
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی:
زمستان امسال خیلی سرد نیست

رییــس مرکز ملی اقلیــم و مدیریت بحران خشکســالی با ارائه 
گزارشــی از میزان دما و بارش طی ماه گذشــته اظهار کرد: در 
فصل زمستان نیز بارندگی هایی کمتر از حدنرمال و دمایی بیش 
از نرمال ۳۰ سال گذشته پیش بینی می شود.احد وظیفه در گفت 
و گو با ایسنا درباره دمای هوا طی یک ماه گذشته و از ابتدای سال 
آبی جاری اظهار کرد: از ابتدای ســال آبی جاری و حتی طی ماه 
گذشته، دمای هوا حدود ۱.۴ درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال و 
یا میانگین بلندمدت بود.وی درباره میزان بارش ها نیز اظهار کرد: 
بسیاری از نقاط کشــور، کم بارش بوده اند. از جمله این مناطق، 
استان تهران، البرز، سمنان و مناطق جنوبی البرز همچون قزوین 
همچنین مناطق غربی کشــور از جمله کرمانشاه، همدان و ایالم 
بارندگی هایی زیرحد نرمال داشــته اند.رییس مرکز ملی اقلیم و 
مدیریت بحران خشکسالی با ذکر مثالی گفت: بارندگی های تهران 
حدود ۷۰ درصد زیرنرمال است و با توجه به اینکه دوسال گذشته 
هم بارندگی ها به شدت زیر نرمال بود، اثرات مخرب خشکسالی در 
برخی استان ها حتی در آب شرب نیز نمود خواهد یافت که این 
وضعیت اصال مناسب نیست.وی افزود: ما در سال جاری نیز کم و 
بیش شرایط سال گذشته را داریم و بارندگی ها کم تر از حد نرمال 
و الگوهای بزرگ مقیاس جوی کامال نشان دهنده شرایطی مشابه 
سال گذشته است.به گفته وظیفه با توجه به تغییراتی که در  دور 
پیوندها  و پهنه آب های مجاور کشور ایجاد می شود، احتمال اینکه 
در نیمه دوم زمســتان و اوایل بهار وضعیــت بارندگی ها بهتر از 
سال گذشته شود، وجود دارد.وی تاکید کرد: به طور کلی نمی توان 
انتظار زمســتان پر بارشی داشت و بارندگی ها کمتر از حدنرمال 

پیش بینی می شود.
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پاییز امسال در حالی به پایان رسید که گزارش ها نشان می دهد که طی ۹۰ روز گذشته بازارهای طال و سکه دست خوش تغییرات قیمتی بسیاری شده است.
مریم فکری: بازار طال و سکه طی سه ماه گذشته همسو با قیمت دالر، شاهد رشد و جهش عجیب قیمت ها بود. اما شروع قیمت ها در این بازارها به شکلی 
بود که امروز اعدادی که از میزان رشد ثبت شده، حاکی از آن است  که  بازار طال و سکه از دالر در رشد قیمت ها جلو زده است.گزارش ها نشان می دهد که 
در طول سه ماه گذشته هر قطعه سکه امامی رشد بیش از ۳۰ درصد و طالی ۱۸عیار حدود ۳۲ درصد را تجربه کرد و این در شرایطی است که دالر تنها 

۲۱ درصد گران شده است.به این ترتیب، بررسی روند قیمت ها حاکی از شکست سقف تاریخی قیمت ها....

www.sobh-eqtesad.ir

بررسی روند قیمت طال، سکه و ارز در پاییز امسال

شکست سقف تاریخی قیمت ها در بازار طال و ارز
info@sobh-eqtesad.ir

هر آنچه که باید درباره BQ.۱.۱ بدانید
زیر سویه جدید اومیکرون؛ مقاوم در 
برابر تمام آنتی بادی ها، انتقال سریع و 

دارای ۲ نشانه متفاوت
محققان کشــف کردند که آنتی بادی های تأییدشــده قادر به خنثی 
کردن جدیدترین زیرسویه اومیکرون )BQ.۱.۱( نیستند و این زیرشاخه 

ویروسی، توانایی مقاومت در برابر تمام آنتی بادی ها را دارد.
الهــه جعفــرزاده: در پی ابتال بــه بیماری عفونی کرونــا و یا دریافت 
واکســن، نوعی ایمنی در بدن افراد حاصل می شود که منجر به ایجاد 
آنتی بادی هایی می شــود که ویروس را خنثی کــرده و در برابر ابتالی 
مجــدد به عفونت کووید یا شــدت یافتن بیمــاری، از فرد محافظت 
می کنند. آنتی بادی های خنثی کننده با چسبیدن به پروتئین اسپایک 
)کــه حامل اصلی ویروس اســت(، از بدن محافظت کــرده و از نفوذ 
ویروس به سلول ها جلوگیری می کنند.اما مطالعات جدیدی که توسط 
دانشــمندان آلمانی صورت گرفته، نشــان می دهد آخرین زیرســویه 
اومیکرون یعنی BQ.۱.۱ در برابر تمام درمان های آنتی بادِی تأییدشده 
مقــاوم اســت.تعدادی از واریانت های ویروس کرونا، بــه ویژه واریانت 
اومیکرون، با فرار از دست آنتی بادی های خنثی کننده و به دلیل جهش 
در پروتئین اســپایک، حتی در افراد واکسینه شــده یا بیمارانی که در 
دوره نقاهت هستند، عالئم بیماری را در فرد تشدید می کنند یا سبب 
ابتالی دوباره می شــوند.این مکانیزم درواقع عملکرد سیستم ایمنی را 
دور می زند و ویروس ها را فراری می دهد. این شــرایط برای گروه های 
پرخطر، اعم از افراد مســن و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، 
خطرناک است.زیرســویه اومیکرون BQ.۱.۱ اولین گونه مقاوم در برابر 
تمام درمان های آنتی بادی است که تا کنون توسط آژانس دارویی اروپا 
)EMA( و سازمان غذا و داروی ایاالت متحده )FDA( تأیید شده است.

جهش های ویروسی، عامل مقاومت در برابر واکسن
اغلب گروه های پرخطر حتی پس از واکسیناســیون نیز ایمنی کافی 
جهت محافظت در برابر بیماری را کســب نمی کنند. برای محافظت 
از این افراد، آنتی بادی های تولیدشــده از طریق بیوتکنولوژی به عنوان 
یک اقدام پیشــگیرانه یا به عنوان یک درمان اولیه پس از تأیید عفونت 
کووید تجویز می شوند.جهش در پروتئین اسپایک به نوبه خود در ایجاد 
مقاومت در برابر درمان های آنتی بادی نقش دارد. بنابراین مهم است که 
همواره نظارت های الزم در این زمینه صورت گیرد تا مشخص شود آیا 
آنتی بادی های درمانی همچنان در برابر زیرسویه های ویروسی اثربخش 
هستند یا خیر.سویه اومیکرون اولین بار در اواخر سال ۲۰۲۱ شناسایی 
شد و زیرسویه های معروف آن عبارتند از: BA.۲ که در بهار و زیرسویه 
BA.۵ در اواخر تابســتان شیوع یافتند. از اواخر پاییز هم زیرسویه های 
B.Q.۱ و B.Q.۱.۱ قــدم به عرصه نهادنــد و به ویروس غالب در ایاالت 
متحده امریکا و برخی کشــورهای اروپایی تبدیل شدند.طبق آخرین 
اطالعات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری )CDC(، زیرسویه جدید 
اومیکرون تقریباً ۷۰ درصد از موارد ابتال به بیماری در ایاالت متحده را 
تشکیل می دهد.این زیرسویه با قابلیت انتقال سریع و توانایی فرار ایمنی 
 ،۱.۱.BQ ظاهر شده است. با این حال، شدت بیماری ناشی از زیرسویه
با سایر زیرسویه های اومیکرون تفاوت چشمگیری ندارد؛ چرا که میزان 
بیماران بستری و میزان مرگ ومیر در کشورهای درگیر، افزایش قابل 

توجهی نداشته است.

عالئم زیرسویه BQ.1.1 اومیکرون چیست؟
طبق گفتــه متخصصان بیماری های عفونی، زیرســویه BQ.۱.۱ جزو 
مسری ترین زیرسویه هاســت و گرفتگی بینی، سرفه، گلودرد، سردرد 
و دردهای عضالنی از عالئم اصلی آن هستند.عالئمی نظیر تب، ضعف 
عمومی، اســهال، تنگی نفس و از دست دادن حس بویایی یا چشایی 
نیز از ســوی بیماران گزارش شده است.همچنین گفته می شود وجه 
تمایز زیرسویه جدید اومیکرون با زیرسویه های پیشین، بی اشتهایی و 

گرفتگی صداست.

جزئیات فنی دو ماهواره آماده پرتاب سازمان فضایی
ســری ماهواره های ناهید )۱ و ۲( که به سفارش ســازمان فضایی ایران برای ماموریت های مخابراتی در 
پژوهشــگاه فضایی ایران ساخته شــده، قرار است تا پایان سال پرتاب شــوند؛ محققان فضایی کشور با 
طراحی و ســاخت این دو ماهواره به اهداف »اجرای برنامه راهبردی در دســتیابی به ماهواره مخابراتی 
زمین- آهنگ«، »دستیابی به بخشــی از فناوری های موردنیاز در ماهواره های مخابراتی زمین- آهنگ« 
و »انجام مخابرات ماهواره ای در باند Ku« دســت یافتند.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دو ماهواره ناهید ۱ و ۲ در حال آماده شــدن هســتند و تا پایان ســال 
پرتاب  خواهند شــد.دکتر ساالریه، رییس ســازمان فضایی ایران نیز خبر از کامل شدن مراحل طراحی و 
ساخت ماهواره ناهید-۱ داد و با تاکید بر اینکه تست های آن به طور کامل اجرایی شده است، اعالم کرد 
که این ماهواره با ماهواره بر قائم ۱۰۰ طی ماه های آتی به مرحله عملیات و مدارگذاری خواهد رسید.سری 
ماهواره های »ناهید« ماهواره های مخابراتی هستند که در کشور توسط پژوهشگاه فضایی ساخته شده اند. 
ماهواره »ناهید ۱« که در پژوهشــکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان 
فضایی ایران طراحی و ســاخته شده، در بهمن ســال ۱۳۹۵ در مراسم روز فناوری فضایی رونمایی شد. 
ماموریت  این ماهواره دســتیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، مطرح شده 
اســت.ماهواره »ناهید ۱« راه میانی برای دســتیابی به بخشی از فناوری های مخابراتی زمین آهنگ است 
و فناوری های به کار گرفته شــده در آن، پایه اصلی فناوری های مورد نیاز ماهواره های عملیاتی کشــور 
است.»ناهید ۱« دارای ساختاری مکعبی شکل با ابعاد ۸۰*۸۰*۸۵ سانتی متر و دارای جرمی در حدود ۵۰ 
کیلوگرم است که توسط پرتابگر بومی در مدار کم ارتفاع )LEO( قرار می گیرد. بر روی چهار وجه از ۶ وجه 
این ماهواره،  ســلول های خورشیدی نصب شده است و همچنین، دو صفحه کوچک تا شونده که بر روی 
آنها تعدادی دیگر سلول خورشیدی قرار گرفته، بر روی این ماهواره تعبیه شده است تا پس از قرارگیری 
در مدار موردنظر، باز شده و عملکرد مجموعه مکانیزم آن به صورت تصویری مورد بررسی قرار گیرد.ماهواره 
»ناهید ۱«،  اولین ماهواره ایرانی مجهز به مکانیزم بازشــونده اســت. هدف از تعبیه این دو صفحه، کسب 
تجربه در زمینه طراحی و به کارگیری مکانیزم های باز شونده فضایی است تا بر پایه توانمندی حاصل شده 
در این زمینه، آرایه های خورشیدی گسترده و با ابعاد بزرگتر، در ماهواره های آتی کشور به کار گرفته شوند.

مدار در نظر گرفته شده برای این ماهواره، بیضوی بوده و ارتفاع اوج و حضیض آن به ترتیب برابر با ۳۷۵ و 
۲۵۰ کیلومتر همراه با زاویه میل ۵۵ درجه است.»طی نخستین گام در برنامه راهبردی دستیابی به ماهواره 
مخابراتی زمین- آهنگ«، »دســتیابی به بخشی از فناوری های موردنیاز در ماهواره های مخابراتی زمین- 
آهنگ«، »انجام مخابرات ماهواره ای در باند Ku«و »بهرمندی از مکانیزم گسترش آرایه های خورشیدی« از 
اهداف اصلی طراحی و ساخت ماهواره »ناهید ۱« عنوان شده است.رونمایی از  »ناهید ۱« با حواشی هایی 
همراه بود، چرا که رسانه های خارجی از آزمایش قریب الوقوع موشکی ایران و پرتاب احتمالی یک موشک 
ماهواره بر خبر دادند، برخی دیگر از رسانه های خارجی با انتشار تصاویری ادعا کردند این آزمایش ناموفق 
بوده و موشــک سفیر منفجر شده است؛ اتفاقی که در صورت وقوع به منزله از بین رفتن ماهواره »ناهید 
۱« بود. این خبر زمانی تقویت شد که دونالد ترامپ در توییتی با اشاره به خبر انفجار موشک سفیر، آن را 
سانحه ای فاجعه بار توصیف کرد و نوشت: »با بهترین آرزوها برای ایران در پیدا کردن دلیل آنچه در سایت 
یک روی داد؛ آرزوی موفقیت دارم.«چندین ساعت پس از انتشار این خبر، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
وقت ارتباطات ایران در توییتر این موضوع را تکذیب کرد و نوشت: »رسیدم چابکسر. گوشی رو چک کردم 
و دیدم خیلی ها جویای احوال ماهواره ما شدند. ظاهرا اخباری منتشر شده که سومین تالش برای استقرار 
ماهواره در مدار نا موفق بوده. راســتش ناهید-۱ حالش خوبه. االن هم در آزمایشگاه مستقره. خبرنگاران 
هم میتونن بیان بازدیدش.«آذری جهرمی: ماهواره ناهید اینجاست/ اگر آمریکایی ها تصویر با کیفیت دارند، 
محل دقیق اصابت راکت ما به پهپادشــان را نشان دهند!چند ساعت پس از این توییت، مقدمات بازدید 
خبرنگاران از ماهواره »ناهید ۱« که در پژوهشگاه فضایی مستقر است، فراهم شد و خبرنگاران و عکاسان، 
همراه با آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات از ماهواره »ناهید ۱« که در آشیانه اش آرام گرفته بود، بازدید 
کردند. وزیر وقت ارتباطات به محض بازدید از این ماهواره، با آن عکس ســلفی گرفت و به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری امریکا صبح بخیر گفت.ماهواره »ناهید ۲« نیز جزو ماهواره های با فناوری ارتباط مخابراتی 
و مجهز به تراســتر و دارای توان انجام مانورها و اصالحات مداری نیز اســت و می تواند یک گام مهم در 
مسیر ساخت منظومه های مخابراتی ارتفاع پایین به حساب آید.پروژه ماهواره مخابراتی »ناهید ۲« که طی 
قراردادی بین پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران به اجرا درآمد، یک میکرو ماهواره مخابراتی 
اســت که برای انجام ماموریت های مخابراتی در مدار LEO و توســعه تکنولوژی زیر سیستم های حساس 
ماهواره های مخابراتی GEO طراحی شده است.این ماهواره قابلیت انجام ماموریت های متعددی را دارد، که 

در دو دسته »اولیه« و »ثانویه« تعریف شده اند. 

ایــن روزها اقتصاد ایران با خطر جدی افزایش نرخ بهره مواجه هســتند و این 
در حالی اســت که با توجه به وضع فعلی اقتصاد، بنگاه های تولیدی و بورسی 
دیگر تحمل باالرفتن نرخ بهره را ندارند.به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بهره یکی 
از موضوعات چالشــی اقتصاد ایران است، تورم علل مختلفی از جمله افزایش 
نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، ناترازی شرکت های 
بزرگ به ویژه بانک ها دارد. اما یکی از عواملی که بســیاری از طرفداران افزایش 
نرخ بهره از آن دفاع می کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است. البته همه بر 
این نکته اذعان دارند که با افزایش نرخ بهره تورم برای دوران کوتاهی کاســته 
خواهد شــد اما در میان مدت و بلند مدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد 
کشور داشــته و یک بار برای همیشه این دور باطل از اقتصاد ایران باید حذف 
شود.وقتی ساالنه ۲۰ درصد نرخ بهره بانکی داریم یعنی حداقل سالی ۲۰ درصد 
رشــد نقدینگی در کشــور وجود دارد و با توجه به فرمول سود یا زیان مرکب 
وقتی رشــد نقدینگی را از ســال های قبل افزوده کنیم شاهد اعداد عجیب و 
غریبی هستیم که این روزها شاهد هستیم و افزایش نرخ بهره، تنها وضعیت را 
به شدت سخت تر و پیچیده تر می کند.یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و 
افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان 
گرفته شده است.در روزهای اخیر اظهاراتی را مبنی بر افزایش نرخ بهره شاهد 
هستیم، در این گزارش به صورت مختصر آثار ویران کننده افزایش نرخ بهره را 

بررسی خواهیم کرد؛

افزودن گره کور به اقتصاد ایران
حســین عبدی کارشــناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بهــره و تأثیر آن در 
اقتصاد کالن، به مهر گفت: متأســفانه از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران دچار 
پیچیدگی ها و مشکالت جدی است می توان گفت افزایش نرخ بهره گره ای را به 
گره های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی 
برای اقتصاد شــکننده و شرکتهایی که هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده 
ماندن تجربه می کنند فقط و فقط می تواند به ســرعت رکود تورمی و کاهش 
میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد 
ما مانند اقتصاد ای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاستهای کالن 
را در آن تنظیم نمود.عبدی با بیان اینکه در شرایطی که تحریم ها فروش نفت 
را سخت کرده است، افزود: توقف کار در برخی از شرکتهای کوچک و متوسط 
به علل مختلف ادامه دارد و شرکتهای بزرگ نیز به دلیل توقعات دولتی به مانند 
قبل نمی توانند فعالیت خود را ادامه دهند و قطع گاز شــرکت های نیروگاهی و 
فلزی و پتروشیمی و برخی از سیمانی ها نیز مزید بر علت شده است و افزایش 
نرخ بهره باعث افزایش نرخ بهای تمام شــده پول در شرکت ها شده و سرمایه 
در گردش آنها کاهش می یابد.این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به کاهش 
درآمدهای دولتی و عدم توان افزایش نرخ مالیات در صورت عدم افزایش فروش 
نفت منجر به چاپ پول خواهد شد. یعنی تورم بیشتر با وجود نرخ بهره و هزینه 
تأمین مالی باال که در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز و مشکالت بیشتر خواهد 
شد.عبدی درباره تأثیر افزایش نرخ بهره بر بورس گفت: بازار سرمایه طبیعتاً در 
این وضعیت نسبت قیمت به درآمدی شرکتها را تعدیل خواهد کرد و به اصطالح 
پی بر ای پایین تری را به شرکتها خواهد داد. به بیان دیگر سرمایه گذاران انتظار 
نســبت قیمت به درآمد پایین تری را از شرکتها خواهند داشت که در شرایط 
فعلی ممکن نیســت مگر اینکه قیمت ارز از این هم باالتــر برود.وی در پایان 
گفت: باید دید گزارشات میان دوره ای شرکتها و گزارشات ماهانه صنایع چگونه 
خواهند بود. با باال رفتن احتمالی نرخ ارز سرمایه گذاران منتظر انعکاس اعداد 
در صورتهای مالی خواهند بود. هرگونه کاهش سود عملیاتی یا حاشیه سود و یا 
احتمال آن در گزارشات میان دوره ای باعث توقف رشد بازار خواهد شد چرا که 
در حال حاضر سرمایه گذاران انتظارات باالتری را با توجه به این نرخ بهره دارند. 
نتیجه اینکه نقطه امید بورس در شرایط فعلی بازار ارز است و رشدهای فعلی از 

محل جبران افت قیمت دارایی ناشی از کاهش نرخ ارز است.

