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بهره گیری از سوخت های نامرغوب، نقش مؤثری در آلودگی هوا دارد
مازوت را فراموش کنید؛ متهم جدید 

آلودگی هوای تهران را بشناسید!
هرچند که در پی روزهای آلوده پاییز و زمســتان امســال، بارها از سوی 
مسئوالن مساله مازوت سوزی در تهران تکذیب شده است، اما براساس آنچه 
که مدیرعامل ســابق شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران و رئیس اسبق 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت می گویند، گازوئیــل مصرفی کیفیت 
نگران کننده ای دارد و چندان با مازوت ســوزی فرقی ندارد.الهه جعفرزاده: 
شــهر تهران سال های متعددی است که با پدیده آلودگی هوا دست وپنجه 
نرم می کند و میزبان آالینده ها و ذرات معلقی است که با تیره کردن آسمان 
شهر، نفس کشیدن را برای شهروندان دشوار می کنند. طبق گزارش مرکز 
کنترل کیفیت هوای تهران، از ابتدا تا پایان دی ماه امسال، ما ۱۲ روز هوای 
ناسالم، ۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و تنها ۱۱ روز قابل قبول 
از لحاظ کیفیت هوا را در تهران شــاهد بوده ایم و این در حالی اســت که 
تهران طی یک ماه اخیر، مطلقاً هیچ روز پاک و سالمی را پشت سر نگذاشته 
است.طی دو سه ســال اخیر تا کنون، مسئله مازوت  سوزی به عنوان یکی 
از علــل آلودگی مضاعف هوای تهران مطرح شــد؛ اما صحت این موضوع 
کماکان در هاله ای از ابهام است. عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا 
و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت، اخیراً از افزایش ۵ برابری میزان دی اکسید 
گوگرد در هوای شــهر تهران خبر داد و علت آن را استفاده برخی صنایع 
از ســوخت های ســنگین حاوی مقادیر باالی گوگرد دانست. اما داریوش 
گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیســت، مدتی قبل با تکذیب این موضوع در گفت وگو با خبرآنالین گفت: 
»در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۶ آذر، شــاخص دی اکســید گوگرد در ایستگاه ها 
افزایشی بود، اما صرفاً در برخی ایستگاه ها این شاخص در شرایط ناسالم و 
عبور از عدد ۱۰۰ قرار گرفت.« به باور او، مازوت سوزی نمی تواند دلیل این 
اتفاق باشد، چراکه امکان استفاده از مازوت در شهر تهران وجود ندارد.گفته 
شده در سایر استان ها همچون مشهد، همدان، تبریز، سیستان و بلوچستان، 
اصفهان، البرز، قزوین و بندرعباس نیروگاه هایی وجود دارند که از مازوت به 
عنوان ســوخت صنایع خود استفاده می کنند و گل علیزاده )در گفت وگو با 
ایســنا( در این باره صراحتاً اعالم کرده است: »ما هیچ وقت مازوت سوزی در 
کشــور را تکذیب نکردیم، تنها مازوت سوزی در تهران را تکذیب می کنیم 
چرا که واقعاً چنین چیزی وجود ندارد.«با نگاهی به داده های چند ســال 
اخیر، می توان دریافت که سطح آلودگی در تهران نسبتاً ثابت مانده است. 
این ســطوح از آلودگی هوا، گروه های حساســی چون کودکان خردسال، 
افراد مسن، کســانی که سیســتم ایمنی ضعیفی دارند و یا افرادی را که 

به آالینده های شیمیایی حساسیت دارند، در معرض خطر قرار می دهد.

حمل و نقل فرسوده، دلیل هوای آلوده
بر اســاس اطالعات موجود در سایت کنترل کیفیت هوا )IQAir(، آلودگی 
تهران از چند منبع نشــأت می گیرد؛ مقدار زیادی از این آلودگی مستقیماً 
از به کارگیری وسایل نقلیه فرســوده و استفاده از سوخت های نامرغوب و 
بی کیفیت ناشــی می شــود.همانطور که معصومه ابتکار، رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیست در دولت های اصالحات و اعتدال، در گفت وگوی خود 
بــا خبرآنالین، عقب ماندگی در حوزه حمل و نقل عمومی را یکی از دالیل 
آلوگی هوا دانسته و اشاره کرده بود: »حمل و نقل عمومی با سرعت کافی، 
نوسازی و توسعه پیدا نکرده  و با فرض اینکه تهران به ۱۲ هزار اتوبوس نیاز 
دارد و اتوبوس های فعال پاســخگوی نیازهای شهری نیستند، بسیاری از 
اتوبوس های موجود نیز بسیار فرسوده اند.«طبق مصوبات دولت، در خصوص 
ورود اتوبوس های دیزلی به شهر ممنوعیت وجود دارد؛ سوخت مصرفی این 
اتوبوس ها گازوئیل است و ســوزاندن گازوئیل، موجب آلودگی در سطوح 
گسترده و آزادســازی ذرات و آالینده های دیگر می شود. اما با این حال و 
بر اساس آمارهای سال گذشته، هر شب حدود ۱۰ هزار کامیون وارد شهر 
تهران می شود.با در نظر گرفتن ضریب سوخت، مشخص است که بسیاری 
از خودروهای جاده ای نیز اغلب قدیمی هستند و طبیعی است که با گذشت 
زمان، اســتانداردهای الزم در آنها افت پیدا کند.ابتکار همچنین می گوید: 
»در دولت یازدهم با همکاری که وزارت نفت، وضعیت گازوئیل اصالح شد 
و ۵۰۰۰ پی پی ام و یا همان ۵۰۰۰ قســمت در میلیون بود که این میزان 
را به ۵۰ پی پی ام رساندیم، ولی االن ظاهرا مجددا باال رفته و گزارش هایی 
که امروز هم وجود دارد، بسیار نگران کننده است. به همین دلیل است که 
مساله بودجه و نوسازی فرآیند پاالیشگاه ها و بهبود عملکردها مهم است.«

سوخت نامرغوب، مولّد ذرات آالینده در هوا
گفته  می شــود گازوئیلی که برای خارج از شــهر تهران استفاده می شود، 
معموالً از اســتانداردهای الزم برخوردار نیست. با استناد بر داده های منبع 
تخصصی IQAir در خصوص پایش کیفیت هوای تهران، صرف نظر از دالیل 
ژئوپلیتیکی دخیل در این موضوع، تحریم های بین المللی شــرایطی را به 
وجود آورده که پاالیشگاه های ایران را به استفاده از سوخت هایی با کیفیِت 
پایین تر از حدنصاِب بین المللی وا داشته است.حسین شهیدی، مدیرعامل 
سابق شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نیز پیش تر در همین باره و در 
گفت وگو با خبرآنالین گفته بود: »مسئوالن می گویند در تهران از سوخت 
مازوت استفاده نمی شــود اما اثرات منفی گازوئیلی که استفاده می کنند، 
کمتر از مازوت نیست. گازوئیلی که در حال حاضر برای خارج از شهر تهران 
اســتفاده می شود معموالً اســتانداردهای الزم را ندارد.«به گفته شهیدی، 
محتوای گوگرد گازوئیلی که در تهران استفاده می شود زیر PPM ۵۰ است، 
اما گازوئیلی که مورداســتفاده کارخانه هاست، مقدار گوگرد بیشتری دارد 
و حتی میزان آن به ۷ هزار PPM هم می رســد. به نظر می رســد که عامل 
افزایش گوگرد در هوا که منجر به این ســطح از آلودگی شــده، مربوط به 
مشــکالت جانبی گازوئیل )اعم از کیفیت آن( است.در اوایل دهه ۱۹۷۰، 
سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده آمریکا )EPA( شش آالینده 
اصلی هوا را فهرست کرد که بر کیفیت هوا تأثیر داشتند و محدودیت هایی 
برای غلظت این آالینده ها تعیین کرد. این شــش آالینده عبارتند از: ازن 
)O۳(، ذرات معلــق )PM ۲.۵ و PM ۱۰(، مونوکســید کربــن )CO(، دی 
اکسید گوگرد )SO۲(، دی اکسید نیتروژن )NO۲( و سرب )Pb(.طبق گفته 
رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، طی یک ماه اخیر، 
تهران افزایش ۳ تا ۵ برابری دی اکســید گوگــرد را در هوای خود تجربه 
کرده اســت. مقدار گوگرد در سوخت ها و فرآورده های نفتی با هم متفاوت 
اســت؛ نفت کوره یا مازوت بین ۵/۲ تا ۵/۳ درصــد، گازوئیل بین ۵/۰ تا 
۱ درصد و زغال ســنگ بین ۱/۰ تا ۴ درصد گوگــرد دارد. این آالینده ها 
اغلب از نیروگاه های زغال ســنگ، نیروگاه ها، کارخانه های صنعتی و حتی 
وسایل نقلیه جاده ای )مانند کامیون ها( ناشی می شوند.موضوع بهره گیری 
از سوخت های بی کیفیت و به کارگیری وسایل نقلیه فرسوده منجر به تولید 
مقادیر زیادی دود و ذرات آالینده در هوا می شــود. از طرفی، تعداد زیادی 
کارخانه صنعتی در مجاورت محدوده شهر تهران وجود دارد که بسیاری از 
آنها از سوخت های سنگین فسیلی برای ماشین آالت خود استفاده می کنند

تغییر الگوهای کاری در سراسر جهان
الگوهای کاری در چند ســال اخیر به طرز چشــمگیری تغییر کرده 
است؛ اکنون، کارکنان از کارفرمایان خود امنیت شغلی، انعطاف پذیری، 
فراگیری و ثبات مالی را طلب می کنند و اگر کارفرمایان مایل به جذب 
و حفظ بهترین استعدادها در میان کمبودهای مداوم هستند، وظیفه 
پاسخگویی به این انتظارات را بر عهده دارند.به نقل از ویفروم، کارگران 
در سراسر جهان، با یک سری چالش های غیرمنتظره مواجه هستند. 
همه گیری کووید-۱۹ که به ســرعت با رکود اقتصادی و تورم فزاینده 
دنبال می شــود، محیط کاری نامطمئن و ناپایدار ایجاد کرده است اما 
کارکنان در مواجهه با این چالش ها انعطاف پذیری زیادی از خود نشان 
داده اند.در گزارش ســال ۲۰۲۲ تغییر قابل توجهی به سمت ارزش ها 
رخ داد و همه گیری باعث شــد بسیاری از کارکنان آنچه از شغل خود 
می خواســتند را بازنگری کنند. استعدادها، جذب سازمان هایی شدند 
کــه اولویت های خودشــان را منعکس و تعادل بیــن کار و زندگی را 
بیشــتر می کردند.با ورود به سال ۲۰۲۳، آشفتگی مالی بّعد جدیدی 
به اولویت ها و انتظارات کاری اضافه کرده است. تمایلی به کارفرمایان 
انعطاف پذیر مبتنی بر ارزش ها رخ نداده است اما کارگران به دنبال ثبات 
و امنیت هســتند.با نااطمینانی اقتصادی که بر کارگزان حاکم است، 
بیش از یک ســوم آنان نگران از دســت  دادن شغل خود هستند، در 
حالی که نزدیک به دو سوم می گویند که اگر شغلی تامین کننده امنیت 
نباشد آن را نمی پذیرند. با این حال، کارگران هنوز به ارزش های خود 
احترام می گذارند و اگر شغلی با اولویت های اجتماعی و زیست محیطی 
آنان همخوانی نداشــته باشد آن را نمی پذیرند.مردم به طور فزاینده ای 
از کارفرمایان خود انتظار دارنــد که به آنان به صورت افزایش حقوق 
و یارانه کمک شود تا از بحران هزینه های زندگی عبور کنند. بسیاری 
از کارفرمایــان واقعاً این کار را انجام می دهند و کمتر از نیمی از افراد 
گفتند که شــرکت به آنــان کمک می کند تا بــا افزایش هزینه های 
زندگی مقابله کنند.سال گذشته، ۶۱ درصد فکر می کردند که قبل از 
۶۵ سالگی بازنشسته می شوند، اکنون فقط نیمی از آنان به این مورد 
فکــر می کنند. در حالی که، هفت نفــر از هر ۱۰ کارگر می گویند که 
وضعیت مالی آنان مانع از بازنشســتگی آنان می شود و برخی به فکر 
فراموشی دوران بازنشستگی هستند.این مورد پیامدهای روشنی برای 
محل کار آینده دارد زیرا بسیاری از کارفرمایان در حال حاضر با نیروی 
کار سالخورده کار می کنند همچنین کمبود شدید استعداد تا حدی به 
دلیل بازنشستگی زودهنگام افرادی است که در نتیجه همه گیری به 
وجود آمد. همه ما آگاه هستیم که محل کار و الگوهای کاری در حال 
تغییر هستند. رقابت برای استعدادها همچنان شدید است و بسیاری از 
مهارت های دیجیتالی مورد نیاز برای محل کار آینده نیز اندک هستند.

در ســال های اخیر، به طور فزاینده ای آشــکار شده است که کارگران 
به دلیل مســائلی مانند تعادل بین کار و زندگی، ارزش ها و احساس 
تعلق، آماده ترک شغل خود هستند. بیش از نیمی از افراد این مطالعه 
اظهار کردند که اگر احساس کنند به شغل خود تعلق خاطر ندارند یا 
هدفی دنبال نمی کنند، اســتعفا می دهند.چالش های اقتصادی که ما 
با آن مواجه هســتیم، انحراف جدیدی در برخی از این روندها ایجاد 
کرده است. هر شرکتی باید برای ایجاد یک محیط کاری شاد، مجهز و 
امیدبخش تالش کند که مردم احساس کنند به آن تعلق دارند. این به 
معنای گوش  دادن به نظرات کارگران و احترام به ارزش های آنان است.

این کار باید در کنار ایجاد شغل ایمن، مطمئن، انعطاف پذیر و با ثبات 
مالی برای کارگران انجام شود. کسب وکارهایی که از کارمندان خود در 

شرایط سخت تر اقتصادی حمایت می کنند.

رئیس جمهوری در ســخنان خود در دفاع از الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
از »پیش بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی ها و نفت« برای 
تولید در بودجه ســال آینده خبر داده است؛ موضوعی که روشن 
شدن جزییات آن می تواند بخش مهمی از برنامه های تامین مالی 
دولت در سال آینده را مشخص کند.به گزارش ایسنا، ۲۱ دی ماه 
الیحه بودجه سال آینده به عنوان دومین الیحه تدوین شده توسط 
دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارائه شد. جزئیات ارقام 
کلی بودجه نشــان می دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و 
مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می شود. این الیحه 
با ســقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به 
سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد 

افزایش دارد.

پیش بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی ها و نفت برای 
تولید

سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری امروز در در نشست علنی 
مجلس شــورای اسالمی در دفاع از کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ با 
اشاره به اینکه هم اکنون شرایط نشان دهنده رشد سرمایه گذاری، 
کاهش تورم و رشــد تولید است که نشانه خوبی به شمار می آید، 
گفت: دولت توانسته با خنثی سازی تحریم ها به منابع ارزی دست 
یابد. این موارد موفقیت دولت محســوب می شــود، زیرا توانسته 
تحریم ها را دور بزند.وی با اشــاره به این که در تولید پتروشیمی 
افزایش هشــت درصدی داشــتیم، به افزایــش اعتبارات تملک 
دارایی به میزان ۲۶ درصد در الیحه بودجه پرداخته و تأکید کرد: 
پیش بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی ها و تهاتر نفت برای 
تولید در بودجه سال آینده مدنظر قرار دارد و پیش بینی ۵۴۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت های دولتی در بودجه لحاظ 
شــده است. به واقع این نکته بسیار مهمی است، زیرا پیشرفت و 
رشد اقتصادی در گرو ســرمایه گذاری و افزایش بهره وری است. 
برنامه کوتاه مدتی را مدنظر دارد تا در آینده ای نزدیک بخش های 

موردتاکید متحول شود.

نحوه تهاتر نفت چگونه است؟
هرچند رییس جمهور در اظهارات امــروز خود در مجلس درباره 
جزییات تهاتر نفت، اطالعات بیشتری ارائه نکرده است؛ اما موضوع 
تهاتر نفتی سال گذشته نیز در بخش هایی از فعالیت های اقتصادی 
دولت مطرح شده بود. به طور مثال سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی ســال گذشته از بررسی نحوه تهاتر نفت 
خام با بدهی پروژه های عمرانــی و گزارش مقدار فروش نفت در 
این کمیسیون خبر داده بود. در آن زمان وزیر نفت در نشستی با 
نمایندگان گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در زمینه فروش نفت 
و گزارشــی درباره تهاتر این کاالی راهبردی با بدهی پروژه های 
عمرانی ارائه کرده و اعالم کرده بود که این مجموعه آمادگی کامل 
برای تهاتر نفت با دستگاه های اجرای متقاضی و پیمانکاران طلبکار 
را دارد، اما برای این کار نخست باید دستگاه ها از جمله وزارت راه 
و شهرسازی درباره تهاتر نفتی درخواست ارائه دهند، سپس طبق 
ضوابط وثیقه ارائه کنند. از طرفی طلبکاران نیز باید از ســازمان 

برنامه و بودجه در این باره مجوز بگیرند و این سازمان رقم طلب 
آنها را به صورت مشخص به وزارت نفت اعالم کند، از سوی دیگر 
دریافت کنندگان هم باید برای فروش نفت ظرفیت بازار جدیدی 
ایجاد کنند و از مشــتریان سنتی وزارت نفت استفاده نکنند.وزیر 
نفت در مهرماه سال گذشته با بیان اینکه به زودی خبرهای خوبی 
در زمینه تنوع قراردادهای نفتــی و میعانات گازی و تهاتر نفتی 
اعالم می شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده 
از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به صورت 
تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت 
با کاال و سرمایه گذاری از روش هایی است که انجام می شود.آن چه 
پیشتر در زمینه تهاتر نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بنی شده 
بود حاکی از این بود که دولت باید تعداد مشخصی بشکه نفت در 
روز به برخی دســتگاه ها و نهادهای موضوع جزء یک و دو بند ی 
تبصره یک بودجه تحویل می داده که آن دستگاه ها محموله های 
نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامه وبودجه و سازوکارهای پولی 
بانک مرکزی در حوزه های تعیین شده  هزینه کنند. این درحالی 
است که پیش تر تنها شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی 
فروش نفت بوده اســت، هرچند در مقاطعی به خصوص در اوایل 
دهه ۹۰، با هدف دورزدن تحریم های نفتی و امکان فروش بیشتر 
نفت، برخی افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند، اما در آن 
زمان حاشیه هایی در این زمینه ایجاد شد. بنابراین به نظر می رسد 

اجرای صحیح تهاتر نفت در بودجه امری دشوار و پیچیده باشد.

