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چشم انداز صعودی طالی سیاه
قیمت نفت در معامالت صبح پنجشنبه پس از افزایش کمتر از حد انتظار در 
ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش ارزش دالر ثابت بود.برنت، معیار دو سوم نفت 
جهان، در ســاعت ۱۱.۲۹ صبح ۰.۰۳ درصد باالتر بود و به ۸۶.۱۵ دالر در هر 
بشکه رسید. وســت تگزاس اینترمدیت که نفت خام آمریکا را ردیابی می کند، 
با ۰.۲۰ درصد افزایش به ۸۰.۳۱ دالر در هر بشــکه رسید.ادوارد مویا، تحلیلگر 
ارشــد بازار در Oanda گفت: »قیمت های نفت پس از افزایش اندک ذخایر و 
بهبود قابل توجه تقاضا در حال افزایش اســت.بر اساس گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا )EIA(، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۵۳۳ هزار 
بشکه افزایش یافت.این شاخص که سطح نفت و محصول ذخیره شده را نشان 
می دهد، نمای کلی از تقاضای نفت ایاالت متحده را نشان می دهد. اگر افزایش 
موجودی نفت خام بیش از حد انتظار باشــد، به معنی تقاضای ضعیف تر است 
و قیمت نفت خام نزولی اســت.بازوی آماری وزارت انرژی ایاالت متحده اعالم 
کرد که ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشــته ۱.۸ میلیون بشکه افزایش یافت، 
در حالی که موجودی ســوخت تقطیر شــده در مدت مشابه حدود ۵۰۰ هزار 
بشــکه افزایش یافت. EIA گفت در همین حال، صادرات نفت خام آمریکا در 
هفته منتهی به ۲۰ ژانویه نزدیک به ۲۲ درصد افزایش یافت و به ۴.۷۱ میلیون 
بشکه در روز رسید که باالترین میزان از نوامبر بوده است.پیش از این، داده های 
موسســه نفت آمریکا نشان می داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته 
حدود ۳.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است.اخیراً، به نظر می رسد که این بازار 
نفت پس از هر رویداد بزرگ نفتی تمایل دارد به ســمت یک چرخش صعودی 
متمایل شــود.اگر ریســک پذیری همچنان ضربه بزرگی را از فروش مبتنی بر 
فنــاوری وارد می کند، باید بر قیمت نفت نیز تاثیر بگــذارد. معامالت آتی نیز 
توســط دالر ضعیف تر حمایت می شد که باعث می شــود نفت برای دارندگان 
ارزهای دیگر ارزان تر شود.شاخص دالر آمریکا، معیاری برای سنجش ارزش دالر 
آمریکا در برابر سبد وزنی ارزهای اصلی، ۰.۰۶ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱.۵۸ 
رســید.پس از اینکه چین - دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین واردکننده 
نفت خام - برای اولین بار در سه سال گذشته مرزهای خود را بازگشایی کرد و 
باعث افزایش شدید رزرو خطوط هوایی شد، قیمت های آتی نفت برای دو هفته 
متوالی افزایش یافت.لیو هه معاون نخســت وزیر چین هفته گذشته در مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس گفت انتظار می رود اقتصاد چین که در ســال ۲۰۲۲ 
رشد ۳ درصدی داشت، بهبود یابد و به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۳ به نرخ رشد 
طبیعی برســد.به گفته آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت در سال 
جاری پس از پایان محدودیت های ویروس کرونا در چین افزایش خواهد یافت.

آژانس بین المللی انرژی که پیش از این رشد ۱.۷ میلیون بشکه در روز را برآورد 
کرده بود، گفت: تقاضا برای نفت در ســال ۲۰۲۳ با ۱.۹ میلیون بشــکه در روز 
افزایش خواهد یافت و به ۱۰۱.۷ میلیون بشــکه در روز خواهد رسید.در همین 
حال، اوپک به پیش بینی تقاضای جهانی نفت در ســال جاری، علی رغم بهبود 
چشم انداز اقتصادی در چین، پایبند بوده است.این گروه همچنان انتظار دارد که 
تقاضای نفت در ســال جاری به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز رشد کند که 
کمتر از برآورد آن برای رشد ۲.۵ میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۲ است.

