگران اجاره نشین هستند و حداقل دستمزِد 
کارگران فاصله ی ۹ میلیونی با خِط فقِر اعالم شده از سوی مراجع 
رسمی دارد، خانه دار شدن بیش از پیش دست نیافتنی شده است. 
طبق آمار »متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه 
سال جاری ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده درحالیکه این رقم 
در مردادمــاه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان بوده 
است؛ یعنی متوسط قیمت مســکن از زماِن شروع به کار دولت 
سیزدهم تا امروز بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است.«اخیرا نیز 
سرپرســت دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن، از 
افزایش شــاخص طول دوره انتظار صاحب خانه شدن خبر داده 

است؛ به گفته نوروزی »این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم 
درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می کند، در ایران از ۱۵ 
سال به ۳۴ سال رسیده است، درحالیکه در بیشتر کشورهای دنیا 
این رقم زیر ۱۰ ســال است.« البته به نظر می رسد این شاخص 
»که با ذخیره کردن یک ســوم درآمد خانوار برای خرید مسکن 
معنا پیدا می کند« ارتباِط چندانی با کارگرانی که درآمدشــان با 
خط فقر فاصله ی ۹ میلیون تومانِی دارد، ندارد چراکه آن ها امکانی 
برای ذخیره ی درآمد ماهانــه ندارند! با این اوصاف تنها راه برای 
خانــه دار کردِن کارگران، وروِد جــدِی دولت در اجرای اصل ۳۱ 
قانون اساسی اســت؛ ورودی که تا امروز و در دوره های مختلف 

خیلی موفقیت آمیز نبوده است. 

برای آنکه بگویند کاری کرده ایم…
عبدالعظیم همایونی )فعال کارگری( در خصوص ناتوانِی کارگران 
برای شرکت در طرح های مسکن کارگری می گوید: کارگری که 
۶ تا۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد چگونه می تواند ۴۰ میلیون 
تومان در ۸ دوره واریز کند؟ نهایت چند دوره این مبلغ را پرداخت 
می کند و بعد از مدتی، کم می آورد و به فکر فروش امتیازِ خود به 
دالالن می افتد. او می گوید: حتی اگر کارگری بتواند این اقســاط 
را با گرفتــن وام و قرض کردن پرداخت کند، از پِس بازپرداخِت 
وام ها چگونه برمی آید؟ احتماال کارگر چند قسط واریز می کند و 
بعد فشار هزینه های زندگی کارگر را از پرداخِت باقی اقساط عاجز 
می کنــد و در نهایت خانه به تصاحــب بانک درمی آید! همایونی 
می گوید: برنامه ی دولت برای خانه دار کردِن کارگران باید همه ی 
جنبه ها را در نظر بگیرد، نه اینکه بدوِن توجه به درآمد کارگران 
و میزان تورم و هزینه های زندگــی، برنامه ای بچیند صرفا برای 
اینکه بگوید کاری کرده اســت. »صرفــا برای آنکه بگویند کاری 
کرده ایم« این شاید درست ترین تعبیر در مورد عملکرِد دولت ها 
در قبال تأمین مسکن کارگری است. آن ها سالهاست بدوِن توجه 
به درآمد و توان کارگران طرحی می ریزند و در نهایت عده ای که 
کارِ ساخت و ساز را به دلیِل نزدیکی به مراجع قدرت و ثروت به 
دست می گیرند، بیشترین سود را به جیب می زنند. کارگران نیز 
همچون سابق با رویاِی خانه دار شدن، مسیر جوانی را به میانسالی 

و میانسالی را به پیری و بعد از آن طی می کنند. 
گزارش: زهرا معرفت
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توافق گروه ۷ برای بازبینی دیرتر سقف قیمت نفت روسیه
مقامات آمریکا و متحدان این کشور توافق کردند سطح سقف قیمت نفت روسیه را در مارس بازبینی کرده و به سمت اجرای سقف قیمت برای فرآورده های سوختی پاالیش شده روسیه 
حرکت کنند.به گزارش ایســنا، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای پس از دیدار مجازی والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری با ســایر معاونین وزیر، اعالم کرد این توافق در مذاکرات میان 
مقامات گروه هفت، حاصل شد.این گروه در ابتدا قرار بود سطح سقف قیمت را در فوریه، دو ماه پس از آغاز فعال شدن آن در دسامبر، بازبینی کند اما اعضای این گروه موافقت کردند برای 
دادن زمان بیشتر برای ارزیابی تحوالت بازار پس از اجرای سقف قیمت برای فرآورده های سوختی روسیه، زمان ارزیابی آن را به مارس موکول کنند.بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
شــامل لهســتان و استونی خواستار تعیین سقف قیمت پایین تر از قیمت فعلی ۶۰ دالر در هر بشکه بودند تا درآمدهای روسیه را محدودتر کنند. اما آمریکا تالش کرد این سقف قیمت را 
در آستانه اجرای محدودیتهای جدید برای تجارت فرآورده های سوختی پاالیش شده روسیه، حفظ کند.وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد معاونین با رویکردی برای فرآورده های پاالیشی 
موافقت کردند که دو سقف قیمت متمایز را عالوه بر سقف قیمت نفت خام، به اجرا خواهد گذاشت: یک سقف قیمت برای فرآورده هایی مانند دیزل یا گازوئیل خواهد بود که باالتر از قیمت 
نفت خام معامله می شــوند و  یک ســقف قیمت برای فرآورده هایی مانند نفت کوره خواهد بود که ارزان تر از نفت خام هستند.فشــارهایی برای موافقت با اجرای سقف قیمت روی صادرات 

سوخت روسیه پیش از آغاز تحریم اتحادیه اروپا در فوریه وجود دارد.

نگـــاه

سنگ اندازی واردکنندگان دستگاه های 
زباله سوز به دستگاه  بازیافت پسماند ایرانی 

دستگاه  و تجهیزات تفکیک و بازیافت پسماند بدون آالیندگی برای محیط زیست 
در کشــور به همت یک مخترع جوان ایرانی ابداع شــده امــا چون این اختراع 
بساط واردات دستگاه های زباله سوزی را جمع می کند ذینفعان واردات، در مسیر 
به کارگیری این اختراع مانع ایجاد می کنند.به گزارش خبرنگار ما  ســهم قابل 
توجهی از آلودگی محیط زیست کشور به دلیل بی توجهی به مقوله مهم بازیافت 
پســماند و فرآیند ناقص و ناکارآمد دفع زباله و اســتفاده از روش هایی همچون 
زباله ســوزی و دفن غیراصولی پسماند اســت. اگر به این نکته توجه کنیم که 
فقط در کالنشــهر تهران روزانه 8 هزار تن زباله تولید می شود که به دلیل نبود 
سیســتم بازیافت کارآمد، بیش از 5 هزارتن آن دفن می شود و فرآیند دفن نیز 
غیربهداشتی است به عمق مخاطراتی که در محیط زندگی و پیرامون ما در حال 
روی دادن اســت پی می بریم. تا چند سال قبل اثرات فاجعه بار زباله سوزی و 
دفن غیراســتاندارد زباله  را به صــورت ملموس درک نمی کردیم اما اکنون این 
فاجعه به صورت آواری مســموم بر ســینه مردم کالنشهرها و شهرهای بزرگ 
و حتی شــهرهای کوچک کشور ســنگینی می کند و تنفس آنها را در روزهای 
متوالی به شماره می اندازد. عالوه بر این شیرابه زباله های دفن شده با روش های 
غیرعلمی نیز در حال آلــوده کردن خاک و نفوذ به آب های زیرزمینی و از بین 
بردن ذخایر بین نسلی آب در ایران است. ابرهای سمی ناشی از زباله سوزی در 
کالنشهرها اکنون دیگر منحصر به مناطق شناخته شده ای مثل کهریزک نیست 
و ســوزش این گازهای خطرناک را می توان در تمام شهرها در چشم ها و ریه ها 
حس کرد. دفن غیر اصولی زباله خصوصا در جنگل ها و کوهپایه های استان های 
شــمالی کشور هم آن قدر خسارت زیســت محیطی به بار آورده که دیگر نمی 
توان این فاجعه را پشت درخت ها مخفی کرد. این روش برخورد ناکارآمد با زباله  
امروزه تمام پهنه های کشــور ما از دریا و سواحل و رودخانه ها گرفته تا مراتع و 
شالیزارهای کشاورزی و آب های شیرین زیر زمینی و جنگل ها را در نوردیده و به 

تهدیدی مرگبار برای نسل حاضر و نسل های آینده تبدیل شده است. 

ویژگی ها و مزیت های دستگاه بازیافت پسماند داخلی 
خاتمــی نژاد درباره ویژگی هــا و نحوه عملکرد این اختراع می افزاید: دســتگاه 
مذکور توانایی تفکیک و فرآوری و بازیافت انواع زباله را در کمترین زمان و بدون 
آالیندگی محیط زیست دارد. به این معنی که ابتدا زباله تر و خشک جداسازی 
شــده و زباله تر وارد دستگاه می شود. زباله تر توسط این دستگاه آسیاب شده 
و با ترکیب آن با برخی مواد شــیمیایی به مواد اولیه صنعت ساخت ام دی اف 
تبدیل می شود.  شــیرآبه حاصل از این فرآیند نیز در این دستگاه خشک شده 
و به کمپوســت و ریزدانه هایی تبدیل می شــود که می توان از آن به عنوان مواد 
اولیه در تولید محصوالت صنعت ساختمان مثل بلوک و موزائیک استفاده کرد. 
در واقع این اختراع به جای نابود کردن ثروتی که در پسماندها وجود دارد و در 
فرآیند زباله سوزی و دفن غیر اصولی زباله عالوه بر نابود شدن این ثروت، محیط 
زیست هم به شدت آلوده می شود، این ثروت را بازآفرینی می کند.وی در پاسخ 
به این پرسش که فرآیند بازیافت در این دستگاه چگونه طراحی که از نظر زیست 
محیطی اثر مخربی نداشته باشد، می افزاید: این دستگاه دارای سیستم پردازش 
و خط تفکیک هوشمند است و زباله های  تر و خشک را جدا می کند. بعد زباله تر 
وارد سیستم دیگری به نام سیستم تبدیل زباله تر می شود و مراحل مقدماتی را 
طی می کند، آسیاب می شود و با مواد اسیدی و نانو ترکیب شده و به مواد اولیه 
صنایع ام دی اف تبدیل می شــود. برای بازیافت شیرآبه زباله ها نیز سیستمی 
بسیار پیشرفته و بدون مشابه، تعبیه شده که در این سیستم شیرابه ها به بخش 
خشــک کن وارد شده و المپ های یو وی در طول مسیر تعبیه شده که از شدت 
آلودگی می کاهد و هیچ گازی از این دســتگاه در این فرآیندها خارج نمی شود. 
همان طور که پیشتر ذکر شد خروجی این بخش از سیستم، پودر و ریزدانه هایی 

است که می توان آن را در تولید بلوک و موزائیک به کار برد.

سود هنگفت زباله سوزی برای وارداتچی ها
خاتمی نژاد در پاســخ به این پرسش که آیا این اختراع به شهرداری ها و اعضای 
شوراهای شهر در کشــور معرفی شده و اگر این کار صورت گرفته ، نتیجه چه 
بوده اســت، می گوید: این دستگاه به شهرداری ها و شوراهای چند کالن شهر و 
شــهر بزرگ کشور و همچنین برخی مسئوالن ذیربط در حوزه محیط زیست و 
مدیریت شهری معرفی شده و استقبال اولیه مسئوالن از این دستگاه نیز با توجه 
به کارایی آن مطلوب بوده است. متاسفانه با وجود اثبات ظرفیت های مثبت این 
اختراع در حل مشکل زباله در کشور، حواشی و مشکالتی ایجاد شد که مانع به 
کارگیری دستگاه شده است. وی در ادامه توضیح می دهد: واقعیت این است که 
با کمال تاسف فرآیند زباله سوزی در کشور از سوی برخی جریان های وارداتچی 
سودجو مورد حمایت قرار می گیرد. در واقع، تجهیزات و دستگاه های زباله سوزی 
از کشورهای خارجی خصوصا چین با قیمت های نجومی توسط همین گروه ها 
و اشخاص وارد کشور می شــود و اگر این اختراع داخلی یعنی دستگاه تفکیک 
و بازیافت پسماند دوستدار محیط زیســت جایگزین دستگاه های زباله سوزی 
شــود، منافع آنها به خطر می افتد. توجه داشته باشید که به عنوان مثال قیمت 
سامانه های بازیافت دوستدار محیط زیست اختراع داخلی – منظور یک دستگاه 
کامل شامل؛ سیستم پردازش، سیستم تبدیل زباله تر و سیستم شیرابه است -  با 
قیمت های امروز) دی ماه 14۰1( با ظرفیت بازیافت 15۰ تن زباله در روز، حدود 
۶۰ تا 7۰ میلیارد تومان اســت اما قیمت دستگاه های زباله سوزی که از خارج 
وارد می شــود، را با سودی که به جیب واردکنندگان می رود حدود هزار میلیارد 
تومان برآورد می کنند. اگر نهادهای نظارتی بررسی الزم را به عمل آورند مشخص 
می شــود که به احتمال فراوان بخش بزرگی از این مبلغ به جیب وارد کنندگان 
این دستگاه ها سرازیر می شود. طبعا جریان هایی که از واردات دستگاه های زباله 
ســوز نفع می برند به سادگی از این سود کالن دست نمی کشند و در مسیر به 

کارگیری دستگاه بازیافت داخلی سنگ اندازی می کنند.

حاشیه سازی و خبرسازی علیه اختراع داخلی
وی تصریح کرد: مقاومت واردکنندگان تجهیزات زباله ســوزی در مقابل به کار 
گیری این اختراع تا آنجاســت که حتی با وجود انعقاد قرارداد و تحویل دستگاه 
به شــهرداری یکی از شهرهای کشور، و با وجود ارائه کلیه مجوزهای الزم برای 
شروع به کار دســتگاه، با انواع کارشکنی ها و سنگ اندازی های اداری، برخالف 
قرارداد ، از راه اندازی دســتگاه جلوگیری شد.خادمی نژاد در پایان خاطرنشان 
کرد: متاسفانه برخی رسانه ها با انتشار اطالعات سلیقه ای، بدون پشتوانه و گمراه 
کننده درباره ثبت این اختراع و یا منسوب کردن اینجانب به افراد و جریان های 
سیاســی خاص تالش کردند وجهه اینجانب را تخریب کنند و یا این اختراع را 
زیر سوال ببرند. این در حالیست که این اختراع به صورت کامال قانونی به ثبت 
رســیده و مدارک ثبت اختراع و جوایزی که به این اختراع توسط کارشناسان و 
داوران صاحب صالحیت در جشــنواره های داخلی و خارجی تعلق گرفته، قابل 
ارائه به رســانه ها و افکار عمومی است. همچنین کارایی این دستگاه نیز توسط 
مراجع ذیصالح تایید شده اما این رسانه ها خواسته یا ناخواسته در مسیر منافع 

واردکنندگان دستگاه های زباله سوز قدم برداشته اند. 

