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سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه قطعا باید برق در اولویت صادرات قرار گیرد، گفت: با کشورهایی مثل روسیه هم یک بار سنکرون شدیم و آنها هم شرایط را برای 
تبادل دارند، در صورتی که در مرحله اول نیاز داخل را تامین کنیم، حتما قدم هایی برای صادرات نیز برمی داریم .مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره روند صادرات و واردات برق اظهار داشــت: در شــرایط فعلی صادرات برق در چارچوب تعهدات و عمدتا به اندازه واردات اســت یعنی واردات و 
صادرات ترازی دارد، بخشی از انرژی را از کشورهایی مثل ترکمنستان و ارمنستان تحویل و به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان تحویل می دهیم، درواقع حدود 

600 مگاوات وارد و همین میزان صادر می کنیم......

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی صنعت برق:

 با ترکیه تهاتر انرژی داریم
info@sobh-eqtesad.ir

بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو؛
فروش سبدی و نقدی دارو ممنوع شد

بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو؛ فروش سبدی، نقدی و توقف فروش 
داروها توســط شرکت های پخش ممنوع اســت و هرگونه تخلف در 
خصوص این موارد، از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، بر اســاس ابالغیه رئیس سازمان غذا و دارو به تمامی 
شرکت های پخش دارو؛ فروش دارو با استفاده از روش های غیر متعارف 
از قبیل ایجاد سبد دارویی )فروش داروهای سهمیه ای و خاص در قبال 
خرید ســایر داروها( و با روش هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض 
بین داروخانه ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود، ممنوع 
اســت.در متن این ابالغیه آمده است: با توجه به گزارشات دریافتی از 
معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و برخی 
نهادهای نظارتی مبنی بر سبد فروشی، نقد فروشی و توقف فروش دارو 
توسط برخی شرکت های پخش، به اطالع می رساند مستند به ماده ۲۹ 
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند ۴ ماده ۸ آئین 
نامه تأســیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سالمت محور 
که اشــعار می دارد »فروش دارو با استفاده از روش های غیر متعارف از 
قبیل ایجاد ســبد دارویی )فروش داروهای سهمیه ای و خاص در قبال 
خرید ســایر داروها( و یا روش هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض 
بین داروخانه ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود، ممنوع 
است« و عطف به بند 6 ماده ۹ آئین نامه مذکور از آنجا که توقف فروش 
و عدم توزیع موجودی داروها به عنوان کاالی اســتراتژیک و مایحتاج 
عمومی به رغم وجود مجوز های الزم تخلف محســوب شده و موجب 
اختالل در زنجیره تأمین دارو می گردد، به اطالع می رساند در صورت 
مشاهده و یا دریافت گزارش مستند مبنی بر هرگونه تخلف در خصوص 
موارد فوق، مراتب از طریق مراجع قضائی پیگیری و اقدام قانونی الزم 

صورت خواهد گرفت.

زیر و بم خانه سازی دولتی در پایتخت
اگر چه مدیریت شــهری تهــران اقداماتی در قالــب تفاهم نامه های 
طرح نهضت ملی مســکن به منظور افزایش ســاخت و ساز در پیش 
گرفتــه و اعالم کرده که ۱۳0 هزار واحد را در این قالب می ســازد اما 
بررسی ها نشان می دهد بخش خصوصی با دست کم پنج چالش شامل 
رکود معامالت، عدم توان متقاضیان مصرفی، رشــد قیمت نهاده های 
ســاختمانی، طوالنی بــودن فرآیند صدور پروانه و عدم دســتیابی به 
مفاهمه با وزارت راه وشهرســازی در طرح نهضت ملی مسکن مواجه 
است.به گزارش ایسنا، اقداماتی برای افزایش تولید مسکن در پایتخت 
توسط شهرداری تهران آغاز شده است. شهردار تهران گفته که سرعت 
ســاخت وساز در تهران افزایش پیدا می کند. زاکانی هم چنین از سهم 
۱۳0 هزار واحدی شــهرداری تهران در طرح نهضت ملی مسکن خبر 
داده و گفته است: شهرداری تهران تسهیالت را همراه با تسهیل شرایط 
صدور پروانه ساخت در اختیار بنگاه های خصوصی و دولتی قرار داده تا 
سرعت ساخت وساز در شهر تهران افزایش پیدا کند.شهرداری تهران 
از  سال گذشته اقداماتی همچون راه اندازی قرارگاه مسکن، تالش برای 
کاهش مدت زمان صدور پروانه و انعقاد تفاهم نامه با برخی دستگاه های 
عمدتا دولتی را آغاز کرده است. چند روز قبل در جریان امضای هشت 
تفاهم نامه برای تامین ۱۵0 هزار واحد مســکونی در پایتخت، نشستی 
با حضور مسئوالنی از سپاه پاســداران انقالب اسالمی، ارتش، پلیس، 
وزارت تعاون، وزارت ورزش، شستا، دانشگاه شریف، بنیاد ملی نخبگان 
و شرکت برنا تهاتر ایرانیان در شهرداری تهران برگزار شد.مهدی هدایت 
ـ رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در جریان آن برنامه از افزایش ۵۴ 
درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران خبر داد. این در حالی است 
که بهار امســال تعداد پروانه های صادر شــده در تهران نسبت به بهار 
سال گذشته ۵0.6 درصد کاهش یافته بود. بخش اصلی جهش صدور 
پروانه ســاختمانی در تهران که هدایت از آن سخن می گوید از محل 
تفاهم نامه های پروژه نهضت ملی مسکن است.از طرف دیگر سازندگان 
بخش خصوصی از کاهش تمایل برای ساخت وساز در پایتخت سخن 
می گویند و علت آن را رکود معامالت، عدم تناسب بین قیمت مسکن 
و قدرت خرید متقاضیان و رشــد سنگین قیمت نهاده های ساختمانی 
عنوان می کنند. مهرماه امسال فقط ۵۴00 معامله ی مسکن در تهران 
منعقد شــد که حدود یک سوم وضعیت نرمال محسوب می شود.ایرج 
رهبرـ  رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران در خصوص وضعیت 
پروژه های نهضت ملی مسکن در این استان به ایسنا گفت: متقاضیان 
پس از واریز دو یا ســه قســط ۴0 میلیون تومانی، به دلیل ناتوانی در 
پرداخت ها در حال ریزش هستند و این مساله به کمبود منابع و کندی 
کار منجر شده است. پیشنهاد دادیم تا برخی از محدودیت ها و شروط 
افراد واجد شرایط برداشته شود. انبوه سازان نیز در خصوص تامین منابع 
اعالم آمادگی کردند که پیشــنهادات مورد بررسی قرار نگرفته است.

سازنده یکی از پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران بیان کرد: 
با توجه به قول هایی که وزارت راه و شهرسازی به ما داد، پروژه ی خود 
را دو ساله تعریف کردیم. االن یک سال و چهار ماه از آغاز کار می گذرد 
اما به دلیل مشــکل پرداختی و مشکالت مدیریتی مسئوالن در حوزه 
مسکن، کارها سرعت اولیه را ندارد و سخت است که بتوانیم ظرف دو 
سال واحدها را تحویل دهیم.افزایش قیمت نهاده های ساختمان نیز به 
معضلی برای بخش ساخت و ساز تبدیل شده است. در این زمینه سید 
محمد مرتضویـ  رئیس کانون انبوه سازان به ایسنا گفت: تولید مسکن 
هر ماهه در حال کاهش است. در هفته های اخیر هم با افزایش قیمت 
سیمان، یونولیت، دستمزد و غیره مواجه شده ایم. سیمان طی روزهای 
اخیــر با مقداری افزایش قیمت مواجه شــده و قیمت یونولیت هم از 
حدود ۷0 هزار تومان به ۵00 هزار تومان افزایش یافته است.به گفته او 
بر خالف پیش بینی برخی کارشناسان که چون در رکود هستیم نباید 
افزایش قیمت داشته باشیم ولی باز هم در بازار معامالت، قیمت های 
پیشنهادی مقداری باالتر رفته است.از حدود یک سال قبل تالش هایی 
برای کاهش زمان صدور پروانه برای پروژه های ســاختمانی در شــهر 
تهران صورت گرفت. صحبت هایی نیز مبنی بر این که زمان صدور پروانه 

از حدود یک سال به یک ماه و حتی یک هفته کاهش پیدا کند.

اختالف قدیمی پابرجاست، مرجع رسمی آمار کیست؟
 اختالف نجومی تورم اعالمی بانک مرکزی با مرکز آمار

در حالی بانک مرکزی مدعی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت 
۱۹.۴ درصد کاهش یافته که در میان جداول بانک مرکزی، آخرین آماری که دیده می شــود، مربوط 
به آبان ســال ۱۳۹۷ اســت.مریم فکری: بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعالم کرده است که نرخ تورم 
متوســط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم 
زمان اســتقرار دولت سیزدهم که ۵۹.۳ درصد، کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می دهد. نرخ تورم نقطه 
به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش، از ۵۴.۹ درصد در شــهریورماه سال ۱۴00 به ۲۹.۵ درصد در 
اسفندماه این سال رسید.این گزارش در حالی است که آخرین آماری که بانک مرکزی به صورت رسمی 
درخصوص تورم اعالم کرده، مربوط به آبان سال ۱۳۹۷ است و البته مسوول اصلی انتشار آمار تورم بنا 
به گفته رییس دولت سیزدهم، مرکز آمار ایران است. سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور مردادماه امسال 
در جلســه هیات وزیران با اشــاره به این که تناقض در برخی آمارهای اعالم شده از سوی دستگاه های 
دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام می کند، گفت: »مرکز آمار، مسوول ارائه آمارهای متقن در کشور است. 
فقط این آمار باید مبنای سیاســتگذاری ها و تصمیم سازی ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه ها نیز 
به آن تاسی کنند.«به گفته او، »این گونه آمارهای نامستند، حتی در تصمیم سازی های درون دستگاهی 
نیز مشکل ایجاد می کند، بنابراین هر دستگاهی می خواهد آماری اعالم کند، باید با مرکز آمار هماهنگ 
شود.«با وجود این اظهارنظر، نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی با اعداد و ارقام منتشر شده از سوی مرکز 
آمار تفاوت بسیاری دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه در مردادماه ۱۴00، یعنی 
زمان استقرار دولت سیزدهم ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه ای ۴۳.۲ درصد بوده است.بنا بر این گزارش 
اما نرخ تورم در آبان ۱۴00 به ۴۴ درصد و نرخ تورم نقطه ای به ۴۸.۱ درصد رسیده است. یعنی برخالف 
گزارش بانک مرکزی که مدعی کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم ۱۲ماهه در دوره فعالیت دولت سیزدهم 
است، نرخ تورم تنها ۱.۲ درصد کاهش یافته است. اما نرخ تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مرکز آمار 
ایران ۴.۹ درصد افزایش داشته است.نکته ای که در این میان مطرح است، این که رییس دولت سیزدهم 
با وجود تاکید روی آمارهای مرکز آمار ایران، اما تاکنون در چندین نوبت آمارهای متفاوتی از مرکز آمار 
ایران منتشر کرده است. آخرین آمار متفاوت، مربوط به شهریور ماه امسال است که ابراهیم رییسی در 
نشســت مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او ۲0 درصد کاهش پیدا کرده است. او 
گفته بود: تورم فعلی ۴0.۵ درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴00 را با شهریور امسال مقایسه 
کنیم که آن وقت قریب به 60 درصد بود؛ االن ۴0.۵ درصد است.ســید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
نیز در شهریور ماه امسال در یادداشتی در توییتر، با استناد به آمار بانک مرکزی، از کاهش ۱۹ درصدی 
تورم ساالنه خبر داد.تفاوت نجومی اعداد و ارقام اعالمی نرخ تورم مرکز آمار ایران با گزارش های مقامات 
دولتی و بانک مرکزی در حالی اســت که کارشناسان عنوان می کنند که این آمارها یک نوع فرار رو به 
جلو اســت.مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در این خصوص گفته بود: 

دولت باید مشخص کند که این آمار را از کدام صفحه و کدام گزارش در آورده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد
زایمان غیرمنتظره یک یوز در فصل پاییز

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از انتقال دو قالده توله یوز 
مجموعه حفاظت شده توران به پاسگاه محیط بانی برای حفظ جان آن ها خبر داد.به گزارش ایسنا حسن 
اکبری در خصوص وضعیت دو قالده توله یوز تازه متولد شده در مجموعه حفاظت شده توران اظهار کرد: 
بر اساس خبر واصله از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، دو قالده توله یوزپلنگ )کمتر از 
یک ماهه( که توسط یک نفر چوپان از طبیعت جدا شده بودند، با اطالع محیط زیست در روز جمعه به 
محل زنده گیری برگردانده شــدند.وی افزود: بالفاصله تیم کارشناسی و فنی از سازمان مرکزی و اداره 
کل سمنان به محل اعزام شدند و تالش برای اطالع از وضعیت مادر و تا حد مکان بازگرداندن توله ها به 
زیستگاه انجام پذیرفت لیکن با توجه به سرد بودن هوا، سن پایین توله ها و سایر شرایط  به منظور حفظ 
جان آن ها حدود نیمه شب گذشته به پاسگاه محیط بانی منتقل شدند. معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل اینکه در طبیعت 
توران، زایمان یوزپلنگ غالبا در اوایل بهار انجام می شود زیرا دمای هوا و سایر شرایط طبیعی برای رشد 
و نمو توله ها مناســب اســت اما زایمان یوز در نیمه دوم پاییز در طبیعت توران پدیده ای نادر است و 

احتمال بقای توله ها را در طبیعت بسیار دشوار می کند. 

عضو کمیسیون عمران:

هزینه مسکن در سبد خانوارهای تهرانی به باالی ۶۰ درصد رسید
خرید و فروش ارز در خیابان جرم است؟

فشار به بازار ارز زیاد شد

نمایش نفوذ بیشتر چین در خاورمیانه؛

ابر قرارداد ۶۰ میلیارد دالری LNG چین با قطر

در حالی بازار ارز امروز کار خود را آغاز کرده که روی لبه حساس قیمتی قرار دارد و هر تکانی احتماال قیمت دالر 
را وارد کانال جدید خواهد کرد.به گزارش خبر آنالین - بازارساز تمام توان خود را به کار بسته تا بلکه بتواند جلوی 
رشــد نرخ ارز را بگیرد. گفته می شود جدیدترین تصمیم ارزی بانک مرکزی امروز اجرایی خواهد شد، به نحوی 
که از امروز ۱۲ آذر ماه تجار می توانند برای خرید ارز تا سقف 6 هزار یورو به بانک های ملی ایران، سپه، تجارت، 
ملت و صادرات ایران مراجعه کنند.براساس اعالم این بانک، برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف 
فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲ هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافته 
است.مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی ضمن اعالم این خبر گفت: بازرگانان)اشخاص حقیقی( می توانند 

از ۱۲ آذر ۱۴0۱ با ارائه....

جوابیه بانک مرکزی جمهری اسالمی ایران در پی انتشار مطلبی در 
رونامه با عنوان )طغیان نقدینگی و کوچکتر شدن سفره مردم (

پس از 30 سال

 رونمایی از جدیدترین بمب افکن رادارگریز هسته ای
با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در دارخوین از توابع شهرستان شادگان اهواز؛

احداث نیروگاه اتمی »کارون« آغاز شد
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چنــدی اســت کــه در محافل عمومــی و الیه 
روشــنفکری اقتصادی و در ســطح جامعه جمله 
اقتصاد دســتوری بسیار شنیده و رایج شده است. 
اقتصاد دستوری به زمانی بر می گردد که بیشتر به 
دنبال آمال شــهر آرزو ها می گشتند. در این نوع 
اقتصاد همگان در یک ســطح و بدون هیچ گونه 
مشغله فکری از اقتصاد زندگی می کردند. جامعه 
پرولتاریا به دنبال چنین اقتصادی بود. اقتصاد به 
صورت دســتوری که در مالکیت دولت بود انجام 
می پذیرفت و هیچ کــس مالکیت هیچ چیزی را 
نداشــت. در حکومت های غربی که برپایه اقتصاد 
باز بنا شده اســت مالکیت به مردم واگذار شده و 
دولت فقط نظاره گر، قانون گذار و تنظیم کننده بوده 
و فقط مالکیــت بانک مرکزی را که تنظیم کننده 
پول و اعتبار است در اختیار دارد. قوانین مالیاتی، 
صــادرات، تولید و مصرف در اختیــار دولت بوده 
و دولــت هیچ دخالتی در عرضــه و تقاضا ندارد. 
حمایت های دولت بیشــتر بــرای خلق پول بوده 
و چــاپ و تکثیر آن بدون هیــچ گونه خلق پولی 
صورت نمی گیــرد و خلق پول نــه از راه چاپ و 
تکثیر بلکه از حرکت اقتصادی صورت می پذیرد. 
از این دســت مقاالت بسیار است که در این مقال 
نمی گنجــد. حال در این برهه حســاس جامعه و 

دولت چه می تواند انجام دهد؟
آیا راهی برای برون رفت از وضع موجود وجود 
دارد؟ پاسخ  این پرسش ها در توصیه های زیر 

نهفته است:
1-اســتقالل بانک مرکــزی در تنظیم و مقررات 
نظام بانکی و پولی کشور و جلوگیری از عدم چاپ 
پول کــه بزرگ ترین عامل بــه وجود آورنده تورم 

سرسام آور کشور است.
2-عدم دستور به نظام پولی و بانک ها برای دادن 
وام های دســتوری در الیه ها و اقشار مختلف چرا 
که این نوع وام ها عالوه بر اینکه کارگشــا نبوده به 
وجودآورنده تورم و تقاضــای کاذب در بازار برای 
کاالو خدمات اســت. این تقاضای کاذب بیشــتر 
باعــث حرکــت بیمارگونــه دالر،کاال و خدمات 
می شود. اگر دولت قصد دارد اعتبار خرد به اقشار 
کم درآمد دهد به نظر می رسد باید قوانین و نظام 
اعتباری کشــور در یک قانون درســت اصالح و 
تنظیم شــود که تولید کننده و فروشــنده بدون 
دغدغه از برگشــت پول و سرمایه کاال و خدمات 
خود را دراختیار مصرف کننده نهایی با اقساطی که 

در توان طرفین هست بگذارند.
در ایــن نوع نظام پولی فروشــنده و تولید کننده 
از برگشت ســرمایه مطمئن شده و مصرف کننده 
نهایی متناســب با توان و اعتبارش بدون دغدغه 
کاال و خدمــات را خریده و بهای آن را می پردازد. 
فشار از بدنه بانک ها خارج شده و اقتصاد متناسب  
با تقاضا روان می شــود و تورم بــه  خوبی کنترل 

می شود.
3-پاشــنه آشــیل جامعه ایران مسکن است. اگر 
مجلس و دولت بتوانند قوانین مربوط به مسکن را 
تنظیم و اجرا کنند بسیاری از گرفتاری های مردم 
کم شده و تورم به صورت افسار گسیخته که هرسال 
خود را نمایان می کند مهار می شود. به عنوان مثال 
آپارتمانی که امسال به مبلغ 5میلیون تومان اجاره 
داده می شود بدون هیچ گونه نظارتی در سال بعد 
نزدیک دوبرابر ارائه می شود. مبلغ مازاد سال بعد 
بدون هیچ گونه کار اقتصادی و خلق تولید و پول 
در الیه جامعه و نظام پولی قرار گرفته و به شــدت 
به تورم کمک می کند. دولت می بایست به سرعت 
برای تنظیم و مقررات این بخش وارد عمل شده و 
قوانین کارآمد جلوی این خلق پول نابجا را گرفته 
و آرامش را به جامعه باز گرداند. در چنین فضایی 
اســت که الیه های مختلف جامعه بدون دغدغه 
از سال های بعد متناســب با درآمد دربخش های 
مختلف شــهری مســکن اختیار کرده و فشار از 
جامعه برداشته شده و تورم مهار شده و در تصرف 

دولت قرار می گیرد.
4-جلوگیــری از قیمت گذاری های دســتوری در 

عرضــه کاالو خدمات و برعکــس آن حمایت از 
تولید و تولید و تولید. اگر ما در هرکاال و خدماتی 
تولید کنندگان و عرضه کنندگان زیاد داشته باشیم  
چون خاصیت بازار رقابت اســت ایــن رقابت در 
جهت تصرف و تسلط بازار شکل می گیرد. معموال 
در فضای عادی تنوع تولید کننده باعث باال رفتن 
کیفیت و پایین آمدن قیمت در جهت تصرف بازار 
و فروش شده و این امر به سود مصرف کننده نهایی 
تمام می شــود. به عنوان مثال در سطح کالن دو 
خودروســاز بزرگ را داریم. شــاید در بخش های 
کوچک تر تولید کننده در ایــران وجود دارد. این 
تولید کنندگان بازار مصرف را در انحصار و اختیار 
خود داشــته و بدون هیچ گونــه رقابتی و با هیچ 
کیفیــت قابل قبولی فقط تولیــد کرده و به بهانه 
واهی کاال را به باالترین قیمت و بدون هیچ کیفیت 
قابل قبولی بــه بازار عرضه می کننــد. درچنین 
فضایی نه حق انتخاب در کیفیت اســت و نه در 
قیمت؛ حکایت این دو تولید کننده حکایت همان 
دو خودرو سازاســت که فقط در ظاهر محصوالت 
تنوع وجود دارد و در باطن معموال تمامی قطعات 
و بازدهی و راندمان یکی اســت و متاسفانه بخش 
اعظم انرژی کشور را از بین می برد. اگر این انحصار 
پایان پذیرد قطعات، قیمت ها و کیفیت واقعی شده 
و عالوه بر کنترل مصــرف انرژی راندمان عرضه، 
تولیــد   و کیفیت به شــدت باال رفتــه و قیمت 
کاهش می یابد. توصیه می شود که تولید کنندگان 
کوچک تر مورد حمایت قرار گرفته تا بتوانند وارد 

چرخه عرضه و تقاضا شوند.
5-اصالح ســریع قوانین مالیاتی که بیشتر فرار 
مالیاتی با قوانین موجود دیده می شود تا پرداخت 
صحیح و درست مالیات. مالیات باید از این حالت 
علی الراس و بدون حســاب و کتاب خارج شود. 
ســاالنه پرداخت کردن واحد های مالیاتی منحل 
شــود و تمامــی بخش ها و مؤدیــان مالیاتی به 
صورت ماهانه نســبت به عملکرد و متناســب با 
درآمد مالیات خــود را پرداخت کنند. در چنین 
فضایی جــای فرار مالیاتی وجود نــدارد، بازار و 
پرداخت روان تر شــده و دولت می تواند در ماه ها 
و فصول مختلف با توجه به درآمد خود از مالیات 
برنامه ریزی بــرای هزینه های خود کند. به دلیل 
کوتاه بودن نظارت تســهیل شده و به شدت فرار 
مالیاتی که افت نظام پولی است کم خواهد شد. 
در پایان همه دســت اندرکاران نظام پولی بانکی 
و تولیدکنندگان خرد و کالن کشــور را به اشاعه 

فرهنگ درست کاری توصیه می کنیم.