بیت کوین رکورد زد
بیت کویــن به باالترین ارزش خود در ســال ۲۰۲۳ صعود کرد زیرا شــتاب 
صعودی ارز دیجیتال در حال افزایش اســت.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، 
بازار ارزهای دیجیتال روز چهارشنبه )۲۵ ژانویه( تحت فشار قرار گرفت و تالش 
کرد تا هر حرکتی را افزایــش دهد تا اینکه بعدازظهر قیمت ها روند باالتری را 
آغاز کردند و گاوهای بیت کوین هدف خود را، پشــت سر گذاشتن مقاومت در 
۲۳ هــزار دالر قرار دادند.داده های ترندینگ ویو نشــان می دهد که خرس های 
بیت کوین )BTC( چندین بار تالش کردند تا قیمت خود را در جریان معامالت 
روز چهارشــنبه پایین بیاورند و در نهایت بیت کوین را به پایین ترین حد روزانه 
۲۲هــزار و ۳۴۵ دالر کاهش دادند قبل از اینکه گاوهــا بتوانند آن را به باالی 
۲۲هــزار و ۸۰۰ دالر برگردانند اما در رالی بعدازظهر شــاهد بودیم که برترین 
ارز دیجیتال به باالترین ســطح روزانه ۲۳هزار و ۸۲۹ دالر رسید.جیم ویکوف، 
تحلیلگر فنی ارشد کیتکو، این کاهش را در اوایل صبح »عقب نشینی اصالحی 
معمول پس از رسیدن به باالترین سطح چهار ماهه این هفته« خواند و پیشنهاد 
کرد که این کاهش هیچ تاثیر مهمی بر چشم انداز فعلی بیت کوین نداشته است.

وی گفت: گاوهای بیت کوین هنوز از مزیت فنی کلی کوتاه مدت در میان روند 
صعودی قیمت در نمودار میله ای روزانه برخوردار هســتند که نشــان می دهد، 
احتمال افزایش قیمــت در آینده نزدیک وجود دارد.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهــای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۵ تریلیون دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۲.۸۹ درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۳۹ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۸ 
درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته 
۶۱.۲۰ میلیارد دالر اســت که ۷.۵۵ درصد افزایش داشته است. حجم کل در 
امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۰۸ میلیارد دالر اســت که ۸.۳۰ درصد 
از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۵۴.۶۲ میلیارد دالر است که ۸۹.۲۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

کدام اتفاقات خسارت باالتری از سطح بازار بیمه 
دریافت می کنند؟

گزارش  ۹ ماهه بیمه نشــان می دهد که نســبت خســارت چهار رشته  بدنه 
اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شــخص ثالث-مازاد )به ترتیب با ۷۲/۱، ۶۵/۸، 
۵۴ و ۵۱/۹ درصد( باالتر از سطح بازار بیمه )۵۰/۶ درصد( بوده است.به گزارش 
ایســنا، تعداد شرکت های بیمه ای که گزارش عملکرد ماهانه آنها در بازار بیمه تا 
پایان آذرماه سال جاری قابل بررسی است، به ۲۸ شرکت بیمه رسیده است که 
شــامل شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، رازی، کارآفرین، سینا، 
ملت، دی، ســامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، 
تجارت نو، حکمت صبا، امید، حافظ، آسماری، زندگی خاورمیانه و زندگی باران 
می شود.بر این اســاس سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و از خسارت 
پرداختــی صنعت بیمه به ترتیب ۷۴.۱ و ۷۲.۲ درصد اســت.حق بیمه تولیدی 
یعنی بیمه نامه هایی که در این دوره صادر شــده است و خسارت پرداختی بازار 
بیمه به ترتیب ۱۲۶.۹ و ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان و رشــد حق بیمه تولیدی و 
رشــد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه ســال گذشته به ترتیب ۵۸.۴ و 
۵۶.۷ درصد است.رشد ۵۸.۴ درصدی حق بیمه تولیدی بازار به طور عمده متأثر 
از رشــته درمان با سهم ۳۰.۱ درصد از پرتفوی بازار و رشد ۱۶۵.۳ درصدی حق 
بیمه تولیدی )۲.۷ برابر شدن نسبت به مدت مشابه سال گذشته( است. نسبت 
خســارت بازار بیمه با ۰.۶ واحد کاهش در مقایســه با ۹ ماهه نخست سال قبل 
به ۵۰.۶ درصد رسید.نســبت خسارت چهار رشته  بدنه اتومبیل، درمان، حوادث 
راننده و شخص ثالث-مازاد )به ترتیب با ۷۲/۱، ۶۵/۸، ۵۴ و ۵۱/۹ درصد( باالتر 
از ســطح بازار بیمه )۵۰/۶ درصد( بوده است.سهم ۳ رشته بیمه درمان، شخص 
ثالث-مــازاد و زندگی)عمر( به ترتیب ۳۰.۱، ۲۹.۷ و ۱۴.۲ درصد از پرتفوی حق 
بیمه تولیدی بازار است. ۵۲.۵ میلیون بیمه نامه صادر و حدود ۵۵.۴ میلیون فقره 
خسارت پرداخت شده است.  تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد موارد خسارت 
پرداختی نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبل، به ترتیب ۴.۲ و ۳۸.۴ درصد رشد 
داشته است.رشد ۴۴/۲ درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار به طور عمده 
به واسطه رشد این تعداد در ۲ رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده به ترتیب 
با ۷.۲ و ۵.۳ درصد رشد و هر یک با سهم حدوداً ۳۵ درصدی از کل تعداد بیمه 
نامه های صادره بوده است.افزایش ۳۸.۴ درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی 
بازار، بیشتر به دلیل رشد ۳۵.۲ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده 