 چین ساز افزایش قیمت نفت 
را کوک کرد

نفــت در معامالت روز جمعه حدود یک درصد افزایش یافت و تحت 
تاثیر چشم انداز اقتصادی روشن تر چین و بهبود تقاضای این کشور 
برای سوخت، دومین رشد هفتگی متوالی را به ثبت رساند.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و 47 سنت معادل 1.7 
درصد افزایش، در 87 دالر و ۶۳ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت نفت آمریکا با ۹8 ســنت معادل 1.۲ درصد افزایش، در 81 
دالر و ۳1 ســنت در هر بشکه بسته شــد.نفت برنت برای کل هفته 
۲.8 درصد و شاخص نفت آمریکا 1.8 درصد افزایش ثبت کرد.آژانس 
بین المللی انرژی چهارشــنبه گذشــته یک روز پس از آن که اوپک 
بهبود تقاضــای چین برای نفت را پیش بینی کــرد، اعالم کرد لغو 
محدودیتهای کووید 1۹ در چین، تقاضای جهانی برای نفت در سال 
میالدی جاری را به رکورد باالیی خواهد رســاند.نعیم اسلم، تحلیلگر 
شرکت کارگزاری آواترید در این باره گفت: بسیاری از معامله گران بر 
این باورند که به احتمال زیاد، شــاهد تقاضای باالتری از سوی چین 
خواهیم بود که به لغو سیاســت های کووید خود ادامه می دهد.عامل 
دیگری که از روند افزایشــی قیمت نفت پشتیبانی کرد، امیدواری به 
افزایش اندک نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا بود که دورنمای 
اقتصادی ایاالت متحده را روشن تر خواهد کرد.در نظرسنجی رویترز 
پیش بینی شــد فدرال رزرو پس از افزایش ۲5 واحدی نرخ بهره در 
دو جلسه سیاســتگذاری آتی خود، به سیکل تحکیم سیاست پولی 
پایان می دهد و نرخ بهره را تا پایان ســال میالدی جاری، ثابت نگه 
خواهد داشــت.الئل برینارد، از مقامات فدرال رزرو پنجشنبه گذشته 
اظهار کرده بود: به نظر می رسد احتمال فرود نرم برای اقتصاد آمریکا، 
افزایش پیدا کرده است.نشست سیاســتگذاری بعدی بانک مرکزی 
آمریکا در روزهای ۳1 ژانویه و اول فوریه، برگزار می شــود.همچنین، 
گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز که نشان داد شمار دکل های 
حفاری نفت آمریکا به پایین ترین میزان از نوامبر رســیده اســت، از 
قیمت نفت پشتیبانی کرد. شمار دکل های حفاری نفت آمریکا هفته 
گذشته، با 1۶ حلقه کاهش، به ۶1۳ حلقه رسید.ادوارد مویا، تحلیلگر 
ارشــد شــرکت OANDA اظهار کرد: دو اقتصاد بزرگ جهان به نفت 
بیشــتری نیاز دارند. بازار نفت به دلیل نگرانی از رکود جهانی، نزولی 
شده است اما همچنان سیگنال هایی نشان می دهد که ممکن است 
برای مدت طوالنی تر، دچــار محدودیت عرضه بماند.قیمت نفت در 
حالی افزایش یافت که آمار رســمی نشان داد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به 1۳ ژانویه، به میزان 8.4 میلیون بشــکه افزایش پیدا 
کرده و به حدود 448 میلیون بشکه رسیده که باالترین میزان از ژوئن 
سال ۲۰۲1 است.اندی لیپو، رئیس شرکت لیپو اویل آسوشیتس در 
هیوستون گفت: توقف فروش نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا، کمک 
کرد تاثیر منفی این گزارش معکوس شــده و قیمت های نفت باالتر 
بروند.جیم ریتربوش از شرکت مشــاوره ریتربوش و همکاران گفت: 
اعمال ســقف قیمت روی نفت روســیه که در بازار جهانی انعکاس 
پیدا کرده، هم به تقویت قیمت های نفت کمک کرده اســت. تحریم 
ها و ســقف قیمت روی نفت روســیه، به تدریج روی قیمت ها تاثیر 
می گذارند و به عامل مثبت تری نسبت به ماه گذشته که محموله های 

نفت روسیه توسط بازار جهانی جذب شدند،.

چگونه بحران انرژی، نقشه های ژئوپلیتیکی را تغییر داد؟
بحران انرژی جهانی، نقشه های ژئوپلیتیکی را تغییر داده است.

به گزارش ایســنا، در گزارش دورنمای انرژی ساالنه آژانس بین 
المللی انرژی آمده است: ما در حال حاضر، بحران انرژی جهانی 
با شــدت و پیچیدگی کم سابقه ای را شاهد هستیم. این آژانس 
هشدار داد که هیچ برگشتی به وضعیتی که پیش از کووید 1۹ 
بود، وجود ندارد و جنگ روســیه در اوکراین، جهان را متالطم 
کرده است. این رویدادها باعث تغییراتی در تجارت انرژی جهانی 
شده اند اما امواج شوک به اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک به صورت 
کلی، تازه شروع شده است.به نظر می رسد که همه این موضوع 
را قبول دارند که ژئوپلیتیک جهانی در مقیاس گســترده، دچار 
تغییرات شــده است اما در این که پس از خوابیدن گرد و خاک 
آن، چه پیامدی برای تجارت جهانی وجود خواهد داشت، اتفاق 
نظــر چندانی وجود ندارد. بعضی از کارشناســان می گویند که 
بخش جنوبی جهان، در مســائل ژئوپلیتیک در صحنه جهانی 
نفوذ بیشتری پیدا می کند زیرا تغییرات اقلیمی، مقررات تجارت 
و مصرف را دســتخوش تغییر کرده اســت، اما عده دیگری می 
گویند شیوه های حمایت گرایانه ارتجاعی در جهان توسعه یافته، 
کشــورهای کمتر توسعه یافته را به انزوای بیشتری فرو می برد.

راوی آگراوال، ســردبیر فارین پالیسی اخیرا در مقاله ای مدعی 
شــد گرایش معنادار در سیاســت جهانی برای سال ۲۰۲۳ این 
اســت که جنوب جهان، در هر حوزه ای، بیشــتر دیده شده و 
تاثیرگذار است.وی در اثبات گفته خود، به این اشاره می کند که 
اکثر کشــورهای توسعه یافته، چند ماه پیش در نشست اقلیمی 
COP۲7، امتیازات مهمی به کشــورهای فقیرتری داده اند که از 
نظر تاریخی، ســاکت و در حاشیه بوده اند. یکی از این امتیازات، 
تشکیل صندوق ضرر و خسارت برای کمک به کشورهای در حال 
توسعه برای کمک به بحرانهای مرتبط با آب و هوا بود که تغییر 
چشمگیری نسبت به نشست اقلیمی COP۲۶ محسوب می شود.

اگراوال همچنین به این حقیقت اشاره کرده که توازن قدرت به 

شــکل روشنی از واشنگتن که قادر نبوده بسیاری از کشورها در 
جهان در حال توسعه را برای دنبال کردن تحریمهای آمریکا علیه 
روسیه متقاعد کند، دور شده است. صرفنظر از مسئله اخالق در 
سیاســت خارجی، تالش برای تقویت همبستگی علیه کرملین 
شکســت خورده است زیرا سران کشــورها از دهلی نو گرفته تا 
نایروبی، اعتماد فزاینده ای به دفاع از منافع استراتژیک خود به 
جای غرب، پیدا کرده اند.اگرچه ممکن است این نظر آگراوال که 
می گوید بخشهای جوانتر و برخوردار از رشد پرشتاب جهان، در 

صحنه جهانی جســارت بیشتری پیدا می کنند، درست باشد اما 
این ادعای او که سیاســتگذاران و کسب و کارها در غرب باید با 
این وضعیت وفق پیدا کنند، چندان روشــن نیست. در حقیقت، 
همزمان با این که این کشورهای فراموش شده، نفوذ و تصدیق در 
بعضی از بحثهای ژئوپلیتیکی پیدا می کنند، به چشــم نیامدن و 
در حاشیه ماندن آنها در حوزه های دیگر تقویت شده است.بحران 
انرژی کم ســابقه با اتکای نادرست غرب به روسیه، شروع شد و 
اکنــون آمریکا، اروپا و متحدان بــزرگ آنها، با چرخاندن واگنها، 

به این خطای حیاتی پاســخ می دهند. اما به جای دنبال کردن 
ایده آل های تجارت آزاد و دســتورات ســازمان جهانی تجارت، 
سیاستهای حمایت گرایانه ای اجرا می شوند که کشورهای فقیرتر 
را محروم می کنند.اگرچه درسهایی که باید از بحران انرژی اروپا 
فرا گرفــت، متنوع ســازی در هر دو بخش شــرکای تجاری و 
اشکال انرژی است، کشــورها در قسمت شمالی جهان، ترجیح 
داده انــد گزینه های تجارت خود را محدودتر کنند. بر اســاس 
تحلیل موسسه آلمانی بین الملل و امور امنیتی، مشخص کردن 
فضای نفوذ و ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتماد تامین کنندگان و 
کشورها، دستور روز است.در واقع، سران غربی مانند جانت یلن، 
وزیر خزانه داری آمریکا، آشــکارا خواستار تغییر راهبرد و فاصله 
گرفتن از تجارت بازار آزاد به سوی مفهوم تقویت »دوست« شده 
اند که تحت آن، کشــورها زنجیره تامین خود را به کشــورهای 
قابل اطمینان با ارزشــها و وفاداریهای سیاسی مشابه تغییر می 
دهند. گزارش »آینده نگاری راهبردی ۲۰۲۲« کمیســیون اروپا 
هم خواســتار تغییر مشابهی در شبکه های تجارت شده است.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، این موضوع برای بخش جنوبی جهان، 
خوب به نظر نمی رسد چرا که کشورهای ثروتمند جهان به میزان 
فزاینــده با یکدیگر تجارت می کنند و پیمودن هر گونه مســیر 
پیمودنی به سمت توسعه اقتصادی برای کشورهای کمتر توسعه 
یافته، بیش از پیش دشوارتر می شود.هر چند موافقت کشورهای 
ثروتمند برای ایجاد یک صندوق فاجعه برای کشــورهایی که از 
تغییرات اقلیمی آســیب شدیدتری دیده اند، خوب است اما این 
اقدام در مقایســه با آنچه این کشــورها می توانند از نظر خنثی 
کردن تغییرات اقلیمی و وفق پذیری انجام دهند، ناچیز اســت.

کشورهای در حال توســعه، به خیریه بی پایان نیاز ندارند بلکه 
به مسیرهای رشد و اقتصاد قوی خود نیاز دارند. این اقتصاد قوی 
اســت که به کشورها در صحنه جهانی، نفوذ و اعتبار می بخشد، 

نه پولی که از روی احساس تقصیر بابت آلودگی داده می شود.

بررسی آمار در ژاپن نشان داد صرفه جویی در مصرف انرژی 
در هوای خیلی گرم، ممکن است نرخ مرگ و میر را افزایش 
دهد.بــه گزارش ایســنا، نتیجه مطالعاتی کــه در »ژورنال 
اقتصادی آمریکا: اقتصاد کاربردی« منتشــر شد، حاکی از 
آن اســت که کارزاری که دولت ژاپن برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی از زمان تعطیلی اکثر نیروگاههای هســته ای 
این کشور پس از فاجعه هسته ای فوکوشیما در سال ۲۰11 
به راه انداخت، به افزایش نرخ مرگ و میر منجر شده است.

گوئوجون هی و تاکانائو تاناکا، نویســندگان این تحقیقات، 

نوشــتند: با نگاهی به اهداف صرفــه جویی در مصرف برق 
در سراســر مناطق و در طول زمان، نشــان می دهیم که 
ایــن کمپینها، نرخ مرگ و میــر را به خصوص در روزهایی 
کــه هوا فوق العاده گرم بوده اســت، به میزان قابل توجهی 
افزایش داده اند.گوئوجون هی که مدیر تحقیقات در موسسه 
سیاست انرژی در دانشگاه شــیکاگو و دانشیار در دانشگاه 
هنگ کنگ اســت، در ایــن باره گفت: تغییــرات اقلیمی، 
پیش روی ما قرار دارد و تشــویق افراد به استفاده کمتر از 
دستگاههای خنک کننده یا وسایل دیگر برای تحمل هوای 

داغ، می تواند مردم را به کشــتن دهــد.وی در ادامه افزود: 
رویکرد بهتر در هنگام طراحی سیاستهای اقلیمی، سرعت 
بخشــیدن به عبور به ســوی انرژی پاک و تشویق مردم به 
اســتفاده از انرژی پاک به منظور محافظت از خود به جای 
محدود کردن مصرف انرژی یا برق توســط افراد است.ژاپن 
معموال هنگامی که تقاضا برای برق افزایش زیادی پیدا می 
کند مانند روزهای گرم تابستان یا در زمستان، از مردم می 
خواهد در مصرف بــرق صرفه جویی کنند تا از قطعی برق 
اجتناب شود.پیش از تابستان ۲۰۲۲، ژاپن از مردم و شرکتها 
خواست تا حد ممکن، در مصرف برق صرفه جویی کنند تا 
با خاموشی مواجهه نشوند. پیش از زمستان، ژاپن از مصرف 
کنندگان عادی و شرکتها خواست صرفه جویی در انرژی را 

ادامه دهند زیرا امنیت 
تــورم قیمت  و  انرژی 
گاز طبیعــی مایع )ال 
همچنــان  جــی(  ان 
جدی  مســئله  یــک 
مانده بودند.بر اســاس 
گــزارش اویل پرایس، 
اکنــون دوباره  ژاپــن 

به اســتفاده از نیروی هســته ای به عنوان یک منبع انرژی 
اصلی روی آورده و به دنبال حمایت از امنیت انرژی خود در 
بحرانی است که به افزایش قیمتهای سوخت فسیلی منجر 

شده است.

پیامدهای مرگبار صرفه جویی در انرژی!
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مدیرعامل سایپا در مراسم معرفی موتور جدید گروه صنعتی ایران خودرو:
تولید موتور در شرکت های خودروسازی به 

بلوغ رسیده است 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم معرفی و 
آغاز تولید انبوه موتور جدید گروه صنعتی ایران خودرو 
و پلتفــرم بومــی بــرق و الکترونیک که در شــرکت 
ساپکو برگزار شــد، گفت: تولید موتور در شرکت های 
خودروسازی به بلوغ رسیده که این مهم در ایران خودرو 

به ســطح مناسبی رسیده و قابل تقدیر اســت.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی 
تیموری با بیان مطلب فوق افزود: دو خودروساز بزرگ کشور برای قشر متوسط و 
پائین جامعه خودرو تولید می کنند و با وجودی که نزدیک به 90 درصد تولیدات 
آنها داخلی ســازی شده است متهم به انحصار و رانت هستند.تیموری گفت: در 
تمام کشورهای دنیا برای خودروهای تجاری حمایت های خاصی انجام می شود 
و برای خودروهای ســواری هیچ گونه مانعی جهت عرضه نیست ولی متاسفانه 
در ایران به دلیل قیمت گذاری دستوری مشکالت متعددی برای دو خودروساز 
بزرگ کشــور ایجاد شده اســت.او افزود: قیمت گذاری دستوری باعث شده که 
رانتی ایجاد شود و سود زیادی از جیب سهامدار به جیب دالل ریخته شود و دو 
خودروساز کشور نیز با زیان هنگفتی مواجه شوند.مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا با اشاره به مشــکالت موجود در تامین انرژی گفت: متاسفانه در شرایط 

نامناسبی در حال تولید هستیم.

با حضور انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:
مشکالت و موضوعات مرتبط با آسیبهای 

اجتماعی شهر صدرا بررسی شد
به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری 
و شورای اسالمی صدرا: با دعوت شورای اسالمی شهر 
صدرا و شهردار این شــهر ،دکتر مجید انصاری عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به همراه 
خداپرست مدیر کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،کیائی 
رییس سازمان فنی  و حرفه ای استان فارس و برخی دیگر از مدیران شهرستان 
و اســتان، در صحن شورای اسالمی شهر صدرا حضور یافتند تا  مشکالت این 
شهر در حوزه مسایل و آسیبهای اجتماعی ،علل آسیبها و راهکارهای رفع آنها 
را بررســی نمایند.مهندس هاشم عزیزی رئیس شورای اسالمی شهر صدرا با 
بیان اینکه شهر صدرا محل اسکان قومیت های مختلفی است گفت: این تنوع 
قومیتی باعث شده فرهنگهای مختلف در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیز 
داشــته و تلفیق فرهنگ ها به رشد این شــهر کمک های فراوانی کرده است 
اما این تنوع قومیتی اگر ســاماندهی و مدیریت نگردد ممکن است  مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی بیشــتری نسبت به سایر شــهرها را ایجاد کند از این رو  
توجه به زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی از اولویت های مجموعه مدیریت 
شهری صدرا است که نیاز است در مدیریت کالن استان و کشور هم به موضوع 

مهم توجه ویژه ای شود.

