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 غافلگیری دستگاه ها قابل توجیه نیست
آماده باش کامل مدیریت بحران برای 

موج برف و سرما در تهران
مدیرکل مدیریت بحران اســتان تهران با اشاره به آغاز فعالیت سامانه 
بارشــی برف در این اســتان گفت: اخطارهای الزم برای انجام اقدامات 
پیشگیرانه برای عبور و مرور ایمن به دستگاه های اجرایی صادر شده و 
در این زمینه قصوری پذیرفتنی نیست.  به گزارش ایسنا، حامد یزدی 
مهر با اشــاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر آغاز فعالیت 
سامانه بارشی برف در استان تهران گفت: طبق پیش بینی های صورت 
گرفته فعالیت این سامانه بارشی از پایان امروز شنبه ۲۴ دی ماه آغاز و 
تا پایان فردا یکشنبه ۲۵ دی ماه ادامه خواهد یافت.یزدی مهر با تاکید 
بر اینکه با پیش بینی های انجام شده غافلگیری دستگاه های اجرایی قابل 
توجیه نیست گفت: طبق هشدار صادر شده از سوی مدیریت بحران به 
دســتگاه های اجرایی و خدمات رســان از همه شهرداران، بخشداران  و 
فرمانداران می خواهیم تمهیدات الزم را بیاندیشــند.  مدیرکل مدیریت 
بحران اســتان تهران بر انجام عملیات شن و نمک پاشی در محورهای 
مواصالتی، جاده ها و معابر اســتان تاکید کرد و گفت: ضروری است که 
شــهرداران مناطق ۲۲گانه استان تهران نیز نســبت به رصد و پایش 
محورهای داخلی شــهرها برای عبور و مرور ایمــن خودروها اقدامات 
پیشــگیرانه را انجام دهند چرا که قصــور در این خصوص پذیرفتنی 
نخواهد بود.  وی افزود: طبق پیش بینی ها پس از بارش برف ماندگاری 
یخ و لغزندگی معابر مورد انتظار اســت که با تمهیدات و انجام اقدامات 
پیشگیرانه توسط دهیاری ها، بخشداری ها و شهرداری ها و فرمانداری 
های استان به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات از بار حوادث احتمالی 
کاسته خواهد شــد.  مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در ادامه بر 
لزوم صرفه جویی در منابع انرژی به خصوص گاز در فصل زمستان تاکید 
کرد و گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و تعطیلی های صورت 
گرفته از مردم همیشه همراه می خواهیم حمایت و مشارکت خود را در 
این زمینه داشــته باشند و با مصرف حداقلی و مدیریت صحیح امکان 
استفاده از گاز پایدار را برای سایر هموطنان فراهم کنند.وی همچنین 
بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیر ضرور و آماده باش دستگاه امدادرسان 
شــهری و جاده ای تاکید کرد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی احتمال 
کاهش دید و لغزندگی محورهای کوهستانی وجود دارد، لذا از رانندگان 
میخواهیم ایمنی ســفر را رعایت کنند و حتی المقدور در مســیرهای 

کوهستانی و برف گی  حاضر نشوند.

آیــا دولت خود در افزایش نرخ ارز منافعی دارد یا تنها خود نیز قربانی شــرایط روزمره 
اقتصادی است و تالشش ره به جایی نمی برد؟به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ ارز و تعیین 
آن از سوی دولت ها و ارباب بازار، همواره یکی از اهرم هایی بوده که معیشت کارگران را 
تحت الشعاع خود قرار داده است. ارزش دارایی های کارگران در حساب های بانکی خود و 
واریزی آن ها و حتی مزد روزانه دریافتی نقدی کارگران روزمزد نیز با تغییرات ارزش پول 
ملی در برابر ارزهای خارجی تغییر می کند. در این میان یک مجادله همواره میان دولت 
و کارشناسان وجود داشته و آن این است که آیا دولت خود در افزایش نرخ ارز منافعی 

دارد یا خود نیز قربانی شرایط روزمره اقتصادی است و تالشش ره به جایی نمی برد؟ 

داستان یک اتهام ارزی
کاهــش ارزش دارایی ها و مزد مردمی که نمی تواننــد در برابر افزایش نرخ ارز، قیمت 
کاالهای به فروش رســانیده خود در جامعه را زیاد کنند و به نوعی »کاسب« نیستند 
و جز نیروی کار خــود چیزی برای فروش ندارند، ضربه ای مهلک به جامعه کارگری و 
کارمندی کشور و سایر فرودستانی است که در اثر هر نوسان قیمتی متضرر می شوند و 
به این ترتیب افزایش نرخ ارز در این زمینه خود یک اتهام بزرگ محسوب می شود. زیرا 
بخش قابل اعتنایی از جامعه نمی توانند با افزایش نرخ دالر، حقوق خود را نیز متناسب 
بــا آن افزایش دهند. چندی پیش یکی از اقتصاددانان منتقد دولت مطلبی در رابطه با 
گرایش های موجود در دولت برای افزایش نرخ ارز منتشر کرد. استدالل وی در رابطه با 
توجیه جهش ناگهانی قیمت ارزهای اصلی و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزها این 
بود که دولت به عنوان یک صادرکننده بزرگ تالش دارد تا ارزش دارایی های خود را با 
افزایش مصنوعی نرخ ارز پر کند و از این طریق کسری بودجه خود را تامین و با مکیدن 
سایر ارزش ها، خود را نگه دارد و به این اعتبار، نرخ دالر ظرف چند روز از ۳۵ هزار تومان 
به ۴۲ هزار تومان رســید. در مقابل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی چنان 
این اتهام به دولت و مدیریت ارزی و اقتصادی کشــور را سنگین یافته بود که با انتشار 
بیانیه ای تحت عنوان »دولت از گرانی ارز متضرر می شود نه منتفع« از آن اقتصاددان نام 
برده و در مقابل این اتهام موضع گرفته و دولت را عامل کاهش ارزش ریال در برابر سایر 
ارزها و افزایش نرخ دالر ندانســت. در این بیانیه آمده بود: »دولت تبادالت ارزی خود را 
در بازار رسمی انجام می دهد و قاعدتا از نوسانات بازار غیررسمی منتفع نمی شود و در 
عین حال دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است و از گرانی آن متضرر می شود. دولت 
تبادالت ارزی خود را در بازار رسمی انجام می دهد نه بازار غیررسمی و کانال های دالر 
فردایی، بنابراین هیچ سودی از سوداگری آن ها در بازار ارز نمی برد و این فرضیه به لحاظ 
اقتصادی مردود اســت. عمده مبادالت و تامین ارز برای واردات کاال از مبادی رســمی 
کشــور از طریق ســامانه نیما و بازار رسمی انجام می شود اما در بازار غیر رسمی یعنی 
واردات قاچاق و کانال های دالر فردایی، با حجم معامالت کم در بازار نرخ تعیین می شود 
و البته ارزی که دولت از آن تامین مالی می کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از 
فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمی کند. در واقع دولت خود بزرگترین 
مصرف کننده ارز در واردات و تعامالت ارزی با بازار بین الملل اســت که قاعدتا بیش از 
سایرین از نوسانات نرخ ارز متضرر می شود.« روابط عمومی وزارت اقتصاد در ادامه اظهار 
کرده است: »از سوی دیگر حفظ ارزش پول ملی، حفظ توان تولید، صیانت از منابع ارزی 
و بهره گیری حداکثری از آن با بهترین شرایط، موضوع مهمی برای دولت است و ادعای 
اینکه دولت منابع در اختیارش را برای تأمین کسری بودجه با نرخ های باال و پایین در 

بازار غیر رسمی بفروشد کامال غیر کارشناسی است.« 

دو خاطره تلخ اقتصادی؛ منشاء سوءظن های ارزی
شــاید در این میان علت گرفتن انگشت اتهام از ســوی آن اقتصاددان منتقد به دولت 
دو خاطره تلخ اقتصادی در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی بوده اســت؛ دو خاطره ای 
که منشا سوءظن ها و انتقادات جمع بسیاری به دولت های بعد هم شده است. در سال 
۱۳۷۲ تا ســال ۱۳۷۵ و در جریان اجرای سیاست های موسوم به »تعدیل ساختاری« 
در مدتی کوتاه دولت به صورت عامدانه از افزایش نرخ ارز دفاع کرد. اقتصاددانان لیبرال 
طراح این سیاســت اقتصادی یکی از دالیل  عدم مقاومت دولت برابر افزایش این نرخ را 
»تحریک صادرات« عنوان کردند. آن ها معتقد بودند که نرخ ارز در ایران رقابتی نیست و 

تولید با نرخ ارز فعلی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که قرار است ارز را به کشور 
وارد تزریق کنند، جذاب نخواهد بود. مشــابه این رویــداد در جریان جهش نرخ ارز از 
۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ داد که 
از آن به عنوان دوره دوم تعدیل ساختاری ایران سخن به میان آمده است. در آن زمان 
نیز وجود داشــتند اقتصاددانانی درون یا بیرون دولت که از افزایش بیش از سه برابری 
این نرخ ظرف چند شب که موجب برخی التهابات اجتماعی نیز شد، دفاع کنند. آن ها 
معتقد بودند دولت به طور مصنوعی مقابل سد افزایش نرخ ارز ایستاده بود و اکنون که 
نرخ ارز »رقابتی!« شده، دیگر می توان امید داشت که صادرات بیش از واردات جذابیت 
یابد و توان رقابت صادرکننده ایرانی که در راس آن دولت و کارفرمایان بزرگ هستند، 
در بازارهای جهانی بیشــتر شود. تجربه عملی اما در ادامه ثابت کرد که سیاست شوک 
ارزی جز با ضربه به جیب فرودســتان و کارگران، تاثیر جهش واری در افزایش صادرات 
و ورود ارز به کشور نداشته است. حدود سه بار تست شدن این سیاست این سوءظن را 
در میان برخی اقتصاددانان ایجاد کرده که اجرای این سیاســت نه ناشی از یک تئوری 
غلط اقتصادی بلکه به نوعی یک روش کســب درآمد و کسب ثروت و پوشش کسری 
بودجه ریالی دولت از طریق افزایش ثروت دالری خویش اســت. در این میان همزمان 
با صدور بیانیه دولت در تاریخ هجدهم دی ماه، احسان خاندوزی )وزیر امور اقتصادی و 
دارایی( با حضور در تلویزیون و پاسخ به سواالت در زمینه افزایش نرخ ارز، تالش دیگری 
برای رفع اتهام از دولت در زمینه افزایش نرخ ارز کرد که اســتدالل های آن تا حد قابل 
اعتنایی جذاب بود. خاندوزی که خود قبل از رســیدن به این پســت جزء اقتصاددانان 
منتقد سیاســت های نئولیبرالی در زمینه ارزی بوده و هنوز هم خود را از نظر گفتمانی 
مقابل مشــی مدیریتی ارزی دولت های پیشین می داند، در آن گفتگو با تاکید بر اینکه 
سیاست دولت سرکوب نرخ ارز و »تثبیت نرخ دالر« در بازار نیست بلکه به دنبال »ثبات 
بازار ارز از طریق مدیریت تقاضاســت« اظهار کرد: دولت از منضبط کردن خود، کاهش 
کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی آغاز، در گام بعد خلق پول شبکه بانکی 
را مدیریت کرد و در گام ســوم ثبات بازار ارز را دنبال می کند. وزیر اقتصاد در پاسخ به 
این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست های ارزی نیز تغییر کرده است، 
گفت: دستور کار جدیدی که در دولت بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر 
جدید با تیم جدید است و به دنبال این هستند که تقاضاهای ارز را مدیریت کنند. وی 
در این گفتگو یادآور شد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر شکل گرفت ناشی 
از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی 
درباره تقاضای کاالهایی که باید با درهم وارد می کردند دچار مشــکل شویم و چون در 
آن ایام درهم کم بود و موجب شــده بود تصور شود که کشور ارز کم دارد، برای تامین 

آن هجوم آورده شد. 

دنده عقب به سیاست ارز ترجیحی
البتــه متصل کردن افزایش نرخ ارز به »هجوم مــردم به بازار« و »روانی و موقت بودن 
تقاضای ارز« مطلبی است که بسیاری از مسئوالن در دوره های گذشته شوک ارزی در 
ایران مطرح کردند، اما خاندوزی مســئله دیگری را نیز مطرح می کند که همواره جزء 
دغدغه های اقتصاددانان بوده اســت. در این میان خاندوزی یک دنده عقب به ســوی 
سیاستی می گیرد که در طول یکسال گذشته با انتقاد از آن و دولت قبل، آن را منشاء 
مشکالت بســیاری در بازار معرفی می کرد و آن سیاســت توزیع ارز ترجیحی توسط 
دولت ها بوده است. وی در این زمینه با دفاع از »دالر مخبری« مقابل »دالر جهانگیری« 
می گوید: اختصاص ارز به صورت یکپارچه از سامانه نیما )دالر ۲۸۵۰۰ تومانی( و برخورد 
با شرکت های متخلف اســتفاده کننده از این ارز برای مدیریت شرایط مهم است. باید 
کمیته تخصیص ارزی داشته باشیم تا در شرایط جنگی و بحرانی که نیازمند این هستیم 
که هر کاالیی نتواند بیاید و صف تقاضا ایجاد و ارز را گران کند و بقیه مایحتاج مردم را با 
بحران روبرو کند که این هم جزو اقدامات و سیاست های جدید است که صورت می گیرد. 
وی با رفع اتهام از دولت تصریح کرده است که: »مردم به درستی آگاه شدند که بخشی 

از این نوسانات ناشی از انتظارات تورمی که در همین فضا شکل می گیرد و البته به عنوان 
سخنگوی اقتصادی دولت و از آنجا که باید با مردم صادق باشیم اشاره کردم که بخشی 

از آن نیز به سیاست های ارزی دولت و مشکلی که به آن اشاره کردم بازمی گشت.« 

شمشیر دو دم نرخ ارز روی سر دولت
حجت اهلل میرزایی )اســتاد اقتصاد کالن دانشــگاه عالمه طباطبایی( با اشاره به برخی 
گمانه زنی ها درمورد نقش دولــت در افزایش نرخ ارز، ضمن تاکید بر اینکه دولت خود 
بزرگترین عرضه کننده و در عین حال خود بزرگترین مصرف کننده ارز در کشور است، 
اظهــار کرد: هر دو حالت »زیــان دیدن دولت از افزایش نــرخ ارز« و »انتفاع دولت از 
افزایش نرخ ارز« می تواند درســت باشد. اینکه کدام حالت درست است، بیشتر به این 
برمی گردد که ما در چه بازه زمانی در حال صحبت هســتیم. وی با اشاره به اینکه »در 
بازه زمانی بلندمدت دولت به عنوان یک مصرف کننده اصلی ارز که وارد کننده بسیاری 
از کاالهاســت و دارایی های ریالی زیادی نیز دارد، متضرر افزایش نرخ ارز است« گفت: 
در کوتاه مدت اما دولت می تواند بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل افزایش 
نرخ ارز تامین کند و شــاید به همین علت مقابل افزایش نرخ ارز مقاومتی نیز از خود 
نشان ندهد. این استاد اقتصاد توسعه با اشاره به بحران کسری بودجه اظهار کرد: باتوجه 
به گفته آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه امسال به 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این به آن معناست که حدود یک سوم بودجه امسال 
با کســری مواجه بوده است. این کســری در موعدهای خاص مثل دادن حقوق و مزد 
کارمندان، کارگران و بازنشستگان دولت و تسویه بدهی دولت مقابل پیمانکاران، یارانه 
بگیران و مســتمری بگیران بیش از پیش یقه قوه مجریه را می گیرد و دولت ها معموال 
تمایل دارند تا در این موعد خاص بتوانند فورا مبالغ را تسویه کنند و در چنین شرایطی 
افزایش ناگهانی نرخ ارز می تواند به فریاد دولت در کوتاه مدت برســد، زیرا تامین این 
مبالغ از طریق اســتقراض از بانک مرکزی بسیار تورم زا بوده و می تواند حجم نقدینگی 
موجود را بدون پشــتوانه از این هم بیشتر کند. لذا دولت ها گزینه های متنوعی را روی 
میز می گذارند تا بتوانند کســری خود را تامین مالی کنند و دولت ها سبدی متنوع از 
راه حل ها را دارند. میرزایی با تاکید بر اینکه »در بلندمدت دولت ها تمایل به افزایش نرخ 
ارز ندارند چون می دانند که افزایش نرخ ارز یکی از اصلی ترین مجراها برای افزایش نرخ 
تورم است و در عین حال در کوتاه مدت تنها شاید بتواند بخشی از کسری خود را با آن 
جبران کنند« اظهار کرد: در کوتاه مدت هم بنده بعید می دانم نزد عقالی دولت بحث 
افزایش نرخ ارز خریداری داشــته باشد زیرا دولت عمال می داند که افزایش نرخ ارز یک 
شاخص روانی موثر درباره ارزیابی عملکرد دولت نزد مردم و مجلس و حتی دولت های 
طرف قرارداد اقتصادی محسوب می شود و دولت با افزایش عامدانه نرخ ارز عمال از خود 
ســلب اعتماد می کند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با چنین شرایطی به دلیل نیاز به 
وجهه اقتصادی و عملکردی و آثار اقتصادی قطعا دو دســتگاهی هستند که با افزایش 
نرخ ارز مخالف هستند، هرچند ممکن است سایر دستگاه هایی درون دولت باشند که از 
این اتفاق مانند سایر گروه های ذی نفع خوشحال باشند و این خوشحالی را پنهان کنند. 
این استاد اقتصاد دانشــگاه تصریح کرد: گزینه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز از سوی 
سایر دستگاه های درون آن البته منتفی نیست و احتمال آن وجود دارد. اینکه در عمل 
چه چیز در نتیجه اقدام دولت رخ می دهد و اینکه نیت دولت از اقدامات خود چیست؟ 
دو سوال کامال متفاوت از هم هستند. اگر خوشبین باشیم باید بگوییم دولت تمایلی به 
این اقدام نداشته اما با نگاهی واقع بینانه تر باید تاکید کنیم که در کوتاه مدت بخشی از 

مطالبات از دولت با این شوک ارزی تنزیل شد و دولت می توانست از آن منتفع شود. 

آثار زیان بار افزایش نرخ ارز تا سال ها در حقوق کارگران جبران نخواهد شد
علیرضا حیدری )نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اقتصاددان( نیز با 
اشاره به مجادله اخیر پیش آمده میان کارشناسان و دولت در رابطه با نرخ ارز به منافع 
تضییع شده کارگران و بازنشستگان در این رویداد اشاره کرده و گفت: اگر شخصی چون 

آقای احسان خاندوزی این تمایل را داشت که به صورت دردمندانه و همدالنه و با نگاه 
علمی منصفانه به تحلیل رویداد شوک ارزی در اقتصاد ایران نگاه می کرد، باید به ریشه 
این اتفاقات و نوسانات ماندگار و غیرقابل بازگشت توجه می کرد. وی با بیان اینکه دولت 
و وزیر اقتصاد ناخواسته یا خواسته عامل بروز نوسانات ارزی و شوک های ارزی هستند و 
علت بنیادین آن این است که دولت های متعدد پس از جنگ به صورت ساختاری دچار 
بحران کسری بودجه بودند. دولت ها از همه مهم تر »کسری بودجه هزینه های جاری« 
دارند. به این معنا که کســری بودجه اصلی دولت مربوط به هزینه های زیرســاختی و 
عمرانی و توسعه ای نیست. علت این است که وقتی دولت کسری بودجه عمرانی داشته 
باشد، بخشی از پروژه را سرمایه گذاری می کند یا اگر نتواند هزینه کسری را تسویه کند، 
پروژه را نیمه کاره متوقف می کند تا منابع اتمام آن برسد. عواید ناشی از سرمایه گذاری 
و سود ناشی از بهره برداری پروژه با حضور پیمانکاران و مشارکت کنندگان باالخره کار 
پروژه عمرانی را جلو می برد و دولت از بازار پول و بازار بورس )سرمایه( می تواند در این 
زمینه رفع کســری کند. اما کسری هزینه های جاری مسئله بسیار متفاوت تری است. 
حیدری تصریح کرد: بدهی و کسری بودجه ناشی از هزینه های جاری اصلی ترین موتور 
محرک شوک های قیمتی است زیرا بخش عمده کسری بودجه را تشکیل داده و چون 
ماهیت این نوع کسری و بدهی این است که دولت خرجی را کرده و چیزی را از جیب 
خالی خود پرداخت کرده و پولی را خرج کرده و بدهی آن برایش باقی مانده است. وقتی 
بدهی باقی بماند، این بدهی در بازار ســرمایه با نرخ بهره باال رویش نزول می آید. وقتی 
نرخ بهره فزاینده باشــد، دولت برای سال بعد باید اوراق و پول بیشتری منتشر کند تا 
بتواند به نسبت سال قبل بدهی خود را جبران کند و این چرخه به همین شکل ادامه 
دارد. دولت درون یک مجموعه امواج ســیکلی می افتد که مدام بدهی اش زیاد می شود 
و این باعث ناپایداری مالی می شــود. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
با اشــاره به اینکه »دولت اکنون مانند بیماری شده که با قرض زندگی می کند و برای 
کاهش فشــار روی خود قرض را با قــرض جابه جا می کند« گفت: قرض ها باید با بهره 
بیشتری در دور بعد تسویه شوند و به این ترتیب یک بدهکار کوچک تبدیل به بدهکار 
بزرگتر می شــود. در این شرایط دولت بدهی را با افزایش قیمت ها جبران کرده و دولت 
منشاء تورم می شود. از آنجا که تورم در بازار معموال از نرخ بهره بیشتر است، دولت عالوه 
بر تسویه بدهی های قبلی، بهره اضافی موجود را نیز با بهره دهنده تسویه می کند. این 
مسئله در عمل ارزش پول را در برابری ارزهای خارجی کاهش می دهد. اگر وزیر اقتصاد 
و روابط عمومی آن در گفته های خود به این مطالب اشاره می کردند، پازل و طرح ذهنی 
بیان شده درستی را ارائه داده بودند و همه بخش های نظراتشان در این رابطه که دولت 
عامدانه نرخ ارز را باال نبرده، جور درمی آمد، اما اکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. حیدری 
با اشاره به این مطلب که در ایران این تورم است که نرخ ارز را باال می برد و نه بالعکس، 
اظهار کرد: ســاختار بودجه دولت در واقع تورمی اســت و دولت به جای صادرکننده، 
واردکننده می شــود و تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث می شود که واردات به صرفه 
شود. در چنین شرایطی برای برابرکردن تراز تجاری دولت باید با تغییر نرخ ارز تعادل را 
دوباره بازگرداند و فاصله بین تورم داخلی و خارجی را جبران کند. در واقع دولت با گران 
کردن قیمت تمام شــده تولید کاال در داخل به دلیل ساختار بودجه استقراضی و پر از 
کسری و بدهی خود، تورمی را ایجاد کرده که برای مبادالت خارجی مضر است و برای 
حل مسئله تراز تجاری خارجی و برهم نخوردن تجارت خارجی ناچار به افزایش نرخ ارز 
می شود. دولت به صورت مصنوعی نرخ ارز را فریز می کند و ناگهان مانند فنر آن را رها 
باید بکند تا به خارجی ها )در اثر واردکننده شدن( بدهکار نشود. این عضو هیات مدیره 
کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه »حتی با رفع تحریم ها نیز معجزه ای رخ نمی داد و 
تنها ممکن بود نرخ دالر از ۴۱ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان کاهش یابد« افزود: ما دچار 
بیماری مزمن بلندمدت هستیم که شاید چندان ربطی به تحریم ها نداشته باشد. مشکلی 
که وزارت اقتصاد ندیده اســت، بحران بدهی در شــرکت های دولتی است که به دلیل 
همین شرایط ارزی دچار زیان انباشته هستند. هرچند سود ابرازی خالص شرکت های 
بزرگ دولتی مانند برخی واحدها در شستا در سال های اخیر بسیار زیاد گزارش می شود 
اما این شرکت ها نیازهای خود را با ارز آزاد باید رفع کنند و خودشان با ارز نیمایی و با 
ســرکوب قیمت ها کار کنند. این مسئله می تواند شرکت ها را دچار سقوط جدی بکند. 
سود ابرازی این شرکت ها نیز کاذب است و در عمل نیز کاری زیان انباشته وجود دارد. 

متهم و قربانی ردیف اول شوک به نرخ ارز؛ از دولت تا کارگران

چرا گاز و بنزین ناهمتراز هستند؟ 

 مدعیان افزایش ظرفیت تولید پاسخگو باشند
رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اقتصاددانان:

مهار تورم سیاست اصلی بانک 
مرکزی است

قالیباف:

وزارت صمت مخالفتی با ادامه عرضه 
خودرو در بورس کاال ندارد

رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعالم کرد و گفت: 
سیاســت فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می کنیم بر همین اســاس، برای مهار تورم نیز کنترل 
تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی 
قرار دارد. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان 
اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در 
سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید و اظهار کرد: مدیریت انتظارات 
تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شــاخص های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محســوب 

می شود که در این زمینه همکاری...