)۹۲.۲ درصد( از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

بانک و بیمه

راه انــدازی ریال دیجیتال یا رمزارز ملی چندی اســت 
که در ایران هم مــورد توجه قرار گرفته و برخی از مراحل 
اجرایی آن انجام و گفته شــده اســت یکی از اهداف بانک 
مرکزی از توسعه این ابزار، فعال سازی ظرفیت برنامه پذیری 

پول در ذیل کارکردهای اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش ایســنا، بیش از یک دهه اســت که در حوزه 
پولی دنیا گرایش جدیدی با عنوان رمزارزها به وجود آمده 
اســت؛ البته این روزها باتوجه به اینکه جنبه های جدیدی 
از رمزارزهــا نموِد بیشــتری یافته، لذا آنهــا تحت عنوان 
رمزدارایی ها شــناخته می شــوند. گفته شده فلسفه اصلی 
رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است؛ بدین معنا که فضایی 
نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه ها تصویر می کند که به 
جای آنکــه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم به مانند نهادهایی 
همچون بانک های مرکزی داشته باشیم، جایگزین آن و بر 
مبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشــی ارائه شود.در 
این فضا نهادهایی که مردم برای حل مشکالتشــان به آن 
مراجعه می کنند، بیشــترین حوزه هایی هســتند که مورد 
هدف قرار می گیرند که یکی از آن ها بانک مرکزی اســت.

هر پولی که در هر کشــوری تبادل می شود به اعتبار بانک 
مرکزی آن کشور ارزش پیدا می کند، درواقع در صورتی که 
بانک های مرکزی نباشند، تمام اسکناس های رایج، سکه ها 
و ســایر موارد مرتبط از ارزش ســاقط می شوند.اما به دلیل 
ناشناخته بودن دنیای رمزارزها، سیاستمداران در کشورهای 
مختلف آگاهی کافی برای چارچوب گذاری و تدوین قانون  
در این حوزه نداشــتند و تاکنون نیز تکلیف مجاز یا ممنوع 

بودن مبادله رمزارزها مشخص نشده است. 
از ســوی دیگر، از آنجا که در بسیاری از کشورهای دنیا 
هنوز رمزارزها را به رســمیت نشناخته اند و عمده واکنش 
نســبت به این فنــاوری مبتنی بر قاعده گــذاری و کنترل 
فعالیت کاربران اســت، ایران نیز تــالش خود را می کند تا 
بتواند به تدوین قوانینی در این حوزه دســت پیدا کند.در 
کنار تدوین قوانین برای رمزارزها، مسئوالن در ایران به فکر 
راه انــدازی رمز ارز ملی بودنــد، بنابراین موضوع راه اندازی 
این رمز ارز بر پایه ریال در اوایل پاییز ســال گذشته مطرح 
و گفته شــد رمز ارز ملی از جمله موارد مهم در دستور کار 
بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل های مربوط 
به آن تدوین شــده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی 
راه اندازی خواهد شــد که در نهایت رئیس کل سابق بانک 
مرکزی در بهمن ماه سال گذشته خبر داد که رمز ریال ملی 
اوایل امسال راه اندازی و این رمز رسال توسط بانک مرکزی 

)به صورت آزمایشی( منتشر می شود.
با انتشار رمزریال، افراد اســکناس ریال خود را تحویل 
بانک مرکزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرند که این 
رمز ریال قابل اســتفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفا 
جایگزین اســکناس خواهد شــد. بانک مرکزی هدف خود 
از طراحــی رمزریال را تبدیل اســکناس به یک موجودیت 
قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند 
پول دارای موجودیت هوشمند شود.سطح امنیت باالی آن 

یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمزارز ریال در مقایســه با 
اسکناس اســت؛ در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است 
که ردیابی وجوه دقیق قابل انجام اســت و حتی درصورت 
ســرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشــی تلفن هوشمند 
توسط سارقان و هکرها امکان ردیابی وجود دارد. علی صالح 
آبادی-رئیس کل ســابق بانک مرکزی- ۲۳ شهریور ماه از 
اجرای مرحله پیش آزمایشــی رمز ریال بانک مرکزی خبر 
داده و گفته بود که طــی روزهای اخیر فرایند پیش از راه 
اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه 
رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شــروع و عمال مرحله 
پیش آزمایشــی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شــده 
است.اما این مقام مسئول در تازه ترین اظهارات خود یعنی 
در ۱۱ مهر ماه اعالم کرد که با پایان این مرحله از تســت، 
وارد آزمایش های گســترده تر خواهند شد که امیدوارند در 

مهر ماه وارد مرحله آزمایشی گسترده تر شوند. 
در نهایت پیش نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر 
افکار عمومی  و تبیین سیاســت های بانک مرکزی در حوزه 
پول دیجیتال آبان ماه امسال منتشر شد.در این سند ابتدا 
اهداف بانک های مرکزی از انتشار پول دیجیتال آمده است 
کــه طبق آن، بانک های مرکزی با اهداف مختلفی اقدام به 
توســعه پول دیجیتال می کنند که از جمله آن ها می توان 
به مواردی همچون پاســخ به نیازمندی پرداخت های آتی 
در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، 
افزایش دســترس پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات 
کاهش به کارگیری اســکناس در جامعه، توســعه ابزارهای 
پرداخت بین المللی با ســایر کشــورها، توســعه تاب آوری 
ابزارهــای پرداخت، رســیدن به اهداف خــاص در حوزه 

سیاســت گذاری پولــی و در مواردی مدیریــت مخاطرات 
ناشــی از رواج پول های خصوصی اشــاره کرد.این اهداف 
نهایتاً تعیین کننده بسیاری از مختصات پول های دیجیتال 
بانک های مرکزی است. به عبارت دیگر، طراحی اقتصادی، 
فنی و کســب وکاری پول دیجیتال بانک هــای مرکزی تا 
حدود زیادی وابسته به اهدافی است که بانک های مرکزی 

از توسعه پول دیجیتال دنبال می کند.
در ادامه این سند نیز، هدف بانک مرکزی ایران از انتشار 
پول دیجیتال در گام نخست بسترسازی برای توسعه اقتصاد 
دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی های مرتبط با حوزه 
پرداخت در اقتصاد دیجیتال اعالم شــده اســت. همچنین 
گفته شــده کــه در این گام و به تدریــج منافعی همچون 
توسعه تاب آوری ابزارهای پرداخت، مدیریت اثرات کاهش 
به کارگیری اســکناس در جامعه، بهبــود کارایی ابزارهای 
پرداخت نوین، افزایش دســترس پذیری پول بانک مرکزی 
و مدیریت مخاطرات ناشــی از رواج پول های خصوصی نیز 
حاصل شود.یکی از اهداف بانک مرکزی از توسعه این ابزار، 
فعال ســازی ظرفیت برنامه پذیری پول در ذیل کارکردهای 

اقتصاد دیجیتال است.
 اگرچه ارائه این خدمت در خصوص گونه های مختلفی 
از پول دیجیتال امکان پذیر اســت بنابراین فعال سازی این 
ظرفیت در خصوص پول مبتنی بر توکن منتشــر شــده از 
طریق فناوری دفترکل توزیع شــده و زنجیره بلوک قابلیت 
توسعه کم هزینه تری داشــته و تجارب متعدد پیاده سازی 
این ظرفیت روی انواع توکن های منتشــر شده بر بستر این 
فناوری موجود و در دســترس است. همچنین، بسترهای 
مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده به علت به کارگیری 

سازوکار اجماع در فرآیند تایید تراکنش ها از امنیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده و در عین حال به دلیل ثبت اطالعات 
در قالب بلوک های اطالعاتی پیوســته در این شبکه، امکان 
رهگیری هر نوع تغییراتی در زنجیره اطالعاتی ثبت شــده 