افزایش سود بانکی، کشاورز را به سپرده گذاری ترغیب می کند

فاتح رضایی، کارشــناس اقتصادی حوزه کشــاورزی درباره تأثیر افزایش سود 
ســپرده ها در نظام بانکی بر بخش کشــاورزی به مهر گفت: هدایت نقدینگی 
ســرگردان به سمت تولید نیاز به مدیریت درست و برنامه ریزی منسجم دارد. 
در این باره ضروری است از کشورهای موفق الگوگیری شود.وی افزود: در سطح 
بین الملل مسئله ای به نام سود بانکی با ارقام دو رقمی وجود ندارد. بسیاری از 
کشورها سودی که به سپرده گذران می پردازند کمتر از یک درصد است زیرا این 
پول باید در بخش مولد سرمایه گذاری شود تا در نهایت منجر به رفاه اجتماعی 
شود.او ادامه داد: سودهای یک و نیم درصدی در واقع همان کارمزد روند سپرده 
گذاری بوده و حرکت به سوی نرخ بهره باال عماًل راه به خطا رفتن است.رضایی 
با اشــاره به سودهای ۲۱ درصدی بانک ها در سال های قبل عنوان کرد: این امر 
منجر به خروج سرمایه از بخش تولید شده و افراد را ترغیب به سرمایه گذاری 
برای دریافت ســود بیشــتر می کرد. از این رو سود سپرده بانکی به ۱۸ درصد 
تقلیل یافت.این کارشــناس اقتصادی حوزه کشاورزی یادآور شد: هنگامی که 
ســود سپرده باال باشد به طور قطع نرخ بهره تسهیالت افزایش یافته و کشاورز 
یا هر تولیدکننده ای تشویق می شود تا بدون دغدغه و دردسرهای تولید سرمایه 
خود را از بخش مولد و کشاورزی بیرون آورده و نزد بانک ها سپرده گذاری کرده 

و سود خود را دریافت کند.

افزایش رکود
نیما میرزایی کارشناس اقتصادی نیز در اینباره به مهر گفت: افزایش نرخ بهره 
با توجه به سیاســت انقباضی بوده و باعث جمع شدن پول در بازارهای موازی 
بانکی شده و باعث ایجاد رکود و کاهش قیمت مقطعی را به دنبال خواهد داشت، 
سیاســت نرخ بهره در اقتصادهای مختلف تنها به عنوان یک مسکن استفاده 
شده و راه حل کاستن تورم نبوده و هر دولتی که این سیاست اقتصادی را اجرا 
می کند در کنار آن باید سیاســت های دیگری را برای کاهش نرخ تورم اعمال 
کند، افزایش نرخ بهره خود عامل ایجاد تورم در آینده است، در ایران نرخ باالی 
بهره ۲۰ درصدی اولین دلیل تولید نقدینگی در کشــور و افزایش نرخ ها است.

افزایش مجدد نرخ بهره بانکی باعث از بین رفتن بیشتر ارزش ریال و بحران های 
اقتصادی را در آینده دوچندان کرده و روش صحیحی نیست و ضمن اینکه بازار 
ســرمایه را با چالش مجدد و رکود مواجه می کند و اثرات تورمی.نیما میرزایی 
در پایان گفت: تجربه بازی با نرخ بهره را در سال های قبل داشته که با کاهش 
نرخ بهره، شــاخص کل به شدت افزایش یافته و با افزایش، شاخص به صورت 
زجرآوری ریزش کرد، اکنون نیز افزایش نرخ بهره می تواند اثرات بسیار مخربی 

را برای تولید کشور و بازار سرمایه داشته باشد.

آیا افزایش نرخ بهــره در ایران را می توان بــا افزایش نرخ بهره در 
کشورهای دیگر مقایسه کرد؟

سال های سال اقتصاد ایران با نرخ سود در محدوده ۲۰ درصد روبرو بوده و اساساً 
ابزار کنترلی تورم از طریق نرخ بهره در ایران از بین رفته است، در علم اقتصاد نیز 
ابزار کنترلی نرخ بهره در نرخ های تورم زیر ۱۰ درصد معنا پیدا می کند و از این 
رو نمی توان نسخه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را در ایران پیچید، افزایش 
نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو در چند ماه بیش از ۱۰۰ درصد بود، یعنی 
نرخ بهره از ۲ درصد به بیشــتر از ۴.۵ درصد رسید و لذا این سیاست می تواند 
در آمریکا مؤثر واقع شود، اما در اقتصاد ایران برای اینکه بتوان سیاست انقباضی 
به صورت تمام عیار را در پیش گرفت باید نرخ بهره به نزدیک ۵۰ درصد برسد 
که به هیچ وجه عملیاتی نیست.در ضمن در این روزها بسیاری از بانک ها نرخ 
بهره در حدود ۲۵ درصد را برای حساب های میلیاردی انجام می دهند و از این 
رو اعالم رسمی افزایش نرخ بهره تنها می تواند بازارهای موازی و تولید را اقتصاد 
ایران را سرکوب کرده و پول ها را در بانک ها و مسکن بلوکه کرده و سرمایه در 
گردش شــرکت ها را به شدت با مشکل مواجه کند.طرفداران افزایش نرخ بهره 
از عواقب بلوکه کردن پول در سپرده های بانکی در دولت یازدهم و افزایش ۱۰ 
برابــری نرخ ارز درس نگرفته و اکنون نیز برای کنترل نرخ ارز، راه افزایش نرخ 

بهره را در پیش گرفته اند که باید در این موضوع با تأمل ویژه ای عمل کرد.

نرخ تورم آذر ماه 1401 اعالم شد

تورم نقطه ای آذر ۴۸.۵درصد شد
در آبان ماه امسال

حجم نقدینگی به ۵۸۰۶ هزار 
میلیارد تومان رسید

سود بین بانکی دوباره به 21 درصد رسید

در آبان ماه امســال، حجم نقدینگی معادل ۵۸۰۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد 
نسبت به پایان سال و پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، در 
گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن در آبان ماه آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم 
در زمینه هدایت نرخ تورم به ســمت تورم هدف، مســتلزم ارائه اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت 
اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا عالوه 
بر شــکل گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شــرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و 
مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 

بانک مرکزی در راستای دستیابی....

طبق گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم امسال

رشد اقتصادی ۳.۶ درصد شد
انتشار جزئیاتی از سفر »فوق امنیتی« زلنسکی به آمریکا

زنگ خطر افزایش نرخ بهره بانکی

 واحدهای تولیدی و بورس در خطر جدی
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گزیده خبر
کنعانی: 

 زلنسکی بداند که صبر راهبردی ایران در 
قبال اتهامات نامحدود نخواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اتهام زنی تکراری و اظهارات 
خارج از نزاکت رئیس جمهور اوکراین در کنگره آمریکا گفت: آقای زلنسکی 
بهتر است از سرنوشت برخی رهبران کشورها که به حمایت آمریکا دلخوش 
کردند، عبرت بگیرد.به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی روز پنجشــنبه اتهامات 
تکراری و اظهارات خارج از نزاکت رئیس جمهور اوکراین در کنگره آمریکا 
در ارتباط با جمهوری اســامی ایران را محکوم کرد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسامی ایران بارها به اتهامات بی اساس 
مقامات اوکراینی در موضوع ادعائی پهپادها پاسخ داده است، افزود: یک بار 
دیگر تاکید می گردد که جمهوری اسامی ایران هیچ گونه تجهیزات نظامی 
برای هیچ طرفی جهت استفاده در جنگ اوکراین صادر نکرده است.کنعانی 
تصریح کرد: ما همواره به تمامیت ارضی کشورها و از جمله اوکراین احترام 
گذاشته ایم و آقای زلنسکی بداند که صبر راهبردی ایران در قبال اتهامات 
بی اســاس نامحدود نخواهد بود.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان 
افزود: آقای زلنســکی بهتر است از سرنوشــت برخی رهبران کشورها که 
به حمایت آمریــکا دلخوش کردند، عبرت بگیرد.به گزارش ایرنا، ولودیمیر 
زلنسکی که برای نخستین بار پس از جنگ اوکراین و با امید تقویت توان 
دفاعی اوکراین با ادامه حمایت آمریکایی ها از جنگ به این کشور سفر کرده 
است، در نشستی با اعضای کنگره آمریکا بار دیگر با تکرار ادعای همکاری 
ایران و روســیه و استفاده مسکو از پهپادهای ایرانی در حمله به تاسیسات 
انرژی این کشــور، از کنگره خواســتار حمایت از اوکراین برای مقاومت در 

برابر این حمات شد.

پولیتیکو:
هیچ پیشرفتی در سفر تیم آژانس به ایران 

حاصل نشد 
پولیتیکو نوشت: هیچ پیشرفتی در روز یکشنبه برای مذاکره بر سر آنچه آخرین 
مانع باقیمانده برای توافق بر سر احیای توافق هسته ای ایران می خوانند، حاصل 
نشــد.به گزارش انتخاب، پولیتیکو نوشــت: مقامات ایرانی ایده دعوت از رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از تهران در دیدار 
روز یکشــنبه با کارشناســان آژانس مطرح کردند. به گفته دو دیپلمات ارشد 
اروپایی، گروسی، که آخرین بار ۹ ماه پیش به این کشور سفر کرده بود، ممکن 
است در اوایل ژانویه به تهران برود تا همچنان به ایران برای همکاری با آژانس در 
تحقیقات طوالنی مدت این نهاد درباره برنامه هسته ای گذشته ایران فشار آورد.

هیچ پیشــرفتی در روز یکشنبه برای مذاکره بر سر آنچه آخرین مانع باقیمانده 
برای توافق بر ســر احیای توافق هسته ای ایران می خوانند، حاصل نشد.مقامات 
ایرانی ســه سال اســت که در مقابل تحقیقات آژانس سنگ اندازی کرده اند و 

نتوانسته اند توضیحات »از لحاظ فنی معتبر« ارائه کنند.

الیحه بودجه 1402 در ایستگاه پایانی دولت؛ 

کنترل تورم و حمایت از تولید
تهران - ایرنا - الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سرانجام پس 
از ۱۸ جلســه فوق العاده در هیات دولت به تصویب رسید تا 
پــس از تنظیم متون حقوقی و قانونی برای طی تشــریفات 
قانونی تقدیم مجلس شورای اســامی شود؛ الیحه ای که با 
کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید، به دنبال حمایت 
از تولیدکنندگان اســت.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، 
رسیدگی به الیحه بودجه ۱۴۰۲ یکشنبه گذشته - ۲۷ آذر - 
در دولت به پایان رسید و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی از همه 
اعضــای هیات وزیران که با برگزاری ۱۸ جلســه فوق العاده، 
الیحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور را با دقت و سعه صدر 
بررســی کردند، قدردانی کرد.الیحه بودجه مهمترین ســند 
مالی ساالنه دولت به شمار می رود که مسیر و سیاستگذاری 
اقتصادی دولت را در ســال آینده مشخص می کند. سیاست 
هــای کان دولت در بودجه ســال آینده در جلســه علنی 
مجلــس و در روز تقدیــم الیحه بودجه به مجلس شــورای 
اســامی تشریح خواهد شــد.به تدوین و تصویب این الیحه 
در دولت، در هفته پیش رو، مجلس شــورای اسامی میزبان 
رئیس دولت سیزدهم خواهد بود تا ضمن تقدیم این الیحه، 
جزئیات و سیاســت گذاری های کان دولت را در این الیحه 

برای سال آینده تشریح کرد.

هرچند هنــوز جزئیات کامل این الیحه رونمایی نشــده اما 
به گفته مســئوالن امر، در این الیحــه دولت تاش کرده تا 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه امسال 
از ســوی رهبر معظم انقاب اباغ شد، محور اصلی این کار 

باشد.

کنترل تورم و حمایت از تولید
آنطور که از سخنان سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و سخنگوی دولت درباره برخی جزئیات الیحه بودجه 
بر می آید، به نظر می رسد دولت در سال آینده همچنان بر 
کنترل تورم به عنوان عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم 
تاکیــد دارد و در عین حال با تداوم معافیت مالیاتی بر بخش 
تولید می خواهد، به رونق تولید کمک کند.برای نمونه رشد 
میانگیــن ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در مقایســه با 
رشــد ۱۰ درصدی این شاخص در بودجه امسال، بیانگر نگاه 
دولت به اثرگذاری دستمزدها بر اقتصاد کشور است؛چنانچه 
از مهرماه امســال نیز با تامین منابع پایدار، حقوق کارکنان 

دولت و بازنشســتگان را به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش 
داد تا شــکاف درآمدی ایجاد شــده با کارکنان دولت که بر 
مبنای قانون کار دســتمزد دریافت می کنند، ترمیم شــود. 
البته به نظر می رســد که به توجه بــه اینکه میزان تعیین 
شــده برای افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم در است، با این 
میــزان افزایش دولت می خواهد قدرت خرید بخش اعظمی 
از خانوارهــا یعنی حقوق بگیــران را حفظ کند.ناگفته نماند 
که تامین منابع مــورد نیاز برای این میزان افزایش حقوق و 
دستمزد کارکنان دولت در سال آینده، متکی به منابع پایدار 
است تا خود به عامل محرک تورم تبدیل نشود.یکی دیگر از 
تاش هایی که دولت در الیحه بودجه به ثمر رسانده، شفاف 
شــدن منابع عمومی دولت؛ در دهه های گذشته همواره در 
هنگام لوایح بودجه اختاف نظر بین دولت و مجلس بر ســر 
رقم دقیق بودجه باال می گرفت؛ مجلسی ها معتقد بودند که 
به دلیل کمبود وقت تنهــا ماده واحده و تبصره های بودجه 
در پارلمــان مورد بررســی قرار می گیــرد و جداول بودجه 
و شــرکت ها مغفول می ماند یا اینکــه برخی بندها ماهیت 

بودجه ای دارد اما ارقام آن در الیحه دولت نیســت.همین امر 
سبب شد تا دولت امسال شفافیت منابع عمومی دولت را به 
عنوان یک محور اصلی در دستور کار قرار دهد به طوری که 
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این مشکل تا حد زیادی 
در الیحه دولت مرتف شــده اســت و بنابراین بخش مهمی 
از افزایش ســقف منابع عمومی دولــت که تا نزدیک ۲ هزار 
میلیارد تومان )همت( رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف 
هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد.

کاهش هفت درصدی مالیات تولید در سال آینده
محور ســومی که دولت در الیحه بودجه ســرلوحه کار خود 
قرار داده اســت، کمک به تولید اســت؛ از این رو در الیحه 
بودجه ســال آینده معافیت مالیاتی بخش تولید با رشــد ۲ 
درصدی به ۷ درصد رســیده اســت؛ به این ترتیب همانطور 
که در قانون بودجه امســال دولت نرخ مالیات شــرکت های 
تولید کننده را ۵ درصد کاهش داده بود، در ســال آینده این 
میزان معافیت بــه ۷ درصد افزایش می یابد و بنابراین برای 

دو سال پیاپی شــاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های 
تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش 
دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.متنوع 
سازی منابع بودجه دولت، رویکرد دیگری است که در تدوین 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته، از این رو تمرکز 
برای جلوگیری از فــرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های 
غیرمولــد، کاهش اتکا به درآمدهــای نفتی از دیگر تدابیری 

است که در بودجه سال آینده دولت دیده شده است.

الیحه بودجه آماده ارسال به مجلس
در این رابطه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز گفت: 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ آماده ارســال به مجلس است و 
هفته آینده )بعد از تعطیات مجلس( تقدیم مجلس شورای 
اسامی می شود.ســخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه 
که سیاســت های کلی برنامــه هفتم اباغ شــد، دولت هم 
مکلــف بود که قانــون بودجه ســال ۱۴۰۲ را در چارچوب 
سیاست های کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون 
برنامــه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به صورت توامان 
انجام شد.وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود 
که دولت شــبانه روزی و تمام وقــت کار کند. الیحه بودجه 
زودتر آماده و تقدیم دولت شــد. دولت ۱۸ جلســه قریب به 
۶۰ ساعت جلسه فوق العاده برگزار شد. سعی شد مفاد قانون 
بودجــه به تفصیل و هماهنگ با الیحه برنامه و در چارچوب 
سیاســت های برنامه هفتم تدوین شــود که آماده ارسال به 
مجلس است و هفته آینده )بعد از تعطیات مجلس( تقدیم 
می شود.بهادری جهرمی تصریح کرد: مجلس در همین زمان 
درحال اصاح فرآیند تقدیم الیحه بودجه به مجلس شورای 
اســامی اســت؛ لذا رایزنی هایی در این زمینه بین دولت و 
مجلس صورت گرفته است.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
برنامه هم درحال تدوین اســت و به محض نهایی شــدن در 
سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار می گیرد و جلسات 
فوق العاده در این خصوص تشکیل می شود و به محض نهایی 
شدن تقدیم مجلس شورای اسامی می شود تا دولت تکلیف 
خــود را در حوزه و در مواعد قانونــی انجام بدهد.اکنون باید 
منتظر تقدیم الیحه بودجه دولت به مجلس شورای اسامی 
ماند تا جزئیات بیشــتری از این الیحه رسانه ای شود.انتظار 
می رود که در هفته پیش رو و با بازگشــایی مجلس پس از 

تعطیات مجلس این الیحه به بهارستان برسد.
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گزیده خبر

اصطالح »نوسان نرخ ارز« نادرست است
  مردم نباید هزینه بزرگی دولت 

را پرداخت کنند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطر نشــان کرد: ارز نوسان ندارد 
چراکه همواره حرکت آن رو به جلو و عقبگرد آن کند است. بعد از اینکه امکان 
توافق در برجام کمرنگ شد روند افزایشی شدن نرخ ارز از نزدیک 20 هزار تومان 
به حــول و حوش 40 هزار تومان در بازار آزاد رســید و فعال اقتصادی در این 
شــرایط نمی تواند رفتار اقتصادی خود را تنظیم کند.عباس آرگون در گفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به پیش بینی ناپذیر شــدن اقتصاد، گفت: 
نوســان های نرخ ارز در متغیرهای متعددی چون واردات، صادرات و تولید تاثیر 
گذاشته است این در حالیســت که پیش بینی کردن در سرمایه گذاری اهمیت 
ویژه دارد و ســرمایه گذار باید امکان برنامه ریزی حداقل 6 ماه را داشــته باشد.