درآمدهای دولتی از نفت
در این میان درآمد پیش بینی شــده برای نفت، یکی از مهم ترین 
بخش های لوایح بودجه در تمام ســال های گذشــته بوده و برای 
ســال آینده نیز میزان درآمدهای این بخش افزایشی خواهد بود. 
درآمدهــای حاصل از نفت و فرآورده هــای آن ۶۰۳ هزار میلیارد 
تومان در الیحه بودجه پیش بینی شــده که بر مبنای متوســط 
فروش ۱.۴ میلیون بشــکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۸۵ 
دالر و نرخ تســعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.همچنین 
ســاالنه از مجموع درآمدهای نفتی براســاس قانون برنامه ششم 
توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند 
که این سهم برای سال جاری هم ۴۰ درصد بود و برای سال آینده 

نیز ۴۰ درصد تعیین شده است.

برنامــه دولت برای تحویل نفت خــام و میعانات گازی به 
اشخاص و سازمان ها

عالوه بر این براساس تبصره یک الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف 
است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و 
میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی 
براساس قیمت روز صادراتی شــرکت مذکور و پس از تخصیص 
سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.   
این موارد براین اساس است که مازاد در سقف مندرج در بند »ب« 
این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به 
منظور تقویت بنیه دفاعی تحقیقات راهبردی و پرداخت تعهدات 
مربوط به طرح های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

یورو بابت طرح های محرومیت زدایی و پیشران براساس نرخ سامانه 
معامالت الکترونیکی با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می شود در سقف جزء یک 
این بند ســهمیه نفت خام و میعانــات گازی را از طریق پاالیش 
در پاالیشگاه های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت 
تولیــد خود اقدام کرده اند پس از تایید ســازمان برنامه و بودجه 
کشور به مصرف برساند. دولت مجاز است به دستگاه های اجرای 
صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه های دارای اعتبار از محل 
مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین 
بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و 
تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقالبی، شهرداری ها 
و آســتان قدس رضوی و اجــرای طرح های مربوط به توســعه 
نیروگاه های اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه 
میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی 
نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات 
اقدام کند. تایید صالحیت فنی حرفه ای و مالی اشــخاص معرفی 
شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه صرفا توسط وزارت نفت 

انجام می شود.

توجه به واقعیات موجود؛ از مزایای بودجه 1402
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس شــورای اسالمی امروز در دفاع از الیحه بودجه ۱۴۰۲ در 
جلسه علنی امروز مجلس شــورای اسالمی، اعالم کرد: توجه به 
رشد تولید و خنثی سازی تحریم ها و پرداخت بدهی های قبلی 
دولت که طبق قانون ایجاد شــده یکی از نکاتی است که در این 
الیحه به آن توجه شده است. منابع حاصل از واگذاری های دارایی 
های ســرمایه ای مانند نفت، گاز، میعانات و دارایی ها حدود ۳۷ 
درصد رشد داشته که با توجه به خنثی سازی جدی تحریم ها ان 

شاءاهلل محقق خواهد شد.

درآمدهای نفتی پیش بینی شده در الیحه 1402 قابل تحقق 
است

همچنین شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۲ مجلس شــورای اســالمی  در جریان رسیدگی به کلیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ طی اظهاراتی گفت: دولت رقمی حدود ۶۰۴ 
همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می کنیم مشاهده 
می شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است. از نظر منابع 
در بخش درآمدها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی 
و سود شرکت ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی های ما حکایت از 
این دارد که اگرچه ممکن اســت که در برخی از پایه های مالیاتی 
بیش برآوردی وجود داشته باشد اما در برخی از پایه های مالیاتی 
نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است. 
برخی از دوستان گفتند که این الیحه سبب فشار مالیاتی می شود، 
درحالی که این فشار زمانی اســت که نرخ ها افزایش یابد و االن 
نیز هیچ نرخی افزایش نیافته اســت.در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۸۵ دالر 

پیش بینی شده است.

/ بررسی جزییات الیحه بودجه 1402/

صفر تا صد برنامه دولت برای تهاتر دارایی ها و نفت

رئیسی در دفاع از کلیات الیحه بودجه 1402:

تمامی تالش دولت توجه به رشد اقتصادی است
/مالیات بر عایدی سرمایه/

حبس 85 میلیارد دالر پول کشور به 
نفع سوداگران مسکن!

تاثیر امضای توافقنامه تجارت آزاد بر تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا

 توافق از شهریور سال آینده عملیاتی می شود

بازده سرمایه ی باال در بخش مسکن طی دهه های گذشته باعث شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور 
به سمت بخر و بفروشی، سرمایه گذاری و ساخت امالک سرازیر شود. یک حساب سرانگشتی گویای آن است که 
دست کم ۸۵ میلیارد دالر سرمایه در خانه های خالی زمین گیر شده؛ در حالی که سفته بازان و دالالن بازار مسکن 
سال هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.به گزارش ایسنا، متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق 
شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعالم شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد 
تومان را به عنوان میانگین ارزش هر خانه ی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم نقدینگی بلوکه شده در ۲.۵ 
میلیون مسکن خالی )مطابق آمار ۱۳۹۵( به عدد عجیب و قریب ۳ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد که 
تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دالر )با توجه 

نرخ تقریبی دالر ۴۰ هزار تومان(.

آینده برای نفت جذاب تر می شود

اعالم جزییات تازه درباره طرح کاالبرگ الکترونیکاردوغان و رقابت های انتخاباتی ترکیه
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گزیده خبر
عمویی خبر داد

جزییات طرح اقدام متقابل در واکنش به 
مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ارائه توضیحاتی 
درباره جزییات طرح مجلس درمقابله با اقدام اروپایی ها علیه سپاه پرداخت.به 
گزارش ایســنا، ابوالفضل عمویی با اشاره به جلسه فوق العاده امروز کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی گفت: کمیســیون امنیت ملی در ادامه جلسه 
فوق العاده دیروز خود در واکنش به مصوبه پارلمان اروپا، امروز هم جلسه ای را 
تشکیل داد.وی با اشاره به بررسی کلیات طرح واکنش مجلس به اقدام پارلمان 
اروپا گفت: در این چارچوب نمایندگان موضوع گیری های قاطعی را داشــتند و 
جلسه ای غیرعلنی نیز با حضور فرمانده سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه برگزار 
شد و آخرین روندها مورد بررسی قرار گرفت؛ کمیسیون امنیت ملی نیز بیانیه ای 
را آماده کرد که در حال امضا توسط نمایندگان است و امروز در مجلس قرائت 
می شود.سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
کمیســیون امنیت ملی طرحی ۳ ماده ای برای اقــدام متقابل آماده کرده که 
احتماال امروز در مجلس اعالم وصول می شود؛ موضوع این طرح اقدام متقابلی 
است که دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به اجرای آن است. در صورتی که 
طرف اروپایی، مقامات یا نهادهای کشور از جمله نهادهایی که در قانون اساسی 
نام برده شــده اند مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا بسیج مستضعفین را 
در فهرست سازمان های تروریســتی اتحادیه اروپا قرار دهد، واکنش متقابل و 
متناظری صورت خواهد گرفت.وی اضافه کــرد: در مصوبه پارلمان اروپا دیده 
شــده که برخی افراد، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم 
قرار می گیرند و مواردی را نیز در فهرســت سازمان تروریستی قرار داده اند؛ در 
واکنش به این اقدام در طرح پیش بینی شده که در صورت هر اقدامی از طرف 
مقابل، دولت مکلف به تهیه فهرســتی است که مقامات و اشخاص را به عنوان 
تروریســت یا تحت تحریم های مالی قرار دهد یا ورود آن ها به ایران را ممنوع 
می کند.عمویی ادامه داد: همچنین به دنبال تعبیه ســاز و کاری در کشور برای 
موارد نقض حقوق بشر هستیم؛ اقدامات خالف حقوق بین الملل از جمله کشتار 
و نسل کشــی و مواردی که اروپایی ها در آن سابقه ای داشتند، باید ثبت و در 
مراجع بین المللی پیگیری قضایی شــود این موارد هم در این طرح پیش بینی 
شده است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه قطعنامه پارلمان 
اروپا الزام آور نیست، افزود: پارلمان اروپا عمده مصوباتش جنبه مشورتی دارد. 
تصمیم گیر نهایی شــورای اروپاست که فردا نشستی خواهد داشت؛ این سوال 
همچنان مطرح اســت که آیا این قطعنامه در شــورای اروپا مطرح یا تصویب 

می شود یا خیر؟ 

با ۱۶۹ رای موافق و ۵۹ رای مخالف؛
موافقت مجلس با کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات رییس جمهور، رییس سازمان برنامه 
و بودجه، موافقان و مخالفان کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به این الیحه 
رای مثبت دادند.به گزارش اقتصادآنالین، پس از اینکه ســخنگوی کمیسیون 
تلفیق گزارش کمیســیون متبوعش درباره کلیات الیحه بودجه را قرائت کرد ، 
نمایندگان مخالــف موافق نیز نقطه نظرات خود را درباره الیحه مطرح کردند. 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۶۹ رای موافق و ۵۹ رای مخالف در صحن علنی 
مجلس تصویب شــد.پس از آن رییس جمهور طبق آیین نامه داخلی مجلس 
به مدت یک ســاعت به دفاع از کلیات الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ پرداخت.در 
نهایت گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به رأی 
گذاشته شد که نمایندگان با اکثریت آرا آن را به تصویب رساندند.براساس آیین 
نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی فرصت ۱۵ روزه ای برای بررسی 
جزئیات الیحه بودجه و ارائه پیشــنهادات خود به کمیسیون تلفیق دارند. پس 
از آن جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به مدت 

۲ هفته برگزار خواهد شد.

رئیسی در دفاع از کلیات الیحه بودجه 1402:

تمامی تالش دولت توجه به رشد اقتصادی است
رئیس جمهور با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۲ گفت: تمام تالش دولت این بوده است که 
بودجه ۱۴۰۱ را با رشد اقتصادی دنبال کند.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور صبح دیروز با حضور در مجلس شورای اسالمی به منظور 
بررسی کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲، طی سخنانی اظهار داشت: از همه عزیزانی که بودجه 
پیشــنهادی دولت را مورد بررســی قرار دادند و در این فرصت محدود شبانه روز تالش 
کردند تا گزارش را برای صحن مجلس آماده کنند تشکر می کنم. نکته ای که باید عرض 
کنم مربوط به شرایط و وضعیت کشور است که باید خدا را شکر کنیم که علی رغم همه 
دشمنی ها و توطئه ها و فتنه ها، با وجود حضور مردم و مشارکت ملت و صبر ملت دشمن 
ناکام شــد.رئیس جمهور ادامه داد: تحلیل ما از شرایط فعلی آن است که وقتی بر بخش 
قابل توجهی از حاکمیت ما دست می گذارند و آن را مورد سرزنش قرار می دهند به دلیل 

کارهای انقالبی است.

سپاه پاسداران در برخورد با تروریست نقش اول را ایفا می کند
وی با تاکید بر اینکه هیچ ارتش و نیروی مســلحی به اندازه ای که ســپاه پاســداران یا 
تروریست مقابله نکرد و شر آنها را از سر منطقه کوتاه نکرده است عنوان کرد: ارتش های 
منطقه و مســئولین عالی در سراســر منطقه به این موضوع معترف و معتقد هستند که 
ســپاه پاسداران در برخورد با تروریست نقش اول را ایفا می کند. مسئولین عالی سیاسی 
منطقه بارها گفته اند اگر سپاه قدس و حاج قاسم سلیمانی و بسیاری از این همکاری ها 
نبود شرایط در کشورها و منطقه ما شرایط دیگری بود.رئیس جمهور ضمن تشکر و تقدیر 
از سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: معتقد هستم کسانی که می خواهند این سپاه 
مقتدر را بخاطر حرکت انقالبی اش در مبارزه با تروریست و نقش آفرینی آنها در حمایت 
از مردم، مورد سرزنش قرار دهند؛ تالشی مذبوحانه است و مانند محاسبات غرب محکوم 

به شکست خواهد بود.

شاهد رشد قریب 4 درصدی هستیم
رئیسی در ادامه در رابطه با کلیات بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در جلسه قبل به برخی 
از عملکردهای دولت اشاره کردم. در بودجه سال جاری تمام تالش دولت این بوده است 
که بودجه ۱۴۰۱ را با رشد اقتصادی دنبال کند؛ ما قبل از آغاز دولت شاهد چهار دهم رشد 
بودیم و در دهه نود مشکالت بسیاری در این رابطه داشتیم اما در حال حاضر شاهد رشد 
قریب ۴ درصدی هســتیم که بیانگر تالش همه بخش ها و رشد در همه بخش ها است. 
رشد سرمایه گذاری و کاهش تورم و رشد در حوزه تولید نشانه های خوبی است که شاهد 
آن بودیم.وی اضافه کرد: ما ۵ درصد رشد تولید و بیش از ۵ درصد رشد تجهیزات تولید 
را که زمینه رشــد هست شاهد هستیم. رشد اشتغال و کاهش بیکاری نشانه های خوبی 
است که سمت و سوی دولت در جهت تحقق بودجه ۱۴۰۱ و تمام برنامه های دولت است.

افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی
رئیس جمهور افزود: ما علی رغم همه تحریم ها و تهدیدها شاهد افزایش صادرات نفت خام 
و میعانات گازی و دسترسی به منابع ارزی هستیم و دولت توانسته علی رغم دور زدن و 
خنثی سازی تحریم ها به منابع ارزی دست پیدا کند.رئیس جمهور با اشاره به اینکه تالش 
شــد استفاده از تنخواه خزانه صورت نگیرد، بیان کرد: قرار بود استقراض از بانک مرکزی 
صورت نگیرد و علی رغم خوفی که در این راستا وجود داشت ما با وجود افزایش یارانه های 

نقدی دچار استقراض نشدیم و این موفقیت دولت است.

زیرساخت ها برای کاالبرگ آماده شد است
رئیســی گفت: زمانی که در ابتدای سال جاری قانون در زمینه کاالبرگ تصویب می شد، 
زیرســاخت آن آماده نبود و عزیزان مجلس هم در جریان قرار گرفتند و تالش بســیاری 
صورت گرفت و اخیرا زیرســاخت ها برای کاالبرگ آماده شــد و کار آن در استان هایی 
آماده شــده و نتیجه آن در اختیار مجلس و مردم قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: تالش 
برای تحقق درآمدها چه در حوزه نفت و در حوزه مالیات به ویژه نسبت به آنهایی که فرار 
مالیاتی داشتند به گونه ای بود که درآمدهای مالیاتی به صورت کامل تحقق یابد. در سال 
جاری با همکاری مجلس نسبت به کارهایی که سالها به تعویق افتاده بود اقداماتی صورت 
گرفت.رئیس جمهور با اشاره به نمونه ای از اقدامات دولت با همراهی مجلس در سال جاری 
اظهار کرد: تعرفه گذاری خدمات پرستاری، رتبه بندی معلمان، بازنشستگان و مطالبی از 
این دست با کمک مجلس و علی رغم همه محدودیت های بودجه ای مواردی که با تاخیر 
ده ساله مواجه شده بود، تحقق پیدا کرد.رئیسی تاکید کرد: در حوزه صنعت، ارزش افزوده 
این بخش در ۶ ماهه اول سال معادل ۵ درصد است که از سال ۹۶ تا کنون بی سابقه است 
و رشد بخش صنعت در شش ماهه اول معادل ۹/۴ است و در ۶ فصل متوالی رشد بخش 
معدن منفی ۷ دهم درصد بوده و اکنون مثبت شــده اســت. شاخص تولید شرکت های 
صنعتی و معدنی بورسی در پاییز امسال ۶ تا ۷ درصد رشد داشته در حالی که این شاخص 
در گذشته صفر بوده است.وی خاطرنشان کرد: در افزایش تولیدات صنعتی که نگرانی شما 
مجلسیان و مردم است؛ برای مثال در حوزه تولید خودرو انواع سواری ۱۳ درصد، وانت ۵۴ 
درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون ۱۵۷ درصد و تولیدات پتروشــیمی ۸ درصدو در حوزه 
تولید لوازم خانگی نیز رشد داشته ایم که اینها همه نشانه رشد تولید در این حوزه ها است.

رئیس جمهور بیان کرد: احراز رتبه هفتم تولید فوالد در جهان در آبان ماه جای نشانه های 
رشد تولید است. در رابطه با تولید گام های خوبی در حال برداشته شدن است و این گام ها 
نشان دهنده اراده ای است که باید تولید در کشور رشد پیدا کند. چند سال است رهبری 

معظم انقالب در شعار سال رشد تولید را مورد تاکید قرار می دهند.

افزایش 1۷ درصدی ارزش تجارت کشور
رئیســی با اشاره به رشــد در حوزه اشتغال و دانش بنیان در کشــور گفت: افزایش ۱۷ 
درصدی ارزش تجارت کشــور در ده ماهه در مقایسه با سال قبل و افزایش ۱۹ درصدی 
صادرات غیرنفتی و افزایش واردات کاالهای سرمایه ای و سایر موارد هر کدام بیانگر رشد 

و پیشرفت است.

وعده دولت برای ایجاد یک میلیون شغل تحقق یافته است
وی افزود: نســبت به اشتغال، آنچه دولت برای ایجاد یک میلیون شغل قول و وعده داده 
اســت طبق مســتندات، کد ملی و کد بیمه و محل اشتغال تحقق یافته و قریب به یک 

میلیون شغل به حمداهلل محقق شده است که البته آن را کافی نمی دانیم و همه دستگاه 
ها باید برای اشــتغال تالش کنند.رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت در حوزه کشاورزی 
تصریح کرد: با رشد ۱۷ درصدی تولید غالت و رسیدن به ۲۱ میلیون، تن بهبود وضعیت 
تجاری در این رابطه را داشــتیم؛ یعنی رســیدن صادرات از ۱۶ میلیون تن به حدود ۲۰ 
میلیون تن. افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم و افزایش ۷۱ درصدی شرکت های 
دانش بنیان بخش کشاورزی از این دست است.رئیسی عنوان کرد: طبق تاکید رهبری در 
حوزه شعار سال، تالش دولت بر این بوده است که هم در حوزه تولید و هم در کار دانش 
بنیان رشد حاصل شود. ما در حوزه کشاورزی بیش از ۷۰ درصد رشد شرکت های دانش 
بنیان را داریم.رئیســی گفت: تالش شده اســت تا در بودجه ۱۴۰۲، سیاست های برنامه 
هفتم و ســند آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان 
ســاخت: در بودجه ۱۴۰۲ از درج احکام غیر مرتبط بودجه اجتناب شده است. همچنین 
احکام دائمی در بودجه نیامده و جدا شده است. بنابراین احکام دائمی به صورت جداگانه 
و احکام ســنواتی به صورت جداگانه در بودجه مدنظر بوده است. در عین حال در بودجه 
ســال آینده، تمام منابع و مصارف به صورت شفاف درج شده است که از نکاتی است که 
مورد تاکید قرار گرفته است.وی اظهار داشت: بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداخت ها، 
کاهش تورم، صرفه جویی در هزینه ها، حمایت از بازار ســرمایه و مردمی که خواســتار 
حمایت هســتند، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مودیان جدید و جلوگیری از فرار 
مالیاتی، توجه به بهداشت و درمان، رشد اقتصادی و اشتغال افزایی در بودجه سال آینده 

مورد توجه واقع شده است.