وجود دارد.
جزئیاتی از اجرای ریال دیجیتال 

بانک مرکزی
طبق گفته مهــران محرمیان- معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی- ریال دیجیتال و فرآیندهای انتشار آن طبق 
آن چیزی که در قانون دیده شــده کامال مشــابه اسکناس 
است یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده 
می شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر 
اندوخته اســکناس بررســی های الزم را انجام دهد و سایر 
موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال 
با اســکناس کاغذی این اســت که این پول، پول هوشمند 
و قابل برنامه نویســی اســت. به عبارت دیگر تمامی آنچه را 
اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در 
این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش الزم 
نیســت دو نفر کنار هم باشند و مهم تر از همه این قابلیت 
وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول 
تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به 
همتا این پول را مبادله می کنند به صورت هوشــمند اجرا 
می شود.همچنین گفته شده دوره آزمایشی این پروژه مشابه 
سایر کشورها معموال طوالنی است و پس از اخذ بازخوردها 
از مردم و بررســی  اثرات آن در حوزه های مختلف به لحاظ 
حقوقی، اقتصــادی و ... در نهایت با اطمینان کامل از حل 
مشکالت فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
وجه تمایز میان 

رمز ریال و رمز ارزهای رایج چیست؟
در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک 
مرکزی )رمزپول( به گوششــان می خورد، تصوری به مانند 
رمزارز برای آنها ایجاد می شــود. الزم به توضیح اســت که 
رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی پشتوانه 
و نیازمند اســتخراج نیســت؛ کمااینکه تمــام رمزارزهای 
جهان روا نیز قابل اســتخراج نیســتند، امــا بیت کوین به 
عنوان مشــهورترین رمزارز قابلیت اســتخراج دارد. البته 
انتشــار رمزریال مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. 
بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها 
)coin( ها اســت که قابلیت ســرمایه گذاری دارد، اما باید 
تأکید شــود که اینگونه نیست زیرا هیچ فردی بر روی پول 
ســرمایه گذاری نمی کند به بیان بهتــر رمزریال همچون 
اســکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت 
است.در تشریح ویژگی های رمز ریال ملی این گونه توضیح 
داده شده که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می گیرد، 
بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را 
فراهم می کند، حذف و عین پول و اسکناســی که در جیب 

داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

جزئیاتی از اجرای ریال دیجیتال بانک مرکزی

تولد ریال دیجیتال در راستای تحقق یک هدف ملی

طبق بررســی ها و پلکان تعریف شــده برای مشترکان 
گاز، ۶۰ درصد واحدهــای خانگی با رعایت الگوی مصرف 
مناسب، در پله های یکم تا ســوم جای گرفته اند افزایشی 
لحاظ نشده اســت.به گزارش شرکت ملی گاز ایران، طبق 
بررســی ها و پلکان تعریف شده برای مشــترکان گاز، ۶۰ 
درصد واحدهای خانگی با رعایت الگوی مصرف مناســب، 
در پله های یکم تا ســوم جای گرفته اند و برای این دسته 
از مشــترکان که در مجموع ۲۷ درصد مصرف را به خود 
اختصــاص داده اند، افزایشــی منظور نشــده و قبض های 
صادره برای این واحدها زیر ۳۰ هزار تومان در ماه اســت. 
مهدی کمال آبادی فراهانی، مســئول امور تدوین تعرفه ها 
در مدیریت گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران با بیان این 
مطلب و با اشــاره به صدور نخستین قبوض گاز مشترکان 
خانگی بر مبنای تعرفه های جدید گفت: جدول تعرفه های 
جدید گازبهای بخش خانگی اجرایی بر اســاس بند »ک« 
تبصره ۱۵ و بند »م« تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، مصوب 
مجلس شورای اســالمی و پس از ابالغ آئین نامه و مصوبه 

هیئت وزیران اصالح شــد. بر این اساس، صدور قبض های 
جدید گاز برای مشــترکان پرمصرف و بســیار پرمصرف 
بخــش خانگی، افزایش یافته اســت.وی درباره بازه زمانی 
مدنظر برای اعمال تعرفه های جدید در قبوض مشــترکان 
افزود: مبنای زمانی اعمال تعرفه های جدید در قبوض گاز 
مشــترکان، از تاریخ ۱۶ آذر امســال در نظر گرفته شده 
است.مســئول امور تدوین تعرفه ها در مدیریت گازرسانی 
شــرکت ملی گاز ایران ادامه داد: طبق جدول تعرفه های 
جدید، مشــترکان شرکت ملی گاز ایران از نظر مصرف در 
۱۲ پله و در پنج اقلیم آب و هوایی دســته بندی شده اند.
کمال آبــادی فراهانی درباره مقدار مصرف پله های مختلف 
و اعمــال تعرفه هــای جدید اظهار کرد: طبق بررســی ها، 
۶۰ درصد واحدهای خانگی در پله های اول تا ســوم جای 
گرفته اند که بنا بر اطالع رسانی پیشین، افزایش تعرفه برای 
ســه پله نخست اعمال نشــده، بنابراین برای این دسته از 
مشترکان که متناسب با الگوی متعارف مصرف داشته اند و 
در مجموع ۲۷ درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند، 