مسکن؛ پاشنه آشیل اقتصاد

حمید رضا عابدي رئیس هیات مدیره
 شركت بیتا بهینه خراسان
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گزیده خبر
رئیسی در همایش ملی قانون اساسی:

ارزش ها قابل تغییر نیست
رئیس جمهور گفت: اصول قانون اساسی و ارزش ها قابل تغییر نیست، اما روش 
و سازوکار اجرای قانون قابل تغییر است و به اقتضا می توان سازوکارها را تغییر 
داد.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی صبح )شنبه ۱۳ 
آذر ماه( در همایش ملی مســئولیت اجرای قانون اساسی، اظهار داشت: قانون 
اساسی میثاق ملی، تبلور و تجسم انقالب شکوهمند اسالمی و تضمین کننده 
جمهوریت، اســالمیت و آزادی های مشروع اســت.وی با اشاره به اینکه قانون 
اساســی اســاس و اصولی است که هم نشــان از حقوق و هم نشان از تکالیف 
دارد، بیان کرد: خداوند حقوقی را برای آحاد شهروندان قرار داده و در کنار آن، 
تکالیفی برای مسئوالن و دست اندرکاران وجود دارد. حق با تکالیفی همراه است 
و حق و تکلیف با هم هســتند. افرادی که حقی دارند، بر اساس قانون اساسی 
باید بدانند چه حقی دارند و کسانی که تکلیف دارند، باید ببینند آیا به تکلیف 
خود عمل کرده یا نکرده اند.رئیس جمهور متذکر شــد: بنده ســفری به آفریقا 
داشتم که در آن سفر یکی از اساتید برجسته حقوق که رفاقت بسیار نزدیکی با 
ماندال داشت، خاطراتی بیان کرد و گفت که بعد از حکومت ماندال در آفریقای 
جنوبی، بنده و چند نفر برای نوشتن قانون اساسی مأمور شدیم و تمام قوانین 
اساســی دنیا را مطالعه کردیم و به این نتیجه رســیدیم که مترقی ترین قانون 
اساســی دنیا، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.رئیسی اظهار داشت: 
اگر در برخی از بخش های قانون اساسی مشکالتی وجود دارد و ناکارآمدی هایی 
به چشم می خورد، نباید به حساب قانون گذاشت.وی تاکید کرد: قانون اساسی 
ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییری مانند اسالمیت، جمهوریت، استقالل و آزادی 
نظام دارد. اصل این قانون اســت و روش ها و ســازوکارهایی برای اجرای قانون 
وجود دارد که حتماً قابل بررسی است. روش قابل تغییر است و به اقتضا می توان 
سازوکارها را تغییر داد، اما ارزش قابل تغییر نیست. روش امکان تغییر دارد، اما 
ارزش امکان تغییر ندارد. سازوکارها و روش ها را به اقتضا می توان بررسی کرد. 
رسالت قانون گذار هم شــاید در همین مجرا تعریف شود که سازوکارها بتواند 
برای اجرایی کردن قانون اساسی دنبال شود.رئیسی با بیان اینکه قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران هیچ بن بستی ندارد، گفت: تنظیم، تدوین و نهایی شدن 
قانون اساســی به نحوی شده اســت که در اجرای قانون اساسی و اجرای امور 
کشور با بن بســت مواجه نخواهید شد.رئیس جمهور گفت: باید تالش کرد تا 
همه اصول قانون اساســی اجرا شود و همه حقوق تدوین شده، تنظیم شده و 
اعالم شــده قانون اساسی اجرا شود. همچنین همه ما باید تالش کنیم تا همه 
تکالیف اعالم شــده در قانون اساسی در حوزه های اجرایی، تقنینی و قضائی و 
همه اجزای حکومت عملیاتی شــود.وی افزود: باید به همه مسئوالن و دست 
اندرکاران در سراســر کشور و همه دســتگاه ها به معنای نه فقط دستگاه های 
اجرایی بلکه همه دستگاه ها در سراسر کشور اعالم کرد که متکفل و مسئول و 
مأمور کدام اصل یا کدامین یک از اصول قانون اساســی هستید؟ همچنین آیا 
در اجرای این اصل یا اصول قانون اساسی توفیقاتی که داشته اید، پیشنهادات یا 
نظراتی برای اجرای کامل و متوازن آن وجود دارد یا خیر؟رئیســی ادامه داد: از 
سوی دیگر باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که آیا با موانع و مشکالتی در اجرا 
برخورد کردید که اگر اینگونه بوده حتماً مراتب را اعالم کنید.رئیس جمهور بیان 
کرد: به عبارت دیگر ما یک نظام مسائلی در اجرای قانون اساسی می خواهیم و 
نظام مسائل اجرای قانون اساسی باید تعریف شود، نخبگان و دانشگاه و خبرگان 
و صاحب نظران باید به کمک بیایند. مسئوالن و دست اندرکاران باید در هیأت 
پیگیری اجرای قانون اساسی فعال باشند و پیگیری کنند تا هیچ اصلی از اصول 
قانون اساسی با تعطیلی مواجه نشود و یا آنکه اجرای آن با کندی مواجه نشود.
وی ادامه داد: مردمی کردن اجرای قانون اساسی هم بسیار مهم است و ما باید 
همه مردم را مشــارکت دهیم. آموزش حقوق و اصول قانون اساســی از رسانه 
ملی و رســانه های دیجیتال و مکتوب باید در دســتور کار قرار گیرد. صاحبان 
تریبون و اســاتید برجســته باید آموزش حقوق و اصول قانون اساسی را مورد 

توجه قرار دهند.

در گفت وگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد
تاکید امیرعبداللهیان بر نقش بورل در دور 

نگه داشتن اروپا از هیجانات غیرسازنده
وزیر امور خارجه کشــورمان و مســوؤل 
عالی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
گفت وگویی تلفنی، در خصوص موضوعات 
مورد اهتمام مشترک تبادل نظر کردند.
به گــزارش ایســنا،  امیرعبداللهیان در 
گفت وگــوی تلفنی با جوزپ بورل ضمن 
تشــکر از نقش جوزف بورل در مســیر 
گفت وگــو و تعامل، و با انتقاد از ادبیات خــارج از نزاکت دیپلماتیک بکار گرفته 
اخیر از ســوی یکی دو وزیر اروپایی اظهار داشت:امروز در اروپا برخی سیاسیون 
تندرو، خود را پشت اتحادیه اروپا مخفی کرده و از جیب اتحادیه خرج می کنند. 
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود:  بدین شــکل اهداف راهبردی اتحادیه اروپا، 
قربانی مطامع گروه های خشونت گرا و حتی تروریستی که اطالعات غلط به این 
سیاسیون می دهند، شده است.رئیس  دستگاه دیپلماسی کشورمان نقش مسؤل 
عالی سیاست خارجی و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را در دور نگهداشتن 
اتحادیه اروپا از هیجانات غیرسازنده، مهم دانست.امیرعبداللهیان و بورل در این 
گفت وگو، آخرین وضعیت روند مذاکره لغو تحریم ها و همکاری جمهوری اسالمی 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد تبادل نظر قرار دادند.جوزپ بورل با 
اشاره به تالش هایش جهت بازگشت همه طرفها به تعهدات توافق شده در وین 
تاکید کرد که کماکان به تالش و ارتباطات جهت رسیدن به توافق ادامه می دهد.

امیر حیدری:
 امنیت پایدار در مرزهای کشور تحقق 

یافته است
فرمانــده نیــروی زمینی ارتــش گفت: 
امروز به واســطه پیشــرفت های دفاعی، 
تســلیحاتی، راهبــردی و تاکتیکی که 
انجام گرفته توانســته ایم در تمامی نقاط 
صفر مــرزی امنیت پایدار را ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث 
حیــدری فرمانده نیــروی زمینی ارتش 
با اشــاره به اهمیت ارتقای توان دفاعی کشــور، اظهار داشــت: امروز به واسطه 
پیشرفت های دفاعی، تسلیحاتی، راهبردی و تاکتیکی که در سطح نیروی زمینی 
ارتش انجام گرفته اســت، توانسته ایم در تمامی نقاط صفر مرزی امنیت پایدار را 
ایجاد کنیم.فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی با تغییرات ساختاری 
که در درون خود ایجاد کرده اســت، امروز ضمن بهره گیری از نیروی انســانی 
کارآمد و متخصص در حوزه تولید تســلیحات نیز به خودکفایی رسیده است که 
در این رابطه می توان به تسلیحات ضد زره، سامانه پهپاد، تجهیزات بالگردی و… 
اشــاره کرد.امیر سرتیپ حیدری با تاکید بر افزایش قدرت تحرک نیروی زمینی 
ارتــش، گفت: امروز یگان های متحرک هجومی نیروی زمینی در مرزهای غرب، 
شمال غرب کشور و همچنین در مرزهای جنوب و مرزهای شرق و جنوب شرق 
کشــور مستقر هستند و به طور کلی نیروی زمینی اشراف اطالعاتی بسیار خوبی 
در ســطح منطقه دارد.وی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند که 
مقوله امنیت جزو مؤلفه های زیرساختی در هر کشور محسوب می شود، از این رو 
نیروی زمینی همواره تالش می کند تا با ارتقای قدرت دفاعی بستر ایجاد امنیت 

پایدار را فراهم کند.

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در دارخوین از توابع شهرستان شادگان اهواز؛

احداث نیروگاه اتمی »کارون« آغاز شد
عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی »کارون« با حضور معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در دارخوین 
از توابع شهرستان شادگان اهواز آغاز شد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی »کارون« با حضور 
مهندس محمد اسالمی؛ معاونان وی و جمعی از مدیران ارشد 
صنعت هسته ای کشور صبح روز شــنبه، دوازدهم آذرماه در 
شهرستان دارخوین اســتان خوزستان آغاز شد.نیروگاه اتمی 
»کارون« از نوع آب سبک تحت فشار )PWR( با ظرفیت تولید 
برق ۳۰۰ مگاوات در زمینی به مســاحت تقریبی ۵۰ هکتار 
در مجــاورت رود کارون در نزدیکی شــهر دارخوین از توابع 
شهرستان شــادگان واقع در استان خوزستان احداث خواهد 
شد.نیروگاه های آب سبک تحت فشار، رایج ترین نیروگاه های 
اتمی در ســطح جهان هســتند که از آب ســبک به عنوان 
خنک کننده و کند کننده بهره می گیرند و ســوخت این نوع 

راکتورها از نوع اکسید اورانیوم و با غنای حدود ۴ درصد است.
احداث این نیروگاه در راستای ماموریت سازمان انرژی اتمی 
برای تولید برق هســته ای از طریق احداث نیروگاه های اتمی 
بومی بوده و زمان تقریبی اجرای این طرح ۸ سال پیش بینی 
شده است که با استفاده از حداکثر توانمندی داخلی کشور در 
حوزه های طراحی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه های اتمی 

اجرا می شود و به بهره برداری می رسد.
بــرآورد مالی اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد دالر اســت و 
از جملــه مزایای احداث و بهره بــرداری از این پروژه می توان 
به تامین برق منطقه اشاره کرد.گفتنی است به منظور اجرای 
عملیات احداث نیروگاه اتمی کارون شرکت های داخلی نسبت 
به ساخت تجهیزات مکانیکی ثابت نیروگاه و همچنین طراحی 
و ســاخت پمپ های خنک کننده مــدار اول و ایمنی نیروگاه 

اقدام خواهند کرد

وزیر امور خارجه در گفتگو با آنتونیو گوترش با تاکید براینکه تهران دیپلماسی و گفتگو را بهترین گزینه می داند، تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران در برابر سایر گزینه ها هرگز دست بسته نخواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بعد از ظهر روز جمعه در یک 
گفتگوی تلفنی به تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد عالقه پرداختند.وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی 
تلفنی با تشــریح دیدگاه اصولی جمهوری اســالمی ایران در خصوص تحوالت مرتبط با جنگ اوکراین، ریشه این جنگ را در سیاست غلط توسعه ناتو به 
شرق ارزیابی کرد و ارسال سالح از سوی کشورمان به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساسی دانست که با هدف مشروع جلوه دادن 
کمک های تسلیحاتی غرب به اوکراین صورت می گیرد.امیرعبداللهیان مدعیان و منتقدان کشورمان در این خصوص را آغاز گران و استمرار دهندگان جنگ 
اوکراین دانســت و بار دیگر مخالفت جمهوری اســالمی ایران در زمینه ارسال سالح به طرفین این جنگ که نتیجه آن وارد آوردن خسارات جانی و مالی 
فزاینده به دو طرف می باشد را مورد تاکید قرار داد و بر تالش مستمر کشورمان برای توقف جنگ بین دو کشور و نیل به صلح پایدار در اروپا تصریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به تحوالت داخلی در جمهوری اسالمی ایران، اقدامات آمریکا و چند کشور معدود غربی در زمینه تشویق به 
اغتشاش و ترور در ایران و با بکارگیری اطالعات نادرست و سوء استفاده هدفمند از سازوکارهای بین المللی را تشریح کرد.امیرعبداللهیان همچنین با تاکید 
براینکه تهران دیپلماسی و گفتگو را بهترین گزینه می داند تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در برابر سایر گزینه ها هرگز دست بسته نخواهد بود.آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این تبادل نظر تلفنی تالش خود برای تداوم گفتگوی منطقه ای را مورد تاکید قرار داد و از حمایت و نقش سازنده 
جمهوری اسالمی ایران در این مسیر قدر دانی کرد.دبیرکل ابراز امیدواری کرد تالش های تهران برای توقف جنگ در اوکراین، منجر به برقراری آتش بس 
و حل مشــکل شود.وی همچنین ابتکار جمهوری اسالمی ایران در تشکیل کمیته ملی برای رسیدگی به حوادث داخل ایران را اقدامی پسندیده دانست.

گوترش با تاکید بر اینکه گفتگو و دیپلماسی راه کار مناسب حل مشکالت منطقه و جهان است، از نقش جمهوری اسالمی ایران در کمک به حل سیاسی 
بحران یمن قدردانی کرد و نیاز به استمرار نقش آفرینی کشورمان در این زمینه را مورد تاکید قرار داد.طرفین در این تماس تلفنی آخرین وضعیت مذاکره 

برای لغو تحریم و همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران را مورد توجه قرار دادند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پیام حضور ناوگروه ایران در آب های بین المللی این است که ایران علی رغم همه تحریم ها و تهدیدها 
اقتدار خود را در باالترین سطح حفظ کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در سخنرانی 

پیش از خطبه های نماز جمعه تهران طی سخنانی با گرامی داشت هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی و تبریک هفته بسیج گفت: فرهنگ بسیج از ابتدای انقالب در دل و جان 
مردم ایران زمین نهادینه شده و به همین سبک ادامه خواهد داشت و ان شااهلل بسیجیان با اقدامات خود سیلی های محکمی را بر صورت دشمنان خواهد نواخت.وی با اشاره 
به فرارسیدن سالروز نیروی دریایی خاطرنشان کرد: امروز نیروی دریایی توانسته است با بهره گیری از توانمندی جوانان و دانش مندان بومی کشور و همه آنانی که دل و جان 
و روحشــان برای ایران و ایرانی می تپد و در خط والیت همه هم و غم شــان باال بردن پرچم ایران اســت و استفاده از تجهیزات بومی و تجاربی که در دوران دفاع مقدس به 
دست آورده در عمق دریاها حضور دائمی و شبانه روزی داشته باشد.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروز ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش در همه پهنه های 
اقیانوسی گسترش پیدا کرده و اسکورت نفتکش ها و کشتی های تجاری ایرانی را در دستور کار دارد، گفت: در همین روزها دو ناوگروه نیروی دریایی ارتش در فاصله ۱۴ هراز 
کیلومتری و ناوگروه دیگر در فاصله ۲ هزار کیلومتر دورتر از مرزهای کشور و بیخ گوش دشمنان قسم خورده ایران، مشغول اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش ایرانی 
هستند تا دشمنان چشم طمع به منافع ملی ما نداشته باشند.امیر ایرانی با تاکید بر اینکه اجرایی کردن فرامین رهبر انقالب همیشه در دستور کار نیروی دریایی راهبردی 
ارتش است، عنوان کرد: آخرین خواسته ایشان از ما این بوده است که نیروی دریایی بسازیم که در شان ملت ایران باشد؛ وقتی شان مردم از ایشان سوال شد ایشان فرمودند 
که شان ملت بزرگ ایران بی نهایت است.وی افزود: امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش این افتخار را دارد که از همه ظرفیت های علمی و دانشی نخبگان کشور استفاده کند 
و تجهیزات خودش را تامین کند و محتاج هیچ کشوری نباشد. ما در حوزه دیپلماسی دریایی فرمانی را دریافت کردیم و در راستای آن فعالیت اقیانوسی خود را گسترش 
دادیم و تا به این واسطه پیام صلح و دوستی همه ایرانیان عزیز را به دنیا ابالغ کنیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: وقتی ناوگروه های ایرانی در دریاها حضور پیدا می کنند، 
پیامش این است که مردم ایران علی رغم همه توطئه ها، تحریم ها و تهدیدها اقتدار خود را در باالترین سطح و با پیچیده ترین تجهیزات بومی، در هر نقطه ای از کره زمین 

که آب وجود دارد حفظ کرده و برای این حضور مقتدرانه از هیچ قدرتی اجازه نمی گیرد.

امیرعبداللهیان در گفتگو با گوترش:

دیپلماسیرابهترینگزینهمیدانیم
امیر ایرانی:

ایرانعلیرغمتحریمهااقتدارخودرادرباالترین
سطححفظکردهاست
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رئیس کانون انبوه ســازان گفت: رکود تاثیرات مخربی بر عدم 
تعادل در بازار مســکن خواهد داشت؛ زیرا فاصله ی بین عرضه 
و تقاضا را عمیق تر و جبران آن را بعضا ناممکن می کند که در 
آینده می تواند به افزایش قیمت بینجامد.سید محمد مرتضوی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر تصور می کنیم رکود مسکن 
شاید در بازار معامالت تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه می کنیم. 
ممکن است در دوران رکود عده ای از سازندگان و فروشندگان 
به دلیل اینکه ضرورت هایی بــرای تامین مالی دارند محصول 
خود را با قیمــت پایین تر عرضه کنند، ولــی معامالت آنقدر 

کوچک و منقبض می شود که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف و 
خریداران مصرفی نمی گذارد.وی افزود: عده بسیار کمی ممکن 
اســت از رکود منتفع شوند. اما افت ســاخت و ساز و کاهش 
معامــالت، عدم تعادل در بازار مســکن را عمیق تر می کند. در 
رکود همیشه بی انگیزگی و خروج سرمایه گذاران از تولید مسکن 
به نحو قابل توجه و وسیعی اتفاق می افتد.رئیس کانون سراسری 
انبوه ســازان مسکن و ســاختمان تصریح کرد: اگر قرار باشد 
ســالیانه۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کنیم که بیش 
از این دچار عقب ماندگی در پاسخگویی به تقاضا نشویم رکود 
باعث می شود از این هدف دورتر شویم. هر ساله تعداد واحدهای 
مسکونی مورد نیاز بیشتر از گذشته خواهد شد. حتی اگر به یک 
بازار قابل قبول در آینده دسترسی پیدا کنیم خالءهایی که در 
شرایط رکود ایجاد شده بعضا غیر قابل جبران است و برنامه های 
آتی را هم مختل می کند.مرتضوی با بیان اینکه رکود مســکن 
به این معنی نیســت که قیمت افزایش پیدا نمی کند گفت: در 

شــرایط فعلی قیمت نهاده های ساختمانی و خدمات مرتبط با 
بخش مســکن از جمله صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش 
مواجه شده است. بنابراین رکود را نمی توان عاملی برای توقف یا 

کاهش قیمت مسکن تصور کنیم.

قیمت یونولیت به 500 هزار تومان رسیده است
وی وضعیت فعلی ساخت و ســاز را نامناسب دانست و افزود: 
تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است. در هفته های اخیر 
هم با افزایش قیمت ســیمان، یونولیت، دستمزد و غیره مواجه 
شــده ایم که بی میلی سازندگان برای اجرای پروژه ها را در پی 
دارد. سیمان طی روزهای اخیر با مقداری افزایش قیمت مواجه 
شده و قیمت یونولیت هم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است.رئیس کانون انبوه سازان تاکید کرد: 
بر خالف پیش بینی برخی کارشناسان که چون در رکود هستیم 
نباید افزایش قیمت داشته باشیم ولی باز هم در بازار معامالت، 

قیمت های پیشنهادی مقداری باالتر رفته است.

طرح نهضت ملی مسکن شبیه یک طرح شکست خورده 
است

مرتضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی حمایت الزم را از 
تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام نمی دهد گفت: طرح 
نهضت ملی مسکن نیز به یک طرح شکست خورده شبیه شده 
است. در این طرح با ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده و قفل 
شدن تسهیالت بانکی مواجهیم که این مساله انگیزه سازندگان 
و پیمانکاران این طرح را کاهش داده است.وی تاکید کرد: حتی 
بانک مسکن هم منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از تولید 
مسکن ندارد و به نوعی ســازندگان را جواب کرده است. طرح 
نهضت ملی، تناســبی با مقیاس ۴ میلیــون واحد ندارد.رئیس 
کانون انبوه سازان ابراز امیدواری کرد تا وزارت راه و شهرسازی 

بدنه تخصصی خود را در حوزه مسکن ترمیم کند.

گزیده خبر

معاون وزیر اقتصاد:
مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال 

١۴٠٢ می بینند
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت: شــاهد آن هســتیم که پــس از تخلیه آثار 
قیمتی اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده 
و انتظار می رود در صورت ثبات ســایر شرایط و تشــدید انضباظ پولی و مالی 
دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.سید 
محمدهادی سبحانیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقاد عده ای 
از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار ش ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار 
تورم نشده  اســت، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و 
ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می کند این است 
که از طریق اعمال محدودیت های مقداری بر رشد ترازنامه بانک ها رشد نقدینگی 
کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی 
مشخص شده و بانک های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان 
رشــد نقدینگی در ما ه های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست ها بوده 
اســت. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال 
شــود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی 
خودش را در تورم حتما نشــان خواهد داد.وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار 
رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم 
که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه ها روند رشد شتابان تورم 
کاسته شده و انتظار می رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی 
و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.

معــاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشــان می دهد، تورم ماهانه 
کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نســبت به دوره آغاز به کار دولت 
سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، 
تورم 12 ماهه ۵9.3 درصد بود اما در هشــتمین ماه از ســال 1۴۰1 نرخ تورم 
دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده استسبحانیان افزود: هرچند پس 
از اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 
1۰ درصد رســید اما  روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شــاخص تورم ماهانه به 
حدود 2 درصد رسیده  است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد 
نقدینگی هم می بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود ۴۰.6 درصد 
بود در مهرماه 1۴۰1 به 3۴ درصد رسیده  است.وی با بیان اینکه به دنبال تاکید 
رییس جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت 
دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دالیل 
تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک ها 
و ناترازی بودجه  بوده و به طور قطع نمی توان یک شبه و یک ساله ناترازی بانکی 
یا ناترازی بوجه را برطرف و اصالح کرد. هر چند گام های خوبی برداشته شده اما 
این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی تری به سمت کنار گذاشتن 
اقدامات تورم زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می دهد، پیش برویم.