خدمات حمایتی در بودجه سال آینده افزایش یافته است
رئیسی خاطر نشان ســاخت: خدمات حمایتی در بودجه سال آینده افزایش یافته است. 
همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، توجه به بهداشت و درمان، توجه به رشد اقتصادی 
از محورهای بودجه ســال ۱۴۰۲ است.وی ادامه داد: در موضوع مهم اشتغال، فعال شدن 
صندوق های عدالت و پیشرفت در همه استان ها را خواهیم داشت. در این زمینه استان ها 
می توانند از درآمدهای اســتانی، برای تکمیل و افتتاح پروژه های عمرانی نیمه تمام، در 
استان های خود استفاده کنند.رئیس جمهور تصریح کرد: در این بودجه تمرکززدایی مورد 
توجه واقع شــده است؛ در عین حال در بودجه ۱۴۰۲ تأمین یارانه نقدی یا کاال پرداخت 
الکترونیک معادل ۳۶۰ همت خواهد بود. همچنین تأمین یارانه نان و رشد ۲۰ درصدی 
حقوق شاغالن و بازنشســتگان در بودجه ۱۴۰۲ صورت خواهد گرفت.وی افزود: تعیین 
حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی برای شاغلین و بازنشستگان و نیز تعیین معافیت مالیاتی 
تا ۷ میلیون تومان، کاهش تعرفه گمرکی نهاده های دامی و کاالهای اساسی از ۴ درصد به 

یک درصد از دیگر بخش های بودجه سال آینده است.

تاخیری در زمینه واردات خودرو وجود نداشته است
رئیســی در بخش خودرو اظهار داشــت: پیش بینی برای واردات خودرو و کاهش تعرفه 
واردات خودرو صورت خواهد گرفت. اولویت ما تولید خودرو با کیفیت داخلی اســت اما 
برخی کمبودها را با واردات خودرو تأمین خواهیم کرد. در این زمینه طرح مجلس در زمینه 
واردات خودرو تصویب شده و به مجمع تشخیص مصلحت رفت. با تصویب مجمع تشخیص 
مصلحت و ابالغ آن به دولت، کار آیین نامه نویسی برای واردات خودرو انجام گرفته است. 
با تصویب آیین نامه، واردات خودرو اجرایی خواهد شــد. تاخیری در زمینه واردات خودرو 

وجود نداشته و عملیات واردات خودرو مدنظر قرار گرفته است.

اختصاص 31 میلیارد تومان بودجه برای صندوق های استانی
وی در ادامه اذعان داشــت: ۳۱ هزار میلیارد تومان برای صندوق همه استان ها اختصاص 
یافته است تا بتوانند برای ایجاد اشتغال از آن استفاده کنند که معادل هزار میلیارد تومان 
برای هر اســتان است. این بودجه برای ایجاد اشــتغال در نظر گرفته شده است و مازاد 
دیگر درآمدهای اســتان ها است. همچنین پیش بینی شده تا مازاد درآمدهای هر استان 
اعــم از حقوق دولتی، معادن و دیگر درآمدهای اســتانی در این صندوق قرار گیرد، تا در 
محل کمک به اشتغال و اتمام پروژه های نیمه تمام هزینه شود.رئیسی با اشاره به افزایش 
اعتبارات تملک دارایی به میزان ۲۶ درصد در الیحه بودجه، تصریح کرد: پیش بینی تأمین 
ســرمایه از محل تهاتر دارایی ها و تهاتر نفت برای تولید در بودجه ســال آتی مدنظر قرار 
دارد. همچنین پیش بینی ۵۴۰ همت برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی در بودجه 
سال آتی لحاظ شده است. این نکته بسیار مهمی است چرا که پیشرفت و رشد اقتصادی 
در گرو سرمایه گذاری و افزایش بهره وری است.حجت االسالم ابراهیم رئیسی گفت: تالش 
شــده است تا در بودجه ۱۴۰۲، سیاست های برنامه هفتم و سند آمایش سرزمینی مورد 
توجه قرار گیرد.رئیس جمهوری در ادامه خاطر نشان کرد: از درج احکام غیر مرتبط بودجه 

اجتناب شده اســت. همچنین احکام دائمی در بودجه نیامده و جدا شده است. بنابراین 
احکام دائمی به صورت جداگانه و احکام سنواتی به صورت جداگانه در بودجه مدنظر بوده 
است. در عین حال در بودجه سال آینده، تمام منابع و مصارف به صورت شفاف درج شده 
اســت که از نکاتی است که مورد  تأکید قرار گرفته است.وی اظهار داشت: بهبود معیشت 
مردم، عدالت در پرداخت ها، کاهش تورم، صرفه جویی در هزینه ها، حمایت از بازار سرمایه 
و مردم که خواستار حمایت هستند، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مودیان جدید و 
جلوگیری از فرار مالیاتی، توجه به بهداشــت و درمان، رشد اقتصادی و اشتغال افزایی در 
بودجه سال آینده مورد توجه واقع شده است.رئیسی خاطر نشان ساخت: خدمات حمایتی 
در بودجه ســال آینده افزایش یافته است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، توجه به 
بهداشت و درمان، توجه به رشد اقتصادی از محورهای بودجه سال ۱۴۰۲ است.وی ادامه 
داد: در موضوع مهم اشتغال، فعال شدن صندوق های عدالت و پیشرفت در همه استان ها را 
خواهیم داشت. در این زمینه استان ها می توانند از درآمدهای استانی استفاده برای تکمیل 
و افتتاح پروژه های عمرانی نیمه تمام، در استان های خود استفاده کنند.رئیس جمهوری 
تصریح کرد: در این بودجه تمرکز زدایی مورد توجه واقع شده است. در عین حال در بودجه 
۱۴۰۲ تأمین یارانه نقدی یا کاال پرداخت الکترونیک معادل ۳۶۰ همت و نیز تأمین یارانه 
نان، رشد ۲۰ درصدی حقوق حقوق شاغالن و بازنشستگان صورت خواهد گرفت.وی افزود: 
تعیین حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی برای شاغلین و بازنشستگان و نیز تعیین معافیت 
مالیاتی تا ۷ میلیون تومان، کاهش تعرفه گمرکی نهاده های دامی و کاالهای اساسی از ۴ 

درصد به یک درصد از دیگر بخش های بودجه سال آینده است.

اولویت ما تولید خودروی با کیفیت داخلی است
رئیسی اظهار داشت: پیش بینی برای واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو صورت 
خواهد گرفت. اولویت ما تولید خودروی با کیفیت داخلی اســت اما برخی کمبودها را با 
واردات خودرو تأمین خواهیم کــرد. در این زمینه طرح مجلس در زمینه واردات خودرو 
تصویب شده و به مجمع تشخیص مصلحت رفت. با تصویب مجمع تشخیص مصلحت و 
ابالغ آن به دولت، کار آیین نامه نویسی برای واردات خودرو انجام گرفته است. با تصویب 
آیین نامه، واردات خودرو اجرایی خواهد شــد. تاخیری در زمینــه واردات خودرو وجود 
نداشته و عملیات واردات خودرو مدنظر قرار گرفته است.وی اذعان داشت: ۳۱ هزار میلیارد 
تومان برای صندوق همه اســتان ها اختصاص یافته است، تا بتوانند برای ایجاد اشتغال از 
آن استفاده کنند که هزار میلیارد تومان برای هر استان می شود. این بودجه برای ایجاد 
اشــتغال در نظر گرفته شده است و مازاد دیگر درآمدهای استان ها است. همچنین پیش 
بینی شــده تا مازاد درآمدهای هر اســتان اعم از حقوق دولتی معادن و دیگر درآمدهای 
استانی در این صندوق قرار گیرد تا در محل کمک به اشتغال و اتمام پروژه های نیمه تمام 
هزینه شود.رئیسی با اشاره به افزایش اعتبارات تملک دارایی به میزان ۲۶ درصد در الیحه 
بودجه، تصریح کرد: پیش بینی تأمین ســرمایه از محل تهاتر دارایی ها و تهاتر نفت برای 
تولید در بودجه سال آتی مدنظر قرار دارد. همچنین پیش بینی ۵۴۰ همت، سرمایه گذاری 
شــرکت های دولتی در بودجه سال آتی لحاظ شده است. به واقع این نکته بسیار مهمی 

است چرا که پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو سرمایه گذاری و افزایش بهره وری است.

کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی
رئیسی بیان کرد: ۷ درصد مالیات واحدهای تولیدی کاهش خواهد یافت. در عین حال ۱۵ 
هزار میلیارد تومان از منابع دولت به صندوق تثبیت سرمایه، در بودجه سال آتی در نظر 
گرفته شده است. صندوق تثبیت سرمایه کمک بزرگی به بازار سرمایه خواهد کرد.وی ادامه 
داد: در ایــن الیحه ۱۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی برای یارانه دارو، اختصاص پیدا 
کرده اســت. در عین حالی که شاهد رشد ۴۳ درصدی اعتبارات بخش سالمت در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.رئیس جمهور با اشاره به تأمین منابع برای ساخت مسکن 
در بودجه ســال آینده، بیان کرد: موضوع تأمین زمین برای پروژه های احداث مسکن در 
الیحه بودجه و برای نهضت مسکن، پیش بینی شده است.رییسی اظهار داشت: در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲، مغایرتی بین درآمد و هزینه ها وجود نخواهد داشت و تمام تالش ما 
هم در سال گذشته و هم در سال جدید بر این مبنا بوده است، که مغایرتی بین درآمد و 
هزینه های بودجه ایجاد نشود، زیرا موضوع کسری بودجه امر پسندیده ای نیست و حتما 
آثار تورمی در پی دارد.وی با بیان اینکه درآمدها در الیحه بودجه به نحوی تنظیم شده که 
ریســک درآمدها به حداقل برسد، اظهار داشت: ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید که قابل 
پیش بینی نباشد اما تالش شده که این ریسک در منابع، به حداقل برسد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه تالش شده است در بودجه سال بعد، تکالیف بانک ها به حداقل برسد اظهار 
داشت: مدیریت بر بودجه بانک ها و بازار سرمایه از جمله نکات مورد  تأکید در بودجه است. 
همچنین دولت در این الیحه موضوع ۴۰ درصد از ســهم خود از صندوق توسعه ملی را 
در الیحه بودجه ذکر نکرده اســت. موضوعی که در ســال های گذشته مورد استفاده قرار 

می گرفت، اما برای سال جدید از آن استفاده نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: عمده افزایش درآمدها در بخش مالیات ها و حوزه مؤدیان جدید و جلوگیری 
از فرار مالیاتی اســت. ضمن آنکه به واقع یــک بخش از این هزینه ها، مربوط به حقوق و 
دســتمزد بوده و بخش دیگری از آن مربوط به ۱۵۰ همتی است که از هدفمندی در آن 
قرار گرفته است و موجب افزایش هزینه ها شده است.رئیسی با اشاره به اینکه هزینه های 
الیحه بودجه بیشتر از ۲۱ الی ۲۲ درصد نیست  تأکید کرد: وی در ادامه با اشاره به چند 
نکته محوری در قالب برنامه اقتصادی دولت، بیان کرد: ۴ محور را در بودجه مد نظر قرار 
داده ایم. مسکن، تغذیه و معیشت و سفره، خودرو و حوزه سالمت. اینها ۴ برنامه مورد  تأکید 
دولت محســوب می شود. دولت در این بخش ها یک برنامه کوتاه مدتی را مدنظر دارد. در 
چند روز آینده دراین خصوص مفصل تر ســخن خواهم گفت. ضمن آنکه برنامه های دراز 

مدتی برای این چهار محور طبق برنامه هقتم داریم.

کاهش نرخ ارز و سکه در آینده
وی افزود: وضعیت قیمت ارز، ســکه و گرانی ها در کشور کاهشی خواهد شد. با توجه به 
منابع و ظرفیتی که در کشور موجود است، آینده کشور روشن است. آمارها در کشور نشان 
دهنده رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد تولید و رشد اشتغال است. هرچند دشمن 
نمی خواهد این رشد را ببیند، اما با همت مردم و مسئوالن نظام این رشد محقق خواهد 
شد و زمینه هرگونه یأس و ناامیدی در جامعه از بین خواهد رفت.رئیسی  تأکید کرد: پیامی 

که باید از مجلس و نمایندگان صادر شود.

وزیر امور خارجه گفت: بنابر اظهارات رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، غربی ها به دنبال 
اجرای این قطعنامه نیســتند اما اگر اروپــا مواضعش را تغییر ندهد احتمال انجام 
هر اقدام تقابلی متصور اســت.به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان در 
خصوص اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اظهار داشت: 
ما از ماه ها قبل تالش هایی را داشــتیم که اتحادیه اروپا مسیر و دیدگاه خودش را 
اصالح کند، نتیجه و خروجی کار این شــد که آنها به این جمع بندی رسیدند که 
در اتحادیه اروپا این موضوع مطرح نشــود چراکه مصوبات شورای وزیران اتحادیه 

اروپا برای خودشــان الزام آور است اما آنها در سطح پارلمان اروپا برای اینکه یک 
نمایشــی اجرا کنند، این قطعنامه را تصویب کردند.وی در گفت وگویی یادآور شد: 
اقدام امروز مجلس و طرحی که دولت را ملزم و در عین حال نیروهای نظامی اروپا 
را به عنوان ارتش تروریســتی قلمداد می کند، یک اقدام مقابله ای اســت. البته در 
شــکل آرایش نظامی نیروهای نظامی منطقه نیز تغییرات عمیقی دارد و تأثیرات 
مهمی را خواهد داشــت.امیرعبداللهیان تصریح کرد: با توجه به گفت وگوهایی که 
با آقای بورل و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا داشتم، آنها اظهار داشتند که به دنبال 

اجرای این قطعنامه نیســتند و این قطعنامه 
صرفاً بیان احساسات بخشــی از احساسات 
نمایندگان پارلمان اروپاست.وزیر امور خارجه 
در پاسخ به این پرســش که احتمال خروج 
ایران از NPT یا اخراج بازرســان آژانس جزو 
رفتارهای تقابلی ایران خواهد بود، گفت: اگر 
تعداد اندکی از رهبران سیاسی اروپا از جمله 
وزیر خارجه آلمان که واقعاً هیچ تجربه ای در 

حوزه دیپلماسی ندارند و امروز تنها در رأس دستگاه دیپلماسی کشورهای اروپایی 
قرار گرفته اند، در مسیر عقالنیت حرکت نکنند و مواضع خود را اصالح نکنند، هر 

احتمالی متصور است.

امیرعبدالهیان مطرح کرد؛

 NPT احتمال خروج ایران از
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گزیده خبر

اعالم جزییات تازه درباره طرح کاالبرگ 
الکترونیک

مجری طرح کاالبرگ الکترونیک گفت: هم اکنون خانوارهایی که یارانه بگیر 
هستند و حساب یارانه آنها در اســتان هرمزگان افتتاح شده، مشمول این 
طرح می شوند.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، حمید فرداد مجری در یک 
برنامه تلویزیونی با اشاره به نحوه استفاده از کاالبرگ الکترونیکی گفت: بعد 
از مصوبه مجلس نسبت به اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک در صورت حذف 
ارز ترجیحی، ریاســت جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ 
کردند، بدون هیچ گونه شــتابزدگی طرح اجرا شــود.وی افزود: امروز شبکه 
ملی ارتباطات در کشــور ایجاد شده و این امکان به وجود آمده که هر مقدار 
کاالی اعتباری برای کدملی های مختلف آحاد جامعه تخصیص داده شــود.

فرداد بیان کرد: هم اکنون خانوارهایی که یارانه بگیر هستند و حساب یارانه 
آنها در استان هرمزگان افتتاح شده است، مشمول این طرح می شوند.مجری 
طرح کاالبــرگ الکترونیک گفت: خانوارهایی کــه یارانه دریافت می کنند، 
می توانند برای مشــاهده  میزان اعتبار و اقالم کاالیی مصوب با تلفن همراه 
سرپرست خانوار، کد دستوری #۲۸*۷۸۸* را شماره گیری کنند و یا مراجعه 
به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir از میزان اعتبار خود مطلع شوند.وی افزود: 
در این طرح اعتبار روی کدملی افراد درنظر گرفته شــده است. به عبارتی 
افراد می توانند با همه کارتهای بانکی که متعلق به سرپرســت خانوار است 
از اعتبارشــان در فروشگاه های مجاز استفاده کنند.فرداد با بیان اینکه مبلغ 
اعتبار به میزان یارانه است، گفت: در حال حاضر دولت به منظور حمایت از 
سبدغذایی خانوار این تصمیم را اتخاذ کرده که مردم بتوانند با اعتبار یارانه، 
۱۰ قلم کاالی اساسی را یک ماه زودتر خریداری کنند.مجری طرح کاالبرگ 
الکترونیک گفت: شیر بطری یک لیتری کم چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی، 
ماســت دبه ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب، مرغ کشــتار روز، تخم مرغ کیلویی، 
روغن مایع پخــت و پز ۸۱۰ گرمی، ماکارونی ۷۰۰ گرمی رشــته ای، قند 
شکسته فله ای، شکر ســفید فله ای و برنج، ۱۰ قلم کاالی اساسی مشمول 
طرح کاالبرگ الکترونیکی است.وی با تأکید بر اینکه قیمت کاالها بر مبنای 
شهریور ۱۴۰۰ مالک عمل قرار گرفته شده است، تصریح کرد: در طول دوره 
طرح، در صورت افزایش احتمالی قیمت کاالها، سهم پرداختی خانوار از این 
سبد ثابت درنظر گرفته شده و مابه التفاوت آن با اعتبار یارانه تأمین می شود.