وی اصطالح نوســان نرخ ارز را نادرست دانست و افزود: ارز نوسان ندارد چراکه 
همواره حرکت آن رو به جلو و عقبگرد آن کند اســت. بعد از اینکه امکان توافق 
در برجام کمرنگ شــد روند افزایشی شدن نرخ ارز از نزدیک 20 هزار تومان به 
حول و حوش 40 هزار تومان در بازار آزاد رسید و فعال اقتصادی در این شرایط 
نمی تواند رفتار اقتصادی خود را تنظیم کند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به افزایش 30 درصدی نرخ ارز در 3 ماه گذشته، تصریح کرد: این 
دیدگاه طرح می شــود که نرخ ارز در بازار آزاد در تجارت خارجی تاثیر چندانی 
نمی گذارد اما واقعیت این اســت که تغییرات نــرخ ارز تاثیر خود را در جامعه 
می گذارد و قیمت مسکن، مواد غذایی، خودرو و .... با نرخ آزاد ارز خود را تنظیم 
می کند و انتظارات تورمی اینگونه شــکل می گیرد.آرگون با بیان اینکه در 6 ماه 
نخست سال جاری صادرات از لحاظ وزنی 12.5 درصد کاهش پیدا کرد، گفت: 
صادرات در این بازه زمانی از لحاظ ارزش 13.3 درصد افزایش داشت و در حوزه 
واردات نیز این موضوع تکرار شــده است به این معنا که ارزش واردات افزایش 
را تجربــه کرد؛ یکی از دالیل این موضوع به تورم خارجی باز می گردد و در این 
میان جنگ روسیه و اوکراین تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت مواد غذایی در 
بازارهای جهانی گذاشت.این فعال اقتصادی با تاکید بر این موضوع که پرداخت 
مالیات به دولت حق پرسش را برای شهروندان ایجاد می کند، گفت: دولت باید 
در قبال دریافت مالیات خدمات را به مردم ارائه بدهد و مردم نباید هزینه بزرگی 
دولت را پرداخت کنند و دولت خود باید در مسیر چابک سازی خود قدم بگذارد.

وی با بیان اینکه مالیات ستانی نباید به بخش های شفاف فشار وارد کند، افزود: 
بخش های خاکستری اقتصاد که مالیات پرداخت نمی کنند قابل توجه هستند 
و می توان به سادگی بخش های غیرشفاف را وارد چتر عدالت مالیاتی کرد. باید 
نحوه مالیات ستانی از ملک و خودرو مشخص شود و تعریف دقیقی از واژه لوکس 
ارائه شــود. افت ارزش پول ملی نباید باعث لوکس  شــدن آنها باشد، از این رو 
بحث تورم را باید از لوکس بودن احصا و سپس از آن مالیات اخذ شود به عنوان 
مثال فردی 10 سال پیش یک خودرو خریداری کرده است بعد از 10 سال و با 
افــت ارزش پول ملی آن خودرو جزو خودروهای لوکس قرار گرفته و مالک باید 
بابت آن مالیات پرداخت کند این در حالیســت که ارزش آن باال نرفته و ارزش 
پول ملی ریزش کرده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان 
تصریح کرد: رقم های مختلفی از عدد قاچاق ارائه می شود این کاالهای قاچاق بعد 
از ورود به کشــور تعرفه های دولتی را پرداخت نمی کنند اما این پول ها در نظام 
بانکی گردش می شود و باید رصد شود این در حالیست که بخش های خدماتی 
کوچک و بنگاه های شــفاف فشار مالیاتی بر آنها وارد و بر بخش های خاکستری 

رصدی اعمال نمی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد:
 باوجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران 

توان خرید مردم همچنان پایین است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان به دنبال افزایش 
قیمت نیستند چراکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم افزایش قیمت به نوعی 
مشــتری را فراری میدهد.به گزارش ایلنا، پازوکی رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی ایران، به خبرنگار 
ایلنا گفت: مالک قیمت لوازم خانگی لیست قیمتی است که در سازمان حمایت 
از مصرف کننده عنوان شــده است.پازوکی تاکید کرد: تولیدکنندگان به دنبال 
افزایش قیمت نیستند چراکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم افزایش قیمت 
به نوعی مشــتری را فراری میدهد. در چندســال گذشته کارمندان و کارگران 
با حقوق دوماهه خود می توانســتند یک لباسشویی خریداری نمایند اتفاقی که 
امســال حتی با وجود افزایش 5۷ درصدی حقوق کارگران نیز میسر نیست.به 
گفته وی؛ کاهش قدرت خرید مردم درپی مشــکالت حقوق کارگران، افزایش 
قیمــت مواد اولیه و عرضه آن با نرخ دالر با وجود تامین ان در داخل کشــور و 
خــود تحریمی ها از جمله عوامل اصلی تعیین قیمت و کاهش توان خرید مردم 
است. درحالی که حقوق کارگران و نرخ فروش لوازم خانگی با قیمت ریالی است 
عرضه مواد اولیه حتی در داخل کشور با نرخ دالری صورت می گیرد.وی با اشاره 
آمارهای۷0 درصدی تامین و تولید قطعات و مواد اولیه لوازم خانگی در کشــور 
گفت: اگر معتقدیم که ۷0 درصد لوازم خانگی در داخل کشــور تامین و تولید 
می شود نباید افزایش قیمت ها در پی افزایش نرخ ارز بر کل 100 درصد ان اعمال 
شــود به معنای دیگر اگر بنا به اعمال قیمت نرخ ارز بر لوازم خانگی اســت این 

میزان باید در 30 درصد وارداتی صورت گیرد نه کل محصول.

مدیر کارآفرینی اداره کل تعاون استان تهران خبر داد
صدور مجوز پرداخت تسهیالت به ۳۰ طرح 

اشتغال خانگی
مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از 
صدور مجوز اعطای تسهیالت پشتیبان به 30 طرح مشاغل خانگی خبر داد.

به گزارش ایسنا، کســب و کارهای خانگی به مشاغلی گفته می شود که با 
سرمایه اندک قابل راه اندازی هستند و کارجویان می توانند با کمترین هزینه 
در محل ســکونت خود و در کنار اعضای خانواده به کســب و کار خانگی 
بپردازند. مشــاغل خانگی در بسیاری از کشــورها مورد توجه قرار گرفته و 
آمارها حاکی از آن اســت که 23 درصد کل مشــاغل در کشــورهای فوق 
صنعتی را کسب و کارهای خانگی تشکیل می دهند.در حال حاضر تمرکز بر 
موضوع اشتغال خانگی یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حوزه ایجاد اشتغال به شمار می رود و برابر گزارش ها 3000 میلیارد تومان 
اعتبار برای ایجاد اشتغال خانگی در بودجه 1401 اختصاص پیدا کرده است.

در همین راستا، محمد آذرپناه _ مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از صدور مجوز اعطای تسهیالت پشتیبان 
به 30 طرح مشــاغل خانگی خبر داده و می گوید: با اعطای این تسهیالت، 
بســتر اشــتغال برای 2۸6 نفر فراهم خواهد شد و کسب کارهای و خانگی 
که عمدتا در حوزه مسایل فرهنگی فعالیت می کنند با این تسهیالت سطح 

تولیدات خود را افزایش داده و حتی صادرات خواهند داشت.

رییس اتاق بازرگانی ایران و برزیل خبر داد؛
تشکیل چهار کمیسیون تخصصی برای تدوین 

نقشه راه تجارت ایران و برزیل
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل از تشکیل چهار کمیسیون تخصصی 
با حضور مقامات و مدیران دولتی و بازرگان و نخبگان اقتصادی خبر داد.سید 
فخرالدین عامریان رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و برزیل در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  با اشــاره به ضرورت تدوین نقشه راه توسعه تجارت 
ایران و برزیل گفت: طی ده روز گذشته با دعوت از نخبگان دولتی و خصوصی 
و حضور فعال اعضای اتاق چهار کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، کشاورزی، 
تجهیزات پزشکی و دارو و معدن برنامه ریزی و ترکیب اعضا و اهداف و رویکردها 
تدوین شــده که از این میان تاکنون نشست کمیسیون پزشکی تشکیل و در 
هفته های آتی کمیسیون های دیگر تشکیل خواهند شد. وی با اشاره به اهمیت 
تصمیمات کمیسیون های تخصصی افزود: کمیسیون ها با حضور معاونان وزرا، 
نمایندگان مجلس، مدیران عامل شرکت ها و فعاالن اقتصادی و صاحب نظرات 
تجارت بین الملل تشــکیل می شــود و بنابراین راهکارهایی که برای عبور از 
مســائل و مشکالتی که تاکنون مانع توسعه روابط تجاری دو کشور بوده، ارائه 
می شــود برآمده از یک خرد جمعی اســت و لذا بدون تردید عملیاتی خواهد 
شد.عامریان تاکید کرد: پیشنهادات و راهکارها به عنوان بسته های پیشنهادی 
و مشــورتی به دستگاه های مسول و ســازمان ها ارائه می شود و دبیرخانه اتاق 
مشــترک تا حصول نتیجه پیگیری تحقق مصوبات خواهد بود و گزارش اقدام 
یا موانع احتمالی عدم عملیاتی شــدن از طریق رســانه ها اعالم می  شود. وی 
همچنین با اشــاره به بهره گیری از ظرفیت اتاق های استانی گفت: ما در اتاق 
مشترک با دعوت از روســای اتاق های بازرگانی استان ها اعالم می کنیم که از 
حضور فعاالن اقتصادی و نخبگان استانی برای حضور در کمیسیون ها استقبال 
می کنیم و قطعا این هم افزایی موجب انســجام ظرفیت های ملی برای توسعه 
روابط بین المللی خواهد بود. وی در نهایت تاکید کرد: اتاق مشترک با تجمیع 
خرد جمعی در قالب کمیسیون های تخصصی به عنوان مقام مشورتی در کنار 
بخش های خصوصی و دولتی قرار دارد و امید اســت تا بتوانیم به فرصت سازی 
و بستری سازی جهت اعتمادسازی دو سویه بپردازیم و مسیر حرکت به سوی 

ایجاد تعادل تراز تجارت میان دو کشور را فراهم کنیم.

دلیل ترخیص نشدن ماینرها چیست؟
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیحاتی را درمورد 
ماینرهایی که در انبارهای این ســازمان قرار دارند و تعیین تکلیف نشــده اند 
ارائه کرد.عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه حدود 150 
هزار دســتگاه ماینر در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، اظهار کرد: 
این دستگاه ها حدود پنج سال اســت که در انبارها نگهداری می شوند؛ با این 
حال به سازمان اموال تملیکی اجازه تعیین تکلیف این دستگاه ها را نمی دهند.

وی به این ســوال که چه نهادی مخالف ترخیص ماینرها اســت؟ پاسخ داد: 
توانیر و وزارت نیرو مدعی هســتند اگر دستگاه ها ترخیص شوند احتمال دارد 
از برق عمومی استفاده غیرمجاز شــود؛ درحالی که به نظر سازمان این اتفاق 
نخواهد افتاد. فعال دادستانی کل کشور اعالم کرده است ماینرها تعیین تکلیف 
نشوند.بر اساس این گزارش، اجتهادی در نشست خبری که اواسط شهریورماه 
برگزار شد، اعالم کرده بود که تعداد زیادی از ماینرها رای برائت دارند و اظهار 
امیــدواری کرده بود که  توانیر برای این موضــوع تدابیری اتخاذ کند. وی بر 
این موضوع تاکید کرده بود که اینکه دســتگاه ها رای برائت گرفته اند؛ یعنی به 
صورت مجاز وارد کشــور شده اند.  به ما قول داده اند از ابتدای مهرماه می توان 

این دستگاه ها را تعیین تکلیف کرد.

نرخ تورم آذر ماه 1401 اعالم شد

تورم نقطه ای آذر ۴۸.۵درصد شد
مرکــز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم ســاالنه آذر ماه 1401 
برای خانوارهای کشــور به 45.0 درصد رسیده که نسبت به 
همین اطالع در مــاه قبل، 1.0 واحد درصد افزایش نشــان 
می دهد. به گزارش ایسنا، نرخ تورم نقطه ای در آذر ماه 1401 
به عدد 4۸.5 درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین 4۸.5 درصد بیشتر از آذر 1400 برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
نرخ تورم نقطه ای آذر ماه 1401 در مقایســه با ماه قبل 0.4 
واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بــا کاهش 2.4 واحد 
درصدی به 65.3 درصد رسیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« بــا افزایش 2.0 واحد درصدی بــه 3۸.٩ درصد 
رسیده است.این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری 4۷.٩ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 
0.6 واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 51.4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

0.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 
نسبت به ماه قبل اســت. نرخ تورم ماهانه آذر 1401 به ٩.1 
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.2 

واحد درصد کاهش داشــته است. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« صفر درصد و 
برای گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 3.3 درصد 

بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 
و روســتایی به ترتیب  2.1 درصد و 1.2 درصد می باشــد که 

نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای 
خانوارهای روستایی 0.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمــت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نســبت به دوره 

مشــابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه آذر ماه 1401 برای 
خانوارهای کشور به 45.0 درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد افزایش نشــان می دهد.

هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی 
بــه ترتیب 44.3 درصــد و 4۸.6 درصد می باشــد که برای 
خانوارهای شهری 1.0 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای 

روستایی 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »سبزیجات« 
)پیاز و کدوســبز( و گروه »نوشیدنی ها« است. در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه »بهداشت و درمان« 
)انــواع دارو( و گروه »حمل و نقل« )انواع اتومبیل ســواری( 
بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.هم

چنین در ماه جاری گروه »انواع گوشــت« )مرغ ماشینی( و 
گروه »میوه و خشــکبار« نســبت به ماه قبل کاهش قیمت 

داشته  است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای 
کل کشور در ماه جاری

دامنــه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در آذر مــاه 1401 برای 
دهک های مختلف هزینه ای از 42.5 درصد برای دهک دهم تا 

51.۷ درصد برای دهک اول است.

تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه دوم سال 
1401 نسبت به ســه ماهه دوم نیمه نخست 
ســال گذشــته، رشــد 3.6 درصدی را نشان 
می دهد. همچنین رشــد اقتصادی بدون نفت 
طی دوره مذکور معادل 3.1 درصد بود.به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد: بر 
اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی 
به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت ســال 13٩5( در ســه ماهه دوم سال 1401 به 

رقم 4154.۸ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال 
گذشــته، رشد 3.6 درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی 
دوره مذکور معادل 3.1 درصد بود.بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب فعالیت های 
عمده اقتصادی نشــان می دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 
ســال 1401 حاصل تحقق رشــد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه های »کشاورزی«، 
»نفت و گاز«، »صنایع و معادن« و »خدمات«  به ترتیب معادل 0.۸، 10.4،  6.٩ و 2.4 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است.  به لحاظ وضعیت سرمایه گذاری نیز 

در سه ماهه دوم سال 1401 »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« از نرخ  رشد ۷.3 درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد 
مثبت تشکیل سرمایه در هر سه بخش »ماشین آالت«، »ساختمان« و »سایر تشکیل 
ســرمایه« به ترتیب معــادل 13.6، 3.٩ و 0.۸ درصد بوده اســت.در مجموع عملکرد 
تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1401 »با احتساب نفت« و »بدون 
احتساب نفت« به قیمت های ثابت سال 13٩5 به ترتیب به ۷۷4۸.٩ و ۷104.6 هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3.0 و 2.۷ 
درصدی همراه بود. الزم به ذکر اســت که تحقق رشد اقتصادی 3.0 درصدی در نیمه 
نخست ســال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال 1400 )معادل 4.4 درصد(، 
حکایــت از بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی در کشــور به رغم تداوم تحریم های 

اقتصادی دارد.

طبق گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم امسال

رشد اقتصادی ۳.۶ درصد شد



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 3 دی 1401  29 جمادی االول 1444  24 دسامبر 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5079 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

قیمت نفت باال رفت
قیمت نفــت در معامالت روز جمعه، تحت تاثیــر انتظارات برای کاهش 
عرضه نفت روسیه، بیش از یک دالر در هر بشکه افزایش یافت.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۶ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، 
به ۸۱ دالر و ۶۴ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷۸ سنت معادل یک درصد افزایش، به ۷۸ دالر و ۲۷ 
سنت در هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت روز پنج شنبه با یک دالر و 
۲۲ سنت کاهش و شاخص نفت آمریکا با ۸۰ سنت کاهش، بسته شده بود.

هر دو شاخص در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی هستند. بهای نفت برنت 
از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۳.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا ۵.۴ درصد 
رشد داشته است.طبق اظهارات معامله گران و محاسبات رویترز، صادرات 
نفت روسیه از دریای بالتیک در پی اجرای تحریم اتحادیه اروپا و مکانیزم 
سقف قیمت، ممکن است در دسامبر نسبت به نوامبر، به میزان ۲۰ درصد 
کاهش پیدا کند.خبرگزاری ریا روز جمعه به نقل از الکساندر نواک، معاون 
نخســت وزیر روسیه نوشت: روســیه در واکنش به مکانیزم سقف قیمت 
غربی برای نفت و فرآورده های نفتی این کشــور، فروش به کشــورهایی 
کــه از این مکانیزم حمایت می کنند را متوقف می کند و  ممکن اســت 
تولیدش را اوایل ســال ۲۰۲۳، به میزان پنج تا هفت درصد کاهش دهد.

ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: قیمتهای نفت 
با تمرکز معامله گران انرژی به واکنش مســکو به سقف قیمت، باالتر رفته 
اســت، نه لغو هزاران پروازی که ممکن است سفرهای تعطیالت را مختل 
کنند.بیش از ۴۴۰۰ پرواز آمریکا در مدت دو روز، به دلیل طوفان زمستانی 
لغو شــده اند و این اتفاق با فصل تعطیالت سال نو مصادف شده است که 
بعضی، پیش بینی می کردند شلوغترین زمان برای سفرهای هوایی باشد.
بر اســاس گزارش رویترز، با این حال، افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ در 
چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و نگرانیها نسبت 
به افزایش بیشــتر نرخ بهره در سطح جهانی و رکود اقتصادی که مصرف 

سوخت را محدود خواهد کرد، مانع افزایش بیشتر قیمتها شد.

در گفت وگوی اعالم شد
بنزین سوپر در راه استانها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از توزیع بنزین سوپر 
به طور تدریجی در اســتان ها خبــر داد و گفت: تا کنون مصوبه ای برای 
تخصیص بنزین نوروزی ابالغ نشده است.علی اکبر نژادعلی در گفت و گو با 
ایســنا، در خصوص توزیع بنزین سوپر گفت: در حال حاضر با فرایندهایی 
که در بحث به ســازی و نوسازی برخی از بخش های پاالیشگاه ها صورت 
گرفته، کیفیت بنزین نسبت به قبل بهتر شده و میزان تولید بنزین سوپر 
نیز افزایش پیدا کرده اســت و اکنون توزیع بنزین ســوپر را در شــرایط 
عادی ادامه می دهیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا بنزین سوپر به جز 
تهران در استان های یگر نیز توزیع می شود؟ گفت: بله. به تدیریج بنزین 
ســوپر را در اســتان های دیگر نیز توزیع خواهیم کرد.مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص آخرین وضعیت تخصیص 
ســهمیه بنزین نوروزی، اظهار کرد: تا کنون در این مورد مصوبه ای ابالغ 
نشــده است.نژادعلی با اشــاره به میزان مصرف بنزین، اظهار کرد: میزان 
مصرف در کل کشور غیر منتظره است. اکنون که در فصل سرد قرار داریم 
میزان مصرف کاهش نیافته و این در حالی اســت که هیچ ســالی سابقه 
نداشت که در این فصل میزان مصرف کاهش پیدا نکند. نه تنها نسبت به 
تابســتان مصرف کاهش نیافته بلکه در برخی روزها شاهد افزایش مصرف 
نیز هســتیم.وی با تاکید بر اینکه اعداد موجود در حوزه مصرف مناســب 
نیست، گفت: می بایست در حوزه مدیریت مصرف اقدامات جدی صورت 
گیــرد و مردم کمک دولت باشــند تا تراز منفی در حوزه بنزین نداشــته 
باشــیم.نژادعلی ابراز امیدواری کرد که با مدیریت مصرف و رعایت میزان 
مصرف هم ذخیره سازی مناسبی داشته باشیم و هم توزیع فراورده به نحو 

احسن در جایگاه ها انجام شود.