معاون سیاســتگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای 
برنامه های دیده شــده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، 
اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ 
نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این 
برنامه ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن 
کامال قابل دفاع اســت و منطق تدوین نقشه راه رشــد غیرتورمی این بود که 
تمام فعالیت های دولت مبتنی بر چارچوب های مشخص باشد و نباید اقدامات 
دستگاه ها در تعارض هم باشند و یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه 
مبتنی بر این منطق تدوین شــد. در بحث اجرا هم پیگیری های نسبتا خوبی 
از ســوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهوری انجام شــده است.

ســبحانیان تاکید کرد: البته برای دســتگاه ها اینکه دریک  قالب و چارچوبی 
مشخص عمل کنند، چه بسا سخت است و معتقدم که این نقشه به طور کامل 
به اجرا نرســیده و پیگیری ها برای اجرای آن در حال انجام اســت اما به لحاظ 
مفهومی، این بســته کامال قابل دفاع است. در این بسته و نقشه به دنبال رشد 
غیرتورمی بودیم و رشدی که همزمان عدالت اقتصادی را هم در پی داشته باشد 
و معتقدیم که باید کیک اقتصادی را بزرگ تر و همزمان توزیع آن را هم عادالنه 
کنیم از این رو اصالحات نظام یارانه ای هم جزئی از این نقشه بود.وی در پاسخ 
به این ســوال که چرا دولت در بحث مردمی سازی یارانه ها افزایش قیمت مواد 
غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید 
کرد: مشخص است که قیمت  کاالیی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص 
پیــدا می کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایــش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا 
می کند. انتظاری هم جز این وجود نداشــت. اما آنچه باید تدبیر می شد و اتفاق 
هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.معاون وزیر 
اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان 
کردند که هر کسی به هر میزان ارز ۴2۰۰ تومانی می خواهد در اختیارش قرار 
داده می شود. اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند؛ گفتند ارز ترجیحی فقط به 
حدود بیست و چند قلم کاال اختصاص پیدا می کند و در نهایت هم ارز ترجیحی 
صرفا به ۵ قلم کاال اختصاص پیدا کرد و بابت کاالهایی هم که حذف شد ریالی  
یارانه  پرداخت نکردند و یارانه ها افزایش پیدا نکرد.سبحانیان گفت: در حالیکه 
در  دولت سیزدهم  در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی سابقه ای 
پیــدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری اســت که این رقم پرداختی 
صرفا برای جبران افزایش هزینه ها از این محل در نظر گرفته شــده بود و سایر 
افزایش هایی که باالخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می بایست از 
کانال های دیگری مدیریت شود.وی افزود: بطور مثال همزمان با اجرای سیاست 
اصالح نظام یارانه ای جنگ روســیه و اوکراین آغاز شــد و این در حالی بود که 
بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می شــد و این 
تنش باعث افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، بطوریکه 
در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی سابقه ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت 
مواد غذایی در کشــور ما هم اثر گذاربود و واردات این کاالها با قیمت بیشتری 
انجام شــد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت های جهانی این کاالها 
هم افزایش پیدا کرد.معاون وزیــر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا 
در ابتدای ســال به اجرا رســید و می دانیم که ابتدای هر سال معموال افزایش 
قیمت ســنواتی را تجربه می کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی 
و خارجی منجر به این شــد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی 
داشــته باشد.وی تاکید کرد: سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی که در دولت گذشته به 
اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانها و نمایندگان 
مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول پاشی و چاپ 
پول، تورم را نمی توان کنترل کرد و در این شــرایط تورم تشدید هم می شود.  
پول پاشــی با هدف جبران افزایش هزینه ها در واقع به زیان مردم تمام می شود 
و به این معنا است که پولی در یکی از جیب های مردم گذاشته و از جیب دیگر 
آن پولی برداشــته شود.سبحانیان در پاسخ به این ســوال که آیا نحوه جبران 
حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به 
اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه  های پرداختی به مردم، تا زمان 
تمهید لوازم و مقدمات پیاده سازی کاالبرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت 

نقدی یارانه ها وجود نداشت.

جــوابیــه
مدیرمسئول محترم روزنامه صبح اقتصاد

باسالم؛ 
احترامــاً، به اطالع مي رســاند، روزنامه  صبح اقتصاد با انتشــار مطلبــی در تاریخ 
1۰  /۰9  /1۴۰1 تحت عنوان »طغیان نقدینگی و کوچکتر شدن سفره مردم« به طرح 
مطالبي با موضوع نقدینگی پرداخته اســت، در ادامه پیرامون مطالب مطرح شــده 
توضیحاتي به شــرح زیر ارایه مي شــود که طبق قانون مطبوعات مي بایست در آن 

روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
بانــک مرکزي به کرات توضیحات الزم درخصوص تغییرات متغیرهاي پولي و نحوه 
مواجهه و مقایســه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره اي آنها بیان نموده 
و بر لزوم پرهیز از مقایسه هاي دوره ای سطح متغیرهاي اسمي نظیر نقدینگي و پایه 
پولی تاکید کرده اســت.توجه صرف به سطح متغیرهاي انباره و بي توجهي نسبت 
به روند رشــد چنین متغیرهایي در طول دوره مورد بررسي و اقتضائات زماني آنها، 
» ناصحیح و گمراه کننده « بوده و توصیه می شــود مقایســه تحوالت پولی به طور 
خاص برای مقاصد سیاســتی و تحلیلی متکی بر مقایســه رشد متغیرهای مذکور 
متمرکز باشد. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای 
سیاست های دستوری سال های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی 
و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به 
آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت های جدی خود 
مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه ای از سیاســت ها و اقدامات 
در حوزه  -های مختلف برای شناســایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد 
پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12 ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه 
هایی از این اقدامات می باشد. ســایر اقدامات الزم نیز در حوزه هایی مانند برقراری 
توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، 
مدیریــت بازار ارز، اصالح نظام بانکی و کاهــش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات 
تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام 

دولت قرار داشته است. 

هماهنگی کامل سیاست گذاری مالي و سیاستگذاری پولي
با هماهنگی کامل سیاست گذاری مالي و سیاستگذاری پولي و اتخاذ تصمیات مهم 
در بانک مرکزی در راســتای اصالح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم 
و همچنین کنترل رشــد 12ماهه نقدینگي شده اســت. طرح برخی ادعاها نسبت 
به عملکرد اقتصادی دولت در یکســال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به 
نقطه در شرایطی مطرح شده اســت که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحوالت 
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم )دوازده ماهه( 
در زمــان آغاز به کار دولت ســیزدهم به رقم ۵9.3 درصد در شــهریور ماه 1۴۰۰ 
رســیده بود، لیکن به دنبال سیاست های به کارگرفته شــده و اقدامات اجرایی در 
زمینه مدیریت موثرتر روند تحوالت کل های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت 
بر قیمت کاالها و خدمات و تامین مناســب کاالهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع 
زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴6.2 درصد در پایان ســال 1۴۰۰ 
رسید که موید کاهش 13.۰ واحد درصدی نرخ تورم می باشد. در همین ارتباط نرخ 
تورم نقطه به نقطه نیز با 2۵.3 واحد درصد کاهش از ۵۴.9 درصد در شــهریورماه 
ســال 1۴۰۰ به 29.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ 
تورم نقطه به نقطه از ابتدای ســال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی 
طرح مردمی ســازی یارانه ها و حذف تخصیــص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه 
ابتدایی ســال جاری مطابق انتظار با روند افزایشــی مواجه گردید. لیکن با توجه به 
اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصالح قیمتي شماري از کاالهاي مشمول دریافت 
ارز ترجیحي به صورت مستقیم و غیرمستقیم مي شد، سطح تورم کاالهاي اساسي 
خوراکي از مردادماه ســال جاري به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم 
نقطه به نقطه شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از مردادماه ســال جاری با 
کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه ســال جاری نیز اســتمرار داشته و از 
۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴3.3 درصد در آبان ماه رسیده است. ضمن 
آنکه نرخ تورم متوســط دوازده ماهه در آبان ماه ســال جاری معادل 39.9 درصد 
به ثبت رسید که نســبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم )۵9.3 درصد( 
کاهش 19.۴ درصدی را نشان می دهد. بر اساس محاسبات انجام شده حدود 11.۷ 
واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصالح قیمت  
کاالهاي اساســی در اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها است. بنابراین با کسر آثار 
تورمــی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بــر ضرورت های اقتصادی اجتناب ناپذیر 
بوده اســت، سطوح پایین تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده 
قابل تحقق بود. از این رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه 
به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی سازی 
یارانه ها، ارزیابی یکجانبــه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر 
اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت های جهانی در حوزه 
انرژی و اقالم کاالهای اساســی با روند افزایشــی تورم مواجه بوده اند.در این میان، 
مدیریت دستوری سال های گذشــته نیز ) نرخ دستوری ۴2۰۰ تومانی برای ارز ( 
دیگر در دستور کار نیست. بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات 
ناهنجار گذشته، با وجود تالش شبانه روزی دشمنان برای ایجاد اختالل در بازار ارز 
و افزایش صوری قیمت دالر، برنامه های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش 
در بازار ارز بکار گرفته است. دولت سیزدهم با همکاری یکدیگرو با اجرای طرح های 
مهم برای مدیریت همزمان هزینه¬ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات 
 بخشــی به بازار ارز، اصالح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک  -ها، مدیریت انتظارات 
تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات در کشــور به همراه عملیاتی 
کردن سیاســت¬ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم 
ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال 

اخیر ) از شهریور1۴۰۰ تاکنون( با کاهش معنا دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش 
این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر 

و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد 12 ماهه نقدینگی و پایه پولی
بررســی رشــد نقدینگی در مهرماه 1۴۰1 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر 
همچون ماههای گذشــته بوده است. حجم نقدینگي در پایان مهرماه 1۴۰1 به رقم 
۵6۷69.۷ هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به پایان سال 1۴۰۰ معادل 1۷.۵ 
درصد رشد نشان مي دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴2.۸ درصد 
در پایان مهرماه 1۴۰۰ طی یک روند نزولی به 3۴.3 درصد در پایان مهرماه 1۴۰1 
کاهش یافته اســت. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 3۴.3 درصد رسید 
که این رقم نســبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.الزم به ذکر 
اســت که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1۴۰۰ )معادل 2.3 واحد درصد 
از رشــد هفت ماهه و 2.۷ واحد درصد از رشــد دوازده ماهه( مربوط به اضافه شدن 
اطالعات خالصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهراقتصاد به اطالعات خالصه 
دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک ســپه )بواسطه ادغام( بوده که حتی با در نظر 
گرفتن این امر نیز رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1۴۰1 نسبت به پایان 
شــهریورماه 1۴۰1 )با پایه همگن( معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان مي دهد.

همچنیــن، پایه پولي در دوازده ماهه منتهي به پایــان مهرماه 1۴۰1 معادل 3۴.۵ 
درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )36.۴ درصد(، 1.9 واحد 
درصد کاهش نشان مي دهد. الزم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی 
با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های 
پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل مالحظه ای کاهشی بوده و از ۴2.6 
درصــد در پایان تیرماه 1۴۰۰ با کاهش ۸ درصدی به 3۴.۵ درصد در پایان مهرماه 
سال 1۴۰1 تنزل یافته است.گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان 
با شروع بکار دولت یازدهم معادل 6۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 
1۴۰۰ ) پایان دولت دوازدهم ( این رقم به ۴ هزار و 6۸ هزار میلیارد تومان رســید. 
حجــم پایه پولی نیز از 96.3 هــزار میلیارد تومان در مــرداد 1392 به ۵19 هزار 
میلیارد تومان در پایان شهریور 1۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام 
شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان 
مهرماه 1۴۰1 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده ماهه نقدینگی در سال جاری 
می باشــد. عالوه بر این، در ســال جاری ) 1۴۰1 (  به واسطه اهتمام و تمرکز بانک 
مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم )تعدیل 
نسبت سپرده قانونی( بانکهای خاطی مالحظه می¬شود که رشد خلق پول بانکها و 
تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.علی ایحال، الزم به توضیح 
است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات 
ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحي 
به ترتیب براي واردات نهاده هاي کشاورزي، کاالهاي اساسي و دارو )به واسطه اجراي 
طرح مردمي ســازي و توزیع عادالنه یارانه ها( میباشــد که انتظار میرود با توجه به 
الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده 
بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحوالت متغیرهای پولی نشان می دهد علیرغم 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و حذف ارز ترجیحي و واریز یارانه 
نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد 
کلي دولت ســیزدهم در انضباط  بخشــي به کل هاي پولي در سال جاري استمرار 
یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده ای 
و عملیاتی شــدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه گردان 

خزانه در دستور کار قرار دارد.

کاهش سه دهم واحد درصدی سهم پول از نقدینگی 
در خصوص ســهم پول از نقدینگی در شــش ماهه اول سال 1۴۰1 الزم به توضیح 
اســت، اوالً رکورد ســهم پول در ده سال اخیر مربوط به اســفندماه سال 1391 و 
معادل 2۴.۷ درصد می باشــد؛ این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان 
شهریورماه 1۴۰1 معادل 22.۸ درصد بوده است. ثانیاً؛ افزایش سهم پول در نقدینگی 
در ســال جاری عمدتاً به واسطه اجراي طرح مردمي سازي و توزیع عادالنه یارانه ها 
از اردیبهشــت ماه 1۴۰1 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و 
تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشــی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و 
روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطالعات 
موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه 1۴۰1 نسبت به ماه قبل از آن با ۰.3 
واحد درصد کاهش از 22.۸ درصد به 22.۵ درصد کاهش یافته است.  در خصوص 
روند اســکناس و مسکوک در دست اشخاص هم الزم به اشاره است سهم اسکناس 
و مســکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واســطه گسترش ظرفیت و امکانات 
سیستم های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه¬خواهی در مردم نزولی بوده 
و در شــهریورماه 1۴۰1 به پایین ترین ســطح خود در ده ســال اخیر )معادل 6 /1 

درصد( رسیده است.

رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار
در خصوص برداشــت های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی الزم به توجه است 
با آغاز به کار دولت ســیزدهم، بازتعریف رابطــه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا 
بیشــتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده 
محدودتر از تنخواه گردان خزانه در دســتور کار قرار گرفته است. در نتیجه اقدامات 
مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از 9  /36 هزار میلیارد ریال در 
پایان شــهریور ماه ســال 1۴۰۰ به ۷  /2۷2  - هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 

1۴۰1 کاهش یافته اســت که نشان دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی 
می باشــد. بر این اســاس، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه 1۴۰1 
به 1۵6 هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رســیده که نســبت به شهریور ماه سال گذشته 
1.9 درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش بدهی در یک سال منتهی به شهریور 
ماه امســال در حالی رقم خورده است که بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال 
منتهی به شــهریور ماه 1۴۰۰ که مصادف با آخرین سال فعالیت دولت قبل است، 
۵3.۷ درصد رشــد داشته و از 1۰3 هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به 1۵9 هزار و ۵۸۰ 
میلیارد تومان رســیده بود.همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت 
انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در 
عمکرد شش ماهه تحوالت وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می باشد، به طوری 
که در شــش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵9.2 درصدی 
برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه های جاری دولت تنها با رشــد 3۰.۷ درصدی مواجه 
بوده اســت. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و 
کســری تراز عملیاتی و سرمایه ای)کسری بودجه دولت( با کاهش 1۰1.۷ درصدی 
در شش ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی  همچنین استفاده 
از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، 
با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نســبت به شــهریورماه سال 1۴۰۰ همراه شود 
که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاست های مالی دولت و 
هماهنگی آن با سیاست های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.تغییر 
رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می توان 
ناشــی از روابط سالم بانک مرکزي و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین 
ســختگیری مقامات در پولی کردن کســری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه 
دولت قبل دانســت. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین 
ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 1۴۰۰ مواجه بود. عالوه 
بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای 
هزینه های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط 
کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر شد.با 
این حال دولت ســیزدهم برای حل شــکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در 
نهایت جلوگیری از پولی شــدن کســری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. 
دولت سیزدهم از یک سو تمام تالش خود را برای کنترل هزینه ها به کار بست و در 
تخصیص بودجه صرفا اولویت های اساســی کشور را در نظر گرفت. عالوه بر کنترل 
هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست هایی موفق شد در ماه های باقی مانده 
از سال 1۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی 
از ناحیه کســری بودجه شود.هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از 
سوی مجلس شــورای اسالمی، مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف 
تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار 
ماه ابتدایی ســال 1۴۰1 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه 
یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می رفت پس از گذشــت ماه های اولیه اجرای 
طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شــهریور 
ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می بایست خاطر نشان شود 
بخشی از افزایش قیمت های داخلی متاثر از افزایش قیمت های جهانی عمدتاً ناشی 

از تنش های سیاسی و بین المللی بوده است. 
همچنین براســاس گزارش های منتشر شده، در ســال 1۴۰۰ رشد تولید ناخالص 
داخلی با احتســاب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن )به قیمت های ثابت 
ســال 139۰( به ترتیب از رشــد ۴.3 و 3.۵ درصدی برخوردار بوده است. این روند 
بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته 
و تولید ناخالص داخلی با احتســاب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری 
نســبت به دوره مشابه ســال 1۴۰۰ به ترتیب رقم رشد 3.۸ و ۴.3 درصدی را ثبت 

نموده است.
در این شــرایط بود که اقدامات دولت ســیزدهم در زمینه کنترل رشــد نقدینگی 
مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته 
آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی 
و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصالح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به 
بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی اســت که در یک سال گذشته در 

جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار 
و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام 
باالیی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. 
البته، تحقق این هدف مســتلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف 
تصمیم گیری، سیاست  گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت 
اســت که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی ربط 
دنبال می گردد. بنابرین طرح ادعاهای بی اساس مبنی بر عدم برنامه ریزی دولت در 
پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت های اقتصادی کشــور می باشد. لذا ضرروی 
است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحوالت اقتصادی 
کشور با انتشار اخبار، اطالعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی 
دولــت را در اجرای برنامه های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و 

تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
در پایان انتظار مي رود کارشناســان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطالعات 
و تفسیر آن دقت نظر بیشتري لحاظ نموده و از ارائه اطالعات و تفسیرهای نادرست 

پرهیز نمایند. ۵۸6۸۷26
 اداره روابط عمومی

جوابیه بانک مرکزی جمهری اسالمی ایران در پی انتشار مطلبی در رونامه با عنوان )طغیان نقدینگی و کوچکتر شدن سفره مردم ( 

یک کارشناس پاسخ داد

رکود مسکن به کاهش 
قیمت منجر می شود؟
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برقدراروپاگرانترمیشود
کاهش تولید نیروی بادی در شــمال اروپا، قیمت بــرق در این منطقه را باالتر 
برده اســت.به گزارش ایســنا، قیمت برق در اروپا هفته گذشته در پی کاهش 
تولید نیروی بادی در بخش های شمالی و عرضه کمتر نیروی هسته ای از سوی 
فرانسه، درست زمانی که هوای سرد سراسر این منطقه را فرا گرفت و تقاضا برای 
گاز و برق را افزایش داد، جهش پیدا کرد.طبق گزارش وال استریت ژورنال، آمار 
بورس انرژی اروپا نشــان داد قیمت برق برای روز آتی در آلمان، در مقایســه با 
اواســط نوامبر، سه برابر شد و روز جمعه ۳۸۰ دالر معادل ۳۶۱ یورو به ازای هر 
مگاوات ساعت بود.سیســتم پرفشار در سراسر آلمان و فرانسه باعث شده است 
ســرعت باد در روزهای اخیر بسیار کم شده و تقاضا برای تولید برق با استفاده 
از سوخت فســیلی را افزایش داده است. دمای هوا نیز پس از یک اکتبر گرم و 
شــروع مالیم در نوامبر، کاهش پیدا کرده است.اکنون که هوای سرد اکثر نقاط 
اروپا را در آغاز دســامبر فرا گرفته و پیش بینی های هواشناسی به شروع سردتر 
از حد معمول زمستان در قسمت شمالی اروپا و انگلیس اشاره دارد، توانایی اروپا 
برای حفظ روشــنایی و گرمایش به محک گذاشته خواهد شد.اداره هواشناسی 
انگلیس چهارشنبه گذشته اعالم کرد در نیمه دوم دسامبر، احتمال یخبندان و 
مه به همراه افت شــدیدتر از حد معمول دما و بارشهای زمستانی، باالتر از حد 

معمول است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
80درصدپیشرفتطرحآبرسانیسنندجدر

یکسالگذشتهصورتگرفت
طرح بزرگ آبرسانی به سنندج با اعتبار ۸5۰ میلیارد 
تومان از ســوی وزارت نیرو، که در بهمن ماه سال 
۱۳۹۹ آغاز و در یک سال اخیر سرعت گرفت، آماده 
بهره برداری شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردســتان، مهندس آرش آریانژاد از آغاز 
بهره برداری پروژه آبرسانی به سنندج خبر داد و گفت: یکی از مطالبات بجای 
شهروندان گرامی سنندج، استفاده از آب شرب سالم و پایدار است، که با آغاز 
بکار این سامانه به تصفیه خانه های شماره یک و دو سنندج، مردم شریف این 
شهر از آب گوارا و با کیفیت بهره مند خواهند شد.وی افزود: طی چند سال 
اخیر آب مخزن سد قشالق سنندج به دلیل تغذیه گرایی دچار تغییر در طعم 
و بو شــد و این موضوع، نارضایتی مردم را به دنبال داشت، تا اینکه پس از 
بررسی های تخصصی، تصمیم بر این شد برای رفع مشکل، از سد آزاد بطور 
مستقیم، آب به سنندج، برسد.مهندس آریانژاد آغاز طرح آبرسانی سنندج 
را بهمن سال ۱۳۹۹ اعالم و اظهار کرد: آب شرب سنندج از اولویت دارترین 
پروژه های کشــور در سطح وزارت نیرو قرار گرفت و بر همین اساس اجرای 
آن در یک سال اخیر پیشرفت بیش از ۸۰ درصد داشت.مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه اکنون با یک کار جهادی، طرح آبرسانی 

به سنندج آماده افتتاح است.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان: 
تقویتکمیوکیفیساختوسازازاهداف

معاونتفنیوشهرسازیاست
معاون فنی و شهرســازی شهرداری گرگان، تقویت کمی و کیفی ساخت 
و ســاز شهری را از اهداف مهم این معاونت برشمرد.شهرام شاکری اظهار 
کرد: معاونت فنی و شهرســازی شــهرداری با هدف رعایت اصول شهری 
و حفظ حرمت های شهرســازی در راستای بهبود ساخت و ساز از لحاظ 
کمی و کیفی با رعایت حقوق شــهروندان و جامع انبوه سازان، اقداماتی 
انجام می دهد که در بخش مسکن معماری،شهرسازی و سیمای شهری 
تاثیرگذار باشد.شاکری افزود: با توجه به اهداف فوق، سعی داریم با ارتباط 
با مراجع قانونی و تاثیرگذار همچون شــورای شــهر گرگان، استانداری، 
اداره کل راه و شهرســازی، ســازمان نظام مهندسی، جامعه انبوه سازان، 
جهادکشــاورزی و منابع طبیعی و سایر دســتگاه های اداری در راستای 
تقویت بهبود ســاخت و ســاز از لحاظ کمی و کیفی و اصول شهرسازی 
گام های موثری برداریم.وی عنوان کرد: معاونت شهرسازی به عنوان اتاق 
فکر شهرداری، به مدیریت جامع شــهری در بحث شبکه معابر، کاربری 
ها، ســاخت و ساز ها و اجرای طرح جامع و تفضیلی با رعایت سرانه های 
عمومــی و خدماتی می پردازد.شــاکری به اهداف دیگــر معاونت فنی و 
شهرسازی اشاره و تصریح کرد: موضوعاتی همچون شهر دوستدار کودک، 
افزایش ســطح و سطوح سرانه های عمومی، تهیه اطلس محالت، تعریف 
شــهرداری بافت قدیم، پیگیری و توجه به امورات ســیما منظر شهری، 
جداره ســازی و پیاده روســازی به خصوص در بافت قدیم از اهم برنامه 

های در دست اقدام این معاونت در سالجاری است.