فــرداد ادامه داد: مردم برای خرید اقالم کاالیی این طرح می توانند آزادانه و 
به ســلیقه خود هر نشان تجاری را انتخاب و خریداری کنند و مابه التفاوت 
قیمت کاالی انتخابی را باید خودشــان پرداخــت کنند، همچنین مردم با 
مراجعه به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir می توانند لیست کاالهای مشمول 
طرح کاالبرگ الکترونیکی را مشاهده کنند.مجری طرح کاالبرگ الکترونیک 
گفت: در این طرح احتمال احتکار کاالها امکان پذیر نیست، چراکه هم اکنون 
فروشنده، به عنوان مثال روغن را با همان قیمت ۶۲ هزار تومان به مشتری 
می فروشــد و در این حالت قیمت دســتوری یا دو نرخی شدن کاال صورت 
نگرفته است بلکه فقط جهت پرداخت آن تغییر کرده است.فرداد ادامه داد: 
این امکان فراهم شده است که تمام اعتبار خود را مبتنی بر اختالف قیمتی 
ارائه شــده در جدول خریداری کند.مجری طرح کاالبرگ الکترونیک گفت: 
زیرساخت اجرای طرح برای عضویت بیش از فروشگاه های کشور فراهم شده 
است و در چند روز آینده همه فروشگاه های استان هرمزگان طبق زمانبندی 
عضو این سامانه می شــوند.فرداد اضافه کرد: در دو_سه روز ابتدایی اجرای 
طرح، حدود ۲ هزار تراکنش خرید انجام شده است که تقریبا از اعتبارشان 
اســتفاده کرده اند.وی با بیان اینکه در این طرح هیچ گونه محدودیتی برای 
عضویت فروشگاه ها وجود ندارد، گفت: فروشگاه ها برای عضویت در سامانه 
با مراجعه به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir برنامه کاربردی »شما« را نصب 
کنند و قســمت پنل فروشنده حتما اطالعات و موقعیت جغرافیایی خود را 
ثبت کنند.مجری طرح کاالبرگ الکترونیک با بیان اینکه ثبت نام در سامانه 
و نصب دســتگاه برای فروشــندگان هزینه ای در بر ندارد، تصریح کرد: در 
این طرح ســه صنف فعالیت دارد؛ فروشگاه های زنجیره ای به دلیل داشتن 
صندوق فروشــگاهی فقط برنامه هایشان را به روزرسانی می کنند، لبنیات و 
پروتئین فروشــی ها نیاز به دستگاهی ندارند فقط سفر مشتری و فروشنده 
را به روزرســانی می کنند، ســوپرمارکت  و خواربار فروشی هایی که دستگاه 
کارتخوان دارند ولی صندوق فروشــگاهی ندارند شرکت های پرداختی که 
متصل به شــبکه ملی اعتبار هستند یک بارکدخوانی را به صورت مستقیم 
به دســتگاه کارتخوان این فروشــگاه ها متصل می کنند و آنها هم مشمول 
اجرای این طرح می شوند.فرداد اظهار کرد: مقدمات اجرای طرح در سراسر 
کشــور فراهم شده است و با ارزیابی ابعاد مختلف طرح کاالبرگ الکترونیک 
به تدریج در تمام استانها اجرایی می شــود.وی با تأکید بر اینکه استفاده از 
کاالبرگ اختیاری است، تصریح کرد: کسانی که خواستند می توانند از مبلغ 
نقدی یارانه و یا کاال اســتفاده کنند، همچنین این امکان فراهم شده و این 
اختیار به افراد داده شده که هم بتوانند به صورت نقدی و هم به صورت کاال 
این یارانه را دریافت کنند.مجری طرح کاالبرگ الکترونیک گفت: درصورت 
افزایش احتمالی قیمت کاالها، ستاد اقتصادی دولت تصمیمات الزم را اتخاذ 

خواهد کرد.

آماده همکاری های علمی با دانشگاه های 
نیکاراگوئه هستیم
دکتــر مریم بردبار در دیدار با رئیس شــورای ملی 
دانشــگاه های نیکاراگوئه کــه در حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری برگزار شد آمادگی این دانشگاه 
برای همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز علمی 
و تحقیقاتی نیکاراگوئه را اعالم کرد.به گزارش روابط 

عمومی دانشگاه حضرت معصومه )س( دکتر بردبار در گفتگو با رئیس شورای 
ملی دانشگاه های نیکاراگوئه با اشاره به رشته های علوم انسانی و هنر موجود 
در دانشگاه گفت: این دانشگاه می تواند همکاری های مطلوبی در حوزه های 
 مربوطه با رشته های موجود با مراکز علمی و تحقیقاتی نیکاراگوئه داشته باشد.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه )س( اختصاص این دانشگاه به بانوان و نگاه 
ویژه فعالیت های دانشگاه به مقوله زن و خانواده را مورد توجه قرار داد و اظهار 
داشت: همکاری این دانشگاه با مراکز علمی و تحقیقاتی نیکاراگوئه و تمرکز 
 بر بحث مطالعات زن و خانواده می تواند نتایج قابل توجهی داشــته باشد.

دکتر بردبار از ورود دانشگاه حضرت معصومه )س( به حوزه فناوری های نوین 
نظیر هوش مصنوعی و تولید محتواهای دیجیتالی و رسانه ای در آینده ای نزدیک 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد ارتباط علمی این دانشگاه با دانشگاه های سایر 
 کشورها بتواند افق های جدیدی در این موضوعات برای بانوان ترسیم نماید.

وی در پایان سخنان خود دانشگاه حضرت معصومه )س( را مکان مناسبی 
برای برای ادامه تحصیل بانوان کشور نیکاراگوئه در کشور ایران معرفی کرد 
و گفت: بانوان نیکاراگوئه ای می توانند با تحصیل در دانشگاهی ویژه آنان در 

شهر قم به تحصیل علم، دانش و معرفت مشغول شوند.

در گفت وگوی مطرح شد:
جزییات ممانعت آمریکا برای ورود 

دالر از عراق به ایران
دبیــر اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشــت: اصل خبر یعنی 
محدودیــت عرضه دالر و تبدیل حواله دینــاری به دالر را تایید 
می کنــم اما این موضوع ارتباطی با نقل و انتقال به ایران ندارد و 
محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی کند.جهانبخش سنجابی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، در واکنش به خبر ممانعت 
آمریکا برای ورود دالر از عراق به ایران، گفت: خبری که در فضای 
رسانه ای ایران منتشر شــده است با اصل خبر تفاوت دارد. اصل 
موضوع این است که فدرال رزرو آمریکا محدودیتی های جدیدی 
بــرای تبدیل حواله های دینار بــه دالر  برای ۱۵ بانک  خصوصی 
عراق در نظر گرفته اســت.وی ادامه داد:  تبدیل دینار به دالر در 
عــراق باید زیر نظر فدرال رزرو آمریکا باشــد این موضوع عرضه 
دالر در بــازار عراق را کاهش می دهد؛ به بیــان دیگر وقتی ۱۵ 
بانک از شبکه بانکی کشور دچار محدودیت می شوند اما از سوی 
دیگر تقاضا ثابت اســت این موضوع باعــث افزایش نرخ دالر در 
بازار عراق می شود.به گفته دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ؛ 
شــاخص برابری یک دالر در برابر دینار عراقی ۸ تا 9 درصد رشد 
کرده است. پیش از این  محدودیت، ۱۴۸ هزار دینار عراقی معادل  
۱۰۰ دالر آمریکا بود و امــروز ۱۶۰ هزار دینار عراقی ۱۰۰ دالر 
آمریکا می شــود. به عبارت دیگر هر دالر هزار و ۶۰۰ دینار است.

وی با بیــان اینکه دالر در بازار آزاد ایــران تابعی از نرخ دالر در 
بازارهای جنبی از جمله کابل و عراق به ویژه سلیمانیه است، افزود: 
محدویت ها برای تبدیل حواله های دینار به دالر باعث رشد قیمت 
دالر  در بازار آزاد شــده است.مصوبه فدرال رزرو آمریکا و کاهش 
عرضــه دالر در بانک های غیردولتی عراق به معنی کاهش عرضه 
فیزیکی دالر در بازار ایران  است و از آنجایی که تقاضا ثابت بوده 
افزایش قیمت به دنبال دارد. همچنین تغییری در نرخ شــاخص 
برابری دالر و ریال انجام نشــده اســت از این رو دالر تابع قیمت 
این بازار می شود.وی تاکید کرد: من اصل خبر  یعنی محدودیت 
عرضه دالر و تبدیل حواله دیناری به دالر را تایید می کنم اما این 
موضوع ارتباطی با نقــل و انتقال به ایران ندارد و محدودیتی در 
این زمینه ایجاد نمی کند. ســنجابی در پاسخ به این پرسش که 
آیا ایــن مصوبه می تواند در کنترل  پولشــویی تاثیری بگذارد؟ 
گفت: به نظر می رســد که این قانون ارتباطی با پولشویی ندارد 
در واقع این مســئله نوعی تحریم  هوشــمند است. این مجموعه 
اقدامات آمریکایی دو هدف را دنبال می کند نخست، شبکه نقل 
و انتقاالت ما را از محل ارز ناشی از صادرات و تامین ارز فیزیکی 
و تبدیــل ریال به دالر با توجه به حجم مســافرت های دوجانبه 
کاهــش می دهد و تامین ارز فیزیکــی را تحت تاثیر قرار بدهند 
کــه افزایش قیمت دالر را به همراه دارد و نکته دوم این اســت 
که بخواهند یکســری سوداگری را کنترل کنند پس این مسئله 
ارتباطی با پولشویی ندارد.این فعال اقتصادی با بیان اینکه عرضه 
دالر ســازوکار خاص خود را دارد، خاطر نشان کرد: اصل موضوع 
این اســت که این محدودیت تامیــن ارز فیزیکی بازار ایران را با 
چالــش مواجه می کند. قیمت ها در عراق تابعی از دالر هســتند 
چراکــه عراق یکی از بزرگترین واردکنندگان در جهان اســت و 
هزینه های مصروفه مردم بر پایه دالر اســت و این تغییر قیمت 
دینار به دالر قیمت تمام شده مصرف کنندگان را افزایش می دهد. 

/مالیات بر عایدی سرمایه/

حبس ۸۵ میلیارد دالر پول کشور به نفع سوداگران مسکن!
بازده سرمایه ی باال در بخش مسکن طی دهه های گذشته باعث 
شــده تا بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور به سمت بخر 
و بفروشی، ســرمایه گذاری و ساخت امالک ســرازیر شود. یک 
حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دالر 
سرمایه در خانه های خالی زمین گیر شده؛ در حالی که سفته بازان 
و دالالن بازار مسکن سال هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف 
هستند.به گزارش ایسنا، متوســط قیمت هر واحد مسکونی در 
مناطق شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و 
میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعالم شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد تومان را به 
عنوان میانگین ارزش هر خانه ی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم 
حجم نقدینگی بلوکه شده در ۲.۵ میلیون مسکن خالی )مطابق 
آمــار ۱۳9۵( به عدد عجیب و قریب ۳ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد 
تومان می رسد که تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در 
آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دالر )با توجه 

نرخ تقریبی دالر ۴۰ هزار تومان(.

احتکار مسکن؛ ابرچالش اقتصاد ایران
اگرچه در ســال های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت ها برآوردها از 
نحوه ی کسب سود از بازار امالک تغییر کرده و به سمت مناطق 
میانی و کم برخوردار شهرها سوق یافته، تولید، احتکار و عرضه ی 
بیش از حــد امالک بزرگ، لوکس و الکچــری نه تنها معضلی 
برای ســرمایه گذاران، بلکه به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل 

شــده است.بررسی ها نشان می دهد حدود ۶۵ درصد واحدهای 
عرضه شــده به بازار مسکن شهر تهران را خانه های با متراژ بیش 
از ۱۰۰ متر تشــکیل داده اند در حالی که سهم این گروه متراژی 
از معامــالت قطعی در آذرمــاه ۱۴۰۱ فقط  ۲۵.۸ درصد بود. در 
واقــع از یک طرف با عدم دیدار عرضــه و تقاضا و از طرف دیگر 
بــا حبس نقدینگی در امالک بزرگ متــراژ مواجهیم. طبق آمار 
سال ۱۳9۵ در اســتان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. 
جهش های ادواری قیمت مســکن و قابلیت همترازی آن با تورم 

عمومی در کنار بی توجهی به پایه های مالیاتی در بخش امالک، 
بازار مســکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه ها 

تبدیل کرده است.

مالیات خانه های خالی کمتر از 1.5 میلیارد تومان!
با همــه ی این اوصاف مالیات بر عایدی ســرمایه هنوز شــکل 
اجرایی به خود نگرفته و مالیات دریافت شــده از خانه های خالی 
رقم ناچیزی را شــامل می شود. بر اســاس آماری که ۱9 آذرماه 

امسال ارایه شد درآمد حاصل از مالیات خانه های خالی در هشت 
ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده 
اســت.طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی )مالیات بر عایدی 
ســرمایه( پس از کش و قوس های فراوان، باالخره پنجم خرداد 
۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس رسید و اوایل دی ماه ۱۴۰۱ 
به صحن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب رسیده و برخی 
از مواد برای بررسی بیشتر به کمیســیون اقتصادی ارجاع شده 
اســت. با این وجود به نظر نمی رسد که این طرح به زودی شکل 

اجرایی به خود بگیرد.

بیش از ۷0 درصد معامالت مسکن از نوع سوداگری است
ابوالحســن میرعمادیـ  کارشــناس بازار  مسکن می گوید: طی 
دهه های گذشــته بازار مســکن تقریبا ۱۰ برابر بیش از ســایر 
دارایی های ثابت رشــد کرده و بازارهای موازی را پشــت ســر 
گذاشته است. امروزه مسکن به جای این که کاالی مصرفی باشد، 
کاالی سرمایه ای شده و در این بین واسطه ها و دالالن سودهای 
کالنی به جیب می زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ 
ارزش  دارایی در برابر تورم خریداری می کنند.میرعمادی با بیان 
این که هم اکنــون بیش از ۷۰ درصد خریــد و فروش ها در بازار 
مسکن از نوع ســوداگری است تاکید کرد: مادامی که مالیات بر 
عایدی سرمایه برای خرید و فروش های مکرر کاالهایی مثل طال، 
دالر و مسکن وضع نشود نمی توان وضعیت موجود را کنترل کرد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید 
بــر اینکه منابــع پیش بینی شــده در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول اســت، گفت: دولت 
با مدیریت هزینــه ها و پیش بینی منابع قابل 
وصــول، بودجــه را مدیریت کند.بــه گزارش 
خبرنگار مهر، مســعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور صبح امروز 
)یکشــنبه ۲ بهمن ماه( در جریان بررسی کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: 
از آنجا که بحث امروز در مورد کلیات است جزئیات بحث بودجه را به صورت تفصیلی 
در کمیسیون ها توضیح خواهیم داد. نمایندگان اشکاالت و نکاتی را درباره بودجه سال 
آینده مطرح کردند که به مهمترین و پرتکرار ترین آنها پاسخ می دهم.وی افزود: موضوع 
اول درباره منابع بودجه اســت که آیا قابل وصول هســتند یا خیر؟ در بودجه عمومی 

کشور در منابع و مصارف به سمتی می رویم که 9۵ درصد آنچه در الیحه آمده است، 
اجرایی شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: پیش بینی ما این است 
که کمتر از ۵ درصد مغایرت درباره بودجه ســال ۱۴۰۲ میان عملکرد و الیحه اتفاق 
بیفتد.میرکاظمی بیان کرد: سال گذشته اختالف بسیار کمی را میان عملکرد بودجه 
و الیحه دولت شاهد بودیم چرا که سقف بودجه در مجلس تغییر نیافت و این موضوع 
باعث شد کمترین مغایرت را داشته باشیم.وی گفت: یکی از ویژگی هایی که به شدت 
آن را کنترل می کنیم این اســت که منابعی را در نظر بگیریم که قابل وصول باشند و 
مصارفی را مدنظر قرار دهیم که اجتناب ناپذیر هستند.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور افزود: سال گذشته توانستیم هزینه های اضافی را مدیریت کنیم و همین موضوع 
باعث شد علیرغم اینکه وقتی دولت را تحویل گرفتیم برای پرداخت حقوق ها مشکل 
داشتیم اما پایان سال موفق شدیم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به بخش عمرانی و 

اشتغال زایی تخصیص بدهیم و پرداخت کنیم.میرکاظمی تأکید کرد: امسال به سمتی 
می رویم که کمترین مغایرت را داشــته باشــیم و در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع الزم را 
در نظر گرفته ایم.وی در ادامه اظهار کرد: در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع عمومی 
۱9۸۴ همت دیده شده است که ۷۰۰ همت آن مربوط به حوزه مالیات می باشد. میزان 
مالیاتی که ما می گیریم به نسبت تولید ناخالص عدد قابل توجهی نیست و با توجه به 
اعالم ســازمان مالیاتی این ظرفیت وجود دارد که با توسعه مودیان مالیاتی و استفاده 
از فناوری اطالعات رقم ۷۰۰ همت از وجه مالیات در بودجه ســال آینده تحقق یابد. 
اگر این میزان مالیات تحقق یابد ما تازه به ضریب ۳.۷ نسبت به تولید ناخالص در اخذ 
مالیات می رســیم در حالی که در سایر کشورها این نسبت بین 9 تا ۲۵ درصد است.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حدود ۶۰۳ همت درآمد از محل فروش 
نفت پیش بینی شده است و این که قیمت نفت از ۸۵ دالر به ۷۵ دالر کاهش یابد یا 
از روزانه ۱۴۰۰ بشکه به ۱۲۰۰ بشکه برسد فرقی ندارد؛ آنچه که مهم است این است 
که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش نفت قابل احصاء است و اعتقاد داریم که 
کمترین مخاطره را خواهد داشــت. در حوزه واگــذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز 

همین طور است.

میرکاظمی در جریان بررسی کلیات بودجه:

منابع الزم بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول هستند
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گزیده خبر

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان در گفتگوی اختصاصی با دنیای 
معدن مطرح کرد: 

در تامین قطعات ۶۵۰ میلیون یورو در 
صنعت فوالد صرفه جویی ارزی شد 

دنیــای معدن-مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان 
با اشــاره به اهمیت برگزاری چهارمین جشــنواره 
و نمایشــگاه ملی فوالد ایران در زمینه خودکفایی 
تامیــن قطعات مــورد نیاز صنعت فــوالد گفت: با 
امضای بیش از ۲۷ تفاهم نامه در این جشــنواره با 
تولید کنندگان داخلی افزون بر ۶۵۰ میلیون یورو در صنعت فوالد کشــور 
صرفه جویی ارزی شــده است.  کســری غفوری در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار دنیای معدن افزود:  متاســفانه در این شــرایطی که به ما تحمیل 
شــده تامین قطعات و تجهیزات صنعت فوالد سختی های زیادی دارد، لذا 
توجه به توانمندی داخلی شرکت های و بخش خصوصی در این زمینه برای 
صنعتگران و تولیدکنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.نایب رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد: در این شرایط با تدبیر انجمن 
فوالد و صنعتگران به دنبال خودکفایی و عدم وابستگی به خارج از کشور در 
تامین قطعات و تجهیزات زنجیره صنعت آهن و فوالد هستیم. غفوری گفت: 
انجمن تولیدکنندگان با تالش تمام صنعتگران تاکید دارد که امسال بتوانیم 
در عرصه تولید قطعات و تجهیزات ارتباط و تعامل خوبی بین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان داشــته باشیم  زیرا هرچه وفاق تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان قطعات مورد نیاز صنعت فوالد کشــور بیشــتر شود هزینه تولید 
کنندگان نیز کمتر خواهد شــد. وی گفت: ســال گذشته نیز در طول یک 
سال با ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت فوالد 
توانســتیم در این زمینه بیش از یک میلیارد یورو صرفه جویی ارزی داشته 
باشــیم. مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان خراســان تاکید کرد: با توجه به 
تفاهم نامه هایی که بین شــرکت های بزرگ فوالدی و شرکت های زنجیره 
آهن و فوالد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کرده اند امســال بیش از ۶۵۰ 

میلیون یورو در زمینه تامین قطعات صنعت صرفه جویی ارزی شده است.