اولتیماتوم روسیه به اوکراین؛

 بالروس هم ممکن است به جنگ بپیوندد

وابستگی 47 درصدی بودجه سال آینده به نفت

 مگر درآمدهای نفتی امسال محقق شد که بودجه ۱۴۰۲ 
هم به آن وابسته است؟!
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گزیده خبر

رییسی در دیدار با فرمانده کل انتظامی:
دولت در جهت پشتیبانی از نیروی انتظامی 

آمادگی دارد
فرمانده کل انتظامی جمهوری اســامی ایران با حضور در دفتر رئیس جمهور 
با آیت اهلل رئیســی دیدار و گفتگو کرد.به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیسی 
صبح امروز شــنبه در دیدار ســردار احمدرضا رادان ضمن تبریک انتصاب وی 
به فرماندهی کل انتظامی کشور، این انتصاب را بیانگر تعهد، کارآمدی و تجارب 
ارزشــمند ایشــان در مدیریت و هدایت نیروهای خدوم انتظامی دانست.رئیس 
جمهور اظهار امیدواری کرد که مجموعه فراجا در دوره جدید با توجهات الهی، 
اتــکا به روحیه جهادی، بهره گیری مطلوب از تــوان و ظرفیت نیروهای فداکار 
انتظامی و تعامل نزدیک تر با مردم و افکار عمومی، در مسیر تقویت و استحکام 
بیش از پیش امنیت اجتماعی، پیشــگیری از وقوع جرم، استقرار نظم و انضباط 
عمومی، گســترش عدالت و اعتمادسازی در سراسر کشور حرکت کند. رئیسی 
همچنین از درگاه خداوند دوام توفیقات ســردار احمدرضا رادان را در انجام این 
وظیفه خطیر و خدمت به نظام جمهوری اســامی ایران مسألت کرد و آمادگی 
دولت را در جهت پشتیبانی از نیروهای خدوم انتظامی کشور اعام نمود.سردار 
احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشــور نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از 
آخرین وضعیت نیروی انتظامی کشور، توضیحاتی درباره برنامه ها و اهداف این 

مجموعه در دوره جدید ارائه کرد.

در واکنش به مداخات نامتعارف؛
سفیر انگلیس در ایران به وزارت امور 

خارجه احضار شد
در واکنش به مداخات نامتعارف انگلیس ازجمله در قلمرو امنیت ملی کشورمان، 
سفیر این کشــور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار 
شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به مداخات نامتعارف انگلیس ازجمله 
در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسامی ایران، ظهر امروز سایمون شرکلیف سفیر 
این کشــور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد.در 
این نشســت مراتب اعتراض کشورمان نســبت به اقدامات خرابکارانه و مغایر با 
امنیت ملی جمهوری اسامی ایران به دولت انگلیس منعکس شد.مدیرکل غرب 
اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به اطاعات متقن به دست آمده در خصوص 
دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف انگلیسی، خاطرنشان ساخت: 
دولت انگلیس باید پاســخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به 
امنیت ملی جمهوری اســامی ایران باشد و حمایت ناموجه و شیطنت آمیز از 
عامل جاسوســی با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیستمدیرکل 
غــرب اروپا با تاکید بر اینکه اقدام قاطــع برای صیانت از امنیت ملی جمهوری 
اسامی ایران منوط به رضایت دیگر دولت ها از جمله انگلیس نخواهد بود، تصریح 
کرد تداوم این قبیــل اقدامات غیرقانونی و مجرمانه به هیچ عنوان قابل تحمل 
نیســت، لذا دولت انگلیس باید پیامدهای مسؤولیت تداوم رویکرد غیرمتعارف 
و مداخله جویانه خود را پذیرا باشــد.در ادامه تصریح گردید بر اســاس قوانین 
مدنی جمهوری اسامی ایران، تابعیت دوگانه قابل پذیرش نیست و مداخات و 

اظهارات مخرب انگلیس به این بهانه، فاقد وجاهت است.
مدیــرکل غرب اروپا در پایان ضمن محکومیت مجدد هرگونه اقدام نامتعارف و 
تهدیدزا در حوزه امنیت ملی جمهوری اسامی ایران، از سفیر انگلیس خواست 
تا مراتب را در اســرع وقت به لندن منعکس کند.سفیر انگلیس در پاسخ اظهار 

داشت موارد مطرح شده را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.

حسینی:
الیحه بودجه حداقل با ۲۰ روز تأخیر به 

مجلس ارائه شد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه الیحه بودجه سال آتی حداقل 
با ۲۰ روز تأخیر به مجلس ارائه شــد، گفت: نیاز داریم با جدیت بیشــتری کار 
بررســی بودجه ۱۴۰۲ را پیش ببریم.به گزارش خبرگزاری مهر، ســید شمس 
الدین حســینی پس از پایان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ۱۴۰۲، ضمن تشکر از نمایندگان حاضر برای انتخاب هیئت رئیسه 
گفت: مستحضرید که کمیســیون تلفیق به مانند سایر جلسات مجلس دارای 
چارچوب ها در قالب آئین نامه داخلی اســت، لذا براساس آئین نامه خاصی که 
در کمیسیون تدوین و به تصویب می رسد، جلسات این کمیسیون اداره خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه بودجه حداقل با ۲۰ روز تأخیر به مجلس ارائه شد، بیان 
کرد: نیاز داریم با یک جدیت بیشــتری کار بررسی بودجه ۱۴۰۲ را پیش ببریم 
به همین دلیل ابتدا بررســی آئین نامه داخلی کمیسیون مدنظر قرار می گیرد. 
همچنین در نوبت عصر، این کمیســیون ویژگی های الیحه بودجه را به بحث و 

بررسی می گذارد.

واکنش آمریکا به برنامه ریزی ایران برای 
حضور در تنگه پاناما

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریــکا به برنامه ریزی ایــران برای حضور در 
تنگه پاناما واکنش نشــان داد.به گزارش اقتصادآناین به نقل از ایرنا، ند پرایس 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به تاش 
ایران برای حضور در تنگه پاناما افزود: ما از این ادعای نیروی دریایی ایران آگاهی 
داریم.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال گفت: همچنان بر تاش ها 
و اظهارات ایران مبنی بر قصدش برای توســعه حضور نظامی در نیمکره غربی 
نظــارت می کنیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران گفت: 
نیروی دریایی ارتش تا امروز در تمامی تنگه های راهبردی دنیا حضور داشــته  و 
تنها در ۲ تنگه حضور نداشــته ایم که در یکی از این تنگه ها امسال حضور پیدا 
می کنیم و در حال برنامه ریزی برای حضور در تنگه پاناما هســتیم.امیر دریادار 
»شهرام ایرانی« روز چهارشنبه در نخستین همایش ملی تمدن دریایی - مسیر 
پیشرفت که در کنارک برگزار شد، استفاده از ظرفیت های دریایی را نیازمند نگاه 
ویژه همه مسووالن دریایی کشور دانست و اظهارداشت: امروز باید حضور دریایی 
خودمــان را در آبهای بین المللی قدرتمندتر کنیم و امروز می توانیم بگوییم در 
حوزه علمی هیچ مشکلی برای رشــد در این زمینه وجود ندارد.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران گفت: امروز همرزمان من در دریا در حال 
به نمایش گذاشتن جلوه هایی از اقتدار ایران عزیز هستند و ما به عنوان ویترین 
مردم عزیز کشــورمان برای اولین مرتبه در اقیانوس آرام حضور پیدا کردیم.وی 
ادامه داد: البته در این مسیر استرالیا و فرانسوی ها تهدیداتی را برای ما ایجاد و 
سعی کردند از قوانینی که خودشان برای عبور از سواحلشان مصوب کرده بودند 
تخطی کنند که با اقتدار و براساس قانون جواب آن ها را دادیم.امیر دریادار ایرانی 
با اشاره به اهمیت سواحل مکران تصریح کرد: برقراری امنیت پایه اصلی توسعه 
سواحل مکران است و در این زمینه به توفیقات بسیار ارزشمندی دست یافته ایم.

یک عضو کمیسیون عمران:
به بخش های عمرانی و درمانی در الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ توجه ویژه شده است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی، تاکید کرد: در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ بودجه عمرانی نسبت به سال جاری قریب به صد در صد افزایش 
داشته و دولت بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه دارو پیش بینی 
کرده است.غامرضا شــریعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره الزاماتی که باید در 
بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: بودجه 
ســال آینده باید رافع مشکات اولویت دار کشور باشد. امروز اولویت اول کشور 
معیشــت مردم است و هم مجلس و هم دولت باید نسبت به این موضوع توجه 
داشته و بودجه به گونه ای تنظیم شود که مردم در سفره خود حمایت دولت و 
مجلس را احساس کنند.وی در ادامه اظهار کرد: رئیس جمهور یک خبر خوشی 
را به نمایندگان داد و آن اینکه تعرفه نهاده هایی که از خارج کشور وارد می شود 
از ۴ به ۱ رسیده است و این بدان معناست که حتما محصوالت صنایع تبدیلی 
غذایی ما که از این نهاده ها اســتفاده می کنند باید قیمت آن ها تعدیل شــود.

نماینده مردم بهشهر در مجلس گفت: اولویت بعدی جامعه موضوع اشتغال است 
و ارقام قابل توجهی در بودجه ۱۴۰۲ به این موضوع اختصاص یافته اســت.این 
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: بخش دیگری که 
باید در بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد، بخش عمرانی است، یقینا حوزه 
عمرانی با حوزه اشتغال در ارتباط است. زمانی که طرح های عمرانی ما به حرکت 
درمی آیند در کنار آن اشتغال نیز ایجاد می شود. در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت 
به سال جاری قریب به صد در صد بودجه عمرانی افزایش یافته است.وی افزود: 
برای بخش  دارو و درمان که در ســال جاری چالش جدی داشــتیم، دولت در 
بودجه سال آتی قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است، شاید 
کفاف نکند اما از نظر بنده رقم قابل توجهی است و نشان می دهد حواس دولت 
به این حوزه هســت تا مشکات سال جاری در این بخش تکرار نشود.شریعتی 
در پایان تاکید کرد: از ســوی دیگر در بودجه ۱۴۰۲ قریب به ۲۰ درصد حقوق 

کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.

امیرعبداللهیان:

 عربستان آمادگی الزم برای عادی سازی روابط را ندارد
وزیر امــور خارجه با بیان اینکه نیت و اراده الزم را برای عادی 
سازی روابط با عربستان داریم، گفت: معتقدیم هنوز عربستان 
از آمادگی الزم برای بازگشت روابط به حالت طبیعی برخوردار 
نیست.به گزارشز فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران )جمعه( در بیروت در نشستی خبری 
با حضور رســانه های لبنانی درباره مذاکرات ایران و عربستان 
گفت: ما با عربســتان ســعودی تاکنون ۵ دور مذاکره مهم در 
بغداد داشتیم با وزیر خارجه عربستان اتفاق نظر داریم که این 
گفت وگوها تداوم یابد. در گام اول سرکنسولگری های دو کشور 
در جده و مشــهد بازگشایی شود تا تسهیات الزم کنسولی به 
اتباع دو کشور و کســانی که عاقه مند به سفرهای زیارتی در 
مکه مکرمه، مدینه منوره و مشهد مقدس و سایر زیارتگاه ها در 
ایران هستند، ارائه شود.امیرعبداللهیان در عین حال یادآور شد: 
البته فکر می کنیم هنوز طرف عربستان سعودی از آمادگی الزم 
برای بازگشــت روابط به حالت طبیعی برخوردار نیست. نیت و 
اراده الزم را برای عادی ســازی روابط با عربســتان داریم. اگر 
چنین نیتی به معنای واقعی در طرف سعودی نیز مشاهده شود 
بازگشــت روابط به حالت طبیعی امری سریع و محقق شدنی 
است.رییس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت که گفت وگوهای 

ما در بغداد رو به جلو و مثبت ارزیابی می شود.

مقاومت در بهترین شرایط خود قرار دارد
امیرعبداللهیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره دیدارش با 
سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان و همچنین زیاد 
نخاله دبیرکل جنبش جهاد اســامی در ســفرش به بیروت و 
چالش هایی که رژیم صهیونیســتی در مســیر جبهه مقاومت 
ایجاد می کند، نیز بیان کرد: در دیدارم با آقای ســید حســن 
نصراهلل راجع به موضوعات مختلف از جمله مســئله فلسطین 
صحبت کردیم. آنچه از سخنان دبیرکل حزب اهلل و همچنین 
آقای زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین دریافت 
کــردم می خواهم امروز با صدای بلنــد در اینجا اعام کنم که 
مقاومت، مقاومت لبنان و مقاومت فلســطین به لطف الهی در 
بهترین شــرایط خود قرار دارد.وزیر خارجــه ادامه داد: بدون 
تردید رژیم صهیونیســتی در بدترین وضعیت خود قرار دارد. 
بحران هــای چندالیه امنیتی، سیاســی و اجتماعی در مقابل 
رژیم جعلی اســرائیل قرار دارد. فریادها و نعره های نتانیاهو از 
سر ترس، نگرانی و بحران های چندالیه در درون سرزمین های 

اشغالی است.

 هدف اصلی آنها تضعیف جمهوری اســامی ایران و از 
جمله اهدافشان امتیاز گرفتن در مذاکرات هسته ای بود

این دیپلمات عالیرتبه ایرانی در این نشســت خبری در پاسخ 

به ســؤالی درباره اغتشاشات اخیر در ایران خاطرنشان کرد: در 
خصوص تحریکات و مداخات خارجی و اغتشاشــات اخیر در 
ایران که از آن به خوبی عبور کردیم، یک نکته مهم وجود دارد 
آمریکا و چند کشور اروپایی با هدف تضعیف جمهوری اسامی 
ایــران مرگ یک دختر ایرانی را بهانــه قرار دادند در حالی که 
این کشورها و مدعیان نسبت به قتل آشکار »شیرین ابوعاقله« 
خبرنگار زن و مسیحی به دست رژیم صهیونیست هیچ واکنشی 
نشان ندادند.امیرعبداللهیان ادامه داد: هدف اصلی آنها تضعیف 
جمهوری اســامی ایران و از جمله اهدافشان امتیاز گرفتن در 
مذاکرات هسته ای بود. هوشیاری مردم ایران مانع از این شد که 
این کشورها بتوانند جمهوری اسامی ایران را تضعیف کنند. ما 
هم از اصول و خطــوط قرمزمان عبور نکردیم و بر اصول خود 
در گفت وگوهای هسته ای پایبند مانده ایم. مذاکره و دیپلماسی 
را روش مناسبی برای رسیدن به نقطه توافق می دانیم. در این 
مسیر خط قرمز ما رعایت کامل منافع ملی و حقوق مردم ایران 

است.

 بر ادامه گفت وگوها با عربستان در کشور ثالث اتفاق نظر داریم
وی همچنیــن در پاســخ به ســؤال دیگری عنــوان کرد: در 
گفت وگوهای کوتاهی که با همکارم وزیر خارجه عربســتان در 
اردن داشتیم طرفین بر این موضوع تأکید کردیم که بازگشت 
روابط ایران و عربســتان ســعودی به حالت عادی عاوه بر دو 

کشور بر منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت. بر ادامه گفت وگوها 
در کشور ثالث اتفاق نظر داریم.

 به حمایت های قوی خود از لبنان در همه زمینه ها ادامه 
خواهیم داد

وزیــر خارجه جمهوری اســامی ایران دربــاره تعیین رییس 
جمهور در لبنان نیز گفت: اطمینان داریم بدون هرگونه مداخله 
خارجی تعیین رییس جمهور در لبنان از طریق گفت وگوهای 
جریان های مختلف سیاسی انجام خواهد شد. جمهوری اسامی 
ایران به حمایت های قوی خود از لبنان در همه زمینه ها ادامه 
خواهــد داد. ما همچنین بر همکاری هــای اقتصادی و تجاری 
برای تقویت بنیه لبنان و برای توســعه مناسبات تأکید داریم.

امیرعبداللهیــان ادامه داد: با مقامات لبنان در خصوص آخرین 
وضعیــت گفت وگوهای جمهوری اســامی ایــران برای لغو 
تحریم ها و مسائل منطقه ای از جمله عربستان، یمن، اوکراین، 

سوریه و فلسطین گفت وگوهای سازنده و مفیدی را داشتیم.

آمادگی برای تامین انرژی و سوخت لبنان/ انعقاد قرارداد 
ایجاد دو نیروگاه برق یک هزار مگاواتی

رییس دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به ســؤال خبرنگار المنار 
دربــاره همکاری ایران و لبنان در بحث تامین ســوخت و برق 
گفت: ما به مشکل سوخت در لبنان توجه داریم. در سفر قبلی 

خودم به لبنان با مقامات کشــور لبنان در این رابطه گفت وگو 
کرده و آمادگی خود را در این زمینه اعام کردیم. هیأت فنی از 
لبنان به تهران سفر و جزییات توافق مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنان آمادگی داریم در حوزه انرژی در دو جهت 
بــه حمایت خود از لبنان ادامه دهیــم. کمک به تامین انرژی 
و ســوخت در لبنان از مســیر توافق بین دو دولت و همچنین 
انعقاد قرارداد با دولت لبنان برای ایجاد دو نیروگاه برق یک هزار 

مگاواتی در بیروت و جنوب لبنان.

بزودی فاز نهایی نیروگاه برق ســه هزار مگاواتی بصره 
راه اندازی می شود

امیرعبداللهیان همچنین گفت: خرسند هستیم که االن به عراق 
همسایه خود بیش از ۲ هزار مگاوات برق صادر می کنیم. بزودی 
فاز نهایی نیروگاه برق ســه هزار مگاواتی بصره در جنوب عراق 
توسط متخصصان ایرانی راه اندازی می شــود و آمادگی داریم 
این تجربــه را در لبنان نیز تکرار کنیــم.وی همچنین گفت: 
هر زمان مقامات ذیربط لبنانی در خصوص دریافت ســوخت و 
همکاری های دو کشور در حوزه انرژی آمادگی خودشان را اعام 

کنند ما آماده ارسال سوخت به لبنان هستیم.

گفت وگوهای امنیتی ایران و عربستان
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران همچنین در پاسخ به 
ســؤال خبرنگاری درباره دخالت عربستان در اغتشاشات اخیر 
در ایران و تاثیر آن بر گفت وگوهای دو کشور برای از سرگیری 
روابط اظهار داشــت: عاوه بر گفت وگوهایی که در بغداد بین 
ایران و عربســتان برگزار شــده گفت وگوهای امنیتی را نیز به 
مــوازات آن برگزار کردیم که چنیــن موضوعاتی در چارچوب 

گفت وگوهای امنیتی پیگیری می شود.

امضا صورت جلســه ای برای صادرات گاز ایران به یک 
کشور اروپایی

امیرعبداللهیان همچنین در پاسخ به سؤالی تحریم های آمریکا 
را غیرقانونی و یکجانبه خواند و افزود: ما در همین شرایط اشاره 
کردم که برق و گاز به عراق صادر می کنیم و همچنین به برخی 
دیگر از کشــورها صادرات گاز داریم. صورت جلسه ای هم برای 
صادرات گاز ایران به یک کشور اروپایی بین ما امضا شده است. 
کشورهایی مثل عراق توانستند خود را از تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی آمریکا مستثنا کنند. البته طبیعی است آمریکا از 
تقویت و عمیق تر شــدن روابط ایران و لبنان خرسند نخواهد 
بود.وی بیــان کرد: همکاری های اقتصادی و تجاری خود را در 
حوزه های مختلف از جمله انرژی با لبنان ادامه خواهیم داد و در 

روزهای سخت در کنار لبنان خواهیم بود.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: نگاه 
سهل اندیشــانه برخی مســئوالن در دولت گذشته 
در قبال شــبکه های اجتماعی، فضایی برای اجرای 
توطئه ها در اختیار دشــمنان قــرار داد و وضعیت 
امروز در زمینه انتشار خبرهای دروغ، نتیجه همان 
به حال خود رها کردن این فضاست.به گزارش ایسنا، 
سردار غامرضا جالی در »همایش بصیرت فاطمی« 
با اشاره به وقوع حوادث اخیر در کشور، گفت: شرایط 
کنونی، لزوم توجه و آگاهی نسبت به شرایط کشور 
و انقاب اسامی و تکالیفی که در مواجهه با توطئه 
دشــمنان برعهده داریم را پیــش از پیش ضرورت 
می بخشد.رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با 
بیان اینکه در بررســی حوادث اخیر نیازمند جریان 
شناســی تحوالت و رخدادها هســتیم، اظهار کرد: 
تحلیل های بسیاری در مورد علل بروز این حوادث 
وجود دارد. اما مهم این اســت کــه این تحلیل ها 
بدون در نظر گرفتن نقش دشــمن و جنگ پیچیده 
و شناختی که علیه ملت ایران به راه انداخته است، 
ساده اندیشی اســت.جالی افزود: منکر مشکات و 
کاستی ها نیستیم اما اصاح امور باید در یک فضای 
منطقی مطــرح و انتقادات در جهــت اصاح امور 
پیگیری شود.وی با بیان اینکه دشمنان با بهره گیری 
از ابزارهای رسانه و ســایر ابزارها مانند شبکه های 
اجتماعی بــر حوزه ذهن و فکر و باور مردم متمرکز 
شده و به دنبال تغییر باور و ذهنیت هستند، تاکید 

کرد: نگاه ســهل اندیشانه برخی مسئوالن در دولت 
گذشته در موضوع شبکه های اجتماعی، فضایی را 
برای اجرای توطئه ها در اختیار دشمنان قرار داد و 
وضعیتی که امروز در زمینه انتشار خبرهای دروغ و 
حقیقت شاهد هستیم نتیجه همان به حال خود رها 
کردن این فضا است.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با اشــاره به جنگ مدرن و تغییر فضای نبرد 
خاطرنشان کرد: در چنین شــرایطی باید ابزارهای 
این جنگ مدرن را بشناســیم.وی با اشــاره به لزوم 
آگاهی و شناخت از صف آرایی شکل گرفته از سوی 
دشمن در این جنگ شــناختی، افزود: باید بدانیم 
که دشمن کیســت، کجاست و ما کجا ایستاده ایم. 
در این صورت اســت که می توانیم راهبرد درستی 
در مواجــه با تهدیدات اتخاذ کنیم.رئیس ســازمان 
پدافند غیرعامل کشــور گفت: در جنگ شناختی، 

میدان جنگ، ذهن و باور و فکر مردم است و ابزار آن 
شــبکه های اجتماعی است.جالی با اشاره به اینکه 
درصد زیادی از حوادث اخیر تمام شــده و دشمن 
تاش بسیار زیادی می کنند که این غائله را به شکل 
های مختلفــی ادامه دهند، افزود: اعتراف دشــمن 
به شکســت در غائله اخیر به معنای پایان اقدامات 
او علیه ما نیســت و باید همــواره مراقب بود.وی با 
یادآوری بیانــات رهبری انقاب درباره جهاد تبیین 
افزود: اگر بخواهیم در این جنگ پیروز شویم و این 
فتنه را مهار کنیم باید جهاد تبیین را در دستور کار 
خود قرار دهیم.جالی شناسایی و تبیین راهبردهای 
دشمن و همچنین بیان دستاوردهای انقاب اسامی 
را از مولفه های جهاد تبیین برشــمرد و افزود: باید 
اهداف و ارزش های انقاب اســامی را بازتعریف و 
شناسایی کنیم.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با اشــاره به ارتقا سواد رسانه ای ادامه داد: یادگیری 
و ارتقای سواد رســانه ای بسیار حائز اهمیت است. 
اینکه دولت هم باید زیرســاخت هایی را فراهم کند 
که اســتفاده از فضای مجازی با حفظ منافع ملی، 
ســامت و اسامیت تامین شود که خوشبختانه در 
دولت سیزدهم اتفاقات خوبی صورت گرفته است.وی 
یادآور شــد: تکلیف دیگر دولت نیز ارتقای ابزارهای 
ســواد رســانه ای و نحوه اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی از طریق آمــوزش به مردم برای حفاظت 

از مردم و دارایی هایشان در این جنگ نوین است.