طلسمرشدهفتگیقیمتنفت
شکستهشد

قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز جمعه در آســتانه دیدار 
وزیران اوپک پالس در روز یکشــنبه و آغــاز ممنوعیت اتحادیه 
اروپا علیه نفت روســیه از روز دوشنبه، ۱.5 درصد سقوط کرد اما 

نخستین رشد هفتگی در چهار هفته گذشته را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۳۱ سنت 
معادل ۱.5 درصد کاهش یافت و در ۸5 دالر و 5۷ ســنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
یک دالر و ۲۴ سنت معادل ۱.5 درصد کاهش یافت و در ۷۹ دالر 
و ۹۸ سنت در هر بشکه بسته شد.هر دو شاخص در معامالت روز 
جمعه، بین کاهش و افزایش در نوســان بودند اما نهایتا نخستین 
رشد هفتگی خود پس از ســه هفته کاهش متوالی را رقم زدند. 
نفت برنت حدود ۲.5 درصد و شاخص نفت آمریکا پنج درصد رشد 
هفتگی داشت.فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در این 
باره گفت: معامله گران به دلیل صحبت های فزاینده ای که درباره 
احتمال تالش اوپک پالس برای شوک و تکان بازار در دیدار آخر 

هفته این گروه وجود دارد.

نمایش نفوذ بیشتر چین در خاورمیانه؛

ابر قرارداد ۶۰ میلیارد دالری LNG چین با قطر
قطر گام بزرگی در نزدیکی به چین برداشــته و به نظر می رسد 
بــه این کار ادامه خواهد داد. آخرین قرارداد بیش از ۶۰ میلیارد 
دالری قرارداد تامین LNG بین قطر و چین، روابط بین دو کشور 
را به یک مرحله باالتر رسانده است. چین با تثبیت جایگاه بیشتر 
در شرق میدان شمالی قطر، قدرت بینظیری بر بزرگترین مخزن 
گاز جهان به دست خواهد آورد.اقتصاد آنالین–مهرداد فرامهر؛ در 
دنیایی که اکنون چندین اقتصاد بزرگ نیاز به مقادیر زیادی گاز 
با تحویل ســریع دارند، قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز 
طبیعی مایع )LNG( همان موقعیت  »تولیدکننده نوسان« را در 
بازار جهانی گاز دارد، که عربســتان سعودی به عنوان بزرگترین 
تولید کننــده در بازار نفت آن را حفظ می کرد. با توجه به آنچه 
که برای کشــورهای بزرگ صنعتی در غرب و شــرق در خطر 
اســت، جای تعجب نیست که قطر عموماً در مسیر دیپلماتیک 
بیــن رهبران مؤثر این دو حوزه نفوذ کرده  یعنی ایاالت متحده 
و چیــن، محتاط بوده و تالش کرده حد وســط را حفظ کند. با 
این حال، در ماه های اخیر، که نیازها برای تأمین انرژی ناشی از 
تهاجم روسیه به اوکراین تشدید شده است، به نظر می رسد که 
قطر به تدریج به چین نزدیک تر شده و به این کار ادامه می دهد.

قرارداد ۶۰ میلیارد دالری که در آن قرار است شرکت دولتی نفت 
قطر انرژی ســاالنه ۴ میلیون تن LNG به شرکت نفت و شیمی 
چین )ســینوپک( به مدت ۲۷ ســال صادر کند از سال ۲۰۲۶ 
صادرات عملیاتی آن آغاز خواهد شــد. این قرارداد طوالنی ترین 
قــرارداد تأمین LNG چین و یکــی از بزرگترین قراردادهای آن 
از نظر حجمی اســت که چین تاکنون امضا کرده است. به گفته 
سعد شریدا الکعبی، رئیس و مدیر اجرایی قطر انرژی، این اولین 
قرارداد تأمینی اســت که برای پروژه میدان گنبد شمال شرقی 
اعالم شــده اســت. وی تاکید کرد: ما از این قرارداد با سینوپک 
بسیار خوشحالیم زیرا در گذشته رابطه طوالنی مدتی داشته ایم 
و این رابطه ما را به قله های جدیدی می برد، زیرا ما یک قرارداد 
خرید و فروش داریم که تا دهه ۲۰5۰ ادامه خواهد داشــت.این 
قرارداد به دنبال مجموعه ای از معامالت مشابه در ماه های اخیر 
است که به طور جدی - و با درجه ای از آینده نگری که به نظر 
نمی رسد تصادفی و به خاطر بحران انرژی فعلی باشد - چندین 
هفته قبل از آغاز حمله روســیه به اوکراین انجام شــده و ادامه 
یافته اســت.افزایش سرسام آور قیمت گاز که در تمام جهان به 
وقوع پیوست نه تنها توســط چین، نزدیک ترین متحد روسیه، 
به طور معجزه آســایی پیش بینی شده بود، بلکه پکن از طریق 
قراردادهای LNG با قطر و سایرین، تالش کرده بود که خود را در 
برابر آن مقاوم کند. در مارس ۲۰۲۱ یک قرارداد خرید و فروش 
۱۰ ساله بین ســینوپک و قطر پترولیوم برای تولید ۲ میلیون 
تن LNG به صورت ســالیانه و صادرات آن به چین امضا شــده 
بود. همچنین در دسامبر ۲۰۲۱ معامله دیگری بین قطر انرژی 
و شــرکت گاز طبیعی گروه انرژی گوانگدونگ برای تأمین یک 
میلیون تن LNG در سال و صادرات آن از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ 
به چین امضا شده بود و در آن قرارداد امکان تمدید قرارداد نیز 

گنجانده شده بود.از منظر سیاسی بعید به نظر می رسد که قطر 
به اندازه کافی ســاده لوح باشــد که در چنین برهه ی حساسی 
از تاریخ جهان، صرفــاً از نظر تجاری، چنین معامالتی را ببیند. 
امارات که بین عربستان ســعودی از یک طرف و ایران از طرف 
دیگر واقع شده است، قبال بسیار مراقب بود که از طرفی با ایاالت 
متحده و متحدانش )عربستان( از یک سو و با چین و متحدانش 
)از جمله ایران( از سوی دیگر جانبدارانه رفتار نکند. با این حال، 
به نظر می رســد رهبری امارات این موضوع را انکار می کند که 
هر چه یک کشــور بیشتر با چین درگیر شود، احتمال اینکه به 
معامالت از نوع »هتل کالیفرنیا« ختم شود، بیشتر می شود. نوع 
معامالتی که شما می توانید هر زمانی که دوست دارید شرایط آن 
معامله را مجددا بررسی کنید، اما هرگز نمی توانید آن قرارداد یا 
معامله را ترک کنید. معموال این گونه قراردادها از طریق بودجه 
های مرتبط با پروژه های چند نســلی، کشورها را وارد یک فاز 
بلنــد مدت از توافق می کنند مانند پــروژه، »یک کمربند، یک 
جاده« که چین ایجاد کرده اســت. شاید مانند همه کسانی که 
در چنین معامالتی گرفتار شده اند، رهبری امارات باور ندارد که 
چنین اتفاقی برای آنها رخ دهد.این ســبک معامله توسط چین 
در سرتاسر جهان اســتفاده شده است تا پکن بتواند بخش های 
اســتراتژیک زمینی یا دریایی را از طریق ســرمایه گذاری های 
تضمین شده و بدهکار ســاختن کشورها به خود به خود پیوند 
بزند. از جمله مهم ترین این قراردادها تالش برای بستن قرارداد 
۲5 ساله و استفاده از فرودگاه ها و بنادر بزرگ دریایی ایران و یا 
بند هامبانتوتا در ســریالنکا و یا بندر دوراله در جیبوتی یا دیگر 
کشورهای مهم در مسیر پروژه یک جاده یک کمربند را می توان 

مثال زد. الزم به ذکر است که این آخرین قرارداد LNG بین قطر 
و چین نیز توســط مقامات ارشــد قطری و چینی به عنوان یک 
مؤلفه کلیدی برای »مشــارکت یکپارچه در میدان گنبد شمال 
شرقی« معرفی شده است. خود ســینوپک نشان داده است که 
می تواند در مذاکرات برای سهمی در این زمینه عظیم مشارکت 
کند. چندین منبع خبری محلی نیز اعالم کرده اند که شــرکت 
های بزرگ ملی نفت چین در حال مذاکره پیشرفته با قطر برای 
ســرمایه گذاری در میدان شمال شــرقی این کشور هستند.اگر 
کسی با »منابع نفت و گاز خاورمیانه« مانند چین بازی می کرد، 
احتمــاال کارت هایش بــرای نقش بازی کردن به ســرعت تمام 
می شد. اما استراتژی چین به اندازه یک بازی شانسی و تصادفی 
نیست، زیرا بر ایجاد دارایی های استراتژیک در امتداد مسیرهای 
قدیمی زمینی و دریایی »جاده ابریشم« متمرکز است که اساس 
طــرح »یک کمربند، یک جــاده« )OBOR( امروزی آن را دنبال 
می کند. اتفاقا دلیل تغییر در برخی رسانه ها از استفاده از اصطالح 
»یک کمربند، یک جاده« به استفاده از »ابتکار کمربند و جاده« 
)BRI( این اســت که چین آن را به این شــکل ترجیح می دهد. 
تبلیغ کنندگان چینی فوق العاده سخاوتمندانه بودن این پروژه را 
برجسته می کنند، زیرا پکن »یک کمربند، یک جاده« را بیش از 
حد امپریالیســتی و استعماری می داند. با این وجود، پروژه چین 
برای »یک کمربند« و »یک جاده« ساده است و آن وصل کردن 
پکن به عنوان یک مرکز ثقل بــرای اقتصاد جهان به تمام نقاط 
از طریق یک کمربند دریایی و جاده ای زمینی که شــامل ریل و 
جاده های ترانزیت می شود.با تثبیت جایگاه بیشتر در میدان شمال 
شرقی قطر، چین با توجه به کنترل موجود بر میدان پارس جنوبی 

ایران، قدرت بی نظیری بر بزرگترین مخزن گازی در سراسر جهان 
به دســت خواهد آورد، زیرا این دو میــدان دو نیمه یک مخزن 
بزرگ گازی هستند. کل میدان گازی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است 
که تخمین زده می شود ۱۸۰۰ تریلیون فوت مکعب )5۱ تریلیون 
متر مکعب( گاز طبیعی غیر مرتبط و حداقل 5۰ میلیارد بشــکه 
میعانات گازی طبیعی دارد. بخش ۶۰۰۰ کیلومتر مربعی قطر - 
»میدان شمالی« - سنگ بنای جایگاه صادرکننده LNG در جهان 
اســت. بخش ۳۷۰۰ کیلومتر مربعی ایران - پارس جنوبی - در 
حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل ذخایر گاز ایران - که بیشــتر 
در مناطق جنوبی فارس، بوشــهر و هرمزگان واقع شده است - و 
حدود ۷5 درصد از تولید گاز ایران را به خود اختصاص داده است.

مبادا ســوء تفاهم در مورد قصد واقعی چین از همه این مانورها 
ایجاد شود؛ ژانویه امسال وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، 
عمان و بحرین و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای یک 
سفر پنج روزه برای پیشبرد مذاکرات بر سر توافقنامه تجارت آزاد 
چین و شــورای همکاری خلیج فارس )FTA(، وارد پکن شدند. 
بر اساس گزارش های خبری، در این نشست ها، موضوعات اصلی 
گفتگــو، امضای توافقنامه تجارت آزاد چین و شــورای همکاری 
خلیج فارس و »همکاری اســتراتژیک عمیق تر در منطقه ای که 
تسلط ایاالت متحده نشانه هایی از عقب نشینی را نشان می دهد« 
بود. سپس در ماه اکتبر، نشست سران سازمان همکاری شانگهای 
)SCO( برگزار شــد که در آن چین به دنبال تقویت بیشتر نفوذ 
خود در میان بازیگر برجسته جهان در بخش نفت و گاز بود.این ها 
نه تنها شامل اعضای مستحکم سازمان همکاری شانگهای روسیه، 
قزاقستان و هند )که ریاست سازمان را برای سال آینده به عهده 
گرفت( بلکه عضو کامل جدید، ایران نیز بود که وضعیت جدیدش 
در این گروه در پایان سال جاری اعالم شد. عالوه بر این، و برای 
برنامه های بلندمدت چین برای سازمان همکاری شانگهای که در 
کنار پروژه چند نسلی OBOR استقرار قدرت در آن اجرا می شود، 
یادداشــت های تفاهمی امضا شد که به عربستان سعودی، قطر و 
مصر وضعیت شرکای گفتگوی سازمان همکاری شانگهای را اعطا 
می کنند. همچنین توافقی در مورد پذیرش بحرین، امارات متحده 
عربی و کویت به عنوان شرکای آتی گفتگوهای سازمان همکاری 
شانگهای حاصل شد.قبل از تحوالت اخیر بین قطر و چین، اروپا 
امیدوار بود که بتواند از دوحه برای کمک به مقابله با کمبودهای 
احتمالی عرضه گاز در پی تحریم های انرژی روسیه کمک بگیرد. 
هیئت های بلندپایه از آلمان و فرانسه در چندین مذاکره موازی 
برای انجام معامالتی شرکت کرده بودند که تامین گاز را در طول 
زمستان آینده و پس از آن تضمین کند. با این حال، در اواسط ماه 
اکتبر، الکعبی، در پی معامالتی که در آن زمان با چین امضا شده 
بود، و ظاهراً با نگاهی به معامالتی که با پکن پیش روی خود می 
دید، به صراحت اعالم کرد که قطر گازی را که قبال تحت قرارداد 
با خریداران آســیایی فروخته است را به اروپا در زمستان امسال 
ارسال نخواهد کرد و با این مسئله تالش کرد روابط خود با چین 

را گسترده تر کند.

پس از این که اعضای اتحادیه اروپا موفق شدند حمایت لهستان را جلب کرده و به یک توافق سیاسی در خصوص سقف قیمت ۶۰ دالر در 
هر بشکه برای نفت روسیه دست پیدا کنند، کشورهای گروه هفت و استرالیا روز جمعه اعالم کردند با این سقف قیمت موافق هستند.به 
گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا پس از اینکه لهستان سرانجام حمایت خود را اعالم و زمینه را برای تصویب نهایی مکانیزم سقف قیمت برای 
نفت روسیه در تعطیالت آخر هفته هموار کرد، با سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه موافقت کرد.گروه هفت و استرالیا در بیانیه ای اعالم 
کردند مکانیزم سقف قیمت، پنجم دسامبر یا مدت کوتاهی پس از آن اجرایی خواهد شد.هدف گروه ۷ از اجرای مکانیزم سقف قیمت، کاهش درآمد روسیه از فروش نفت و 
همزمان جلوگیری از افزایش قیمت های جهانی نفت پس از اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه است که از پنجم دسامبر آغاز می شود. لهستان با سطح قیمت پیشنهاد 
شده مخالفت کرده و خواستار آن بود که سقف قیمت در پایین ترین حد ممکن تعیین شود تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین 
را محدود کند.سفیر لهستان در اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرنگاران گفت: لهستان از توافق اتحادیه اروپا که شامل مکانیزمی برای نگه داشتن سقف قیمت پنج درصد پایین تر 
از نرخ بازار است، حمایت کرده است. مقامات آمریکایی اظهار کردند: این توافق کم سابقه بوده و نشان دهنده عزم ائتالف مخالف جنگ روسیه است.سخنگوی جمهوری چک که 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشته و بر مذاکرات کشورهای اتحادیه اروپا نظارت می کند، اعالم کرد یک رویه مکتوب برای تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز 
شده تا رسما موافقت خود را با این توافق اعالم کنند.جزئیات این توافق قرار است روز یکشنبه در ژورنال حقوقی اتحادیه اروپا منتشر شود.اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون 
اروپا، اظهار کرد: مکانیزم سقف قیمت، درآمدهای روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. وی در توییتر نوشت: مکانیزم سقف قیمت به ما کمک خواهد کرد قیمت های 
انرژی جهانی را تثبیت کنیم و به نفع اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان خواهد بود. سقف قیمت قابل تنظیم خواهد بود و به تحوالت وارد بازار واکنش نشان می دهد.سقف 
قیمت گروه هفت، به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه می دهد نفت دریابرد روسیه را وارد کنند اما فراهم  کردن خدمات برای محموله های نفت روسیه در سراسر جهان 
را برای شرکت های کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی ممنوع می کند؛ مگر این که این محموله ها کمتر از سقف قیمت فروخته شوند. به دلیل این که اکثر شرکت های کشتیرانی و 
بیمه بزرگ جهان در کشورهای گروه هفت مستقر هستند سقف قیمت، فروش نفت به قیمت باالتر را برای مسکو بسیار دشوار خواهد کرد.جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا 
اظهار کرد: سقف قیمت به نفع کشورهای دارای درآمد کم و متوسط خواهد بود که بیشترین آسیب را از قیمت های باالی انرژی و مواد غذایی متحمل شده اند. یلن در بیانیه ای 

گفت: با توجه به اینکه اقتصاد روسیه کوچک شده و درآمد  بودجه این کشور به میزان فزاینده ای محدود شده است.

ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه قطعا باید برق در اولویت صادرات قرار گیرد، گفت: با کشــورهایی مثل روسیه هم یک بار سنکرون 
شــدیم و آنها هم شــرایط را برای تبادل دارند، در صورتی که در مرحله اول نیاز داخل را تامین کنیم، حتما قدم هایی برای صادرات نیز 
برمی داریم .مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره روند صادرات و واردات برق اظهار داشت: در شرایط فعلی 
صادرات برق در چارچوب تعهدات و عمدتا به اندازه واردات است یعنی واردات و صادرات ترازی دارد، بخشی از انرژی را از کشورهایی مثل 

ترکمنستان و ارمنستان تحویل و به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان تحویل می دهیم، درواقع حدود ۶۰۰ مگاوات وارد و همین میزان صادر می کنیم.وی افزود: بیشتر 
اولویت ما تامین نیاز داخل است، شرایط باید به گونه ای باشد که بتوانیم برق داخل را تامین کنیم، مشکلی پیش نیاید و متناسب با قرارداد و تعهدات مان نیز روند صادرات را 
دنبال می کنیم.ســخنگوی صنعت برق تصریح کرد: ما ارتباطات خوبی با کشــور ترکیه برقرار کردیم و اکنون با این کشور تهاتر انرژی داریم، یعنی انرژی را ۳.5 روز دریافت و 
۳.5 روز به این کشور صادرات داریم و این سازوکار نیز فراهم می شود که بتوانیم از طریق ترکیه برق را به کشورهای اروپایی هم صادر کنیم. وی تاکید کرد: با کشورهایی مثل 
روسیه هم یک بار سنکرون شدیم و آنها هم شرایط را برای تبادل دارند، در صورتی که در مرحله اول نیاز داخل را تامین کنیم، حتما قدم هایی برای صادرات هم برمی داریم 
.رجبی مشهدی بیان داشت: حدود ۴۰۰ مگاوات می توانیم از مسیر ترکیه صادرات داشته باشیم البته تا ۱.5 برابر این میزان هم امکان صادرات داریم اما باید شرایط داخل کشور 
را هم در نظر بگیریم. از مسیر روسیه هم خطی داریم که از طریق ارمنستان برقرار است و حدود ۴۰۰ مگاوات هم از این مسیر امکان صادرات داریم.وی درباره استفاده از کابل 
زیردریایی برای تبادل برق با کشورهای آسیای میانه گفت: ما با کشور آذربایجان تبادل انرژی داریم، در تابستان ۱5۰ مگاوات از این کشور برق دریافت کردیم فعال با توجه به 
شرایط از این کشور واردات داشته ایم و در صورتی که سازوکار فراهم شود امکان صادرات هم خواهیم داشت.سخنگوی صنعت برق درباره اولویت صادرات برق و یا گاز گفت: 
محدودیت اصلی برای صادرات برق شبکه های برق هستند که باید با کشورهای همسایه این بخش را توسعه دهیم تا امکان صادرات بیشتر فراهم شود، در سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه قطعا پیش بینی شده که ایران بعنوان هاب انرژی باشد و بتوانیم حامل های انرژی از جمله برق و گاز را به کشورهای همجوار و منطقه صادر کنیم و این در 
دستور کار قرار گرفته است.وی تاکید کرد: قطعا باید برق در اولویت صادرات قرار گیرد چون سادگی و سهولت خود را دارد اما باید ظرفیت های شبکه انتقال را توستعه دهیم 
که در این زمینه قدم هایی برداشته شده است، از جمله با کشورهایی مثل پاکستان و همچنین ترکیه مذاکراتی شده است اگر به سرانجام برسد، می توانیم حدود ۱۰۰ تا ۱5۰ 

مگاوت تا پاکستان و حدود ۴۰۰ تا 5۰۰ مگاوت از طریق ترکیه اجرایی شود.