 در زمستان مصرف همچنان باالست؟
کسری روزانه ۱.۲ میلیون لیتری 

بنزین در کشور
مدیــر عامــل شــرکت پخش 
فراورده های نفتی گفت: در حال 
حاضر هم در حوزه بنزین و هم 
نفت گاز تولید و مصرف متوازن 
نیست، ۱۰۲ میلیون لیتر در روز 
تولیــد بنزین و ۱۰۳.۲ میلیون 

لیتر مصرف می کنیم.علی اکبر نژادعلی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا، درباره دلیل رشــد مصــرف بنزین در فصل 
زمستان علیرغم روال سال های گذشته اظهار داشت: در حال 
حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت گاز تولید و مصرف متوازن 
نیست، ۱۰۲ میلیون لیتر در روز تولید بنزین و ۱۰۳.۲ میلیون 
لیتر مصرف می کنیم. بر اســاس تجارب این حوزه در فصول 
سرد سال یعنی از پاییز به بعد، مصرف بنزین در کشور کاهش 
پیدا می کرد. متاسفانه نمی دانیم چه اتفاقی افتاده که امسال 
برعکس سنوات گذشته نه تنها مصرف بنزین کم نشده بلکه 
برخــی روزها از حد میانگین نیز میزان مصرف باالتر رفته که 
همین موضوع چالش برانگیز شده است. وی از مردم خواست 
در مدیریت مصرف و صرفه جویــی در انرژی خصوصا بنزین 
و نفت گاز یاری کنند تا توزیع به نحو احســن کمافی السابق 
ادامه پیدا کند. مدیر عامل شــرکت پخش فراورده های نفتی 
دربــاره اینکه آیا کاهش کیفیت منجر بــه افزایش احتراق و 
رشــد مصرف شده است، تاکید کرد: کیفیت بنزین در سطح 
جهانی است و بر اساس استاندارد تولید می شود، با نوسازی و 
به ســازی که طی سال جاری در پاالیشگاه های کشور صورت 
گرفته کیفیت تولید فراورده نه تنها از قبل بهتر شــده بلکه 
شــرایط یورو را در ارتباط با تولید بنزین پوشــش می دهیم. 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر پاالیشگاه های کشور 
بنزین با کیفیت یورو ۴ تولید می کنند و در تمام کالن شهرها 
و نقاطی که تکلیف شده بنزین یورو توزیع می شود. نژادعلی 
گفت: صد در صد بنزین توزیعی در تهران با استاندارد یورو ۴ 
است. وی درباره روند و میزان تولید بنزین سوپر بیان داشت: 
با فرایندی که در حوزه پاالیشــگاه های جدید و به ســازی و 
بهینه سازی پاالیشگاه ها اتفاق افتاده تولید بنزین سوپر افزایش 
پیدا کرده اســت و طی هفته جاری شروع به توزیع کرده ایم. 
البته در بخش عمده ای از جایگاه های تهران که قابلیت عرضه 

بنزین سوپر داشته اند توزیع شده است.

بارش ها درد بی آبی تهران را دوا نکرد
علی رغم اینکه در روزهای گذشــته شاهد بارش های پراکنده 
در اســتان تهران بودیم، اما همچنان وضعیت منابع آبی تهران 
مطلوب نیست و کسری مخازن کماکان نسبت به سال قبل که 
آن هم سالی خشــک بوده منفی است.به گزارش ایسنا، پاییز 
امسال از لحاظ بارش، خشــک ترین پاییز ۵۰ سال اخیر بوده، 
ایران در کمربند خشــک جهانی قرار گرفته است و حدود یک 
سوم متوســط جهانی بارندگی دارد که متناسب با جمعیت و 
وسعت کشورمان نیست. تهران برای به پایداری رسیدن منابع 
آبی، نیازمند ۲۸۳ میلی متر بارش در ســال است در حالی که 
متوسط بارندگی های ســال گذشته این استان ۲۰۷ میلی متر 
بوده اســت.آن طور که علی اکبر ملکوتی - مدیر بهره برداری از 
تاسیسات آب شهری آبفای اســتان تهران -  گفته بارش های 
پراکنده درمانی برای خشکسالی انباشته این شهر نخواهد بود،   
در روزهــای اخیر ذخیره روزانه آب مخازن شــهر تهران یک 
میلیون متر مکعب بوده اســت، در صورتی که در شرایط نرمال 
ذخیره مخازن آب شــهر تهران بایــد یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
متر مکعب باشد.به گفته وی وضعیت منابع آب تهران هم چنان 
شکننده است اوج مصرف آب در این کالن شهر بر مدار ۴۰ هزار 
لیتر در ثانیه است؛ این میزان مصرف آب برای روزهای سرد و 
به ویژه چنین شرایطی باال است.آمار و ارقام از وضعیت منابع آبی 
تهران حکایت از کاهش ۲۱ درصدی حجم آب سدهای استان 
تهران نسبت به روز مشابه ســال گذشته دارد، در حال حاضر 
میزان ذخایر ســدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران 
۲۷۷ میلیون مترمکعب اســت که این رقم در روز مشابه سال 
گذشته بیش از ۳۵۲ میلیون مترمکعب است.از مجموع ظرفیت 
۱۸۸۸ میلیون متر مکعبی پنج ســد تامین کننده آب شرب 
استان تهران، ۲۷۷ میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره 
شده و بیانگر این است که تنها حدود ۱۴.۶۷ درصد از ظرفیت 
کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است.

حجم آب موجود در مخزن ســد امیرکبیر حدود ۳۹ میلیون 
مترمکعب بوده و این درحالی است که این میزان در روز مشابه 
سال گذشته ۵۳ میلیون مترمکعب ثبت شده، همچنین حجم 
ذخیره آب سد طالقان ۱۸۲ میلیون مترمکعب سال گذشته به 
۱۵۷ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.همچنین حجم 
ذخیره آب سد الر سال گذشته ۲۱ میلیون مترمکعب بوده که 
در مقایسه با موجودی ۱۷ میلیون مترمکعبی فعلی، ۴ میلیون 
متر مکعب کاهش را نشــان می دهد و حجم آب سد ماملو نیز 
از ۷۴ میلیون مترمکعب سال گذشته به ۴۶ میلیون مترمکعب 

رسیده اســت، این درحالیست که حجم ذخیره آب سد لتیان 
در مقایســه با حجم ۲۲ میلیون متر مکعبی روز مشــابه سال 
گذشته با کاهش ۵ میلیون متر مکعبی، امسال به ۱۷ میلیون 
متر مکعب رســیده است.میزان بارش ها نیز از ابتدای سال آبی 
تاکنون ۳۱.۴ میلی متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته 
۶۸.۱ میلی متر بوده؛ بر این اســاس میزان بارش ها نســبت به 
ســال آبی قبل آن ۵۴ درصد و نسبت به بلندمدت ۶۰ درصد 
کاهش یافته است.این شرایط در حالی است که مصرف روزانه 
آب در تهران در این روزها بیش از سه میلیون متر مکعب )سه 

میلیارد لیتر( است؛ یعنی تقریبا معادل حجم دریاچه چیتگر هر 
روز توسط شــهروندان تهرانی، آب مصرف می شود. با توجه به 
اینکه از یک سو جمعیت شناور شهر تهران حدود ۱۲ میلیون 
نفر است و از سوی دیگر منابع آبی دیگری در دسترس نیست، 
مصرف درســت آب در بخش خانگی اثر بســزایی روی تداوم 
پایداری تامین آب این شهر دارد.میانگین کشوری مصرف آب 
در حوزه شرب بین ۷ تا ۱۰ درصد است در حالی که این بخش 
در اســتان تهران بین ۴۵ تا ۵۰ درصد آب را به خود اختصاص 
داده است؛ الگوی مصرف آب برای هر خانوار تهرانی ماهانه ۱۴ 
متر مکعب است که تنها ۳۷ درصد از جمیعت شهر تهران آن 
را رعایت می کنند و ۶۳ درصد شــهروندان بیش از الگو مصرف 
می کنند که این گروه از شــهروندان تهران از ابتدای امسال تا 
پایــان مهرماه نزدیک به ۳۱۰ میلیــون مترمکعب آب مصرف 
کرده اند؛ در صورتی که این گروه به میزان ۱۰ درصد از مصرف 
آب را کاهش می دادند حدود ۳۱ میلیون متر مکعب در مصرف 
آن صرفه جویی می شــد که این رقــم نزدیک به حجم کنونی 
سد الر است که یکی از پنج سد تامین کننده آب تهران است.

اهمیت مصرف درســت آب در بخش خانگی و تاکید بر رعایت  
الگوی مصرف از سوی شهروندان تهرانی زمانی بیشتر به چشم 
می آید که به این نکته مهم توجه شود که استان تهران دومین 
اســتان فقیر کشور )بعد از سیستان و بلوچستان( از نظر منابع 
و ذخایر آبی اســت و بخش زیادی از آب این اســتان در حوزه 
شرب مصرف می شود.از سوی دیگر به دلیل کاهش بارش ها به 
ویژه در سه سال اخیر که کشورمان با خشکسالی پیاپی مواجه 
بوده، ذخایر ســدها و منابع تامین کننــده آب پایتخت به طور 
چشمگیری کاهش یافته است و به دلیل نبود منابع آبی دیگر، 
مدیریت درست منابع کنونی، در دسترس ترین راه برای گذر از 
کم آبی است؛ بنابراین توجه به راهکارهای مدیریت مصرف آب 

در بخش خانگی بیش از پیش ضروری است.

آلمان اســتفاده از زغال ســنگ را دوباره افزایش خواهد داد زیرا در بحران انرژی کم سابقه، امنیت انرژی برای این کشور اهمیت 
بیشــتری نسبت به اهداف اقلیمی پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، بزرگترین اقتصاد اروپا با سریعترین روندی که در شش سال 
گذشــته مشاهده شده اســت، زغال سنگ برای تولید برق، می سوزاند. همچنین، آلمان یکی از معدود کشورهایی خواهد بود که 
واردات زغال ســنگ را سال میالدی آینده افزایش می دهد.مصرف زغال سنگ که آالیندگی باالیی دارد اما نسبتا ارزان است، در 
سراسر جهان افزایش پیدا کرده زیرا کشورها تالش می کنند هزینه های انرژی رو به افزایش که باعث فروپاشی اقتصادی خواهد 
داشت را کنترل کنند. در اروپا، این بحران پس از اقدام روسیه در کاهش عرضه گاز که به تالفی تحریم های اتحادیه اروپا بر سر جنگ مسکو در اوکراین انجام گرفت، 
شدیدتر بوده است. آلمان اکنون تالش می کند اولویت کوتاه مدت تقویت امنیت انرژی را با هدف بلندمدت رساندن آالیندگی ها به صفر، متوازن کند.آلمان قصد دارد 
مصرف زغال سنگ را تا سال ۲۰۳۸ متوقف کند اما ائتالف حاکم، خواستار جلو انداختن این هدف به تاریخ ۲۰۳۰ است. با این حال، این کشور برای دوام آوردن در 
برابر بحران جاری، موقتا تعدادی از نیروگاه های زغال سوز خود را مجددا راه اندازی کرده است. در بیشتر کشورها، میزان محدودی از ظرفیت تولید نیرو با استفاده از 
زغال سنگ، به چرخه فعالیت بازگشته اما طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، در آلمان، این اقدام در ابعاد گسترده ای انجام شده و ۱۰ گیگاوات ظرفیت تولید نیرو 
با استفاده از زغال سنگ فعال شده است.طبق آمار دفتر آمار فدرال آلمان )دستاتیس(، آلمان اکنون بیش از یک سوم برق خود را با سوزندان زغال سنگ، تولید می 
کند و تولید برق با مصرف زغال سنگ، ۱۳.۳ درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته است.آلمان با افزایش استفاده از زغال سنگ، دو هدف اصلی را دنبال کرده که 
شامل استفاده کمتر از گاز طبیعی گران قیمت و افزایش تقاضا برای دریافت برق از فرانسه بوده که تولیدش به دلیل اختالل فعالیت نیروگاه های هسته ای، کاهش پیدا 
کرده است.قیمت گاز در اروپا طی تابستان افزایش سرسام آوری پیدا کرد و دو برابر میانگین قیمت پنج ساله برای این وقت از سال مانده است. اگر چه قیمت گاز و 
زغال سنگ اخیرا کاهش پیدا کرده است اما سوزاندن زغال سنگ برای تولید برق، همچنان به صرفه تر است.بر اساس گزارش بلومبرگ، اپلیکیشن »نقشه برق« نشان 

می دهد ماه جاری، برق آلمان به اندازه برقی که در آفریقای جنوبی و هند تولید می شود، آالینده بوده است.

تحریم ها علیه صادرکنندگان بزرگ نفت، به بازار سیاه نفت خام رونق بخشیده است.به گزارش ایسنا، تحریم ها علیه صادرات نفت ونزوئال 
و ایران و اکنون روسیه، باعث رونق گرفتن بازار سیاهی شده که در آن شرکت های کشتیرانی، حمل و معامله گران بدون اهمیت دادن به 
محدودیت های وضع شده، به فروش نفت تحریمی به کسانی که مایل هستند برای خرید آنها ریسک کنند، ادامه می دهند.تحریم اتحادیه 
اروپا علیه واردات نفت روسیه و سقف قیمت برای نفت روسیه که از پنجم دسامبر اجرایی شده است، حمل غیرقانونی نفت به کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا و گروه هفت که به مکانیزم سقف قیمت ملحق نشده اند، را افزایش خواهد داد. روسیه با الگوبرداری از تجربه ایران 

و ونزوئال، ناوگانی از نفتکش ها را برای صادرات نفت خارج از مکانیزم سقف قیمت، تهیه کرده است تا به صادرات حجم باالیی نفت و فرآورده های نفتی ادامه دهد. این کشور 
ممکن اســت از تاکتیک هایی مانند تغییر مبدا محموله های نفت، غیرفعال کردن فرستنده نفتکش ها و حتی دستکاری موقعیت مکانی نفتکش ها از طریق سیستم شناسایی 
اتوماتیک )AIS( و پنهان کردن مسیر واقعی حرکت آنها، استفاده کند.تولیدکنندگان و فروشندگان نفت تحریمی، با استفاده از تاکتیک های پنهانکاری، نفت و فرآورده های نفتی 
را به دست خریدارانی می رسانند که از دریافت نفت با تخفیف باال، راضی هستند.اما همه خریداران به خصوص خریدارانی که در حوزه های قضایی با کنترل های سخت گیرانه 
مانند آمریکا هستند، برای بی اعتنایی به تحریم ها و نادیده گرفتن مبدا محموله، وسوسه نمی شوند. خریداران دیگر به خصوص پاالیشگاه های نفت خصوصی چین اهمیتی به 
تحریم ها نمی دهند چرا که اولویت اصلی آنها، خرید نفت با قیمت پایین و کسب سود خوب از پاالیش است. گزارش ها و بررسی های مختلف در چند سال گذشته نشان داده 
است چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، همچنان به خرید نفت ایران و ونزوئال ادامه می دهد.خارج از چین، خریداران نگران تحریم های تصویب شده بوده و به 
صورت کلی، تالش می کنند از گریدهای نفتی که مبدا مشکوکی دارند، اجتناب کنند.ونزوئال از اسناد جعلی و نفتکش های متعلق به ایران استفاده می کند. این کشور آمریکای 
جنوبی، نفت خود را به عنوان نفت مالزی به پاالیشــگاه های چینی می فروشــد.آبهای مالزی برای انتقال نفت از کشتی به کشتی و مخلوط کردن نفت برای پنهان کردن مبدا 
واقعی آن معروف هستند. آمار گمرک چین، واردات زیادی از مالزی نشان می دهد و تحلیلگران و ناظران بر این باور هستند که چین همچنان نفت تحریمی را در پوشش نفت 

عمان یا مالزی وارد می کند.

بازار سیاه نفت رونق گرفتافزایش استفاده از زغال سنگ در آلمان برای تولید برق

شهــرداري صباشهــر در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 3/ص/6 ش مورخ 1401/01/17 شـوراي اسـلامی شـهر نسـبت به اجراي پروژه لکه گیري معابر 
صباشـهر  (شـایان ذکر اسـت این پروژه شـامل پخت، حمل و پخـش مقدار 161 تـن قیـر دپـو شـده متعلـق بـه شـهرداري صباشـهر در کارخانـه آسـفالت 
لامیان می باشـد) با اعتبار بالغ بـر 18/000/000/000 ریـال به مدت (از انعقاد قـرارداد تا پایان سـال جاري) از طریـق تجدیـد مناقصـه عمـومی در سـامانه 
تدارکات الکترونیـکی دولـت (سـتاد) اقدام نمایـد. لذا از متقاضیـان واجد شـرایط دعوت بعمـل می آید بـراي دریافت اسـناد مناقصـه بـه سـامانه سـتاد بـه 

آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir به شرح ذیل مراجعه نمایند. 
 شهرداري صباشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

• کلیه هزینه هاي مربوط به انتشار آگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
• پیمانکاران می بایسـت داراي گواهینامـه تعییـن صلاحیت شـرکت هاي پیمانکاري در رسـته موضـوع مناقصـه، گـواهی صلاحیـت ایمـنی پیمانـکاران از اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعی بوده و داراي رزومه کاري مرتبط باشند. 
• مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداري صباشهر 5 درصد قیمت کل پایه (900/000/000 ریال) می باشد. 

تذکر : سـپرده نفرات اول و دوم مناقصـه تـا زمان انجـام معامله و قـرارداد مسـترد نخواهد شـد و نیز نفرات اول تـا سـوم چنانچه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نگردنـد سـپرده آنـان بـه 
نفع کارفرما ضبط خواهد شد. 

 زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد، زمان انتشار آگهی : ساعت 8 روز شنبه مورخ 1401/10/03  
• زمان اتمام مهلت شرکت در مناقصه در سامانه ستاد : ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21

•  مهلت ارائه پاکت ضمانت نامه در دبیرخانه شهرداري : ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21  
• زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات در دفتر شهردار : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21  

• ضمنا تنهـا اسـناد پاکت هاي پیشـنهاد داراي امضاي الکترونیکی مـورد پذیرش اسـت و در جلسـه بازگشـایی اسـناد فیزیکی پاکت هـاي (ب) و (ج) و فاقـد امضـاي الکترونیـک بـه 
هی  وجه مورد پذیرش نیست.                                • اطلاعات و سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.          