قبوض زیر ۳۰ هزار تومــان در ماه به ازای هر واحد صادر 
شده اســت.وی در ادامه افزود: بر اســاس میزان مصرف 
ثبت شــده، ۳۸.۴ درصد واحدهای خانگی در پله ۴ تا ۱۰ 
مصرف کنندگان گاز جای گرفته اند و میزان مصرف در این 
بخش به این شــرح اســت که سه پله ۴ و ۵ و ۶ که ۲۸.۹ 
درصد از مشــترکان را در خود جــای داده اند این جمع از 
مشــترکان در مجموع، ۴۲ درصد از مصرف گاز خانگی را 
به خود اختصاص داده اند. قبض گاز این ســه پله نیز بین 
۳۵ تا ۱۰۲ هزار تومان ثبت شــده اســت. بر این اساس، 
باید گفت که بیش از ۸۰ درصد صورتحســاب های صادره 
زیر ۱۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر واحد بوده اســت.

مسئول امور تدوین تعرفه ها در مدیریت گازرسانی شرکت 
ملــی گاز ایران در رابطه با قبض گاز ۴ پله ۷ تا ۱۰ گفت: 
۲۵ درصد گاز بخش خانگی از ســوی مشترکان این ۴ پله 
مصرف شده که این واحدها حدود ۱۰ درصد از واحدهای 
خانگی مصرف کننده گاز هســتند. قبض گاز این دسته از 
مشترکان نیز ۱۴۲ هزار تا ۴۷۲ هزار تومان در ماه به ازای 

هر واحد ثبت شده اســت.کمال آبادی در ادامه توضیحات 
خود، درباره پلــکان ۱۱ و ۱۲ افزود: ۱.۶ درصد واحدهای 
خانگی در این ۲ پله جای گرفته اند که این دسته به دلیل 
مصرف بسیار بد و نامتعارفشان، مشترکان بسیار پرمصرف 
شــناخته می شــوند و ۶ درصد از میزان گاز تخصیصی به 
بخش خانگی را نیز به خود اختصاص داده اند که بیشترین 
افزایــش گازبها مربوط به این بخش اســت. در این میان 
۶ دهــم درصــد در پله ۱۱ و یک درصــد در پله ۱۲ قرار 
گرفته اند.به مشترکان بســیار پرمصرف توصیه می شود با 
بهینه سازی و صرفه جویی، مصارف خود را مدیریت کنند تا 
با قرار گرفتن مصرف شان در پله های پایین تر، گازبهای آنها 
در پله های با تعرفه پایین تر محاسبه می شود. برای نمونه، 
برای یک واحد مشــترک خانگی در تهران با مصرف ۹۲۵ 
مترمکعــب در ماه )پله ۱۱(، گازبهای این مشــترک ۹۳۶ 
هزار تومان می شود که تنها با صرفه جویی و کاهش مصرف 
۷۵ مترمکعب، در پله ۱۰ قرار گرفته و گازبهای مشــترک 

۴۶۷ هزار تومان خواهد شد.

شرکت ملی گاز اعالم کرد

صدور قبض کمتر از ۳۰ هزار تومان در ماه برای ۶۰ درصد مشترکان خانگی

بر اســاس الیحه بودجه سال آینده دولت و مجلس 
تصمیم دارند تا قسمتی از هزینه حاصل از فروش امالک 
مازاد دولتی را صرف تکمیل مسکن مهر کنند.تکمیل 
مسکن مهر در برخی استان ها یکی از موارد مهمی است 
که دولت درصدد اســت تا با فروش امالک مازاد دولتی 
این کار را انجام دهد.بر اســاس گــزارش تجارت نیوز، 
دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۱ الیحه بودجه ســال 
آینده به دنبال آن هستند تا درآمدهای حاصل از فروش 
امالک مازاد دســتگاه های دولتــی را صرف درآمدهای 
غیرهزینه ای کنند که یکی از مهم ترین موارد آن تکمیل 
واحدهای باقی مانده مســکن مهر خواهد بود؛ مجلس 
پیشــنهاد داده تا این نوع درآمدها در اســتان ها صرف 
پروژه های خود استان ها شود که ظاهرا دولت نیز با این 
پیشنهاد موافق اســت.بر همین اساس دولت سیزدهم 
در الیحه بودجــه ۱۴۰۲ راهکاری را به منظور تکمیل 
طرح های نیمه تمام، پیشران و الویت دار در نظر گرفته 
اســت. بر اساس آمار مردادماه امســال حدود ۶۵ هزار 
واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور وجود دارد که در 
سالهای اخیر دچار نوسانات قیمت نهاده های ساختمانی 
شــده و هم اکنون بودجه مشــخصی ندارند. همچنین 
برخی آمارها حاکی از وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در 