سردار جالی: 

وضعیت امروز فضای مجازی حاصل کار دولت گذشته است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز نیروی زمینی ارتش با 
قدرت یگان های زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگ های الکترونیک، 
هوانیروز و... بعنوان یک نیروی بازدارنده شــناخته می شود. به 
گزارش ایسنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در آیین سومین 
جشــنواره تمرکــزی طرح های لبیک یا امــام خامنه ای حوزه 
نیروی انسانی این نیرو، با بیان این که طرح های لبیک، تمامی 
نیازها و دغدغه های معیشــتی کارکنــان نیروی زمینی ارتش 
را شــامل می شــود، گفت: این طرح ها عاوه بر رفع مشکات 
مدنظــر کارکنان، موجب افزایش روحیه و انگیزه خدمتی و در 
نهایت ارتقای آمادگی رزمی کارکنان می شــود.وی با اشاره به 
ویژگی های یــک فرمانده موفق اظهار کرد: یک فرمانده موفق، 
باید برای ســربازان خود عاوه بر فرمانده بودن، در نقش پدر و 

رهبر نیز باشد. با ترکیب این سه نقش قطعا می توان در اجرای 
طرح های لبیک به گام های بزرگی دست یافت.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با بیان این که وظیفه اصلی نیروی زمینی ارتش، 
برقراری امنیت در مرزهای ایران اسامی است، خاطر نشان کرد: 
بــا وجود تمام تهدیدات، با عمل بــه منویات فرماندهی معظم 
کل قوا و ارتقای ســطح آمادگی نیروی زمینی، توانسته ایم به 
درجه ای از بازدارندگی دســت یابیم تا توطئه های دشمنان با 
شکست مواجه شود.وی تأکید کرد: حضور موثر نیروی زمینی 
ارتش در مرزهای کشــور و برقــراری امنیت در نقاط مختلف 
مرزی نشــان از آمادگی رزمی و تــوان دفاعی این نیرو را دارد، 
امروز نیروی زمینی ارتش با قــدرت یگان های زرهی، توپخانه، 
پهپــاد، جنگ های الکترونیک، هوانیروز و... بعنوان یک نیروی 

بازدارنده شناخته می شود.امیر حیدری: نیروی زمینی ارتش، 
یک نیروی بازدارنده اســت فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: 
امــروز نیروی زمینی ارتش با قدرت یگان های زرهی، توپخانه، 
پهپــاد، جنگ های الکترونیک، هوانیروز و... بعنوان یک نیروی 
بازدارنده شــناخته می شــود.به گزارش ایســنا، امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری در آیین سومین جشنواره تمرکزی طرح های 
لبیک یا امام خامنه ای)مدظله العالی( حوزه نیروی انســانی این 
نیرو، با بیان این که طرح های لبیک، تمامی نیازها و دغدغه های 
معیشتی کارکنان نیروی زمینی ارتش را شامل می شود، گفت: 
این طرح ها عاوه بر رفع مشــکات مدنظــر کارکنان، موجب 
افزایــش روحیه و انگیزه خدمتــی و در نهایت ارتقای آمادگی 
رزمی کارکنان می شود.وی با اشاره به ویژگی های یک فرمانده 
موفق اظهار کرد: یک فرمانده موفق، باید برای ســربازان خود 
عاوه بر فرمانده بودن، در نقش پدر و رهبر نیز باشد. با ترکیب 
این سه نقش قطعا می توان در اجرای طرح های لبیک به گام 
های بزرگی دســت یافت.فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان 

اصلی  وظیفــه  که  این 
ارتش،  زمینــی  نیروی 
در  امنیــت  برقــراری 
مرزهای ایران اســامی 
کرد:  خاطر نشان  است، 
با وجود تمام تهدیدات، 
بــا عمــل بــه منویات 
فرماندهی معظم کل قوا 

)مدظله العالی( و ارتقای سطح آمادگی نیروی زمینی، توانسته ایم 
به درجه ای از بازدارندگی دست یابیم تا توطئه های دشمنان با 
شکست مواجه شود.وی تأکید کرد: حضور موثر نیروی زمینی 
ارتش در مرزهای کشــور و برقــراری امنیت در نقاط مختلف 
مرزی نشــان از آمادگی رزمی و تــوان دفاعی این نیرو را دارد، 
امروز نیروی زمینی ارتش با قــدرت یگان های زرهی، توپخانه، 
پهپــاد، جنگ های الکترونیک، هوانیروز و... بعنوان یک نیروی 

بازدارنده شناخته می شود.

امیر حیدری: 

نیروی زمینی ارتش، یک نیروی بازدارنده است
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گزیده خبر

عضو کمیسیون بودجه مجلس :
نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی مالک عمل نیست

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: منطق در نظر گرفتن 
نرخ 23 هزار تومان روشــن است؛ دولت نمی خواهد به بازار گرا دهد و هم اینکه 
نمی خواهد هزینه تراشی کند چراکه ممکن است تمام درآمدهای در نظر گرفته 
شده محقق نشود. از این رو هزینه اضافی را ایجاد نمی کند که نتواند آن را حذف 
کند.جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نرخ تســعیر 23 
هزار تومانی در الیحه بودجه 1402 اظهار داشت: نرخ تسعیر در بودجه یک نرخ 
محاسباتی است و عمال دولت منابع خود را با نرخ آزاد یا نرخ نیمایی به فروش 
می رساند و نرخی که در بودجه مبنای محاسبات قرار می گیرد صرفا برای ارز به 
ریال است و مالک عمل نیست.وی با اشاره به چرایی اعالم نرخ 23 هزار تومان 
بــا توجه به فاصله آن با نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد گفت: منطق در نظر گرفتن 
نرخ 23 هزار تومان روشــن است؛ دولت نمی خواهد به بازار گرا دهد و هم اینکه 
نمی خواهد هزینه تراشی کند چراکه ممکن است تمام درآمدهای در نظر گرفته 
شده محقق نشود. از این رو هزینه اضافی را ایجاد نمی کند که نتواند آن را حذف 
کنــد چراکه همین عوامل به تنهایی زمینه را بــرای افزایش نرخ تورم از طریق 
کســری بودجه ایجاد می کند. به همین دالیل دولت ارز 23 هزار تومانی را در 
بودجه در نظر گرفته و مبنای محاسبات قرار داده است.عضو کمیسیون بودجه 
و محاســبات مجلس درباره برآوردهای مجلس از نرخ تسعیر تا 26 هزار تومانی 
قبل از ارائه الیحه بودجه 1402 ادامه داد: اگر درآمدهای دولت در بودجه محقق 
شود بعد از آن هزینه کردن این منابع اضافی و باز پرداخت قبلی و ... از مواردی 
هستند که طول سال می توان برای آنها فکری کرد. دولت این امکان را دارد که 
بتواند اوراق را تســویه کند و بدهی های خود به پیمانکاران را تسویه کند یا به 
عنوان کمک به شرکت های دولتی می تواند به صورت اصالحیه بیاورد اما دلیلی 
ندارد که در ابتدای سال هزینه های خود را باال ببرد و انتظارات تورمی ایجاد کند 
که قابلیت مهار هم وجود نداشــته باشد.قادری در پاسخ به این سوال که امکان 
بررسی و تصویب بودجه در ماه های باقیمانده از سال اظهار داشت: اگر مجلس به 
صورت فشرده تر برنامه ها را دنبال کند و کمیسیون تلفیق کمک کند که سریع تر 
انجام دهد و صحن هم به صورت ســه شــیفت کار کند بتوان تا پایان اســفند 
ماه بودجه را مورد بررســی قرار دهد. اما اگر تا پایان اســفند ماه بررسی الیحه 
بودجه 1402 تمام نشود اواخر فروردین ماه سال آینده بررسی به پایان می رسد.

وی درباره ارائه زمان برنامه هفتم به مجلس و امکان بررســی آن تا پایان ســال 
گفت: طبق اعالم دولت تا سه هفته آینده برنامه هفتم به مجلس ارائه می شود. 
برنامه هفتم اگر به مجلس ارائه شود کمیسیون جدا و دیگری به بررسی برنامه 
می پردازد و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به تلفیق برنامه هفتم رسیدگی 
می کنند و همزمان با الیحه بودجه 1402، برنامه هفتم هم مورد بررســی قرار 

می گیرد مگر اینکه صحن جلسات دیگری داشته باشد.

در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با مسئولین 
شهرستان تیران و کرون مطرح شد؛

ضرورت بازنگری طرح جامع شهر تیران
در نشســت مشــترک مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با مسئولین 
شهرســتان تیران و کرون ضمن بررســی و رفع موانع طرح هــای حوزه راه و 
شهرسازی این شهرستان در راســتای بازنگری طرح جامع شهر تیران تصمیم 
گیری شــد. در طی این جلســه که به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان برگزار شــد، طرح های عمرانی و اجرایی  حوزه راه و شهرســازی این 
شهرســتان و روند اعتباری طرح های در دســت اجرا مورد بررسی قرارگرفت و 
جهت رفع موانع، راهکارهایی ارائه شد.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
هدف از این نشست مشــترک را تعامل و همکاری به منظور بررسی مشکالت 
حوزه راه و شهرسازی این شهرستان عنوان کرد و گفت: شهرستان تیران و کرون 
ظرفیت های ویژه ای برای ایجاد توسعه پایدار دارد که مستلزم برنامه ریزی دقیق 
و همکاری همه نهادهای ذیربط است.  وی یکی از مهمترین برنامه های اداره کل 
راه و شهرســازی استان اصفهان در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم را تعامل 
مناسب با شهرداری ها عنوان کرد و در خصوص سهم 10 درصد شهرداری ها از 
زمین های مربوطه، تغییر کاربری اراضی و دیگر مباحث مرتبط رهنمودهای الزم 
را ارائه داد.   قاری قرآن با بررسی مشکالت اراضی این شهرستان و تعیین تکلیف 
اراضی واگذاری با کاربری های مختلف، ضمن ارائه راهکارهای فنی، دستوات الزم 

در این خصوص را به معاونین این اداره کل ابالغ کرد.  

استاندارهمدان مطرح کرد؛ 
ضرورت تامین زمین نهضت ملی مسکن 

درشهرهای مریانج و اسدآباد
همدان- شهناز محمدی: علیرضا قاســمی فرزاد استاندار همدان در جلسه 
با مســئوالن محلی شهرهای مریانج و اســدآباد که در دفتر استاندار انجام 
شــد، گفت:  موضوع تامین زمین یکی از پیش نیازهای اساســی در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن اســت و باید با دقت و ظرافت نسبت به این مهم 
تصمیم گیری شود.معاون عمرانی ظرف هفته آینده، با بازدیدهای میدانی به  
همراه برخی دستگاه های متولی نسبت به جانمایی و تامین زمین مورد نیاِز 
طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مریانج واسدآباد اقدام کند.دستگاه های 
متولی و اداره کل راه و شهرســازی اســتان موضوع تامین زمین متقاضیان 
طرح نهضت ملی مســکن را در اســرع وقت تعیین تکلیف کنند.رفع موانع 
موجود و تامین زمین مورد نیاز مردم برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن 
از اولویت های اساســی دولت ســیزدهم در استان اســت. مسئوالن محلی 
شهرهای مریانج و اســدآباد نیز در این نشست، مسائل و مشکالت موجود 

و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

گرمخانه بانوان محدودیتی در پذیرش ندارد
مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری کرج با اشاره به ایجاد گرمخانه بانوان 
در پارک چمران از سوی مجموعه مدیریت شهری این کالنشهر گفت: این 
گرمخانه محدودیتی در پذیرش ندارد.مهری شیخی ، این مطلب را اعالم کرد 
و ضمن اشاره به بازدیدی که با همراهی محمدجواد کاظمینی، معاون امور 
اجتماعی استانداری البرز و معصومه آقایی، مشاور امور بانوان و سرپرست اداره 
کل امور بانوان استانداری البرز از گرمخانه بانوان صورت گرفت، عنوان کرد: 
 این بازدید در جهت پیگیری مصوبات استانی سفر ریاست جمهوری انجام شد.

 وی بــا بیــان اینکه گرمخانه بانــوان کرج به همت شــهرداری و معاونت 
خدمات شــهری این دستگاه در پی تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری 
بــرای ایجاد کمــپ و گرمخانه برای زنان، ایجاد شــده اســت، گفت: این 
 گرمخانــه در پــارک چمران بــا ظرفیت پذیــرش 40 نفر احداث شــد.

 به گفته مشــاور امور بانوان و خانواده شــهرداری کرج، گرمخانه بانوان، با 
امکانات موجود و با توجه به شــرایط خاص بانوان در طول سال باز است و 

هیچ محدودیتی در پذیرش ندارد.

وابستگی 4۷ درصدی بودجه سال آینده به نفت
مگر درآمدهای نفتی امسال محقق شد که بودجه 

۱۴۰۲ هم به آن وابسته است؟!
بدون در نظر گرفتن منابع تبصره 14، وابستگی الیحه بودجه 1402 به درآمدهای نفتی 
حدود 30.4 درصد است. این درحالی است که با محاسبه منابع 660 هزار میلیارد تومانی 
تبصره 14، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از 4۷ درصد افزایش 
خواهد یافت.اقتصادآنالین – عاطفه حســینی؛ بر اســاس الیحه بودجه 1402 که هفته 
گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، منابع عمومی بودجه سال آینده برابر با 1۹۸4 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 604 همت از آن مربوط به درآمدهای نفتی است 
که حکایت از وابســتگی 30.4 درصدی بودجه بــه درآمدهای نفتی دارد.علی رغم اینکه 
برای اولین بار بخشــی از منابع تخصیص یافته به تبصــره 14 در الیحه بودجه 1402 
پیش بینی شده است، اما با در نظر گرفتن تمام منابع تبصره 14، وابستگی بودجه دولت 
به درآمدهای نفتی افزایش می یابد.در خصوص بودجه 1401، با احتساب تبصره 14 در 
محاسبات، نسبت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از 3۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش 
می یابد.در الیحه بودجه 1402 نیز منابع تبصره 14 برابر 660 هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است که با اضافه کردن آن به 604 همت )درآمدهای نفتی پیش بینی شده 
در الیحه بودجه( حاکی از وابستگی 4۷.۷ درصدی الیحه بودجه سال آینده به درآمدهای 
نفتی است.این در حالی است که میانگین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با احتساب 
تبصره 14 در یک دهه گذشته 43درصد بوده است. بودجه 1400 هم که آخرین بودجه 
دولت روحانی بود و تدوین آن انتقادات بسیار زیادی را از منظر تکیه بر درآمدهای نفتی 
برانگیخت، با لحاظ منابع تبصره 14 وابستگی 43 درصدی به منابع نفتی داشت.بنابراین 
علی رغم اینکه وابســتگی بودجه 1402 به درآمدهای نفتی در مقایســه با بودجه سال 
جاری با کاهش ۷.3 واحد درصدی به 4۷.۷ درصد رســیده، اما در مقایســه با میانگین 
سال  های گذشته افزایش یافته است.از سوی دیگر و علی رغم افزایش قیمت نفت جهانی، 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تنها ۵6 درصد از منابع حاصل از نفت و گاز 
و میعانات مصوب شش ماهه بودجه عمومی 1401 در 1۸6 روز ابتدای سال محقق شده 
است.بنابراین با توجه به میزان تحقق منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات در شش ماهه 
ابتدایی ســال جاری و همچنین عدم وجود چشــم اندازی روشن برای رفع تحریم های 
بین المللــی و افزایش درآمدهای ارزی کشــور، می توان از همین حاال انتظار عدم تحقق 

کامل این منابع و ایجاد کسری بودجه برای دولت را پیش بینی کرد.

خودنمایی نرخ های کاذب در بازار مسکن
اصرار فروشندگان بر انکار واقعیت بازار!

در هفته های اخیر بین قیمت های قطعی در معامالت با نرخ های دلخواه فروشندگان در 
بازار مســکن شهر تهران فاصله ایجاد شده اســت.به گزارش ایسنا، در مناطق مرکزی و 
شــمالی تهران، حباب ایجاد شده توسط برخی سازندگان و بخر و بفروشها به متری 10 
تا 30 میلیون تومان می رســد؛ نرخهایی که مشــتری برای آنها وجود ندارد اما به شکل 
قیمت های اسمی در بازار خودنمایی می کنند.به طور مثال در مناطق غربی تهران قیمت 
هر متر آپارتمان در قراردادها بین ۵0 تا 60 میلیون تومان است اما نرخ های پیشنهادی 
در آگهی های بعضا به متری ۸0 تا ۹0 میلیون تومان رسیده است. در منطقه یک برخی 
قیمتهای پیشــنهادی، بخصوص برای واحدهای نوســاز به 1۵0 تا 200 میلیون تومان 
می رسد در حالی که متوسط قیمت منطقه بر اساس آمار رسمی ۹۹ میلیون تومان است.

حباب ایجاد شده بین قیمتهای دلخواه فروشندگان واحدهای نوساز با نرخهای قطعی از 
دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی از دالیل می تواند تورم نهاده های ساختمانی در ماههای 
اخیر باشد که به انتظارات تورمی دامن زده است. این در حالی است که در مناطق شمالی 
تهران، قیمت ساخت، سهم بسیار کوچکتری در مقایسه با قیمت زمین دارد و تورم مصالح 
نمی تواند مالک منطقی برای رشــد لجام گسیخته قیمت آپارتمان باشد.موضوع دیگر به 

فضای روانی در بازار امالک برمی گردد.

حاصل این نوع بودجه ریزی »هیچ« است

 شقاقی: بودجه ای نوشتیم که فقط حقوق و دستمزد پرداخت کنیم
یک اقتصاددان می گوید: باال و پایین شدن اعداد بودجه، توفیری برای کشور ندارد، 
چراکه عمال تمام تالش ما این است که بودجه ببندیم که حقوق و دستمزد پرداخت 
کنیم و چندین سال هم است که برای پروژه های عمرانی تخصیصی نداشتیم. مریم 
فکری: پس از کش و قوس های فراوان و با 36 روز تاخیر، باالخره الیحه بودجه سال 
1402 به مجلس رفت؛ بودجه ای که قرار بود همراهی برنامه هفتم توسعه را با خود 
داشته باشد، اما در نهایت دولت از مجلس خواست که رنامه ششم توسعه تا تصویب 
برنامه هفتم تمدید شــود.اعداد و ارقام بودجه نشــان می دهد که در بودجه سال 
آینده افزایش 46 درصدی هزینه های دولت، 40 درصدی بودجه شرکت های دولتی، 
افزایش 20 درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه 
یارانه ها و دالر 23 هزار تومانی پیش بینی شــده اســت. اعداد و ارقامی که به باور 
کارشناسان، تغییر آن توفیری برای اقتصاد ایران نمی کند.در همین خصوص وحید 
شقاقی شــهری، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین می گوید: مســاله 
اصلی تغییر اعداد بودجه نیســت، مســاله اصلی این است که ساختار بودجه ریزی 
کشــور مثل ســال گذشته است و انباشــت تجربه و دانش در ۵0 سال اخیر به ما 
نشــان داده که این نحوه برنامه ریزی یک ساله و این نحوه بودجه ریزی، دردی را از 

ما دوا نمی کند.
وی می افزاید: مساله این است که ابرچالش ها و بحران های کشور به سرعت بیشتر 
می شود و بودجه های سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی می کنند 
و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند. یعنی بحران ها و مسایل اقتصاد ایران و مسایل 
محیط زیستی ایران هر روز تشدید می شود، ولی بودجه ها و برنامه ریزی های ساالنه 
ناظر بر حل این بحران ها و مسایل تنظیم نشده است.این اقتصاددان تصریح می کند: 
از این نظر، این انتقطاع و از هم جدا شدن موجب می شود که همان مسیر روزمره 
خود را پیش برویم. شما به من می گویید که مالیات را کمی زیاد کردند، می خواهند 
اوراق منتشــر کنند، اموال بفروشند و ۹0 درصد هزینه های جاری است. عمال این 
نوع نظام بودجه ریزی ناظر بر ارتقای بهره وری، شایسته ســاالری، شــفافیت و حل 
بحران تنظیم نشــده اســت. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست که این نظامات 
بودجه ریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می شود 
و همان مســیر روزمرگی است.شقاقی شهری عنوان می کند: ما یک زمانی مالیات 
می گرفتیم که صرف هزینه های جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینه های ما 
فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم 
آوردیم، اوراق منتشر کردیم و االن دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار 
اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.وی ادامه می دهد: عمال مسیری که 
در نظام بودجه ریزی طی می شــود، هیچ گونه ارتباطی با حل مسایل کشور ندارد و 
هیچ کجای دنیا هم من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. ما فقط 
االن دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم، ولی 

نکته این جاست که چقدر بهره وری در اقتصاد ایران وجود دارد.

حقوق می دهیم که بهره وری منفی داشته باشیم
این کارشــناس اقتصادی با بیان این که من سالیان ســال در دستگاه های اجرایی 

بوده ام و مشــاهده کرده ام که چه ســاختار اداری در کشور شکل گرفته و چه نهاد 
اداری ای داریم، می گوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر هم 
ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسایل نخواهد بود.شقاقی شهری 
می افزاید: 20 ســال پیــش قرار بود بودجه ریزی را عملیاتــی کنیم و بودجه ریزی 
هدفمند و برنامه محور باشد و در عین حال، ناظر بر حل چالش های کشور باشد. این 
شعاری بود که از 20 سال پیش به آن رسیده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم 
که نظام بودجه ریزی کشــور ناظر بر ارتقای بهره وری و حل بحران ها و چالش های 
کشور نیست.وی عنوان می کند: در سال 13۸0 به خاطر دارم که سازمان برنامه و 
بودجه وقت همایشی برای بودجه ریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که 
این نظام بودجه ریزی جز اتالف منابع، عایدی دیگری ندارد. االن 21 سال گذشته 
و همان مسیر گذشــته را ادامه می دهیم و بودجه ریزی، افزایشی و چانه زنی است. 
یکی از بدترین نظامات بودجه ریزی این است.این اقتصاددان متذکر می شود: حتی 
رهبری 4، ۵ ســال قبل به رییس مجلس وقت برای اصالح ســاختار بودجه ریزی 
دســتور دادند، ولی دیدیم که ما توان اصالح ســاختار بودجه را نداریم. آن مجلس 
و مجلس بعدی هــم این اصالحات را انجام نداد. آنچــه که االن می بینیم، همان 
ســاختار سال های قبل اســت؛ با تغییراتی در برخی از اعداد.شقاقی شهری عنوان 
می کند: حاال باال و پایین شــدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد. یعنی عمال 
تمام تالش ما این است که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال است که 
برای پروژه های عمرانی نیز تخصیصی نداشتیم. یعنی عمال پولی نداشتیم که برای 
بودجه های عمرانی تخصیص دهیم و عمدتا تالش دستگاه های اجرایی این است که 
حقوق و دســتمزد کارمندان را پرداخت کنند؛ آن هم کارمندان دستگاه دولتی که 
وقتی نظام اداری را تحلیل می کنیم، رشد بهره وری منفی است.وی تصریح می کند: 
عمال به نظام اداری پول می دهیم که بهره وری، شفافیت و شایسته ساالری ندارد و 

ناظر بر حل مسایل کشور نیست.

بحران های کشور در حال تشدید شدن است
این اقتصاددان یادآور می شــود: مدام هزینه ها در بودجه اضافه شــده اســت؛ هم 
هزینه های دســتگاه های دولتی و هم صندوق های بازنشســتگی. دولت ها مجبور 
شده اند در کنار مالیات و نفت، شروع به آینده فروشی کنند، یعنی اوراق منتشر کنند. 
االن هم شروع کردند که اموال بفروشند. آخر سر کجای دنیا سراغ دارید که یک نفر 
بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود را بفروشد. اگر درآمد دارد، با مازاد 
درآمد باید رســتوران برود.شقاقی شهری می گوید: در دنیا هم وقتی اموال یا اوراق 
منتشر می کنند، برای توسعه زیرساخت ها است. ایراد ندارد که خودرو را بفروشیم 
که خانه بخریم، اما ماشــین را نباید بفروشیم تا یک هفته به شمال برویم. اگر این 
اتفاق بیفتد، همه نسبت به عقالنیت این فرد تعجب می کنند.وی عنوان می کند: ما 
االن گرفتار چنین ســاختار معیوبی شدیم. در ۵ سال گذشته اوراق منتشر کردیم 
تا حقوق و دســتمزد بدهیم و االن هم سقف اوراق زیاد شده و پاسخ گوی هزینه ها 
نیستیم. حاال هم یک جای دیگر را می خواهیم خراب کنیم و درصدد فروش اموال 
هستیم. اسم آن را مولدسازی دارایی های دولت گذاشتیم، اما مولدسازی با فروش 

اموال، دو بحث متفاوت است.این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: در مولدسازی، 
تبدیل دارایی با هدف ارزش افزوده بیشتر در آینده انجام می شود. یعنی تحت عنوان 
شکیل و زیبای مولدسازی دارایی های دولت می خواهیم اموال برای پرداخت حقوق 
و دستمزد بفروشیم تا در نهایت بهره وری منفی حاصل شود.شقاقی شهری می افزاید: 
واقعا این زنجیره معیوب چه فایده دارد. مسایل کشور مدام تشدید می شود؛ از بحث 
عدم سرمایه گذاری ها، آب، محیط زیست، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فرسودگی 
زیرســاخت ها و ...وی تاکید می کند: این بودجه سنواتی که برنامه یک ساله است، 
عمال با مسایل کشور باید متصل شود که در برنامه های میان مدت مساله حل شود. 
یعنی برای مثال، بگوییم مساله آب را ظرف ۵ سال می خواهیم حل کنیم. این نوع 
بودجه ریزی ۵0 سال است که اتفاق می افتد و حاصل آن، »هیچ« بوده است. ما که 

نباید با حاصل »هیچ« دوباره این مسیر را ادامه دهیم.