علی ملکی – شهـردار صباشهـر 

آگهی تجدید فراخوان عمومی 

تاریخ چاپ نوبت دوم : 1401/10/10  تاریخ چاپ نوبت اول : 1401/10/03

نوبت اول 
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گزیده خبر

 اسامی نخستین خودروهای وارداتی
 اعالم شد

تاکنون حضــور خودرو های ایتالیایــی، ژاپنی، کــره ای و برخی خودرو های 
چینی که در ادامه به آن ها اشــاره می شــود در کشور قطعی شده و به عنوان 
نخســتین خودرو های وارداتی راه به خیابان ها پیدا می کنند.به گزارش ایلنا از 
گمرک ایران، اولین ثبت سفارش های واردات خودرو انجام شده و پیش بینی 
می شــود تا در اوایل دی ماه نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شود. با 
نزدیک شدن به زمان عرضه نخستین خودرو های وارداتی، گمانه زنی ها درباره 
برند های وارداتی ادامه دارد.بررســی ها از تبلیغات محیطی برخی شرکت های 
واردکننــده خودرو و همچنین گفتگو با مطلعین بازار حاکی اســت، تاکنون 
حضور خودرو هــای ایتالیایی، ژاپنی، کره ای و برخــی خودرو های چینی که 
در ادامه به آن ها اشــاره می شود در کشــور قطعی شده و به عنوان نخستین 
خودرو هــای وارداتی راه بــه خیابان ها پیدا می کنند.بر اســاس این گزارش 
نخســتین خودرو های وارداتی که راهی جاده های ایران می شــوند، شــامل 
فیــات ۵۰۰، فیات تیپو )TIPO(، هیوندای النترا )ELANTRA(، هیوندای کونا 
)KONA(، هیونــدای آی ۱۰ )I ۱۰(، دانگ فنگ Aeolus Yixuan Max و ســه 

محصول چانگان است.

 رشد ۳۹ درصدی صادرات ماهانه چین
 به ایران

صــادرات چین به ایران در یازدهمین ماه ســال جاری میالدی با رشــد ۳۹ 
درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۹۳۵ میلیون دالر رسید.به گزارش تسنیم، 
گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری این کشــور با ایران در ۱۱ ماهه سال 
جاری میالدی با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
و به ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر رســیده اســت.مبادالت ایران و چین در 
ماه های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر اعالم 
شده بود.بر اســاس این گزارش واردات چین از ایران در ۱۱ ماهه سال جاری 
میالدی ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ رشد داشته و به ۶ میلیارد 
و ۵۰ میلیون دالر رســیده است. چین در ماه های ژانویه تا نوامبر سال قبل ۵ 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.صادرات چین به ایران 
در ماه های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ نیز رشــد ۱۷ درصدی داشته و به ۸ میلیارد 
و ۵۵۰ میلیون دالر رســیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۷ میلیارد 
و ۳۳۰ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.تراز تجاری دو کشــور در ۱۱ 
ماهه سال جاری میالدی به میزان ۲.۵ میلیارد دالر به نفع چین بوده است.بر 
اساس این گزارش در یازدهمین ماه سال ۲۰۲۲ کل مبادالت تجاری دو کشور 
با رشد ۲۱ درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۲۶۱ 
میلیون دالر رسیده است.چین در نوامبر امسال ۳۲۶ میلیون یورو کاال از ایران 
وارد و ۹۳۵ میلیون یورو کاال به ایران صادر کرده اســت. واردات چین از ایران 
در این ماه نسبت به ماه قبل از آن ۱۰ درصد کاهش داشته اما صادرات چین 

به ایران ۳۹ درصد افزایش داشته است.

فرآیند تامین مازوت نیز دشوار است

گاز ۵۰ کارخانه سیمان قطع شد
دبیر انجمن ســیمان خاطر نشان کرد: گاز بیش از ۵۰ کارخانه 
ســیمان به صورت تقریبی قطع شده است، از سوی دیگر برق 
واحدهای تولیدی نیز به تدریج دچار محدودیت شــده اند.علی 
اکبــر الوندیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش 
۲۰ تا ۲۳ درصدی ســوخت کارخانه های ســیمان خبر داد و 
افزود: گاز بیش از ۵۰ کارخانه ســیمان به صورت تقریبی قطع 
شده اســت، از سوی دیگر برق واحدهای تولیدی نیز به تدریج 
دچار محدودیت شــده اند.این فعال اقتصادی بزرگترین مشکل 
کارخانه های سیمان را دشــواری در تامین سوخت دوم یعنی 
مازوت دانســت و افزود: تامین سوخت مازوت به راحتی انجام 
نمی شــود و  برای تامین آن بایــد فرآیندهای پیچیده ای طی 
شــود؛ بعد از اینکه کارخانه داران ســیمان پول خرید مازوت را 
به صورت نقدی پرداخت کردند ســپس باید هیات مدیره تعهد 
محضری بدهند که هرگونه افزایش قیمــت در روزهای آینده 
برای مازوت را بپذیرند و قیمت های فعلی مقطوع نیست. در این 
شرایط تولیدکنندگان مالک مازوت خریداری شده نیستند این 
در  حالیســت که پول خرید مازوت را پرداخت کرده اند. بنا به 
اظهارات دبیر انجمن سیمان، به مازوت باقی مانده در انبارهای 
کارخانجات سیمان افزایش قیمت تعلق می گیرد و دریافت تعهد 
محضری از تولیدکنندگان سیمان هرگونه حق اعتراض را سلب 
می کند.الوندیان ادامه داد: شــرکت نفت برای کارخانه های که 
اجازه مصرف مازوت ندارند امــا در انبارهای خود مازوت دارند 

این حق را برای خود قائل است که مابه التفاوت قیمت را از آنها 
دریافت کند.وی با بیان اینکه شرکت های سیمانی که در نزدیکی 

کالن شهرها بنا شــده اند مجوز استفاده از سوخت جایگزین را 
ندارند، اضافه کرد: ســیمان تهــران و آبیک نمی توانند در روند 

تولید از مازوت استفاده کنند این کارخانه ها حتی اگر از گذشته 
در مخازن خود مازوت داشته باشند شرکت نفت برای سوخت 
آنها نیز متقاضی اعمال افزایش نرخ است. این اقدام کار ناپسندی 
اســت و هزینه های قابل توجهی را بــه تولیدکنندگان تحمیل 
می کند.این فعال اقتصادی ادامه داد: نزدیکترین پاالیشــگاه به 
کارخانه ها تامین کنننده ســوخت نیستند و کارخانجات برای 
تامین سوخت مجبور می شوند به سایر استان ها بروند؛ به عنوان 
مثال کارخانه سبزوار باید از انبار شهر ری تهران مازوت تحویل 
بگیرند و این فاصله حمل بیشتر از هزینه سوخت برای کارخانه ها 
تمام می شود.دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه اولویت تخصیص 
گاز به شهروندان اســت، افزود: برق واحدهای تولیدی سیمان 
حدود ۵۵ درصد شده است و کاهش سوخت گاز و برق در میزان 
تولید تاتیر مستقیم گذاشته و آنها نمی توانند صددر صد ظرفیت 
تولید کار کنند و اگر ذخیره از گذشــته نداشتند امروز با بحران 
مواجه می شدند. همانگونه که اشاره کردم تولیدکنندگان سیمان 
در اولویت تامین مازوت نیستند.وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا کاهش تولید باعث شده است تولیدکنندگان سیمان نتوانند 
به تعهدات صادراتی خود عمل کنند؟ خاطر نشان کرد: قیمت 
سیمان وقتی در جنوب باال می رود باید عرضه را افزایش بدهیم 
چراکه در زمستان در اســتان های جنوبی مصرف افزایش پیدا 
می کند، اینگونه در حجم صــادرات تاثیر می گذارد و اولویت با 

بخش داخلی است.

گفت:  صمــت  وزیــر 
بــا واردات خــودرو به 
کشــور، عرضه افزایش 
می یابــد و در نتیجــه 
قیمت خــودرو کاهش 
پیدا خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سیدرضا 
فاطمی امین در جمع خبرنگاران استان آذربایجان شرقی با 
تاکیــد بر این نکته که تولید خودرو تــا آذرماه به اندازه کل 
تولید خودرو در ســال گذشته بوده است، اظهار کرد: اکنون 

واردات خودرو عملیاتی شده و با عرضه زیاد خودرو قیمت آن 
در بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت.وی با اشاره به اینکه این 
اســتان یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود 
گفت: امروز در جلســه ای با فعاالن اقتصادی با مشکالت و 
دغدغه های این واحدها آشنا شده تا با تبادل اطالعات بتوانیم 
به پیشرفت و رشــد این واحدها کمک کنیم.وی مهمترین 
مشــکل واحدهای صنعتی و تولیدی را ســرمایه در گردش 
عنوان کرد و گفت: البته این مشــکل نشانه خوبی است که 
تولید و بازار تقاضا وجود دارد.وزیر صمت تاکید کرد: رئیس 

جمهور دســتور ویژه ای دادند تا ما برای حل این مشکل در 
جلسه هفته آینده دولت پیشنهاد خود را ارائه دهیم.فاطمی 
امین از رشد ۴.۹ درصدی تولید در بخش صنعت در هشت 
ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و 
گفت: با ادامه روند کنونی بسیاری از مشکالت کنونی مردم 

حل خواهد یافت.

اعتراف وزیر به بازار نامتوازن خودرو
وی در خصــوص التهاب در بــازار خودرو نیز گفت: خودرو 

دارای دو قیمت اســت یکی قیمــت کارخانه ای و دیگری 
قیمت در بازار آزاد؛ آنچه در تالطم اســت قیمت بازار آزاد 
است که به علت ناهماهنگی عرضه و تقاضا رخ داده است.
وزیــر صمت با تاکید بر این نکته که تولید خودرو تا آذرماه 
به اندازه کل تولید خودرو در سال گذشته بوده است، گفت: 
اکنون واردات خودرو عملیاتی شده و با عرضه زیاد خودرو 
قیمت آن در بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت.فاطمی امین 
با انتقاد از برخی قیمت گذاری ها در بازار گفت: ســوال من 
این است که چند خودرو با قیمت های افزایش یافته خرید و 
فروش شده است.وی در خصوص قیمت های کاذب در بازار 
آزاد خــودرو اظهار کرد: یکی از راهکارها برای مقابله با این 
قیمت گذاری ها این اســت که مردم قیمت های واقعی را از 

بورس استخراج کنند.

وعده تکراری وزیر صنعت برای بازار خودرو

فاطمیامین:خودروارزانمیشود!

شــهردار کرمانشاه با اشاره به خرید ۱۰۸دستگاه اتوبوس مسافربری دورن شهری و ۱۰۰ دستگاه ون ۱۵ نفره 
توسط شهرداری گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، درآینده نزدیک ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی 
کالنشهر کرمانشاه به ۱۵درصد یعنی ۶ برابر مسافرت های درون شهری فعلی افزایش خواهد یافت. نادر نوروزی 
در آیین رونمایی از ورود اتوبوس های مسافربری درون شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی کالنشهر کرمانشاه 
که با حضور »بهمن امیری مقدم« استاندار برگزار شد، افزود: پول همه این دستگاه های اتوبوس و ون به حساب 
شــرکت سازنده واریز شــده و امروز تعدادی از این اتوبوس ها وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه 
خواهد شــد.وی در ادامه شاخص جهانی اســتفاده از حمل و نقل عمومی در کالنشهرها را حدقل ۴۰ درصد 
مسافرت های دورن شهری عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که ضریب استفاده از حمل نقل عمومی 
در کالنشــهرهای کشور ما زیر ۲۵ درصد است و در شهر کرمانشاه در حال حاضر ۲و نیم درصد است.نوروزی 
اظهار داشــت: با ورود این ۱۰۸ دســتگاه اتوبوس و ۱۰۰ دســتگاه ون ۱۵ نفره؛ میزان استفاده از حمل و نقل 
عمومی در شهر کرمانشاه از ۵/۲ درصد به هفت و نیم درصد می رسد و با برنامه هایی که برای خرید دستگاه 
های اتوبوس بیشتری دست اقدام داریم، درآینده نزدیک ظرفیت استفاده از حمل و نقل عمومی در این کالنشهر 
به ۱۵ درصد خواهد رسید.شهردار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود؛ با اشاره به اعتبارات سفر رییس 
جمهور برای راه اندازی قطار شهری کرمانشاه گفت: این پروژه مهم در شهرداری کرمانشاه با اولویت در دست 
اجرا است.وی افزود: راه اندازی قطار شهری کرمانشاه می توانند کمک بسزایی به کاهش ترافیک، کاهش زمان 
مسافرت درون شهری، سهولت مسافرت درون شهری کند که با راه اندازی آن، استفاده از ظرفیت حمل و نقل 

عمومی در این کالنشهر به حد استاندارد کشوری می رسد.

استاندار:

کرمانشاه روی ریل توسعه قرار گرفته است
استاندار کرمانشاه با اشاره به قرارگیری کرمانشاه در ریل توسعه، از مدیران استان خواست برای تسهیل حرکت 
در این مسیر تالش کنند.بهمن امیری مقدم، عصر)۲۶ آذر( در آیین رونمایی از اتوبوس های جدید درون شهری 
کرمانشاه با بیان اینکه ایجاد روحیه شادی و نشاط در جامعه وظیفه تمام مسئوالن است، گفت: تمام مسئولین 
باید تالش خود را به کار گرفته و با خدمت بیشتر زمینه ایجاد شادی و نشاط را در استان فراهم کنند.وی افزود: 
هرکسی به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی باشد قطعا عالقه ای به کرمانشاه ندارد و چنین مسئولین در استان جای 
نخواهد داشــت.امیری مقدم گفت: کرمانشاه در گذشته عذاب بسیاری از کم کاری مسئولین خود دیده و هم 

باید در کنار هم تالش کنیم و کارهای خوبی برای کرمانشاه انجام دهیم.وی افزود: تمام مدیران باید سعی کنند 
هرچند وقت یکبار اخبار خوشی را از خدمات خود به مردم بدهند و امروز که در آیین رونمایی از اتوبوس های 
درون شــهری جدید کرمانشاه هستیم این یکی از همین خبرهای خوبی است که می توان به مردم کرمانشاه 
داد.امیری مقدم گفت: با ورود ۱۰۸ دستگاه اتوبوس خریداری شده به ناوگان حمل و نقل عمومی درصد انجام 
ســفرهای درون شهری با استفاده از این ناوگان از ۲.۵ درصد به ۱۰ درصد می رسد که گام موثری در نزدیک 
شدن به استانداردهای حمل و نقل عمومی در کالنشهرهاست.استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: فقط توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی کافی نیست و باید 
بتوانیم فرهنگ استفاده از این وسایل را هم در سطح جامعه تقویت کنیم.وی افزود: استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی در کنار کمک به اقتصاد خانوار، نقش موثری در کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

وی با اشاره به حمایت و همکاری استانداری کرمانشاه در توسعه خدمات شهری گفت: برای ایجاد »پارک سوار« 
)ترمینال( جدید که مورد درخواست شهرداری کرمانشاه است پای کار هستیم و از هیچ تالش و حمایتی برای 
توسعه شهر و خدمات شهری دریغ نمی کنیم.استاندار کرمانشاه تاکید کرد: کرمانشاه در ریل خدمات رسانی و 
توسعه قرار گرفته و مسئوالن باید بیش از پیش حرکت در این مسیر را تقویت کنند و تمام حمایت های الزم را 
از آن انجام دهند.امیری مقدم گفت: قطعا هیچگاه مانع توسعه کرمانشاه نخواهیم بود و تالش ما این است که 

تمام موانع در این مسیر را برداریم.

محمدمهدی احمدی رییس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه

20  اتوبوس درونشهری جدید به کرمانشاه تحویل شد
محمدمهدی احمدی رییس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری 
کرمانشاه در این مراسم با اشاره به خریداری ۱۰۸ دستگاه اتوبوس 
درون شــهری گفت: در فاز اول ۲۰ دســتگاه اتوبوس به کالنشهر 
کرمانشاه تحویل شده و قرار است تا پایان سال ۸۸ دستگاه دیگر 
تحویل شود.وی افزود: هزینه خرید هر ۱۰۸ دستگاه پرداخت شده 
و شرکت خودروسازی متعهد شده تمام اتوبوس ها را تا پایان سال 
تحویل دهد.احمدی خاطرنشــان کرد: عالوه بر این، ۱۰۰ دستگاه 

َون هم خریداری شده که به زودی آنها نیز به ناوگان حمل و نقل درون شهری تزریق می شود.

افشین لرزنگنه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه

افزایش 4 برابری جابجایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل 
عمومی با ورود اتوبوس های جدید

افشــین لرزنگنه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه 
هم در این مراســم به تاثیرات تزریق ۱۰۸ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ 
دســتگاه َون به ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه اشاره 
کرد و افزود: در حال حاضر روزانه یک میلیون و 9۰۰ هزار ســفر 
در ســطح شهر کرمانشاه انجام می شود که تنها ۲.۵ درصد آن از 
طریق ناوگان اتوبوسرانی صورت می گیرد.وی افزود: اگر این ۱۰۸ 
دســتگاه اتوبوس به ناوگان تزریق شود، درصد جابجایی مسافر از 
طریق ناوگان اتوبوسرانی را به میزان 7.۲ درصد افزایش داده و به حدود ۱۰ درصد می رساند، یعنی چهار برابر 
وضعیت فعلی.وی افزود: اگر جابجایی مسافر با ۱۰۰ دستگاه َون جدید را هم حساب کنیم، سهم ناوگان حمل 
و نقل عمومی در جابجایی مســافر به حدود ۱۴ درصد می رسد و این یعنی شش برابر وضعیت فعلی.لرزنگنه 

تصریح کرد: اگر ضریب ســفر با خودروی شخصی که ۱.۶ نفر است را در نظر بگیریم، ورود این تعداد دستگاه 
اتوبوس و َون به ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه، روزانه حدود ۱۰۸۰ سفر توسط خودروهای شخصی 
را کم می کند که این امر هم به کاهش مصرف ســوخت و هم به کاهش آلودگی هوا کمک بسیاری می کند.