کشور است.بر اساس بند )هـ( جزء یک تبصره ۱۱ الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ دستگاه های دولتی می توانند امالک مازاد 
خود را مولدســازی کرده، به فروش برسانند و منابع آن 
را صرف ماموریت های غیر هزینه ای کنند.در این زمینه 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اســالمی مصوب کرده تا منابع حاصــل از فروش اموال 
دســتگاه ها در همان استان هزینه شود. محسن زنگنه 
ـ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این 
زمینه گفته است: یکی از مهم ترین مصوبات کمیسیون 
بــر این مبنا بود که منابع حاصل از فروش امالک مازاد 
دستگاه های اجرایی صرف ماموریت های غیرهزینه ای و 
در خود استان هزینه شود و نماینده دولت هم موافق این 
مسئله بود.از جمله ماموریت های غیرهزینه ای دستگاهها 
طرحهای نیمه تمامی است که در تکلیف دولت قرار دارد 
اما اعتبارات آن به پایان رسیده است. تبصره ۱۱ ظرفیتی 
برای تکمیل این طرحها اســت که واحدهای مسکن و 
ســرانه های خدماتی از جمله مهمترین آنها محسوب 
می شــود. در واقع تبصره ۱۱ به دســتگاهها این اجازه 
را می دهد که از محــل فروش منابع بتوانند پروژه های 
ضروری و الویت دار که اعتبارات آن از قبل هزینه شده اما 

برای تکمیل طرح کفاف نداده است هزینه کنند.

براســاس آمار وزارت صنعت، معــدن و تجارت، از 
۱۱ محصــول منتخــب معدنی تولید ســه محصول 
شیشه  جام، کنسانتره زغالسنگ و ظروف چینی طی 
۹ ماهه امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
بیشتر شده، تولید دو محصول ظروف چینی و آلومینا 
تغییــری نکرده اســت و الباقی محصــوالت منتخب 
معدنی کاهش تولیــد را تجربــه کرده اند.به گزارش 
ایسنا، پس از بالغ بر شش ماه، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گزارش عملکرد حوزه صنعت و معدن کشور 
را منتشــر کرده اســت.آمار ارائه شده از سوی وزارت 
صمت نشــان می دهد، از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذر ماه، شیشــه جام بیشترین رشــد تولید را داشته 
و از یــک میلیون و ۱۰ هزار تــن در مجموع ۹ ماهه 
۱۴۰۰ به یک میلیون و ۲۸۳ هزر تن رســیده و ۲۷ 
درصــد افزایش تولید را ثبت کرده اســت.پس از آن، 
تولید کنسانتره زغالسنگ در ۹ ماهه امسال ۲۰ درصد 
نسبت به میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته 
بیشتر شده است.از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایان آذر 
ماه ۵۶۶ هزار تن ظروف شیشه ای تولید شده است که 
نســبت به ۵۲۲ هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال 
گذشته سه درصد بیشتر است.در مقابل بیشترین افت 

تولید محصــوالت معدنی مختص محصوالت فوالدی 
اســت که با افت ۲۳ درصــدی از ۱۸ میلیون و ۹۱۳ 
هزارتن به ۱۴ میلیــون و ۵۲۷ هزار تن کاهش یافته 
اســت.در مجموع ۹ ماهه ســال جاری ۲۱۶ هزار تن 
کاتد مس، ۳۳۲ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، 
۷۲ هــزار تن چینی بهداشــتی و ۲۰ میلیون و ۸۴۵ 
هزار تن فوالد خام تولید شده است که به ترتیب کاتد 
مس پنج درصد، کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی 
هریک سه درصد و فوالد خام دو درصد کاهش تولید 
نســبت به میزان تولیدشــان در مدت مشــابه سال 
گذشته داشــته اند.در ۹ ماهه ۱۴۰۰، به ترتیب ۲۲۸ 
هزار تن کاتد مس، ۳۴۲ میلیون متر مربع کاشــی و 
سرامیک، ۷۴ هزار تن چینی بهداشتی و ۲۱ میلیون و 
۲۳۸ هزار تن فوالد خام تولید شده بود.به نظر می رسد 
علت کاهش تولیــد این حوزه محدودیت های برق در 
تابستان امسال و محدودیت های زود هنگام گاز صنایع 
فوالدی و سیمانی در کنار محدودیت برق در زمستان 
امسال بوده اســت.در نهایت طبق آمار وزارت صمت، 
تولید آلومینا و ظروف چینی در ۹ ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تغییر نداشته و یک میزان 

تولید شده است. 