 برای نفت روسیه

موافقت گروه هفت با سقف قیمت ۶۰ دالر
سخنگوی صنعت برق:

 با ترکیه تهاتر انرژی داریم
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گزیده خبر

انتقاد تولیدکنندگان کفش:
برای تامین مواد اولیه پتروشیمی دچار 

مشکل هستیم
عضو هیات رئیســه جامعه صنعت کفش ایران با اشــاره به وضعیت تورم گروه 
کفش، گفت که تولیدکنندگان کفش برای تامین مواد اولیه پتروشــیمی دچار 
مشــکل هســتند، چرا که این صنایع صادرات را به جای تامین بازار داخل در 
اولویت قرار می دهند.علی لشــکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بحث رقابت 
در بازار مواد اولیه پتروشیمی، اظهار کرد: برای مثال طی هفته گذشته مواد اولیه 
مورد اســتفاده در زیره کفش مانند پی وی سی گرید ۶۵ در بورس کاال حدود 
۴۷ درصد نسبت به نرخ پایه رقابت خورد. نرخ پایه این محصول ۱۹ هزار و ۹۵۴ 
تومان بود که به ۲۹  هزار و ۳۷۶ تومان رسید. این وضعیت به این معنی است که 
تولیدکننده ایرانی مواد اولیه یاد شده را ۴۷ درصد گران تر از رقیب مشابه خارجی 
تهیــه می کند. این وضعیت قدرت رقابت پذیری کاالهای ایرانی را در مقایســه 
با کاالی مشــابه خارجی کمتر می کند.به گفته وی این مشــکل در مورد سایر 
مواد اولیه در بورس کاال هم وجود دارد. چون پتروشیمی ها صادرات محصوالت 
خــود را به فروش داخلی ترجیح می دهند. این در حالی اســت که بر اســاس 
سیاست های تنظیم بازار باید شــرکت های داخلی اولویت فروش پتروشیمی ها 
باشــند.عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه مشکل دیگر 
صنعت کفش تورم اســت، اظهار کرد: در هفت ماهه امسال رشد شاخص بهای 

کاالی مصرفی ۴۲.۹  درصد بود، اما تورم کفش ۴۷.۱ درصد اعالم شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:
فوالد مبارکه؛ بزرگترین حامی شرکت های 

دانش بنیان کشور
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه با شناسایی دقیق نیازهای خود و سایر صنایع 
فوالدسازی کشــور در این عرصه به گونه ای تمرکز و 
برنامه ریزی کرده است که در کوتاهترین زمان ممکن 
با حمایت و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان کشور 

تمامی این نیازها را مرتفع نماید و در عین حال شرکت های دانش بنیان که از 
ریسک پذیری کمتری برخوردار هستند را به سطح باالیی از توانمندی و ریسک 
پذیری ارتقاء دهد.محمد جواد براتی، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه 
در جریان برگزاری این نمایشــگاه با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان که می تواند فرایند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را 
متحول کند، گفت: در نوزدهمین نمایشگاه متالورژی یا ایران متافو تمرکز اصلی 
غرفه فوالد مبارکه معرفی آخرین دستاوردهای این شرکت و شرکت های گروه 
فوالد مبارکه در اعتالی زیســت بوم فناوری و نوآوری کشــور است..وی افزود: 
فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان، بزرگترین 
تسهیل گر فعالیت این شرکت در حوزه های سخت و غیرممکن است.وی با تاکید 
بر این که نمایشگاه متافو از بزرگترین رویدادهای صنعت فوالد کشور است و با 
حضور حداکثری فعاالن این حوزه برگزار می شــود، تصریح کرد: امسال شرکت 
فوالد مبارکه با همراهی ۱۵ شــرکت زیر مجموعه خود آخرین دستاوردهای را 
در حوزه دانش بنیان و تولید را به اطالع عموم مسئوالن و سایر بازدیدکنندگان 

رساندند.

در کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد؛ 
نوزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید با حضور مسئوالن کشوری
نوزدهمین جلســه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان کهگیلویه و بویر احمد روز گذشته برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، این جلسه به ریاست 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار و با حضور 
مهندس کریم نژاد مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران، دکتر کریمی معاون برنامه ریزی و توســعه شرکت تهیه و تولید، 
مهندس شاه کرمی مدیر اکتشاف تهیه وتولید، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران، 
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری غدیر، مجری طرح ایجاد زیربناها در معادن 
بزرگ کشور، نماینده مجموعه سرمایه گذاری ایمپاسکو، مدیرکل صمت استان، 
مدیرکل اشــتغال و سرمایه گذاری استانداری و جمعی از مدیران کل و مسؤالن 
استانی در محل سالن جلسات دولت برگزار شد.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان در حاشیه این نشست گفت: با توجه به مقوله مهم و حیاتی توسعه استان 
بر پایه معدن و صنایع معدنی و سرمایه گذاری در استان با مشارکت سازمان های 
توسعه ای از جمله ایمیدرو و دیگر هلدینگ های سرمایه گذاری نوزدهمین جلسه 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید اســتان با دعوت و حضور مسئولین کشوری 
و استانی برگزار شــد.کریم روزبهان اضافه کرد: از مهمترین موضوعات اساسی 
توسعه استان در بخش زیرساخت ها، معادن و صنایع معدنی وابسته به ایمیدرو ۷ 

دستور کار مهم در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کنترل کیفی پروژه تقاطع غدیر توسط مشاور 
ذیصالح انجام شده است

همدان- مجید ملکیان: معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شــهری همدان با 
اشــاره به حواشی مطرح شده پیرامون تقاطع غیر همسطح غدیر گفت: اظهار 
نظر در مورد مسائل فنی باید توسط افراد متخصص و خارج از فضای رسانه ای 
و حواشــی مطرح شود تا نگرانی برای شهروندان پیش نیاید.وحید علی ضمیر 
اظهار کرد: با توجه به اینکه قرارداد  پروژه تقاطع غیرهمسطح غدیر به صورت 
طرح و ســاخت )EPC( اســت طراحی و نظارت بر حسن اجرای این پروژه بر 
عهده شرکت مهندسین مشاور هگزا بوده و مجری پروژه نیز شرکت بناسازان 
ســپاهان اصفهان بوده و بر اســاس قرارداد تمام مسئولیت ناشی از طراحی و 
اجرای پروژه بر عهده این مجموعه مشارکت است.وی گفت: تا دو سال تضمین 
توســط مشارکت در قرارداد قید شده و تمام عواقب احتمالی ناشی از طراحی 
و اجرا بر عهده مشــارکت است و هیچ مسئولیتی بر عهده شهرداری به عنوان 
کارفرما نیســت.معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری همدان با اشاره 
به ابهامات در نتایج آزمایش بتن گفت: مراحل کنترل کیفی کامال بر اســاس 
ضوابط و آیین نامه های جاری در حوزه عمرانی طی شــده و آزمایشهای مورد 
نیاز مقاومت مصالح کل پروژه توسط دو آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 
همدان و آزمایشگاه مستقر در کارگاه صورت گرفته است. وی با اشاره به نتایج 
آزمایش این دو آزمایشــگاه گفت: ابهامات نتایج آزمایش بتن مدول دو عرشه 
بتنی پل ناشــی از ابهامات در اختالف نتایج این دو آزمایشگاه بود که مراتب 
عینا از سوی کارفرما به طراح پروژه ارسال شد و طراح پروژه با تحلیل مجدد و  
در نظر گرفتن نتایج اعالمی به صراحت ظرفیت باربری سازه را به ازای مقاومت 

کمتر از مقدار پیش بینی شده قابل قبول دانست. 

پیامک ۳۰ ساله شد
دوران پیامک ۳۰ ســال پیش با ارسال پیام تبریک »کریسمس 
مبارک« آغاز شد و برخالف این تصور که هیچ کس از آن استفاده 
نخواهــد کرد، در میان کاربران فراگیر شــد.به گزارش ایســنا، 
اولین پیامک یا اس ام اس، ســوم دســامبر سال ۱۹۹۲ با عبارت 
»کریسمس مبارک« ارسال شــد. ظاهرا ایده استفاده از پیامک 
نخستین بار در آلمان در سال ۱۹۸۵ اجرا شد و فریدهلم هیلبرند، 
مدیر سرویس پستی از ظرفیت مازاد شبکه موبایل برای ارسال و 
دریافت متون کوتاه استفاده کرده بود. اما این نیل پاپ ورث، طراح 
نرم افزار بریتانیایی بود که هفت ســال بعد نخســتین اس ام اس 
شــناخته شده در ســطح جهانی را از رایانه خود به تلفن همراه 
ریچارد جارویس، مدیر ودافون، ارسال کرد که حاوی پیام تبریک 
سال نو بود.سرویس جدید ۱۵ ماه بعد در نمایشگاه رایانه ۱۹۹۴ 
ســبیت )CeBIT( در هانوفر، به صورت تجاری راه اندازی شــد. 
هزینه آن از نظر اســتاندارد امروزی اندک و ۳۹ پفنینگ بود اما 
با معرفی یورو، قیمت هر اس ام اس، ۱۹ ســنت شد. البته فراهم 
کنندگان خدمات برای جلب مشــتری، قیمت ها را پایین برده و 
پنج تا شش سنت پیشــنهاد کردند.خدمات پیامکی به سرعت 
به منبع بزرگ درآمدزایی برای صنعت مخابرات تبدیل شــد  و 
در ســال ۱۹۹۸ شمار پیامهای ارسال شده در آلمان از مرز یک 
میلیارد گذشت و در ســال ۲۰۱۲ به ۶۰ میلیارد پیامک رسید. 
رونق پیامک، ســود کالنی به جیب فراهــم کنندگان خدمات 
مخابراتی سرازیر کرد و شیوه ارتباط جوانان را متحول ساخت. به 
دلیل محدودیت کاراکتر پیامک، اقتصاد زبانی جدیدی ایجاد شد 
که بسیاری از آنها به عنوان زبان خاص در شبکه های اجتماعی 
باقی مانده اند.نوشتن پیامک در روزهای نخست عمر این سرویس 
در مقایسه با قابلیتهایی که تلفنهای هوشمند امروزی دارند، بسیار 
دشوار بود چرا که گوشی ها صفحه کلید کامل حروف را نداشتند.

پیامک با ظهور خدمات پیام رسانی اینترنتی که رایگان هستند، 
دیگر درآمدهای میلیاردی برای اپراتورها ندارد و اپلیکیشن های 
پیام رســان مانند واتس اپ، تلگرام، وایبر یــا وایبر با رمزنگاری، 
از پیامهــای کاربران حمایت می کنند.ایــن روزها همه مردم از 
پیامک بــرای ارتباطات خصوصی یا کاری اســتفاده نمی کنند. 
بــا این حال، همچنان به حیات خود ادامه می دهد. اســتفاده از 
پیامک در اپلیکیشــنهایی مانند خدمات بانکــی آنالین، از این 
خدمات پشتیبانی کرده است.بر اساس گزارش وب سایت استار، 
اپراتورهای شبکه اکنون آرسی اس )خدمات ارتباطی غنی( را به 
عنوان جانشــین اس ام اس عرضه می کنند که قابلیت رمزنگاری 
دارد اما این سرویس نتوانسته است چندان در سطح بین المللی 
فراگیر شود زیرا آرسی اس تنها در پلتفرم اندروید گوگل حمایت 
می شــود و اپل در آیفون سرویس iMessage را به عنوان جانشین 

اس ام اس معرفی کرده که با آرسی اس سازگار نیست.

سابقه پیامک در ایران
اســتفاده از خدمات پیام کوتاه در ایران برای نخستین بار در سال 
۱۳۸۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. از این سال به بعد استفاده از 
پیام کوتاه به  تدریج در بین کاربران ایرانی تلفن همراه فراگیر شد.

 فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۶، واژه 
پیامک را به  عنوان جایگزین اس ام اس برگزید.

عضو کمیسیون عمران:

هزینه مسکن در سبد خانوارهای تهرانی به باالی ۶۰ درصد رسید
عضو کمیســیون عمران اظهار داشــت: به طور قطع بخشی از 
تاخیــری که به وجود آمده به دلیل این اســت که دولت قبل 
اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و این دولت هم در عین حال 
که شــخص رییس جمهور پرتالش ظاهر شده اما شاهد بودیم 
که سیســتم پولی-مالی کشور همراه نبودن دو این بحث غلط 
آقای آخوندی – وزیر اســبق وزیر راه و شهرسازی- تسهیالت 
مسکن تورم زا اســت در این بخش هایی از این دولت هم دیده 
می شود.مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره معرفی وزیر جدید راه و شهرســازی و سرنوشــت پروژه 
نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال اظهار 
داشــت: تنها دو راهکار برای حل مشکل مسکن در کشورمان 
وجود دارد، یک موضوع روش های کوتاه مدت و دیگری اقدامات 
بلندمدت برای حل مشــکل مشکل اســت. اقدامات بلندمدت 
متوجه ساخت و ساز می شود که منجر به تعادل سازی عرضه و 
تقاضا در بین نیاز بازار خواهد شد و با ساخت مسکن و اجرای 
قانون جهش تولید مســکن )نهضت ملی مســکن(  و مسکن 
حمایتی می توان فاصله عرضه و تقاضا را برای اقشــار حمایت 
کاهش داد. همچنین در اقدامات بلند مدت حمایت از ساخت و 
ساز، ارائه تسهیالت و زمین ارزان قیمت و کاهش هزینه ساخت 
وساز در نظر گرفته شده است.وی با تاکید بر اینکه انباشت نیاز 
تعــادل بازار را بر هم می زند، ادامه داد: طبق آمار سرشــماری 
ســال ۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند 
و براســاس همین گزارش وزیر وقت طرح جامع را در سال ۹۵ 
ابالغ کرد که طبق آن ســاالنه یــک میلیون واحد باید احداث 
می شــد و اساسا این انباشــت تقاضا به دلیل عدم اقدام دولت 
قبل در بخش مسکن است و وزیر وقت هیچ اعتقادی به ساخت 
مســکن نداشت و عمال بازار مسکن تنظیم نشد، از این رو باید 
به بحث ساخت و عرضه توجه شود تا انباشت نیاز ایجاد نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: پس از ابالغ قانون مجلس 
– جهش تولید مســکن- که به ابعاد مختلف مسکن پرداخته 
اســت، اجرای آن را در دستور کار قرار داد و از دیگر وجه های 
قانون جهش تولید مسکن اقدامات کوتاه مدت از جمله مالیات 
بر خانه های خالی برای حل مشکل مسکن در کشور است. در 
اقدامات کوتاه مدت، اجرای قوانینی که بتواند بازار مسکن را از 
ســوداگری خارج و مسکن را از یک کاالی سرمایه ای به کاالی 
مصرفی تبدیل کند، در نظر گرفته شده  است و اگر این ابزارها 
و قوانین کوتاه مدت  به اجرا نرســند، افزایش عرضه به تنهایی 
نمی تواند مشکلی را برطرف سازد. شاهد آن بودیم  در سال هایی 
ســاخت و ساز انجام می شــد اما این واحدها به مسکن خالی 

تبدیل شدند و سوداگری افزایش یافت.یوسفی گفت: شاهد آن 
بودیم که آقای رییسی در یک سال گذشته در ۶ جلسه شورای 
مسکن شــرکت کرده و این شــورا در باالترین سطح تشکیل 
شــده اما در ۸ ســاله دولت قبل این جلسات با حضور رییس 
جمهوری شاید دو جلسه هم تشکیل نشد و این نشان می دهد 
اهتمام دولت برای اجرای این قانون جدی است. اما در مواردی 
مانند اجرای سامانه ملی امالک و اسکان کشور هم دولت قبل 
اعتقادی به اجرای آن نداشــت و در این دولت هم این اقدامات 
بــه نحوه مطلوب انجام نشــدند.وی تاکید کرد: در حال حاضر 
عمال مانند نابینایی هستیم که در حوزه مسکن تصمیم گیری 
می کنیم از این جهت که نمی دانیم در چه بخشــی چه نیازی 
وجود دارد و در برش اســتان، شهرســتان، منطقه ای نوع نیاز 
مصرف کننده چه چیزی است.عضو کمیسیون عمران مجلس 
با اشاره به عقب ماندگی اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اظهار 
داشت: به طور قطع بخشی از تاخیری که به وجود آمده به دلیل 
این اســت که دولت قبل اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و 
این دولت هم در عین حال که شخص رییس جمهور پرتالش 
ظاهر شــده اما شــاهد بودیم که سیســتم پولی-مالی کشور 
همــراه نبودن دو این بحث غلط آقای آخوندی – وزیر اســبق 

وزیر راه و شهرسازی- تسهیالت مســکن تورم زا است در این 
بخش هایی از این دولت هم دیده می شود.یوســفی تاکید کرد: 
مــا می گوییم تفکر امثال آقای آخونــدی را قبول نداریم اما از 
ســوی دیگر سیستم پولی-مالی کشور به همان عمل می کند. 
اولین کسی که مطرح کرد تسهیالت بخش مسکن تورم زا است 
آقای آخوندی بود اما درباره آن توضیحی نداد اما باید دید واقعا 
تسهیالت بخش مسکن می تواند تورم زا باشد؟ اگر تورم زا است 
که مسکن به عنوان پیشران که بیش از صد رشته کاری و ۱۷۰ 
شغل مرتبط است و آیا باید نیاز مردم به مسکن نادیده گرفته 
شود؟ در این شرایط شاهد هستیم که در شهرهای بزرگ حدود 
۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه ســبد خانوار صرف مسکن می شود و 
این عدد در تهران باالی ۶۰ درصد اســت. در این شرایط باید 
چه برنامه ای برای مردم داشته باشیم؟ مگر طبق قانون نباید از 
خانه دار شدن مردم حمایت کنیم؟ اساسا چه فکری باید برای 
مشاغل مرتبط به صنعت ساختمان کرد؟ مگر رونق این مشاغل 
و صنایع منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد؟وی ادامه داد: باید 
توجه داشته باشیم همانطور که رکود بد است رکود تورمی از آن 
بدتر است. رکود تورمی اگر در یک بنگاه اقتصادی اتفاق بیفتد، 
باعث ورشکستگی آن بنگاه می شود. اگر امروز از بخش مسکن 

حمایت کنیم به افزایش مشکالت تولید کنندگان، بازار مسکن، 
مشــاغل مربوط و ... دامن زده ایم.این عضو کمیسیون عمران 
بــا بیان اینکه هر چند که تاکیــد رییس جمهور در حمایت و 
تقویت بخش مسکن است اما در این دولت هم شاهد پیشرفتی 
نبودیم، گفت: باید این نکته را بپذیریم که وقتی در دولت نهم 
و دهم به بخش مســکن ۵۰ هزار میلیارد تومان تزریق کردیم 
حوزه مســکن به لنگر رشد تورم تبدیل شد.یوسفی با اشاره به 
انتخاب فرد جدید برای وزارت راه و شهرسازی افزود: باید توجه 
داشته باشیم دولت آقای رییسی اقداماتی را شروع کرده برخی 
از آنها مانند دیپلماسی منطقه ای به نتیجه رسیده است. یادمان 
نرفته کــه دولت روحانی اعالم کرد تا بــه پالرمو و اف ای تی 
اف نپیوندیم و برجام ۱ و ۲ را نپذیریم امکان واردات واکســن 
نیست اما دولت ســیزدهم بدون پذیرش آنها موفق به واردات 
۱۵۰ میلیون دز واکسن شــد و زندگی مردم به شرایط عادی 
برگشت.وی افزود: از ســوی دیگر باید پذیرفت افرادی که در 
دولت ســیزدهم معرفی شدند مانند برخی از وزرا و استاندارها 
متاسفانه به هر دلیلی توانایی آن پست و مقام را نداشتند. حال 
اینکه یا تجربه اجرای مسئولیت را نداشتند یا اینکه متخصص 
اجرای این مسئولیت نبودند و باید از این موضوع درس بگیریم 
که اگر برای حوزه ای از افراد باتجربه و متخصص استفاده نشود 
مجبور به تغییر خواهیم بود و این تغییرات به دلیل عدم توانایی 
اجرای مسئولیت های وعده شده آقای رییسی بود و امروز شاهد 
تغییرات و تحقق این وعده هســتیم.وی گفــت: اینکه دولت 
سیزدهم توفیقاتی در بخشی از امور داشته به این معنا نیست 
که مردم هیچ مشکلی ندارند و مشکالت معیشتی مردم هم زیاد 
است اما آهنگ تغییر خوب بوده  است.عضو کمیسیون عمران 
مجلس ادامه داد: اگر از افرادی اســتفاده شــود که تخصص و 
تجربــه مربوط به آن وزارتخانه نــدارد و مطرح کنند که اداره 
وزارتخانه مدیریــت علمی نیاز دارد، نمی تــوان انتظار اجرای 
مســئولیت ها و تحقق اهداف را داشــت. در بخش هایی مانند 
وزارت راه و شهرســازی نمی  توان آزمون و خطــا را انجام داد 
در این بخش موضوع قانون و تجربه مطرح اســت اما متاسفانه 
می بینیم که عده ای بیشتر تالش می کنند برای حل مشکالت 
از نظرات شاذ افراد استفاده کنند.یوسفی گفت: در حل مشکل 
مســکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن تجربه و تخصص 
فردی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی  معرفی می شود بسیار 
مهم است و نباید افرادی معرفی شوند که به دنبال تجربه جدید 
هستند اما از سوی دیگر سیستم پولی و بانکی باید برای اجرای 

این قانون و ساخت مسکن همراهی کنند.
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رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار با 
اشــاره به عرضه ۲۰۷ و تارا در بورس کاال 

تاکید کرد: همه محصوالت پرتیراژ قابلیت 
عرضه در بــورس کاال را دارند.به گزارش 
ایسنا، مجید عشــقی در حاشیه بازدید از 
کارخانه ایران خودرو بــا تاکید بر این که 
صنعت خودرو با مشــکالت انباشــته ای 
مواجه است اظهار کرد: فرآیند خوبی برای 
رفع مشکالت مذکور در یکسال گذشته از 
جمله افزایش تولید تا تکمیل خودروهای 
ناقص انجام شــده اســت.وی ادامه داد: 
همچنیــن در راســتای اصالح ســاختار 
قیمتی قدم های خوبی برداشته شده  که 
امیدواریم این فرآیند با کمک بورس کاال 
ادامــه یابد و بخش عمده ای از محصوالت 

خارج از قیمت  گذاری دســتوری عرضه 
شود تا بتوانیم شاهد یک بازار منصفانه در 
بورس کاال باشیم.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بیان این که اصالح ساختار 
مالی خودروسازها به مرحله سختی رسیده 
اســت، اظهار کرد: زیان انباشته ای که در 
دو شرکت خودروســاز ایجاد شده اصالح 
ســاختار مالی را دشوار کرده است.عشقی 
در مورد واگذاری ســهام ایــران خودرو و 
ســایپا عنوان کرد: ایــن فرآیند از طریق 
سازمان خصوصی سازی دنبال می شود. در 
مورد سهام وثیقه این خودروساز سازمان 
بورس متولی نیســت و سازمان خصوصی 

ســازی در حال جایگزینی ســهام است 
تا ســهام وثیقه آزاد شــود.وی در پاسخ 
به ســوال ایســنا در مــورد این که کدام 
خودروهای پرتیــراز در بورس کاال عرضه 
خواهند شد؟ تصریح کرد: سایر محصوالت 
هماننــد ۲۰۷ و تارا قابلیت عرضه دارند و 
این عرضه باید متناسب با بازاری که دارند 
صورت بگیرد. همه مشــتریان می توانند 
در بورس کاال خــودرو بخرند و تالش ما 
افزایش عرضه ها اســت.رئیس ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار تاکید کرد: مصرف 
کننده نهایی باید خودرو را در بورس کاال 

به قیمت منصفانه بخرد.