این مسئول با اشاره به استاندارد باالی اتوبوس های خریداری شده گفت: این اتوبوس ها دارای استاندارد یورو۵ 
هستند و از همه مهمتر مناسب سازی شده و قابل استفاده برای معلولین هستند.وی افزود: همچنین در این 
اتوبوس های جدید قابلیت پرداخت الکترونیکی هم فراهم شده است.لرزنگنه در ادامه از نیاز کرمانشاه به پارک 
سوار)ترمینال( جدید خبر داد و افزود: ما نیاز داریم که پارک سوار جدیدی برای کرمانشاه در کنار پارک سوار 
»آزادی« احداث شود.وی افزود: به این منظور ۱3 هزار و ۸۰۰ مترمربع زمین مناسب در محل پارک »فدک« 
داریم که پنج تا شش هزار متر مربع آن برای ساخت یک پارک سوار جدید کفایت می کند.به گفته لرزنگنه راه 
اندازی پارک سوار جدید نقش موثری در افزایش جابجایی مسافر و کاهش زمان و طول سفر دارد.پیمان موسوی 
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر کرمانشاه هم در این مراسم با بیان اینکه این اتوبوس های جدید در 
اختیار شهرداری باقی می ماند، گفت: با توجه به اینکه تردد اتوبوس به حاشیه های شهر برای بخش خصوصی به 
صرفه نیست، تصمیم بر این گرفته شد که رانندگان خود شهرداری در اتوبوس ها فعالیت کنند تا بتوانیم آنها را 
در مسیرهای حاشیه ای شهر فعال کنیم.وی افزود: حاشیه شهر بسیار نیازمند تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی 

جهت تردد به مرکز شهر هستند و این اتوبوس ها با همین اولویت بکارگیری می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه

اتوبوس های مناسب سازی در تسهیل عبور و مرور افراد 
معلول و سالمند نقش بسزایی دارد

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: خرید 
۱۰۸ دستگاه اتوبوس جدید مناسب سازی شده برای ناوگان حمل 
و نقل عمومی کرمانشــاه اقدام مســئوالنه شهرداری کرمانشاه در 
پیگیری مصوبات کمیته مناسب سازی است.فرحناز محمدی در 
ادامه گفت: این اقدام می تواند تقش شــایانی در تســهیل عبور و 
مرور و به تبع نقش آفرینی بیشتر افراد دارای معلولیت، سالمندان 
و افراد کم توان جسمی در اجتماع داشته باشد.در پایان این مراسم 
با اهدای لوح از زحمات » محمد مهدی احمدی« رئیس ســازمان حمل و نقل عمومی شهرداری کرمانشاه به 

پاس خدمات او در خرید ۱۰۸ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ ون قدردانی شد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به ورود اتوبوس های جدید مطرح کرد:

افزایش ظرفیت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه
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اوج گیری سهام آسیایی
بازارهای آســیا پس از جهش وال اســتریت با افزایش قیمت روبرو شد.به گزارش ایســنا به نقل از مارکتینگ، بازارهای سهام عمده 
آسیا-اقیانوسیه پس از پایان قوی وال استریت، افزایش یافتند.به نظر می رسد، شاخص ها با آخرین داده ها در مورد اعتماد مصرف کننده 
در این کشور تقویت شده اند و این ارقام از انتظارات تحلیلگران پیشی گرفته است. در همین حال، دولت ژاپن برآوردهای رشد تولید 
ناخالص داخلی )GDP( خود را تا ۱.۵ درصد برای سال مالی ۲۰۲۳ تجدید نظر کرد.در سرزمین اصلی چین، کامپوزیت شانگهای در 
ساعت ۳:۰۰ صبح به وقت اروپا  ۰.۶۰ درصد افزایش یافت و شنژن کامپوزیت یک دقیقه بعد ۰.۷۵ درصد صعود کرد.در ساعت ۳:۰۲ 
بامداد به وقت اروپا، هانگ سنگ هنگ کنگ ۲.۴۰ درصد جهش کرد، در حالی که کوسپی کره جنوبی ۰.۸۲ درصد در همان زمان 
افزایش یافت. در ساعت ۳:۰۳ صبح به وقت اروپا، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۳۱ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص استرالیا به 

طور همزمان ۰.۷۰ درصد صعود کرد.دالر در ساعت ۳:۰۴ صبح به وقت اروپا در برابر ین ۰.۳۰ درصد کاهش یافت و به ۱۳۱.۹۴۸۰۰ فروخته شد.

گزیده خبر

سود بین بانکی دوباره به ۲۱ درصد رسید

طبق آخرین تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی، این نرخ در سال جاری برای 
دومین بار به نرخ ۲۱ درصد رســیده است .به گزارش ایسنا، اواخر تیر ماه امسال 
نرخ سود در بازار بین بانکی رکورد ثبت کرد و به نرخ ۲۱ ۳۱. درصد رسید که این 
موضوع با واکنش منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد و آن را عاملی تاثیرگذار 
در افت شــاخص بورس طی آن دوره دانستند. در واکنش به روند افزایشی سود 
بین بانکی، جلســه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و سازمان بورس برگزار شد 
که در آن بر کنترل سود بین بانکی تاکید شد.همچنین، عباس حسینی - معاون 
امور بانکی وزیر اقتصاد - در این باره گفت که سیاستی مبنی برای افزایش نرخ 
سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می شود.عالوه 
بر این، در این رابطه احسان خاندوزی_ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به ایسنا 
اعالم کرد که سیاســت تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن ســود بین بانکی در 
محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و 
اعتبار تصمیم گیری خواهد شــد.  در پی اظهارات مسئوالن بر کنترل نرخ سود 
در بازار بین بانکی، این سود روند کاهشی پیدا کرد و در محدوده ۲۰ درصد قرار 
گرفت اما اکنون پس از گذشت چند ماه، آخرین تغییرات نرخ سود در بازار بین 
بانکی نشان می دهد که تا تاریخ ۲۹ آذر سال جاری این نرخ به ۲۱ درصد رسیده 
اســت.در این بین، ماجرای مخالفت بورسی ها با افزایش سود بین بانکی به این 
برمی گردد که به اعتقاد آن ها، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین کســری 
منابع بانک ها را افزایش می دهد و بانک ها حاضر می شوند با نرخ های باالتری به 
سپرده گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند که این موضوع، 
جذابیت بانک ها برای ســرمایه گذاری را باال می بــرد و  تاثیر مهمی در حرکت 
نقدینگی از بازار سرمایه به بانک ها دارد.از سوی دیگر، کارشناسان پولی و بانکی 
می گویند که این نرخ ، تاثیری بر تحوالت شــاخص بورس ندارد و روند افزایشی 
این نرخ نیز ناشــی از فشــار و انتظارات تورمی تحت تاثیر رشد نرخ ارز بوده نه 
سیاست های ضدتورمی.البته، کارشناسان معتقدند که افزایش سود بین بانکی در 
صورتی می تواند بر روند بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در بازار 
بین بانکی متداوم و قابل مالحظه باشــد.این در حالی است که رئیس کل بانک 
مرکزی روند تغییرات ســود بین بانکی مرتبط با وضعیت عرضه و تقاضا می داند 
و هدف این بانک در بازار بین بانکی را کنترل نوســانات نرخ سود اعالم می کند. 
همچنین، طبــق گفته محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک 
مرکزی، نرخ سود سپرده و تسهیالت در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست؛ 
بنابراین تغییرات در سود بین بانکی نمی تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد 
بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تســهیالت است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار 
است.طبق این گزارش ، سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره 
در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت 
ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه 
یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از 
بانک مرکزی اســتقراض می کنند.در حال حاضر، این سود به ۲۱ درصد رسیده 
که باید دید همچنان بــه روند صعودی خود ادامه می دهد یا به نرخ ۲۰ درصد 

بازخواهد گشت.

قیمت طالی جهانی در روز اول زمستان
قیمت طال)پنجشنبه( با کاهش قیمت دالر در معامالت افزایش یافت 
اما قیمت هــا در بازه محدودی بود زیرا فعاالن بازار منتظر اطالعات 
اقتصادی برای جهت گیری بیشــتر بودند.به گزارش ایسنا، بهای هر 
اونس طال تا ساعت ۸ و ۳۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۵.۴ درصد 
افزایش به ۱۸۲۰ دالر رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۳ درصد 
کاهش به ۱۸۲۱ دالر رسید. شاخص دالر ۰.۲ درصد کاهش یافت و 
طال را برای دارندگان سایر ارزها ارزان تر کرد.داده های تولید ناخالص 
داخلی ایاالت متحده برای ســه ماهه ســوم و آمار بیکاری هفتگی 
 )PCE( ایاالت متحده و همچنین داده های هزینه مصرف شــخصی
قرار است که ارائه شــود.طال در محدوده ای قرار دارد زیرا معامالت 
نسبتاً ناچیز است و ســرمایه گذاران در حالت انتظار هستند. ادوارد 
میر، تحلیلگر ED&F Man Capital Markets گفت: اگر تورم به کاهش 
ادامه دهد، دالر بیشــتر تضعیف می شود و طال رنگ ثابت تری پیدا 
می کند.شمش به طور سنتی به عنوان محافظ تورم شناخته می شود 
اما افزایش نرخ بهره جذابیت فلز را کاهش می دهد زیرا هیچ بهره ای 
نمی پردازد.فدرال رزرو پس از چهار افزایش متوالی ۷۵ واحدی نرخ 
بهره در دسامبر، ســرعت افزایش نرخ بهره خود را به تدریج به ۵۰ 
واحد کاهش داد. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سیگنال 
داده اســت که بانک مرکزی ایاالت متحــده افزایش نرخ بهره را در 
سال آینده افزایش خواهد داد.طال از زمانی که در اواخر سپتامبر به 
پایین ترین حد خود در بیش از دو ســال گذشته رسید، حدود ۲۰۰ 
دالر افزایش یافته است زیرا انتظارات در مورد افزایش آهسته تر نرخ 
بهره از سوی فدرال رزرو جذابیت دالر را کمرنگ کرده است.بر اساس 
گزارش رویترز، میر گفت: اگر قرنطینه ها برگردد و شاهد فلج شدن 
اقتصاد چین باشــیم، تقاضا آسیب خواهد دید و برای همه کاالها از 
جمله طال و سایر فلزات صنعتی نزولی خواهد بود.در بازار سایر فلزات 
ارزشمند، نقره ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۲۴ دالر رسید، پالتین 
۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰۷دالر و ۱۳ سنت رسید و پاالدیوم 

در ۱۶۹۲ دالر و ۳۸ سنت ثابت بود.

در آبان ماه امسال

حجم نقدینگی به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید
در آبان ماه امسال، حجم نقدینگی معادل ۵۸۰۶.۸ هزار میلیارد 
تومان بوده که به ترتیب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد نسبت به پایان سال 

و پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا به نقــل از بانک مرکــزی، در گزارش تحلیل 
تحوالت اقتصاد کالن در آبان ماه آمده اســت: مدیریت انتظارات 
تورمی به عنوان یکــی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم 
به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطالعات درست و به هنگام از 
مجموعه تحــوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی به آحاد 
جامعه و فعاالن اقتصادی اســت. این امر موجب خواهد شــد تا 
عالوه بر شکل گیری درســت انتظارات، بانک مرکزی در شرایط 
بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مســاعدت 
به رشــد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اســاس، خالصه ای از 
مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در راستای 
دستیابی به اهداف و ماموریت های خود در آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح 

ذیل ارائه می شود.

1- تحوالت اقتصاد کالن
بررسی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی 
در سال جاری نشان می دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده 
در آبان ماه ســال جاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه 
قبل )۲.۹ درصد( به ۲.۲ درصد رسید. در همین مقطع تورم  نقطه 
به نقطه نیز با ۰.۴ واحد درصد کاهش به رقم ۴۴.۳ درصد رسید. 
این در حالی است که تورم دوازده ماهه شاخص کل بهای کاالها 
و خدمات مصرفی در آبان ماه ســال جاری بــا ۰.۴ واحد درصد 
افزایش رقم  ۳۹.۹ درصد را ثبت کرد.بررسی تورم ماهانه شاخص 
بهای کاالهــا و خدمات مصرفی به تفکیک گروه های اختصاصی 
»کاال« و »خدمت« در آبان ماه نشــان می دهــد تورم ماهانه هر 
دو گروه کاهش یافته اســت، بطوری که گروه  اختصاصی »کاال« 
و »خدمــت« به ترتیب با ۰.۵و ۱.۴ واحد درصد کاهش نســبت 
به ماه گذشــته به رقم ۱.۱ و ۳.۹ درصد رسید. بررسی تحوالت 
تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« 
نیز موید کاهش آهنگ تورم ماهانه اقالم خوراکی و افزایش تورم 
ماهانه اقالم غیرخوراکی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 
است. در همین ارتباط، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها و 
غیرخوراکی ها به ترتیب )با ضرایب اهمیت ۲۵.۵ و ۲۲.۹ درصد( 
با ۰.۹ واحد درصد کاهش و ۰.۲ واحد درصد افزایش نســبت به 
مهرمــاه، با ثبت تورم ماهانه ۰.۳و ۲.۳ درصدی، ســهمی معادل 
۰.۱ و۰.۶ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل )۲.۲ درصد( 

در آبان ماه سال جاری به خود اختصاص داده اند.بررسی تحوالت 
شاخص خدمت نشــان می دهد تورم ماهانه این شاخص با ۱.۴ 
واحــد درصد کاهش از ۵.۲ درصد در مهرمــاه به ۳.۹ درصد در 
آبان ماه ســال جاری رسیده است. بررســی بیشتر تحوالت این 
شاخص حاکی از آن است که تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از 
تحوالت شاخص  خدمت در گروه »مسکن و خدمات ساختمانی« 
بوده است؛ به طوری که این شــاخص سهمی معادل ۳.۲ واحد 
درصد از تورم ماهانه گروه خدمت را در آبان ماه سال جاری )۳.۹ 
درصد( به خود اختصاص داده اســت.در حوزه تجارت خارجی با 
توجه به اخبار منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت ماهه 
سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۳۲.۴ میلیارد دالر بود 
که حاکی از افزایش حدوداً ۴.۴ درصدی آن در مقایســه با مدت 
مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع 
معادل ۳۷.۱ میلیارد دالر گزارش شــده اســت که موید افزایش 
حدوداً ۱۵.۲ درصدی آن نســبت به دوره مشابه سال قبل است. 
مطابق با اطالعات مندرج در ســامانه معامالت الکترونیکی ارز، 
بررسی تحوالت بازار ارز حاکی از آن است که در آبان ماه متوسط 
نــرخ فروش دالر در بازار حواله حــدود ۲۷۵.۹ هزار ریال بود که 
نســبت به مهر ماه معادل ۱.۴ درصد افزایش نشان می دهد. در 
بخش اســکناس نیز متوســط نرخ فروش دالر در این ماه حدود 
۲۸۹.۰ هزار ریال بود که حاکــی از افزایش ۰.۶ درصدی آن در 

مقایسه با مهر ماه است. در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ 
شده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شــده در شــهر تهران طی آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۸ 
درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۴۵.۹ درصد افزایش 
را تجربه کرد. در بازار ســهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار 
در روز پایانــی آبان ماه ۷.۶ درصد نســبت به روز پایانی ماه قبل 
افزایش یافت. الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر 
تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر سطح 
انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور 

کار قرار خواهد داد. 
بررسی تحوالت بازار بین بانکی در آبان ماه بیانگر افزایشی اندک در 
حجم معامالت و تثبیت نرخ در مقدار ماه های گذشته و محدوده 

داالن از پیش تعیین شده است. 
 همچنین، وضعیت منحنی بازده اوراق خزانه نشــان می دهد به 
تبعیــت از وضعیت انتظارات تورمی موجــود و افزایش تقاضای 
نقدینگی و در نتیجه عرضه بیشتر اوراق مالی در بازارها )و به تبع 
آن افزایش نرخ های بازده تا سررسید این اوراق(، این منحنی در 
آبان ماه در ســطوح باالتری قرار گرفته است. با این حال، کاهش 
تفاوت نرخ های بلندمدت و کوتاه مدت در آبان¬ماه ســال جاری 
نســبت به ماه قبل، نشــان دهنده مطالبه نرخ های بازده تقریباً 

یکسان در تمامی سررسیدها از سوی سرمایه گذاران است. حجم 
نقدینگی در پایان آبان ماه ســال ۱۴۰۱ معــادل ۵۸۰۶۸.۴ هزار 
میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد نسبت 
به پایان ســال و پایان آبان ماه ســال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. 
رشد متغیر مذکور در هشت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه 
منتهی به آبان ماه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۴.۲ و ۴۲.۰ 
درصد بوده است. الزم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در 
آبان ماه سال ۱۴۰۰ )معادل ۲.۴ واحد درصد از رشد هشت ماهه 
و ۲.۷ واحد درصد از رشــد دوازده ماهه( مربوط به اضافه شــدن 
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 است.حجم پایه پولی در پایان آبان ماه سال 
۱۴۰۱ )معادل ۷۲۷۶.۰ هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال 
۱۴۰۰، رشــدی معادل ۲۰.۵ درصد داشته است. همچنین، نرخ 
رشــد دوازده ماهه پایه پولی با ۱.۲ واحد درصد کاهش نسبت به 
رشد دوره مشابه سال قبل )۳۵.۸ درصد( به ۳۴.۶ درصد در پایان 

آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

2- اقدامات بانک مرکزی 
- در آبان مــاه ۱۴۰۱ با هدف مدیریــت نقدینگی بازار بین بانکی 
ریالــی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را 

انجام داد: 
- انجــام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه 
حراج به ترتیــب بــه ارزش ۶۹۵، ۶۹۵، ۶۹۵، ۶۸۵ و ۶۷۵ هزار 
میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معامالتی ۳۴۴۵ هزار میلیارد ریال 
در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه )مانده توافق بازخرید از 
محل عملیات بازار باز در پایان آبان ماه معادل ۶۷۵ هزار میلیارد 

ریال بوده است(. 
- اســتفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف داالن 
برای رفع نیازهای نقدینگی طــی ۲۲ روز کاری جمعاً به ارزش 
معامالتی ۴۷۱ هزار میلیارد ریال )مانده اعتبارگیری قاعده مند در 

پایان آبان ماه ۳۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است(. 
- در آبان ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک 
مرحله پذیره نویسی اوراق مالی اسالمی دولتی، جمعاً مبلغ ۸۷.۱ 
هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معامالتی بانک مرکزی به 
فروش رسید که از این مبلغ، ۱۵ هزار میلیارد ریال آن در پذیره 
نویســی و ۷۲.۱ هزار میلیارد آن در حراج که اغلب توسط سایر 

سرمایه گذاران خریداری شد

پاییز امســال در حالی به پایان رسید که گزارش ها نشان می دهد که طی ۹۰ روز 
گذشته بازارهای طال و سکه دست خوش تغییرات قیمتی بسیاری شده است.مریم 
فکری: بازار طال و ســکه طی سه ماه گذشته همسو با قیمت دالر، شاهد رشد و 
جهش عجیب قیمت ها بود. اما شــروع قیمت ها در این بازارها به شــکلی بود که 
امروز اعدادی که از میزان رشد ثبت شده، حاکی از آن است  که  بازار طال و سکه 
از دالر در رشــد قیمت ها جلو زده است.گزارش ها نشان می دهد که در طول سه 
ماه گذشــته هر قطعه سکه امامی رشد بیش از ۳۰ درصد و طالی ۱۸عیار حدود 
۳۲ درصد را تجربه کرد و این در شرایطی است که دالر تنها ۲۱ درصد گران شده 
است.به این ترتیب، بررسی روند قیمت ها حاکی از شکست سقف تاریخی قیمت ها 

در بازار طال، سکه و دالر در طول سه ماه گذشته است.

دالر 21 درصد گران شد
دالر در طول ۳ ماه گذشته ۶ هزار و ۷۴۲ تومان گران شد؛ این تغییر قیمت 

در نرخ ارز مربوط به ســه ماهه پاییز امســال اســت. به این ترتیب، بازار ارز 
در این بازه زمانی شاهد رشــد ۲۱.۲ درصدی قیمت دالر بود.قیمت دالر در 
ابتدای مهرماه ۳۱ هزار و ۶۶۶ تومان بود و این در حالی اســت که هم اکنون 
در بازار با نرخ ۳۸ هزار و ۴۰۸ تومان به فروش می رود.بررسی ها نشان می دهد 
که روند رشــد قیمت دالر در بازار تقریبا از هشــتم آبان آغاز شده و به این 
شــکل، در پایان آبان ماه روی قیمت ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان ایســتاد.اما پس 
از آن، ســه کانال دیگر باال رفت و در ماه آذر رشدی در حدود ۳ هزار و ۲۰۸ 

تومان را ثبت کرد.

سکه امامی 30 درصد گران شد
سکه ۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان رشد قیمت داشت. بررسی روند سه ماه گذشته 
قیمت سکه امامی، از رشد ۳۰.۱ درصدی قیمت ها حکایت دارد.به این ترتیب، هر 
قطعه سکه امامی از ۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در ابتدای پاییز به ۱۸ میلیون 

و ۷۲۱ هزار تومان در انتهای پاییز رســید.
عملکرد یک ماهه آذرماه بازار سکه امامی نیز 
رشد ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار تومانی قیمت ها 
را نشان می دهد. در ابتدای آذرماه هر قطعه 
ســکه امامی ۱۶ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان 
قیمت داشــت. هر قطعه سکه امامی در بازه 
یک ماه گذشته ۱۴.۴ درصد گران شده است.