۶ بوستان و معبر دیگر در شهرقدس روشن 
شدند

قدس – نرگس اصالنی - در راســتای تأمین و اصالح روشنایی و رفع خاموشی 
معابر سطح شهر و به جهت افزایش زیبایی بصری و امنیت شهروندان در هنگام 
شــب، عملیات نصب برج نوری جدید و راه اندازی روشــنایی در بوســتان گل 
پامچال، بلوار جمهوری و میدان مصلی، رفع اتصال پایه چراغ های میدان ۹ دی 
و اصالح روشــنایی المان میدان امام حسین )ع( و بوستان ابریشم توسط اداره 
زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس انجام شد.به 
گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــورای اسالمی و شهرداری قدس، در 
راستای اجرای دستورات مهندس شهلی شهردار قدس مبنی بر اصالح و تأمین 
روشنایی معابر و بوستان های شــهرقدس، بوستان ها و معابری که پیش از این 
از روشــنایی کافی برخوردار نبودند، یکی پس از دیگری توسط اداره زیباسازی 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس روشن می شوند.

فاصلِه »سیمای بصری« جنوب و شمال کرج 
باید به حداقل برسد

شــهردار کرج گفت: هزینه کرد بودجه عمرانی ســاِل 
آینده شــهرداری کرج باید به نحوی باشــد که فاصله 
شــمال و جنوب این کالنشهر به حداقل ممکن برسد 
و در راستای نهضِت محله محوری و محرومیت زدایی، 
به دنبال توزیــع عادالنه و متــوازن امکانات رفاهی و 
زیرســاختی، بهبود سرانه ها و توجه جدی به ســیمای شهری هستیم.مهرداد 
کیانی ، اظهار داشــت: بودجه ســاالنه مالک عمل، نقشــه راه، تابلوی راهنما و 
دســتور کار اقدامات مدیریت شــهری در ساِل آینده اســت؛ در حوزهِ عمرانی 
با اعتبارِ حــدوداً ۲ هزار میلیارد تومانی دو سیاســِت »تکمیل پروژه های نیمه 
 تمــام« و »آغاز طرح های اولویت دار جدیــد« را با جدیت دنبال خواهیم نمود.

 وی گفت: ما به مردم وعــده داده ایم که بُریدن روباِن افتتاحیه ها و کلنگ زنی 
پروژه ها صرفاً مربوط به مناطق برخوردار نخواهد بود و در ساِل آینده این قضیه 
به صورت پررنگ و ملموس تر مشــاهده و پیگیری می شود؛ احداث بوستان های 
محله ای، سرای محالت، سالن های ورزشی و زمین های بازی، روز بازار، پروژه های 
 ترافیکی و زیباسازی شهری در محالِت کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار دارد.

 ایــن مســئول تصریح کــرد: در موضوعــاِت کالن شــهری، تکمیــل قطار 
شــهری و کنارگذر شــمالی به عنوان دو ابرپروژه ســرعت بیشــتری به خود 
می گیــرد، ضمــن آنکه از صدر تا ذیِل شــهرداری کــرج در هزینه های جاری 
 موظــف بــه صرفه جویی و قناعــت و رعایت مبانی اقتصاد مقاومتی هســتند.

توزیع سوخت جایگزین به 1۰8۰ مصرف 
کننده فراورده های نفتی در استان گلستان 

انجام شد
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان از توزیع سوخت 
جایگزین به 1۰8۰ مصرف کننده فراورده های نفتی در شــرایط افت فشار گاز 
در اســتان خبر داد.سید محمد حســینی گفت: تمامی نفتکش ها، نیسان ها و 
فروشندگان در سطح اســتان برای توزیع سوخت جایگزین بسیج شده و 1۷8 
فروشــنده نفت سفید و گازوئیل استان تکمیل ظرفیت شدند.وی افزود: شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان با توجه به شرایط بحرانی افت فشار گاز، 
در راســتای حقوق شهروندی و مســئولیت اجتماعی خود، در کوتاه ترین زمان 
ممکن با برگزاری نشست با روسای نواحی در سطح استان اولویت خود را انجام 
اقدامات مناسب برای زمان قطعی کامل گاز قرار داد.حسینی ادامه داد: با تقسیم 
کار صورت گرفته تمام نفتکش ها، نیســان ها و 1۷8 فروشــنده فعال در سطح 
اســتان را برای توزیع به موقع سوخت جایگزین بر اساس اولویت هر شهرستان  
بســیج کردیم و هم نفت ســفید و هم نفت گاز تکمیل ظرفیت شد.وی گفت: 
تصمیم گیری به موقع اســتاندار گلستان به همراه دیگر مدیران ستادی در کنار 
ســپاه در بحث فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه ها باعث مدیریت خوب بحران 
کمبود گاز شــد و شرکت نفت به مانند زمان جنگ آماده فعالیت جهادی برای 
جلوگیری از کاهش مشکالت ناشی از کمبود گاز است.مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گلســتان افزود: نیروهای شرکت شبانه روزی در حال فعالیت 
هســتند و از زمان افت فشــار گاز به ۶۰۰ باب نانوایی، ۲۵۰ مرغداری، ۵۰ باب 
گلخانه و ۲8۰ مورد از اصناف و صنایع تبدیلی و کشــاورزی سوخت جایگزین 

توزیع شده است

رئیس سازمان ملی استاندارد:
درصدد اجباری کردن استاندارد 

گازوئیل و نفت کوره هستیم
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن اشاره به اینکه ۹1 درصد 
از تکالیف این سازمان در قانون هوای پاک ظرف سال گذشته محقق 
شده است گفت: در صدد هستیم که استاندارد گازوئیل و نفت کوره 
را اجباری کنیم که تاکنون انجام نشده است.به گزارش ایسنا، مهدی 
اسالم پناه در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
تهــران که به عنوان میهمان حاضر بود ضمن تبریک ایام دهه فجر 
در تشریح اقدامات عملیاتی سازمان ملی استاندارد در اجرای قانون 
هوای پاک گفت: این قانون در سال 1۳۹۶ در ۳۹ تبصره به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و تعدادی از مواد این قانون صراحت 
مستقیمی بر نقش سازمان ملی اســتاندارد دارند که از جمله آنها 
می توان به مواد ۴، 8 و 18 این قانون اشــاره کرد.وی با اشــاره به 
اینکه در ماده ۴ به تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها و 
الزام رعایت حدود مجاز اســتاندارد تاکید شده است، افزود: مصرف 
ســوخت و ورود قطعات اســتاندارد برای کاهش آالیندگی در این 
ماده مورد توجه قرار گرفته و ســازمان ملی استاندارد باید تدابیری 
را اتخاذ کند که در واقع شــماره گــذاری خودروها در بخش مجوز 
آالیندگی از سوی سازمان استاندارد صورت بگیرد.اسالم پناه ادامه 
داد: تدوین استاندارد مصرف ســوخت خودروهای سبک و اجرای 
اجباری آن عملیاتی شــده و تدوین استاندارد در خصوص سوخت 
موتورســیکلت نیز باید اجباری باشــد که 1۰۰ درصد پیشرفت در 
این حوزه اتفاق افتاده است.وی به استاندارد اجباری مصرف سوخت 
بنزین خودروهای ســنگین و اجرای کامل این بند از قانون اشــاره 
کرد و افزود: اســتاندارد اجباری دوام DPF نیز به تصویب رســیده 
و استاندارد کاتالیســت ۷۰ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم تا 
پایان ســال به صورت کامل اجرا شود. مالکان خودروهای سبک و 
ســنگین نیز مکلف هستند وسایل نقلیه خود را در سن فرسودگی 
از رده خارج کنند. آئین نامه این ماده نیز در خرداد ماه سال 1۴۰۰ 
در هیات وزیران به تصویب رسیده است.اسالم پناه با اشاره به اینکه 
وزارت نفت مکلف بود ظرف مدت ســه ســال سوخت را مطابق با 

استاندارد ملی عرضه کند.

آیندهبراینفتجذابترمیشود
ســال ۲۰۲۲، سال خوبی برای صنعت نفت بود و با وجود پیش 
بینی هایی که از نمایان شدن فروپاشی این صنعت و مرگ نفت با 
توسعه انرژی تجدیدپذیر و برقی شدن وجود داشت، سوخت های 
فسیلی، ســتاره سال بودند و تقاضا برای همه نوع کاالی انرژی 
به خصوص زغال ســنگ، افزایش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، در 
این بین، مخالفت با غول های نفتی شــدت گرفت و اعتراضات 
شدیدتر شد. کنشگران به خیابان ها و ساختمان ها ریختند و آثار 
هنری معروف جهان را برای افزایش آگاهی نسبت به تغییرات 
اقلیمی، تخریب کردند.غول های نفتی بی توجه به افزایش میزان 
کنشگری، به مدد قیمت های باالتر کاالهایی که تولید می کنند، 
سود هنگفتی را درو کردند. غول های نفتی در سال ۲۰۲۲ جمعا 
۲۰۰ میلیارد دالر درآمد گزارش کردند و بسیاری از ابرغول های 
ســود سه ماهه کم سابقه ای را در طول سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر 

تقاضای قوی و عرضه محدود انرژی، به ثبت رساندند.
ایــن صنعت با عملکرد قــوی محصوالتش در ســال میالدی 
گذشــته، فرصت کاهش بدهی را پیدا کــرد و مجموع بدهی 
غول های نفتی، به 1۰۰ میلیارد دالر کاهش یافت که پایین ترین 
میزان در 1۵ سال گذشــته و بیش از ۵۰ درصد کمتر از سال 
۲۰۲۰ بود که بدهی آنها به ۲۷۰ میلیارد دالر صعود کرده بود.

اما اوضاع تا این حد هم برای آنها آرام نگذاشت. نخست این که 
اتحادیه اروپا و انگلیس تصمیم گرفتند برای درآمدزایی و تهیه 
پــول برای برنامه های کمک انرژی، از شــرکت های نفت و گاز، 
مالیات بر ســود بادآورده دریافت کنند. شرکت شل اعالم کرد 
انتظار دارد تاثیر مالیات بر درآمد اضافی اتحادیه اروپا و انگلیس، 
۲.۴ میلیارد دالر هزینه بردارد. در پی این هزینه، شــل ممکن 
است در طرح های ســرمایه گذاری برای دریای شمال، بازنگری 
کند. در این بین، با وجود مخالفت سیاســی برای توسعه ذخایر 
بیشــتر نفت و گاز در انگلیس، بیش از 1۰۰ درخواست در ماه 
جاری برای اکتشــاف در حوزه دریای شــمال ارائه شده است.

شرکت توتال انرژیز فرانسه اعالم کرد از مالیات بر درآمد اضافی 

اتحادیه اروپا و انگلیس، هزینه قابل توجهی متحمل خواهد شد 
و این مالیات، حدود ۲.1 میلیارد دالر برای این شــرکت هزینه 
خواهد برداشت. در نتیجه، این شرکت فرانسوی با اشاره به این 
که معلوم نیست این مالیات، در صورت کاهش قیمت نفت و گاز، 
بازنگری شــود، تصمیم گرفته است سرمایه گذاری ها در دریای 
شــمال را به میزان یک چهارم، کاهش دهد.در این بین، قیمت 
نفت و گاز کاهش پیدا کرد. نفت در همان حدودی که یک سال 
پیش معامله می شــد، قرار دارد و گاز طبیعی در اروپا و ایاالت 
متحده، کاهش قیمت قابل مالحظه ای پیدا کرده است.ژان لوک 
گیزیو، مدیر انگلیسی اکتشاف و تولید توتال به فایننشیال تایمز 

گفت: صنعت انرژی در یک بازار چرخه ای فعالیت می کند و در 
معرض نوســان قیمت کاالها قرار دارد. ما بر این باوریم که در 
صورت کاهش قیمت ها پیش از ســال ۲۰۲8، دولت باید آماده 
بازبینی مالیات ســودهای انرژی باشد.شرکت آمریکایی اکسون 
یک گام فراتر از انتقاد برداشت و از اتحادیه اروپا برای لغو مالیات 
بر درآمد اضافی، شکایت کرد. استدالل این شرکت این است که 
مالیات مذکور، تاثیر عکس داشته و سرمایه گذاری ها را مایوس 
کرده و اعتماد سرمایه گذار را تحلیل می برد.با این حال، غول های 
نفتی برنامه های سرمایه گذاری بزرگی دارند که فقط برای اروپا 
نیست. اکسون و شورون قصد دارند امسال 1۰ درصد بیشتر از 

سال گذشته به میزان کلی ۴1 میلیارد دالر هزینه کنند.با وجود 
این که پیش بینی می شــود ابرغول هــای اروپایی در خصوص 
پولشــان به دلیل مالیات بر درآمد اضافی، احتیاط بیشتری به 
خرج دهند، بریتیش پترولیوم هزینه بیشــتری در حوزه شــل 
آمریکا و خلیج مکزیکو خواهد داشت. اما این شرکت ها، به هزینه 
باال در پروژه های کم کربن ادامه می دهند.بانک اچ اس بی ســی 
در یادداشت اخیری اعالم کرد به نظر می رسد غول های اروپایی 
نسبت به غول های آمریکای، ارزش جذاب تری دارند. این بانک، 
در میان بانکهایی است که عملکرد قوی تر سهام غول های نفتی 
اروپایی را پس از درخشش سال گذشته ابرغول های آمریکایی 
در بازار سهام، پیش بینی می کند.اگر سرمایه گذاری پروژه های 
کم کربن، ضامن عملکرد قوی تر ســهام باشــد، در آن صورت، 
حق با اچ اس بی ســی است. در واقع، فشــار زیادی روی صنعت 
نفــت وجود دارد تا برای خود، اهــداف جدی تری برای کاهش 
آالیندگی تعیین کرده و تعهد قوی تری برای کربن زدایی داشته 
باشــد. این فشار بعید است امسال کمتر شــود زیرا دولتها در 
اتحادیه اروپــا، انگلیس و آمریکا، برنامه های تغییرات اقلیمی را 
مضاعف کرده اند.این احتمال وجود دارد که ۲۰۲۳، ســال قوی 
دیگری برای صنعت نفت باشد زیرا این شرکت ها با قدرت پا به 
ســال جدید گذاشته اند و انتظار نمی رود تقاضا برای نفت و گاز 

کاهش پیدا کند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، اتحادیــه اروپا به خرید میزان 
بیشــتری گاز برای پر کردن مخازن خود نیاز دارد و همچنان 
به اســتفاده از فرآورده هــای نفتی ادامه می دهــد که دیگر از 
روســیه خریداری نمی کند. چین اقتصاد خود را گشوده و اکثر 
تحلیلگران، بهبود دیر یا زود تقاضای این کشور برای نفت و گاز 
را پیــش بینی می کنند. حتی آمریکا با همه بلندپروازیهایی که 
در حوزه انرژی پاک دنبال می کند، بعید است تا ماه ها از جایگاه 
خود به عنوان بزرگتریــن مصرف کننده نفت نزول کند. آینده 

نزدیک برای غول های نفتی مطمئنا روشن است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: افزایش ظرفیت تولید 
فرآورده در دستور کار قرار گرفته است و پروژه هایی نیز به این منظور در شرکت های 
پاالیشــی در حال اجرا داریم که باید تسریع شــود. در شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
1۲ میلیون نفت کوره تولیدی باید کیفی ســازی شود.به گزارش ایسنا، جلیل ساالری 
در آیین امضای تفاهمنامه قرارداد سه جانبه تأمین، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی 
حوزه شــرکت های زنجیره ای توزیع ســوخت )برندینگ( که بعدازظهر امروز )شنبه، 
یکم بهمن ماه( برگزار شــد، گفت: گام نخست این طرح در پاالیشگاه تبریز به صورت 
محدود آغاز و مقرر شــد در یکی از کالنشــهرها نیز اجرایی شود تا بتوانیم به تدریج، 
ظرفیت انتقال را ایجاد و خود منطقه، فرآورده را عرضه کند.  وی افزود: عرضه فرآورده 
ازسوی تولیدکننده از جمله اهداف طرح برندینگ  بود که جایگاه و عرضه کننده، خود 
صاحب حمل و نقل هستند و فرآورده را از مخزن انبار شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی دریافت کرده و در منطقه مصرف کننــده تحویل دهد.معاون وزیر نفت در امور 
پاالیش و پخــش با تأکید بر اینکه این طرح به عنوان پایلوت در پاالیشــگاه اصفهان 
اجرایی و آسیب شناسی می شود و دیگر پاالیشگاه ها نیز وارد می شوند و حداقل حوزه 
درون شــهری را پوشــش خواهند داد، گفت: بحث های برون شــهری و ... نیز در بقیه 
سیاســت ها و روابط مالی به تدریج اتفاق خواهد افتاد تا بتوانیم مصرف کنندگان عمده 
را مدیریت کنیم و مانع انحراف از مســیر شــویم و در عین حال کیفی سازی را بهبود 
ببخشــیم که این موضوع سبب یکپارچگی تولید، توزیع و مصرف خواهد شد.ساالری 
با اشــاره به اینکه امروزه شــرکت هایی که صاحب مجاری عرضه هستند، زیر پوشش 
تولیدکننده قرار می گیرند و کار تولید را به موازات آن انجام می دهند که گام بزرگی در 
حوزه برندینگ به شمار می آید، گفت: امیدواریم بتوانیم برندسازی واقعی را در مجموعه 
شرکت شکل دهیم و ساماندهی کنیم. مجوزهایی که در گذشته در این حوزه ارائه شده 

بود، غربالگری شده است و اگر این پوشش ها انجام شود، در عمل هم از مشتری دفاع 
می شود و هم تولیدکننده محصول خود را عرضه و از محصول خود دفاع می کند و به 
نوعی سیاست مدیریت مصرف سوخت نیز در کشور اتفاق خواهد افتاد.وی تأکید کرد: 
امیدواریم این تفاهم نامه زمینه ای برای اقدام های بعدی شود و در پاالیشگاه های دیگر 
نیز اتفاق بیفتد و بتوانیم محصول را به صورت مستقیم به دست مصرف کننده برسانیم 
و سیاستی که در طرح برندینگ نهفته است، در همه ابعاد در این قرارداد پیاده سازی 
شــود و زیرساختی که در شــرکت حمل و نقل اصفهان تشکیل شده است، در دیگر 

شرکت های پاالیشی نیز شکل بگیرد.