گزیده خبر

عنوان »بانک سال2022 ایران« برای 
هشتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا شد

بانک پاســارگاد برای هشتمین سال عنوان »بانک ســال ایران« را کسب کرد 
و توســط »نشــریه بنکر” )The Banker( به عنــوان »بانک برتــر ایران در 
ســالBank Of The Year( »۲۰۲۲( معرفی شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاســارگاد، بر اساس اعالم نشریه بنکر این بانک پس از کسب عنوان بانک 
برتر اســالمی ایران در سال ۲۰۲۲ این بار در موفقیتی دیگر جایگاه »بانک برتر 
ایران در ســال۲۰۲۲ » را نیز از آن خود کرد. مؤسســه بنکــر در ارزیابی بانک 
سال ۲۰۲۲، شــاخص های متعدد و کاربردی از جمله رشد و عملکرد بانک ها، 
نوآوری های استراتژیک انجام شده توســط آن ها، تکنولوژی های مورد استفاده 
و خدمات ارائه شــده توسط بانک  ها و سایر شاخص های مربوطه را مورد ارزیابی 
دقیق قرار داده و پس از بررسی بیش از 1۰۰۰ بانک در سراسر دنیا، در هر کشور 
فقط یک بانک را به عنوان بانک برتر سال معرفی کرده است. در این راستا بانک 
پاسارگاد با درخشش در تمامی شاخص های مورد بررسی، بانک برتر سال ۲۰۲۲ 
ایران شــد.پیش از این نیز بانک پاسارگاد به عنوان پرافتخارترین بانک ایرانی در 
ســال های ۲۰1۰، ۲۰1۲ تا ۲۰16 و در سال ۲۰۲1 موفق به کسب این عنوان 

شده بود.

رشد 57 درصدی تسهیالت پرداختی بانک 
توسعه تعاونرشد 57 درصدی تسهیالت 

پرداختی بانک توسعه تعاون 
سرپرست بانک توسعه تعاون از رشد 5۷درصدی تسهیالت بانک توسعه تعاون در 
هشت ماهه ابتدایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.محمد شیخ 
حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در خصوص عملکرد اعتباری بانک اظهار 
داشت: بانک توسعه تعاون طی هشــت ماهه ابتدایی سال 14۰1 بیش از ۲۲۷ 
هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت نموده است و تسهیالت پرداختی هشت 
ماهه ابتدایی ســال پیشین بیش از 144 هزار میلیارد ریال بوده است که بیانگر 
رشد 5۷ درصدی است.وی افزود: در هشت ماهه ابتدایی سال جاری تسهیالت 
پرداختی بانک توسعه تعاون در بخش کشاورزی نزدیک به 4۰ هزار میلیارد ریال 
رسیده است که بیانگر رشد 11۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال پیشین 
است.سرپرســت بانک توسعه تعاون تاکید کرد: در شعب بانک در بخش صنعت 
نیز طی هشت ماهه آغازین سال 14۰1 بیش از 8۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت شده است که نشانگر رشد 4 درصدی در این بخش در مقایسه با مدت 
مشــابه سال 14۰۰ است.شیخ حسینی خاطر نشــان کرد: در بخش مسکن به 
میزان 14 هزار میلیارد ریال تسهیالت در شبکه شعب بانک پرداخت گردیده که 

رشد تقریبا ۲ برابری در این زمینه حاصل گردیده است.

پرداخت ۱05۸میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج و فرزندآوری در ۸ ماه

بانک کارآفرین در نیمه هشت ماهه سال 14۰1 ،۹۰5 میلیاردریال تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و ۲5۳ میلیارد ریال پرداخــت کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین،این بانک به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج، از ابتدای 
ســال 14۰1 تا دوم آذر ماه 14۰1 ،68۷ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
معادل ۹۰5میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد. این در شــرایطی است که 
تا پایان مهرماه ســال جاری 5۷4 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
شــده بود. از نظر حجم تسهیالت پیش از این و تا پایان مهر در بانک کارآفرین 
بیش از ۷56میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده بود.بر اساس این گزارش، 
تا کنون کلیه متقاضیان تســهیالت قرض الحسنه ازدواج، جهت اخذ تسهیالت 
به شــعب عامل بانک معرفی  شدند و در حال حاضر تعداد۲51فرد متقاضی در 
حال طی کردن مراحل جهت اخذ تســهیالت هستند.فرآیند دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در بانک کارآفرین به این شرح است؛ هر یک از زوجین به 
صورت جداگانه باید در سامانه تسهیالت وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و کد 

رهگیری دریافت کنند. 

تور آموزشی بیمه تعاون برگزار شد
کارکنان شــعب و نمایندگان بیمه تعاون در تور آموزشی که برای رشته های 
بیمه های زندگی و اتومبیل برگزار شد، حضور فعال خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، آبان ماه، تور آموزشــی رشته های بیمه 
های زندگی و اتومبیل در بیش از 15 استان کشور برگزار شد.دوره های بیمه 
های زندگی توسط اساتیدی چون رضا جوان آذر، سعید ایروانی، علی بخشنده، 
پور تقوی، شــهریار منصوری در شعبه های زنجان؛ آذربایجان غربی و شرقی؛ 
اردبیل؛ البرز؛ تهران شرق و غرب؛ مازندران؛ گلستان؛ فارس؛ هرمزگان؛ گیالن 
و مرکزی برگزار شد و در آن طرح لودستون تشریح و تغییرات و به روزرسانی 
های آن آموزش داده شــد و همچنین مسائلی نظیر »نحوه جذب مشتری با 
مثال های عینی تجربیات شــبکه های فروش، تشریح نکات مورد توجه برای 
مالقات با بیمه گذاران حین مذاکره؛ نحوه مذاکره با مشــتریان و نحوه ارتباط 
گیری با تیپ های شــخصیتی متفاوت« مورد توجه قرار گرفت.از دیگر ســو 
مــواردی چون »روش های نوین بازاریابی و فروش بیمه های عمر و ســرمایه 
گذاری؛ تکنیک شروع مذاکره؛ تکنیک های قطعی کردن فروش؛ روش تصویر 
ســازی نیازها؛ بررســی مهمترین نگرانی های بیمه گذاران بیمه عمروسرمایه 
گذاری و پاســخ به آن ها؛ مراحل حرفه ای فروش بیمه عمر؛ تیم سازی و راه 
اندازی شــبکه فروش؛ تکنیکهای اخذ قرار مالقات تلفنی / حضوری؛ بررسی 
تفاوت های خرید بیمه عمر و سایر مدل های سرمایه گذاری؛ بررسی اشتباهات 
زیان بار نمایندگان و عوامل فروش در ارائه اطالعات بیمه عمر و سرمایه گذاری 

به مشتریان« نیز مورد آموزش قرار گرفت.

پرداخت 5۱2 فقره وام قرض الحسنه 
فرزندآوری درآبان ماه، توسط موسسه 

اعتباری ملل
 موسسه اعتباری ملل در آبان ماه سال جاری، تعداد 51۲ فقره وام قرض الحسنه 
فرزندآوری به متقاضیان پرداخت نمود. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل: این موسسه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از خانواده 
در آبان ماه تعداد 51۲ فقره وام قرض الحســنه فرزندآوری به مبلغ 4۰۰/ 1۹5 
میلیون ریال پرداخت نمود. گفتنی است: موسسه اعتباری ملل از ابتدای سال تا 
پایان آبان ماه، نسبت به پرداخت۲۳81 فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری اقدام 
نموده است. متقاضیان محترمی که در نظر دارند از وام قرض الحسنه فرزندآوری 
بهره مند شــوند، می بایســت پس از ثبت نام در سایت بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران، یکی از شعب موسسه را برای دریافت وام انتخاب نمایند.

آغاز فروش اسکناس به بازرگانان 
تا سقف ۶000 یورو

از امروز، فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان تا سقف 
شش هزار یورو با نرخ توافقی در شعب منتخب ارزی پنج 
بانک مجاز است.به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعالم کرده 
است: به منظور پاسخ گویی به نیاز های ارزی و تسهیل در 
تأمین ارز به صورت اســکناس در ســرفصل های مصارف 
ارزی، ترتیبات فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان، 
1۰ آذر ماه به بانک های ملی ایران، ســپه، تجارت، ملت و 
صادرات ایران ابالغ شد. بر این اساس بازرگانان )اشخاص 
حقیقی( از امروز می توانند با ارائه »کارت بازرگانی دارای 
حداقل یک ماه اعتبار« و »گواهی ســابقه فعالیت تجاری 
از وزارت صنعت، معدن و تجــارت )حداقل به مدت یک 
سال(« به متصدیان شــعب منتخب بانک های یاد شده، 
نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف شش هزار 
)6,۰۰۰( یورو یا معادل آن به ســایر ارز ها در سال با نرخ 

توافقی اقدام کنند.

جهاد مالی برای ایجاد رونق و برابری؛
پارسیان بیش از 27.۶00 میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه طی 
هشت ماهه امسال پرداخت کرد

نگاهی به عملکرد بانک پارســیان طی سال های گذشته نشان 
می دهد؛ این بانک عالوه بر مشارکت در تأمین مالی طرح های 
کالن اقتصادی در حوزه تولید محصوالت استراتژیک و زیربنایی، 
همواره در تالش برای تحقق توسعه متوازن و محرومیت زدایی 
مناطق مرزی و کم برخوردار بوده است.به همین علت همواره 
نقش برجسته ای در طرح های اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری 
بخصوص در بخش روستایی داشــته است. ضمن اینکه بانک 
پارســیان در راستای عمل به بندهای تبصره 16 قانون بودجه 
14۰1 و همگامی باسیاســت های دولت تسهیالت مختلفی در 
بخش های ازدواج، فرزند آوری، اشتغال زایی و غیره به متقاضیان 
پرداخت کرده اســت.گزارش های آماری منتشرشــده نشــان 
می دهد؛ پارســیان از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه 14۰1، 
به منظور اجــرای قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت 
بالغ بر 1۰ هزار و 8۳۳ فقــره وام فرزند آوری به مبلغ 4هزار و 
۲6 میلیارد ریال و در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به 
تشکیل آن و تسهیل ازدواج جوانان حدود 8 هزار و ۳۳۹ فقره 
وام ازدواج بــه مبلغ 11 هزار و ۲۰8 میلیارد ریال به متقاضیان 

پرداخت کرده است.

خرید و فروش ارز در خیابان جرم است؟

فشار به بازار ارز زیاد شد
در حالــی بازار ارز امــروز کار خود را آغاز کــرده که روی لبه 
حساس قیمتی قرار دارد و هر تکانی احتماال قیمت دالر را وارد 
کانال جدید خواهد کرد.مریم فکری: بازارساز تمام توان خود را 
به کار بســته تا بلکه بتواند جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد. گفته 
می شــود جدیدترین تصمیم ارزی بانک مرکزی امروز اجرایی 
خواهد شــد، به نحوی که از امــروز 1۲ آذر ماه تجار می توانند 
برای خرید ارز تا ســقف 6 هزار یــورو به بانک های ملی ایران، 
سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران مراجعه کنند.براساس اعالم 
این بانک، برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف 
فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی 
معتبر، از ۲ هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافته است.مصطفی 
قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی ضمن اعالم این خبر گفت: 
بازرگانان)اشخاص حقیقی( می توانند از 1۲ آذر 14۰1 با ارائه 
»کارت بازرگانی دارای حداقل یک ماه اعتبار« و »گواهی سابقه 
فعالیت تجاری از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، حداقل به 
مدت یک سال« به متصدیان شعب منتخب بانک های یاد شده، 
نســبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف 6 هزار یورو یا 
معادل آن به ســایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام کنند.به 
گفته سخنگوی بانک مرکزی، این امکان به محض مهیا شدن 
امکان استعالم کارت های بازرگانی، فروش اسکناس در سرفصل 
مزبور برای صرافی های مجاز نیز میسر خواهد شد.هفته گذشته 
نیز مصطفی قمری وفا، ســخنگوی بانک مرکزی در حســاب 
توئیتری خود نوشــت: با هدف تســهیل خرید و فروش ارز به 
صورت اسکناس در شبکه صرافی های عضو بازار متشکل، سقف 
مجاز صرافی ها بــرای دریافت روزانه ارز مورد نیاز از بانک، 5۰ 
درصد افزایــش یافت و از 1۰۰ هزار یورو بــه 15۰ هزار یورو 
رســید.بنا به این گــزارش، بانک مرکزی از نیمه دوم امســال 
تاکنــون برای مهار قیمت ارز و کنترل بــازار، اقدام هایی چون 

راه اندازی ســامانه نوبت دهی اینترنتی برای دریافت ارز، فروش 
اوراق ارزی و… را اجرایی کرده اســت، اما کارشناســان اعتقاد 
دارند که باید شرایط به گونه ای پیش رود که نرخ تورم کاهش 
یابد تا بازار ارز نیز تغییر رفتار دهد.تحلیلگران اقتصادی عنوان 
می کنند که ریسک های بازار موجب شده که مردم برای حفظ 
ســرمایه های خود به سمت خرید سکه و ارز بروند و به همین 
دلیل، این دو کاال در بازار در مسیر جهشی قرار گیرند.گزارش 
نقدینگی کشور که در هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که 

سهم پول از نقدینگی  افزایش پیدا کرده است. این گزارش یک 
هشدار تورمی برای بازارهای موازی است.در این میان، خریدو 
فروش ارز در خیابان جرم تلقی می شود. در این ارتباط، افرادی 
که با حضور در کنار خیابــان و … اقدام به خرید یا فروش ارز 
به شــهروندان در خارج از این چرخه می کنند، مرتکب عملی 
مجرمانه شده اند.در همین رابطه رییس پلیس امنیت اقتصادی 
تهــران بزرگ درباره ممنوعیت فروش ارز در کنار خیابان یا به 
عبارتی دستفروشی ارز گفته اســت: هرگونه خریدوفروش ارز 

در خارج از شــبکه صرافی و بانکی داللی محسوب شده و جرم 
اســت. بنابراین افرادی که با حضور در کنار خیابان و … اقدام 
به خرید ارز از شــهروندان یا فروش ارز به شهروندان در خارج 
از این چرخه می کنند مرتکب عملی مجرمانه شــده اند.هدایت 
بهرامی با بیان این که الزم اســت شهروندان نیز برای تهیه ارز 
موردنیاز خود یا حتی فروش ارز خود به صرافی ها و بانک های 
مجاز مراجعه کنند، عنوان کرده؛ معامله ارز حتما باید در شبکه 
بانکی و صرافی های مجاز انجام شــود.او درباره اینکه برخی از 
دالالن ارزی ادعــا می کنند که فروش جزئــی ارز یا اصطالحا 
خرده فروشــی آن بالمانع است، متذکر شــده؛ چنین مواردی 
صحیح نیست. برخی از این افراد ادعا دارند که فروش کمتر از 
1۰ هــزار دالر، یا مثال 1۰۰۰ دالر نیازی به صرافی و … ندارد. 
چنین مواردی اصال صحیح نیســت و اگر ثابت شود که فردی 
داللی کرده در واقع مرتکب اقدام مجرمانه شده و با وی برخورد 
خواهد شد.از سوی دیگر، با توجه به نزدیکی قیمت دالر آزاد با 
سقف تاریخی قیمت خود به هم نظر می رسد بازارساز نظارت را 
افزایش داده و با انتظامی کردن فضای حاکم بر بازار، به دنبال 
کنترل قیمت هاســت. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند که 
انتظار رشــد نرخ ارز با سیاست ســخت گیرانه بازارساز در اول 

هفته کم خواهد بود.

دالر 1.4 درصد گران شد
عملکرد یک هفته ای بازار ارز، از گران شدن 5۰5 تومانی قیمت 
دالر حکایــت دارد، به طوری که هر دالر آمریکا با رشــد 1.4 
درصــدی به ۳5 هزار و ۷۹5 تومان رســید.در این میان، روند 
بازار ارز از ابتدای پاییز تاکنون نشان می دهد که 4 هزار و 1۲۹ 
تومان گران شده است. هر دالر آمریکا در ابتدای پاییز ۳1 هزار 

و 666 تومان بود.

بازار طال و ســکه در حالی وارد دوازدهمین 
روز آذرمــاه می شــود که طــی یک هفته 
گذشته با رشــد 4.۹ درصدی قیمت طال و 
4.4 درصدی سکه امامی روبه رو شده است.

مریم فکری: بازار طال و سکه طی یک هفته 
گذشته همراه با نوسان قیمت دالر، در مسیر 
صعودی قرار گرفت.این شرایط در حالی در 
بازار طال و ســکه حاکم بود که قیمت اونس 
طــال نیز در بــازار جهانی طــی یک هفته 
گذشته در حدود 4۰ دالر و به عبارتی، ۲.۳ 
درصد گران شــد. در حال حاضر هر اونس 
طــال در بازار جهانی یک هــزار و ۷۹5 دالر 

قیمت دارد.

طال 4.9 درصد گران شد
عملکرد یــک هفته ای بازار طــال، از گرانی 
۷۳ هزار و ۹۰۰ هزار تومانی هر گرم طالی 
18عیار حکایــت دارد.هم اکنــون هر گرم 
طالی 18عیــار در بازار یک میلیون و 5۷۷ 
هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که نشــان از 
افزایش 4.۹ درصــدی قیمت طال در طول 
یــک هفته دارد.هر گرم طــالی 18عیار در 
ابتدای معامالت هفته گذشــته یک میلیون 
و 5۰۳ هزار و 4۰۰ تومان بود.دو پیش بینی 

از بازار طال و ســکه در هفته آینده/ سکه به 
قله جدید رسید

سکه 4.4 درصد گران شد
در این میان، روند بازار نشــان می دهد که 
قیمت هر قطعه ســکه امامی در طول یک 
هفته گذشته رشد ۷۳۹ هزار تومانی را تجربه 
کرده اســت.هر قطعه سکه امامی در ابتدای 
معامالت هفته گذشــته 16 میلیون و 654 
هــزار تومان تومان بود که در حال حاضر به 
1۷ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان افزایش یافته 
است. این تغییرات قیمتی، نشان از رشد 4.4 
درصدی قیمت سکه امامی دارد.اما در مدت 
یک هفته گذشــته قیمت سکه بهار آزادی 

۷۹۹ هزار تومان، نیم سکه 58۰ هزار تومان، 
ربع سکه 58۰ هزار تومان و سکه گرمی 1۰۰ 
هزار تومان گران شده است.در حال حاضر در 
بازار هر قطعه سکه بهار آزادی 16 میلیون و 
6۳۳ هزار تومان، نیم سکه ۹ میلیون و 56۰ 
هزار تومان، ربع سکه 6 میلیون و 55۰ هزار 
تومان و ســکه گرمی ۳ میلیون و 515 هزار 

تومان قیمت دارد.

بازار چه مسیری را دنبال می کند؟
اما بازار طال و سکه در هفته آینده چه روندی 
را سپری خواهند کرد؟ در همین رابطه، نادر 
بذرافشان، رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
می گوید: در گذشته با افزایش قیمت ها در 

بازار سکه و طالی داخلی و همچنین افزایش 
قیمت طال در بازارهای جهانی، تقاضا افزایش 
پیدا می کــرد و بر التهاب هــا می افزود، اما 
خوشــبختانه این بار روند صعودی قیمت ها 
در هفته هــای گذشــته منجر بــه افزایش 
تقاضا نشــد.به گفته او، بازار در حال حاضر 
روال عادی خــود را طی می کند و تقاضای 
کاذب ایجاد نشــده است.بذرافشان به ایسنا 
تاکید کرد: چنانچه نظارت بیشتری در رابطه 
با نرخ ارز و کنترل آن توســط بانک مرکزی 
صورت گیرد و همچنین سیاســت ها مبنی 
بر انتشــار اوراق سکه در بورس کاال ادامه دار 
باشــد و قیمت اعالمی از بازار داخل فاصله 
بیشتری )پایین تر از قیمت در بازار( بگیرد، 
می توانــد نقش مهمی در روند ثبات و حتی 
کاهش قیمت ها در بازار آزاد داشــته باشد.

اتحادیه  محمد کشــتی آرای، رییس اسبق 
طال و سکه نیز گفت: داد و ستدها تا اواسط 
هفته گذشته روال عادی داشت، اما با افزایش 
قیمت، روند هیجانی پیدا کرد و این هیجان 
باعث شد حباب سکه افزایش یابد.وی عنوان 
کــرد: به طور معمول هنگامــی که در پایان 
هفته نوسان قیمت ها را داشته باشیم، به نظر 
نمی رسد قیمت ها تا روز دوشنبه ادامه داشته 
باشد، چون بازارهای جهانی تعطیل می شود.

کشــتی آرای متذکر شد: پیش بینی می کنم 
کــه بانک مرکزی طی روزهای آینده بازار را 

مدیریت کند و قیمت ها کنترل شود.