طال 32 درصد رشد قیمت داشت
هــر گرم طالی ۱۸عیار ۴۳۷ هزار تومان افزایش قیمت داشــت، این عدد میزان 
ســودی است که دارندگان طال در طول پاییز کسب کردند.به این ترتیب، قیمت 
هــر گرم طالی ۱۸عیار از یک میلیون و ۳۳۲ هزار تومان در ابتدای پاییز به یک 
میلیون و ۷۶۹ هزار تومان در انتهای پاییز تغییر کرد.روند تغییرات قیمتی در طول 
سه ماه گذشته، رشد ۳۲.۸ درصدی قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار را نشان می دهد.

قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار در آذرماه هم رشد ۱۸.۶ درصدی قیمت را ثبت کرد. 
به این شــکل که در بازه زمانی یک ماه گذشته قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار در 

حدود ۲۷۸ هزار تومان گران شده است.

بررسی روند قیمت طال، سکه و ارز در پاییز امسال

شکست سقف تاریخی قیمت ها در بازار طال و ارز



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 3 دی 1401  29 جمادی االول 1444  24 دسامبر 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5079 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

بلینکن: تالش های دیپلماتیک برای توافق 
با ایران را ادامه خواهیم داد

وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد دیپلماســی مسیر 
ترجیحــی در قبال ایران اســت امــا چنانچه ایران 
این مســیر را رد کند گزینه های دیگری نیز وجود 
دارند.به گزارش فارس، آنتونــی بلینکن، وزیر امور 
خارجــه آمریکا امــروز پنجشــنبه تصریح کرد که 

دیپلماسی مســیر مورد ترجیح در قبال ایران است.وزیر خارجه آمریکا در 
ادامه افزود چنانچه ایران این مســیر را رد کند گزینه های دیگری نیز وجود 
دارند.آنتونی بلینکن همچنین گفت: »تالش های دیپلماتیک برای توافق با 
ایران و اطمینان از پایبندی این کشــور به توافق هسته ای را ادامه خواهیم 
داد.«اظهرات بلینکن در حالی مطرح شــده که »جان کربی« ســخنگوی 
شورای امنیت ملی کاخ سفید، شب گذشته در گفت  وگو با شبکه »الجزیره« 
گفته بود مذاکره با ایران فعال در دستور کار دولت جو بایدن نیست.  او گفت: 
»مذاکرات هسته ای با ایران در دستور کار قرار ندارد و ما بر چگونگی تعامل 
نظام ایران با مردمش متمرکز شده ایم.«این اولین بار نیست که کاخ سفید 
می گوید برجام اولویت واشنگتن نیست. در هفته های اخیر، مقام های مختلف 
آمریکایی بارها اذعان کرده اند که اولویت واشنگتن بجای برجام »حمایت از 

اعتراضات در ایران« است.

دبیرکل ناتو نامزد ریاست صندوق بین المللی 
پول شد!

دبیر کل ناتــو به عنوان نامزد اصلی تصدی ریاســت 
صندوق بین المللی پول معرفی شــد.به گزارش مهر، 
دبیر کل ناتو نامزد ریاســت صنــدوق بین المللی پول 
شد.»ینس استولتنبرگ« دبیر کل ناتو امروز پنج شنبه 
به عنوان نامزد اصلی ریاســت صندوق بین المللی پول 

)IMF( معرفی شد.به نظر می رسد با این اوصاف، استولتنبرگ پس از پایان سمت 
خــود به عنوان دبیر کلی ناتو در اکتبر ۲۰۲۳، برای هدایت صندوق بین المللی 
پول راهی واشنگتن خواهد شد.دبیرکل ناتو اخیراً در گفتگو با خبرگزاری فرانسه 
گفت که روسیه برای جنگ طوالنی مدت در اوکراین آماده می شود و متحدان در 
ناتو باید به ارائه تسلیحات به کی یف ادامه دهند. بر اساس این گزارش، با گذشت 
تقریباً ده ماه از جنگ اوکراین اما اســتولتنبرگ گفت که قرائنی مبنی بر اینکه 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دستیابی به اهداف خود در اوکراین و در 

اختیار گرفتن کنترل این کشور منصرف شده باشد، وجود ندارد.

وال استریت ژورنال: 
مقام های دولت اشرف غنی یک میلیارد دالر 

پول نقد و طال از افغانستان خارج کردند
بیزنس اینسایدر نتیجه یک تحقیق درمورد قاچاق پول 
نقد و طال به دست مقام های ارشد دولت اشرف غنی را 
منتشر کرد. براســاس این گزارش، در نیمه اول سال 
۲۰۲۱، قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان، روزانه 
بــه ارزش ۵۰۰هزار تا یک میلیون دالر پول نقد و طال 

از بندر تجارتی حیرتان در شــمال افغانستان خارج شده است.به گزارش ایسنا، 
بیزنس اینسایدر اعالم کرد به کمک گروهی که درمورد قاچاق پول از افغانستان 
تحقیق می کرد، به یک دفترچه حاوی بیش از ۵۰۰ صفحه یادداشــت گمرکی 
از بندر تجاری ازبکســتان دست یافته است. این دفترچه نشان می دهد که پول 
و طالهای قاچاق  شده از افغانستان هرچند حین خروج در گمرک افغانستان به 
ثبت نمی رســیدند، اما ماموران گمرک ازبکستان حین ورود آن ها به آن کشور، 
در اوراق دســت نویس ثبتشان می کردند.این اوراق نشان می دهد که در سه ماه 
اول سال ۲۰۲۱، معادل ۵۹ میلیون دالر پول نقد و طال از بندر تجاری حیرتان 
خارج شــده است. براساس اوراق ثبت  شــده گمرک ازبکستان، پس از سه ماه 
نخســت، روزانه معادل صدها هزار دالر پول نقد و طال در بسته بندی های منظم 
از افغانســتان خارج و به ازبکستان منتقل شده است. این اوراق همچنین حاکی 
از آن اســت که بخش اعظمی از این پول ها به امارات متحده عربی منتقل شده 
بودند، جایی که بیشتر مقام های دولت اشرف غنی و حتی خود او، بعد از سقوط 
به آنجا فرار کردند. براســاس این گزارش، میرزا محمد کتوازی، معاون مجلس 
نمایندگان دولت اشرف غنی که اکنون به عنوان رییس اتحادیه صرافان از حامیان 
طالبان اســت، این باند قاچاق را هدایت می کرده است.این درحالی است که در 
زمان حکومت اشــرف غنی، به طور قانونی هیچ مســافری حق نداشت بیشتر 
از ده هــزار دالر پول نقد با خود به بیرون از کشــور منتقل کند. حتی صادرات 
باالتر از ۲۰هزار دالر کاالهای تجاری نیز محدودیت داشت.عالوه بر این، گزارش 
بیزنس اینسایدر نشان می دهد که از ماه مه سال ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۰، معادل ۸۲۴ 
میلیون دالر پول نقد از بندر تجاری حیرتان به کشور ازبکستان ارسال شده است. 
مشخص نیست که رهبری این گروه قاچاق را چه کسانی به عهده داشته اند.فساد 
و اختالس در دولت های پیشین افغانســتان در بیست سال گذشته، یک نکته 
برجســته در بحث های مقام های غربی بوده است. بر اساس گزارش هایی که از 
میان نشست های سفارت آمریکا در کابل به دست آمده است، مقام های آمریکایی 
در سال های آخر دولت غنی، نگران فساد گسترده در داخل دستگاه دولت بودند. 
یکی از مقام های ارشد دولت اشرف غنی به گروه تحقیقاتی که درباره قاچاق پول 
تحقیق کرده اســت، گفت که اشرف غنی در زمینه برخورد با قاچاق پول و طال 
کارنامه آن چنانی ندارد.او به یک مورد قاچاق پول از افغانستان اشاره کرد مبنی بر 
اینکه یک محموله چندین میلیون دالری قاچاق در زمان حکومت اشرف غنی 
در یکی از استان های شمالی افغانستان ضبط شد. او گفت: »اشرف غنی ضمن 
این که برخورد خاصی با آن نکرد، دستور داد پول دوباره به قاچاقچیان برگردانده 
شود.«این درحالی است که ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یکی 
از نشست های خبری خود گفت که »فساد در دولت های متعدد افغانستان، سبب 
تســلط طالبان شــد«. با تکیه به گزارش های موجود، دولت آمریکا هنگامی که 
تصمیم خروج را در ماه آوریل ۲۰۲۱ اعالم کرد، در نظر داشت که پس از خروج 
از افغانستان نیز کمک های مالی را برای حفظ دستاوردهای بیست ساله به این 
کشور ادامه دهد. به همین دلیل، مقام های آمریکا از فرار و ناپایداری اشرف غنی 
ابراز تعجب کردند.دررابطه با قاچاق پول از افغانستان هنوز درمورد این که اشرف 
غنی شخصا ممکن است چه نفعی از آن برده باشد، جزئیات مشخصی به دست 
نیامده، اما این واضح است که او ساالنه ۱۵۰هزار دالر از دولت افغانستان حقوق 
می گرفت.اشــرف غنی پس از فرار از افغانســتان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، به امارات 
متحده عربی رفت. گزارش وال اســتریت ژورنال نشان می دهد که او در سوئیت 
یکی از هتل های پنج ســتاره در دبی برای خودش دفتر کاری ساخته است. در 
همیــن حال، درباره خرید یا اجاره ویالهای گران قیمت در امارات متحده عربی 
و ایالت کالیفرنیای آمریکا ازسوی غنی و اعضای ارشد دولتش نیز گزارش هایی 

وجود دارد.

پوتین:

 پایان جنگ اوکراین هر چه زودتر اتفاق بیفتد، بهتر است
رئیس جمهور روسیه در واکنش به اعالم برنامه آمریکا برای اعطای سامانه های موشکی پاتریوت به اوکراین که در جریان سفر ولودیمیر 
زلنســکی به واشنگتن مطرح شــد تاکید کرد، این کار نه کمکی به حل وفصل جنگ در اوکراین کرده و نه جلوی دستیابی مسکو به 
اهدافش را می گیرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران، با وجود 
آنکه سامانه های دفاع هوایی پاتریوت آمریکا پیشرفته در نظر گرفته می شوند اما آن را سامانه ای »نسبتا قدیمی«  توصیف و تصریح کرد، 
مسکو راهی برای مقابله با آن خواهد یافت. همزمان او بیان کرد، روسیه خواستار پایان یافتن جنگ در اوکراین است و چنین پایانی به 
طرزی اجتناب ناپذیر با به کارگیری یک راه حل دیپلماتیک خواهد بود.پوتین خاطرنشان کرد: هدف ما این نیست که چرخ درگیری 

نظامی را بچرخانیم بلکه به عکس می خواهیم به این جنگ پایان دهیم. ما برای یافتن پایانی برای این جنگ تالش خواهیم کرد و البته هر چه زودتر این اتفاق بیفتد بهتر است.این در حالی 
است که جان کربی، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این نظرات رئیس جمهور روسیه مدعی شد، پوتین »مطلقا هیچ نشانه ای از تمایلش برای مذاکره با هدف پایان دادن به این جنگ 
ارائه نداده است.«کربی به خبرنگاران گفت:  »هر چیزی که پوتین دارد در روی زمین و هوا انجام می دهد حاکی از مردی است که می خواهد شاهد ادامه خشونت علیه مردم اوکراین و تشدید 
جنگ باشد.«این در حالی است که روسیه مکررا گفته است، از انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استقبال می کند اما اوکراین و متحدانش مدعی هستند این فریبی از جانب 
روسیه برای خرید زمان بعد از متحمل شدن شکست ها و عقب نشینی هایی در میدان جنگ است.زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی که در ضمن بازگشتش از نخستین سفر خود 
به آمریکا در طول جنگ در کشورش منتشر کرد نوشت: ما با نتایجی خوب داریم از واشنگتن برمیگردیم. با چیزی که واقعا کمک خواهد کرد.در ابتدای سفر زلنسکی به آمریکا دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد ۱.۸۵ میلیارد دالر کمک نظامی دیگر شامل اعطای یک سامانه دفاع هوایی پاتریوت را برای اوکراین در نظر گرفته است.اما این سفر عالمت سوال های 
فراوانی را از جمله درباره نحوه تحول کمک های نظامی آمریکا، ادامه حمایت های کنگره آمریکا از این کمک ها و نحوه پایان یافتن جنگ ایجاد کرد. مقامات آمریکایی مدعی هستند اعطای 
تنها یک آتشبار سامانه پاتریوت به اوکراین روند جنگ در این کشور را تغییر نخواهد داد.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار کرد، استقرار سامانه پاتریوت در اوکراین به حل وفصل 

جنگ کمک نخواهد کرد.او بیان داشت: »این کار همچنین نمی تواند جلوی دستیابی روسیه به اهدافش طی اجرای عملیات نظامی ویژه در اوکراین را بگیرد.

ادعای گرینفیلد:
 حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 

است
نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد، برخی ادعاهای تکذیب شده 
در خصوص اســتفاده روســیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین 
را تکرار کرده و آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت دانست.

به گزارش ایلنا، »لیندا توماس گرینفیلد« نماینده آمریکا در سازمان 
ملل متحد، برخی ادعاهای تکذیب شده در خصوص استفاده روسیه 
از پهپادهــای ایرانی در جنگ اوکراین را تکــرار کرده و آن را نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت دانســت. وی که در نشست شورای 
امنیت صحبت می کرد، افزود که روسیه به استفاده از پهپادهای ایرانی 
علیه غیرنظامیان در اوکراین ادامه می دهد.این مقام آمریکایی در ادامه 
ادعاهای خود، طی بیانیه ای اعالم کرد: »اقدام روسیه به عنوان یکی از 
اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، در به کارگیری تسلیحات 
ارســالی از ایران و کره شــمالی در حمله علیــه اوکراین، نفرت انگیز 
است«.وی همچنین از دبیرخانه سازمان ملل خواست با اعزام تیمی 
به اوکراین، درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
توسط روســیه و ایران، به ویژه با توجه به »استفاده مجدد روسیه از 
پهپادهای ایرانی علیه زیرساخت های اوکراین در ماه دسامبر«، تحقیق 
کند. این در حالی است که ایران بارها ادعا در خصوص ارائه تسلیحات 

به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است.

کره شمالی ادعای کاخ سفید درباره 
دادن سالح به شرکت امنیتی روسی را 

تکذیب کرد
کره شمالی ادعای کاخ سفید درباره اینکه این کشور به قوای وابسته 
به یک شــرکت امنیتی خصوصی روس در اوکراین تسلیحات داده، 
تکذیب کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ سفید 
اعالم کرد، شــرکت امنیتی خصوصی روســیه ای موسوم به »گروه 
واگنر« یک محموله تســلیحات را با هدف تقویت قوای روســیه در 
اوکراین دریافت کرده اســت.جان کربی، ســخنگوی شورای امنیت 
ملی کاخ ســفید اظهار کرد، گروه واگنر سراسر جهان را برای یافتن 
اعطاکنندگان تسلیحات با هدف پشتیبانی از عملیات های نظامی اش 
در اوکراین جستجو کرده است.کربی خطاب به خبرنگاران ادعا کرد: 
ما می توانیم تایید کنیم که کره شمالی اعطای یک محموله تسلیحاتی 
اولیه به گروه واگنر را که برای دریافت این تجهیزات پول داده، تکمیل 
کرده است. ماه گذشــته میالدی کره شمالی موشک ها و راکت های 
مخصوص نیروهای پیاده نظام را با هدف استفاده شدن توسط گروه 
واگنر به روسیه تحویل داده است.به دنبال انتشار این گزارش، وزارت 
امور خارجه کره شمالی ادعای تحویل تسلیحات از جانب این کشور 
به گروه روســی واگنر را تکذیب کرده و آن را »بی اساس« خواند.بر 
اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی در بیانیه وزارت خارجه 
این کشور آمده است: موضع اصولی جمهوری دموکراتیک خلق کره 
در قبال مساله معامله تســلیحاتی بین این کشور و روسیه تغییری 
نکرده و چنین معامله ای هرگز اتفاق نیفتاده اســت.به نوشــته این 
خبرگزاری، سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی تاکید کرد، این 
آمریکا است که »با اعطای انواع تسلیحات مرگبار به اوکراین خونریزی 

و نابودی را در اوکراین رقم زده است..