افزایش ظرفیت انتقال فرآورده در چرخه حمل و نقل
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی بیــان کرد: امیدواریم با 
مجوزی که با مجموعه های بانکی برای واردات خودرو به شرط اسقاط امضا شد، بتوانیم 
ظرفیت انتقال را در چرخه حمل و نقل افزایش دهیم و بخش بیشــتر مجاری عرضه 
داخل شهری به این طرح اضافه شود و بتوانیم از این ظرفیت در مواقع بحران استفاده 
کنیم.ســاالری با اشــاره به اینکه به لحاظ مدیریت مصرف نیز اقدام هایی شده تا در 
ســبد حمل و نقل تغییراتی انجام شود و حمل و نقل ریلی را یک اولویت قرار دهیم، 
افزود: امروز هم ظرفیت هایی در جنوب کشــور ایجاد شــده است و در حوزه توسعه 
شــبکه خطوط نیز اقدام هایی در حال اجراســت که به لحاظ تأمین امنیت انرژی و 
مســائل محیط زیستی اثربخش است.وی با اشاره به اینکه پیش از این مجاری عرضه 
نظام کارمزدی به ســمت حق العمل کاری پیش می رفت، تأکید کرد: امیدواریم پس 
از این، شــرکت های پاالیشی که صاحب تولید فرآورده هستند، مستقیم ارتباط میان 

تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده را محقق کنند.

تأمین مطلوب سوخت جایگزین در شرایط 
افت فشــار شــبکه گاز خانگی با تالش 

کارکنان پاالیش و پخش
معــاون وزیر نفــت در امــور پاالیش و پخش 
همچنین درباره سوخت رسانی در شرایط افت 
فشار شبکه گاز خانگی کشور گفت: در شرایط 
ناترازی گاز که تا پایان هفته جاری ادامه دارد، 
به همکاران خود خداقوت می گویم که به صورت 

شــبانه روزی در آماده بــاش کامل بودند و در مناطق نیز تــالش کردیم این چالش و 
مشــکل سوخت رســانی را در نیروگاه ها به طور کامل حل کنیم.ساالری ادامه داد:  در 
بخش هایی که با افت فشــار روبه رو شــده بودند و جایگاه های عرضه سی ان جی قطع 
شــده بود، در حوزه خانوار و صنایع با همکاری و همدلی مجموعه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی و نشســت های روزانه با مجموعه نیرو، شــرکت گاز و دیسپچینگ 
وزارت نیرو و شرکت گاز هماهنگی های الزم انجام شد و خوشبختانه توانستیم، عرضه 
سوخت جایگزین، بنزین در بخش حمل و نقل و تأمین سوخت صنایع و نیروگاه ها را 
پوشــش دهیم.وی افزود: توزیع روزانه 1۲۰ میلیون لیتر سوخت در حوزه نیروگاهی، 
1۰۵ میلیون لیتر بنزین در بخش حمل و نقل، 8۵ میلیون لیتر نفت گاز، 1۵ میلیون 
لیتر در حوزه صنایع و حمل و نقل عمومی و تامین سوخت دیگر بخش ها نظیر صنایع 
سیمان عدد بزرگی است که به لطف خداوند و تالش همکاران من در مجموعه تولید و 
دحمل و نقل محقق شد و توانستیم شمال شرق کشور را به صورت کامل پوشش دهیم.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تأکید کرد: امیدواریم در هفته پیش رو نیز با 
برنامه ریزی های انجام شده چالشی نداشته باشیم و مردم دچار مشکل نشوند، وسایل 
گرمایشی الزم پیش بینی شده و ذخیره سازی الزم در حوزه گاز مایع انجام شده است.

وی تأکید کرد: تکلیف قانونی ما این است که نفت کوره به لحاظ گوگرد به نیم درصد 
برسد، یکی از تکالیف ما کیفی سازی است که با ترکیب جدید هیئت مدیره و تالشی 

که همکاران من در پاالیشگاه دارند.

معاون وزیر نفت:

افزایش ظرفیت تولید فرآورده در دستور کار است
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت 
به سال ۱۳۹۹ حدود دو برابر شد، از هدفگذاری برای تدوین نقشه راه توسعه همکاری 
بین دو کشــور ایران و زیمبابوه خبر داد.به گزارش ایســنا، سید رضا فاطمی امین در 
نشست مشترک با »هوی سی اینسزا« وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه، اظهار کرد: سال 

گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال ۱۳۹۹ میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت 
و امسال هم تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل این رقم ۷۰ درصد افزایش داشته 
اســت. همچنین در تالش هستیم تا آنجا که امکان دارد نیازهایمان را از آفریقا تأمین 
و صادراتمان را به این کشور افزایش دهیم.وی افزود: ایران و زیمبابوه می توانند روابط 
مکمل بین یکدیگر تعریف کنند، چرا که به لحاظ تاریخی ایران روابط گســترده ای با 
کشورهای آفریقایی داشته است. البته در سال های اخیر این روابط مقداری افت داشت 
که می توان آن را جبران کرد.فاطمی امین با بیان اینکه در پنج ســال گذشــته روابط 
ایران با زیمباوه کاهش داشــته، گفت: به طوری که تا ۵ ســال پیش سالی ۶۰۰ هزار 
دالر صادرات به زیمباوه داشــتیم، اما اکنون صادرات ایران به این کشــور به ۱۰ هزار 
دالر کاهش یافته و تقریبا به صفر رســیده اســت. واردات ایران از زیمباوه نیز کاهش 

یافته است. بنابراین اگر چه با کشورهای آفریقایی روابط گسترده ای داشتیم، اما روابط 
تجاری ایران با این کشور کاهش یافته و  امیدواریم این دیدار آغازی برای توسعه بیشتر 
روابط تجاری ایران و زیمباوه باشد.وی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر صنایع زیمباوه 
درباره تحریم های این کشــور، اظهار کرد: تحریم در دید اول مشــکالتی برای کشور 
ایجاد می کند، اما اگر هوشــمندانه برخورد شود، یکی از بهترین محرک های پیشرفت 
کشــور است. زیرا موجب می شود کشــورها به منابع داخلی خودشان متکی شوند و 
اقتصادشــان را به طور اساسی شکل دهند. در زمینه فرآوری موادغذایی هم که اشاره 
داشتید، ایران در این حوزه پیشرفت های خوبی داشته  و در زمینه صنایع غذایی مانند 
تولید گوجه فرنگی و ماکارونی پیشرفت خوبی داشته ایم و می توانیم در این زمینه نیز 

همکاری داشته باشیم.

گزیده خبر
طی ۹ ماهه ۱4۰۱ حاصل شد:

عبور صادرات بخش معدن و صنایع معدنی 
از 9 میلیارد دالر

ارزش صــادرات بخــش معدن و صنایع معدنی تا پایان پاییز امســال، از ۹ 
میلیارد دالر عبور کــرد. در همین حال ارزش صدور تولیدات این بخش از 
مهر ماه با رشد همراه شــد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، شرکت های 
بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۳۵ میلیون و 
۵44 هــزار و ۹۰۰ تن انواع محصوالت معدنی و صنایع معدنی به ارزش ۹ 
میلیارد و ۹8 میلیــون و ۵۰۰ هزار دالر صادر کردند.به رغم کاهش قیمت 
های جهانی محصوالت بخــش معدن و صنایع معدنی، میزان صادرات این 
محصوالت نسبت به رقم مدت مشــابه سال گذشته، از نظر ارزشی تنها 2 
درصد کاهش داشته اما از نظر وزنی، ۵ درصد افزایش یافته است.بیشترین 
صادرات مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی )صنایع باالدســتی و 
پایین دســتی( بــه ارزش 4 میلیارد و 88۳ میلیــون و ۶۰۰ هزار دالر بود. 
زنجیره مس و محصوالت پایین دســتی، رتبــه دوم صادرات به میزان یک 
میلیــارد و ۱۱8 میلیون و 2۰۰ هزار دالر و رتبه ســوم صادرات، به زنجیره 
آلومینیوم و محصوالت پایین دستی به ارزش 8۵4 میلیون و ۳۰۰ هزار دالر 
اختصاص یافت.در ماه آذر نیز، میزان صادرات انواع محصوالت بخش معدن 
و صنایــع معدنــی با یک روند صعودی از ماه مهر، بــه یک میلیارد و 2۳۷ 
میلیون دالر رسید. ( در حالی ارزش صادرات ماه مهر امسال به یک میلیارد 
و ۳8 و ماه آبان به یک میلیارد و ۱۹۳ میلیون دالر رســیده بود( بیشترین 
میزان صادرات محصوالت این بخش در سال جاری مربوط به ماه خرداد به 
ارزش یک میلیارد و ۳۱4 میلیون دالر است.طی ۹ ماهه امسال، ۳ میلیون 
و ۱۹8 هــزار و ۳۰۰ تن انواع محصــوالت بخش معدن و صنایع معدنی به 
ارزش ۳ میلیارد ۵44 میلیون و ۷۰۰ هزار تن وارد شــد که در مقایســه با 
مدت مشــابه سال گذشته، از نظر وزنی ۳ درصد و از نظر ارزشی ۳2 درصد 

رشد داشته است.

ورود اولین محموله صادراتی سایپا به 
ونزوئال

اولین محموله صادراتی ارســالی خودروهای گروه خودروســازی سایپا به 
ونزوئال رســید.به گزارش ســایپانیوز، اولین محموله صادراتی خودروهای 
ارسالی گروه خودروسازی سایپا شامل خودروهای کوییک و ساینا بارگیری 
شده و با کشتی به ســمت ونزوئال ارسال شده بود به بندر مقصد رسیده و 
با حضور وزیر حمل و نقل این کشــور  کانتینر ها در حال تخلیه خودروها 
هستند.این محموله شامل هزار دستگاه از خودروهای کوییک و ساینا است 
که اواســط آبان ماه و بر اساس قرارداد منعقده بین سایپا و ونزوئال، آماده و 
پس از بارگیری به این کشور ارسال شده است.بر اساس این گزارش، محموله 
دوم شامل 2 هزار دستگاه از محصوالت گروه خودروسازی سایپا نیز در حال 

آماده سازی جهت ارسال به این کشور است.

تاثیر امضای توافقنامه تجارت آزاد بر تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا

توافقازشهریورسالآیندهعملیاتیمیشود
رییس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: کشورهای عضو اوراسیا در صنایع خرد و 
متوسط مانند پوشاک، صنایع غذایی، قطعات و تجهیزات، تجهیزات پزشکی و دارو صاحب 
برند نیستند اما درحوزه های دیگر مانند روغن خام، کاالهای اساسی، زغال سنگ، ورق و 
سنگ آهن دارای قوت هستند و ما می توانیم در این حوزه ها از آنها بهره بگیریم.علی رضا 
پیمان پاک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به جزییات موافقنامه ایران با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: ۹۰ درصد کاالها در الین سبز قرار گرفتند و تعرفه این 
کاالها که حدود 8 هزار قلم کاالست صفر شد و فقط ۱۰ درصد کاالها تعرفه طبق روال 
گذشــته دریافت می شــود.وی با بیان اینکه روس ها تاحدودی تعرفه های بیشتری برای 
کاالهای ایران ثبت کردند، افزود: در یک ســال گذشــته معاونت های مختلف وزارتخانه 
صمت با ادارات کل تخصصی و تیم های مذاکره کننده جلســه برگزار کردند و ما تالش 
کردیم که بخش  خصوصی را درگیر و از آنها نظرخواهی کنیم.رئیس ســازمان توســعه 
تجارت با تاکید بر نقش آفرینی ایران در صنایع خرد کشــورهای اوراســیا، تصریح کرد: 
کشورهای عضو اوراسیا در صنایع خرد و متوسط مانند پوشاک، صنایع غذایی، قطعات و 
تجهیزات، تجهیزات پزشکی و دارو صاحب برند نیستند اما در حوزه های دیگر مانند روغن 
خام، کاالهای اساسی، زغال سنگ، ورق و سنگ آهن دارای قوت هستند و ما می توانیم 
در این حوزه ها از آنها بهره بگیریم.به گفته پیمان پاک؛ موافقت نامه اوراســیا اولین تجربه 
ایران در زمینه تدوین تجارت آزاد منطقه ای اســت و پیوستن به پیمان های منطقه ای و 
بین المللی زمینه مناسبی برای رشد صادرات را فراهم می کند؛ کشورهای اوراسیا حدود 
4۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دالر کاال  وارد می کنند و ایران در همه حوزه های که آنها نیاز دارند 
دارای مزیت هستند و در مجموع بازار خوبی پیشروی ما قرار گرفته است و می توانیم در 
شرایط محدودیت های که تحریم ها برای ما ایجاد کرده است مواد اولیه و نهاده ها را با نرخ 
مناسب تهیه کنیم.این مقام مسئول در پایان این موافقت را  بین وزارت خانه ها دانست و 
افزود: این موافقت نامه بین وزارتخانه های بازرگانی کشــورهای اوراسیا مصوب شده است 
ســپس در دولت ها و در نهایت در مجالس این کشــورها تصویب خواهد شــد و به نظر 

می رسد در شهریور سال آینده عملیاتی شود.

خودرو ایرانی امکان رقابت را از دست داد
همچنین در این رابطه کامبیز میرکریمی نایب رئیس اتاق مشــترک ایران و روسیه  در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به موافقت نامــه ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا، گفت: ۹۰ درصد  کاالها در لیست سبز تجاری قرار گرفتند و تعرفه این کاالها 
صفر درصد شــد. اینگونه هزینه های تجارت کاهش و ما مزیت های بیشــتری نسبت به 
رقبای تجاری خود در بازار کشــورهای اوراسیا کســب می کنیم و بازار برای محصوالت 
ایرانی رقابتی  می شــوند.وی با اشــاره به اعمال تعرفه ترجیحی در ســال ۹8 و افزایشی 
شــدن روند صادرات، افزود: این احتمال وجود دارد که تا پایان سال حجم تجارت ایران 
و روســیه به عدد پنج میلیارد دالر نزدیک شود؛ این احتمال وجود دارد در ۳ تا 4 سال 
آینده تجارت ما به عدد ۱۰ میلیارد دالر نیز برسد مشروط بر اینکه در روند تجارت این 

دو کشــور اختاللی ایجاد نشود.نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به لزوم 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل در ایران، افزود: اگر قرار است شاهد توسعه تجارت در 
منطقه باشــیم باید به همان میزان امکانات توسعه حمل و نقل را فراهم کنیم و نیازمند 
سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه هستیم.میرکریمی ادامه داد: در سال ۹۷ تجارت ایران 
و روسیه حدود 2۷۰ میلیون دالر بود اما بعد از در نظر گرفتن تعرفه تدریجی یک سال 
بعد ۶۱ درصد رشــد صادرات را تجربه کردیم و تجارت ما به 4۷۳ میلیون دالر رســید؛ 
حتی تهدید کرونا نیز روند توسعه تجارت را متوقف نکرد و امیدواریم در سال جاری رکود 
تجارت ایران و روســیه شکسته شود.این فعال اقتصادی ایران را کشور صادرات محوری 
ندانســت و افزود: اسناد باالدستی بر سیاست توســعه صادرات تمرکز دارند اما مقررات 
اجرایی بر این موضوع صحه نمی گذارد و صادرات ما تحت شعاع تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار قرار دارد و هرجا قیمت یک محصول و نهاده باال برود مانع صادرات می شــوند این 
در حالیســت که تورم ناشــی از صادرات نیست و کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و 
اختالل در سیستم بانکی موجد تورم است اما متاسفانه وزارتخانه ها تصمیمات لحظه ای 
برای توقف صادرات می گیرند اما این موافقت نامه ها تصمیمات لحظه ای را محدود می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این موافقت نامه امکان صادرات مجدد کاالهای ایرانی 
از کشور اوراسیا به سایر نقاط را فراهم می کند؟ گفت: این اتفاق در حال رخ دادن است و 
این موافقنامه ها به تسریع این فرآیند کمک خواهند کرد.میرکریمی با بیان اینکه تجارت 
در حوزه اوراسیا برای صنایع کوچک و متوسط مناسب است، تصریح کرد: صادرات مواد 
معدنی و پتروشــیمی در این حوزه ها کاربرد ندارد اما بازار این کشــورها در صنایع خرد 
مناسب هستند. نیمه اول ۱4۰2 حدود ۹۰ درصد کاالها تعرفه آنها صفر خواهد شد.نائب 
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه تولید و صنعت 
خودرو نیز با این کشــورها موافقت نامه های امضا شده است؟ گفت: در سال های گذشته 
تولید مشترک خودرو با روسیه داشــتیم و خودروهای تجاری در ایران مونتاژ می شد و 
حتی ســابقه صادرات نیز داریم. اما در شــرایط فعلی خودروهای ایرانی امکان رقابت با 

خودروهای چینی را ندارند  اما بازار قطعات خودرو بازار کماکان برای ما وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

تدوین نقشه راه توسعه همکاری 
ایران و زیمبابوه



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 3 بهمن 1401  1 رجب 1444  23 ژانویه 2023بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5104 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر

گام های بلند بانک پارسیان در حمایت از حوزه سالمت کشور؛
افتتاح مرکز اورژانس بیمارستان 22 بهمن 

شهرستان خواف
باهدف سطح ارتقای بهداشت و سالمت شهروندان، مرکز اورژانس بیمارستان 
22بهمن شهرستان خواف به همت شرکت اپال پارسیان سنگان از شرکت های 
مجموعه شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان هم زمان با والدت حضرت زینب 
)س( با حضور مردم و مســئولین محلی افتتاح و به بهره برداری رســید.این 
اورژانــس در فضایی بالغ بر 1200 مترمربع و بااعتبار یک صد و چهل میلیارد 
ریال ساخته شده و با بیســت میلیارد ریال از محل مسئولیت های اجتماعی 
شرکت معدنی اپال پارسیان سنگان مجهز شده است.نگاهی به عملکرد بانک 
پارسیان در حوزه سالمت کشور نشان می دهد که این بانک به عنوان حامی و 
تأمین کننده نیازهای زنجیره »سالمت محور« دارویی و درمان کشور و باهدف 
مشــارکت مؤثر در تأمین و تداوم جریان نقدینگی نظام سالمت کشور، بیش 
از 13 هــزار و پانصد میلیارد ریال در قالب تســهیالت و صدور اوراق گام به 
شرکت های دارویی به منظور واردات دارو، تأمین مواد اولیه و تجهیزات پزشکی 

پرداخت کرده است.

قائم مقام مدیرعامل:
بانک سینا حرکت به سمت بانکداری 

پلتفرمی را آغاز کرده است
قائم مقام بانک سینا گفت: با تدوین برنامه راهبردی کسب وکار بانک، حرکت 
به ســمت بانکداری پلتفرمی به عنوان یک مزیت رقابتی مناســب در عرصه 
کســب وکار در این بانک آغاز شده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
علیرضــا تقدیری در همایش ســاالنه انفورماتیک مناطق با اشــاره به اینکه 
چشــم انداز بانکداری به سمت بانکداری پلتفرمی و بانکداری باز است، افزود: 
بانکداری مبتنی بر پلتفرم، از گرایش های نوآورانه در صنعت بانکی اســت که 
با فراهم کردن و ادغام ســرویس  های متنوع غیربانکی بر بستر سرویس های 
بانک، این امکان به مشــتریان داده می شود تا بتوانند خدمات مورد نیاز خود 
را به سادگی و از طریق کانال های اینترنت بانک و موبایل بانک دریافت کنند.