گزیده خبر

سال آینده اتوبوس ۹ متری شهری و بین 
شهری تولید می شود

بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در نشست خبری در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللــی خودرو کرمان با تاکید بر اینکه بهمن ســال ۱۴0۱ را پر تالش و 
پر تنش اما موفق را پشــت سر گذاشته اســت، گفت: در سال جاری عرضه دو 
محصول سواری از جمله سدان ریســپکت و دیگنیتی پرستیژ را شاهد بودیم.

علیمرادلو با اشاره به اینکه تا سال آینده چند محصول تجاری را وارد بازار خواهد 
شد، اظهارداشت: ســیبا موتور امپاور ۴۶0 را مطابق با استاندارهای ۸۵ گانه را 
عرضه خواهد کرد.وی با اشــاره به اینکه اتوبوس ۱۸ متری اسنا تا پیش از پایان 
سال رونمایی می شــود، بیان داشت: سال آینده اتوبوس 9 متری بین شهری و 
درون شهری را وارد چرخه حمل و نقل می کنیم .مدیر عامل گروه بهمن با اشاره 
به ثبت نام نه میلیون نفر برای ســی هزار خــودرو ایران خودرو گفت: طبیعی 
نیست که 9 میلیون نفر برای قرعه کشی ثبت نام کنند و اگر فردی برنده شود 
می خواهد با فرصت برتری که بدست آورده، گرانتر بفروشد. وی در همین رابطه 
افزود: مشکل اینجاست که مابقی احساس باخت دارند .علیمرادلو با اشاره به آمار 
مالکیت برندگان قرعه کشــی محصوالت بهمن موتور گفت: ۸۴ درصد کسانی 
که از طریق قرعه کشــی محصوالت ما را خریده اند، حتی به اولین دوره خدمات 
دوره ای هم نمی رســند.علیمرادلو در پاسخ به سوالی درباره موعد عرضه پیکاپ 
G9 گفت: پیکاپ G9 اول سال ۱۴0۲ عرضه خواهد شد. خطوط این پیکاپ در 
حال راه اندازی و این پروژه مشــترک بهمن موتور و دیزل است.مدیرعامل گروه 
بهمن در خصوص اتوبوس شهری عرضه شده به شهرداری تبریز گفت: امیدواریم 
این محصوالت تا ســال آینده وارد چرخه حمل و نقل شــود؛ ایران دوچرخ نیز 
محصوالت متنوع را وارد بازار کرده است .حسین خضری مدیرعامل بهمن دیزل 
نیز در این نشســت با تاکید بر اینکه در نمایشگاه بین المللی خودروی کرمان 

BD300 را عرضه کردیم.

بازدید مدیران عامل دو  خودرو ساز برتر 
کشور و هیات همراه  از شرکت گهرزمین 

 امروز،  مدیرعامل گروه خودروســازی بهمن و معاون 
فروش  ایرانخودرو دیزل به همــراه جمعی از مدیران 
این خودروسازی ها از شــرکت سنگ آهن گهرزمین 
بازدید نمودند.  به گــزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، در این بازدید که 

با حضور  وحید خلیلی مدیر مجتمع و معاون بهره برداری گهرزمین،  حســین 
پارســی نژاد معاون فــروش  ایران خودرو دیزل و بیــوک علیمرادلو مدیرعامل 
خودروسازی  گروه بهمن و جمعی از مدیران این خودروسازان  برگزار شد. مدیر 
مجتمع و معاون بهره برداری گهرزمین ضمن اشــاره به  ظرفیت های بالقوه و 
بالفعل این شرکت در تولید فوالد کشور، حمل و نقل را یکی از مهمترین مسائل 
شــرکت گهرزمین ارزیابی نمود.  مدیرعامل گروه بهمن خودرو نیز با اشاره  به 
تنوع تولیدات این گروه خودروســاز، آمادگی این گروه برای تامین وسائل حمل 
ونقــل از جمله: اتوبــوس و مینی بوس جهت ایاب ذهاب پرســنل گهرزمین و 
همچنین کامیون مورد نیاز این شــرکت را اعالم نمود.  در بخش دیگری از این 
بازدید معاون فروش ایرانخودرو دیزل  نیز ضمن تاکید بر تعمیق روابط فی مابین 
شرکت سنگ آهن گهرزمین و این خودرو سازی،  از پیشنهاد  ایجاد نمایندگی 

جهت تامین قطعات و ماشین االت در سایت گهرزمین استقبال نمود.  

در بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان برگزار شد؛
برگزاری دوره ضرورت HSE در پایداری بنادر

 HSE دوره ضرورت ،HSE با توجه به نقش و اهمیت  
در پایداری بنادر، در بنادر و دریانوردی غرب اســتان 
هرمزگان با حضور شورای معاونین این بندر و مدیران 
شــرکت های پیمانکار برگزار شــد. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت بنــادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب 

استان هرمزگان، مرتضی ساالری مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: 
در راســتای ضرورت HSE در پایداری بنادر و اهمیت و رعایت مباحث مرتبط 
با ایمنی، بهداشــت و محیط زیست منابع انسانی، اماکن و تاسیسات بندری در 
بندرلنگه به عنوان پایتخت ترانزیت خودروی کشور، با هماهنگی سازمان بنادر 
و دریانوردی، دوره ضرورت مدیریت HSE برگزار شد.ســاالری افزود: این دوره 
با حضور شــورای معاونین بندر و مدیران شرکت های پیمانکار برگزار و در این 
دوره به موضوعات مختلف بهداشت و ایمنی از جمله پیشگیری از بروز صدمات 
و حوادث بهداشــتی ایمنی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و افزایش 
بهره وری با در نظر گرفتن سالمت و ایمنی کارکنان و پیمانکاران، نظام مدیریت 
HSE و الزمات ایمنی دریایی و بندری، مدیریت آالینده های زیســت محیطی و 
واکنش در شــرایط اضطراری)بالیای طبیعی و شرایط جوی ناپایدار( پرداخته 
شد.وی اضافه کرد: در پایان این دوره سعی شد با همفکری، هم اندیشی و تعامل 
بندر و شرکت های پیمانکار نقش موثری در ارتقا وضعیت HSE در بنادر غرب 

استان هرمزگان ایجاد شود.

در نشست کارگروه کنترل مدیریت مطرح شد:
تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو بر تقویت 

بعد معدنی شرکت گل گهر
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر لزوم توجه به استراتژی تقویت بعد معدنی شرکت 
صنعتی و معدنی گل گهر تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه اله جعفری، رئیس هیات 
عامل ایمیدرو در نشست کارگروه کنترل مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر بر لزوم تقویت اســتراتژی بعد معدنی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
تاکید کرد. وی افزود: تنوع محصول از جمله مواردی است که شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر باید قطعا در تدوین استراتژی های خود آن را مد نظر قرار دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: تربیت نیروی انسانی، توجه به حوزه 
های اکتشاف، زیرساخت و تامین مواد اولیه از دیگر مواردی است که این شرکت 
باید در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت به آن توجه کند.ایمان عتیقی، 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز در این نشست به ارائه استراتژی 
ها، چشم انداز و اهداف کالن این شرکت پرداخت.وی کمبود سنگ آهن، تامین 
انرژی)گاز و برق( و مازاد عرضه گندله در کشور را از جمله مشکالت پیش روی 
تولید فوالد عنوان کرد و افزود: توسعه فعالیت های اکتشافی و تامین سنگ آهن، 
زیرســاخت تامین انرژی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش فوالد، تنوع حوزه های 
کسب و کار،توسعه فناوری معدنکاری و توسعه زیرساخت های مدیریتی برخی 
از استراتژی های شرکت صنعتی و معدنی گل گهر هستند.دراین نشست که با 
حضور اعضای هیات عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و همچنین مدیران شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ؛
نیازمند آشتی دادن مردم با هنر فرش 

دستباف هستیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان  در نشست خبری 
بیست و پنجمین نمایشــگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف اصفهان، با 
ابرازامیدواری نسبت به اینکه برگزاری این نمایشگاه در فراگیر شدن صنعت 
 فرش و پذیرش آن در بین عموم جامعه و فرهنگسازی آن در زندگی اثرگذار باشد.

احمدرضا طحانیان با بیان اینکه برنامه ریزی برگزاری این نمایشگاه بیش از 
شش ماه به طول انجامید، تصریح کردیم به دنبال برگزاری نمایشگاهی در 
خور و شان این هنر صنعت هستیم و در این دوره بیش از ۱۱ استان کشور 
 و ۱۱0 مشارکت کننده در فضایی به مساحت ۶ هزار مترمربع حضور دارند.

وی بــا بیان اینکه در این نمایشــگاه بــه دنبال رویداد محوری هســتیم، 
توضیــح داد: با بیــش از ۶رویداد جانبی در نمایشــگاه و همزمان در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار می شــود، این رویدادهــا با وجود کاهش صادرات، 
و مشــکالت پیش روی صنعت فرش دســتباف، در راستای فرهنگ سازی 
این هنرصنعت برگزار می شــود و با توجه بله کاهــش جایگاه آن در ببین 
 مردم، نیازمند آشــتی دادن مردم با هنر فرش دســتباف هستیم.  در ادامه

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان اصفهان 
درباره آخرین وضعیت صادرات فرش دستباف، اظهار کرد: در سال ۷3 میزان 
صادرات فرش دو میلیارد دالر بود که ســال گذشــته به دلیل تحریم ها و 
دیگر مشــکالت بانکی و … میزان صــادرات آن به ۶۵ میلیون دالر کاهش 

یافته است.

بازدید وزیر گردشگری از بندر چابهار:
 پیگیری فعال شدن خطوط مسافری و 

گردشگری بندر چابهار
  عزت اهلل ضرغامی وزیر گردشــگری کشور در جریان سفر به بندر چابهار 
از بندر شــهید کالنتری چابهار و پایانه ترمینال بین المللی مسافر دریایی 
این بندر بازدید کرد.به گــزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیســتان و بلوچستان، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی در جریان این بازدید که )پنجشنبه ۲9 دی( به همراه معین الدین 
سعیدی نماینده مجلس شــورای اسالمی، سپاهی فرماندار ویژه شهرستان 
چابهار و جمعی از مدیران استانی و شهرستان صورت گرفت، از بندر شهید 
کالنتری و زیر ساخت ها و ترمینال بین المللی مسافر دریایی این بندر بازدید 
و برای رفع مشــکالت فعال شدن خطوط مســافری و گردشگری از جمله 

تخصیص سوخت یارانه ای قول مساعد داد.

افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو در بازار

پراید ۶۰ میلیون تومان گران شد
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشــور اعتقاد دارد: دالیل افزایش قیمت خــودرو در بازار آزاد 
اساســا به عواملی همچــون انتظارات تورمــی، افزایش حجم 
نقدینگی و نوســان نرخ ارز مرتبط اســت.مریم فکری: بررسی 
قیمت هــا در بازار خــودرو، از افزایش عجیب و غریب قیمت ها 
حکایت دارد، به طوری که فقط در طول یک ماه شــاهد گرانی 
۶0 میلیــون تومانی پراید در بــازار بودیم. این یعنی پراید تنها 
در ماه اول زمســتان ۲۶ درصد گران شده است.افزایش قیمت 
خودرو در حالی اســت که نرخ ارز نیز در بازار نوســان داشته و 
بــا توجه به گفته های وزیر صمت، افزایش نرخ دالر دلیل اصلی 
افزایش قیمت خودرو اســت. البته با وجــود این که دالر دلیل 
اصلی افزایش قیمت خودرو عنوان شــده، ولی تشــنگی بازار و 
انباشــت تقاضا به خصوص در کالس خودروهــای اقتصادی و 
ارزان قیمت نیز تاثیر قابل مالحظه ای بــر گرانی خودروها دارد.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه ســازان خودرو کشور اعتقاد دارد: دالیل افزایش قیمت 
خودرو در بازار آزاد اساســا به عواملی همچون انتظارات تورمی، 
افزایش حجم نقدینگی و نوســان نرخ ارز مرتبط است.به گفته 
او، حجم نقدینگی به ۵ هزار و ۶00 میلیارد تومان رســیده که 
این امر افزون بر قیمت نهایی خودرو بر سایر محصول ها نیز اعم 
از مســکن، طال، سکه و غیره تاثیر قابل توجهی داشته است.در 
این شرایط، در حال حاضر فعاالن بازار خودرو از رکود شدید در 
معامالت خودرو سخن می گویند و این که رشد شدید قیمت ها 
در بــازار، از تعداد خریداران به دلیــل کاهش قدرت خرید نیز 
کاسته اســت.به باور فعاالن بازار، هم اکنون رکود نبض بازار را 
به دســت گرفته است و تعداد فروشندگان خودرو در بازار بسیار 
بیشــتر از تعداد خریداران اســت.بر همین اساس، پیش بینی 
بســیاری از نمایشــگاه داران در این جهت است که با توجه به 
شرایط بازار خودرو، بازار شب عید نیز در وضعیت رکودی بماند 

و تغییــری در آن ایجاد نشود.ســعید موتمنی، رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفته است که بازار خودرو 
به خواب رفته و رکود سنگینی بر بازار حاکم و معامالت در حد 
صفر اســت.به باور او، با توجه به آنکه تحویل خودروهای عرضه 
شده در بورس کاال از جمله خودرو دنا به خریداران در ماه های 
آینده صورت می گیرد و همچنین با توجه به رکود حاکم بر بازار 
خودرو، عرضه اخیر در بازار فعال تاثیری نداشته و آثارش در بازار 

نمایان نشده است.

چه خبر از بازار خودرو؟
گزارش های میدانی حاکی از آن اســت که طی یک ماه گذشته 
قیمت پرایــد ۱۱۱ در حدود ۶0 میلیون تومان گران شــده و 
به ۲90 میلیون تومان رســیده اســت. پراید ۱3۱ نیز در بازار 
۲۸0 میلیون تومان قیمت پیدا کرده و این در حالی اســت که 
این خودرو یک ماه قبل ۶۱ میلیــون تومان ارزان تر بود. پراید 
۱۵۱ هم در حدود ۲۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشــته و 
هم اکنون در بازار به قیمت ۲۴۵ میلیون تومان به فروش می رود.

در این میان، پژو۲0۶ تیپ دو در بازار در طول یک ماه گذشته 

۴0 میلیون تومان گران شده و با قیمت ۴۶0 میلیون تومان به 
فروش می رود. همچنین پــژو۲0۶ تیپ ۵ مدل ۱399 در بازار 
3۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشــته و هم اکنون در بازار به 
قیمت ۵00 میلیون تومان فروخته می شود. اما پژو۲0۷ دنده ای 
مدل ۱۴0۱ در بازار ۶00 میلیون تومان قیمت پیدا کرده و این 
در حالی اســت که این خودرو یک ماه قبل 3۵ میلیون تومان 
ارزان تر بود. پــژو GLX ۴0۵ بنزینی مدل ۱399 نیز با افزایش 
۴0 میلیون تومانی قیمت در طول یک ماه گذشته، ۴۲0 میلیون 
تومان قیمت پیدا کرده اســت. اما پژو GLX ۴0۵ دوگانه ســوز 
مدل ۱۴0۱ افزایــش قیمت ۴۵ میلیون تومانی را تجربه کرده 
و در حــال حاضر در بازار 39۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرده 
اســت. پژوپارس اتوماتیک مدل ۱399 هم 3۵ میلیون تومان 
گران شــده و به قیمت ۶۱۵ میلیون تومان به فروش می رود.بنا 
به این گزارش، روند بــازار خودرو همچنین حکایت از آن دارد 
که قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴00 ۲۵ میلیون تومان افزایش 
قیمت داشته و به ۷۱۵ میلیون تومان رسیده است. تارا دنده ای 
مدل ۱۴00 هم ۲۵ میلیون تومان گران شده و به قیمت ۵90 
 EX میلیون تومان به فروش رفته اســت.اما قیمت تیبا هاچ بک
مــدل ۱۴0۱ در بازار به 300 میلیون تومان رســیده و این در 
حالی است که یک ماه قبل 30 میلیون تومان ارزان تر بود. تیبا 
هاچ بک پالس مدل ۱۴00 هم 30 میلیون تومان گران شــده و 
300 میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.در این میان، قیمت 
دنا معمولی مــدل ۱۴0۱ در حدود ۴۵ میلیون تومان در طول 
یک ماه گذشته باال رفته و به ۵۷۵ میلیون تومان رسیده است. 
دناپالس اتوماتیک توربو مدل ۱۴0۱ هم در بازار ۷۱0 میلیون 
تومان قیمت پیدا کرده و این در شــرایطی است که این خودرو 
یک ماه قبل ۲0 میلیــون تومان ارزان تر بود. اما راناپالس مدل 
۱۴0۱ در بازار ۲0 میلیون تومان گران شــده و به قیمت ۴۴0 

میلیون تومان رسیده است.