حاصل این بودجه »هیچ« است
این کارشناس اقتصادی می گوید: حاال عدد دالر در بودجه باال و پایین شود یا نفت 
را کم و زیاد بفروشــیم، اما در نهایت حاصل، هیچ اســت و بودجه را می بندیم که 
حقوق و دستمزد بدهیم. این چالش های اقتصادی ایران سر جای خود است و روز 
به روز بدتر و بدتر می شود.شقاقی شهری می افزاید: سوال این است که این نوع نظام 
بودجه ریزی چه فایده ای دارد. چرا این همه وقت و انرژی کشــور را تلف می کنیم. 
اگر قرار است حقوق و دستمزد بدهیم، یعنی روزمرگی. این دیگر بودجه نمی خواهد 
و دولت خیلی راحت بگویم می خواهم زندگی روزانه کشــور را بگذرانم.وی یادآور 
می شود: بودجه باید ناظر بر حل مسایل کشور باشد و این نوع بودجه ریزی محکوم 
به شکســت است و مسایل کشــور هر روز بدتر و بدتر خواهد شد، چون برای حل 

مسایل کشور برنامه ریزی و بودجه ریزی نکردیم.

پیام بودجه برای اقتصاد ایران چیست؟
این کارشــناس اقتصادی می گوید: به طور طبیعی این بودجه به دلیل این که ناظر 
بر ارتقای بهره وری و حل مسایل کشور نیست، حاصل آن کسری های بودجه، تورم 
حاصل از کســری های بودجه، عدم کمک به رشــد اقتصادی ایران و حل مسایل 
اقتصادی ایران خواهد بود.شقاقی شهری می افزاید: الیحه ای که من دیدم، به دلیل 
این که مثل گذشته تنظیم شده، کسری بودجه عیانی دارد. کسری بودجه عملیاتی 
باالیی هم دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای پرداخت حقوق و دستمزد 
داریم اموال می فروشــیم و این یعنی اوج بی خــردی در نظام بودجه ریزی. ما حق 
نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم.وی عنوان 
می کند: به نظر من نظام اداری ما نیازمند تغییرات اساســی است. این نظام اداری 
در جهت راحت طلبی اســت، یعنی حقوق می دهیم و بهره وری منفی اســت. این 
نظام اداری با این وضعیت ســاختار ســازمانی و استخدامی بهره وری ندارد. ما باید 
از دســتگاه ها برنامه بخواهیم. ما نباید به کارمند پول دهیم، باید برای حل مساله 
پول دهیم. ســاختار اســت که ایراد دارد و هر سال هم تکرار می شود و این همان 

روزمرگی است.
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سقوط آزاد قیمت نفت روسیه به روبل 
محاسبات رویترز نشان می دهد قیمت گرید نفتی اورال روسیه به پایین ترین حد خود از نوامبر سال ۲۰۲۰ سقوط کرده و حدود یک سوم کمتر 
از میزانی که دولت در بودجه سال ۲۰۲۳ خود پیش بینی کرده بود، معامله می شود.به گزارش ایسنا، دولت روسیه سال میالدی گذشته با کسری 
بودجه حدود ۳.۳ تریلیون روبل معادل ۴۸.۷ میلیارد دالر که برابر با ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی اســت، روبه رو شد.میانگین قیمت نفت اورال 
روسیه در ژانویه، به ۳۲۳۳ روبل در هر بشکه سقوط کرد که ۳۲.۵ درصد کمتر از  ۴۷۸۸ روبل در هر بشکه ) ۷۰.۱ دالر در هر بشکه( قیمتی بود 
که در بودجه سال ۲۰۲۳ روسیه پیش بینی شده بود.قیمت نفت به روبل، برای پروژه و تعیین مالیات استخراج مواد معدنی و تعرفه صادرات نفت 
روسیه، مهم محسوب می شود.ارزش روبل پس از کاهشی که در دسامبر داشت، ماه میالدی جاری بهبود پیدا کرد و اوایل هفته گذشته که بانک 
مرکزی روســیه اعالم کرد فروش ارز خارجی در بازارهای فارکس را آغاز خواهد کرد، تقویت شــد.یک مقام آمریکایی چهارشنبه گذشته به رویترز 
گفت: درآمدهای نفتی روسیه به دلیل سقف قیمتی که کشورهای غربی برای صادرات نفت این کشور به اجرا گذاشته اند، کاهش پیدا کرده است. در 
آستانه فعال شدن مکانیزم سقف قیمت برای فرآورده های نفتی روسیه، اروپا در موقعیت خوبی برای اعمال هرگونه فشار قیمت قرار دارد.کشورهای 
گروه هفت، استرالیا و اتحادیه اروپا با تعیین سقف قیمت برای فرآورده های نفتی روسیه مانند بنزین و دیزل از پنجم فوریه، تحریم ها علیه مسکو بر 
سر جنگ در اوکراین را گسترش خواهند داد. این گروه از پنجم دسامبر، سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه را برای فروش نفت روسیه که از طریق 
دریا حمل می شود، به اجرا گذاشته است.این مقام وزارت خزانه داری آمریکایی اظهار کرد: روسیه روزانه به دلیل مکانیزم سقف قیمت، پول زیادی 
از دســت می دهد اما برآوردی از میزان کاهش درآمد نفتی روز روســیه ارائه نکرد.بر اساس گزارش رویترز، مکانیزم سقف قیمت غربی، هزینه های 
بعضی از محموله های نفت روسیه را افزایش داده است زیرا کشورهایی که نفت روسیه را به قیمت باالتر از سقف تعیین شده، خریداری می کنند.

گزیده خبر

سرما تامین آب و برق را هم به چالش کشید!
 نیروگاه ها با محدودیت سوخت مواجهند

مدیــرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامــل وزارت نیرو گفت: در 
شرایط فعلی با محدودیت شدید سوخت برای نیروگاه ها مواجه هستیم، 
در حوزه برق رسانی مشکل جدی وجود ندارد، در حوزه آب نیز در برخی 
مناطق با یخ زدگی لوله های داخلی واحدهای مسکونی مواجه هستیم که 
در حال برطرف شــدن است.سید اعتضاد مقیمی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به آخرین وضعیت تامین آب و برق در کل کشور، اظهار کرد: در 
حوزه برق رســانی با مشکل مواجه نیستیم مگر اینکه به صورت موردی 
شــبکه با حوادث روبرو باشــد، اما در کل در شرایط فعلی مشکل جدی 
وجود ندارد، مشــکل کهگیلویه و بویراحمد نیز برطرف شــده و اکنون با 
مشکلی جدی مواجه نیستیم.وی در خصوص وضعیت آبرسانی نیز گفت: 
تنها در بخش هایی که هوا خیلی سرد شده، آن هم بیشتر شبکه داخلی 
مشترکان دچار یخ زدگی شده و همکاران ما در حال کمک هستند تا این 
یخ زدگی برطرف شود  اما به طور کلی با مشکل جدی در حوزه آبرسانی 
مواجه نیستیم.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 
با بیان اینکه در خراســان با چنین مشکلی مواجه هستیم و همکاران ما 
کمک می کنند تا این یخ زدگی برطرف شود، اظهار کرد: بخشی از غرب 
خراســان شمالی که به گلستان منتهی می شود نیز به دلیل مشکل گاز 
پیش بینی می کردیم که با مشکل مواجه شده باشد اما تا کنون گزارشی 
در این راستا اعالم نشده است.مقیمی با بیان اینکه اواخر این هفته با ورود 
جبهه ســرد به سمت ایران مواجه خواهیم بود که بسیاری از استان ها را 
درگیر خواهد کرد، گفت: قطعا در نقاط سردسیر شاهد بارش برف خواهیم 
بود، اگر این مســاله اتفاق بیفتد متناسب با حجم بارش در برخی مناطق 
خطوط برق که هوایی هســتند تحت تاثیــر قرار خواهند گرفت و برخی 
مناطق دچار قطعی خواهند شــد، اعالم آماده باش کرده ایم تا در صورت 
وقوع هرگونه اتفاقی در ســریع ترین زمان مشکل را برطرف کنیم.وی در 
خصوص وضعیت نیروگاه ها نیز گفت: در نیروگاه ها با محدودیت شدید 
سوخت مواجه هستیم، به دلیل مشکلی که در حوزه تامین گاز ایجاد شده 
نیروگاه ها خیلی محدود شدند و بیشتر سوخت مایع تحویل داده می شود 
که این سوخت نیز به دلیل برودت هوا و بارش برف تردد را سخت کرده 

است، لذا شدید به سوخت نیاز داریم تا نیروگاه ها بتوانند فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان: 
مصرف گاز استان بسیار باالست است

 مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با هشدار به هم استانی های گرامی ، 
خواستار جدی گرفتن مقوله  صرفه  جویی در مصرف گاز شد.علی طالبی 
مدیرعامل شرکت گاز گلستان  صبح امروز جمعه  ۲۳ دی ماه ، در بیست 
و هشتمین جلسه کارگروه قرار گاه مدیریت بحران گاز استان که با حضور 
مدیران ستادی و ادارات گازرسانی  که به صورت ویدئو کنفرانس جلسه  را 
همراهی می کردند برگزار شد به باال بودن حجم مصرف گاز استان در ۲۴ 
ساعت گذشته اشاره کرد و  از همراهی هم استانی های عزیز درکمک به 
عبور از بحران احتمالی افت فشار گازخبر داد.وی افزود:حجم گاز استان در 
شبانه روز گذشته به  ۱۶ میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با یک 
روز قبل ۵۰۰ هزار متر مکعب افزایش داشته است و این امر نیاز به توجه و 
عزم جدی هموطنان داشته تا یک بار دیگر خادمین خود را در شرکت گاز 
یاری رســانند. طالبی ادامه داد: با وجود اینکه روز گذشته هوا مساعد بود 
ولی  هوا بسیار سرد و سوزناک بوده است و این امر باعث افزایش مصرف  
نسبت به روز گذشته شده و پیش بینی می کنیم مصرف ۲۴ ساعت آینده 
نیز باال رود و احتمال افت فشار گاز در برخی از مناطق استان قوت بگیرد.

 برق به دکل مخابراتی مسیر تهم-
چورزق رسید

معاون مهندســی و برنامه ریزی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
از اتمام پروژه نیرورســانی به دکل مخابراتی مسیر ارتباطی تهم-چورزق 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
حسین سهیل با اعالم این که پروژه برق رسانی به دکل های مخابراتی مسیر 
تهم-چورزق با هدف افزایش پوشــش دهی تلفن های همراه در این مسیر 
انجام شــد گفت: این مسیر یکی از مســیرهای کوهستانی استان است 
که به ســبب فاصله آن از شــهرها و روستاهای منطقه متاسفانه پیش از 
این وضعیت مخابراتی مطلوبی نداشــت که با تالش اکیپ های عملیاتی 
و اجرایی توزیــع برق و پس از درخواســت اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان پروژه نیرورسانی به دکل  های مخابراتی در این مسیر آغاز 
و به بهره برداری رسید.ســهیل افزود: اجرای فونداسیون و تیرگذاری در 
مسیر شبکه توزیع و برق رسانی به دکل به سبب کوهستانی بودن منطقه 
و سختی  بستر پروژه و همچنین مشــکالت به کارگیری ماشین آالت در 
مناطق کوه پایه ای با دشــواری فراوانی روبه رو بود که  با تالش همکاران 
توزیع برق استان زنجان یکی از مطالبات استفاده کنندگان از این مسیر 

پر تردد مرتفع شد.

امضای تفاهم نامه سه جانبه مابین 
سازمان شیالت ایران، قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیاء و استانداری گلستان
    تفاهم نامه سه جانبه آبزی پروری فی مابین رییس 
ســازمان شــیالت ایران، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( و استاندار گلستان پیرامون تکمیل 
فاز یــک مجتمع پــرورش میگو گمیشــان، ایجاد 
زیرساخت های فاز ۲ پرورش ماهیان خاویاری و میگو 
و پشــتیبانی از پــرورش ماهی در قفس و پن منعقد شــد.به گزارش روابط 
عمومی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص(، این مراســم روز دوشنبه)۱9 
دیماه( با حضور سردار ســرتیپ پاسدار سید حسین هوش السادات فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، دکتر علی محمد زنگانه استاندار گلستان، 
مهندس حسینی رییس سازمان شیالت ایران و تعدادی از مسئوالن قرارگاه 
و مدیران استان گلســتان برگزار شد و طرفین بر ایجاد هم افزایی در زمینه 
توسعه صنعت آبزی پروری در استان گلستان تأکید کردند. دکتر زنگانه گفت:  
همت و تالش قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در استان قابل تقدیر است و نقش 
قرارگاه در پروژه های تأثیرگذار استان کم نظیر است.وی افزود: جلسات رصد 
و رفع موانع پروژه های زیر نظر قرارگاه به صورت مســتمر برگزار می شود و 
هر بار جلســه در محل یکی از پروژه های قرارگاه در استان با حضور مدیران 

پروژه ها تشکیل می شود.

در گفت وگوی مطرح شد:
جایگاه های عرضه سی ان جی در شمال شرق کشور تعطیل 

شدند
رئیس انجمن صنفی ســی ان جی کشــور گفت: به دلیل افت فشار گاز بسیاری از جایگاه های عرضه سوخت 
ســی ان جی تعطیل شدند و برخی نیز به صورت نوبتی کار می کنند.محسن جوهری در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت جایگاه های عرضه سی ان جی با توجه به کمبود گاز در کشور اظهار داشت: در 
حال حاضر به دلیل افت فشار گاز بسیاری از جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی تعطیل شدند و برخی نیز به 
صورت نوبتی کار می کنند.وی افزود: فعال آمار دقیقی از میزان کاهش عرضه سی ان جی در دست نداریم اما هر 
قدر مصرف سی ان جی کاهش پیدا کند روی مصرف بیشتر بنزین تاثیر دارد.رئیس انجمن صنفی سی ان جی 
کشور گفت: در حال حاضر استان های شمالی مثل خراسان درگیر شدند و تمام جایگاه های عرضه سی ان جی 
در استان های شمال شرقی تعطیل شده اند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز به استان قم درخواست 
داده بود که داوطلبانه جایگاه ها را تعطیل کنند، استان های کرمانشاه و اصفهان هم مقطعی تعطیلی داشته اند.

وی با اشــاره به اینکه طبق پیگیری از شــرکت ملی گاز مشکل تامین سوخت سی ان جی جایگاه ها تا پایان 
هفته رفع خواهد شد، بیان داشت: روزانه به طور معمول ۲۴ میلیون متر مکعب مصرف گاز جایگاه ها است. 
خودروهایی که دوگانه سوز هستند اگر سی ان جی دریافت نکنند می توانند بنزین مصرف کنند، اگر بنزین به 

اندازه کافی موجود باشد مشکلی نیست.

ادامه گازرسانی به تمام کشور بدون اختالل
تهران، خراسان رضوی و اصفهان؛ استان های پر مصرف

رئیس مرکز راهبری گاز ایران گفت: گاز در جنوب تولید می شود و به مرکز می رسد و از آنجا به سمت شرق 
توزیع می شــود و با وجود سرمای بی سابقه ای که در کشور داریم هیچ خللی در روند گازرسانی نداشتیم.به 
گزارش ایسنا،   غالمرضا کوشکی اظهار کرد: میزان مصرف گاز از اویل دی ماه بالغ بر ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
در بخش خانگی و تجاری ثبت شده است و حداکثر مقدار مصرف در روز پنجشنبه ۶۸۵ میلیون متر مکعب 
بــود که ۸۰ درصد از گاز تولیدی در بخش خانگی و تجاری مصرف شــد.وی افــزود: میزان مصرف گاز در 
ســال های قبل هم خارج از الگو بود و در مقایسه با سال گذشته مصرف خانگی ۶۰۰ میلیون متر مکعبی را 
در اواخر دی ماه شاهد بودیم یعنی سال گذشته ۲۷ دی ماه مصرف خانگی ۶۰۰ میلیون متر مکعبی را ثبت 
کردیم. اما امســال هوا ســردتر بود و در نیمه آذر ماه میزان مصرف گاز به ۶۰۰ میلیون متر مکعب در بخش 
خانگی رســید.رئیس مرکز راهبری گاز ایران ادامه داد: با پایداری سرمای از اوایل دی ماه، مصرف گاز باالی 
۶۰۰ میلیون مترمکعب بود و این میزان از مصرف تداوم داشت و برای آمادگی کامل شبکه فرصت نداشتیم.

پایداری گاز با صرفه جویی در مصرف
ربیعی کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور نیز در این در گفت و گوی تلویزیونی  گفت: استان های 
خراســان رضوی، جنوبی و شمالی، مازندران و گلستان در انتهای شبکه گاز قرار دارند و با افت فشار گاز 
مواجه هســتند که با صرفه جویی در مصرف گاز می توان به پایداری گاز کمک کرد.وی با بیان اینکه در 
حال حاضرتولید گاز در کشــور ۸۵۰ میلیون متر مکعب و حــدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب آن در بخش 
خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف می شــود که این میزان از مصرف باالی ۸۲ تا ۸۳ درصد از گاز 
تولید در کشور است، افزود: با استقرار هوای سرد بخصوص در استان های شمالی، شمال شرقی و شمال 
غربی کشور مصرف گاز افزایش زیادی داشته، اما شبکه پایدار است و هیچ قطعی گاز گزارش نشده و برای 
ادامه پایداری شبکه گاز مردم صرفه جویی الزم را انجام بدهند.وی با بیان اینکه با پویش یک بخاری در 
هر منزل، با پوشیدن لباس گرم، بستن دریچه های کولر و با رعایت الگوی مصرف می توان کمک کرد تا 
گاز پایداری را داشته باشیم، ادامه داد: استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب استان های 

هستند که بیشترین مصرف را دارند.

چرا گاز و بنزین ناهمتراز هستند؟ 

 مدعیان افزایش ظرفیت تولید پاسخگو باشند
نماینده ســابق مجلس گفت: در ۱.۵ ســال گذشته راجع به 
این موضوع و ظرفیت ها و اینکه میزان مصرف به چه ســمت 
و ســویی می رود. صحبتی به میان نیامد و بعد از ۱.۵ ســال 
شــعار و مســکوت ماندن ماجرا؛ اکنون به طــور تلویحی از 
ناهمترازی صحبت می کنند و حتی برخــی واردات بنزین را 
توجیه هم می کنند.جالل میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
دربــاره چالش گاز و بنزین و عملکرد وزارت نفت طی ماه های 
گذشته اظهار داشــت: وزارت نفت در مدت ۱۶ماهه مشخصا 
روی چند حوزه مانور داده است و سعی کرده با تمرکز بر آنها 
اعالم کنند در مقایســه با عملکرد دولت سابق دستاوردهای 
خوبی داشــته اند، در این راستا عمده ترین حوزه ای که مدعی 
آن هســتند صادرات نفت خام است که گفته می شود علیرغم 
تحریم صادرات ادامه دارد و پول را هم دریافت می کنیم اما در 
مورد اینکه آیا توانسته اند تولید را به قبل از تحریم سال 9۷ و 
به ۴ میلیون بشکه در روز برسانند موضع مشخصی ندارند.وی 
افزود: وزارت نفت در مورد سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز 
هم اعالم کرد که قراردادهایی را با شــرکت های روسی منعقد 
کرده اما در خصوص جزئیات اطالعاتی در دست نیست. عضو 
ســابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای اولین بار سال 9۶ 
زنگنه در جلسات کمیسیون انرژی نگران آینده تامین بنزین 
بود البته آن زمان ستاره خلیج فارس به افتتاح رسیده و میزان 

تولید از مصرف پیشی گرفته و کشور بعد از مدت ها به جرگه 
صادرکنندگان بنزین و گازوئیل پیوســته بود. آن زمان نگرانی 

وجود داشــت که اگر روند مصرف به همین شــکل ادامه پیدا 
کند و قیمت ها نیز به همین شــکل باقــی بماند بعد از چند 

سال دچار مشکل می شویم و آن زمان چاره ای جز وارد کردن 
بنزین و فرآورده نداریم، اکنون در ۱.۵ ســال گذشته راجع به 
این موضوع و ظرفیت ها و اینکه میزان مصرف به چه سمت و 
ســویی می رود صحبتی به میان نیامد و بعد از ۱.۵ سال شعار 
و مســکوت ماندن ماجرا؛ اکنون به طور تلویحی از ناهمترازی 
صحبــت می کنند و حتی برخــی واردات بنزین را توجیه هم 
می کنند و به این معضالت را هم به عملکرد دولت سابق نسبت 
می دهند، اما دلیل اینکه چرا گامی عملی در راســتای اجرای 
پتروپاالیشــگاه ها برداشته نشده مشخص نیســت. وی بیان 
داشــت: هنوز موضع ما در خصوص اینکه چرا ناچاریم واردات 
بنزین داریم شفاف نیست، در مورد گاز طبیعی اعالم شد تولید 
را افزایش داده شده و چند دستاورد هم عنوان شده اما اینکه 
چرا اکنون گاز برخی واحدها را قطع می کنند تا گاز خانگی را 
تامین کنند، مشخص نیست. هنوز خیلی عالقمندند همچنان 
دولــت قبلی را مقصر بدانند در حالــی که آن زمان طرح های 
توسعه نفت و گاز و افزایش تولید با بازگشت تحریم های امریکا 
عمال اجرایی نشــد، بنابراین امروز کســانی که ادعا داشتند با 
استفاده از ظرفیت داخلی تولید را افزایش می دهند باید توضیح 
دهند با استفاده از ظرفیت داخلی چه کرده اند در مورد افزایش 
ظرفیــت تولید بنزین و گازوئیل و نفت و خام و پارس جنوبی 

چه کرده اند؟

بر اساس یافته های تحقیقات 
ســازمان ملل متحــد، حدود 
۵۰ هزار ســد بزرگ در سراسر 
جهان بیش از یــک چهارم از 
ظرفیت خود را تا سال ۲۰۵۰ 
از  افزایش رســوب،  در نتیجه 
دســت می دهند کــه امنیت 
انــرژی و آب جهانی را تحلیل 
مــی برد.بــه گزارش ایســنا، 
متحد  ملل  ســازمان  دانشگاه 
اعــالم کرد ظرفیت ســدهای 
جهــان از شــش تریلیون متر 
مکعب، به ۴.۶۵۵ تریلیون متر 
مکعب تا ســال ۲۰۵۰ کاهش 
پیدا خواهد کرد و باید اقداماتی 
برای رسیدگی به این مشکل و 
حفظ زیرساخت ذخیره سازی 
حیاتی انجام شود.گل و الی که 
در مخازن آب در نتیجه تغییر 
جریان طبیعی آب، انباشته می 
شوند، می توانند به توربینهای 
بــرق آبی آســیب زده و تولید 

برق را کاهــش دهند. جریان 
رســوب در طول رودخانه هم 
باالدستی  مناطق  است  ممکن 
را در معرض خطر ســیل قرار 
دهــد و زیســتگاههای پایین 
دســتی را تخریــب کنــد.در 
متحد،  ملل  سازمان  تحقیقات 
اطالعات بیش از ۴۷ هزار سد 
در ۱۵۰ کشــور مورد بررسی 
قــرار گرفت و نشــان داد ۱۶ 
درصد از ظرفیت ذخیره سازی 
این ســدها از بین رفته است. 
ایاالت متحــده با از بین رفتن 
۳۴ درصد از ظرفیت ســدهای 

خود تا ســال ۲۰۵۰ روبروست 
و برآورد می شــود برزیل ۲۳ 
درصد، هند ۲۶ درصد و چین 
۲۰ درصد از ظرفیت ســدهای 
خــود را تا آن زمان از دســت 
خواهند داد.منتقــدان همواره 
هشــدار داده انــد هزینه های 
محیطی  زیســت  و  اجتماعی 
بلندمدت سدهای بزرگ، بسیار 
بیشتر از فایده های آنها است.

والدیمیــر اســماختین، مدیر 
موسســه آب، محیط زیست و 
سالمت دانشــگاه سازمان ملل 
متحد و یکی از نویسندگان این 

تحقیقات گفت: سدســازی در 
سراســر جهان همین حاال هم 
توجهی کاهش  قابل  میزان  به 
پیدا کرده و ســاالنه حدود ۵۰ 
ســد ساخته می شــود که در 
مقایسه با ساخت هزار سد در 
اواسط قرن گذشته، نصف شده 
اســت.چین در راستای برنامه 
کاهش اســتفاده از سوختهای 
فسیلی و کنترل انتشار گازهای 
گلخانه ای، همچنان به ساخت 
ســد روی رودخانه های بزرگ 
ادامه مــی دهد اما پروژه هایی 
ماننــد »تــری گورجس« که 
بزرگترین تاسیســات برق آبی 
جهان به شمار می رود، از نظر 
اجتماعــی و محیط زیســتی، 
مخرب بوده اســت.بر اســاس 
گــزارش رویترز، تحقیقاتی که 
سال گذشــته انجام شد، نشان 
داد ســدهایی که چین بر روی 
رودخانه مکونگ ساخته است، 
جریان رســوب در کشورهای 
پایین دســتی را برهــم زده و 
وضعیــت زمین را تغییر داده و 
معیشت میلیونها کشاورز را به 

خطر انداخته است.