ادعای زلنسکی در کنگره آمریکا: 

ایران متحد روسیه در حمالت موشکی به اوکراین است 
ولودیمیر زلنســکی، رییس جمهوری اوکراین، که در یک سفر 
غیرمنتظره روز چهارشنبه وارد واشنگتن شد، در یک سخنرانی 
در کنگره آمریکا، مدعی شد پهپادهای مرگبار ایرانی که صدها 
فروند آن به روســیه فرستاده شــده، تهدیدی برای زیرساخت 
های حیاتی اوکراین شده اند.به گزارش انتخاب، او در بخشی از 
سخنرانی خود گفت: »وقتی روسیه نمی تواند به شهرهای ما با 
توپخانه برسد، سعی می کند آنها را با حمالت موشکی نابود کند. 
عالوه بر این روســیه در این سیاست، یک متحد هم پیدا کرده 
و آن ایران اســت. پهپادهای مرگبار ایرانی که صدها فروند آن 
به روسیه فرستاده شده، تهدیدی برای زیرساخت های حیاتی 
ما شــده اند.«او گفت: »اگر ما همین حاال آنها را متوقف نکنیم، 
حتما در آینده آنها به سایر متحدان شما حمله خواهند کرد. ما 
باید این کار را انجام دهیم.«رییس جمهوری اوکراین ســاعاتی 
پیش از این سخنرانی با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد.جو 
بایدن رییس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشــترک با 
زلنســکی در کاخ سفید گفت: »آمریکا هرگز از حمایت خود از 
آزادی اوکراین در برابر حمله وحشــیانه روسیه دست برنخواهد 
داشــت و به همراه متحدان و شــرکای خود به ارســال کمک 
به این کشــور ادامه خواهد داد.«بایدن با بیان اینکه روســیه با 

حمله به زیرســاخت های غیرنظامی اوکراین در تالش است از 
زمستان به عنوان یک سالح علیه مردم این کشور استفاده کند، 
افزود: »آمریکا و متحدانش به ارسال کمک های اضطراری خود 
برای زنده نگه داشــتن زیرســاخت های اوکراین ادامه خواهند 
داد.«رییــس جمهوری ایاالت متحــده همچنین تصریح کرد: 
»آمریکا یک بســته کمک امنیتی جدید به ارزش یک میلیارد 
و ۸۵۰ میلیون دالر به اوکراین ارائه می کند.«ولودیمیر زلنسکی 
نیز در ایــن کنفرانس خبری مشــترک از حمایت های آمریکا 
و جامعه جهانی از کشــورش در برابر تجاوز روســیه قدردانی 
کــرد و گفت: »برای چگونگی افزایش فشــارها بر روســیه، به 
رئیس جمهوری آمریکا پیشــنهادهای خود را ارائه کردم. توان 
نظامــی اوکراین در ماه هــای آینده افزایش خواهــد یافت، اما 
مردم اوکراین باید به ســالمت از زمستان کنونی عبور کنند.«او 
تاکید کرد: »ارائه ســامانه  موشــکی پاتریوت از سوی آمریکا به 
اوکراین، قدرت دفاعی اوکراین را در برابر تجاوزهای روســیه در 
حد چشمگیری افزایش خواهد داد.«جو بایدن نیز ضمن تایید 
این موضوع گفت: »ارسال سامانه های موشکی پاتریوت از سوی 
آمریکا به اوکراین به افزایش تنش ها منجر نخواهد شد، زیرا این 

سامانه یک سامانه دفاعی است.«

چندین  گفتــه  طبــق 
منبع مطلع از برنامه ها، 
رئیس جمهوری  ســفر 
واشــنگتن  به  اوکراین 
بــه عنوان یــک بازدید 
»شبه رســمی« که بار امنیتی »فوق العاده  ســنگینی« داشت، 
در نظر گرفته شــد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه ای بی سی  
نیوز، سفر »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین که روز 
چهارشنبه در سفری ۱۰ ساعته عازم واشنگتن شد، حاشیه هایی 
داشت.برای هماهنگی تدابیر امنیتی این سفر که شامل مالقات 
زلنســکی با »جو بایدن« رئیس جمهــوری آمریکا و حضور در 
جلسه مشــترک کنگره آمریکا می شــد، صدها تن از مقامات 

انتظامی و اطالعاتی آمریکا به کار گرفته شــدند و ســرویس 
مخفی ایاالت متحده به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده وارد 
عمل شــد.یک مقام مطلع به ای بی سی  نیوز گفت: از لحظه ای 
که هواپیمای زلنســکی فرود آمد و او پایــش را روی پله های 
هواپیمایش گذاشــت، ماموران ســرویس مخفی کنارش قرار 
گرفتنــد. این تدابیر امنیتی، تا زمانی که او ســوار هواپیمایش 
شــده و به کشورش بازگردد، برقرار بود.سرویس مخفی آمریکا 
همچنین مســوول هماهنگی جابجایی همراهان زلنسکی بود 
و به پلیس کالنشهر واشــنگتن دی سی و پلیس بخش پرنس 
جورج کمک کرد. با این حال، زلنسکی تیم حفاظتی خودش را 
هم به همراه داشت.»دون میهالک« از ماموران سابق سرویس 
مخفی ایاالت متحده به ای بی سی نیوز گفت که سرویس مخفی 

از همه ســران کشورهای خارجی که وارد خاک ایاالت متحده 
شــوند، محافظت به عمل می آورد. او گفت: ســرویس مخفی 
مســئول حمایت از تمام سران خارجی در سفر به آمریکاست. 
آنها یک چتر امنیتی چند نهادی را برای اطمینان از ایمن بودن 
بازدید شخصیت ها بسیج می کنند.یک منبع آگاه به ای بی سی  
نیــوز گفت که مقامات امنیتی در ارشــدترین ســطوح دولت 
واشنگتن »بســیار« نگران چشم انداز اتفاقاتی بودند که ممکن 
بود در طول این ســفر به آمریکا و هنگام بازگشت زلنسکی به 
کشورش رخ دهد.به گفته این مقام، حضور ولودیمیر زلنسکی 
در کنگره آمریکا، با یک ســری تدابیر امنیتی، مشابه به دوران 
انجام سخنرانی های ســالیانه ریاست جمهوری آمریکا موسوم 
به وضعیت کشــور در کنگره انجام شــد.  دون میهالک در این 

رابطــه گفت: با توجه به اینکه اوکراینی هــا با روس ها در حال 
جنگ هســتند، نه تنها تهدیدهایی از سوی مامورین و عوامل 
روسی وجود دارد، بلکه تهدیداتی هم از طرف کسانی که مخالف 
استقالل اوکراین هستند و همچنین سایر کشورهایی که ممکن 
است به دیدن اوکراین ناموفق عالقه داشته باشند، وجود خواهد 
داشت.طبق ایمیلی که برای کارمندان کنگره آمریکا ارسال شد 
و به دســت ای بی سی نیوز هم رســیده است، اقدامات امنیتی 
»قابل توجه و چشمگیر« در نظر گرفته شد. در این ایمیل آمده 
اســت که در مدت زمان مشخصی، فقط به کارکنان و اعضای 
کنگــره اجازه حضور در کنگره داده می شود.ســرویس مخفی 
آمریکا برای ســنجش محیط امنیتی با پلیس کنگره، سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا(، اداره تحقیقات فدرال آمریکا 
)اف بی آی( و دیگر نهادهای اطالعاتی ایاالت متحده در ارتباط 
بود. به گفته یک مقام امنیتی، تک تک افســران پلیس کنگره 

آمریکا در زمان سفر زلنسکی به حالت آماده باش درآمدند.

انتشار جزئیاتی از سفر »فوق امنیتی« زلنسکی به آمریکا
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دانشــمندان ژاپنی موفق به ســاخت چیزی شــده اند که آن را » 
ســنجاق های مــو« از جنس دی ان ای می نامند که به ســلول های 
ســرطانی می چسبد و سیســتم ایمنی را برای پاکســازی آنها فرا 
می خواند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهشگران ژاپنی 
یک درمان جدید و امیدوارکننده برای ســرطان ابداع کرده اند. این 
گروه پژوهشــی توالی های دی ان ای مصنوعی به شکل سنجاق های 
مو را توسعه دادند که روی مولکول هایی که در سرطان بیش از حد 
بیان شده اند، می چسبند و پاسخ ایمنی قوی ایجاد می کنند.داروهای 
مبتنی بر اســید نوکلئیک به عنوان یــک روش جدید برای درمان 
طیف وســیعی از بیماری ها در حال ظهور هستند که معروف ترین 
آنها  واکســن های مبتنی بــر mRNA برای پیشــگیری از بیماری 
کووید-۱۹ است و شرکت های دارویی اکنون به دنبال واکسن هایی 
علیه سایر ویروس ها مانند تبخال و حتی بیماری هایی مانند سرطان 
هســتند.مورد دوم یعنی حوزه ســرطان، کانون توجه پژوهشگران 
دانشگاه توکیو است. داروهای مبتنی بر اسید نوکلئیک در تشخیص 
ســلول های سالم و سرطانی با مشــکل مواجه هستند که می تواند 
منجر به برخی واکنش های ایمنی خطرناک شود. بنابراین این گروه 
پژوهشی مولکول های دی ان ای مصنوعی را توسعه دادند که به  طور 

ویژه برای هدف قرار دادن سلول های سرطانی طراحی شده بودند.
نکته کلیدی اما شکل این مولکول ها است. آنها طوری خم شده اند 
تا شــبیه سنجاق های مو شــوند به همین خاطر سنجاق های موی 

آنکولیتیک)oHPs( نام گرفته اند.

نتایج مطالعه صورت گرفته توســط پژوهشگران دانشگاه آلتو فنالند 
نشــان می دهد، یک بازی مبتنی بر واقعیت مجازی می تواند اختالل 
کم توجهی - بیش فعالی را در کودکان تشخیص دهد.به گزارش ایسنا 
 Attention-deficit( و به نقل از تی ان، اختالل کم توجهی - بیش فعالی
hyperactivity disorder( یک اختالل توجه شــایع اســت که حدود ۶ 
درصــد از کودکان جهان را تحت تاثیر قــرار می دهد. باوجود دهه ها 
جســتجو برای کشف نشــانگرهای عینی، هنوز تشــخیص اختالل 
کم توجهی - بیش فعالی بر اســاس پرسشــنامه، مصاحبه و مشاهده 
ذهنی است که نتایج آن ممکن است مبهم باشند و تست های رفتاری 
استاندارد نشــان ندهند که کودکان چگونه در موقعیت های مختلف 
رفتار می کنند.به تازگی گروهی از پژوهشــگران فنالندی از بازی های 
واقعیت مجازی )Virtual Reality(، فناوری ردیابی چشــم و یادگیری 
ماشــین )Machine Learning( اســتفاده کرده اند تا نشــان دهند که 
تفاوت در حرکات چشــم می تواند برای تشخیص اختالل کم توجهی 
- بیش فعالی )ADHD( مورد استفاده قرار گیرد و به طور بالقوه، ابزاری 
برای تشخیص دقیق تر این اختالل فراهم کند. رویکرد آنها همچنین 
می تواند به عنوان ابزاری مناســب بــرای درمان اختالل کم توجهی - 
بیش فعالی و ارزیابی سایر شرایط مانند اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه آلتو با همکاری دانشگاه های هلسینکی 
 EPELI یک بازی واقعیت مجازی به نام )Åbo Akademi( و آبو آکادمی
طراحی کرده اند که می تواند برای ارزیابی عالئم اختالل کم توجهی - 
بیش فعالی در کودکان اســتفاده شود. این بازی موقعیت های مختلف 

زندگی روزمره را شبیه سازی می کند.

شناسایی و نابودی سرطان با 
سنجاق های مو!

تشخیص یک اختالل عصبی 
رشدی با کمک واقعیت مجازی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آکواریوم شهر سئول کره جنوبی/ رویترز

معرفی برتونه GB110، هایپرکار 1085 اسب بخاری
شــرکت طراحی ایتالیایی برتونه هایپرکاری بنام GB۱۱۰ را با ۱۰۸۵ اســب بخار قدرت معرفی کرده است که ۳۳ دستگاه از آن 
ساخته می شود.شرکت افسانه ای برتونه که طراحی بسیاری از سوپرکارهای مشهور تاریخ را در کارنامه دارد، به مناسبت سالگرد 
۱۱۰ ســالگی خود باالخره اقدام به طراحی و ســاخت یک هایپرکار اختصاصی کرده است. این هایپرکار دونفرهٔ موتور وسط که 
GB۱۱۰ نام دارد، در برخی ویژگی های ظاهری خود از شاهکارهای گذشتهٔ برتونه مثل آلفارومئو BAT دهه ۵۰، آلفارومئو کارابو در 
اواخر دههٔ ۶۰ که الهام بخش المبورگینی کانتاش بود و به ویژه النچیا استراتوس زیرو الهام گرفته است.به گفتهٔ برتونه، پیشرانهٔ این 
ماشین ۱۰۸۵ اسب بخار قدرت و ۱۱۰۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند و می تواند تا rpm ۸,۴۰۰ دور بگیرد. این موتور همچنین 
طوری طراحی شــده است که امکان کار با سوخت های مصنوعی ساخته شده از زباله های پالستیکی را هم دارد. انتقال نیرو هم 
توسط یک گیربکس هفت سرعته صورت می گیرد که قدرت را به هر چهارچرخ تحویل می دهد. برتونه که پس از ورشکستگی در 
سال ۲۰۱۴ توسط دو برادر احیا شد، حرفی در مورد حجم و تعداد سیلندرهای پیشرانهٔ GB۱۱۰ و همین طور شاسی خودرویی 

که بر اساس آن ساخته شده نزده و صرفاً اشاره کرده که هایپرکار خود را بر اساس قطعاتی از یک شرکت آلمانی ساخته است.

رونالدو وارد ریاض شد
سایت فوت مرکاتو فرانسه و بی ان اسپورت قطر اعالم کردند که کریستیانو رونالدو برای عقد قرارداد با النصر وارد ریاض شده است.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد که انتقال کریستیانو رونالدو به النصر عربستان در حال قطعی شدن است و این بازیکن سرشناس 
می خواهد سال های پایانی فوتبال خود را در خاورمیانه دنبال کند.سایت فوت مرکاتو فرانسه و بی ان اسپورت قطر اعالم کردند 
که کریستیانو رونالدو برای عقد قرارداد با النصر وارد ریاض شده است.هنوز باشگاه النصر عربستان واکنشی در این زمینه نداشته 
است البته روزنامه الشرق األوسط عربستان هم اعالم کرد که رونالدو با النصر به توافق رسیده است و تنها جزییاتی در این زمینه 
باقی مانده است.باشــگاه النصر خواستار قرارداد سه ساله با کریستیانو رونالدو شده است و حاضر است که برای این انتقال ۲۲۰ 
میلیون یورو پرداخت کند.رونالدو با منچستر یونایتد قراداد دو ساله داشت و تا پایان فصل جاری باید برای تیم به میدان می رفت 
اما او اخیرا سخنان تندی را علیه باشگاه و سرمربی هلندی تیم بر زبان آورد و همین باعث شد تا قرارداد او فسخ شود و در شرایط 
کنونی بازیکن آزاد باشد. رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۲ هم برای پرتغالی ها به میدان رفت اما یک رقابت ناامید کننده را تجربه کرد 

چرا که هم پرتغال حذف شد و هم او در دو بازی پایانی جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست داد.
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آداب دیکتاتوری
کتاب آداب دیکتاتــوری که کتاب هفتم از مجموعه 
خــرد و حکمــت زندگی اســت به زبان ســاده و با 
اســتفاده از مطالب واقعی و روانشناســی به مفهوم 
»کیش شخصیت« و شاید مهمتر از آن به جامعه ای 
می پردازد که گرفتار این مفهوم شده اند. مفهوم کیش 
شــخصیت می تواند بسیار گسترده باشد و این کتاب 
نیز همین موضوع را پوشــش داده است. شاید بتوان 
کیش شــخصیت را بت ســازی از یک شخصیت در 
نظر گرفت. بُتی که تحت هیچ شرایطی قابل تخریب 
نباشد چرا که اساساً کسی جرات تخریب آن را ندارد. 
در اینجا تنها چیزی که تعریف می شــود، ستایش از 
بت است. در قســمتی از کتاب درباره مفهوم کیش 
شــخصیت و نحوه پدید آمدن این مفهوم چنین آمده اســت:در ســال ۱۹۵۶، نیکیتا خروشچف 
به تفصیل از دوران حکومت وحشت و ترور استالین سخن گفت و او را تقبیح کرد. خروشچف آنچه 
را به زعم او »تملق مشــمئزکننده« و »جنون بزرگِی« استاد سابقش بود »کیش فرد« نامید. این 
عبارت در زبان انگلیسی به »کیش شخصیت« ترجمه شد. هرچند این مفهومی نیست که یکی از 
دانشمندان علوم اجتماعی ابداع کرده و به دقت به آن پرداخته باشد، اما از نظر بیشتر تاریخ دانان 
خیلی هم مناسب است.قرن بیستم کم دیکتاتور نداشت. آن ها از یکدیگر و از تاریخ آموختند که 
برای نگه داشتن قدرت تنها خشونت و هراس افکندن کفایت نمی کند، بلکه باید با برساختن »کیش 
شخصیت« توهمی خدشه ناپذیر از قدرت فراطبیعی و محبوبیت فراگیر ساخت. این کتاب روایتی 
خواندنی از »چگونه دیکتاتور شــدن« هشت فرمانروای قرن بیســتم است که هر کدام در فصل 

جداگانه ای بررسی شده اند.

فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد )۸ دی ۱۳۱۳ – ۲۴ بهمن ۱۳۴۵( شاعر 
برجسته و مستندساز معاصر ایرانی بود.وی شش دفتر 
شعر منتشر کرد که از نمونه های شایان شعر معاصر 
فارسی اند. فروغ فرخزاد در ۳۲ سالگی بر اثر واژگونی 
خودرو درگذشت.فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و 
عصیان در قالب شــعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. 
سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز 
سرشناس ایرانی، و همکاری با او، موجب تحول فکری 
و ادبی در فروغ شــد.وی در بازگشت دوباره به شعر، 
با انتشــار مجموعهٔ تولدی دیگر، ستایش گسترده ای 
برانگیخت. ســپس مجموعهٔ ایمــان بیاوریم به آغاز 
فصل سرد را منتشــر کرد تا جایگاه خود را در شعر 
معاصر ایران به عنوان شــاعری بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان های انگلیسی، ترکی، 
عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده اند.فروغ فرخزاد از عامه ترین 
جلوه های فرهنگی فمینیسم در تاریخ ایران بوده است. شعرها و گفتاوردهای فروغ در طی زندگی 
کوتاه هنری خود مورد تحســین منتقدان و محبوبیت فراوان نزد مردم و ادبیات دوســتان بوده 
اســت. فروغ، ظهر روز شــنبه، ۸ دی ماه ۱۳۱۳ هجری شمسی در تهران، خیابان عین الّدوله،]۴[ 
کوچهٔ مهدیه، از پدری تفرشــی و مادری کاشانی به دنیا آمد. پوران فرخ زاد، خواهر بزرگ تر فروغ، 
چندی پیش اعالم کرد فروغ روز هشتم دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه 
را تصحیح کنند.فروغ فرزند چهارم »توران وزیری تبار« و سرهنگ »محمد فرخ زاد« است. از دیگر 
اعضای خانواده او می توان برادر کوچک ترش، فریدون فرخ زاد و خواهر بزرگ ترش، پوران فرخ زاد را 

نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب چهارپاره کار خود را آغاز کرد.

فرهنگ

فهرســت کوتاه نامزدهای بهترین فیلم بین المللی اسکار 
۲۰۲۳ امروز در حالی اعالم می شود که چند فیلم شانس 
بیشتری برای قرار گرفتن در این فهرست دارند.به گزارش 
ایسنا به نقل از ددالین، آکادمی اسکار امروز )چهارشنبه 
۲۱ دسامبر برابر با ۳۰ آذر( فهرست اولیه ۱۵ فیلم نامزد 
در شــاخه بهترین فیلم بین المللی را اعالم خواهد کرد. 
امســال در مجموع ۹۲ فیلم از کشورهای مختلف واجد 
شرایط رقابت در شــاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 
۲۰۲۳ شــده اند و باید منتظر مانــد و دید کدام فیلم ها 
در قدم اول حذف می شــوند و نامزدهای اولیه این شاخه 
در نهایت چه فیلم هایی خواهند بود. نشــریه ددالین در 
مطلبی فیلم های »آلکاراس« شــاخته »کارال ســیمون« 
)اسپانیا(، »همه چیز آرام در جبهه غربی« به کارگردانی »ادوارد برگر« )آلمان(، »آرژانتین، ۱۹۸۵« ساخته 
»ســانتیاگو میتره« )آرژانتین(، »باردو: وقایع نگاری اشــتباه مشتی حقیقت« ساخته »الخاندرو گونزالس 
ایناریتو« )مکزیک(، »کفتان آبی«ساخته »مریم نوژانی« )مراکش(، »توطئه قاهره« به کارگردانی »طارق 
صالح« )سوئد(،  »کلوز« ســاخته »لوکاس دونت« )بلژیک(، »کورساژ« ساخته »ماریا کروتزر« )اتریش(، 
»تصمیم به ترک کردن« از »پارک چان ووک« )کره جنوبی(، »Eo« به کارگردانی »یرژی اسکولیموفسکی« 
)لهسان(، »تصویر دختر« ساخته »علی هاپاسالو« )فنالند(، »عنکبوت مقدس« از علی عباسی )دانمارک(، 
»جوی لند« به کارگردانی »ســعیم صادق« )پاکستان(، »نارکوسیس« ساخته »مارتین دیونگ« )هلند(، 
»نوستالژی« ساخته »ماریو مارتونه« )ایتالیا(، »یک تکه آسمان« به کارگردانی »میشل کخ« )سوئیس(، 
»دختر آرام« ســاخته کولم بایراد« )ایرلند(، »بازگشت به سئول« ساخته »دوی چو« )کامبوج( و »سنت 

عمر« به کارگردانی »آلیس دیوپ( از فرانسه را به عنوان ۱۵ فیلمی معرفی کرده است.

15 شانس فهرست اولیه اسکار
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