طبق آمار ارائه شــده از ســوی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، از ابتدای ســال جاری تا 
پایان آذر ماه بالغ بر 3۵ میلیون تن از انواع 
محصوالت معدنی و صنایع معدنی صادر 
شده اســت که ارزشی بیش از 9 میلیارد 
دالر برای آن تخمین زده است.به گزارش 
ایسنا، براساس آمار ایمیدرو، شرکت های 
بخش معدن و صنایع معدنی اطی 9 ماهه 
ســال جاری، 3۵ میلیون و ۵۴۴ هزار و 
900 تن انواع محصوالت معدنی و صنایع 

معدنی به ارزش 9 میلیارد و 9۸ میلیون 
و ۵00 هــزار دالر صادر کرده اند. علیرغم 
محصوالت  جهانــی  قیمت های  کاهش 
حوزه معدن و صنایــع معدنی، صادرات 
این محصوالت نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشــته، به لحاظ وزنی پنج درصد 
افزایش یافته اما از نظر ارزشــی دو درصد 
کاهش داشــته اســت.گفتنی است که 
ارزش صدور تولید این بخش، از مهر ماه 
امسال با رشد همراه شده است.طبق آمار، 
بیشترین صادرات مربوط به زنجیره فوالد 

و محصوالت فوالدی )صنایع باالدستی و 
پایین دســتی( به ارزش چهار میلیارد و 
۸۸3 میلیون و ۶00 هزار دالر ثبت شده 
است.پس از آن، زنجیره مس و محصوالت 
پایین دستی، رتبه دوم صادرات را معادل 
یک میلیــارد و ۱۱۸ میلیون و ۲00 هزار 
دالر و رتبــه ســوم صــادرات را زنجیره 
آلومینیوم و محصوالت پایین دســتی به 
ارزش ۸۵۴ میلیــون و 300 هزار دالر به 
خود اختصاص داده اند.در آذر ماه امسال، 
میزان صــادرات انواع محصــوالت حوزه 

معدن و صنایع معدنی با یک روند صعودی 
)از مهر ماه(، یک میلیارد و ۲3۷ میلیون 
دالر ثبت شــده اســت. در حالی ارزش 
صادرات مهر ماه امسال به یک میلیارد و 
3۸  میلیــون و ماه آبان به یک میلیارد و 
۱93 میلیون دالر رسیده بود که بیشترین 
میزان صادرات محصوالت این بخش در 
ســال جاری مربوط به خرداد ماه معادل 
یک میلیارد و 3۱۴ میلیون دالر اســت.

در مقابل طی 9 ماهه امسال، سه میلیون 
و ۱9۸ هــزار و 300 تن انواع محصوالت 
بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش سه 
میلیارد ۵۴۴ میلیون و ۷00 هزار تن وارد 
شــده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته، از نظر وزنی سه درصد و از نظر 

ارزشی 3۲ درصد رشد داشته است.

طی 9 ماهه امسال

صادرات بخش معدن از 35 میلیون تن گذشت

وزیر ارتباطات با اعالم اینکه آخرین باری بود 
که اینترنت در هر سطح، چه ثابت و سیار برای 
کنکور قطع می شود، از رفع فیلترینگ کالب 
هاوس در روز های آینــده خبر داد.به گزارش 
ایلنا از وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
عیســی زارع پور وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشــیه رونمایی از ناوگان 

موتوری برقی شرکت ملی پســت از رفع فیلترینگ کالب هاوس در روز های آینده 
خبر داد و گفت: من قباًل اعالم کرده ام که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، 
متولی فیلترینگ اســت که ۱3عضو دارد که وزارت ارتباطات یکی از اعضای آن به 
شمار می رود اما تالش مان بر این است که محدودیت هایی که قابلیت برطرف شدن 
دارند را برداریم و ان شــاهلل طی روزهای آینده خبر های خوبی در این زمینه منتشر 
خواهد شد.وی افزود: دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ که با مصوبه نهاد های امنیتی 

مسدود شدند، فعال مشمول این اتفاق نیستند اما سرویس ها و خدماتی هستند که از 
نظر وزارت ارتباطات قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیر بازنگری در انسداد آنها  را 
دنبال می کنیم و در گام اول کالب هاوس طی روز های آینده رفع فیلتر می شود.زارع 
پور پیرامون قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور نیز تصریح کرد: این آخرین باری 
بود که اینترنت در هر سطحی، چه ثابت و چه سیار برای برگزاری کنکور قطع خواهد 
شــد و بر اساس مصوبه شورای امنیت کشــور برای کنکورهای بعدی باید سازمان 
سنجش به دنبال روشهای نوین و اصولی مقابله با تقلب برود.وی افزود: تالش کردیم 
قطعی اینترنت فقط در محدوده های برگزاری کنکور باشد اما در مناطق دورتر نیز به 
خاطر ماهیت ارتباطات بی سیم، قطعی داشتیم که از این جهت از هموطنان عزیزی 

که دچار مشکل شدند پوزش می خواهیم.

آخرین بار، اینترنت برای کنکور قطع شد

ادامه فیلتر اینستاگرام و واتس اپ

داده ها نشــان داد که قیمت های تولیدکننده آلمان در دسامبر با سرعت کمتری 
نسبت به ماه قبل افزایش یافت زیرا تورم در بزرگ ترین اقتصاد اروپا کاهش یافت 

که تا حدی به دلیل کاهش قیمت انرژی اســت.به گزارش ایسنا، اداره آمار فدرال 
آلمان گزارش داد که قیمت تولید محصوالت صنعتی در مقایسه با ماه مشابه سال 
گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که انتظار تحلیلگران برای کاهش 
این نرخ از ۲۸.۲ درصد در نوامبر به ۲0.۸ درصد رسیده است.قیمت ها در مقایسه 
با ماه قبل،  0.۴ درصد کاهش یافت و کمتر از اجماع برای افت ۱.۲درصدی بود. 
این سومین سقوط ماهانه متوالی بود زیرا قیمت انرژی کاهش یافت. کاهش ماهانه 
در دســامبر به دلیل کاهش یک درصدی هزینه های انرژی بود.  قیمت انرژی در 

ماه نوامبر، 9.۶ درصد نسبت به اکتبر کاهش یافته بود.شاخص قیمت تولیدکننده 
آلمان در ماه های آگوســت و سپتامبر به ۴۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رســید که از آن زمان روند نزولی وجود داشــته است.یک منبع به رویترز با 
اســتناد به پیش نویس گزارش اقتصادی ســاالنه خود گفت: انتظار می رود دولت 
آلمان در اواخر این ماه پیش بینی تورم خود را برای سال ۲0۲3 از هفت درصد به 
۶ درصد کاهش دهد. در کل سال ۲0۲۲، قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی 

3۲.9 درصد نسبت به سال ۲0۲۱ افزایش یافته است.

بزرگ ترین اقتصاد اروپا رنگ 
خوشی می بیند
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پیش بینی بازار طالی جهانی
بازار طالی جهانی رکوردار خواهد شد؟

با کاهش ۱.۵ درصدی فروش مســکن در ایاالت متحده در دســامبر، قیمت طال به باالی ۱۹۲۵ دالر افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بر 
اساس آخرین گزارش انجمن ملی مشاوران امالک )NAR(، قیمت طال، در حالی که از باالترین سطح ۹ ماهه خود کاهش یافته است، 
پس از کاهش دیگری در فروش مســکن موجود در ایاالت متحده، رشد مالیمی را حفظ کرده است.روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار، 
این انجمن گفت که فروش خانه های موجود با ۱.۵ درصد کاهش به نرخ فروش ۴.۰۲ میلیون خانه در دسامبر رسید که یازدهمین افت 
متوالی بازار است. اگرچه فروش خانه تا پایان سال کاهش یافت اما داده ها بهتر از حد انتظار بود. اقتصاددانان به دنبال نرخ فروش ۳.۹۵ 
میلیون بودند.بازار طال شاهد واکنش آرام به آخرین داده های اقتصادی است و هر اونس طال آخرین بار با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۹۲۷ 
دالر و ۱۰ سنت معامله شد.قیمت طال نسبتاً باال بود و در اوایل معامالت روز جمعه و پیش از تعطیلی بازارها به باالترین سطح ۹ ماهه 
خود دست یافت، در حالی که وضعیت فنی به شدت صعودی و تقاضای مالیم برای پناهگاه امن بود.باالترین قیمت کنونی در معامالت 
آتی طالی کمکس به ۲۰۷۸ دالر و ۸۰ سنت در هر اونس در مارس ۲۰۲۲ رسید. طالی فوریه آخرین بار با ۶.۵ دالر افزایش به ۱۹۳۰ 
دالر و ۶۰ ســنت و نقره مارس  به ۲۴.۱۰ دالر رســید.بر اساس گزارش کیتکو، از نظر فنی، گاوهای آتی طال دارای مزیت فنی کلی در 
کوتاه مدت هستند. قیمت ها در یک روند صعودی ۲.۵ ماهه قرار دارند. هدف صعودی بعدی قیمت بولز این است که در معامالت آتی 

فوریه باالتر از مقاومت در ۲۰۰۰ دالر بسته شود. 

ترمز رشد نقدینگی کشیده شد/ کاهش ۷ درصدی در امسال
میزان رشــد نقدینگی که در مهر پارســال بیش از ۴۰ درصد بود، با کاهش حدود هفت درصدی، در آذر امسال به ۳۳.۴ 
درصد رســیده است.به گزارش ایسنا، رشد نقدینگی براساس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه سال گذشته ۴۰.۱ درصد 
بود که در پایان آذرماه امســال به پایین ترین حد خود در ۱۴ ماه گذشــته از دولت ســیزدهم یعنی ۳۳.۴ درصد رسیده 
است که کاهش حدود هفت درصدی را نشان می دهد.همچنین طبق اعالم وزیر اقتصاد، در پایان آذرماه امسال نرخ رشد 
نقدینگی ۱۲ ماهه ۳۳.۴ درصد بوده که هفت واحد درصد نسبت به زمان آغاز به کار دولت و یک درصد نسبت به ماه قبل 
کاهش داشته است.به گفته خاندوزی، این وضعیت نشان دهنده اثربخشی برنامه های بانک مرکزی است.البته جداول رشد 
نقدینگی نشان می دهد که از مهرماه سال گذشته تا آذرماه امسال غالبا نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است و در برخی 
ماه ها که با افزایش این شــاخص اقتصادی مواجه بودیم در ماه بعد روند کاهشــی ادامه پیدا کرده است تا این که در پایان 
آذرماه سال جاری به پایین ترین نرخ رشد نقدینگی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ رسیده ایم.یکی از مهم ترین برنامه های 
دولت و البته بانک مرکزی در حوزه اقتصادی مهار تورم و کنترل نقدینگی است که محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک 
مرکزی نیز به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت های این مجموعه به آن تاکید کرده است.همچنین طبق آنچه از برنامه های 
بانک مرکزی مشخص شده، قرار است به زودی نرخ های سود سپرده بانکی در راستای کنترل نقدینگی اصالح شود که به 

اعتقاد کارشناسان، این امر نیز به خودی خود در کاهش رشد نقدینگی موثر است

گزیده خبر

آغاز زندگی مشترک ۳۷۰ جوان با وام قرض 
الحسنه ازدواج موسسه اعتباری ملل 

موسسه اعتباری ملل در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تسهیل ازدواج 
جوانان تعداد ۳۷۰ فقره وام قرض الحسنه ازدواج در آذر ماه پرداخت نمود.به 
گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه به استناد بخشنامه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در راستای اجرای بند )الف( تبصره 
۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به 
کلیه متقاضیان، وام قرض الحسنه ازدواج اعطا می کند که در آذر ماه سال 
جاری تعداد ۳۷۰ فقره وام به مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۵۰۱ریال پرداخت 
کرد.گفتنی است تعداد ۷۰۸ نفر از متقاضیان وام قرض الحسنه ازدواج در 

نوبت دریافت وام و تکمیل پرونده می باشد.

مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک خبر داد:
افزایش پنج برابری سقف مبادالت مالی با 

»چکنو«
 مدیــر امور حــوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران از افزایش ســقف 
مبادالت مالی توســط »چکنو« تا پنج میلیارد ریال )۵۰۰ میلیون تومان( در 
آینــده نزدیک خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، منصور 
شیخ االســالمی در نشســت خبری معرفی »چکنو« در هشــتمین نمایشگاه 
تراکنش ایران با اعالم این خبر به تشــریح قابلیت ها چک امن دیجیتال بانک 
صادرات ایران پرداخت و افزود: بانک افزایش میزان تبادالت مالی در چکنو به 
سقف پنج میلیارد ریال )۵۰۰ میلیون تومان( را در دستور کار دارد و مشتریان 
می توانند از چکنو برای تبادالت مالی خود تا ســقف پنج میلیاد ریال استفاده 
کنند.وی همچنین در این نشســت خبری که با حضور ســید جعفر صدری 
مدیر امور فناوری اطالعات و امیر حسین آقامحمدی رئیس اداره کل خدمات 
نوین بانک صادرات ایران و اصحاب رســانه برگزار شد، با اعالم این خبر افزود: 
مراحل ایجاد زیرســاخت های فنی و هماهنگی های الزم با بانک مرکزی برای 
ارائــه خدمت چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران برای مشــتریان حقوقی 
این بانک با پیشــرفت های قابل توجهی همراه بــوده و این خدمت به زودی 

عملیاتی می شود.

دکتر عسکری در مراسم سالروز تاسیس بانک مسکن:
۹۳ درصد تسهیالت دهی بانک مسکن در 

حوزه مسکن بوده است
سرپرســت بانک مســکن با بیان اینکه این بانک بیــش از ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان در ۱۰ ماه ســال جاری تسهیالت پرداخت کرده  است گفت: ۹۳ درصد 
تســهیالت دهی بانک مســکن در حوزه مسکن بوده اســت.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن - هیبنا ، علی عسکری سرپرست بانک مسکن در مراسم 
گرامیداشت هشتاد و چهارمین سالروز تاسیس بانک مسکن با تبریک این روز 
گفت: زحمات و تالش همکاران در ۱۰ ماهه ســال جاری نتایج خوبی در پی 
داشــت. بانک مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت در این مدت 
پرداخت کرد که نسبت به سال گذشــته رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه رشــد قابل توجه تسهیالت دهی بانک مسکن در سال ۱۴۰۱ 
مرهون زحمات کارکنان بانک مســکن اســت، افزود: رسالت بزرگی در حوزه 
تســهیالت دهی در حوزه مســکن بر روی دوش بانک مسکن قرار داده شده و 
تقریبا ۹۲ درصد از تســهیالت دهی بانک مسکن نیز در بخش مسکن صورت 
گرفته است و چه در حوزه طرح نهضت ملی و چه بخش های دیگر مانند ودیعه 
مســکن و خرید همه این موارد به بخش مســکن باز می گردد و چه اعتبار و 

افتخاری بهتر که این تالش برای ایجاد سرپناه برای مردم صورت می پذیرد.