وی گفت: حرکت به ســوی بانکداری پلتفرمی در بانک ســینا به عنوان یک 
اســتراتژی دفاعی برای جلوگیری از ریزش و حفظ مشتریان در برابر خلق و 
بروز فن آوری های جدید و فین تک ها مورد توجه قرار گرفته اســت.قائم مقام 
بانک سینا تصریح کرد: با توجه به ایجاد تغییرات در حوزه کسب وکارها، »سند 
راهبردی کســب وکار بانک سینا« با هدف انطباق با نوآوری های نظام بانکی، 
افزایش سهم از بازار و همچنین برخورداری از کسب درآمد پایدار و با کیفیت، 
تدوین و در حال اجرایی شدن است.تقدیری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به برخورداری بانک سینا از نســبت کفایت سرمایه مطلوب هشت 
درصدی و منطبق با اســتانداردهای کمیته بال و کســب رتبه سوم در بین 
بانک های خصوصی به عنوان یکی از شــاخصه های بانک بیان داشت: این امر 
نشــان از استحکام و مقاومت بانک ســینا در شبکه به عنوان بانکی پایدار در 

شرایط سخت اقتصادی است.

دوم تا پنجم بهمن ماه در جزیره قشم برگزار می شود
همایش توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی 

با حضور بانک صادرات ایران
 دومین نمایشــگاه و همایش معرفی فرصت های ســرمایه گذاری و توســعه 
حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصــادی کشــور )IFEEX2023( با حضور بانک صــادرات ایران در جزیره 
قشــم برگزار می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، دومین 
نمایشــگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، 
گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
)IFEEX2023( دوم تا پنجم بهمن ماه ســال جاری با حمایت بانک صادرات 
ایران و حضور شرکت صرافی سپهر و بیمه سرمد در محل مرکز نمایشگاه های 
بین المللی و مرکز بین المللی رشد جزیره قشم برگزار می شود.در این نمایشگاه 
که با نشست های تخصصی و حضور شرکت ها، مسئوالن و فعاالن صنعت نفت، 

گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر برگزار می شود.

رونمایی از سامانه جیب الکترونیک 
تعاون)جات(

جیــب الکترونیک تعاون با حضور معــاون تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سرپرســت بانک توســعه تعاون رونمایی گردید.مهدی مسکنی 
معــاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در آیین معرفی و رونمایی 
اظهار داشــت: سامانه »جیب الکترونیک تعاون« به عنوان خدمت و محصول 
نوین از سوی شرکت سمات و با همکاری بانک توسعه تعاون ارائه شده است و 
این محصول الکترونیک نیز در این رویداد با انجام تراکنش نمادین مورد بهره 
برداری قرار گرفت.وی افزود: حضور در نمایشــگاه تراکنش برای دومین سال 
پیاپی از سوی شرکت سمات نشان دهنده اراده مجموعه برای ارائه طرحهای 
نوآورانه است.مسکنی گفت: گسترش بانکداری الکترونیک می تواند در ارائه 
خدمات موثر و شــفاف از سوی بخش تعاون به جامعه تعاون موثر واقع شود.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: حضور اثربخش بانک 
و سمات در این رویداد، نشان از برنامه ها، اقدامات و تدابیر بانک توسعه تعاون 
در پیشرفت بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال دارد.وی افزود: جایگاه 
تکنولوژی و فناوری اطالعات در سیستم بانکی کشور بسیار حائز اهمیت است.

برندگان خوش شانس وین کارت فصل پاییز 
معرفی شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس 444 جایزه 
نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشــخص شدند.به گزارش سامان رسانه، 
ســری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط به فصل پاییز با حضور مدیران 
ارشد بانک برگزار و 444 برنده خوش شانس این فصل مشخص شدند.در این 
مراسم، ابتدا قرعه کشی 4 جایزه 1 میلیارد ریالی برگزار شد و پس از مشخص 
شدن اسامی برندگان خوش اقبال این بخش، قرعه کشی برای مشخص شدن 
برندگان 40 جایزه 100 میلیون ریالی و 400 جایزه 10 میلیون ریالی صورت 
پذیرفت که اســامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان در دسترس 
است.بر این اســاس، عالقه مندان به شــرکت در قرعه کشی فصل زمستان، 
می توانند با مراجعه به شــعب بانک سامان در سراسر کشور، نسبت به افتتاح 
حساب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام هریک از فعالیت های بانکی مانند 
پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های ســامان، خرید شارژ، انتقال وجه و 

غیره برای شرکت در قرعه کشی دور بعد، امتیاز کسب کنند.

دکتر ابراهیمی در مراسم افتتاح کارخانه هوشمندسازی و 
نوآوری کشور:

بانک سپه بستر الزم برای رشد 
کشور در حوزه اقتصاد دانش 

بنیان را فراهم می کند 
دکتر آیت اله ابراهیمی گفت: افتتاح کارخانه هوشمندســازی 
و نوآوری کشــور در راســتای منویات مقــام معظم رهبری 
)مدظله العالــی( و برنامه تحول راهبردی بانک ســپه صورت 
گرفت.دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در مراسم 
افتتاح اولین کارخانه هوشمندســازی و نوآوری کشور، ضمن 
خیرمقــدم خدمت دکتر دهقانــی فیروزآبادی معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و همه حاضران در مراسم، اظهار داشت: 
این اتفاق برای بانک سپه بسیار مهم، ضروری و کاربردی است 
و ایجــاد چنین فضاهایی در راســتای برنامه تحول راهبردی 
بانک ســپه قرار دارد.وی تصریح کرد: فضایی که ایجاد شــده 
برای جوانان عزیز ما از هر قشــری که هستند برای هم افزایی 
دانــش و توانمندی در جهت اقتصــاد دانش بنیان و دیجیتال 

در کشور است.

مروری بر یکی از مهم ترین پنل های نمایشگاه تراکنش:
»باجت« بانک تجارت کانالی از 

ابزارهای نوین مالی
یکی از مهمترین پنل های برگزار شــده در جریان هشــتمین 
نمایشــگاه تراکنش ایران، پنل تخصصی اپلیکیشن »باجت« 
بود که توانســت توجه بســیاری از مخاطبان این نمایشگاه را 
هم به خود جلب کند.به گــزارش اداره روابط عمومی و ارتقاء 
ســرمایه اجتماعی بانک تجارت، یکی از دغدغه های امروزی 
مــردم جامعه، مدیریت هزینه های ماهانــه و امکان خرید در 
زمان حال و پرداخت وجه آن در آینده است. بر همین اساس 
 )BNPL( بانک تجارت، محصول خرید اعتباری ماهانه تجارت
را ارائه کرده تا این دغدغه به ســادگی برطرف شود. مشتری، 
با اســتفاده از این محصول می تواند ســبد متنوعی از کاال و 
خدمات مورد نیاز خود را تهیه و وجه آن را در پایان ماه بدون 
پرداخت سود، تســویه کند.BNPL روش جدید دسترسی به 
اعتبار ارزان  قیمت برای مصرف کننده اســت و مکانیسم بسیار 
ساده ای دارد. در این روش مشتریان می توانند به صورت آنی 
و در لحظه ی اقدام به خرید کاال از اعتبار تخصیص داده شده 
برای خرید از شبکه وسیع شرکای تجاری بانک استفاده کرده 
و وجه آن را بعدا پرداخت کنند. مشــتریان گرامی می توانند 
برای اطالعات بیشتر به www.mybajet.ir مراجعه کنند.

اما در حاشیه هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران، پنل تخصصی 
اپلیکیشــن باجت با حضور مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت 
و نماینــده معاونت حــوزه بانکداری اشــخاص بانک تجارت 
تشکیل و ضمن تشریح ابزارها و توانمندی های این اپلیکیشن، 
 )BNPL( محصوالتی همچون اعتبار خرید کوتاه  مدت ماهانه
و سامانه تســهیالت غیرحضوری ازدواج که برای اولین بار در 
نظام بانکی کشــور در اپلیکیشــن باجت ارائه می شود، برای 

مخاطبان این پنل تخصصی طرح شد. 

اکونومیست بررسی کرد؛

چگونه ژاپن بدون افزایش نرخ بهره، تورم کمتری از آمریکا دارد؟
برخالف بســیاری از کشورها در سال گذشــته میالدی، بانک 
مرکزی ژاپن تصمیم گرفت که نرخ بهره را افزایش ندهد و تورم 
کمتری از آمریکا و بســیاری از کشورهای اروپایی را تجربه کرد. 
با این وجود بنظر می رســد که بانک مرکزی این کشور تصمیم 
دارد، سیاست »کنترل منحنی بازده« خود را که در سال 201۶ 
به عنوان بخشــی از برنامه تهاجمی تسهیل پولی معرفی کرد را 
کنار بگذارد. تصمیمی که می   تواند بانک مرکزی ژاپن را با شرایط 
ســختی روبه رو کند.اقتصادآنالین – عاطفه حسینی؛ به گزارش 
اکونومیست، بانک مرکزی ژاپن در دسامبر، فرصت های جدیدی 
به ســفته بازان داد. بانک مرکزی این کشــور با افزایش ســقف 
بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی از 0.2۵ درصد به 0.۵درصد، 
این احتمال را ایجاد کرد که سیاســت »کنترل منحنی بازده« 
خــود را به طور کامل کنار بگذارد.از آن زمان، مقامات توســط 
بازارهــای اوراق قرضه که به طور فزاینده ای همکاری نمی کنند 
مــورد آزمایش قرار گرفته اند. به دنبال چنین سیاســتی، بانک 
مرکزی ژاپن با هدف کاهش بازدهی مجبور به خرید اوراق قرضه 
شــده و تنها در 12 و 13 ژانویــه ۹.۵ تریلیون ین )۷2 میلیارد 
دالر( خریداری کرده اســت. به همین دلیل دالالن و سفته بازان 
ژاپنی مشــتاقانه منتظر جلســه بعدی بانک مرکزی هستند.اما 
آیا چنین وضعیتی به معنای آن اســت کــه بانک مرکزی ژاپن 
از مبارزه و سیاســت خود دست کشیده اســت؟ در 1۸ ژانویه، 
بانک مرکزی این کشور عالوه بر اینکه اعالم کرد که به کار خود 
ادامه خواهد داد، حتی قول داد در صورت لزوم اوراق بیشــتری 
بخرد. در واکنش به این خبــر ارزش ین )واحد پول ملی ژاپن( 
به شــدت کاهش یافت.اگر بانک مرکزی ژاپن تصمیم بگیرد که 
چنین سیاســتی را ادامه دهد، بســیار پرهزینه خواهد بود و به 

این معناســت که بانک مرکزی ژاپــن همچنان باید تصمیمات 
دشــواری اتخاذ کند.بانک مرکزی ژاپن در سال 201۶، سیاست 
»کنتــرل منحنی بازده« را به عنوان بخشــی از برنامه تهاجمی 
تسهیل پولی معرفی کرد. مقامات اقتصادی و پولی ژاپن امیدوار 
بودند که چنین سیاســتی بر تورم و رشــد اقتصادی ژاپن تاثیر 
بگذارد.بانــک مرکزی ژاپن همچنین یکــی از معدود بانک های 
مرکزی اســت که در سال 2022، علی رغم افزایش نرخ تورم در 

سراســر جهان، به سیاســت های خود پایبند بود و نه نرخ بهره 
را افزایش داد و نه خریــد دارایی های بزرگ را متوقف کرد.نرخ 
تورم ژاپن هم در ســال گذشته افزایش یافت و به 3.۸ درصد در 
دسامبر رســید. با این وجود این میزان کمتر از نیمی از تورمی 
است که اقتصاد آمریکا و منطقه یورو تجربه کرده است. باید این 
نکته را هم در نظر داشــت که تورم 3.۸درصدی ژاپن به میزان 
زیادی وابسته به افزایش جهانی قیمت انرژی و همچنین کاهش 

ارزش ین در برابر دالر است. بنابراین بانک مرکزی ژاپن استدالل 
می کند که تورم اساسی هنوز به سطح هدف 2 درصدی خود به 
شیوه ای پایدار افزایش پیدا نکرده است.تصمیم بانک مرکزی این 
کشور برای افزایش سقف بازده اوراق در ماه دسامبر هم تالشی 
برای بهبود نقدشوندگی و تسهیل تجارت بیشتر بود که به نظر 
می رســد نتیجه معکوس داشته است. بانک مرکزی ژاپن پس از 
یک دهه خرید ســنگین، حدود نیمی از بازار اوراق قرضه کشور 
و بیش از ۹۵ درصد از انتشــار اوراق قرضــه را در اختیار دارد. 
خریدهای اضافی برای دفاع از ســقف، کمبود بازار را بدتر کرده 
است.پافشاری بانک مرکزی بر این سیاست هم می تواند وضعیت 
را بدتر کند. بانک مرکزی ژاپــن در حال ایجاد زیان های بالقوه 
گســترده در سبد اوراق قرضه خود اســت. بر اساس محاسبات 
اکونومیست، اگر بازده اوراق قرضه ژاپن فقط 0.2۵ واحد درصد 
افزایش یابد، ارزش کل دارایی های بانک تا 10 ژانویه حدود ۷.۵ 
تریلیون ین یا 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. 
هر اوراق اضافی خریداری شــده برای حفظ سقف بازدهی، ضرر 
احتمالی را افزایش می دهد.بازدهی باالتر نیز محاسبات مالی ژاپن 
را تغییر می دهد؛ بدهی خالص دولت در ســه ماهه ســوم سال 
گذشــته به حدود 1۷3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که 
باالترین میزان در بین کشــورهای ثروتمند بود. از سوی دیگر، 
حدود ۸ درصد از بودجه ملی صرف پرداخت ســود می شــود.

همچنین اگر پرداخت های موجودی بدهی های دولتی به همان 
میزان 0.2۵ واحد درصد هم افزایش یابد، کل صورت حساب به 
11 تریلیون ین یا 10 درصد از بودجه سال جاری دولت خواهد 
رسید. بنابراین بنظر می رسد که بانک مرکزی ژاپن سال سخت با 

تصمیماتی سخت تر را پیش رو دارد.

وزیــر خزانــه داری آمریکا هشــدار داد که در صــورت عدم 
پرداخت بدهی، بی شک شــاهد رکود خواهیم بود.به گزارش 
ایســنا، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد که اگر 
این کشــور در پرداخت ها نکول کند، بی شــک شاهد رکود 
اقتصــادی و بحران مالی جهانی خواهد بود.یلن هشــدار داد 
که واشنگتن همچنین می تواند نقش دالر را تضعیف کند اگر 
سقف بدهی 31.4 تریلیون دالری را افزایش ندهد.وی گفت: 
»سیستم های خزانه داری همه برای پرداخت قبوض ما ساخته 

شده اند، تا همه صورت حساب های ما را در زمان سررسید و به 
موقع پرداخت کنند و نــه اینکه یک نوع هزینه را بر دیگری 
ترجیح دهند.«بزرگترین اقتصاد جهان در حال آماده شــدن 
بــرای نبردی طوالنی در کنگره اســت زیرا جمهوری خواهان 
تهدیــد می کنند که مانع افزایش ســقف بدهی های معمول 
ساالنه می شــوند.یلن به رهبران کنگره اطالع داده که وزارت 
خزانه داری تا اوایل ژوئن استفاده از اقدامات مدیریت پول نقد 
غیرعادی برای جلوگیری از نکول را آغاز کرده است.وی گفت 

که نکول احتمالی ایاالت متحــده می تواند به اقتصاد جهانی 
آسیب برساند.یلن گفت: »عدم پرداخت های سررسید، چه به 
دارنــدگان اوراق قرضه یا دریافت کنندگان تأمین اجتماعی یا 
ارتش ما، بدون شــک باعث رکود اقتصادی در ایاالت متحده 
می شــود و می تواند باعث یک بحران مالی جهانی شود.«وی 
افزود که ایــن امر همچنین نقش دالر را بــه عنوان یک ارز 
ذخیره که در معامالت در سطح جهان مورد استفاده قرار می 

گیرد، تضعیف می کند.

بدهیآمریکااقتصادجهانرابهپرتگاهسقوطمیبرد

موتورسیکلت های برقی شــرکت ملی پست که بخشی از آن 
با حمایت بانک قرض الحســنه مهر ایران تأمین مالی شــده، 
رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، مراسم رونمایی از موتورسیکلت های برقی شرکت 
ملی پست با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، مدیرعامل شــرکت ملی 
پست، شهردار تهران، رئیس سازمان اوقاف و مدیرعامل بانک 

قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.بخشی از تأمین مالی خرید 
موتورهای برقی شرکت ملی پست توسط بانک قرض الحسنه 
مهر ایران انجام شــده است. بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
چارچوب طرح حمایتی، ۵0 میلیون تومان وام قرض الحسنه 
پرداخت می کند کــه بازپرداخت آن نیز ۶0 ماهه خواهد بود. 
تا کنون ۵0 فقره وام توســط بانک قرض الحســنه مهر ایران 
پرداخت شــده و روند پرداخت وام بــرای خرید موتور برقی 

توســط این بانک ادامه دارد. همچنین این موتورسیکلت های 
برقی توســط یک شرکت دانش بنیان ایرانی تولید شده است.

بانک قرض الحســنه مهر ایران پیــش از این نیز تفاهم نامه ای 
ســه جانبه با شهرداری مشهد و تولیدکنندگان موتورسیکلت 
برقی امضا کرد که هدف آن بهینه ســازی ناوگان حمل و نقل 
موتوری شهر مشهد و کاهش آالیندگی های زیست محیطی 
است.»عیســی زارع پور« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
مراسم رونمایی از موتورسیکلت های برقی شرکت ملی پست 
گفت: به دنبال این هستیم با هوشمندسازی، سهم خود را در 

هوای پاک ایجاد کنیم.

موتورسیکلت های شرکت ملی پست، برقی شد
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گزیده خبر

اردوغان و رقابت های انتخاباتی ترکیه

انتخابات ترکیه قرار اســت در ۱۸ ژوئن ســال جاری برگزار شود؛ با این حال به 
نظر می رســد آنکارا شاهد انتخابات پیش از موعد باشد.به گزارش ایسنا، میدل 
ایســت نیوز در گزارشی نوشــت: »انتخابات ترکیه قرار است در ۱۸ ژوئن سال 
جاری برگزار شود. با این حال به نظر می رسد آنکارا شاهد انتخابات پیش از موعد 
باشد، چرا که اگر فرایند انتخابات با روال قانونی و در موعد مشخص برگزار شود، 
اردوغان امکان کاندیداتوری را طبق قانون از دست می دهد. بر اساس قانون یک 
رئیس جمهور پس از دو دوره متوالی ریاست جمهوری نمی تواند نامزد انتخابات 
شود.به همین دلیل اردوغان پیش از موعد برگزاری انتخابات پارلمان را تعطیل 
کرده و انتخابات زودهنگام را به ترکیه تحمیل خواهد کرد تا بتواند کاندیداتوری 

خود را حفظ کند.