رشد 4.9 درصدی قیمت طال و 4.4 درصدی سکه در یک هفته

 سکه به قله جدید رسید

قیمت بیت کوین )BTC( ســقوط کرد زیرا ارقــام بازار کار 
ایاالت متحده بیشتر از حد انتظار بود.به گزارش ایسنا به نقل 
از کریپتو، گزارش مشاغل ایاالت متحده نشان داد که افزایش 
شــدید نرخ بهره نتوانسته است افزایش تقاضا برای مشاغل 
را کاهش دهد و حقوق و دســتمزد غیرکشاورزی در نوامبر 
۲۰۲۲ از انتظارات تحلیلگران پیشــی گرفته و در مقایسه 
با ۲۰۰هزار نفر به ۲6۳هزار نفر رســیده است.رمزارزها در 
هفته اخیر ارتباط نزدیکی با بازارهای سهام نشان دادند زیرا 
صنعت پس از شکســت چندین شرکت دارایی دیجیتال با 
بحران اعتماد مواجه شــده است.با افزایش متوالی نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲، بیت کوین با انتشار گزارش 
مشــاغل ایاالت متحده در نوامبر ۲۰۲۲ که بازار کار قوی را 

نشان داد، دو درصد سقوط کرد و تقریبا به 16 هزار و 8۰۰ 
دالر رسید.حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی ۲6۳هزار نفر 
افزایش یافت که از تخمین داوجونز یعنی میزان ۲۰۰هزار نفر 
پیشی گرفت، در حالی که نرخ بیکاری با انتظارات ۳.۷درصد 
مطابقت داشت.افزایش حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی 
اندکی کمتر از افزایش تجدیدنظر شده در اکتبر ۲۰۲۲ یعنی 
۲84هزار نفر بود، در حالی که میانگین درآمد ســاعتی ۰.6 
درصد در مقایســه با برآورد ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در حالی که افزایش نرخ اشــتغال و دستمزدها به طور کلی 
به یک اقتصاد ســالم اشــاره دارد، دستمزدهایی که خیلی 
سریع رشد می کنند، به ویژه در شرایطی که تورم رکورددار 
اســت، فدرال رزرو را تشویق می کند تا به افزایش نرخ های 

بهره ادامه دهد تا اطمینان حاصل شــود که اقتصاد سقوط 
نمی کند.افزایش سیاســت ها یا نرخ هــای بهره باعث خنک 
شدن اقتصاد داغ می شود اما اگر بیش از حد تهاجمی انجام 
شود، می تواند به طور قابل توجهی اشتغال را کاهش دهد و 
اقتصاد را وارد رکود کند. ترس از رکود معموالً فشار فروش بر 
دارایی های پرخطر مانند رمزارزها و سهام را ایجاد می کند و 
قیمت ها را به قلمرو نزولی سوق می دهد.مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 858.۹8 میلیارد 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.85 
درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر ۳8.11 درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک 
روز ۰.1۳ درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲4 ســاعت گذشته ۳6.8۰ میلیارد دالر است 
که 1۳.۷6 درصد کاهش داشــته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۲.68 میلیارد دالر است که 

۷.۲۹ درصد از کل حجم ۲4 ســاعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۳4.۳۳ میلیارد دالر 
است که ۹۳.۳۰ درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

رئیس سازمان بورس:

همه خودروهای 
پرتیراژ قابلیت 
عرضه در بورس 
را دارند
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گزیده خبر

چرابایدنمماشاتراترجیحمیدهد؟
قمار خطرناک اردوغان برای حفظ قدرت

جنگدراوکراینواشنگتنراوادارکردهاستکهاولویتهایخودرادررابطه
باروابطخودباآنکاراتنظیمکند.ابوالفضلخدائی:مناطقشمالیعراقوسوریه
باردیگرمحلجوالنترکیهوهدفقراردادننیروهایکردشدهاست.مقامات
بلندپایهترکیهودررأسآنهارجبطیباردوغان،رئیسجمهوریاینکشور
همزمانباحمالتهواییبهانجامیکعملیاتزمینیدراینمناطقنیزتهدید
کردهاند.اهدافآنکاراازایناقداموتالشاردوغانبرایبدستآوردنبرگبرنده
درانتخاباتوهمچنینموضعآمریکانســبتبهاینحمالتازجملهمسائلی
اســتکهاندیشکدهکوئینسیدرتحلیلیبهزوایایآنپرداختهکهدرآنآمده
اســت:دوهفتهپیش،یکانفجارمهیبجادهایشلوغدراستانبولرالرزاندکه
منجربهکشتهشدنششنفروزخمیشدنبیشاز۸۰نفرشد.مقاماتترکیه
درعرضچندســاعت،)ی.پ.گ()یگانهایمدافعخلق(رامسئولاینحمله
مرگباردانستند،یکگروهُکردسوریکهازنزدیکباایاالتمتحدهدرمبارزهبا
داعشهمکاریکردهاست.واکنشترکیهقاطعانهبودهاست.آنکاراپسازمتهم
کردنواشنگتنبههمدستیدراینحمله،یکسریحمالتهواییعلیهاهداف
نظامیکردهادرعراقوشمالسوریهانجامدادهاستکهبرخیازآنهانیزتوسط
ســربازانآمریکاییاشغالشدهاست.بهنظرمیرسدکهآنحمالتتازهشروع
است.رهبرانترکیهاکنونمیگویندکهتهاجمزمینیقریبالوقوعاست،اقدامی
کهخصومتهارادرشمالشرقسوریهبهسطحیافزایشمیدهدکهاززمانی
کهایاالتمتحده،)ی.پ.گ(ومتحدانشاناکثریتنیروهایداعشرادرمنطقه
شکستدادنددیدهنشدهاست.گزارشهانیزنشانمیدهدکهواشنگتناخیرا
تعدادیســربازراازمرزعراقبهسوریهآوردهاست،بهاینمعنیکهنیروهای
آمریکاییممکناســتدرتیراندازیمتقابلگرفتارشوند.حمایتواشنگتناز
)ی.پ.گ(مدتهاستکهخاریدرچشمآنکارابودهاستکهمدعیاستاین
شبهنظامیانبهحزبکارگرانکردستان)پ.ک.ک(وابستههستند.درحالیکه
دومتحدناتوپککرایکسازمانتروریستیمیدانند،ایاالتمتحدهمعتقد
استکه)ی.پ.گ(یکگروهجداگانهبامنافعخوداست.اینتفاوتدردیدگاه
هاحداقلتاحدییکاقدامعملیازســویایاالتمتحدهاستکهبرایعقب
راندنداعشبهشــدتبهنیروهایســوریهدموکراتیکبهرهبری)ی.پ.گ(
تکیهکردهاســت.همانطورکهجانکربی،هماهنگکنندهارتباطاتراهبردی
شــورایامنیتملیکاخسفیداخیراابرازتاسفکرد،حملهترکیهعملیاتضد
داعشنیروهایدموکراتیکسوریهرا»محدودومحدودترخواهدکرد«.کربی
افزود:»مامیخواهیمبتوانیمفشاربرداعشراحفظکنیم«.بنابراظهاراتیک
سخنگویوزارتخارجهآمریکا،ایاالتمتحدهحمالتاخیرترکیهدرسوریهرا
تاییدنکردوافزودکه»ایاالتمتحدهازهمهطرفهامیخواهدتافوراًدرگیریها
راکاهشدهند.«اوتصریحکرد:»ماهمچنانبهمخالفتباهرگونهاقدامنظامی
کهاوضاعرادرسوریهبیثباتمیکند،ادامهمیدهیم.«جورجکافیروازموسسه
گولفاستیتآنالیتیکسمعتقداســتکهجنگدراوکراینواشنگتنراوادار
کردهاســتکهاولویــتهایخودرادوبارهتنظیمکند.ویبااشــارهبهنقش
کلیدیآنکارادرارائهتســلیحاتبهکییفوتسهیلمذاکراتبینطرفهای
درگیــر،گفت:دولتبایدنترکیهرامتحدبســیارمهمیدرقبالدرگیریدر
اوکراینمیداند.کاخســفیددرحالحاضرعالقهایبهتشــدیداوضاعترکیه
ندارد.بنابراین،واشنگتناحتماالًاستفادهازاهرمفشارقابلتوجهخودبرآنکارا
اجتنابخواهدکرد.ازجملهقراردادمعلقیکهترکیهراقادرمیسازدتاناوگانی
متشــکلاز۵۰جنگندهاف-۱۶جدیدخریداریکند.درعوض،رهبرانایاالت
متحدههمچنانازجنگجویانُکردوتُرکبرایکاهشتنشدعوتخواهندکرد.
ازبرخیجهات،ایننشــاندهندهپذیرشیکعملانجامشدهاست.مقامات
ترکیهتنهاکسانیهستندکهبهایننتیجهرسیدهاندکه)ی.پ.گ(پشتحمله
استانبولبودهاست.)سخنگویوزارتخارجهگفتکهایاالتمتحده»نمیتواند
ادعاهایترکیهمبنیبراینکهپککمسئولبودهاستراتأییدکند.«(اما،تا
حدی،اینمهمنیست.ترکیهمدتهاستکهحضورشبهنظامیانکرددرسوریه
رابهعنوانیکتهدیدبزرگبرایامنیتملیمیداندورهبرانآنکارادرماههای
قبلازبمبــاران،ایدهحملهزمینیجدیدرامطرحکــردهبودند.عالوهبرهمه
اینها،رجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیهباانتخاباتدشــواریدرژوئن
آیندهروبروخواهدشــدوعدمپاسخگوییقاطعبهحملهدرترکیه،مسئولیت
مهمیبرایرئیسجمهورازقبلدرگیرخواهدبود.همانطورکهسیبلاوکتای،
کارشــناسترکیهاخیراًاستداللکرد،»شکســتانتخاباتییکنتیجهبسیار
محتملبرایاردوغاناست.«ترکیهازدیگراندستورنمیگیرد.اوکتاینوشت:
مایکبازیگرکلیدیدرمنطقهوسازندهسیاستخارجیخودهستیم.وضعیت
درشــمالشرقســوریهنیزبراییکیدیگرازموضوعاتداغانتخاباتیحیاتی
اســت:پناهندگانسوری.باادامهبدترشدنبحراناقتصادیترکیه،بسیاریاز
رأیدهندگاننســبتبهچندمیلیونآوارهســوریکهآنکاراازسال۲۰۱۱از
آنهااستقبالکردهاست،خشمگینشدهاند.درحالیکهوضعیتدربسیاریاز
مناطقسوریهبرایبازگشتپناهجویانبسیارخطرناکاست،اردوغانپیشنهاد
کردهاستکه»یککریدورامن«درشمالشرقکشورایجادشودتاآنهابتوانند
بهکشورشانبازگرداندهشوند.برایآنکارا،اینبهمعنایخالصشدنازحضور
)ی.پ.گ(درمنطقهاستکهبهمقاماتترکیهمنفعتبیشتریبرایایجادیک
منطقهحائلبینترکیهودشــمنانُکردخودمیدهد.درهمینحال،گزارش
شــدهاستکهروسیهنیزتالشکردهاستترکیهراازیکحملهتمامعیاردر
سوریهمنصرفکند.مسکوپسازدرخواستاولیهبرایتهاجممحدود،اکنون
از)ی.پ.گ(میخواهدتاکنترلمنطقهحائلرابهدولتدمشــقکهتوســط
متحدروسیهبشاراسدرهبریمیشود،واگذارکند.گزارشهایخبریحاکی
ازآناســتکهکادرهای)ی.پ.گ(برســرانجاماینتوافقاختالفنظردارند
وبرخــیهنوزامیدوارندکهایاالتمتحدهراهیبرایجلوگیریازحملهترکیه
پیداکند.و)ی.پ.گ(تنهانیستکهبهتغییرسیاستخوددرقبالدمشقفکر
میکند.اردوغانهفتهگذشــتهدریککنفرانسمطبوعاتیگفتکهباوجود
اینکهترکیهازسال۲۰۱۱بهرهبریمبارزهباحکومتسوریهکمککردهاست،

آمادهدیداربااسداست.

اسنودن پاسپورت روسیه را گرفت
»ادوارداسنودن«افسرسابقسیاوآژانسامنیتملیآمریکاکهامسالتابعیت
روســیراازطرفرئیسجمهوریروســیهدریافتکردهبود،پاسپورتروسی
خــودراهمدریافتکرد.بهگزارشایســنا،»آناتولیکوچرنا«وکیلاســنودن
جمعهدرگفتوگوباشــبکهاینترفکسگفتکهاینافشــاگرآمریکاییبرای
اینکهیکشــهروندتماموکمالروسیشود،همچنینطبققانونسوگندیاد
کرد.کوچرناخاطرنشانکرد،ازآنجاییکهاسنودناکنوندارایگذرنامهروسی
اســت،نمیتواناورابهصورتقانونیبههیچکشورخارجیکهبهدنبالطرح
اتهامعلیهاوهســتند،تحویلداد.اسنودندرایاالتمتحدهمتهمبهجاسوسی
وسرقتاموالدولتیاست.هنگامیکهدراواخرسپتامبربهاسنودنشهروندی
اعطاشد،ایننگرانیایجادشدکهاینافشاگربهارتشروسیهفراخواندهشدهو
برایجنگدراوکراینفرستادهشود.بااینحالوکیلاوتوضیحدادکهگرچه
اسنودناکنونازنظرفنیشهروندروسیهودرسنانجامخدمتنظامیاست.

سفر تاریخی ماکرون به نیواورلئان آمریکا و دیدارش با ماسک
امانوئلماکرونباسفربهایالتلوئیزیانایآمریکاکهپیوندتاریخیبافرانسویهادارد،تبدیلبهاولینرئیسجمهورفرانسهشدکهازسال۱۹۷۶تا
کنونبهآنجاسفرمیکند.بهگزارشایسنا،بهنقلازخبرگزاریآسوشیتدپرس،امانوئلماکرون،رئیسجمهورفرانسهدرحالیروزجمعهواردایالت
لوئیزیانایآمریکاشدکهاینایالتدارایپیوندهایتاریخیباکشورشاستویکیازاهدافماکرونازاینسفرتاکیدبرروابطدیرینهفرهنگیدو
طرفوگفتگوبرسرسیاستگذاریدرحوزهانرژیوتغییراتآبوهواییبودهاست.امانوئلماکرون،رئیسجمهورفرانسهدرجریانسفرشبهشهر
نیواورلئانبارهبرانسیاسیاینایالتدیدارکرد،درمحلهتاریخیفرانسویدرقلبشهرنیواورلئانقدمزد،ایستادهوبارهگذرانصحبتکردهوباآنهادستداد.ایناولین
سفریکرئیسجمهورفرانسهبهلوئیزیانااززمانسفروالریژیسکاردستن،رئیسجمهوراسبقفرانسهبهشهرهایالفایتونیواورلئاندرسال۱۹۷۶است.غیرازماکرونو

ژیسکاردستن،شارلدوگلنیزدرسال۱۹۶۰بهایالتلوئیزیاناسفرکرد.

کرملین:
 شرایط بایدن برای مذاکرات صلح اوکراین 

غیرقابل قبول است
سخنگویکرملینگفتکهروسیهبرایحلوفصلبحراناوکراینیکمسیر
دیپلماتیکراترجیحمیدهداماتســلیمپیششرطهایآمریکابرایمذاکرات
نمیشود.بهگزارشایسنا،بهنقلازخبرگزاریراشاتودی،»دیمیتریپسکوف«
سخنگویریاستجمهوریروسیهگفتکهاظهاراتجوبایدن،رئیسجمهوری
آمریکامبنیبراینکهمذاکراتتنهادرصورتیممکناستکهوالدیمیرپوتین،
رئیسجمهوریروســیهازاوکراینخارجشــود،امریاستکهمسکونخواهد
پذیرفت.پســکوفتوضیحداد:»عملیاتنظامیویــژهادامهدارد.باایناوصاف،
رئیسجمهورپوتینبرایمذاکراتآمادهبوده،هســتوخواهدبود.قطعامسیر
ترجیحیمابرایتامینمنافعمان،یکدیپلماسیمسالمتآمیزاست.«اظهارات
سخنگویکرملین،واکنشــیبهصحبتهایروزپنجشنبهبایدندرکنفرانس
خبریمشترکباامانوئلماکرون،رئیسجمهوریفرانسهاست.بایدنگفتهبود:
منآمادهگفتوگوباآقایپوتینهســتم،امادرصورتیکهتمایلیدراوباشد
کهبخواهدبهدنبالراهیبرایپایاندادنبهاینجنگباشــد.اوهنوزچنین
کارینکردهاست.تنهاراهپایاندادنبهاینجنگ،راهحلمنطقیاست،اینکه
پوتینازاوکراینخارجشود.بااینحالپسکوفگفتکهدرحالحاضرشرایط
مذاکرهواشــنگتنومسکودربارهاوکراینمهیانیست.اوافزود:»ایاالتمتحده
هنوزسرزمینهایجدید]اراضیجداکردهازاوکراین[راکهبهفدراسیونروسیه
پیوستهاندبهرسمیتنمیشناســدومطمئناًاینامرجستجوبرایزمینههای
احتمالیگفتوگورابسیاردشوارترمیکند.«روسیهدرهمیناواخرسعیکرده
چهارمنطقهاوکراینرابعدازبرگزاریرفراندومهاییبهخاکخودضمیمهکند.
کییفاینرایگیریرا»ساختگی«خواندهوتاکیدکردکهتازمانیکهنیروهای
روســیهبهمواضعقبلازسال۲۰۱۴بازگردند،بهجنگباروسیهادامهخواهد
داد.بایدنهمبهتامینمالیوتســلیحاتیارتشاوکراین،تاهرزمانکهطول

بکشد،قولدادهاست.

وندیشرمن:
احتمال جنگ در تنگه تایوان وجود دارد

معاونوزیرامورخارجهآمریکاتاکیدکرد،واشــنگتن
همچنانبهصلحوثباتدرتنگهتایوانمتعهداســت
امااحتمالوقوعیکجنــگنیزوجوددارد.بهگزارش
ایســنا،بهنقلازخبرگزاریاسپوتنیک،وندیشرمن،
معاونوزیرامورخارجهآمریکادرجریانسخنرانیدر
دانشگاهآمریکاگفت:براینزدیکبه۵۰سالدرتنگه
تایوانصلحداشتهایمومیخواهیماینصلحوثباتراحفظکنیمامابهاعتقاد
منباوجودشــیجینپینگ،رئیسجمهوریچیندرراساموراحتمالوقوع
یکجنگوجوددارد.کاخسفیددراکتبرسالجاریمیالدیاعالمکردهبودکه
حفظصلحوثباتدرسراسرتنگهتایوانبهنفعآمریکاستوواشنگتنهمچنان
بهسیاستچینواحدوقانونروابطتایوانمتعهداست.همچنیندراکتبرسال
جاریمیالدی،شیجینپینگدرآغازبیستمینکنگرهحزبکمونیستچین
اعالمکردهبودکهپکنصادقانهبهدنبالاتحادمجددصلحآمیزباتایواناســت
امابرایرســیدنبهاینهدف،اســتفادهاززورنیزیکیازگزینههایرویمیز

خواهدبود.

پس از 30 سال

رونماییازجدیدترینبمبافکنرادارگریزهستهای
پسازســالهاتالشبرایمدرنسازیوتوسعهمخفیانه،در
نهایتجدیدترینبمبافکنرادارگریزهستهایآمریکارونمایی
شــدکهگمانمیرودپاســخیبهدورنماییکدرگیریدر
آیندهباچینباشــد.بهگزارشایســنا،بهنقلازپایگاهخبری
هیــل،»بــی-۲۱ریــدر«)Raider۲۱-B(اولیــنهواپیمای
بمبافکنجدیدآمریکاییدربیشاز۳۰ســالگذشتهاست.
تقریباًتمامجنبههایاینبرنامهبهصورتمحرمانهجلورفت
بطوریکهپیشازرونماییروزجمعهازآندریکیازتأسیسات
نیرویهواییآمریکادرکالیفرنیا،تنهاتصاویرسهبعدیازاین
هواپیمایجنگیمنتشــرشــدهبود.درنگاهاول،اینتصاویر
نشــانمیدهدکههواپیمای»Raider«یاهمان»مهاجم«به
لحاظظاهریشبیهبمبافکنرادارگریزهستهایسیاهمعروف
به»Spirit۲-B«یاهمان»شــبحبی-۲«اســتکهدرنهایت
جایگزینآنخواهدشــد؛امابهگفتهمقاماتپنتاگون،درون
اینبمبافکنکامالمتفاوتاست.بهگفتهواردن،مدیراجرایی
شــرکت»نورثروپگرومنبی-۲اســپیریت«روشعملکرد
داخلیاینبمبافکنازنظرقابلیتمحاســباتیدرمقایسهبا
شــبحبی-۲بسیارپیشرفتهترشدهاســت.برایناساس،این
بمبافکــنبســیاررادارگریزترازنمونهقبلیخوداســت.این
بمبافکن،بخشیازتالشهایپنتاگونبرایمدرنسازیهر
سهبخشسهگانههســتهایخوداستکهشاملموشکهای
بالستیکهســتهایمخصوصسیلویموشکیوکالهکهای
مخصوصزیردریاییمیشــود.ایندرحالیستکهآمریکااز
کمپینهایضدتروریسمچنددههاخیرخود،بهسمتمقابلهبا
مدرنسازیسریعنظامیچینتغییرمسیردادهاست.پنتاگون
اینهفتهدرگزارشســاالنهاشبااشــارهبهچینگفت،این
کشــوردرمسیردستیابیبه۱۵۰۰ســالحهستهایتاسال
۲۰۳۵قــرارداردودســتاوردهایآندرمافوقصوت،جنگ

ســایبری،قابلیتهایفضاییوسایرحوزهها»پرتبعاتترینو
سیســتماتیکترینچالشبرایامنیتملــیایاالتمتحدهو
سیستمآزادوبازبینالمللی«است.درسال۲۰۱۵درزمانیکه
پنتاگونخبرقراردادساختریدررااعالمکرد،دبورالیجیمز،
وزیرنیرویهواییآمریکاگفت:مابرایقرنبیســتویکمبه
یکبمبافکنجدیدنیازداشتیمکهبهمااجازهدهدتهدیدهای
بســیارپیچیدهتریرابپذیریم،مانندتهدیداتیکهمیترسیم
روزیازســویچینوروسیهباآنهاروبروشویم.بی-۵۱دوام

بیشتریداردومیتوانداینتهدیداترارفعکند.کتیواردن،
مدیراجراییشرکتســازندهریدرگفت:درحالیکهممکن
استریدرشــبیهبی-۲باشد،پسازورودبهداخلآن،دیگر
خبریازشباهتهانیست.روشعملکردداخلیآندرمقایسه
بابی-۲بسیارپیشــرفتهاست،زیرااینفناوریازنظرقابلیت
محاسباتیبسیارپیشرفتکردهکهاکنونمیتوانیمدرنرمافزار
بی-۲۱تعبیهکنیم.واردنبهجزئیاتاینفناوریهااشارهنکرد
اماگفتکهاینبمبافکنرادارگریزترخواهدبود.درحالحاضر

شــشبمبافکنبی-۲۱ریدردردستساختاست.نیروی
هواییآمریکادرنظرداردتا۱۰۰بمبافکنازایننوعبسازدو
برایاستفادهباتسلیحاتهستهایوبمبهایمتعارفوبرای
اســتفادهبایابدونسرنشــینبهرهبرداریکند.البتهدرمورد
»شبحبی-۲«نیزقراربودهمینتعدادساختهشودکهباتوجه
بهفروپاشیاتحادجماهیرشورویوتغییرفضایامنیتیجهان،
درنهایتتنها۲۱عددازآنهاساختهشدوبهدلیلهزینههای
باالینگهدارینیز،همهبمبافکنهای»شبحبی-۲«عملیاتی
نشدند.ســاختاینبمبافکناززمانانعقــادقراردادتااولین
رونماییفقطهفتســالشد.دیگربرنامههایجدیدجنگنده
وکشتیهاچنددههطولکشیدهبود.هزینهاینبمبافکنها
مشخصنیست.پیشتردرســال۲۰۱۰نیرویهواییآمریکا
هزینهخرید۱۰۰بمبافکنراچیزیحدود۵۵۰میلیوندالر
بــرایهرکدامبرآوردکردهبودکهچیزیحدود۷۵۳میلیون
دالرامروزمیشــود،امادرحقیقتمشخصنیستکهنیروی
هواییآمریکاچقدرهزینهمیکند.اینبمبافکنریدرتاسال
۲۰۲۳رســمااولینپروازخودراانجامنخواهدداداماعملکرد
آنبااستفادهازیکدوقلویدیجیتالکهدرواقعکپیمجازی
ازآنچهرونماییشده،بهشمارمیرود،موردمحکقرارگرفته
اســت.اینهواپیماهایجنگیرادارگریزکــهزمانطراحیتا
تولیدشــانتنهاهفتسالبهطولانجامیده،قابلیتهدایتبا
سرنشینوبدونسرنشینرادارند.هزینهتولیداینبمبافکنها
اعالمنشدهاماباتوجهبهسفارشاتقبلینیرویهواییآمریکا،
برآوردمیشودهزینههرکدامازآنهادرحدود۷۵۰میلیون
دالرباشــد.نامبمبافکــنجدید»مهاجمبــی-۲۱«ازاولین
عملیاتهواییآمریکاعلیهژاپندرســال۱۹۴۲گرفتهشده
اســت.مهاجمبی-۲۱بهلحاظاندازهکوچکترازشبحبی-۲

خواهدبودوالبتهبربردآنافزودهشدهاست.