معنا و مفهوم بانکداری در نظام بانکی، تغییر کرده است
بانک ایران زمین براساس سبک زندگی 

مشتریان خدمات ارائه می دهد
در ســال های اخیر به منظور گســترش و توسعه بیشــتر مراودات اقتصادی 
و افزایش میزان رضایت مشــتریان، کســب و کارهای دیجیتال با استفاده از 
فناوری های جدید جای خود را به روش های سنتی و خریدهای حضوری داده 
است.ایجاد ارزش برای مشتری از اولویت های اصلی این نوع کسب و کار است 
و به افراد این امکان را می دهد تا با توجه به نوع نیاز و درخواست خود، محصول 
و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.بانک ها در این میان نقش موثری را ایفا می 
کنند. ایجاد فضایی امن در بســتر دیجیتال می تواند برگ برنده ای برای یک 
کســب و کار دیجیتال باشد تا تعامالت مالی خود را در آن انجام دهد.خدمات 
بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین این امکان را به فعاالن در حوزه کسب و کار 
دیجیتال، تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی داده است، تا بتوانند خدمات 
مالی و بانکی خــود را در کمترین زمان انجام دهند.به گزارش روابط عمومی؛ 
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین تحقق بانکداری دیجیتال در 
این بانک را حاصل تالش فراوان از سوی مدیران و همکاران بیان کرد و گفت: 
تغییــر در نحوه ارائه خدمات بانکداری با توجه به اولویت ها و نیاز مشــتریان 

صورت می گیرد.

حضور بانک توسعه تعاون و شرکت سمات در 
هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران 

حضور بانک توســعه تعاون و شرکت ســمات در هشتمین نمایشگاه تراکنش 
ایرانبانک توســعه تعاون و شرکت ســامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون) 
ســمات(، در هشتمین نمایشــگاه تراکنش ایران حضور یافته اند.محمد شیخ 
حسینی سرپرست بانک توســعه تعاون، سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره 
و محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در آیین افتتاحیه 
هشتمین نمایشــگاه ایران تراکنش حضور یافتند.شیخ حسینی همچنین به 
عنوان یکی از مقامات ارشد نظام بانکی در مراسم تقدیر از چهره های ماندگار 
حاضر بود و در تقدیر از برگزیدگان این بخش مشارکت نمود.مدیران ارشد بانک 
توســعه تعاون در ادامه به بازدید غرفه سمات در نمایشگاه تراکنش پرداختند. 
در این بازدید ســعید معادی معاون مدیر عامل در امور بازاریابی و اســتانها، 
علی یکتا مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات، صیاد رحمانپور مدیریت امور 
استانها و شعب، یونس کالنتری رییس اداره کل مشتریان و توسعه بازار، شهرام 
بخشا رییس اداره کل روابط عمومی ،محمد جواد افتخاری مدیر عامل شرکت 
سمات، مجید مباشرزادگان عضو هیات مدیره سمات، نیز حضور داشتند.شایان 
ذکر است غرفه شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون ) سمات (طی 
روزهای ۲۶ تا ۲۸ دی ماه از ســاعت ۹ تا ۱۹ در ســالن آفرینش های هنری 

کانون در خیابان حجاب پذیرای عالقه مندان و مراجعین است.

تندیس طالیی رضایت مندی مشتریان در دستان 
بانک سامان

بانک سامان موفق شــد تندیس طالیی دوازدهمین همایش سراسری رضایت مندی 
مشــتری را از آن خود کند.به گزارش ســامان رســانه، تندیس طالیی دوازدهمین 
همایش سراســری رضایت مندی مشتری که با حمایت موسسه آموزشی و پژوهشی 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، به بانک سامان رسید.بر این 
اساس، این تندیس براســاس ارزیابی شاخص های کیفیت، ایجاد درگاه های ارتباطی 
مناسب برای مشتریان، کارآمدی فرآیند رسیدگی به صدای مشتریان به بانک سامان 
اعطا شد.الزم به ذکر است که پیش از این نیز بانک سامان در سال ۱۳۹۹ توانسته بود 

تندیس طالیی این همایش را یک بار دیگر از آن خود کند .

نقش مثبت و موثر اداره بازرسی و نظارت بانک 
گردشگری در کاهش آمار شکایات

 تعداد کل شکایات واصله به اداره بازرسی و نظارت بانک گردشگری در ۹ ماهه منتهی 
به پایان آذر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به طور چشمگیری کاهش 
یافته اســت.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، اداره بازرسی و نظارت بانک با 
برنامه ریزی صحیح، آموزش و کنترل های دقیق موفق شــد آمار شکایات واصله را در 
ســال جاری کاهش دهد که این روند ادامه دارد.همچنین بازرسی و رسیدگی های به 
موقع، موجب پیشــگیری از مخاطرات و ریسک های احتمالی شده و در نتیجه فضای 

امن و مطمئنی برای سپرده گذاران ایجاد کرده است.

تداوم نهضت ساخت مدرسه در مناطق محروم؛ 
مدرسه6 کالسه بانک پارسیان در روستای 

نصرآباد شهرستان خواف افتتاح شد
مدرسه ۶کالسه شهید حسن مرادی روستای نصرآباد بخش سالمی شهرستان خواف 
به همت شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس از شرکت های زیر مجموعه شرکت 
سرمایه گذاری بانک پارسیان با اعتبار۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

آیین افتتاح این مدرســه همزمان با والدت حضرت زینب )س( با حضور مســئولین 
شهرستان خواف، مردم منطقه و مدیران شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان و اپال 

کانی پارس برگزار شد.

تفاهم نامه های بین بانک قرض الحسنه مهر و 
شرکت برق منطقه ای گیالن منعقد شد

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان گیالن در جلسه امضای تفاهم نامه 
همکاری با بانک قرض الحســنه مهــر ایران گفت: این بانک از فضای شــفاف و 
صمیمی برخوردار اســت و ما از این فضا جهــت بهره مندی حداکثری همکاران 
از مزایــای طرح های متعالــی بانک بهره خواهیم برد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، »بهمن داراب زاده« مدیرعامل شرکت سهامی برق 
منطقه ای اســتان گیالن گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران از فضای شفاف و 
صمیمی برخوردار اســت و ما از این فضا جهــت بهره مندی حداکثری همکاران 
از مزایای طرح های متعالی بانک بهره خواهیم برد.»نوربخش« معاون پشــتیبانی 
شــرکت سهامی برق منطقه ای استان گیالن نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از 
خدمات ارزنده بانک قرض الحسنه مهر ایران و استقبال از طرح های ارائه شده در 
این جلسه، جهت انعقاد تفاهم نامه کاالکارت سازمانی و همچنین افتتاح حساب 
صندوق شرکت و تعاونی مسکن شرکت جهت انعقاد تفاهم نامه حمایتی حقوقی 

اعالم آمادگی کرد.

سرپرست بانک ملی ایران:
 راه موفقیت در بانک کمک به رشد و توسعه 

همه جانبه در مضامین استراتژیک است
سرپرســت بانک ملی ایران با تاکید بر رشــد و توسعه همه جانبه و گسترده 
در همه مضامین و رویکردهای استراتژیک بانک، اظهارداشت: با تحقق برنامه 
های راهبردی و مضامین شش گانه استراتژیک بانک به موفقیت و نتایج قابل 
توجهی دســت خواهد یافت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
ابوالفضل نجارزاده در همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه ســال جاری واحد های 
بانک که با حضور اعضای هیات مدیره، هیات عامل، معاونان، روســای ادارات 
مرکزی، روسای ادارات امور شعب استان ها و شعب مستقل بانک برگزار شد، 
ضمن تقدیر از نقش آفرینی مطلوب و مناســب واحدهایی که توانسته اند در 
مســیر توسعه، سودآوری، موفقیت و تحقق اهداف بانک از ابتدای سال جاری 
تاکنون عملکرد مطلوب و موثری داشــته باشند، با اشاره به ضعف و مشکالت 
موجود، مهم ترین استراتژی ها و سیاست های بانک را تا پایان سال و همچنین 
در سال جدید تبیین کرد.وی با بیان این که ارائه خدمات مالی بهینه به آحاد 

مردم باید تداوم یابد.

نایب رییس هیات مدیره بانک تجارت عنوان کرد:
اهمیت فرهنگ سازی در تحول دیجیتال

نایب رییــس هیات مدیره بانک تجارت در پنــل تخصصی »تحول دیجیتال و 
نگرش اکوسیستمی به اقتصاد دیجیتالی و کسب وکار دانش بنیان« بر اهمیت 
فرهنگ ســازی در تحول دیجیتال تاکید کرد.به گزارش اداره روابط عمومی و 
ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، مرتضی ترک تبریزی در نشست تخصصی 
تحول دیجیتال به فرهنگ سازی و آموزش در حوزه تحول دیجیتال اشاره کرد 
و گفت: بانکداری دیجیتال از چندپایه تشــکیل شده و فین تک، دیتا و تجربه 
مشتری مهم ترین  آنها هســتند. در تمام بانک های کشور حداقل خال یکی از 
این موارد وجود دارد و برای همین نمی توانیم آن ها را مجموعه ای نوآورانه و بر 
اساس تحول دیجیتال بدانیم. بانک ها به تنهایی نمی توانند تحوالت دیجیتالی 
ایجاد کنند و باید با مشارکت فین تک ها و شرکت هایی که در این حوزه فعال 
هستند، دست به دست داد تا بتوان قدم های موثر در صنعت بانکداری برداشت.

نایب رییس هیات مدیره در خصوص علل این موضوع تصریح کرد: بانک های 
کشور به شدت رگوله شده هستند؛ نهادهای باالدستی به بانک ها اجازه همکاری 
با مجموعه های نوآور را نمی دهند و توجه آنها فقط به تنظیم گری موضوعات 

متفاوت مانند دارایی ها، بدهی ها کارمزد و محدودیت در پرداخت است.

قهرمانان بیمه تعاون در مسیر کسب مدال 
کاراته اوپن پاریس

مهدی خدابخشــی و صالح اباذری، قهرمانان تیم بیمه تعاون به ترتیب راهی 
دیدار نهایی و رده بندی مسابقات اوپن پاریس ۲۰۲۳ شدند.به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون به نقل از فدراسیون کاراته، مسابقات اوپن پاریس ۲۰۲۳ 
روز جمعه با حضور مهدی خدابخشــی، صالح اباذری و سجاد گنج زاده از تیم 
بیمه تعاون آغاز شــد.در این مسابقات مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- با پنج 
پیروزی برابر حریفان خود مقتدرانه راهی دیدار فینال شد تا روز یکشنبه برای 
کسب نشان طال مقابل سایباک عبدالســلم از فرانسه به رقابت بپردازد.صالح 
اباذری دیگر کاراته کای تیم بیمه تعاون هم در وزن ۸۴+ با سه پیروزی و یک 
شکست راهی دیدار رده بندی شد تا برای کسب نشان برنز روز یکشنبه مقابل 

بوکتان  سریکس از بوسنی به روی تاتامی برود.

در مسیر تحقق اهداف شهر هوشمند؛
شهرداری زنجان و هلدینگ فناوری اطالعات 

بانک شهر تفاهم نامه همکاری امضا کردند
تفاهم نامه مشترک شــهرداری زنجان و هلدینگ فناوری اطالعات بانک شهر در 
راستای تحقق اهداف کالن استقرار نقشه راه حمایت و توسعه زیست بوم پرداخت 
هوشمند شهروندی در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ با حضور شهرداران کالن 
شهرها با بانک شهر امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک شــهر، پس از امضای قرارداد کیف پول شــهروندی و بلیت افزار 
شهرداری شــیراز جهت مهاجرت زیرساخت فعلی به بســتر کیف پول پرداخت 
هوشــمند شــهروندی، فرایند انعقاد دومین قرارداد مذکور با شهرداری زنجان با 
امضای تفاهم نامه مشترک با موضوع تامین، نصب، استقرار و پشتیبانی پروژه کیف 
پول شهروندی و شهر هوشمند میان شهردار زنجان و مدیرعامل هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک شهر منعقد شد تا عاملی برای گسترش طرح یکپارچگی خدمات 

پرداخت هوشمند شهروندی در حوزه خدمات شهری باشد.

به منظور بهبود پوشش بیمه وسایل نقلیه انجام شد؛
دیدار و رایزنی مدیران ارشد صنعت بیمه با 

وزیر دادگستری
امین حســین رحیمي وزیر دادگســتري میزبان دســت اندرکاران صنعت بیمه 
کشــور بود.به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارتهای بدنی به نقل از 
وزارت دادگســتری، وزیر دادگســتري در این دیدار که با حضور رییس کل بیمه 
مرکزي، دبیرکل ســندیکاي بیمه گران، مدیرعامل صندوق تامین خســارتهای 
بدني، مدیرعامل بیمه پارســیان و تني چند از کارشناســان صنعت بیمه برگزار 
شــد، ضمن بررســي آمار حوادث خودرویي و نحوه اجراي تعهدات بیمه گران در 
خصوص وضعیت جبران خسارات شخص ثالث، در سخناني اظهار داشت: با اصالح 
فرایندهاي حوزه صنعت بیمه در صدد بهبود شرایط پوشش بیمه اي همه وسایل 
نقلیه هستیم.رحیمي ضمن قدردانی از خدمات دست اندرکاران صنعت بیمه کشور، 
بر لزوم رعایت قوانین و مقررات بخصوص در حوزه حمل و نقل و تردد جاده اي در 

جهت پیشگیري از ایراد صدمات جاني و مالي به مردم تاکید کرد.

در نخستین ساعات پس از حادثه زمین لرزه خوی
نمایندگان صندوق بیمه حوادث طبیعی 

ساختمان منطقه حاضر شدند
نمایندگان صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف کاهش آالم زیاندیدگان، 
برآورد و طی مراحل پرداخت خســارت به ساختمان های آسیب دیده در مناطق 
زلزلــه زده آذربایجان غربی حضور یافتند.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی، در پی وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری خوی، نمایندگان صندوق 
بیمه حوادث طبیعی ســاختمان با حضور در مناطق زلزله زده به ارزیابی خسارت 
وارد شــده پرداختند.طی این بازدید که با هدف بررسی حجم و وسعت خسارات 
انجام شد، نمایندگان این صندوق در دیدار با استاندار آذربایجان غربی ضمن ارائه 
اطالعات الزم درخصوص چگونگی پرداخت خسارات وارده ناشی از زلزله و عملکرد 
صندوق در زمان بالیای طبیعی، نقشه راه و کیفیت پرداخت خسارات و زمانبندی 
آن را تشریح کردند.بر اساس این گزارش، تیم اعزامی صندوق بیمه حوادث طبیعی 
ســاختمان در شهر خوی حضور یافت و ضمن همدردی با زلزله زدگان از مناطق 
زلزله زده بازدید به عمل آمد.به گفته اســتاندار آذربایجان غربی، طبق برآوردهای 
اولیه انجام شــده به ۵۰۰  واحد مســکونی در زلزله خوی بیــن ۲۰ تا ۸۰ درصد 

خسارت وارد شده است.