 یک چهارم ظرفیت سدهای جهان
 تا 27 سال دیگر از بین می رود

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در کل ما در جریان فعلی به خاطر تحریم نه می توانیم 
در پروژه ترانس-خزر مشارکت داشته باشیم و نه اینکه آنها ما را دعوت کرده اند، ضمن 
اینکه باتوجه به اینکه اروپا مقصد نهایی این خط است ما به خاطر تحریم مسیری به 
این سمت نخواهیم داشت به عبارت دیگر نه مشتری، نه تولیدکننده و نه واسطه با ما 
هستند.میرقاسم مومنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی اجرای پروژه 
ترانس خزر اظهار داشت: در ۳۰ سال اخیر همواره بحث اجرای این پروژه مطرح است، 
از ســال 9۷ میالدی امریکا این ایده را مطرح کرد که گاز ترکمنستان از بستر خزر تا 
آذربایجان و ترکیه و اروپا ببرند و به همین دلیل تالش های زیادی صورت گرفت. یکی 
از دالیل عدم اجرا بحث مشــخص نبودن رژیم حقوقی خزر و یا هزینه های هنگفت و 
یا سرمایه گذارانی که می توانستند در این پروژه سرمایه گذاری کنند اما عملیاتی نشد. 
وی افزود: اکنون نیاز به انرژی و مصرف گاز باال رفته و کشــورهایی که مصرف کننده 
سوخت فســیلی دیگر را نیز منع کردند بنابراین نیاز کشورهای اروپایی به گاز بیشتر 
شده و این پروژه دوباره روی بورس آمد، قراردادی  بین آذربایجان و ترکمنستان منعقد 
کرده و شــرکت های امریکایی در ترکمنستان برای تولید گاز سرمایه گذاری می کنند. 
بحث این بود که ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ترانس خزر به اروپا 
صادر و بخشی از نیاز این کشورها را تامین کنند اما از طرفی چند عامل باعث شد که 

این پروژه اجرایی نشود یکی بحث حقوقی و مسیری که خط لوله عبور کند و باید از 
کشــورهای مختلف عبور می کرد و دوم بحث هزینه سرمایه گذاری بوده که باعث شد 
پروژه طوالنی شــود. اما اکنون با قرارداد رژیم حقوقی خزر که در سال ۲۰۱۸ منعقد 
شــد و قرارداد دوجانبه آذربایجان و ترکمنستان که برای سرمایه گذاری مشترک در 
حوزه انرژی منعقد کردند تا حدی مســائل حل شد و اکنون بحث سرمایه گذاری در 
این حوزه مطرح است. این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: ترک ها و اروپا با توجه 
به نیاز اروپا به گاز و اتکا به روســیه، احســاس کردند که در شرایط فعلی خط لوله را 
راه اندازی کنند. قبال قرار بود این خط از آذربایجان به گرجستان و ارزروم ترکیه منتقل 
شود اما بعد از جنگ دوم قره باغ که آذری ها توانستند بخش هایی از مناطق اشغالی را 
در تصرف بگیرند سعی کردند این خط لوله را از طریق آذربایجان- زنگزور- نخجوان به 
ترکیه انتقال دهند، هم از نظر هزینه و هم منافع سیاسی این مسیر بهتر است یعنی 
آذربایجان می تواند بخشــی از نیازهای نخجــوان را تامین کند و هم اینکه به مناطق 
ترکیه ای گاز صادر کند. به همین جهت یکی از علل جنگ دوم قره باغ در ۲۰۲۰ همین 
خط لوله و گشایش زنگزور بود و طبق نظری که مقامات آذری و ترکیه ای داشتند در 
سال ۲۰۲۲ خط لوله را آغاز خواهند کرد اما به خاطر اختالف با ارمنستان و همچنین 
جنگ اوکراین نتوانستند عملیاتی کنند. وی بیان داشت: اکنون آذری ها یک ماه است 

که منطقه الچین را مسدود و قره باغ را محاصره کرده اند تا از ارمنی ها بابت این مسئله 
انتقام بگیرنــد زیرا این بحث برای آذربایجان و ارمنســتان حیاتی بود و به نظر بنده 
آذری ها و ترک ها حاضرند دوباره جنگ راه بیندازند تا به زنگزور حمله کنند و منطقه 
را از دست ارامنی ها خارج و خط لوله را در این منطقه راه اندازی کنند. باتوجه به اینکه 
اروپا هم نیاز دارد به نظر می رسد در این قضیه سکوت کند.مومنی تاکید کرد: اگر این 
خط لوله راه اندازی شــود رقابت جهت اســتخراج منابع نفت و گاز خزر شدت خواهد 
گرفت و کشورهای حوزه خزر با پشتیبانی کشورهای امریکایی و اروپایی و تکنولوژی 
جدید اقدام به حفاری عمیق بســتر خزر خواهند کرد و گاز را برداشت خواهند کرد. 
اما ما با توجه به اینکه بیشــتر صنایع و تاسیســات مان در جنوب کشور است در خزر 
سرمایه گذاری نکردیم بنابراین متضرر خواهیم شد، چون هم روسیه و ترکمنستان و هم 
قزاقستان و آذربایجان با خط لوله ترانس خزر اکتشافات را در حوزه خزر افزایش خواهند 
داد و این در واقع رقیب مهمی برای ما خواهد بود و حتی احتماال ســواپ گازی را که 
ما با ترکمنســتان داشتیم اجرایی نشود، زیرا با قیمت باالتر صادر می کنند. وی گفت: 
در کل ما در جریان فعلی به خاطر تحریم نه می توانیم در این پروژه مشــارکت داشته 
باشیم و نه اینکه آنها ما را دعوت کرده اند. در واقع این کشورها رقبای ما هستند، ضمن 
اینکه باتوجه به اینکه اروپا مقصد نهایی این خط است ما به خاطر تحریم مسیری به 
این سمت نخواهیم داشت به عبارت دیگر نه مشتری و نه تولیدکننده و نه واسطه با ما 
هستند. اگر مسیر زنگزور باز شود عالوه بر اینکه ما را دور می زنند مشکالت سیاسی- 
امنیتی هم در مرزهای ما ایجاد خوهد شد و روابط ما با ارمنستان و ارتباط با اوراسیا از 

مسیر ارمنستان نیز دچار مشکل خواهد شد.

از پروژه ترانس خزر تا قطع سواپ گازی ایران

 اوضاع مبهم تهران در برداشت از منابع خزر
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اتاق بازرگانــی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی 
وضعیت صنایع مختلف کشــور از ابتدای دهه ۹۰ تا نیمه سال 
جاری پرداخته اســت.به گزارش ایســنا، در این گزارش آمده 
است: برآوردها نشان می دهد که شاخص کل تولید کارگاه های 
صنعتی کشــور از ابتدای ســال ۱۳۹۰ تا نیمه سال ۱۴۰۱، با 

وجود برخی نوســانات در نهایت صعودی بوده اســت. ســطح 
شاخص در فصل سوم ســال ۱۳۹۸ برای نخستین بار از عدد 
۱۰۰ )رقم پایه ســال۱۳۹۵( باالتر می رود.پس از آن در پاییز 
۱۴۰۰، برای نخستین بار شاخص کل صنعت کشور از مرز ۱۲۰ 
عبور می کند و البته در تابستان امسال با رسیدن به عدد ۱۲۴ 
باالترین عدد ثبت شده در این حوزه را نمایش می دهد. به این 
ترتیب هرچند وضعیت صنعت کشــور در ۱۰ ساله گذشته، با 
تالطم و رکود و رونق های متعدد رو به رو بوده اما در نهایت در 
تابستان امسال به باالترین سطح خود رسیده که نشان از حرکت 

صعودی در این حوزه دارد.بررسی فصل به فصل وضعیت صنعت 
کشور نشــان می دهد که در دوره های مختلفی رکود طوالنی 
تجربه شده است. بیشترین ماندگاری رکود به دو سال ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۲ بازمی گردد و بیشترین شدت رکود نیز حدفاصل تابستان 
۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.در نیمه نخست 
سال جاری، در هر دو فصل بهار و تابستان، رشد صنعت کشور 
مثبت بوده است و آخرین چالش بزرگ در این حوزه با تابستان 
سال قبل و تحت تاثیر خاموشی برق صنایع باز می گردد.در نیمه 
نخست امسال به جز سه بخش، سایر حوزه های صنعتی کشور 

رشــد مثبت را تجربه کرده اند. صنایع تولید سایر وسایل نقلیه، 
صنایع تولید سایر مصنوعات و صنایع نقلیه موتوری به ترتیب 
با رشــد ۵۷، ۲۲ و ۲۱ درصد باالترین ســطح رشد را به خود 
اختصاص داده اند. صنایع چوب، آشــامیدنی ها و فلزات اساسی 
نیز دیگر صنایعی هستند که باالترین رشد را به خود اختصاص 
داده اند.در این میان تولید پوشاک تقریبا رشدی نزدیک به صفر 
داشته و صنایع تولید چرم، فراورده های دارویی و صنایع تولید 
مواد غذایی نیز ســه صنعتی هستند که رشد منفی را به ثبت 

رسانده اند.

گزیده خبر

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛
تردد تمامی شناورها در روزهای پیش رو در 

غرب استان هرمزگان ممنوع است
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان گفت: با 
توجه به ورود سامانه بسیار قوی به حوزه دریایی استان 
هرمزگان که موجب ناپایداری جوی و همچنین همراه 
با موج های نسبتا بلند و نامنظم می باشد، تردد کلیه 
شناورهای صیادی، تفریحی و سنتی از امروز پنج شنبه 

۲۲ دی ماه تا بامداد یکشنبه ۲۵ دی ماه ممنوع است.به گزارش روابط عمومی 
مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، مرتضی ساالری 
ضمن اعالم این خبر گفت: با توجه به اخطاریه های هواشناسی و شرایط نامساعد 
جوی در محدوده دریایی غرب استان هرمزگان و همچنین ورود تند باد با سرعت 
۴۶ کیلومتر بر ساعت به همراه گرد و غبار و احتمال وجود ارتفاع موج به بیش از 
۲.۵ متر، دریا کامال متالطم و مواج خواهد بود و تردد کلیه شناورها از امروز پنج 
شنبه ۲۲ دی ماه تا بامداد یکشنبه ۲۵ دی ماه در غرب استان هرمزگان ممنوع 
می باشد.ساالری افزود: از کلیه دریانوردان و صیادان خواهشمند است نسبت به 
دریاروی در طی این ایام خودداری نموده و در صورت در لنگر بودن، سریعا وارد 

حوضچه بنادر و یا موج شکن های مردمی شوند

جعفری خبر داد:
صرفه جویی ارزی نزدیک به 1.5 میلیارد 

دالری با بومی سازی صنعت فوالد
رئیس هیات عامل ایمیدرو از صرفه جویی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دالری با بومی 
سازی صنعت فوالد طی ۳ سال اخیر خبر داد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
وجیه ا... جعفری در حاشــیه چهارمین جشنواره ملی فوالد با بیان این مطلب 
اظهار داشت: طی ۳ سال اخیر با همکاری ایمیدرو و انجمن ملی فوالد ایران، با 
ایجاد سامانه کارلینک به عنوان حلقه اتصال، بستر سازی برای ورود سازندگان و 
شرکت های نیازمند شکل گرفت و درنتیجه، با احصای نیازمندی ها و متعاقب 
آن، با استفاده از دانش روز، بومی سازی قطعات و تجهیزات انجام شد.وی ادامه 
داد: طــی این مدت، بیــش از ۲۶ هزار قطعه و تجهیز در صنعت فوالد از طریق 
سامانه کارلینک بومی سازی شده که البته انجمن ملی فوالد، نقش بیشتری در 
این زمینه ایفا کرده است. در مراسم افتتاح جشنواره نیز تفاهم نامه های مختلفی 
برای تامین نیازهای داخلی بین شرکت های سازنده و نیازمند منعقد شد.با اشاره 
به اینکه ذخایر موجود سنگ آهن براساس طرح جامع فوالد -که ظرفیت پیش 
بینی شده ۵۵ میلیون تن فوالد انجام می شود و االن به ظرفیت ۴۵ میلیون تن 
رسیده - بین ۱۵ تا ۱۷ سال است، تصریح کرد: خوشبختانه با اکتشافات عمقی 
در حال انجام، ذخایر جدیدی به مجموعه افزوده می شود و نتایج حاکی از اضافه 
شــده ذحایر جدید، به میزان ذخایر موجود است.وی افزود: به عنوان مثال، در 
منطقه گل گهر، بیش از ۵۰۰ میلیون تن افزایش ذخیره داشته ایم. نتایج حفاری 
های زمین شناختی در برخی مناطق گرچه نیازمند قطعی شدن ذخایر است اما 

در مجموع، چشم انداز مثبت است.

مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک خبر داد؛ 
افزایش ۲۳ درصدی تولید نسبت به ۹ ماهه 

1۴۰۰
مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک خبر داد: تولید پتاس در این مجتمع طی ۹ 
ماهه ســال جاری به ۳۲ هزار و ۱۸۸ تن رســیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته نشــان دهنده افزایش ۲۳ درصدی است.به گزارش روابط عمومی 
ایمپاسکو حسین شهامی مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک در این باره توضیح 
داد: پروژه تولید ۱۰۰ هزار تن پتاس از پالیای خور و بیابانک و پالیای مهرجان 
کــه پس از واگذاری مجتمع به راهبر و ســرمایه گذار جهت راهبری و توســعه 
مجتمع از اردیبهشــت ۹۸ آغاز شــد تا پایان آذر ماه سال جاری ۳۶.۱۱ درصد 
پیشــرفت داشته است.وی افزود: بر اساس برنامه از پیش تعیین شده قرار است 
تولیــد پتاس این مجتمع تا ســال ۱۴۰۶ از دو پالیای نام برده به ۱۰۰ هزار تن 
در ســال برسد.شــهامی در ادامه عنوان کرد: پروژه احداث کارخانه تولید کود 
NPK و گرانول سازی در راستای تولید سه محصول جدید عالوه بر محصوالت 
فعلی مجتمع نیز آغاز شــده و احداث کارخانه تولید سولفات پتاسیم از ابتدای 
ســال ۱۴۰۲ نیز در دستور کار قرار دارد.مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک در 
پایان خاطرنشــان کرد: توسعه گردشــگری در مجتمع پتاس نیز جزء تعهدات 
سرمایه گذار مجتمع اســت که مقرر شده سرمایه گذار طرح جامع گردشگری 
مجتمع پتاس خوروبیابانک را تا سال ۱۴۰۳ تکمیل کند، اگرچه در حال حاضر 
هم گردشــگران زیادی از مجتمع پتاس )دهکده نمکی و آبشــار نمکی( بازدید 

می کنند.

مدیرعامل گروه سایپا در نشست با مدیرعامل بانک آینده خبر داد:
امضا تفاهم نامه سایپا و بانک آینده در جهت 

افزایش سطح تعامالت 
مدیرعامل بانک آینده و جمعی از اعضای هیات مدیره 
این بانک با حضور در ســایپا و نشستی با مدیرعامل 
و اعضــای هیات مدیــره این گروه خودروســاز در 
خصوص ارتقا و تقویت ســطح تعامالت فی مابین به 
گفتگو نشســتند.به گزارش سایپانیوز، در این مراسم 

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا با بیان شرایط یک 
سال اخیر حضورش در شرکت سایپا گفت: در زمان حضورم در سایپا با شرایط 
سختی روبرو بودیم و معوقات بانکی و تعهدات معوق محصوالت باعث ایجاد 
شرایط سخت در شرکت شــده بود.او افزود: در گذشته تولیدات با کسری و 
به صورت ناقص در کف پارکینگ ها قرار داشــت که باعث ایجاد بحران مالی 
شده بود و تولید روزانه گروه سایپا به هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده بود.تیموری 
تصریح کرد: خوشبختانه با همت تمامی کارکنان و مدیران گروه سایپا در حال 
حاضر تولید ناقص به هیچ عنوان نداریم و تولید به صورت »عبور مســتقیم« 
انجام می شــود و با وجود حذف سه خودرو پرتیراژ در سال جاری، با تدبیری 
که انجام شــده تیراژ تولید به روزانه بیش از ۲ هزار دســتگاه رسیده است.او 
افزود: ســال گذشــته ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته ایم و امسال این 
مبلغ تا کنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان و تا پایان سال به ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد رســید و این در حالی است که در قیمت محصوالت هیچ گونه 
تغییر نرخی انجام نشده بلکه ترکیب محصوالت تغییر کرده است.مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: خوشبختانه در فروش محصوالت تجاری 
۸۰ درصد، شاهین ۴۵ درصد و کوییک اتوماتیک نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد 

فروش داشته ایم.

 برندسازی محصوالت فوالدی با حمایت فوالد 
مبارکه از دانش بنیان ها 

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: هدف 
کلیدی ما از امضای تفاهم نامه با شــهرک علمی و 
تحقیقاتی، برندسازی است؛ به این معنا که برندهای 
ایرانی جایگزین برندهای معتبر خارجی در صنعت 
فوالد شــوند و این بخش از نیازمندی ها در داخل 
تولید شــود.محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار کرد: در چهارمین دوره نمایشــگاه و جشنواره ملی فوالد با محوریت 
بومی ســازی، تفاهم نامه ای میان فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان منعقد شــد.وی افزود: هدف از انعقاد این قرارداد، تأمین ۸ دسته 
از نیازمندی های صنعت فوالد ازجمله مواد، قطعات و تجهیزاتی اســت که 
توسط شــرکت های نوآوری و دانش بنیان که در شهرک علمی تحقیقاتی 
حضور دارند، بومی سازی می شــود.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه برای واردات نیازمندی های خود در ســال 
گذشته بالغ بر ۳ میلیون دالر هزینه انجام داده است؛ با بومی سازی قطعات 
و تجهیزات در صنعت فوالد کشــور، صرفه جویی ارزی قابل توجهی صورت 
گرفته است.وی ادامه داد: هدف کلیدی ما از امضای این تفاهم نامه با شهرک 
علمی و تحقیقاتی، برندسازی است، به این معنا که برندهای ایرانی جایگزین 
برندهای معتبر خارجی در صنعت فوالد شــوند و این بخش از نیازمندی ها 

در داخل تولید شود

بازدید مدیر عامل بانک سپه از مجتمع 
صنعتی چادرملو.       

به گزارش روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی   
چادرملو، دکتــر ابراهیمی مدیر عامل بانک ســپه، 
ســهامدار عمده چادرملو و هیات همراه از واحدهای 
مختلف مجتمــع صنعتی چادرملــو بازدید کردند.   
مهندس طاهر زاده مدیرعامل شرکت در این بازدید 
در هــر واحد صنعتی توضیحاتی در خصوص روند فعالیت و تولیدات هر بخش 
گزارش مبســوطی ارائه کرد. بر اســاس این گزارش مدیر عامل چادرملو اظهار 
امیــدواری نمود: با توجه به عملکرد ۱۰ ماهه امســال چادرملو، پیش بینی می 
گردد علی رغم  محدویت های اعمال شــده در خصوص مصرف گاز و همچنین 
تامین برق تا پایان سال جاری میزان تولیدات محصوالت این شرکت نظیر شمش 

با توجه به تمهیدات انجام شده افزایش محسوسی نسبت به سال ۱۴۰۰ یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

راه آهن درباره وضعیت مسافران در راه مانده توضیح دهد
عضو کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت:مسئوالن راه آهن 
بایــد گزارش دهند و پاســخگو باشــند که چــرا پیش بینی ها 
بــه صورت دقیق انجام نشــده و علت عدم ارائه ســرویس دهی 
مطلوب به مســافران و عدم پیش بینی درست و دقیق چه بوده 
اســت؟رحمت اهلل فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
با اشــاره به وضعیت نامساعد مسافران شــبکه ریلی در شرایط 
جوی حاکم در برخی از مســیرها به ویژه استان خراسان رضوی 
اظهار داشــت: برای هموطنانم که به دلیل یخ زدگی ریل ها و از 
کارافتادگی قطارها در راه مانده اند متاســف هستم و باید عوامل 
موثر در ایجاد چنین شــرایطی برای مسافران مورد بررسی قرار 
بگیرد.وی ادامه داد: باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که 
چرا پیش بینی های الزم صورت نگرفته و چرا مســئوالن راه آهن 
و شــرکت های ریلی پیش بینی های الزم را نداشتند. نباید مردم 
این احســاس را داشته باشــند که مدیریتی در انجام سفرها در 
این شرایط جوی انجام نشده و نباید مسافران آسیب ببینند. این 
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: مسئوالن راه آهن باید گزارش 
دهند و پاســخگو باشــند که چرا پیش بینی ها به صورت دقیق 

انجام نشــده و علت عدم ارائه سرویس دهی مطلوب به مسافران 
و علت عدم پیش بینی درست و دقیق را توضیح دهند. فیروزی 
همچنین درباره وضعیت پروازها و با اشــاره به پرواز ایران ایر در 
مسیر تهران-خرم آباد که به دلیل شرایط جوی برای کاهش وزن 
هواپیما مجبور به حذف دو مســافر از پرواز شدند، اظهار داشت: 
پیش از این هم با این موارد مواجه بودیم و بعضا خلبان به دلیل 
شــرایط آب و هوای طول مسیر چه در شرایط افزایش دما و چه 
کاهش دما براســاس استانداردها تصمیم به کاهش وزن هواپیما 
و کاهش تعداد مســافران می گیــرد. این نماینده مجلس با بیان 
اینکه این اقدام خلبان و کاهش تعداد مسافر در پروازی به دلیل 
شــرایط جوی تازگی ندارد، ادامه داد: درباره نحوه تعداد کاهش 
مســافر و معیار پذیرش نفرات آخر و حذف آنها از پرواز باید دید 
دستورالعمل ها و مقررات چه می گوید اما شرکت مربوطه در این 
باره باید دقیقا براســاس دستورالعمل رفتار کند و تصمیم بگیرد. 
فیروزی تاکید کرد: از سوی دیگر شرکت مربوطه باید برای جبران 
اولین پرواز به همان مقصد را برای مســافران حذف شده، رزرو و 

رضایت آنها را جلب کند.

عضو رئیس اتــاق بازرگانی ایران خاطر 
نشــان کرد: دولت آذربایجان به صورت 
محــدود کامیون هــا را از ایــران قبول 
می کند و از آنجایی که ما دستگاه ایکس 
ری نداریم این مشکل تشدید شده است؛ 
به عبارت دیگر دو گمرک ظرفیت تردد، 
پذیرش و بازرسی بیشتر از ۱۵۰ کامیون 
در روز را ندارند.بهروز پور ســلیمان در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، از 
کاهش ۵۳ درصدی صادرات از اســتان 
اردبیل به کشــور آذربایجــان در ۹ ماه 
نخســت ســال جاری خبر داد و افزود: 
کاهــش حجم تجــارت در حالی اتفاق 
افتاده است که تجارت ایران و آذربایجان 
در هیــچ ایامی  از ســال حتی در زمان 
شــیوع بیماری کرونا قطع نشــد؛ و در 
مناقشه قره باغ نیز روابط تجاری دو کشور 
ادامه داشت.این فعال اقتصادی اردبیل را 

قطب نخســت تولید ســیب زمینی در 
کشــور معرفی کرد و افزود: در یک بازه 
زمانی مشــخص صادرات سیب زمینی 
متوقف شــد و به نظر می رســد کاهش 
صادرات اســتان اردبیل به آذربایجان به 
دلیل ممنوعیت صادرات ســیب زمینی 
اتفــاق افتاد؛ بعد از ســیب زمینی اقالم 
پالستیکی و سنگ های ساختمانی از این 
استان به آذربایجان صادر می شود.وی با 
اشاره به افزایش حجم کاالهای ترانزیتی 
در مرزهای دو کشور، گفت: ۲۳۰ درصد 
کاالهــای ترانزیتی در مرز دو کشــور 
افزایش پیدا کردند؛ جنگ اوکراین باعث 

شــد اقالم وارداتــی از بندرعباس ایران 
به آذربایجان ترانزیت شــوند همچنین 
شــاهد شــکل گیری صف  های طوالنی 
در بیله سوار ناشــی از افزایش کاالهای 
ترانزیتی هستیم.عضو اتاق بازرگانی اتاق 
ایران در پاسخ به این پرسش که به چه 
دلیل شــاهد صف های کاالی ترانزیتی 
در مرزهای ایران و آذربایجان هســتیم؟ 
گفت: دولت آذربایجان به صورت محدود 
کامیون هــا را از ایران قبول می کند و از 
آنجایی که ما دستگاه ایکس ری نداریم 
این مشکل تشدید شده است؛ به عبارت 
دیگر دو گمرک ظرفیت تردد، پذیرش و 

بازرسی بیشتر از ۱۵۰ کامیون در روز را 
ندارنــد و امیدواریم که با راه های جدید 
روند تجارت بهبود پیدا کند هم اکنون 
توافق هــای اولیه برای احــداث راه های 
جدید انجام شــده است و باید به صورت 
کارشناســی و طی عقــد قراردادهای 
جدید وارد مراحل اجرایی شــوند.نائب 
رئیس اتــاق بازرگانی اردبیل با اشــاره 
به لزوم توســعه راه های ریلی و جاده ای 
بین ایران و آذربایجــان، گفت: یک راه 
تردد بین آســتارا و بیله سوار وجود دارد 
که ایــن راه به هیچ عنــوان نمی تواند 
پاسخگوی صادرات و کاالهای ترانزیتی 
بین دو کشور باشد به همین دلیل ایجاد 
راه های تردد جدید در دســتور کار قرار 
گرفته و بنا شــده است که در پارس آباد 
استان اردبیل راه ریلی جدیدی به منطقه 

ایمیشلی احداث شود. 