رشد تولید ۳ محصول منتخب معدنیتکمیل مسکن مهر با فروش امالک مازاد دولتی

گزارش

علی رغم بارش برف در تهران اما همچنان میزان ورودی به ســدهای تهران 
منفی اســت چراکه نیاز سدها وجود روان آب بوده که اکنون و در شرایط فعلی 
دسترســی به آن وجود ندارد.به  گزارش ایسنا،  میانگین کشوری مصرف آب در 
حوزه شــرب حدود ۷ تا ۸ درصد بوده و حدود ۹۰ درصد آب کشــور در حوزه 
کشــاورزی مصرف می شود، این در حالی اســت که این نسبت در استان تهران 
برقرار نیســت و حدود ۴۳ درصد آب این استان در حوزه شرب مصرف می شود.
الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱۴ مترمکعب برای هر خانوار )حدود ســه و 
نیم نفر( تعیین شــده، اما این عدد اکنون حدود ۱۷۰۰ لیتر اســت که ۸۰ لیتر 
بیش از الگو است.تنها ۳۷ درصد خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب را رعایت 
می کنند و ســایر مصرف کنندگان در گروه های »پرمصرف«   و »بد مصرف«  قرار 
داشته اند. بر اساس این آمار ۵۹ درصد مشترکان پرمصرف اند و مصرف ۱۴ تا ۲۸ 
مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو داشــته اند و چهار درصد مشترکان نیز اساساً بد 

مصرف به شمار می روند و مصرف آب شرب آن ها از ۲۸ مترمکعب در ماه نیز فراتر 
رفته است و بنا بر آمارها، این دسته از مشترکان به تنهایی ۱۰ درصد از کل آب 
شرب بخش خانگی تهران را مصرف می کنند.وضعیت سدهای نیز بیانگر  کاهش 
۱۸ درصدی ورودی به سدهای تهران در سال آبی جاری است، مخازن سدهای 
پنج گانه تهران با کســری ۸۱ میلیون متر مکعبی نسبت به سال گذشته روبه رو 
شــده اند.  میزان حجم کل مخازن سدهای اســتان تهران در حال حاضر ۲۴۴ 
میلیون متر مکعب بوده که این میزان در سال گذشته ۳۲۵ میلیون متر مکعب 
بوده است.هم اکنون حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود ۲۶ میلیون 
مترمکعب است که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۴۲ میلیون مترمکعب 
بوده، همچنین حجم ذخیره آب ســد طالقان از ۱۷۹ میلیون مترمکعب ســال 
گذشته به ۱۴۷ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.حجم ذخیره آب سد 
الر سال گذشته ۱۴ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی ۱۲ میلیون 
مترمکعبی فعلی، ۲ میلیون مترمکعب کاهش را نشــان می دهد و حجم آب سد 
ماملو نیز از ۷۱ میلیون مترمکعب سال گذشته، به ۴۵ میلیون مترمکعب رسیده 

و این درحالیســت که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال 
گذشــته با ۵ میلیون متر مکعب کاهش به ۱۴ میلیون مترمکعب رسیده است.
میزان بارش ها از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۰.۷ میلی متر ثبت شده که این میزان 
در سال گذشته  ۸۶.۸ میلی متر بود؛ بر این اساس میزان بارش ها نسبت به سال 
آبی قبل آن ۴۲ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۴.۳ درصد کاهش یافته است.هم 
اکنون حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود ۲۶ میلیون مترمکعب بوده 
که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۴۲ میلیون مترمکعب بوده، همچنین 
حجم ذخیره آب ســد طالقان از ۱۷۹ میلیون مترمکعب ســال گذشته به ۱۴۷ 
میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.حجم ذخیره آب سد الر سال گذشته 
۱۴ میلیون مترمکعب بوده که در مقایســه با موجودی ۱۲ میلیون مترمکعبی 
فعلی، ۲ میلیون مترمکعب کاهش را نشــان می دهد و حجم آب سد ماملو نیز 
از ۷۱ میلیون مترمکعب سال گذشــته، به ۴۵ میلیون مترمکعب رسیده و این 
درحالیست که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با 

۵ میلیون متر مکعب کاهش به ۱۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

کیمیای آب در تهران