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور؛

۳۰۷ دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته اند
در ۸ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری 
کل باز شــده که ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است. ۳۰۷ دستگاه 
هنوز حســاب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد 
۱۸۸ دســتگاه کلیه حســاب ها را به طور کامل منتقل نکرده اند.به گزارش تسنیم، 
ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به الزامات و 
احکام قانونی مربوط به تمرکز حســاب دستگاه ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه 
 های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه ها، موسسات و شرکت های متخلف 
یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم انگاری شده و در حکم تصرف در وجوه 
دولتی قلمداد می شود.وی تاکید کرد: پیش فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در 
نظام پرداخت ها و دریافت های دولتی و ارائه موقع صورتهای مالی دستگاه ها به مراجع 
ذیربط در مواعد قانونی اســت.میران زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه ۱۴۰۰ 
درباره مسدود شدن حســاب های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود:  برای تعیین 
تکلیف تنخواه عامالن ذی حساب و کارپردازان دستگاه ها مکلف شدند که نزد بانک 
دولتی حســابی به عنوان حساب رابط داشته و کلیه حساب های فرعی در بانک های 
دیگر مســدود شــود.وی گفت: از طرفی در در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه ها 
بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب های شرکتهای تابعه 
وزارت نفت و شــرکت ملی نفت که از محــل فرآورده های داخلی دریافت و پرداخت 
دارند را مســدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتا این اتفاق نیفتاده اســت.

معاون فنی دادســتانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ 
بودجــه ۱۴۰۰ در قالب گزارش تفریغ بودجه، ۲۰۰ پرونده دســتگاه هایی که تخلف 

داشته اند را اســتخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده ها به شعبه دادیاری 
ارجاع داده است.

تشکیل 8 هزار حساب تمرکز و 15 هزار حساب دریافت در بانک مرکزی
وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در ۸ ماهه ۱۴۰۱ حدود  
۲۳ هزار فقره حســاب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل باز شده که ۸ هزار 
حســاب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت اســت.میران زاده ادامه داد: ۳۰۷ دستگاه 
هنوز حســاب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد 
۱۸۸ دستگاه کلیه حساب ها را به طور کامل منتقل نکرده اند؛ البته روند نزولی بوده 
اما اقدامات جدی در دستور کار قرار داده ایم و همکاری خوبی را به وزارت اقتصاد در 
خصوص اداره کل خزانه داشــته ایم و امیدواریم هر چه سریعتر این حساب ها منتقل 
شود.حســن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
مقاومت برخی دستگاه ها در برابر اجرای این حکم قانونی به دلیل تعارض منافع یادآور 
شــد: تمرکز حساب ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی 
می شــود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق های نجومی و پرداخت های غیر متعارف 
می شــود.وی با اشاره به جرم انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی به دستگاه 

های زیر مجموعه آنها از این حکم قانونی سرپیچی می کنند به مجلس خبر داد.

از اول بهمن تخصیص وجه به  دستگاه متخلف انجام نخواهد شد
در همین خصوص برزوزاده مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد درباره شرکت ملی پاالیش 

و پخــش نیز گفت: این شــرکت باید با بانک مرکزی مشکلشــان را حل کنند و اگر 
زیرســاخت فنی فراهم نیست، باید به سرعت این مشکل حل شود؛ البته از نظر بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از هر نقطه امکان مستقیم وارد 
شدن به خزانه و مکانیسم شناسه واریز وجود دارد؛ شرکت ملی گاز به عنوان یکی از 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت این کار را انجام می دهد. وی توضیح داد: سیستم 
های ما به طور خودکار هشدار می دهد که کدام دستگاه ها حسابشان را آورده و کدام 
دستگاه ها نیاورده اند؛ وقتی صورتحساب بانک مرتبط با حساب اصلی را می بینیم و 
مشخص می شود که از حساب غیر دولتی انتقال وجهی صورت گرفته، دستگاه متخلف 
محسوب شده و دیگر از فردا تخصیص وجه به آن دستگاه انجام نخواهد شد.مدیرکل 
خزانه گفت: ما در گذشــته مشــکل مغایرت های قانونی در دانشگاه ها را داشتیم که 
مجوز ماده ۱ قانون احکام دائمی مطرح بود که این موضوع از ۲۰ مهر ماه روشن شد. 
برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مساله ما شرکت های دولتی نیستند بلکه باید جریان 
منابــع عمومی را که از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، باید 
رصدپذیر باشد چه درباره شرکت های دولتی و چه شرکت ها و مجموعه های دارایی 
منابــع عمومی . برای مثال وزیر اقتصاد بــرای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی 
اســت دستور دادند که حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به 
این حساب می آید و خارج می شود لذا همه شرکت های دارای مالکیت عمومی باید 
گردش منابعشان در راستای اصل ۵۳ انجام شود. این اقدامات باعث شد که ما امسال 
از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص 

پرداخت نشده و کسری حقوقی وجود ندارد.
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گزیده خبر

سفیر آمریکا در ترکیه:
 واشنگتن مخالف عادی سازی روابط بین 

آنکارا-دمشق است
ســفیر آمریکا در ترکیه تصریح کرد که واشــنگتن مخالف برقراری ارتباط 
آنکارا با دمشــق و عادی ســازی روابط اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری آناتولی، جفری فلیک، ســفیر آمریکا در ترکیه در اظهاراتی در 
جمع خبرنگاران در ارتباط با تحوالت سیاسی در منطقه و روابط دو جانبه و 
همچنین پیرامون برقراری روابط بین آنکارا و دمشق پس از ۱۱ سال گفت: 
برای یافتن پاســخ به سواالت مرتبط شما را به سوی دولت ترکیه راهنمای 
می کنم. آمریکا با برقراری ارتباط و عادی سازی روابط با رژیم سوریه مخالف 
اســت.وی با اشاره به رایزنی های ترکیه و آمریکا در باره وضعیت امنیتی به  
ویژه در شمال شرق سوریه گفت: همواره در پی راهکارهایی برای همکاری 
با ترکیه به عنوان هم پیمان هستیم. آن ها )ترکیه( در مبارزه با داعش شریک 
مهم ما هســتند. هم آن ها و هم ما رویکردهای متفاوت را مطرح می کنیم؛ 
اما به طور کلی دارای ارتباطات مفید هســتیم.فلیک با اشــاره به دیدار روز 
گذشته مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با آنتونی بلینکن همتای 
آمریکایی اش در واشنگتن دی.سی، گفت: بلینکن در این دیدار از تالش های 
ترکیه در زمینه توافق غالت دریای سیاه قدردانی کرد.وی در رابطه با موضوع 
درخواست ترکیه برای خرید و مدرنیزه کردن جنگنده های اف ۱۶ از آمریکا 
و ارتباط آن با مساله عضویت سوئد و فنالند در ناتو گفت: این موارد به هم 
ربطی ندارند. این را وزیر خارجه هم صراحتا اعالم کرد.فلیک همچنین اظهار 
کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت وی در مورد مساله اف-۱۶ 
از ترکیه حمایت می کنند.او همچنین تصریح کرد: این موضوع باید توسط 
کنگره به عنوان یک نهاد مستقل و دستگاه مقننه نیز به تصویب برسد. دولت 
بایدن از فروش آن حمایت و در این زمینه به همراه کنگره بررسی می کند.

اکونومیست بررسی کرد؛
رجب طیب اردوغان؛ مردی که هم رییس 
جمهور است و هم رییس کل بانک مرکزی 

در یک دهه اخیــر ترکیه پذیرای 
تعداد بی ســابقه ای از پناهندگان، 
تــالش  تروریســتی،  حمــالت 
مخالفان برای کودتا در این کشور 
و همچنیــن همه گیری کرونا بوده 
است. اما حاال مشکالت جدیدی در 
راه است و مهم ترین چالش ترکیه، 

اقتصاد است. از ســوی دیگر این سوال مطرح است که آیا همچنان رجب 
طیب اردوغان می تواند با سیاســت های اســتبدادی فعلی خود، راه نجاتی 
برای ترکیه از وضعیت موجود پیدا کند؟اقتصادآنالین – عاطفه حســینی؛ 
به گزارش اکونومیست، اواخر سال جاری میالدی، ترک ها صدمین سالگرد 
روزی را جشن می گیرند که آتاتورک، جمهوری ترکیه را اعالم کرد و اولین 
رییس جمهور این کشور شد. اگر آتاتورک تا االن زنده بود مطمئنا به نصب 
پرتره اش در هر دفتر و کالس درس افتخار می کرد. در این ســال ها اقتصاد 
از هم گسیخته ترکیه که تنها به کشاورزی وابسته بود، بسیار توسعه یافته 
است و این کشور به پرجمعیت ترین کشور قاره اروپا )جمعیت ۸۵ میلیونی 
ترکیه از آلمان پیشی گرفته است( تبدیل شده است.با این وجود آتاتورک 
از یک موضوع هم تعجب می کرد و آن هم در راس قدرت بودن رجب طیب 
اردوغان برای مدت ۲۰ سال است! اردوغان ابتدا در سال ۲۰۰۳ نخست وزیر 
ترکیه شد و از سال ۲۰۱۴ به عنوان رییس جمهور این کشور در راس قدرت 
است. اما نقش و قدرت اردوغان حتی از یک نخست وزیر و رییس جمهور 
هم فراتر بوده و در سال های اخیر به عنوان چهره ترکیه شناخته شده است.

بسیاری از سیاست های بنیادین ترکیه که به عنوان دستاوردهای آتاتورک 
شناخته می شدند، در سال های اخیر تغییر کرده است.ترکیه تحت هدایت 
اردوغان دارای یک ریاســت اجرایی اســت که اردوغان از آن برای ترکیب 
نقش های رییس جمهور، نخســت وزیر و همچنیــن رییس بانک مرکزی 
استفاده کرده است. جالب است که اردوغان به عنوان نخست وزیر، استقالل 
بانک مرکزی را احیا کرد، اما به عنوان رییس جمهور عمال استقالل و قدرت 
آن را از بین برده است.به دلیل عدم استقالل بانک مرکزی، اردوغان توانسته 
اســت که مدل اقتصادی منحصر به فرد خود را اجرایی کند. بر اساس این 
مدل، نرخ های بهره باال نه به عنوان روشــی برای مهار تورم، بلکه به عنوان 
عاملی برای نرخ باالی تورم در نظر گرفته می شــود.اگرچه کاهش بی رویه 
نرخ بهره سبب پایداری رشد اقتصادی شده، اما هزینه زیادی برای اقتصاد 
ترکیه داشــته است. بر اساس آمارهای رســمی، نرخ تورم در پاییز ۲۰۲۲ 
به ۸۵ درصد رســید و در دسامبر به ۶۴ درصد کاهش یافت. این درحالی 
اســت که آمارهای غیررسمی به وجود نرخ های باالتر تورم در ترکیه اشاره 
می کنند. علی رغم اینکه حمایت های اقتصادی گسترده دولت اردوغان مانند 
افزایش های حداقل دستمزدها با هدف جبران کاهش استانداردهای زندگی 
صورت گرفته، اما فشــار افزایشی بیشــتری بر قیمت ها وارد کرده است.از 
ســوی دیگر، در طول ده سال گذشــته قدرت و اختیارات نهادهای دولتی 
کاهش یافته و در مقابل، قدرت نزدیکان، دوستان و اعضای خانواده رییس 
جمهوری افزایش یافته اســت. اردوغان تقریباً در مورد تمام سیاست های 
عمومی حرف آخر را می زند. ارتش هم که زمانی یک بازیگر بزرگ سیاسی 
در ترکیه بود، در برابر قدرت اردوغان به نوعی رام شــده اســت. سیاست 
خارجی دولت اردوغان نیز بر پایه تاکید بر استقالل هر چه بیشتر این کشور 
از غرب اســتوار است.بنابراین بنظر می رسد اردوغان به دلیل سیاست های 
اقتصادی خود و همچنین خودکامگی و اســتبدادش با یک کابوس بزرگ 
مواجه اســت و آن انتخابات تابستان ترکیه و صندوق های رای است.با این 
وجود نباید فراموش کرد که اردوغان در ده انتخابات پارلمانی و محلی، دو 
انتخابات ریاست جمهوری و سه رفراندوم پیروز شده است. رییس جمهور 
ترکیه همچنین از تظاهرات های گســترده، رســوایی های فساد و کودتای 
خشونت آمیز جان سالم به در برده است. اگرچه سرکوب و سانسور در دوام 
اردوغان بسیار موثر بوده است، اما نباید عمل گرایی بی رحمانه و کاریزمای او 
را فراموش کرد.اخیرا یکی از نمایندگان مجلس ترکیه درحالی که دستمال 
سفیدی در دســت گرفته بود، گفت: »اگر رجب طیب اردوغان بگوید این 
آبی اســت، حامیان او هم می گویند آبی است.«از سوی دیگر نباید اهمیت 
نقش یک ترکیه با ثبات را برای جهان و به ویژه اتحادیه اروپا فراموش کرد. 
علی رغم روابط مبهم ترکیه و روســیه، جنگ در اوکراین بر اهمیت ترکیه 
برای ناتو و امنیت دریای سیاه افزوده است. برای اتحادیه اروپا، ترکیه نه یک 
خــط دفاعی قابل اعتماد اما اولین خط دفاعی در برابر مهاجرت غیرقانونی 
و اسالم گرایان افراطی اســت. چنین مسائلی دولت های اروپایی را تشویق 
می کند تا سابقه حقوق بشر ترکیه را کم اهمیت جلوه دهند و به جای آن بر 
مسائلی مانند امنیت مرزی و همکاری اطالعاتی با این کشور تمرکز کنند.

»نیکی هیلی« رقیب تازه ترامپ و بایدن در 
انتخابات آینده

»نیکی هیلی« نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد که آماده رویارویی 
با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ 
اســت.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل 
اعالم کرد در انتخابات ریاست جمهوری این شکور بجای ترامپ به عنوان نماینده 
جمهورخواهان شرکت خواهد کرد.»نیکی هیلی« نماینده سابق آمریکا در سازمان 
ملــل اعالم کرد که آمــاده رویارویی با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۴ است.هیلی در مصاحبه با »فاکس نیوز« 
اشــاره کرد که اگر برای ریاست جمهوری کاندید شود برای رقابت با »جو بایدن« 
رئیس جمهور کنونی آمریکا کاندید می شــود.او گفت: این همان چیزی است که 
من بر آن تمرکز می کنم، زیرا نمی توانیم که بگذاریم بایدن برای دومین بار برنده 
شود. هرگز در رقابتی شکســت نخورده ام. این را قبال هم گفتم و اکنون هم این 
را می گویم. شکست نخوردم.نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در ادامه گفت: 
آیا من بر این باورم که ممکن اســت آن رئیس جدید باشم؟ بله. ولی ما هنوز کار 
می کنیم و این مســاله را )در آینده( خواهیم فهمید.پیــش از این جان بولتون، 
مقام سابق کاخ ســفید، یکی از مقاماتی است که اخیرا رئیس سابق خود )دونالد 
ترامپ( را محکوم کرده در سخنانی گفت: جمهوری خواهان برای یک چهره جدید 
آماده هســتند. با اینکه بولتون نامی از این چهره جدید نبرده اســت و این امکان 
وجود دارد هیلی چهره جدید جمهوریخواهان برای شــرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری باشــد.با این وجود براســاس برخی از نظرسنجی ها مایک پنس، معاون 
ســابق ترامپ در دوران ریاست جمهوری او، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه سابق 
و کریس کریستی، مشاور پیشین ترامپ از جمله رقبای احتمالی او برای نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ هستند، اما ران دی سانتیس، فرماندار جدید 

فلوریدا تاکنون پیشتاز بوده است.