تردد روزانه 150 کامیون بین 
ایران و آذربایجان

عضو هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
از تشکیل مدیریت »لجســتیک و خدمات چندوجهی« 
زیــر نظر مدیرعامــل خبر داد و گفت: ایــن مدیریت به 
منظور ســاماندهی به فرآیند های مدنظر گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران برای ســرعت بخشی به اجرای 
پروژه کریدور شمال -جنوب و ارائه خدمات حوزه ترانزیت 
ایجاد شده اســت.به گزارش مانا به نقل از روابط عمومی 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، محمد کاشانی در 
نخستین همایش ملی »تمدن دریایی مسیر پیشرفت«، 
گفــت: یکی از شــاخص های موفقیت هر کشــور میزان 
ترانشیپ و ترانزیت در آن کشــور است که متأسفانه در 
این شاخص های بین المللی ایران موفقیت چندانی ندارد 
و ایــن در حالی اســت که بیــش از ۹۵ درصد کاال هایی 
که به بنادر ایران وارد می شــوند یا از آن خارج می گردند 
مربوط به نیاز های جمهوری اســالمی ایران است و کمتر 
از ۵ درصد آن سهم ترانزیت به شمار می رود.عضو هیئت 

مدیره گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به مشکالت زیرســاختی که در بنادر کشور به خصوص 
در بندر چابهار وجود دارد، افزود:  هنوز در بندر نوشــهر 
و انزلــی که قدیمی ترین بنادر ایران و تأســیس شــده 
قبل از انقالب هســتند راه آهن سراســری وجود ندارند.

وی تصریح کرد: کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به 

منظور سرعت بخشی به اجرای بهینه پروژه های طراحی 
شــده در کریدور شــمال - جنوب به تازگی یک سازمان 
مستقل برای مدیریت ترانزیت و کریدور ها ایجاد کرده تا 
زیر نظر مدیرعامل گروه کشتیرانی فعالیت های مرتبط با 
کریدور های شمال - جنوب و شرق - غرب را ساماندهی 
نماید که بر این اســاس ارزیابی عملکرد دفاتر منطقه ای 
در شرق آسیا و ســایر نقاط دنیا بر اساس میزان فعالیت 
در کریدور شــمال - جنوب تعریف شــده است.کاشانی 
خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های الزم در قالب کریدور 
شمال - جنوب صورت گرفته و گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران در راستای ســرعت بخشی به اجرای این 
پروژه به تعداد شناورها، واگن ها و کانتینر های گروه اضافه 
کرده است.وی به پهلوگیری اولین کشتی اقیانوس پیمای 
TEU ۶۵۰۰ در بنــدر چابهار اشــاره کــرد و گفت: فردا 
دومین کشتی اقیانوس پیمای گروه که از چین عازم ایران 

شده در بندر چابهار پهلوگیری خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

گام جدید در سرعت بخشی فرآیندهای کریدور شمال جنوب

به دنبال اظهارنظر مدیر نظارت بر بورس کاال، 
پیرامون عــدم لغو عرضه دناپــالس با اتکا به 
اختیار قانونی سازمان بورس و حمایت از حقوق 
سهامداران، سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد 
کــه این وزارتخانه هیچ مخالفتی با ادامــه روند عرضه خودروها در بورس کاال ندارد و 
در ابتدا هم خود ایران خودرو خواســتار لغو این عرضه بوده است؛ بر این اساس عرضه 
دناپالس در بورس کاال منوط به تصمیم ایران خودرو، بورس کاال و البته نظر شــورای 
رقابت می تواند صورت پذیرد.به گزارش ایسنا، هفته گذشته، مهدی خطیبی-مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو، در نامه ای به مدیر بورس کاالی ایران، خواســتار لغو عرضه 
آتی دناپالس  شــده است که به دنبال آن، ولی اهلل جعفری )سرپرست مدیریت نظارت 
بر ناشران سازمان بورس( در نامه ای خطاب به مدیرعامل ایران  خودرو، تاکید کرد این 
شــرکت باید برنامه منظم هفتگی خود تا پایان سال جاری عرضه محصوالت پذیرش 
شــده در بورس کاالی ایران را منتشر کند.در حالی مدیرعامل ایران خودرو درخواست 
خود برای لغو عرضه آتی خودروهای دناپالس در بورس را به استناد نظر وزارت صمت 
مطرح کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت علت این موضوع را به  سبب مالحظات 
ناشــی از ورود ســازمان بازرســی عنوان کرد. همچنین وزیر اقتصاد نیز امروز )شنبه 

۲۴ دی مــاه( درنامه ای به رئیس ســازمان بورس، تاکید کرد کــه با توجه به مصوبه 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنن عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه 
خودرو در بورس کاال طبق روال و بر اســاس مصوبه شورای عالی بورس تداوم داشته 
باشد.در نهایت هم ســخنگوی وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم کرد که »تا زمان 
دستیابی به چارچوب مشترک قیمت گذاری با شورای رقابت نمی تواند مجوز جدیدی 
بــرای عرضه در بورس کاال صادر کند؛ از همین روی هم عرضه آتی دناپالس که قرار 
بود یکشــنبه ۲۵دی ماه عرضه شود، لغو شــد؛   اما عرضه خودروهایی که تاکنون در 
بورس کاال، انجام شده است، می تواند ادامه دار باشد.اما صبح امروز )شنبه(، مدیر نظارت 
بر بورس کاال، اظهار کرد: سازمان بورس با اتکا به اختیارات قانونی و حمایت از حقوق 
سهامداران و بازار ســرمایه، تاکنون تصمیمی برای لغو عرضه دناپالس در بورس کاال 
نگرفته و فرآیندهای عرضه و ثبت ســفارش در حال انجام است.  عرضه فردا دناپالس 
منوط به تصمیم ایران خودرو، ســازمان بورس و نظر شــورای رقابت است.در رابطه با 
این موضوع، امید قالیباف- ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت وگو با 
ایسنا، ضمن اشــاره به اینکه توقف عرضه دناپالس در بورس در ابتدا از سوی شرکت 
ایران خودرو درخواســت شده بود، تصریح کرد: وزارت صمت در موضع گیری های خود 
همیشــه اعالم کرده است که موافق ادامه عرضه ها در بورس کاالست؛ بنابراین وزارت 

صمت هیچ مخالفت اساسی با ادامه عرضه ها که ندارد، بلکه موافق هم هستیم.وی ادامه 
داد: نکاتی هم که وزیر اقتصاد امروز، پیرامون حمایت از ادامه روند عرضه های خودرویی 
در بورس مطرح کرده اســت، مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم هست؛ اما 
بایستی در مورد عرضه خودروهای جدید و در مجموع تصمیم مشترک وزارت صمت 
با شورای رقابت تعیین شود.مشاور وزیر صمت در پاسخ به این سوال که بر این اساس 
فردا )یکشــنبه(، دناپالس بر تابلوی بورس خواهد رفــت؟ گفت: چنانچه ایران خودرو 
مشــکلی نداشته باشد و سازمان بورس هم موافق باشــد، از نظر وزارت صمت منعی 
برای عرضه وجود ندارد. وزارت صمت به صورت کالن مدافع این است که این عرضه ها 
ادامه دار باشد؛ عرضه دناپالس ها هم مستنثی ازاین قاعده نیست و وزارت صمت هیچ 
محدودیتی برای عرضه های خودرویی در بورس نگذاشته و نخواهد گذاشت.  قالیباف 
تاکید کرد: عرضه خودروها و البته دناپالس برای روز یکشنبه، بسته به اعالم نظر نهایی 
شورای رقابت خواهد بود. عصر امروز مقرر شده بود که جلسه ای با شورای رقابت برگزار 
شود تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد؛ )با توجه به تعطیلی امروز( چنانچه این جلسه 
برگزار شود،   احتماال برای عرضه فردا هم تصمیم گیری خواهد شد. چنانچه این جلسه 
تشکیل نشود، همانطور که اشاره شــد، اگر ایران خودرو مشکلی نداشته باشد، عرضه 

صورت می گیرد.

قالیباف:

وزارت صمت مخالفتی با ادامه عرضه خودرو در بورس کاال ندارد

کدام صنعت ایرانی 
بیشترین رونق را دارد؟
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جزئیات عرضه اولیه هفته جاری
بازار سرمایه پس از حدود سه ماه میزبان یک عرضه اولیه خواهد بود و روز سه شنبه نماد »فروژ« در فرابورس عرضه خواهد شد.به گزارش ایسنا، سه شنبه )۲۷ دی( عرضه اولیه 
سهام شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران با نماد معامالتی »فروژ« در قالب ۱۱۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت به روش ترکیبی انجام خواهد شد.حداکثر تعداد 
سهام قابل خریداری توسط هر کد معامالتی در مرحله نخست دو میلیون و ۷۵۰ سهم بوده و حداکثر تعداد سهام  قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در مرحله 
دوم ۱۱۰ ســهم اســت.در عرضه به روش ترکیبی، در روز عرضه پنج درصد سهام شرکت به صندوق ها عرضه می شود و کشف قیمت توسط صندوق ها صورت می گیرد. پس از 
کشف قیمت توسط صندوق ها عموم مردم می توانند در قیمت ثابت سهم را خریداری کنند.در مرحله نخست عرضه به صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به روش 
حراج انجام می شود و سهم دامنه قیمتی ندارد.قیمت ارزش گذاری شده برای هر سهم ۳۹هزار و ۶۸۸ ریال است. قیمت عرضه در مرحله دوم مطابق قیمت کشف شده در مرحله 

نخست خواهد بود و تعداد کل سهام قابل عرضه به عموم مردم نیز ۵۵ میلیون سهم است.ب

گزیده خبر

پرداخت  ۲۸۵۰ فقره وام فرزندآوری توسط 
موسسه اعتباری ملل

 موسســه اعتباری ملل در راستای کمک به رشد جمعیت و فرزندآوری تعداد 
۲۸۵۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت نمود. به گزارش موسسه اعتباری ملل: این 
موسسه در راستای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
حمایت از زوج های جوان و کمک به رشــد جمعیت از ابتدای ســال تا پایان 
آذرماه تعداد ۲۸۵۰ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۰۵۰/۰۷۴/۱ میلیون ریال به 
متقاضیان پرداخت نمود. گفتنی اســت موسسه اعتباری ملل در آذرماه  تعداد  
۴۶۹ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۵۰۰/ ۱۷۶ میلیون ریال پرداخت نموده است.

افتتاح مدرسه سه کالسه شهدای بانک 
صادرات ایران

مدرسه سه کالسه شهدای بانک صادرات ایران باهمت ستاد خیرین مدرسه ساز  
این بانک درروســتای محروم سرتل بهرام بیگی از توابع شهرستان مارگون در 
استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، اهتمام ویژه به احداث مدارس و اماکن آموزشی و فرهنگی با هدفکمک به 
رشد و توسعه آموزشی در مناطق محروم کشور از جمله رسالت های اجتماعی 
بانکصادرات ایران طی سالیان گذشته است که این ماموریت همچنان به همت 
ســتاد خیرین مدرسه ســازبانک صادرات ایران منجر به احداث نزدیک به ۵۰ 
مدرسه در محروم ترین نقاط روستایی وعشایری کشور شده و در همین راستا، 
مدرســه سه کالسه شــهدای بانک صادرات ایران در روستایسرتل بهرام بیگی 
از توابع شهرســتان مارگون در اســتان کهگیلویه و بویر احمد افتتاح شد. این 
مراسم با حضور جلیل رهنما مدیرشعباســتان، حمداله عظیمی ماسوله دبیر 
ســتاد خیرین مدرسه ســاز بانک صادرات ایران و جاهدکوچک کپور چالی از 
پیشکسوتان و مسئولین ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جمعی ازمسئوالن 
اســتانی برگزار شد.این مدرســه در زمینی به مســاحت ۵۰۰ متر وزیربنای 
ســاختمان آموزشی ۱۱۱ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال، هفتم 
تیرماه۱۴۰۱ کلنگ زنی شد و با پیگیری های مجدانه بانک صادرات استان و اداره 
کل نوسازیمدارس استان کهگیلویه و بویراحمد طی مدت شش ماه با بهترین 

کیفیت به بهره برداریرسید.

3۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
بانک توسعه تعاون به بانوان 

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعــاون از پرداخت ۳۸ هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت به بانوان طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.سید باقر فتاحی 
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا و 
روز زن اظهار داشت: نقش بانوان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی کشور قابل 
مالحظه است.وی افزود: بانک توسعه تعاون طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۳۸ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به بانوان پرداخت نموده است که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۷۴ درصد رشد ایجاد شده است.

تقدیر رئیس جمهور از حمایت بانک سپه در 
پروژه ملی انتقال آب خلیج فارس

در ســفر استانی آیت اهلل رئیسی و اعضای هیأت دولت به یزد، عملیات اجرایی 
بزرگ ترین پروژه آبرســانی از خلیج فارس به استان های مرکزی با حضور دکتر 
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه آغاز به کار کرد. صبح امروز ) ۲۲ دی ماه( در سفر 
استانی آیت اهلل رئیسی و اعضای هیأت دولت به یزد، عملیات اجرایی بزرگ ترین 
پروژه آبرســانی از خلیج فارس به اســتان های مرکزی با حضور دکتر ابراهیمی 
مدیرعامل بانک سپه آغاز به کار کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، 
آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی صبح امروز )پنجشنبه( در جریان دومین سفر 
استانی خود به یزد، دســتور اجرای عملیات طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
اســتانهای مرکزی کشور را صادر کرد.رئیس جمهور کشورمان طی سخنانی به 
دلیل حمایت های بانک سپه از پروژه ملی انتقال آب از خلیج فارس به استان های 
مرکزی و ســایر طرح های ملی، صنعتی و استراتژی کشور از بانک سپه تقدیر 

و تشکر کرد.

امکان خرید خودرو، سکه، شمش طال و... در 
از طریق " حساب های بانک ملی ایران “

با فراهم شــدن امــکان خرید از طریــق بورس کاال بــرای هموطنان گرامی، 
متقاضیان می توانند از طریق حساب های خود در »بانک ملی ایران« نسبت به 
این امر اقدام کنند.برای رفاه حال شهروندان، سریع ترین امکانات به منظور ثبت 
حســاب وکالتی بابت خرید اشخاص از »سامانه معامالتی بورس کاال« در بانک 
ملی ایران ایجاد شــده و همه عزیزان می توانند با یک بار مراجعه به هریک از 
شعب این بانک در سرتاسر کشور، ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی، با وکالتی 
نمودن »حساب فعلی خود« یا »افتتاح حساب جدید«، امکان استفاده از سامانه 

معامالتی بورس کاال را برای خود فراهم نمایند .

در ۹ ماهه سال جاری بین شبکه بانکی کشور محقق شد؛
کسب رتبه نخست بانک تجارت در 

فعالیت های ارزی
با اعالم بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، بانک تجارت در مقطع ۹ ماهه 
سال ۱۴۰۱ در ارائه انواع ابزارهای پرداخت بابت واردات کاال و خدمات با کسب 
ســهم ۹۵ /۱۳ درصدی در میان بانک های عامل شبکه بانکی کشور حائز رتبه 
نخست شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت و بر اساس اعالم بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، بانک تجارت در مقطع زمانی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ از 
مجموع کل مبالغ ابزار پرداخت حواله ارزی ثبت شده از سوی بانک های عامل 
بابت واردات کاال و خدمــات با ثبت مبلغ بیش از پنج میلیارد و ۳۱۱ میلیون 
دالر و کسب ســهم ۶۰ /۱۳ درصدی و نیز از مجموع انواع ابزارهای پرداخت با 
ثبت مبلغ پنج میلیارد و ۹۲۹ میلیون دالر و کسب سهم ۹۵ /۱۳ درصدی، در 
میان بانک های عامل شبکه بانکی کشــور حائز رتبه نخست شد.بانک تجارت 
پیش از این نیز در بازه هفت ماهه سال جاری با سهم ۱۴ درصدی، رتبه نخست 
را در شبکه بانکی کشور در زمینه فعالیت های ارزی، در بخش واردات کشور به 
دست آورده بود.این آمار عملکرد از طریق خدماتی همچون گشایش اعتبارات 
اســنادی، برات اسنادی و حواله ارزی محقق شده و نشان دهنده آمادگی کامل 
بانــک تجارت به منظور ارائه خدمــات در زمینه  تمامی خدمات ارزی از جمله 
واردات، صــادرات، خرید و فروش ارز، فعالیت در بازار متشــکل ارزی و نقل و 

انتقال وجوه ارزی است.

وزیر اقتصاد پاسخ نامه »عشقی« را داد
عرضه خودرو در بورس کاال طبق روال 

گذشته ادامه یابد
وزیــر اقتصاد اعــالم کرد موضوع تعییــن تکلیف ادامه پذیــرش و عرضه 
خودروهای جدید در بورس کاال را در دســتور کار شورای عالی بورس قرار 
خواهد داد.به گزارش ایسنا، در پی نامه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین تکلیف ادامه 
پذیــرش و عرضه خودروهای جدید در بــورس کاال، وزیر اقتصاد موضوع را 
در دستور کار شورای عالی بورس قرار خواهد داد.الزم به ذکر است تاکنون 
هیچ درخواست قانونی از سوی دستگاه و نهادها جهت توقف این روند واصل 

نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان؛
 لزوم اطالع رسانی ورود صندوق تامین 

خسارت های بدنی به پرونده ها در مرحله 
دادسرا

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی، رئیس کل دادگستری 
استان کرمان گفت: اطالع رسانی درباره پرونده های مربوط به پرداخت خسارت 
از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در مرحله دادسرا موضوع مهمی است 
که باید مورد توجه قضات قرار گیرد تا از اطاله دارسی ها جلوگیری شود.حجت 
االسالم ابراهیم حمیدی در دیدار مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی 
کشور افزود: تسریع در پرداخت ها یکی از سیاست های صندوق تامین خسارت 
های بدنی و از سیاســت های قوه قضاییه است و این امر در قانون بیمه شخص 
ثالث نیز دیده شده است.وی با اشاره به این مطلب که نمایندگی صندوق تامین 
خسارت های بدنی در استان کرمان تعامل بسیار خوبی با دستگاه قضایی دارد، 
تصریح کرد: در حوزه جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه اقدامات خوبی 
انجام شــده و حتی یک مورد این موضوع نیز نباید انجام شود.نماینده عالی قوه 
قضاییه در اســتان کرمان، نظارت بر دارا بودن بیمه نامه برای تردد خودروها را 
زمینه ساز توسعه فرهنگ استفاده از بیمه شخص ثالث دانست و تاکید کرد: در 
اســتان کرمان آماده همکاری هر چه بیشتر با صندق تامین خسارت های بدنی 
و پیگیری موضوعات مشــترک هستیم.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمان نیز گفت: فعالیت های صندوق تامین خســارت های بدنی از افتخارات 
نظام مقدس جمهوری اســالمی برای کمک به افرادی که دچار خسارت و زیان 
شده اند، است.مهدی بخشی بر جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و 
تعیین ســازوکارهای مربوطه برای بیمه تمامی وسایل نقلیه تاکید کرد و گفت: 
مسائل مربوطه درباره عدم کفایت پوشش مالی و در خصوص اتباع بیگانه نیز باید 
هرچه زودتر در ســطح ملی بررسی و حل شود تا صندوق تامین خسارت های 
بدنی بتواند به افرادی که واقعا باید به آنها پرداخت شــود، پرداخت کرده و عمر 

این صندوق طوالنی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اقتصاددانان:

مهار تورم سیاست اصلی بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی و محوری 
بانک مرکزی در دوره جدید اعالم کرد و گفت: سیاســت فعال 
پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می کنیم بر همین اساس، 
برای مهار تورم نیــز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق 
پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی 
بانک مرکزی قرار دارد. به گزارش ایســنا، محمدرضا فرزین در 
نشســت هم اندیشی با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان 
اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک 
مرکزی، اجرای دقیق سیاســت تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما 
و اســتفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی 
تاکید و اظهار کرد: مدیریت انتظــارات تورمی و جلب اعتماد 
مردم در جامعه یکی از شاخص های مهم در موفقیت هر برنامه 
اقتصادی محسوب می شود که در این زمینه همکاری و همیاری 
همه دســتگاه ها و صاحبنظران قطعا می تواند ما را در رسیدن 
به اهداف پیش بینی شده یاری رساند.رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکــه حفظ ارزش پول ملی و کنتــرل تورم از جمله 
رسالت های اصلی تمام بانک های مرکزی است، تصریح کرد: این 
بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می کند 
و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه های تخصصی 
پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.فرزین در ادامه حمایت 
از تولید و اشتغال آفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تامین 
مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه های تولیدی از 
اولویت های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت 
واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی 
مربوطــه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه 
استفاده شود.رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای 
سیاســت اصالح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با 
شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانک ها در قالب 

بانک های توسعه ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات 
و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک ها، یکی از ضرورت های 
اصالح نظام بانکی به شــمار می رود.طبق اعالم بانک مرکزی، 
فرزین نظارت دقیق برعملکرد شــبکه بانکی، کنترل مقداری 
ترازنامه و اضافه برداشــت ها، تسهیالت دهی هدفمند، کنترل 
نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد 
با بانک های ناتراز و ناســالم را از ضرورت های مهم برشــمرد و 
تصریح کرد: بانک مرکزی در این راســتا قطعا بصورت فعاالنه 

و تخصصــی ورود خواهد کرد تا عالوه بر دســتیابی به اهداف 
پیش بینی شــده، هدایت هدفمند تسهیالت بانکی به سمت 
تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشــمند، عملیاتی شــود. 
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اصالح نرخ سود 
سپرده ها و تسهیالت بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی 
بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه بانک مرکزی به 
منظور انسجام بخشــی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات 
احتمالی، مهم ترین اولویت بانک مرکزی است.رئیس کل بانک 

مرکزی همچنین در این نشســت، اجرای سیاست تثبیت نرخ 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ســامانه نیما برای واردات کاالهای 
اساسی، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات تولید را به منظور 
ثبات بخشــی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید 
قرار داد و گفت: این سیاســت که ابعاد گوناگون آن مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش های مختلف 
دنبال خواهد شــد.فرزین ادامه داد: بــا رفع برخی نواقص بازار 
متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می کنیم. 
در تالشیم عالوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کاال های اساسی 
و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می 
شود دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است 
در بازار مبادله ارزی تامین شود.رئیس کل بانک مرکزی در پایان 
ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادی گفت: از 
نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه ها و اصالح 
نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.اقتصاددانان و صاحبنظران 
اقتصادی حاضر در این جلسه هم اندیشی نیز دیدگاه های خود 
در حوزه سیاست های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه 
موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاست های پولی و بانکی، 
اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار 
ارز، اصالح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی 
بانک ها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشــه ارزی و تجاری 
به بحث و تبادل نظر پرداختند.گفتنی اســت؛ در این جلســه 
فرهاد نیلی، محمدرضا رنجبرفالح، عبــاس معمارنژاد، تیمور 
رحمانی، سید محمدهادی ســبحانیان، وحید شقاقی، شاپور 
محمدی، سیداحمدرضا جاللی نائینی، حمید زمان زاده، محمد 
شــیریجیان، احمد مجتهد، عادل پیغامی، محسن یزدان پناه، 
حســین درودیان و قائم مقام و معاون اقتصادی بانک مرکزی 

حضور داشتند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد 
که بانک ها و موسسات اعتباری موظف 
هستند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی 
ثبت آماری به میزان تعیین شده نسبت 
به مســدود ســازی معادل ریالی مبلغ 
ارزی در حســاب هــای متقاضی نزد 
بانک ها به عنوان ســپرده تخصیص ارز 
اقدام کنند.به گزارش ایســنا، در متن 
این بخشــنامه آمده اســت که »پیرو 
بخشنامه شــماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ 
۱۰/۰۵/۱۴۰۱ بــه منظور مدیریت بازار 
ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های 
غیر واقعــی تخصیص ارز از محل منابع 
این بانک، نظام یکپارچه معامالت ارزی 
)نیمــا( و ارز حاصل از صادرات دیگران 
جهــت واردات کاال و خدمت توســط 
بخش غیردولتی مــوارد ذیل با رعایت 
سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء 

ابالغ می شود:

۱ - آن بانــک موظــف اســت در زمان 
ایجاد/تمدید گواهــی ثبت آماری )بابت 
اصل و کارمزد( متناســب با زمان ایجاد 
و نوبــت تمدید گواهــی ثبت آماری به 
میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به 
مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی 
مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز 
مندرج در سامانه معامالت الکترونیکی 
ارز )ETS( در حســاب های متقاضی نزد 
آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز 

اقدام نماید:
۲ - در صورتی که متقاضی درخواســت 

نماید ارز تخصیــص یافته از طریق آن 
بانک خریداری شــود رفع مســدودی 
و برداشــت وجه ریالی ســپرده مذکور 
جهت خرید ارز توسط آن بانک بالمانع 

می باشد.
۳ - در صورتــی که متقاضــی از طریق 
سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید 
ارز از ســامانه نظام یکپارچه معامالت 
ارزی )نیما( نمایــد، متعاقب تأمین ارز 
)آماده صدور حواله( و ثبت آن در سامانه 
تأمین ارز این بانک، آزاد ســازی سپرده 
یادشده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده 
ظرف )۷( روز بانکی امکان پذیر می باشد.