وزیرامورخارجهآمریکابااینتوجیه
کهگــروهواگنــرآزادیمذهبیدر
جمهوریآفریقــایمرکزیراتهدید
میکند،شــرکتنظامیخصوصی
روسیرادرگروهداعش،شاخههای
القاعدهوطالبانقــرارداد.بهگزارش
ایســنابهنقلازراشــاتودی،آنتونی
بلینکن،وزیرخارجهآمریکا،واگنررا
»ماهیتیمــوردنگرانی«اعالمکردو
آنرادرفهرستیمشابهباگروههای
وابســتهبهداعشدرغربوشــمال
آفریقــا،جنگجویاننصرتاالســالم
درمالی،بوکوحرامنیجریه،الشــباب
سومالی،حوثیهاییمنوهمچنین
هیئتتحریرالشــام-شبهنظامیان
ضددولتــیالقاعدهدرســوریه-و

طالبانافغانســتانقــرارداد.بلینکن
گفت:»اعالمایــنطرحهامطابقبا
ارزشهاومنافــعمابرایحفاظتاز
امنیتملیوپیشبردحقوقبشردر
سراســرجهاناست.«کشورهاییکه
بهطــورموثرازاینپادمانوســایر
انســانیمحافظتمی حقوقهــای

کنند،شــرکایصلحآمیــز،باثبات،
موفقتروقابلاعتمادترآمریکانسبت
بهکشــورهاییهستندکهاینکاررا
نمــیکنند.ایننامگذاریبراســاس
قانونبینالمللیآزادیمذهبیاست،
قانونیکهدرسال۱۹۹۸تصویبشد
ویکدفترویژهبــرایآندروزارت

امــورخارجهآمریکاایجادشــد.این
اقدامبهدنبالشــایعاتیدررسانهها
مبنیبــراینکهایاالتمتحدهممکن
اســتواگنررابهعنوانیکسازمان
انجامشد، تروریســتیمعرفیکند،
اقدامیکهبهعنــواننوعی»الفر«)
Lawfaren(علیهمسکودردرگیریبر

سراوکراینپیشنهادمیشود.
الفردرواقعاســتفادهازسیستمهاو
نهادهایقانونیبرایآسیبرساندن
یــامشــروعیتزداییازطرفمقابل
یــاجلوگیریازاســتفادهیکفرداز
حقوققانونیخوداست.عالوهبراین
گروهها،بلینکن،میانمار،چین،کوبا،
اریتره،ایران،نیکاراگوئه،کرهشمالی،
عربستانسعودی، روسیه، پاکستان،
تاجیکستانوترکمنستانرابهعنوان
»کشــورهایموردتوجهویژه«برای
آزادیمذهبیفهرستکرد،الجزایر،
کوموروویتنامدر»لیســتنظارت

ویژه«قرارگرفتند.

آمریکا گروه »واگنر« روسیه را با داعش، القاعده 
و طالبان یکی دانست

تهران-ایرنا-اوالوفشــولتزصدراعظمآلماندریک
گفتوگویتلفنیباپوتینضمنمحکومکردنحمالت
روسیهبهزیرساختهایانرژیاوکراین،ازویخواست
نیروهایخودرابرایرسیدنبهیکراهحلدیپلماتیک
خارجکند.بهگزارشروزشــنبهایرنابهنقلازشبکه
خبرییورونیوز،»اوالفشــولتز«صدراعظمآلمانروز
گذشــتهاز»والدیمیرپوتین«رئیسجمهوریروسیه
خواســتنیروهایخــودراازاوکراینخارجکندتابه
یکراهحلدیپلماتیکبرســرجنگاوکرایندست

پیــداکنند.صدراعظــمآلماندریکگفــتوگوی
تلفنییکســاعتهباپوتین،حمالتهواییروسیهبه
زیرساختهایغیرنظامیاوکراینرامحکومکردوبر
عزمکشــورشبرایحمایتازاوکراینیهادرتضمین
تواندفاعیآنهادربرابرروســیهتاکیدکرد.»اســتفن
هیبسترایت«ســخنگویدولتآلماندراینخصوص
تاکیدکرد:برلینمصممبهادامهحمایتازاوکرایندر
برابرحمالتروســیهاست.شولتزدراینتماستلفنی
ازپوتینخواســتتاهرچهزودترنیروهایخودرااز

اوکراینخارجکند،امارئیسجمهوریروســیهازاین
گفتوگوبرایمحکومکــردنجبههغربدراوکراین
اســتفادهکردوگفتکهحمالتعلیهزیرساختهای
انرژیاوکراین»ضروریواجتنابناپذیر«است.کرملین
دربیانیــهایپسازتماسصدراعظمآلماناعالمکرد:
روسیهمدتهاســتازحمالتموشکیبادقتباالبه
اهدافخاصیدراوکرایناجتنــابکرده،امااقدامات
اخیرمسکودرمواجههباحمالتتحریکآمیزکییف

ضروریواجتنابناپذیراست.

شولتز خطاب به پوتین:

 نیروهای خود را از اوکراین خارج کنید

تهــران-ایرنا-عربســتانســعودیروز۹
دسامبر)۱۸آذر(میزباناجالسسرانچین
واعرابخواهدبودکههمزمانباسفررئیس
جمهوریچینشدهاست.بهگزارشایرنااز
پایگاهخبری»میدلایســتمانیتور«،سفر»شیجینپینگ«رئیسجمهوری
چینمصادفبانشســتسراناعرابدرعربســتانسعودیدرتاریخ۹دسامبر
شــدهاست.بهگفته۲دیپلماتو۴منبعآگاهقراراستهیاتچینیبهرهبری

رئیسجمهوریاینکشورروز۷دسامبر)۱۶آذر(واردعربستانسعودیشوند.
همچنینقراراستدههاتوافقنامهوتفاهمنامهباچندینکشورعربیدرزمینه
انرژی،امنیت،ســرمایهگذاریامضاشود.عالوهبرآنسطححضورنمایندگانو
هیاتهابســتگیبهتصمیمهرکشوردارد؛ایندرحالیاستکهانتظارمیرود
بسیاریازرهبرانکشورهایعربدرایناجالسشرکتکنندوبقیهکشورهانیز
دســتکموزرایخارجهخودرابرایحضوردرایننشستبفرستند.ایناجالسو
دیداررئیسجمهوریچینازعربستاندرپیروابطپشتپردهریاضوواشنگتن

وتصمیمیکــهاوپکپالسبرایقطعتولیدنفتخودتا۲میلیونبشــکهدر
روزگرفــتوهمچنیندرمقابلدرخواســتهایدولتجــوبایدنبرایتغییر
وبرعکسکردناینتصمیمانجاممیشود.عربســتانسعودیواماراتمتحده
عربیهمچنیندربرابرفشار»انتخابیکطرف«باتوجهبهروابطشانباچین
وروســیهمقاومتکردند.خبرهایایناجالسهمچنینمنجربهانتشارگزارشی
ازسویپنتاگونشدکهدرآنتاکیدکردپکنبهشکلقابلمالحظهایتالش

هایشرابرایگسترشمناسباتباکشورهایخاورمیانهافزایشدادهاست.
دراینگزارشســاالنهپنتاگوندرباره»قدرتارتشچین»آمدهاست:»منافع
اقتصادیپکــندرمناطقیهمچــونآفریقا،آمریکایالتین،آســیایمیانهو
خاورمیانهدرحالگســترشاست.بهنظرمیرسدشاهدتمرکزبیشترچیندر

گسترشپروژههایعملیاتیجهانیباشیم.«

ریاض میزبان نشست سران چین و اعراب

رئیس جمهوری چین در راه عربستان
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پژوهشــگران چین، نوعی ساعت هوشــمند ابداع کرده اند که می تواند 
سالمتی گاوها را مورد بررسی قرار دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی 
میل، طیف گسترده ای از فناوری های پوشیدنی عجیب و شگفت انگیز، از 
شلوارهای ارتعاشی یوگا گرفته تا خالکوبی های هوشمند موقت، سرفصل 
اخبار را در سال های اخیر به خود اختصاص داده اند. اکنون، یک پژوهش 
جدید ادعا کرده اســت که گاوها نیز می توانند از فناوری های پوشیدنی 
در مزارع آینده اســتفاده کنند.پژوهگران »دانشگاه جیائوتونگ جنوب 
غربی« )Southwest Jiaotong University(، ساعت هوشمندی ساخته اند 
که می توان از آن برای نظارت بر سالمت، باروری و محل سکونت گاوها 
اســتفاده کرد.»زوتائو ژانگ« )Zutao Zhang(، از پژوهشگران این پروژه 
گفت: نظارت بر اطالعات محیطی و بهداشتی گاو می تواند به پیشگیری 
از بیماری هــا و بهبود کارآیی در پــرورش و مدیریت مراتع کمک کند.

در این پژوهش، پژوهشــگران تصمیم گرفتند یک دستگاه پوشیدنی را 
توســعه دهند که می توان از آن برای جمــع آوری اطالعات حیاتی در 
مورد گاوها استفاده کرد. ژانگ توضیح داد: این اطالعات می توانند شامل 
غلظت اکسیژن، دما و رطوبت هوا، میزان فعالیت، چرخه های تولید مثل، 
بیماری و تولید شیر باشند.دستگاه های هوشمند در اطراف گردن و مچ 
پای گاوها قرار می گیرند. آنها حاوی یک مکانیسم منحصربه فرد تقویت 
حرکت هســتند که از چند آهن ربا و یــک آونگ برای تقویت حرکات 
کوچک گاوها استفاده می کند.انرژی جنبشی حاصل از حرکات گاو پس 
از جذب شــدن، در یک باتری لیتیومی ذخیره می شــود و برای تامین 

انرژی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

گروهی از محققان یکی از شــرکت های خالق به فرموالســیون قطره  
خوراکی برای از بین بردن عفونت معده دست یافتند که به گفته آنها این 
دارو در بدن مقاومت دارویی ایجاد نخواهد کرد.بابک عزتی رنجبر، مدیر 
یکی از شرکت های خالق در گفت وگو با ایسنا، تولید آنتی بیوتیک های 
طبیعی را از زمینه های تحقیقاتی این شرکت نام برد و افزود: بخشی از 
مطالعات ما در این شــرکت بر روی خواص دارویی زنبور است. یکی از 
مواد مهمی کــه این موجودات تولید می کنند، مومی به نام »بره موم« 
و یا پروپلیس اســت.وی بره موم تولید شــده توسط زنبور را به منظور 
محافظت از کندو، ورود حشــرات و یا آلودگی  دانست و اظهار کرد: در 
دنیــا از این ماده با عنوان بمب آنتی بیوتیک یاد می شــود و ما بر این 
اساس در مطالعات خود یک قطره خوراکی اختصاصی مبتنی بر بره موم 
را بــرای از بین بردن میکروب معده به نام هلیکو باکتری تولید کردیم. 
هلیکو باکتری یک نوع باکتری است که در دستگاه گوارش رشد می کند 
و تمایل بــه حمله به معده دارد.به گفته مجــری طرح، عفونت معده، 
زمانی اتفاق می افتد که روده تحت تاثیر عفونت باکتری قرار می گیرد و 
این عفونت باعث التهاب روده و معده می شود. مطالعات نشان می دهد 
افراد مبتال به عفونت معده در اثر هلیکوباکتری در معرض خطر افزایش 
سرطان معده قرار دارند.عزتی رنجبر خاطر نشان کرد: بالغ بر ۸۰ درصد 
مردم کشــور درگیر این باکتری هستند و استفاده از آنتی بیوتیک های 
رایج موجب مقاوم شدن بدن در برابر آنتی بیوتیک ها می شود.وی ادامه 
داد: فرموالســیون این قطره که با استفاده از بره موم تولید شده است، 
سد مقاومت میکروبی را در بدن از بین می برد، ضمن آنکه مقاومتی در 

برابر آنتی بیوتیک ها در بدن ایجاد نخواهد کرد.

بررسی سالمتی گاوها با ساعت 
هوشمند

 درمان قطعی عفونت معده 
با بره موم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آب تنی یک گاومیش در رود آلوده یامونا در دهلی هند/ خبرگزاری فرانسه

بنز G500 دلتا با چرخ های زنجیری فصل زمستان معرفی شد!
کم کم فصل زمســتان از راه می رســد و خودروسازان و تیونرهای گوناگون نیز روش های خاص خود برای لذت بردن از این فصل را بکار 
می گیرند. مرسدس بنز G5۰۰ موردبحث ما هم می خواهد به گونه ای متفاوت در این فصل خودنمایی کند.ثروتمندانی که در ارتفاع ۳ 
هزار متری سطح دریا و در اطراف کوه های آلپ حضور دارند قطعاً از وسایل نقلیه مختلفی برای تردد استفاده می کنند ولی شاید بخواهند 
در بدترین شرایط نیز حس نشستن داخل یک خودروی لوکس را داشته باشند و به همین منظور می توانند از شرکت دلتا ۴×۴ بخواهند 
مرسدس بنز G5۰۰ را با چرخ های زنجیری بسازد.برای ایجاد فضای الزم به  منظور نصب این تجهیزات شرکت دلتا ۴×۴ ارتفاع سیستم 
تعلیق را ۲۰ ســانتی متر بیشــتر کرده است. همچنین گلگیرهای اصالح شده نیز باعث شده اند این چرخ ها با پهنای بیشتر بتوانند زیر 
خودرو جا خوش کنند. حتی در کوه های آلپ نیز این سطح از توانایی آفرود برای گذراندن فصل زمستان ضروری نیست اما خواسته های 
افراد متمول پایانی ندارد. این چرخ های مناســب برف بازی قابل جدا شــدن هســتند و در فصل های دیگر می توان از همان چرخ های 
استاندارد G5۰۰ استفاده کرد.البته این تغییر هزینه بر بوده است. با سفارش قطعات و نصب آن ها باید حدود 5۳ هزار دالر پرداخت کرد. 

همچنین این قطعات باید به تائید مقامات مربوطه در کشور سوئیس برسند.

رونالدو: به بازیکن کره گفتم ساکت شو
کاپیتان تیم ملی پرتغال در مورد ناراحتی در زمان تعویض خود در بازی مقابل کره جنوبی صحبت کرد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی میل، کریستیانو رونالدو ۳۷ ساله در دقیقه ۶5 بازی با کره جنوبی تعویض شد. خیلی ها احساس کردند کریستیانو با خروج 
از زمین، از فرناندو سانتوس سرمربی تیم پرتغالی ناراحت است. رونالدو درباره ناراحتی در زمان تعویض تعویض گفت: آنچه اتفاق 
افتاد به خاطر اتفاقات قبل از تعویض من بود. بازیکن کره ای به من گفت سریع برو و من هم گفتم ساکت شو چون این وظیفه 
او نیست. داور باید در مورد آن صحبت کند. مهم نیست چه اتفاقی افتاده است. مهمترین چیز این است که ما باید متحد باشیم 
و به فکر دیدار خود در یک هشتم نهایی باشیم. هیچ کس دوست ندارد امتیاز از دست بدهد. ما زودتر از موعد مقرر راه خود را به 
دور حذفی هموار کردیم. می دانستیم که باید اتفاقی باورنکردنی بیفتد تا اولین تیم نباشیم. من نمی خواهم برای این باخت بهانه 
بیاورم. ما واقعاً می خواستیم برنده شویم اما شکست خوردیم.رونالدو در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم از این شکست درس بگیریم 

تا در بازی بعدی که در مرحله حذفی است، پیروز شویم و به دور بعد برویم.

نیشکر آن روز دل ز بند رب آرد
کو چو لبت پسته ای هب قند رب آرد

صید چو آن زلف چون کمند ببیند
پیش رود، رس هب آن کمند ربآرد

رب چمن و سبزه آفتی رمسادش
باغ، هک رسوی چنین بلند رب آرد

پیش من آن خاک رپ ز لعل، هک روزی
رگد خود از نعل آن سمند رب آرد

سینه سپند تو گشت و آتش سودا
ات هب کجا بوی این سپند رب آرد؟

رب دل ریشم، شبی هک دیده بگرید
خط تو آن را هب ریشخند رب آرد

پیشنهاد

چهره روز

اتاقی از آن خود
اتاقــی از آن خود اثــری از ویرجینیا وولــف درباره 
مســئله »زن و داستان« اســت که در ابتدا در قالب 
دو ســخنرانی در حضور زنان دانشــجو در کمبریج 
برگزار شــد اما بعد از آن ذهن وولف همچنان درگیر 
این موضوع بود. بنابراین او تصمیم گرفت مباحث را 
به شــکل کامل تری در قالب کتاب ارائه کند و عنوان 
کتاب را از »زن و داســتان« بــه »اتاقی از آن خود« 
تغییر می دهد. این کتاب یک سال پس از سخنرانی ها 
منتشر شــد. اوی کتاب زیاد روی اسم خود حساس 
نیســت چرا که به اعتقاد او این مسئله هیچ اهمیتی 
نــدارد. او می گویند می توانید »مرا مری بیتون، مری 
ســیتون، مری کامایکل یا هر نامی که دوست دارید 
بنامید.« چیزی که مهم اســت سرنوشت زن و اتفاقاتی است که بر او گذشته است.در ابتدا کتاب 
با تصویر مری در محوطه یک دانشــگاه خیالی آغاز می شــود و مشکالتی که این حضور ساده در 
دانشگاه برای او ایجاد می کند. به عنوان مثال مری را از چمن های محوطه به قسمت خاکی منتقل 
می کنند و حتی اجازه ورود او به کتابخانه را بدون همراهی یک مرد نمی دهند. در ادامه سختی های 
زنان در روزگار گذشــته بررسی می شود و این تمثیل جالب مطرح می شود که اگر شکسپیر یک 
خواهر داشــت بعید بود بتواند هیچ موفقیتی کسب کند.مشــکالت بسیاری مانند کارهای خانه، 
نداشتن تحصیل، ازدواج زود هنگام، روبه رو شدن با دیگر مردان، طرد شدن و غیره موانعی هستند 
که هرگز اجازه نمی دهند خواهر شکسپیر تبدیل به یک زن شاعر و نویسنده شود. با پیش بردن 
این مثال ها ویرجینیا وولف مسائل مهم خود را مطرح می کند.این کتاب به سبکی نو نوشته شده 

که نیمی محاوره و نیمی گفت وگوی درونی است و البته ساختاری داستان گونه دارد....

لودویگ فان بتهوون
 )Ludwig van Beethoven :لودویگ فان بتهوون )به آلمانی
)غســل تعمید در ۱۷ دسامبر ۱۷۷۰ م. – درگذشتهٔ ۲۶ 
مارس ۱۸۲۷(، موسیقی دان و آهنگساز اهل آلمان بود. 
وی شــخصیتی مهم در انتقال بین دوره های کالسیک 
و رمانتیک در موســیقی غرب بــود و یکی از بزرگترین 
آهنگسازان اروپایی به حساب می آید. زندگی حرفه ای او 
معموالً به دوره های »اولیه«، »میانی« و »پایانی« تقسیم 
می شــود. دورهٔ »اولیه« حدوداً تا سال ۱۸۰۲ ادامه دارد، 
دورهٔ »میانی« از سال ۱۸۰۲ تا ۱۸۱۲ را شامل می شود و 
دورهٔ »پایانی« از ۱۸۱۲ تا زماِن مرگ وی در سال ۱۸۲۷ 
اســت. او در طول زندگی خود آثار بسیاری آفرید که نُه 
سمفونی، پنج کنسرتو پیانو، یک کنسرتوی ویولن، سی 
و دو سونات پیانو، شانزده کوارتت زهی، دو مس و اپرای فیدلیو از آن جمله اند.بتهوون در بن متولد شد. 
استعداد موسیقی اش در سنین کودکی آشکار بود، و در ابتدا توسط پدرش یوهان فان بتهوون به سختی 
و فشرده آموزش داده می شد. وی بعداً توسط آهنگساز و رهبر ارکستر، کریستیان گوتلوب نیفه موسیقی 
آموخت و تحت نظارت او نخستین اثِر خود، مجموعه ای از واریاسیون ها برای ساز شستی دار را در سال 
۱۷۸۳ منتشر کرد. او بیشتر اوقات با خانوادۀ هلن فان برونینگ]الف[ رفت وآمد داشت، با عالقه در آنجا 
پیانو تدریس می کرد و این راهی بود تا از زندگی خانگِی ناکارآمد رهایی یابد. وی در سن ۲۱ سالگی، به 
وین نقل مکان کرد و در آنجا آموختن آهنگسازی را با یوزف هایدن ادامه داد. وی سپس به عنوان یک 
پیانیســت چیره دست شهرت پیدا کرد و به زودی توسط کارل آلویس، شاهزاده لیخنوفسکی]ب[ برای 
آهنگسازی مورد حمایت قرار گرفت، که نتیجهٔ آن ساخت سه »تریو پیانو اپوس ۱« در سال ۱۷۹5 شد 

)که اولین کارهایی بودند که او با اپوس نامگذاری شان کرد(.

فرهنگ

انجمن منتقدان فیلم نیویورک فهرست برندگان سال 
۲۰۲۲ خــود را در شــاخه های مختلف اعالم کرد.به 
گزارش ایســنا به نقل از اســکرین، با رسیدن به ماه 
پایانی سال میالدی، انجمن های سینمایی مختلف در 
آمریکا اقدام به معرفی برترین های ســینما می کنند 
و انجمن منتقدان فیلم نیویــورک به عنوان یکی از 
معتبرتریــن این نهادهــا، فیلم »تار« ســاخته »تاد 
فیلد« را به عنوان بهترین فیلم ســال ۲۰۲۲ انتخاب 
کرد و »کیت بالنشــت« هم برای بازی در این فیلم 
بهترین بازیگر زن نام گرفت.»تــاد فیلد« کارگردان 
آمریکایی پس از ۱۶ ســال دوری از ســینما با فیلم 
»تار« در بخش رقابتی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم 
ونیز حضور داشــت و در این فیلم »کیت بالنشت« بازیگر برنده اسکار بازیگر استرالیایی در نقش 
»لیدیا تار« موسیقیدان مشهور و نخستین رهبر ارکستر زن در تاریخ آلمان بازی کرده است.»این 
درام روانشــناختی داستان لیدیا تار، موسیقی دان مشــهور را روایت می کند که تنها چند روز با 
ضبط ســمفونی ای فاصله دارد که او را به اوج دوران حرفــه ای فوق العاده اش می برد اما هنگامی 
که به نظر می رســد همه چیز علیه لیدیا در جریان اســت، پترا دختر خوانده شش ساله اش به 
عنوان یک پشتوانه عاطفی مهم برای مادر مبارزش ظاهر می شود.»اس.اس راجامولی« برای فیلم 
هندی »RRR« به عنوان برنده جایزه بهترین کارگردانی انتخاب شــد و »کارلین فارل« هم برای 
نقش آفرینــی در دو فیلم »پس از یانگ« و »ارواح اینیشــرین«، بهترین بازیگر مرد نام گرفت و 

»مارتین مک دونا« هم برای فیلم »ارواح اینیشرین« برنده بهرین فیلمنامه شد. 

 »تار« برگزیده انجمن منتقدان
 نیویورک شد
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