زلنسکی: 
 با اردوغان گسترش »قرارداد غالت« 

را بررسی کردم
رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد، با همتای ترکیه ای خود »قرارداد غالت« 
به منظور شامل شدن بنادر دیگر اوکراین را بررسی کرده است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از شبکه آر تی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 
پس از تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در روز 
جمعه گفت: ما لزوم ادامه طرح غالت و امکان گســترش دایره جغرافیایی 
آن را بررســی کردیم تا شامل بنادر دیگر اوکراین نیز شود.اردوغان منتقد 
احتکار ۴۴ درصد غالت بارگیری شــده از گذرگاه انسانی است که روسیه 
آن را باز کرده است.قابل ذکر است، قرارداد مذکور مربوط به صادرات غالت 
و تولیدات کشــاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه است که بین روسیه، 
ســازمان ملل، ترکیه و اوکراین در ژوئیه گذشته منعقد شد. براساس این 
توافقنامه اوکراین غالت خود را از طریق بنادر اودســا و چرنومورســک و 
یوژنی صادر می کند.در این توافقنامه همچنین لغو محدودیت های صادرات 
تولیدات کشــاورزی و سیمان روسیه مطرح شــده که سازمان ملل گفته 
همچنان برای لغو ایــن محدودیت ها تالش می کند.همچنین خبرگزاری 
آناتولی گزارش داد، روســای جمهوری ترکیه و اوکراین طی تماس تلفنی 
درباره تحوالت مرتبط با جنگ روســیه-اوکراین گفت وگو کردند.بر اساس 
بیانیه اداره ارتباطات ریاســت جمهوری ترکیه، در این گفت وگوی تلفنی 
تحوالت جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار گرفت.اردوغان در ادامه 
ســانحه ســقوط هلی کوپتر در اوکراین طی روز چهارشنبه را به زلنسکی 
تســلیت گفت.وی بار دیگر تاکید کرد که آنکارا آماده است تا در برقراری 
صلح پایدار بین روسیه و اوکراین مشارکت دیپلماتیک قوی داشته باشد و 

به عنوان میانجی در این روند عمل کند.

تهدید سوئیس به توقیف دارایی های روسیه
وزیــر امــور خارجه ســوئیس گفت کــه دارایی های 
مسدود شده روســیه احتماال برای تامین مالی هزینه 
بازسازی اوکراین توقیف شود.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری راشــا تودی، سوئیس ۷.۵ میلیارد فرانک 
)۸.۲ میلیارد دالر( از دارایی های شــهروندان روسیه را 
مسدود کرده است که تنها کسری از ۱۵۰ میلیارد فرانک )۱۶۳ میلیارد دالر( از 
کل دارایی های روسیه است که تخمین زده می شود در این کشور باشد.»ایگنازیو 
کاسیس« وزیر امور خارجه سوئیس جمعه گفت که دارایی های توقیف شده را با 
قانون فعلی نمی توان توقیف کرد و احتماال باید رفراندومی برای انجام تغییرات 
برگزار شود.این مقام سوئیس در مصاحبه با روزنامه تاگس-آنزایگر گفت: اگر ما 
درباره کمک به بازسازی اوکراین جدی هستیم، باید به این فکر کنیم که چطور 
باید آن را تامین مالی کنیم. مقامات در شــماری از کشورها درباره چنین گامی 
رایزنی می کنند اما این کار باید مطابق قانون و به شــکلی صحیح انجام شــود.

با این وجود وزیر خارجه ســوئیس خاطرنشــان کرد که برن »نمی تواند پولی را 
کــه به ما تعلق ندارد صرفاً به این دلیل که فکر می کنیم این کار از نظر اخالقی 
درست است، بگیرد. حق مالکیت اساسی است.«گرچه سوئیس عضو اتحادیه اروپا 
نیست، اما به علت جنگ روسیه علیه اوکراین، به کشورهای این بلوک در اعمال 
چندین دور تحریم علیه مسکو پیوسته است. در ماه اوت، برن دارایی های متعلق 
به بزرگترین بانک روســیه »اسبر« را مســدود کرد و تجارت محصوالت طال با 
مسکو را ممنوع کرد. در واکنش به آن، کرملین سوئیس را در فهرست کشورهای 
»متخاصم« قرار داده که شامل اعضای اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی است که 

روسیه را تحریم کرده اند.

ریشی سوناک بابت نبستن کمربند ایمنی 
جریمه شد

نخست وزیر انگلیس بابت نبستن کمربند ایمنی حین 
رانندگی توســط پلیس النکاشر جریمه شد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، ریشی سوناک، 
نخســت وزیر انگلیس پیشتر اذعان کرده بود که بابت 
فیلمبرداری از یک صحنه که آن را در اینستاگرام پست 
کرد، کمربند خود را باز کرده بود.پلیس النکاشر در بیانیه ای اعالم کرد: شما از این 
بابت آگاه بودید که فیلمی که در رسانه های اجتماعی منتشر کردید شما را بدون 
بستن کمربند ایمنی حین رانندگی نشان می دهد. ما پس از بررسی فیلم متوجه 
شــدیم که شما کمربند ایمنی ندارید و برای همین شما را بابت رعایت نکردن 
قوانین رانندگی جریمه می کنیم.»جیمی دیویس«، ســخنگوی نخست وزیری 
انگلیس نیز به شــبکه خبری بی.بی.سی گفت: البته که نخست وزیر خودش را 
ورای قانون نمی داند. جریمه نبســتن کمربند ایمنی حین رانندگی در صورت 
ارجــاع پرونده متخلف به دادگاه ۵۰۰ پونــد و در صورت جریمه در محل ۱۰۰ 
پوند است.سوناک نیز تاکید کرد که برای چند لحظه ای که داشته فیلمبرداری 
می کــرده، کمربند ایمنی خود را باز کرده و کامال خطایی را که مرتکب شــده، 
پذیرفته و عذرخواهی کرده اســت.رقبای نخســت وزیری انگلیس هر لحظه از 
زندگی او را به دقت زیر نظر دارند به طوریکه یکی از ســخنگوهای حزب کارگر 
گفته این اثباتی دیگر بر این مســاله اســت که سوناک نمی تواند مانند آدم های 
معمولی زندگی کند و مثال یکسری از کارهایی را که دیگران انجام می دهند اما 
او قادر به انجامشــان نیست را لیست کرده اند که شامل بستن کمربند ایمنی و 
استفاده از کارت های اعتباری و مدیریت اقتصاد انگلیس می شود.همچنین یکی از 
مقام های ارشد لیبرال دموکرات انگلیس نیز گفته ریشی سوناک آنقدر به استفاده 
از جت های خصوصی عادت کرده که نمی تواند با ماشــین رانندگی کند!در این 
میان، یکی از اعضای حزب ســوناک نیز به بی.بی.سی گفته که پلیس به جای 
آنکه به حل مسائل و جرایم جدی بپردازد وقت خودش را با تعقیب کردن نخست 

وزیر تلف کرده است.

پاناما هم ایران را دور زد 

 پاناما حق استفاده از پرچم خود را برای ۱۳۶ نفتکش مرتبط با ایران لغو کرد
اداره دریانوردی پاناما، بزرگ ترین نهاد ثبت کشــتی ها در جهان، 
حق اســتفاده از پرچم خــود را برای ۱۳۶ نفتکــش مرتبط با 
شرکت ملی نفت ایران لغو و ثبت آن ها را متوقف کرد.به گزارش 
اقتصادآنالیــن، خبرگــزاری رویترز روز چهارشــنبه ۲۸ دی ماه 
گزارش داد که این تصمیم، به خاطر افشــاگری سازمان »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« درباره استفاده ایران از امکانات ثبت نفتکش 
در پاناما برای دور زدن تحریم ها بوده اســت.این ســازمان بانفوذ 
و غیردولتی آمریکا روز پنج شــنبه ۲۹ دی ماه نیز در وب ســایت 
خود اعالم کرد فهرســت ۱۴۰ نفتکشــی را که با پرچم پاناما در 
نقض تحریم های آمریکا و حمل نفت ایران دخیل بوده اند، به اداره 
دریانوردی این کشور تحویل داده است.جب بوش، فرماندار سابق 
فلوریدا و عضو هیات مشــاوره گروه اتحاد علیه ایران هســته ای، 
دوشنبه هفته جاری با انتشار مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست 
به نحوه اســتفاده ایران از پرچم پاناما و ثبت نفت کش ها در این 
کشور برای دور زدن تحریم های آمریکا پرداخته بود.این سازمان 
آمریکایی همچنین فهرســت برخی نفتکش ها را منتشر کرد که 
کشــور لیبریا ثبــت آن ها را به خاطر حمل نفــت ایران متوقف 
کرده اســت و ثبت آن ها از آن پس در پاناما صورت گرفت.اکنون 

اداره دریانــوردی پاناما اعالم کرده اســت که ۱۳۶ نفتکش را که 
طی چهار ســال گذشته مســتقیما در کار دور زدن تحریم های 
نفتی آمریکا علیه ایران بوده، از فهرســت شرکت های ثبت شده 
حذف کرده و آن ها دیگر قادر به دریانوردی با پرچم این کشــور 
نیســتند.خبرگزاری رویترز نیز با پوشش لغو ثبت نفتکش های 
مرتبط با ایران، به نقل از شــرکت های ردیابی نفتکش ها نوشت 
کــه محموله های نفت خــام ایران در دو ماه آخر ســال ۲۰۲۲ 
به باالترین حد خود رســید و امسال شــروع قدرتمندی داشت.

آمارهای بخش ردیابی نفتکش های خود سازمان اتحاد علیه ایران 
هســته ای میزان صادرات روزانه نفــت و میعانات گازی ایران در 
ماه های نوامبر و دســامبر ۲۰۲۲ را به ترتیب ۱.۳ میلیون بشکه 
و بیش از ۱.۴ میلیون بشکه نشان می دهد.دقیقا مشخص نیست 
پس گرفتن حق استفاده از پرچم پاناما از نفتکش های مرتبط با 
ایران چه میزان در صادرات نفت جمهوری اسالمی اخالل ایجاد 
کند.اداره اطالعات انرژی آمریکا بدون محاســبه هزینه های دور 
زدن تحریم ها و تخفیف های ارائه شده، درآمد نفتی ایران در سال 
۲۰۲۲ را حدود ۵۸ میلیارد دالر برآورد کرده که ۴۹ درصد بیشتر 

از سال ۲۰۲۱ است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال 
مدعی شد که ایاالت متحده آمریکا در 
تالش برای بســتن مسیر تبادل دالر 
بین ایــران و عراق اســت.به گزارش 
خبرآنالیــن، روزنامــه آمریکایی وال 
استریت ژورنال در همین راستا نوشت 
که عراق در برابر حرکت امریکا برای 
جلوگیری جریان پول به ایران اســت 
و در مــورد اعمال کنترل بر مبادالت 
دالری دســت و پا می زند.به نوشته 
این روزنامه با اعمال کنترل ها بر روی 
ارز آمریــکا، ارزش پول عراق در برابر 
دالر تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

در همین حال روزنامه فیگارو نیز چند 
روز پیــش از عزم ایاالت متحده برای 
ادعای قطع جریان تامین مالی سپاه 
پاســداران با استفاده از شبکه پولی و 
مالی عراق خبر داد.روزنامه فرانسوی 
با اســتناد به اطالعات منتشــر شده 
در مطبوعــات عراق گــزارش داد که 
وزارت خزانــه داری آمریــکا به زودی 
افــزون بر ۱۵ بانــک خصوصی عراق 
را بــه ظن مشــارکت در فرآیند دور 
آمریکا علیه ســپاه  زدن تحریم های 
پاســداران و کمک به قاچاق دالر به 
ایران، ســوریه، اردن و ترکیه تحریم 

خواهد کرد.به گــزارش یورونیوز، در 
همین حال، روزنامه عراقی المداء هم 
با انتشار گزارشی در این مورد، نوشت: 
»حجم قاچاق ارز در هفته بین ۱۰۰ 
تا ۲۵۰ میلیون دالر است که حداقل 
نیمــی از آن به تهــران و مابقی به ۳ 

کشور همسایه ارسال می شود.«
مقــام آگاه عراقی هم به این نشــریه 
گفتــه که وزارت خزانــه داری ایاالت 
متحده بر پایه مستندات خود به بانک 
مرکزی عراق گزارش داده که افزون بر 
۶۰ بانک و موسســه مالی این کشور 
خــارج از اســتانداردهای واقعی یک 

سیستم بانکی فعالیت می کنند و در 
واقع، با جعل اســناد تجاری و به ویژه 
اقــالم وارداتی به قاچاقچیان ارز برای 
انتقــال دالر در پوشــش واردات کاال 
کمــک می کنند.«به نوشــته المداء، 
الحاق ۲۰ بانک  از ۸۰ بانک عراقی به 
خزانه داری  وزارت  پیشنهادی  سامانه 
ایــاالت متحــده آغاز شــده و بانک 
مرکزی عراق نیــز در حال همکاری 
برای تشــریع این روند اســت. با این 
وجود، روزنامه عراقی مدعی شده که 
جریان فعال در زمینــه قاچاق دالر، 
طی روزهای اخیر، تــالش تازه ای را 

برای دور زدن محدودیت های آمریکا 
از طریق ارائه »بلیط ســفر جعلی« به 
بانک های عرضه کننده دالر آغاز کرده 
بودند که ســازمان گردشگری عراق 
با ارســال دســتورالعمل جدیدی به 
آژانس های مسافرتی از آن ها خواسته 
تا از صدور بلیت های قابل لغو و جعلی 
بــرای افرادی کــه خود را بــازرگان 
معرفی می کنند، اجتناب کنند.فعاالن 
بازار ارز عراق می گوینــد، با افزایش 
انتقال دالر به  ســخت گیری ها برای 
ایران، بســیاری از تجار و قاچاقچیان 
ناگزیر شــده اند تا نیاز ارزی خود را از 
بازار غیررســمی و آزاد تامین کنند و 
همیــن اقدام موجــب تضعیف دینار 
عراق و باال رفتن نرخ دالر شده است.

نــرخ مبادله هر یکصــد دالر آمریکا 
در مقابل دینار عــراق در حالی طی 
معامالت بازار آزاد بــه ۱۶۰ افزایش 
یافته که این نرخ پیش از بروز بحران 
اخیــر در بــازار ارز عــراق ۱۴۶ بود. 
البته بانک مرکزی عــراق وعده داده 
که با هدف عرضه بیشــتر دالر تعداد 
بانک هــای دارای مجوز فروش قانونی 
دالر را از ۱۰ بــه ۲۰ مــورد افزایش 

خواهد داد.

آمریکا در حال بستن مسیر 
دالر بین ایران و عراق

پارلمان اروپا روز چهارشنبه با درخواست از اتحادیه اروپا برای وارد کردن نام سپاه پاسداران جمهوری اسالمی به لیست گروه های تروریستی توسط این اتحادیه و اعضایش رای داد. قرار است پارلمان اروپا روز پنجشنبه 
آینده درباره اصل این طرح رأی گیری کند.به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آلمان عنوان کرد که قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا با موانع حقوقی مواجه است.

کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه در کنفرانسی خبری در برلین در رابطه قرارگیری سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا گفت: موضع ما - که وزیر خارجه بار ها آن را تکرار 
کرده - این است که این کار از لحاظ سیاسی منطقی است، اما خاطرنشان نیز کرده ایم که این کار نه تنها با موانع سیاسی بلکه با موانع حقوقی مواجه است.هانا نیومن، یک عضو پارلمان اروپا روز گذشته با انتشار یک 
پیام توئیتری از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در جلسه پارلمان اروپا با اکثریت آرا خبر داد.این عضو آلمانی پارلمان اروپا نوشت که در این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا نام سپاه پاسداران ایران در فهرست به اصطالح تروریستی این اتحادیه 
قرار گیرد و تحریم های علیه این نهاد افزایش یابد.به گفته نیومن، همچنین در این بیانیه مداخله جویانه از آنچه اعتراضات در ایران عنوان شده، حمایت شده است.پارلمان اروپا روز چهارشنبه با درخواست از اتحادیه اروپا برای وارد کردن نام سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی به لیست گروه های تروریستی توسط این اتحادیه و اعضایش رای داد.چارلی ویمرز، یکی از اعضای پارلمان اروپا در توییتی گفت که نمایندگان پارلمان اروپا به اصالحیه ای برای گزارش ساالنه اجرای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا 
)CFSP( رای داده اند که بر اساس آن، از اعضای این اتحادیه خواسته شده که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند. قرار است پارلمان اروپا روز پنجشنبه درباره اصل این طرح رأی گیری کند.بنا بر اعالم شبکه بی بی 
سی، این اصالحیه توسط فراکسیون »محافظه کاران و اصالح طلبان اروپا« که یک فراکسیون راست میانه محسوب می شود، پیشنهاد شده بود.در نسخه اصلی گزارش ساالنه اجرای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا که توسط دیوید مک آلیستر، رئیس 
کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا تهیه شده، آن چه »سرکوب خشن معترضان در ایران توسط سپاه پاسداران« عنوان شده محکوم شده بود. در اصالحیه پیشنهادی این بخش از گزارش، متن قبلی حفظ شده، اما درخواست اضافه شدن نام سپاه پاسداران 

به فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

آلمان:

 اعالم سپاه به عنوان سازمان تروریستی موانع حقوقی دارد
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یک شرکت فرانســوی، نوعی کوله پشــتی مخصوص دوچرخه سواری 
را ابــداع کرده  اســت که بــه ایربگ مجهز اســت تا از ســر و گردن 
دوچرخه ســواران محافظت کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، 
شرکت فرانسوی »In & Motion« که متخصص در ساخت کیسه هوای 
پوشیدنی است، با ارتقای ســطح محافظت از سر، در حال توسعه یک 
کوله پشــتی دوچرخه سواری است که پوششــی جدی را ارائه می دهد. 
پک »استن«)Stan( مانند سایر کوله پشتی های بادی، کاله های ایمنی و 
جلیقه ها کار می کند اما هدف آن محافظت کامل تر از اطراف سر، گردن، 
ســینه و پشت دوچرخه سواران است. همچنین، این محصول به عنوان 
کوله پشتی مسافرتی، برای حمل لپ تاپ و سایر ملزومات کاری روزمره 
طراحی شــده است.شرکت In & Motion از زمان آغاز کار خود در سال 
۲۰۱۴، سیســتم های کیسه هوای خودکار را برای فعالیت های ورزشی 
 »OEM« گوناگون توسعه داده است. فناوری کیسه هوای آن موسوم به
در جلیقه های مخصوص ورزش هایی مانند اسکی و اسب سواری استفاده 
می شــود. تنها طی ماه جاری، حــدود ۳۰ جلیقه آن توســط رقبای 
موتورسیکلت در »رالی داکار Dakar Rally ۲۰۲۳(»۲۰۲۳( پوشیده شد 
و این شــرکت می گوید که کیسه های هوای آن طی این رویداد، ۴۵ بار 
باد شده اند.فناوری راه اندازی کیسه هوای In & Motion پیرامون چیزی 
ســاخته شده است که شــرکت، آن را »In&box« می نامد و یک ماژول 
الکترونیکی است که تمام حسگرها و ســخت افزارهای مدیریتی را در 
بــر دارد. این محصول، اطالعــات را ۱۰۰۰ بار در ثانیه تجزیه و تحلیل 

می کند.

یکی از بزرگترین مجموعه فسیل های تخم دایناسورها در محدوده ای به 
امتداد ۱۰۰۰ کیلومتر در هند کشــف شده است که ۶ گونه مختلف از 
دایناسورها را نشان می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، در 
مطالعه ای که به تازگی توسط دانشگاه دهلی انجام شده، ۹۲ النه فسیلی 
از برخی از عظیم ترین دایناســورهای هند، یعنی خانواده تیتانوسورها 
کشــف شده است.بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی که امروز منتشر شد، 
کشف بیش از ۲۵۰ تخم دایناسور حفظ شده اطالعات دقیقی در مورد 
زندگی تیتانوســورها در شــبه قاره هند به دانشــمندان ارائه می دهد.

تیتانوســور)titanosaur( نام یک باالخانواده از بزرگ منخران)ماکروناریا( 
اســت. تیتانوســور دایناســوری با گردن و ُدم دراز بوده که روی چهار 
پا حرکت می کرده و حدود ۹۰ میلیون ســال قبل در دوران کرتاســه 
می زیســته است. وزن این دایناســور علف خوار حدود ۱۵۰ تن و طول 
این جانور حدود ۴۰ الی ۴۵ متر بوده اســت.به خوبی شــناخته شده 
اســت که استخوان ها و تخم دایناسورها از دوره کرتاسه پسین )۱۰۰.۵ 
میلیون ســال پیش تا ۶۶ میلیون سال پیش( در گروهی از سنگ ها به 
نام »سازند المتا«)Lameta Formation( در دره نارمادا در مرکز هند وجود 
دارد.نویســندگان این پژوهش جدید، ۶ گونه مختلف تخم دایناسور را 
شناسایی کرده اند که نشان دهنده تنوع بیشتری از تیتانوسورها نسبت به 
آنچه قباًل برای این منطقه شناخته شده بود، است.این گروه از چیدمان 
النه ها دریافتند که این دایناســورها تخم های خود را در گودال های کم 
عمق و مشابه با تمساح های امروزی دفن می کرده اند.برخی از بررسی ها 
روی این تخم ها مانند مورد نادر یک تخم با دو پوســته نشان می دهد 

که تیتانوسورها دارای فیزیولوژی تولید مثلی مشابه پرندگان بوده اند.

محافظت از سر و گردن 
دوچرخه سواران با کوله  ایربگ!

کشف محل  تخم گذاری 1000 
کیلومتری دایناسورها در هند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نصب مجسمه یک هنرمند ژاپنی روی شعبه فروشگاه برند "لویی ویتون" 
در شهر پاریس فرانسه/ گتی ایمجز

فولکس واگن ID. Buzz پریور دیزاین با کیت های جذاب 
فولکس واگن ID. Buzz به عنوان یکی از جدیدترین محصوالت این خودروساز آلمانی موردتوجه تیونری به نام پریور دیزاین قرار 
گرفته و کیت بدنه جدید این خودرو جذابیت های زیادی دارد.ون برقی فولکس واگن قباًل راهی بازار اروپا شــده اما نســخه بازار 
آمریکای آن تا سال ۲۰۲۴ عرضه نخواهد شد اما همان طور که گفتیم تیونرها دست به کار شده اند تا این خودرو را ارتقا دهند. 
پریور دیزاین برخی کانسپت ها را به نمایش گذاشته تا پیش نمایشی از روش های ارتقای فولکس واگن ID. Buzz را داشته باشد.

 ID. رینگ های جدید، سیستم تعلیق با ارتفاع کمتر و تغییرات مالیم جلو و عقب خودرو به طور قابل توجهی چهره فولکس واگن
Buzz را بهبود بخشیده اند. این ون در حالت استاندارد چیزی بیشتر از یک جعبه مستطیلی با یک دماغه نبود اما پریور دیزاین با 
کیت بدنه خود تأثیر بسیار زیادی روی چهره ون برقی فولکس گذاشته است. نمونه دو رنگ سفید و نقره ای از جلوپنجره گیراتر 
با تریم الماسی استاندارد سود می برد اما برخی بخش های آن تغییر کرده تا چهره فولکس واگن ID. Buzz را بهتر نشان دهد. رنگ 
مشکی این قطعه نیز به بهبود چهره خودرو کمک می کند. سپر جلو با اسپویلر جدید، رکاب های جانبی متفاوت و… جزو دیگر 

تغییرات هستند و رینگ های روتیفرم )rotiform( پریور دیزاین نیز به زیبایی هرچه بیشتر خودرو کمک می کنند.

زیدان پیشنهاد قطر و امارات را رد کرد
اکیپ از پیشنهادهای گسترده به زین الدین زیدان خبر داد و اعالم کرد او همه این پیشنهادها را رد کرده است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اکیپ، زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی می خواهد در یوونتوس کار کند و به همین خاطر پیشنهاد حضور در تیم 
های دیگر را رد کرده است.پیش از این بحث حضور زیدان در تیم ملی فرانسه بود ولی دیدیه دشان قرارداد خود را با تیم فوتبال 
فرانسه تا سال ۲۰۲۶ تمدید کرد و به این ترتیب در جام جهانی بعدی که در ایاالت متحده، مکزیک و کانادا برگزار می شود، با 
تیم ملی فرانسه حضور خواهد داشت و بحث حضور زیدان در تیم ملی فرانسه نیز به پایان رسید.زیدان پیشنهادهایی از تیم های 
ملی فوتبال پرتغال، برزیل، آمریکا، قطر و امارات داشــته که همه این پیشنهادها را رد کرده است.زیدان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ 
برای یوونتوس بازی کرد. او به همراه این تیم دو بار قهرمان ایتالیا، قهرمان جام حذفی و ســوپرکاپ این کشــور، برنده جام بین 
قاره ای و جام اینترتوتو شــد.کاپیتان پیشین فرانســه پیش از این در رئال مادرید کار کرد. او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۱ هدایت تیم مادریدی را بر عهده داشت. او در دور نخست توانست تیم را به قهرمانی در سه دوره پیاپی لیگ قهرمانان اروپا 

برساند اما در دور دوم موفق نبود.

جمالت آفتاِب ره نظر باد
ز خوبی روِی خوبت خوبتر باد

ُهمای زلِف شاهین شهپرت را
 باد

َ
دِل شااهِن عالم زرِی پ

کسی کو بستٔه زلفت نباشد
چو زلفت ردهم و زری و زرب باد

دلی کو عاشِق رویت نباشد
همیشه رغهق رد خوِن جگر باد

تا چون َغمزه ات انَوک ِفشاند َبُ
دِل مجروِح من پیشش سپر باد

ت بوهس بخشد
َ
رین

َّ
چو لعل ِشک

ِشکر باد ُ
مَاِق جاِن من زو پ

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 عدالت و حقیقت می پردازد. داستان کتاب با 
وجود پیچیدگی هایی که دارد، در عین حال بسیار ساده 
است. »ایزاک کوهلر« که نماینده سابق مجلس ایالتی و 
یک سیاســت مدار موفق و محترم است وارد رستورانی 
شــلوغ در قلب شهر زوریخ می شود و در مألعام مرتکب 
قتل می شود. او پروفسور »وینتر« را که عضو انجمن قلم 
است از پای درمی آورد.نماینده ی سابق مجلس ایالتی به 
دوروبر نگاه کرد، رفت به ســمت وســط 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 شــراب شــامبرتن. کوهلر رولوری بیرون کشید و بی آنکه قبلش دوستانه سالم و 
احوالپرسی کرده باشد، شلیک کرد به عضو انجمن قلم. )رمان عدالت اثر فریدریش دورنمات – صفحه 
۱۶(قتل بسیار آشکار و روشن بود و شاهدان زیادی نیز در رستوران حاضر بودند. در ادامه ایزاک کوهلر 

خیلی سریع دستگیر و محکوم هم می شود....

رحیم معینی کرمانشاهی
رحیم معینی کرمانشاهی )زادهٔ ۱۵ بهمن ۱۳۰۱ در 
کرمانشــاه – درگذشــته ۲۶ آبان ۱۳۹۴ در تهران(، 
نقاش، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر و ترانه سرای اهل 
ایــران بود. رحیم معینی کرمانشــاهی به روایت های 
پیشــین در ســال ۱۳۰۱خورشــیدی در کرمانشاه 
زاده شده اســت؛ ولی در مراســم گرامیداشتی که در 
خردادماه ســال ۱۳۸۳ برای او در تهران برگزار شده 
به دفعات ســال تولد او را ۱۳۰۴ قید کرده اند. از آن 
جا که گزارش این مراسم در جزوه ای نیز انتشار یافته 
و اعتراضی از ســوی شاعر و ترانه سرا در بر نداشت و 
می توان همین روایت آخر را درســت دانست.پدرش 
کریم معینی، ملقب به ســاالر معظم، مردی شجاع و 
دلیر بود و به واسطهٔ رفاقتی که با نصرت الّدوله فیروز داشت، چندی از طرف وی به حکومت فارس 
منصوب شد و مدتی نیز برای سرکوبی شورشیان لرستان با سپهبد امیر احمدی همکاری کرد و 
پس از فوت نصرت الّدوله برای همیشه از کارهای سیاسی کناره گیری کرد و در گوشهٔ انزوا به سر 
بُرد. نیای معینی حسین خان معین الرعایا مردی الیق و با سواد و مردم دار بود و از نظر بخشش 
و کمکی که به مردم می کرد مورد توجه و احترام بود و نسبت به ائمهٔ اطهار اخالص فراوان داشت 
و در نهضت مشروطه و استبداد به دست مردی ناشناس به تحریک عده ای از مالکین کشته شد. 
وی تکیه ای در کرمانشاه بنا کرد که اکنون به نام برادر کوچک او معاون الملک مشهور است.رحیم 
معینی در تاریخ ســه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ در سن ۹۳ سالگی در بیمارستان جم درگذشت و در 
بهشت سکینه شهر کرج دفن شد.معینی کرمانشاهی از سال ۸۷ به دلیل کهولت سن و بیماری های 

ناشی از این مسئله، با بیماری دست و پنجه نرم می کرد.

فرهنگ

مجله تایم در شماره جدید خود طرح روی جلد و مقاله 
اصلی خود را به مزایای کم حرفی و گزیده گویی خصوصا 
در فضای مجازی اختصــاص داده و از تیتر »قدرت کم 
حرف زدن« اســتفاده کرده اســت.به گزارش ایسنا، در 
بخش هایی از سرمقاله اصلی شماره جدید مجله تایم به 
قلم »دن لیونز« آمده اســت: دنیا پــر از آدم های حراف 
است و شما همیشــه به آنها بر می برخورید، آنهایی که 
وقتی در اداره هســتند، روز اول هفته را با بازگو کردن 
کارهای نه چندان مهم و جذابی که در آخر هفته انجام 
داده اند، نابود می کنند. آن ها همان همسایه ای هستند 
که ناخوانده وارد خانه می شــوند و یک ساعت را صرف 
گفتن داســتان هایی می کنند که قباًل شــنیده اید ...  و 
بســیاری دیگری از افرادی که با آنها ســر و کار داریم.اما این مســاله کاماًل تقصیر ما نیست؛ چرا که 
در دنیایی زندگی می کنیم که نه تنها ما را به صحبت کردن بیشــتر تشــویق می کند، بلکه عماًل آن را 
می طلبد؛ جایی که موفقیت با میزان توجهی که می توانیم به خود جلب کنیم متر و معیار می شود: یک 
میلیون فالوور توییتر به دســت آوریم، یک اینفلوئنسر اینستاگرام شوید، یک ویدیوی پربازدید بسازید 
و ... ما غرق در یوتیوب، رســانه های اجتماعی، برنامه های چت، سرویس های پخش آنالین شده ایم. آیا 
می دانســتید بیش از دو میلیون پادکســت وجود دارد که ۴۸ میلیون قسمت تولید کرده اند؟ یا اینکه 
آمریکایی ها ساالنه بیش از یک میلیارد جلسه برگزار می کنند، اما فکر می کنند که نیمی از آنها اتالف 
وقت کامل اســت؟ ما به خاطر توییت کردن توییت می کنیم، به خاطر حرف زدن صحبت می کنیم.با 
این حال، بســیاری از قدرتمندترین و موفق ترین افراد دقیقاً برعکس عمل می کنند. آنها به جای جلب 
توجه، خود را کنار می کشند. وقتی صحبت می کنند، مراقب آنچه می گویند هستند. »تیم کوک«، مدیر 
عامل اپل، از مکث ها در طول مکالماتش استفاده می کند. »جو بایدن« برای چهار دهه، پادشاه گاف ها 
بود، اما در سال ۲۰۲۰ متوجه شد که باید صدایش را پایین نگه دارد و پاسخ هایش را کوتاه کند، قبل از 
صحبت کردن مکث کند و پاسخ های خسته کننده بدهد. حاال او رئیس جمهور است. »آلبرت اینشتین« 
فردی درونگرا بود که تنهایی را گرامی می داشت. »روث بیدر گینزبورگ« کلمات خود را چنان با دقت 
انتخاب کرد و آنقدر مکث های طوالنی در حین صحبت داشت که کارمندانش او را دستمایه شوخی قرار 

می دادند اما او در واقع ... خیلی ... عمیق ... در مورد چگونگی پاسخ دادن فکر می کرد.

طرح مجله تایم در ستایش کم حرفی!
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