۴ - در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت 
آماری یا عدم تخصیص ارز، الزم اســت 
آن بانک با دریافت درخواست متقاضی 
مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص 
ارز نسبت به آزاد ســازی سپرده مورد 

اشاره ظرف )۷( روز بانکی اقدام نماید.
۵ - در صــورت تخصیــص ارز چنانچه 
متقاضــی اقدام به ابطــال گواهی ثبت 
آمــاری ارز تخصیــص یافتــه نموده و 
مجدداً درخواســت تخصیص ارز نماید؛ 
این اقدام بــه منزله یک نوبت تمدید با 
توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق 

تلقی خواهد شد.
۶ - کاالهای اساســی و نهاده های دامی 
منوط به تأیید معــاون وزیر وزارتخانه 
ذیربط )مبنی بر شــمول کاالی اساسی 
و نهاده هــای دامــی( و نیــز گندم از 
شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی 

می باشد.
۷ - دارو و تجهیــزات پزشــکی )دارای 
مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو 
در ثبت سفارش مربوطه( از شمول مفاد 

بندهای فوق الذکر مستثنی می باشد.

۸ - مســدود سازی سپرده برای ایجاد و 
یا تمدیــد گواهی ثبت آماری، نافی اخذ 
وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه 
گمرکــی موضوع بند )۱۴( از قســمت 
کلیات بخــش اول مجموعــه مقررات  

ارزی نمی باشد.
۹ -بابت کلیه موارد و ثبت سفارش های 
مشمول این بخشــنامه ضمن تأکید بر 
الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست 
شماره )۲( بخش اول مجموعه مقررات 
ارزی در زمــان مطالبــه خدمت از آن 
بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز 
از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در 
زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل 
درخواســت تخصیص ارز تعهدنامه های 
الزم از متقاضــی اخذ گردد. »تخصیص 
ارز و مسدود ســازی سپرده هیچ گونه 
حقــی برای متقاضی و نیــز هیچ گونه 
تعهــد و الزامی برای بانک عامل و بانک 
مرکزی بابت تأمیــن ارز ایجاد نخواهد 

کرد.
بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی 
ارز(، میزان  آمــاری )تخصیــص  ثبت 
تخصیص ارز، تعییــن ارز و نوع نرخ ارز 
وفق ضوابط و مقــررات بانک مرکزی و 
منوط به تشــخیص بانک مرکزی بوده 
و متقاضــی حق هرگونــه اعتراض را از 
خود ســلب می نماید. »  در خاتمه این 
بخشنامه تاکید شــده است، مراتب به 
کلیه شــعب و واحدهای ارزی ذی ربط 
ابالغ و برحســن اجرای آن نیز نظارت 

شود.  «

اقدام جدید بانک مرکزی برای 
مدیریت بازار ارز

قیمــت بیت کوین بازار را متحیر کرده و از اول ژانویــه ۲۰ درصد افزایش یافته 
اســت و روند صعودی اخیر اکنون در هفتمیــن روز متوالی صعودی خود ادامه 
دارد.به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، قیمــت بیت کوین در زمان نگارش این 
مطلب ۲۰ هزار و ۲۵۰ دالر اســت زیرا ارز دیجیتال برتر در به چالش کشــیدن 
ســطوح مقاومت باال تردید ندارد. بسته شدن کندل روزانه ۱۳ ژانویه باالی خط 
رونــد نزولی که به عنوان مقاومت در طول پاییــز عمل کرد، یک حرکت قوی از 
اعتماد صعودی است.شاخص قدرت نسبی )RSI(، شاخصی که برای ارزیابی نیروی 
حرکت بازار با مقایسه نقاط نوسان قبلی استفاده می شود، روند صعودی فعلی را 
نشــان می دهد که قلمرو بیش از حد خرید را نقض می کند. شــهرت بیت کوین 
به خاطر روند خرید بیش از حد در طول دوره صعودی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بین ۶ تا ۶۰ 
هزار بود بنابراین، ترس از دســت دادن )FOMO( نیز جزء کلیدی روند صعودی 

است و احتماال در روزهای آینده یک نیروی محرکه خواهد بود.در پنجم ژانویه، 
میانگین متحرک نمایی ۸ روزه از میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه در ۱۶هزار و 
۶۵۵ دالر عبور کرد، یک ســیگنال خرید کوتاه تر برای یک ایده تجاری معمولی 
با هدف نوســان باالی ۱۴ دسامبر در ۱۸هزار و ۳۷۳ دالر بود. هیچ کس در آن 
زمان فکر نمی کرد که این ســیگنال کاتالیزور افزایش ۲۰ درصدی فعلی باشد. با 
این وجود، نقطه کاتالیزور می تواند نشانگر بی اعتباری روند صعودی فعلی باشد.

قیمت بیت کوین این پتانســیل را دارد که به ســمت نقطــه مبدا خط روند که 
اخیرا شکســته شده در ۲۵هزار و۲۰۰ دالر افزایش یابد و افزایش ۲۵ درصدی از 
ارزش فعلی بازار بیت کوین را به ثبت خواهد رساند.معامله گران باید روی مدیریت 
ریسک در این محیط تجاری بسیار پرنوسان تمرکز کنند. نقض نقطه مبدا رالی ها 
پتانسیل صعودی بیت کوین را از بین می برد و سناریوی احتمالی آزمایش پایین 

را بــا هــدف پایین ترین ســطح ۲۰۲۲ در 
۱۵هــزار و ۴۷۶ دالر تنظیــم می کند. اگر 
خرس ها موفق می شــدند، قیمت بیت کوین 
۲۵ درصد کاهش پیدا می کرد.مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۹۸۹.۸۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۹.۲۵ درصد بیشتر 
شده است. در حال حاضر ۴۰.۷۶ درصد کل 

بــازار ارزهای دیجیتــال در اختیار بیت کوین بوده که در یــک روز ۰.۶۹ درصد 
افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۷.۵۵ 
میلیارد دالر اســت که ۳۷.۳۹ درصد افزایش داشــته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۶۵ میلیارد دالر است که ۷.۲۸ درصد از کل 
حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۶۹.۳۱ میلیارد دالر است که ۸۹.۳۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین طی ۱۴ روز رکورد جدیدی ثبت کرد
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گزیده خبر

/گزارش/
داعش، یک تهدید فزاینده علیه طالبان 

افغانستان
دولت »طالبان« افغانســتان به این مســاله 
افتخــار می کند که امنیت موجــود در این 
کشــور یکی از مهم ترین دستاوردهای آن از 
زمان بازگشــت به قدرت در ماه اوت ۲۰۲۱ 
است، اما سلســله حمالتی که در افغانستان 
و بــه ویژه در کابل صورت می گیرند و عمدتاً 

»داعش« پشت آن قرار دارد، نشان دهنده ناکامی های گروه طالبان و تشدید 
خطر آن برای این گروه اســت.به گزارش ایســنا، روزنامــه العربی الجدید 
در گزارشــی در این باره نوشــت: انفجارهای داعش با افزایش شکاف میان 
»طالبان« و ملت افغانســتان به دلیل پرونده های فراوان که مهم ترین آنها 
آموزش دختران و اشتغال زنان بوده همزمان شده است، عالوه بر این طالبان 
مشکالتی با روشنفکران در کشور نداشته و همین مساله باعث شد بسیاری 
از آنها به خارج از کشور بروند، عالوه بر این طی این مدت ناتوانی این گروه در 
احیای روابط خود با کشورهای همسایه و جهان نیز نمایان شد.بالل کریمی، 
معاون سخنگوی »طالبان« و یکی از اعضای کمیته فرهنگی درباره حمالت 
اخیر داعش به ویژه حمالتی که چهارشــنبه گذشــته در مقابل مقر وزارت 
خارجه دولت طالبان رخ داد، گفت: طالبان اخیرا موفق به نابودی هسته های 
داعش شده است و این تروریست ها دیگر تهدید بزرگی برای امنیت و ثبات 
کشور نیستند.به عقیده وی، عملیات های انجام شده توسط داعش می تواند 
در هر نقطه صورت گیرد و از این رو با توجه به اینکه طالبان همچنان قادر 
به برقراری صلح و امنیت در سراسر افغانستان، همه امور تحت کنترل است.

وی افزود: ما به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که داعش تهدیدی برای 
امنیت و ثبات کشــور نبوده و نخواهد بود و دولت طالبان به خوبی می داند 
که در این زمینه چه باید بکند.در حالی که طالبان مدعی اســت که حمله 
انتحاری روز چهارشــنبه گذشــته در مقابل وزارت امور خارجه که داعش 
مســؤولیت آن را بر عهده گرفت، شکســت خورده و نیروهای امنیتی این 
عملیات را خنثی کرده اند و به همین دلیل خسارت ناشی از آن ناچیز بوده 
اســت، اما یک منبع در وزارت امور خارجه طالبان به العربی الجدید گفته 
اســت که حمله هنگام خروج کارمنــدان از مقر این وزارت صورت گرفت و 
تلفات آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که طالبان اعالم کرد.خالد زدران، 
سخنگوی پلیس کابل پس از این انفجار گفته بود که این حمله پنج کشته و 
ده زخمی برجای گذاشته است و این در حالی است که یک مقام افغانستانی 
دیگر به رویترز گفته بود که ۲۰ کشته برجای گذاشته است. در همین حال 
هیئت ارائه کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان 
نیز در بیانیه ای اعالم کرد که در این انفجار ۱۰ تن کشــته و ۵۳ تن دیگر 
زخمی شــده اند.منبع  وزارت امور خارجه طالبان به کشته شدن تعدادی از 
دیپلمات های افغان و تعدادی از کارمندان اداره فرهنگی و سایر ادارات اشاره 
کرده اســت. همچنین العربی الجدید فهرستی از کشته شدگان را به دست 
آورده که نشان می دهد بیمارستان اورژانس کابل ۱۷ جسد کارکنان وزارت 

خارجه و افراد دیگر را تحویل گرفته است.

کارکنان وزارت خارجه؛ هدف اصلی فرد انتحاری
عبید رحمان شاهد عینی در این باره به العربی الجدید گفت که هدف فرد 
انتحاری کارمندان وزارت امور خارجه بوده اســت و به نظر می رسد که وی 
برخالف گفته های طالبان حتی تالشی برای ورود به این وزارت نکرده است. 
وی افزود: طالبان درصدد کم جلوه دادن خطر داعش اســت.همچنین ذکر 
این مســاله حائز اهمیت است که حمله خونین به وزارت خارجه افغانستان 
در روزی صورت گرفت که قرار بود نشست مهم هیئت چینی با مال امیرخان 
متقی وزیر امور خارجه دولت طالبان افغانســتان برگزار شــود.اگر موضوع 
برگــزاری دیدار با یک هیئت چینــی در وزارت امور خارجه طالبان صحت 
داشته باشد، ممکن است این نشان دهنده این باشد که برنامه ریزان حمله 
به طور همزمان به بیش از یک هدف دست یافته اند و آن اهداف وارد کردن 
ضربه ای به طالبان و پیامی برای چین بوده است که طالبان از نظر اقتصادی 
بر آن تکیه دارد.شایان ذکر است که حمله خونین »داعش« در ماه گذشته 
میالدی نیز هتلی را در پایتخت افغانستان که محل رفت و آمد تجار چینی 
بود هدف قرار داد و پنج تن از آنها در این حمله مجروح شدند.داعش حمالت 
خود، به ویژه حمالت انتحاری را از زمانی که طالبان کنترل کابل را در ماه 
اوت ۲۰۲۱ به دســت گرفت، تشدید کرده تا ثابت کند چالش بزرگی برای 
این گروه اســت که نتوانســته روابط خود را با کشورهای همسایه و جهان 

بهبود بخشد.

ناامیدی افغان ها از سیاست های طالبان
»ســیف اهلل عزیز«، چهره آکادمیــک افغان در این باره معتقد اســت که 
سیاســت های طالبان مردم را به شدت ناامید کرده است و به نظر می رسد 
که این گروه با مردم همکاری نمی کند به ویژه اینکه وضعیت فقر و بیکاری 
در افغانســتان بدتر از قبل شده است.وی می گوید: طالبان از تجربه و دانش 
کافی برای مقابله با حمالت داعش و یا هر گروه دیگر بدون همکاری مردم 
برخوردار نیست مساله ای که با حمالت اخیر ثابت شده است؛ چراکه عناصر 
داعــش به مکان های امنیتی مانند فرودگاه کابل، مقر وزارت امور خارجه و 
هتلی که چینی ها در آن رفت و آمد می کردند، نفوذ کردند.ســیف اهلل عزیز 
همچنین معتقد اســت که این اهداف پیام هایی دارد، زیرا داعش به اهدافی 
رسیده است که درواقع نفوذ به آنها دشوار است و نشان می دهد که از مرحله 

هدف قرار دادن مردم و اماکن مذهبی عبور کرده است.

فقدان پلیس و ارتش منظم
حمالت اخیر همچنین به شکاف امنیتی در صفوف طالبان اشاره دارد. شاید 
فقدان پلیس و ارتش منظم یکی از مهم ترین این شکاف ها باشد.عبدالجبار 
اکبــری، تحلیلگر امنیتی در این باره گفــت: گروه هایی که چنین حمالتی 
را انجام می دهند از ســطح کافی آموزش برخوردار هستند و این در حالی 
اســت که کشــور به یک ارتش منظم، آموزش دیده و سازمان یافته و سرو 
ســامان دادن اوضاع امنیتی نیاز دارد، که در حال حاضر فاقد آن هســتیم.

وی خاطرنشان کرد که در صورت تداوم وضعیت کنونی، شکاف بزرگی بین 
»طالبان« و مردم ایجاد خواهد شــد، زیرا عموم شهروندان و قشر تحصیل 
کرده ای که در بدنه دولت برای امرار معاش کار می کنند، قربانی این حمالت 
هستند و این درحالی است در سیستم امنیتی و نظامی هیچ پیشرفت قابل 
توجه و چشــمگیری وجود ندارد.»حبیــب اهلل هوتک«، از رهبران قبیله ای 
معتقد اســت که مشکل اصلی فقط داعش نیســت، زیرا ایدئولوژی داعش 
منشــئی در افغانســتان ندارد و عموم مردم از آن حمایت نمی کنند، بلکه 
مشــکل اصلی در تعامالت طالبان با مردم، قبایل و پرونده های اصلی مورد 
عالقه مردم اســت.وی ابراز نگرانی کرد که ممکن است این امر باعث شود 

جوانان افراطی به سمت داعش بروند.

سوئد: 
به دار آویختن آدمک عروسکی اردوغان، 
خرابکاری در مسیر عضویت در ناتوست

نخســت وزیر سوئد به تظاهرات اخیر معترضان ُکرد در مرکز شهر استکهلم که همراه 
با آویزان کردن عروســکی به شــکل رجب طیب اردوغان از یک تیر چراغ برق در این 
شــهر بود، حمله کرده و آن را »خرابکاری« علیه نامزدی کشــورش برای پیوستن به 
ائتالف ناتو خواند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تظاهرات 
که روز چهارشــنبه در مقابل ساختمان شهرداری شهر استکهلم برگزار شد، با واکنش 
خشــمگینانه ترکیه روبرو شــد. ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو، پیشــتر سد راه 
درخواست سوئد برای عضویت در این ائتالف نظامی غربی تا زمانی که دولت استکهلم 
خواسته هایش را برآورده کند، شد.مصطفی شنتوپ، رئیس پارلمان ترکیه، دیدارش با 
آندریاس نورلن، رئیس پارلمان ســوئد را که قرار بود سه شنبه آینده برگزار شود، لغو 
کرد. قانونگذاران ترکیه باید نامزدی سوئد برای عضو شدن در ناتو را برای نهایی شدن 
این عضویت تصویب کنند.ترکیه موافقت خود با این نامزدی را مشروط به اقدام سوئد 
در ســرکوب شبه نظامیان کرد ســاکن تبعید و دیگر گروه ها که از نظر آنکارا تهدیدی 
برای امنیت ملی ترکیه هســتند، کرده است. وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه سفیر 
سوئد را در واکنش به تظاهرات کردها در استکهلم احضار کرد.نخست وزیر سوئد اقدام 
معترضان در آویزان کردن یک آدمک عروســکی به شکل رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهــور ترکیه طی این تظاهرات را محکوم کرد.او پس از دیدار با اورزوال فون درالین، 
رئیس کمیســیون اروپا به خبرنگاران گفت: »این افراد سعی کردند نظرات خود را در 
مورد پیوســتن سوئد به ناتو با شــیوه ای منزجرکننده با به نمایش گذاشتن اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه در حالتی شــبیه به اعدام نشان  دهند. این به معنی واقعی کلمه 
بد اســت.«این مقام ســوئدی بیان داشــت درک می کند که چرا ترکیه از این اتفاق 

خشمگین است.

دعوت مک کارتی از بایدن برای ایراد نطق 
ساالنه در تاریخ ۷ فوریه

رئیــس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور این کشــور دعوت کرد تا 
نطق ســاالنه خود در نشست مشــترک کنگره را هفتم فوریه )۱۸ بهمن ماه( 
انجام دهد و رئیس جمهور نیز فورا این دعوت را قبول کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری هیل، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
در نامه ای خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور این کشور گفت:  »سال جدید، 
کنگره ای جدید به همراه دارد و به دنبال آن نیز مسئولیتی در راستای ایجاد 
اقتصادی قوی، کشوری امن، آینده ای آزاد و دولتی پاسخگو می آید«؛ اظهاراتی 
که منعکس کننده شعارهای تکراری در دستور کار جمهوری خواهان موسوم 
به »تعهد به آمریکا« است که پیش از انتخابات میان دوره ای منتشر شده بود.

مک کارتی افزود: مردم آمریکا ما را روانه واشنگتن کردند تا مسیر جدیدی را 
برای کشور به وجود آوریم، زمینه مشترکی پیدا کنیم و درباره اولویت های آنها 
صحبت کنیم. به همین منظور، این وظیفه خطیر من است که از شما دعوت 
کنم تا در جلســه مشــترک کنگره در روز سه شنبه هفتم فوریه سال ۲۰۲۳ 
میالدی سخنرانی کنید تا بتوانید طبق قانون اساسی به وظیفه خود عمل کنید 
و در جریان ایراد نطق ساالنه گزارشات مربوط به اوضاع موجود را ارائه دهید. 
نطق شما نشان دهنده تالش های ما برای رسیدگی به اولویتهای مردم آمریکا 
خواهد بود.جو بایدن نیز به محــض دریافت این نامه، این دعوت را پذیرفت.

کارین ژان-پی یر، سخنگوی کاخ ســفید در بیانیه ای گفت: ما دعوت رئیس 
مجلــس نمایندگان آمریکا را دریافت کردیم و رئیس جمهور آن را پذیرفت و 
اکنون برای ایراد نطق ساالنه در روز سه شنبه هفتم فوریه سال ۲۰۲۳ میالدی 
تالش می کند.این رویداد، نخستین حضور مک کارتی در نطق ساالنه به عنوان 

رئیس مجلس است.

وزیر خارجه انگلیس ادعا کرد:
 اعدام »اکبری« بی پاسخ نخواهد ماند

وزیر امورخارجه انگلیــس در واکنش به اعدام علیرضا 
اکبری پیامی توییتری منتشــر کرد.به گزارش ایسنا، 
جیمز کلورلی وزیر امورخارجــه انگلیس نیز به اعدام 
علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی واکنش نشان داد.وی 
طــی پیامی در توئیتر اعدام این جاســوس را که برای 
دســتگاه های امنیتی انگلیس فعالیت می کرد، وحشیانه خواند و تاکید کرد که 
این اقدام مســتحق محکوم کردن به شدیدترین شکل ممکن است.کلورلی ادعا 
کرد: این اقدام بی پاســخ نخواهد ماند و یاد من با خانواده علیرضا اکبری است.

پیش از این، نخســت وزیر انگلیس هم در ادامه مداخالت این کشــور در امور 
داخلی ایران به اعدام علیرضا اکبری واکنش نشــان داد و گفت که از این اتفاق 

متحیر شده است.

 زلنسکی میخواهد در سالگرد جنگ به 
سازمان ملل برود

یکی از مقام های ارشــد وزارت خارجه اوکراین گفت، 
زلنسکی می خواهد در نخستین سالگرد حمله روسیه 
به اوکراین و در صورتیکه اوضاع امنیتی اجازه دهد، در 
نشست عالی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
»امینــه جاپارووا« معــاون اول وزیر خارجه اوکرایــن در مصاحبه ای گفت که 
بسیاری از عوامل باید برای حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل فراهم باشد که مهمترین آن اوضاع نظامی 
در اوکراین اســت.وی ادامه داد: رئیس جمهوری اوکراین می خواهد به سازمان 
ملل بیاید او مایل است این کار انجام شود. اما باید اوضاع امنیتی فراهم باشد تا 
اجازه چنین کاری به او داده شود. اوکراین مایل است مجمع عمومی یکی از دو 
قطعنامه ای را که زلنسکی می خواهد در سالگرد حمله روسیه به اوکراین تصویب 
کرده، مــورد تایید قرار دهد.این دیپلمات اوکراینــی ادامه داد: کی یف در حال 
رایزنی با شرکای خود درباره دو اقدام است که یکی از آنها شامل فرمول ۱۰ بندی 
زلنسکی حاوی احیای یکپارچگی ســرزمینی اوکراین و خروج نیروهای روسی 
و دیگری تشــکیل یک دادگاه ویژه برای رســیدگی به جرایم ارتکابی در جنگ 
اوکراین است که روسیه را بابت این حمالت مسئول می داند.وی ادامه داد: ما گام 
به گام پیش می رویم. هنوز نمی دانیم که کدامیک از این گزینه ها باید اول باشد. 
کمک مالی به اوکراین ضروری اســت چون اقتصاد کشور بیش از روسیه آسیب 
دیده است و تامین سالح برای اوکراین هم برای مبارزه به سمت صلح است.اگر 
زلنسکی به سازمان ملل برود، دومین سفر وی به خارج از اوکراین از زمان حمله 
روسیه به این کشور در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ محسوب می شود. وی ۲۱ دسامبر سال 
گذشته میالدی به واشنگتن رفت.سرگئی کیسلیتسیا، سفیر اوکراین در سازمان 
ملل نیز گفته که مجمع عمومی قرار است ۲۳ فوریه سال جاری میالدی نشستی 
بلندپایه درباره جنگ اوکراین داشته باشد و در ۲۴ فوریه هم نشستی در سطح 
وزرای کشورهای عضو شورای امنیت برگزار خواهد شد.وی همچنین ادامه داد، 
فکر نمی کند والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به کسی اجازه می دهد تا 

در نشست شرکت کند.

اولتیماتوم روسیه به اوکراین؛

 بالروس هم ممکن است به جنگ بپیوندد
یک مقام ارشــد وزارت خارجه روسیه هشــدار داد، اگر مسکو 
اســتفاده اوکراین از زور علیه روسیه یا بالروس را نتیجه گیری 
کند، مینسک به عنوان متحد نزدیک مسکو می تواند در روزهای 
آینده به طور رسمی به جنگ اوکراین بپیوندد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از پایگاه اینترنتی دیلی بیســت، آلکســی پولیشچوک، 
مدیر ارشد وزارت خارجه روسیه، با اشاره به »اتحادیه« تشکیل 
شــده در سالها قبل بین مسکو و مینســک که منجر به پیوند 
بین بخش های بانکی، اقتصادی و نظامی آنها شد، به خبرگزاری 
تاس گفت: »هر گونه استفاده از زور توسط رژیم کی یف یا حمله 
نظامی اوکراین علیه بالروس یا روســیه برای رقم زدن واکنش 
جمعی کافی است.«پولیشچوک خاطرنشان کرد: »این جمهوری 
حق حاکمیتــی دارد که از خاک خود با بــه کار گیری تمامی 
ابزارهای موجود دفاع کند و مینسک می تواند روی حمایت کامل 
روسیه در این خصوص حساب کند.«این هشدار در حالی منتشر 
شــده که نگرانیها در مورد احتمال دســت زدن روسیه در سال 
میالدی جدید به دور جدیدی از حمالت علیه اوکراین، احتماال 
از مبدا بالروس در ســمت شــمال غرب اوکراین، افزایش یافته 
است. روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه گذشته، از 
خاک بالروس به عنوان نقطه آغاز اجرای حمالت علیه اوکراین از 
جمله برای تالش نافرجامش برای تصرف شهر کی یف، استفاده 
کرده است.هفته گذشته، رئیس اطالعات ارتش اوکراین به روسیه 
هشــدار داد که خودش را برای »عمیق تر شدن هر چه بیشتر« 
حمالت به خاک روسیه، پس از حمالت متعددی در ماه گذشته 
میالدی در داخل روســیه که اوکراین مظنون آنها است، آماده 
کند.این دیپلمات توضیح نداد که روسیه یا بالروس چه چیزی را 
معیار »اســتفاده از زور« در نظر می گیرند، و این فضایی را برای 

کرملین برای توجیه مجموعه ای از فعالیت ها علیه اوکراین باز 
میگذارد.مقامــات اوکراینی نیز در روزهای اخیر به تهدید بالقوه 
بالروس چشــم دوخته اند. به گزارش گاردیــن، یوری ایهنات، 
سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی ارتش اوکراین، هشدار داد که 
حمالتی موشکی ممکن است در روزهای آینده از سمت بالروس 
انجام شود.همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 

که نســبت به امکان اجرای دور جدیدی از حمالت روســیه در 
سال ۲۰۲۳ هشدار داده بود، گفت اوکراین باید در سمت مرز با 
بالروس آماده باشدزلنسکی در روزهای اخیر چند دستیار ارشد 
خود را در شــهر لویو با هدف بحث در مورد »شــرایط و تقویت 
اســتحکامات در مرز و همچنین پشــتیبانی مادی از مرزبانها و 
نیروهای مستقر در مناطق هم مرز با بالروس« گرد هم آورد.بر 

اساس گزارشها روسیه ماه ها است که مشغول آماده سازی ارتش 
بالروس بوده است. به گزارش خبرگزاری بلتای بالروس، همین 
هفته، ژنرال اولگ ســالیوکوف، فرمانده کل نیروی زمینی ارتش 
روسیه، برای بررســی وضعیت آمادگی نیروی نظامی منطقه ای 
مشــترک بالروس-روسیه، به بالروس سفر کرد. به گزارش بلتا، 
یگان های پدافند هوایی نیرو نظامی منطقه ای بالروس-روسیه در 
روزهای اخیر مستقر و تقویت شده و ماموریت رزمی را بر عهده 
گرفته اند. مقامات بالروس هم این هفته دســت به یک بازرسی 
فوری از آمادگی رزمی نیروها زدند.مشــخص نیست روسیه چه 
زمان ممکن اســت حمله جدیدی را در اوکراین آغاز کند. منابع 
روســها در روزهای اخیر به دلیل نبردهای شدید در »سولدار« 
اوکراین تحت فشار قرار گرفته اند. وزارت دفاع روسیه اعالم کرد 
سولدار را تصرف کرده اســت، در حالی که سخنگوی نیروهای 
اوکراینی در شرق این کشور، پیروزی روسیه در نبرد بر سر این 
شــهر را رد کرد. نیروهای روســی ماه ها تالش کرده اند تا شهر 
باخموت را هم تصرف کنند.و اگر چه لجســتیک، فرماندهی و 
کنترل و روحیه روســیه در جنگ ۱۰ ماه گذشته ضعیف شده، 
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مسکو ممکن است به دنبال 
یک طرح جنگی جدید باشد.چند روز قبل  کرملین ژنرال والری 
گراسیموف را به سمت فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین و 
جایگزینی ژنرال سرگئی سوروویکین، که به مدت سه ماه رهبری 
نیروها را بر عهده داشــت، ارتقا داد. گراســیموف قباًل نیروهای 
روســیه را در عملیاتی ناکام برای تصرف تمام اوکراین در عرض 
چند روز رهبری کرد و بازگشــت به او می تواند نشان دهد که 
مســکو به دنبال تشدید حمالت خود به اوکراین در سال جدید 

است.

دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی 
با بیان اینکه این کشــور موضع خود 
درباره تحقق و اجــرای معاهده منع 
اشاعه تسلیحات اتمی را تغییر نداده، 
گفت: اظهــارات ریاســت جمهوری 
درباره احتمال دستیابی به تسلیحات 
اتمی تئوری هستند.به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک، 
دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی 
همچنیــن اعــالم کرد: یون ســوک 
یول رئیس جمهوری کشــور موضعی 
تئوریــک در قبال ضــرورت واکنش 
واقعــی در قبــال تهدیــد اتمی کره 
شمالی داشته است. هیچ تغییری در 

موضــع کره جنوبی دربــاره تعهد به 
معاهده منع اشــاعه تسلیحات اتمی 
وجود نــدارد. دولت بر تقویت نیروی 
بازدارنده در برابر تهدیدهای اتمی کره 
چهارشنبه  است.روز  متمرکز  شمالی 

رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود 
که کشورش شاید میزبان تسلیحات 
اتمی خارجی باشــد یــا خودش در 
صورت تهدید بیشــتر از ســوی کره 
شــمالی ســالح اتمی تولید کند.وی 

همچنین خاطرنشــان کرده بود که 
ســئول و واشنگتن در حال گفت وگو 
بــر روی برنامه مشــترک بازدارنده و 
احتماال اســتفاده از دارایی های اتمی 
ایــاالت متحــده هســتند.اوضاع در 
شــبه جزیره کره در دسامبر ۲۰۲۲ 
متشنج تر شــد زمانیکه کیم جونگ 
اون، رهبــری کره شــمالی دســتور 
توسعه یک سامانه موشکی بالستیک 
قــاره پیما جدید را بــرای انجام یک 
حمله تالفی جویانه هســته ای سریع 
داد.وی همچنین گفت که آمریکا به 
بهانه تقویــت همکاری با کره جنوبی 
و ژاپن در حال ایجاد »نسخه آسیایی 
ناتو« است. در پاسخ، سئول گفت که 
اقدامات اعالم شــده توســط پیونگ 
یانگ »پوچ« است و فقط وضعیت را 

بدتر می کند.

کره جنوبی:
 به دنبال ساخت بمب هسته ای نیستیم

مایک پامپئــو، وزیر خارجه پیشــین امریکا 
می گویــد که او هرگــز از رییس جمهور غنی 
نخواســته بود از قدرت کنار بــرود. او افزوده 
که اشــرف غنی انتخابات را دزدید؛ اما خود را 
رییس جمهور منتخب می خواند.به گزارش ایسنا ، به نقل از آماج نیوز ، مایک پامپئو 
در ســخنرانی خود در دانشکده سیاست دانشگاه شیکاگو گفت: محمد اشرف غنی 
همواره مخالــف گفت وگو با طالبان بود به دلیل اینکه مدعی بود در انتخابات برنده 
شــده در حالی که انتخابــات را دزدیده بــود، او در دزدی رای از رقیب اش ]عبداهلل 
عبداهلل[ ماهرتر بود.به گفته ی وزیر خارجه پیشــین آمریکا، کشورش در راه رسیدن 

بــه توافق صلح با طالبان بود، اما رســیدن به این توافــق نیازمند حضور آمریکا در 
افغانستان بود.او گفت که هرگز از اشرف غنی نخواسته بود که کنار برود، هرچند او 
چنین فکر می کرد. »از رئیس جمهور غنی شدیدا خسته شده بودم«، آمریکا از دوره 
اوباما می خواست افغان ها را دور یک میز گردهم آورد اما اشرف غنِی »مخالف« بود.

وزیر خارجه پیشین آمریکا همچنین گفت غنی از اینکه آمریکا به طالبان »اعتماد« 
و گفتگو کرد، »ناراحت« بود.پامپئو مدعی شد که در جریان گفتگوهای صلح آمریکا 
و طالبان در دوحه، »کســی که با او مالقات کردم، تقریبا مطمئن بودم که یکی از 
دوســتانم را کشته است.« ظاهرا منظور وزیر خارجه پیشین آمریکا عبدالغنی برادر، 
معاون فعلی نخســت وزیر طالبان است که مالقاتی با او در دوحه داشت.وی تصریح 

کرد: اشرف غنی برای  صلح آماده نبود و این بسیار مایه  تأسف بود. برخالف زلنسکی 
که تصمیم گرفت بماند، رییس جمهور غنی ســوار هواپیما شــد و به جایی رفت تا 
زندگی امنی داشته باشد. در حالی که شمار زیادی از مردم در افغانستان رنج می برند.

پامپئو گفت: خروج از افغانستان یک پایان بد برای ارتش امریکا بود و این باعث شده 
اســت که رقیبان آمریکا به اندازه ای که باید از آمریکا بترسند، نمی ترسند به عنوان 
رئیس ســی آی ای، رئیس جمهور بر من فشار می آورد تا زودتر از افغانستان بیرون 
برویــم، اما به صراحت به او گفتم که نمی توانیم ایــن کار را انجام دهیم. پس ما از 
۱۵ هزار نیروی آمریکا، به ۲ هزار و ۵۰۰ تن در جریان چهار ســال رسیدیم.  رئیس 
جمهور هر وقت مرا می دید می گفت مایک تو به سرعت به پیش نمی روی و من به 
او یادآوری می کردم که اگر ما دو هزار و ۵۰۰ سرباز را به یکباره بیرون بیاوریم اتفاقات 
بدی رخ خواهند داد و زمانی که رئیس جمهور بایدن این انتخاب را کرد، همان اتفاق 
بد افتاد.«او بطور تلویحی گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به والدیمیر 

پوتین، رییس جمهور روسیه جرأت داد تا به اوکراین حمله کند.

پامپئو:

 اشرف غنی انتخابات را دزدیده بود
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پژوهشگران »دانشگاه لیدز« به سرپرستی »سیاوش سلطان احمدی«، 
دانشمند ایرانی این دانشگاه سعی دارند نوعی شکالت ابداع کنند که 
بهتر و سالم تر از شکالت های کنونی باشد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیو اطلس، کمتر کســی می تواند انکار کند که یکی از بزرگترین 
لذت های چشایی زندگی این است که بافت نرم و ابریشمی چربی، 
شکر و کاکائو پس از گاز زدن یک تکه شکالت مورد عالقه در دهان 
پخش شود. اگرچه بسیاری از ما ممکن است ترجیح دهیم این حس 
را در قلمروی جادوی آشپزی حفظ کنیم اما دانشمندان معموال تا 
زمانی که گره های »چگونه« و »چرا« را حل نکنند، راضی نمی شوند.

پژوهشگران »دانشــگاه لیدز«)UL( بریتانیا به سرپرستی »سیاوش 
ســلطان احمدی«)Siavash Soltanahmadi(، دانشــمند ایرانــی این 
دانشــگاه، پژوهشی را با اســتفاده از یک زبان مصنوعی و چند تکه 
شکالت مرغوب انجام داده اند. آنها می گویند که اصل لذت شکالت 
به زمانی مربوط اســت که چربی آزاد می شود. آنها در این پژوهش 
نشان داده اند که این کشف می تواند به ایجاد نوعی شکالت سالم تر 
کمک کند که با وجود سالم بودن، هنوز هم تمام لذت را به ارمغان 
می آورد.این گروه پژوهشی در تالش خود برای لذت بردن از خوردن 
شکالت، چهار نمونه شکالت تلخ را به دست آوردند که حاوی بین 
۷۰ تا ۹۹ درصد کاکائو بودند. ســپس، آنها به بررسی رفتار شکالت 
در دهان پرداختند. برای انجام دادن این کار، آنها شــکالت را روی 
یک زبان مصنوعی قرار دادند که در ســال ۲۰۲۰ در این دانشــگاه 

ساخته شده بود.

محققان دانشــگاه لوند ســوئد می گویند، می توان سرطان استخوان را 
با مینی اســتخوان انســان درمان کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از آی 
او، محققان دانشــگاه لوند به تازگی استخوان های کوچک انسانی را در 
آزمایشــگاه تولید کرده اند که ترکیب و عملکرد این استخوان ها مشابه 
اســتخوان انسان اســت. این کار گامی مهم به سوی توسعه مدل های 
شخصی شده و متناسب با انواع سرطان ها و تومورهای استخوان در آینده 
است. به طور متوسط بدن انسان از بالغ بر ۲۰۶ استخوان تشکیل شده 
اســت. در وسط هر کدام نیز مغز اســتخوان وجود دارد. مغز استخوان 
ماده اسفنجی اســت که سلول های بنیادی و سایر مواد مورد نیاز برای 
تولید انواع سلول های خونی را تولید می کند. این ریزمحیط یک هدف 
حیاتی دارد و آن این است که از تولید خون در طول زندگی ما حمایت 
می کند. در حالی که مغز اســتخوان مکان مناســبی برای رشد و بلوغ 
ســلول های خونی اســت، این مکان می تواند به کانونی برای اختالالت 
خونی مانند لوسمی و سایر سرطان ها مانند سرطان پروستات یا سینه و 
متاستاز یا گسترش تومور در مراحل بعدی نیز تبدیل شود.امروزه اگرچه 
چندین گزینه درمانی برای کمک به بیماران برای مبارزه با این شرایط 
در دسترس است اما نحوه واکنش هر بیمار به درمان نیز بسیار متفاوت 
است. بنابراین، درمان های نوآورانه جدیدی که برای هر فرد طراحی شده 
می بایست در زمان درســت بر روی آن فرد انجام شود.در حال حاضر، 
مطالعه فرآیندهای تشکیل استخوان و سلول های خونی در بدن انسان 
و ســرطان های مختلف در استخوان یک چالش واقعی است. مدل های 
موجود عمدتا بر روی موش ها آزمایش می شوند و به همین دلیل به طور 

کامل وضعیت انسان را منعکس نمی کنند.

ساخت یک شکالت بهتر با استفاده 
از زبان مصنوعی

درمان سرطان استخوان با مینی 
استخوان های انسانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

منطقه فریدن - اصفهان

معرفی مزدا R-EV 30-MX، بازگشت پیشرانه وانکل
کراس اوور برقی مزدا R-EV 3۰-MX به یک پیشرانه وانکل با ۷۴ اسب بخار قدرت مجهز شده که به عنوان ژنراتور، برد خودرو را به ۶۰۰ 
کیلومتر افزایش می دهد.پیشرانهٔ وانکل مزدا پس از یک دهه غیبت دوباره بازگشته است. البته این موتور در سینهٔ RX-۷ جدیدی که همه 
خواستار آن بودیم قرار نگرفته بلکه مزدا در پاسخ به انتقادات از برد کم کراس اوور الکتریکی MX-3۰، از موتور وانکل به عنوان ژنراتور برای 
افزایش برد استفاده کرده است. این نسخهٔ جدید که e-Skyactiv R-EV 3۰-MX نام دارد و در نمایشگاه خودروی بروکسل رونمایی شده، 
در بهار آینده راهی بازار اروپا خواهد شد و سپس به ایاالت متحده خواهد رسید.باطری 3۵.۵ کیلووات ساعتی نسخهٔ کنونی MX-3۰ تقریباً 
نصف باطری هایی ظرفیت دارد که امروزه در بسیاری از خودروهای الکتریکی می بینیم و طبق معیارهای مختلف بردی بین تنها ۱۷۰ تا 
۲۰۰ کیلومتر را فراهم می کند. بااین حال، باطری های نسخهٔ جدید R-EV حدود ۵۰ درصد کوچک تر بوده و برد ناچیز ۸۵ کیلومتری را 
برای این کراس اوور ژاپنی به همراه دارد اما به لطف پیشرانهٔ بنزینی و باک سوخت ۵۰ لیتری، برد کلی خودرو به ۶۰۰ کیلومتر می رسد.

پیشرانهٔ وانکل این خودرو یک نمونهٔ تک روتاری ۸۰۰ سی سی است که ۷۴ اسب بخار قدرت تولید می کند. این موتور به لطف طراحی 
ساده تر، ابعاد جمع وجور و استفادهٔ گسترده از آلومینیوم، ۱۵ کیلوگرم سبک تر از موتور دو روتوری است .

االتحاد هم با یک رقم نجومی مشتری مسی شد
طبق اعالم روزنامه مارکا عالوه بر الهالل عربستان اإلتحاد هم برای جذب مسی اعالم آمادگی کرده است.به گزارش ایسنا، پیوستن 
کریستیانو رونالدو به النصر عربستان باعث شده است تا دیگر باشگاه های بزرگ فوتبال این کشور هم به دنبال جذب فوق ستاره 
های بزرگ فوتبال جهان باشند.هواداران الهالل بزرگ ترین و پرافتخاترین تیم عربستانی هم منتظر یک خرید بزرگ و بی صبرانه 
به جذب لیونل مسی عالقمند هستند.سران این باشگاه عربستانی رسما با مسی وارد مذاکره شده اند و پیشنهاد فرانجومی 3۵۰ 
میلیون یورو در یک فصل را به مسی داده اند.روزنامه مارکا اعالم کرد که الهالل تنها مشتری مسی نیست بلکه االتحاد هم برای 
جذب این فوق ستاره آرژانتینی اعالم آمادگی کرده است و حاضر است که 3۵۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن پرداخت کند.

مارکا البته اعالم کرد که مسی با پاری سن ژرمن برای تمدید یک ساله قراردادش به توافق رسیده است و به احتمال خیلی زیاد 
یک فصل دیگر در تیم باقی خواهد ماند با این حال باشگاه های عربستانی امید خود را به جذب این بازیکن از دست نداده اند.

مسی دومین فصل حضورش در پاری سن ژرمن را تجربه می کند. او در فصل نخست عملکرد خوبی در تیم پاریسی نداشت اما 
در فصل جاری بسیار خوب ظاهر شده است و به روزهای اوج خود برگشته است.

ره هک از ربگ و از نوا گوید
مشنو: زک زبان ما گوید

بندٔه خاهن زاد باید جست
کو رتا رس این رسا گوید

آنکه از کوی آشنایی نیست
کی سخن اهی آشنا گوید؟

چو مقامیست ره کسی را خاص
از مقامی هک هست وا گوید

دم ز رچخ فلک زند خورشید
رذه از خاک و از هوا گوید

رمد را رد سلوک رماقتیست
راز رب حسب ارتقا گوید

پیشنهاد

چهره روز

کتاب به سوی آزادی
 At the Palaces of عنوان اصلی کتاب به ســوی آزادی
Knossos است که ترجمه آن »در قصرهای نوسوس« 
خواهد بود اما همان طور که مشاهده می کنید مترجم 
عنوان دیگری برای این کتاب از نیکوس کازانتزاکیس 
انتخاب کرده اســت. رمانی که قبــل از هرچیز باید 
اشــاره کنیم که بــرای کودکان و نوجوانان نوشــته 
شــده و داستان بســیار سرراســت، روان و ساده ای 
دارد. همان طور که در ابتدا اشــاره کردیم این رمان 
برای کودکان و نوجوانان نوشــته شــده است اما اگر 
با نویســنده کتاب، یعنی نیکوس کازانتزاکیس، آشنا 
باشیم می توانیم نشانه های همیشگی نثر او را در کتاب 
پیدا کنیم. در این رمــان هم میل به تجربه زندگی، 
جســتجو برای حقیقت و جنگیدن برای آزادی در سراسر کتاب وجود دارد.کتاب به سوی آزادی 
افســانه های یونان باستان و تاریخ را در هم آمیخته است. داستان کتاب درباره شاهزاده تسئوس، 
پسر پادشاه آتن است که رویای آزادی کشورش را در سر می پروراند. آتن زیر سلطه کرت و پادشاه 
پیر آن – یعنی مینوس – اســت که عالوه بر همه مالیات هایی که باید بپردازند هر ســال نیز باید 
افرادی را برای قربانی کردن به کرت بفرســتند. هفت پســر و هفت دختری که هر ســال از آتن 
می آیند در هزارتویی رها می شوند که مینوتور، هیوالی ترسناک در آنجاست.این مینوتور هیوالیی 
ترسناک بود، و شاه به ندرت پایین می آمد تا او را ببیند. از وقتی که به یاد می آورد این هیوال در 
کاخ زندانی بود – موجودی هیوالوار با بدن انسان و سر گاو نر. با آمدن بهار، می بایست هفت پسر 
و هفت دختر جوان را طعمه او کنند. مدتی با آنها موش و گربه بازی می کرد و وقتی از این تفریح 

خسته می شد آنها را می خورد. )کتاب به سوی آزادی اثر نیکوس کازانتزاکیس – صفحه ۱۶۲(
قدرت عمده پادشاهی کرت از سالح های آهنی اش است که به شدت از راز صنعتگری آن حفاظت 
می کند. اما با این حال شاهزاده تسئوس مصمم است که آتن را آزاد کند. تسئوس پشتوانه خود را 

آتنا، الهه خرد و مقدس، می داند و با وارد شدن به کاخ مینوس می تواند...

نیکالس کیج
نیکالس کیم کاپوال )انگلیسی: Nicolas Kim Coppola؛ 
 Nicolas( که با نام نیکالس کیج )زادهٔ ۷ ژانویهٔ ۱۹۶۴
Cage( شــناخته می شود، بازیگر و فیلم ساز آمریکایی 
اســت. او در خانــوادهٔ کوپوال به دنیا آمــده و جوایز 
مختلفی از جمله یک جایزهٔ اسکار و یک جایزهٔ گلدن 
گلوب دریافت کرده است.کیج برای بازی در فیلم های 
کمدی ماه زده )۱۹۸۷( ماه عسل در وگاس )۱۹۹۲( 
نامــزد دریافت جایزهٔ گلدن گلوب شــد و برای بازی 
در ترک الس وگاس )۱۹۹۵( توانســت جایزهٔ اسکار 
بهترین بازیگر مرد را کســب کند. او برای به تصویر 
کشیدن چارلی و دانلد کافمن در کمدی-درام اقتباس 
)۱۹۹۲( نامزد دریافت جایزهٔ اسکار شد. نیکالس کیج 
با نام »نیکالس کیم کاپوال« در النگ بیچ در کالیفرنیای به دنیا آمده است. پدرش آگوست کوپوال، 
پروفسور ادبیات و مادرش جوی فوگلزانگ، رقاص و طراح رقص. وی مسیحی کاتولیک است.پدر 
نیکالس از تبار ایتالیایی و مادرش آلمانی-لهستانی است. پدر پدربزرگ وی از مهاجرانی ایتالیایی 
اســت که به آمریکا آمده. عموی نیکالس، فرانســیس فورد کوپوال کارگردان مجموعه فیلم های 
پدرخوانده اســت. گفتنی است که »رومن کوپوال« پســرعموی او و سوفیا کوپوال دخترعمویش 
هســتند. دو برادر نیکالس نیز با نام هــای »مارک کوپوال« و »کریســتوفر کوپوال« در نیویورک 

برنامه های رادیویی اجرا می کنند.

فرهنگ

تعداد مخاطبان تلویزیونی مراســم اهدای جوایز »گلدن 
گلوب ۲۰۲3« در مقایسه با دو سال گذشته با ۹ درصد 
کاهش مواجه شــد.به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، 
حدود ۶.3 میلیون بیننده مراســم اهدای جوایز »گلدن 
گلوب ۲۰۲3« را از شــبکه »ان بی سی« تماشا کردند 
و آمار مخاطبان تلویزیونی این مراسم به نسبت دو سال 
گذشــته با ۹ درصد کاهش همراه شــد.در دوره گلدن 
گلوب ۲۰۲۱، ۶.۹ میلیون بیننده این مراســم را تماشا 
کردند.ســال گذشته هم به دلیل مجموعه ای از انتقادها 
به انجمن مطبوعات خارجــی هالیوود )HFPA()انجمن 
رای دهنده برندگان گلدن گلوب( درباره نبود تنوع نژادی 
در این نهاد، مراسم اهدای جوایز »گلدن گلوب« پخش 
تلویزیونی نداشــت.اما مراسم امســال گلدن گلوب به رغم سنت همیشگی به جای یکشنبه در شامگاه 
سه شــنبه برگزار شــد تا با فصل لیگ ملی فوتبال آمریکایی تداخل نداشته باشد و این یکی از دالیل 
کاهش تعداد بیننده می تواند تلقی شود. هرچند آمار مربوط به پخش تلویزیونی تمام مراسم های اهدای 
جوایز هالیوود در ســال های اخیر با افت همراه بوده اســت.در ژانویه سال ۲۰۲۰، مراسم گلدن گلوب 
۱۸.3 میلیون بیننده تلویزیونی داشت. مراسم سال ۲۰۲۱ گلدن گلوب تحت تاثیر همه گیری ویروس 
کرونا قرار گرفت و بسیار از نامزدهای دریافت جایزه به صورت ویدئویی در مراسم شرکت کردند.انجمن 
مطبوعات خارجی هالیوود در سال ۲۰۲۱ هیچ عضو خبرنگاری سیاهپوستی نداشت و پس از اینکه این 
نهاد تنوع نژادی در بین اعضا را اصالح و تغییرات دیگری را اعمال کرد، شبکه »ان بی سی« برای پخش 

مراسم گلدن گلوب سال ۲۰۲3 بر اساس قرارداد یک ساله توافق کرد.

سنت شکنی »گلدن گلوب« به ضررش 
تمام شد
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