رقبای اردوغان چه کسانی هستند؟
احزاب مشــارکت کننده در ســمت مقابل ائتالفی از شــش حزب رقیب وجود 
دارد؛ حزب مردم جمهوری خواه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، حزب خوب به 
رهبری مرال آکشنر، حزب سعادت، حزب کردی دموکراتیک خلق ها به رهبری 
صالح الدین دمیرتاش، حزب آینده و حزب دموکراسی و پیشرفت.اکرم امام اوغلو، 
شــهردار استانبول نیز به عنوان یکی از رقبای جدی اردوغان ممکن است گزینه 
کاندیداتوری ائتالف اپوزیسیون باشد. اردوغان با آگاهی از این موضوع در ماه های 
اخیر پرونده های فســاد زیادی علیه امام اوغلو ایجاد کرده و به نهادهای قضایی 
فرستاده است؛ پرونده هایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان ساختگی و تنها 

برای منزوی ساختن امام اوغلو هستند.

اقدامات اردوغان در آستانه انتخابات
حزب عدالت و توسعه به مدت ۲۲ سال زمامدار ترکیه بوده است و شکست این 
حزب در انتخابات چندان محتمل به نظر نمی رســد، با این حال رکود اقتصادی 
موجود در ترکیه سبب شده تا گمانه زنی هایی مبنی بر پایان حاکمیت اردوغان و 
حزب عدالت و توسعه ایجاد شود.اردوغان در ماه های اخیر در مصاحبه ای اعالم 
کــرد که این آخرین نامزدی وی در انتخابــات خواهد بود، این موضع وی از دو 
جهت قابل تفســیر است؛ عده ای چنین موضعی را به معنای اعالم بازنشستگی 
از جانب اردوغان می دانند و معتقدند سبب می شود رای های ممتنع نیز به سبد 
او ریخته شوند چرا که بسیاری از مردم اردوغان را رهبری باتجربه و قابل اعتماد 
می دانند و به حکمرانی او عادت کرده اند، اعالم بازنشستگی از جانب وی اتهامات 
وارد به او مبنی بر دیکتاتوری را نیز از بین خواهد برد و با توسل به مظلوم نمایی 
می تواند بار دیگر پیروز انتخابات شود.در سمت مقابل، برخی معتقدند اشاره به 
»آخرین نامزدی در انتخابات« به این معناست که دیگر انتخاباتی وجود نخواهد 
داشــت و اردوغان پس از پیروزی در انتخابات فعلی اختیارات خود را به گونه ای 
افزایش می دهد که رهبری مادام العمر داشته باشد، چنین تفسیری از اظهارات 
اردوغان آراء او را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.به هر روی، در تازه ترین 
نظرسنجی انجام شده ۴۹ درصد مردم اعالم کرده اند که به اردوغان رأی خواهند 
داد و به نظر نمی رســد کســب حداکثر آراء برای او چندان دشوار باشد.به عالوه 
اردوغان برای حفظ و ارتقــای مقبولیت خود اقدامات زیادی به ویژه در ماه های 
نزدیک به انتخابات انجام داده؛ در بُعد داخلی، دولت از یک بســته ۱۱ میلیارد 
دالری وام ارزان برای حمایت از شــرکت های کوچک و متوسط رونمایی کرده 
اســت. همچنین پس از چند ماه روند صعودی تــورم و نرخ بهره بانکی، در ماه 
جاری نرخ بهره ۹ درصد بدون تغییر باقی مانده اســت.اردوغان از طرحی به نام 
قرن ترکیه سخن گفته است که بر اساس آن در دوره جدید ریاست جمهوری وی 
حداقل دستمزد تا ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت، طرح مسکن اجتماعی اجرا 
خواهد شد، مشکل سن بازنشستگی حل می شود، برنامه های حمایتی برای حفظ 
ارزش لیر به اجرا در خواهد آمد و بســته های حمایتی از جانب دولت به اقشــار 
نیازمند تعلق می گیرد.در سیاست خارجی نیز، دو اقدام تازه ترکیه کاماًل اهداف 
انتخاباتی را دنبال می کنند؛ آنکارا پس از سال ها منازعه و تنش با سوریه اکنون به 
دنبال عادی سازی روابط با دمشق است چرا که قصد دارد از فرصت های اقتصادی 
در بازســازی سوریه اســتفاده کند و وضعیت اقتصادی ترکیه را بهبود بخشد.

گسترش روابط با تل آویو نیز در راستای منافع آشکار انتخاباتی است، اردوغان با 
نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی از یک سو قصد دارد حمایت طرف های غربی 
را از آن خود کند و از ســوی دیگر با توســعه روابط تجاری با اسرائیل، وضعیت 

اقتصادی خود را بهبود بخشد.

اقدامات ائتالف اپوزیسیون در آستانه انتخابات
حزب مردم جمهوری خواه به عنوان سردمدار ائتالف اپوزیسیون اعالم کرده است 
که پس از پیروزی در انتخابات، ۱۰۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری مستقیم در 
زیرساخت های کشور انجام خواهد داد، به عالوه ۷۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی 
برای طرح های توسعه ای جذب خواهد کرد. این حزب همچنین قصد دارد برای 
کنترل تورم و تثبیت سیاســت نرخ بهره به جذب مشاوران اقتصادی آمریکایی 
بپردازد.عــالوه بر طرح های ارائه شــده، احزاب اپوزیســیون از حمایت اروپا نیز 
برخوردار هســتند چرا که اتحادیه اروپا معتقد است در صورت شکست اردوغان 

در انتخابات، روند همکاری و تعامل با ترکیه بار دیگر مثبت خواهد شد.

فرجام
احتمال پیروزی اردوغان و حزب عدالت و توســعه در انتخابات پیشروی ترکیه 
بســیار زیاد اســت، بااین وجود اردوغان حتی در صورت پیروزی در انتخابات با 
پارلمانی مواجه خواهد شــد که اکثریت نماینــدگان آن از احزاب مخالف وی 
هســتند، البته اردوغان با افزایش اختیارات خــود بهای چندانی به تصمیمات 
پارلمان نخواهد داد.در ســوی دیگر به نظر نمی رســد پیروزی اپوزیسیون نیز 
راه حل مطمئنی برای عبور ترکیه از بحران باشــد چرا که احزاب تشکیل دهنده 
اپوزیســیون، اســتراتژی های متفاوتی دارند و تنها نقطه اشتراک آنها مخالفت 
با اردوغان اســت.حزب رقیب اردوغان در صورت پیــروزی وظیفه دارد بحران 
اقتصادی ترکیه را کنترل و حل کند، روند دموکراســی در ترکیه را اصالح کند 
و نظام پارلمانی را جایگزین نظام ریاستی کند، فرد محوری را لغو کند و کشور 
را از طریق اصل تفکیک قوا اداره کند. احزاب تشــکیل دهنده ائتالف اپوزیسیون 
بــا وجود دیدگاه های متفاوت و بعضاً متناقضی که دارند چندان محتمل به نظر 

نمی رسد که موفق به انجام چنین اقداماتی شوند.«

سخنگوی اتحادیه اروپا؛
بورل به تعامل با ایران و آمریکا در زمینه مذاکرات 

برجام ادامه می دهد
ســخنگوی اتحادیه اروپا می گوید که جوســپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی این اتحادیه همچنان به تعامل 
خود با مشارکت کنندگان در مذاکرات برجامی از جمله 
ایران و آمریکا ادامه می دهد.به گزارش ایرنا، پیتر استانو، 
سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا 
بحث درباره احتمال اعمال تحریم علیه ایران به معنای 
تغییر رویه اروپا در خصوص مذاکرات برجامی اســت یا 
نه، گفت: موضوع برجام، فرآیندی مجزاست که نماینده 
عالی اتحادیه اروپا در آن به عنوان هماهنگ کننده عمل می کند و بین مشارکت کنندگان 
هماهنگی ها را انجام می دهد.وی افزود: رویه مربوط به برجام توسط طرف ها و مشارکت 
کنندگان تعیین می شــود، نه توســط هماهنگ کننده که نقش هماهنگی و تسهیل را 
برعهده دارد. از این نظر، نماینده عالی به تعامل خود با هر یک از مشــارکت کنندگان از 
جمله ایران و آمریکا ادامه می دهد.ســخنگوی اتحادیــه اروپا در خصوص برخی گزارش 
های رسانه ای که گفته اند اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه - سوم بهمن - خود سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را در لیست تروریستی قرار نخواهد داد، گفت: ما هیچگاه درباره 
گمانه زنی های رسانه ای در خصوص مباحث محرمانه بین کشورهای عضو اظهار نظر نمی 
کنیم. تصمیمات در زمینه تحریم ها به صورت محرمانه مورد بحث قرار می گیرند و صرفا 
پس از تصویب اطالع رسانی می شوند.خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از دو منبع 
اروپایی نوشته بود که سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جلسه روز دوشنبه نشست وزیران 

امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم نخواهد شد.

رمزگشایی از اظهارات نماینده روسیه در افغانستان

 رابطه آنگلوساکسون ها با مخالفان مسلح طالبان چیست؟
به تازگی ضمیر کابلوف نماینده ویژه روســیه در امور افغانستان 
مصاحبه ای با تلویزیون روســیه ۲۴ داشــته اســت که در آن 
نکته های مهمی بیان شده اســت.به گزارش خبرآنالین، ضمیر 
کابلوف مــی گوید مســکو اطالعاتی دارد که نشــان می دهد 
آنگلوساکسون ها با مخالفان مسلح طالبان در ارتباط هستند. او 
همچنین می افزاید آنگلوساکســون ها در صدد هستند تا انتقام 
شکست خود در افغانستان را بگیرند و به طور مخفیانه از داعش 
حمایت می کنند که هدف این گروه نه تنها ثبات آسیای مرکزی 
و همسایگان افغانستان بلکه امنیت روسیه است.آنگلوساکسون ها 
به مجموعه ای از کشورهای انگلیسی زبان شامل آمریکا، انگلیس، 
کانادا و اســترالیا اطالق می شود و در برخی تفاسیر فرانسه هم 
شــامل این کشورها می شــود. این که کابلوف به تنهایی از یک 
کشــور مثال آمریکا نام نبرده بدین مفهوم اســت که مجموعه 
کشورهای آنگلوساکسونی در ۳ موضوع ذکر شده یعنی حمایت 
از مخالفان مسلح، انتقام شکست در افغانستان و حمایت از داعش 
و یا در مواردی از آنها با هم، هم عقیده و همکار هستند.در همین 
راستا کانال مطالعات افغانستان در تحلیلی نوشت: نماینده ویژه 
روسیه در امور افغانستان برخالف سابق، اظهار نظر کارشناسی یا 
تحلیل ارائه نمی کند، بلکه صحبت از داشتن »اطالعات« در این 
زمینه می کند که از جنس اســتخباراتی است. نکته جدید دیگر 
در اظهارات ضمیر کابلوف، ارتباط آنگلوساکســون ها با مخالفان 
مسلح طالبان است. هر چند که در راس مخالفان مسلح طالبان، 
»جبهه مقاومت ملی« قرار دارد و شاید این ارتباط در ابهام باشد 
اما ظّن تماس و حمایت آنگلوساکسون ها با/از دیگر جبهه ها وجود 
دارد. ایــن ظّن از آنجا قوت می گیــرد که تاکنون چند عملیات 
انتحاری و انفجار در افغانســتان صورت گرفته است که همزمان 

با گروه تروریستی داعش، یک جبهه نظامی مخالف طالبان نیز 
مسئولیت آن را به عهده گرفته است. همزمانی بر عهده گرفتن 
این عملیات ها توسط داعش و یکی از جبهه های نظامی مخالف 
طالبان نشــان می دهد که کار مشترکی صورت گرفته و احتماال 
اتاق فکر واحدی به ایــن گروه ها فرمان می دهد.آمریکا در حال 
حاضر مشــغول مذاکره بــا طالبان و دیگر جناح های سیاســی 

مخالف طالبان برای تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان است 
و دیدارهای مقامات آمریکایی در امارات، ترکیه و تاجیکستان با 
مقامات طالبان و مخالفان آنها تالشــی برای تشکیل حکومتی 
همســو با سیاســت های خود در ژئوپلیتیک حساس افغانستان 
اســت. اما این امر نافی اظهارات کابلوف نمی تواند باشد چرا که 
یکی از ابزارهای مهم آمریکا و متحدان آن علیه حکومت طالبان، 

گروه داعش و جبهه های نظامی مخالف حکومت طالبان است. در 
کنار فشار اقتصادی و ارسال بسته های دالر به کابل که از آن برای 
اجرای سیاست چماق و هویچ استفاده می شود، فشار امنیتی بر 
حکومت طالبان بسیار موثرتر است.آنگلوساکسون ها در افغانستان 
شکست سختی خوردند و این میدان را باختند اما فرصت طلبی 
و زمان ســنجی دقیق یکی از شاخصه های بارز آنگلوساکسون ها 
اســت. انگلیس و فرزندان انگلیس )آمریکا، اســترالیا و کانادا( 
قهرمان اســتفاده از وضعیت موجود هســتند. آنها می دانند که 
چگونــه وضعیت موجود و زمــان را در جهت منافع خود جهت 
دهند. این کشــورها در یک ســال و نیم گذشــته توانستند با 
استفاده از ابزار اقتصادی و امنیتی فضایی علیه حکومت طالبان 
شــکل دهند و رفته رفته مدیریت اوضاع را به دســت خواهند 
گرفت.احتماال کابلوف در سفر اخیر خود به کابل این نکات را با 
مقامات طالبان در میان گذاشته است. برخی از اعضای حکومت 
طالبان که مشــتاق به مذاکره با آمریکا می باشند و به وعده های 
آمریکا خوش بین هستند، باید این حقایق را مد نظر قرار دهند. 
بررسی پرونده آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه نشان می دهد 
که حکومت هایی که با این کشــور وارد معامله شــدند، به چه 

سرنوشتی دچار شدند.
کشورهای منطقه مانند روسیه، ایران و چین می توانند از اهداف 
احتمالی داعش خراسان در اهداف فرامرزی این گروه باشند که 
همخوان با سیاســت های آمریکا در این منطقه اســت. لذا این 
کشــورها باید با هوشــیاری کامل مراقب رشد گروه تروریستی 
داعش باشــند. هر گونه غفلــت از اوضاع بحرانی افغانســتان، 
پیامدهای جبران ناپذیری را بر کشورهای منطقه تحمیل خواهد 

کرد.

وکیل شخصی جو بایدن اعالم کرد، 
کارکنان وزارت دادگستری در زمان 
جســتجوی منــزل رئیس جمهوری 
آمریکا در ولمینگتون دالور به تعدادی 
سند محرمانه جدید دست یافتند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، »بــاب باوئر« وکیل جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریــکا در بیانیه ای 
گفــت: وزارت دادگســتری ایــاالت 
متحده بــه منــزل رئیس جمهوری 
آمریکا دسترسی کامل دارد، از جمله 
به یادداشت های دست نوشته شخصی، 
فایل ها، اسناد، کالسورها، یادگاری ها، 
لیســت  کارهایی که باید انجام شود، 
برنامه هــا و یادآوری هایی که مربوط 
به چند دهــه پیش می شــوند.باب 
باوئر گفت، کارکنــان این وزارتخانه 
را در چارچــوب تحقیقات  »اقالمی 
خود در اختیار گرفتند، از جمله شش 
مورد شامل اســنادی با عالمت های 
محرمانه و سایر موارد مرتبط به آنها.« 
برخی از این اســناد مربوط به دوران 
خدمت جو بایدن در ســنای آمریکا 
و دوران تصدی او بــه عنوان معاون 
اوباما، رئیس جمهوری پیشین  باراک 
آمریــکا بود.وکیل بایــدن افزود که 

وزارت دادگستری آمریکا »همچنین 
سال های  دست نویس  یادداشت های 
معاونــت ریاســت جمهوری را برای 
بررسی بیشتر دریافت کرد.«در جریان 
بازرســی ۱۳ ساعته از خانه بایدن در 
منطقــه دالور، او و همســرش جیل 
بایدن حضور نداشــتند.وکیل بایدن 
روز شــنبه در بیانیــه ای اعالم کرد: 
رئیس جمهور پیشــنهاد دسترسی به 
خانه اش را داد تا به وزارت دادگستری 
اجــازه دهد تــا کل محــل را برای 
یافتن ســوابق احتمالی دوران معاون 
رئیس جمهــور و مطالب طبقه بندی 
شــده بالقوه انجام دهد.اوایل این ماه 
وکالی بایدن گفتند اولین دســته از 
اسناد طبقه بندی شده در ۲ نوامبر در 

»مرکز پــن بایدن« که یک اتاق فکر 
تاسیس شــده در واشنگتن دی سی 
اســت، پیدا شده اســت. وکالی او 
گفتند که دســته دوم مدارک هم در 
۲۰ دســامبر در گاراژ خانه بایدن در 
ولمینگتون پیدا شــد، در حالی که 
ســند دیگری در انبار همان خانه در 
۱۲ ژانویه به دســت آمد.پس از پیدا 
شدن این اسناد، بایدن گفت که تیم 
او بالفاصلــه آنها را به آرشــیو ملی و 
وزارت دادگستری تحویل داده است. 
هنوز مشخص نیست چرا بایدن این 
اسناد را نگه داشــته است.بر اساس 
قانون اسناد ریاست جمهوری، سوابق 
کاخ سفید پس از پایان یک دولت به 
آرشیو ملی می رود و در آنجا به طور 

ایمن ذخیره شــوند.یک بازرس ویژه 
به نــام »رابرت هور« بــرای هدایت 
تحقیقات در مورد نحوه رســیدگی 
به اســناد طبقه بندی شده منصوب 
شــده اســت. جســتجوی طوالنی 
مدت و کشــف اسناد بیشــتر برای 
رئیس جمهور آمریکا به یک دردســر 
سیاسی تبدیل شده است، زیرا او در 
حال آماده شدن برای اعالم وضعیت 
حضورش به عنوان نامزد در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ است.

بایدن و همسرش جیل، آخر هفته را 
در شهر ساحلی ریهوباث بیچ در دالور 
می گذرانند که در آنجا خانه دیگری 
دارند. به گفته نیویورک تایمز، وکالی 
او گفته اند که اوایل این ماه این خانه 
جستجو شــده و هیچ سندی در آن 
پیدا نشده است.تیم بایدن اصرار دارد 
که رئیس جمهــوری آمریکا به طور 
کامل با تحقیقات وزارت دادگستری 
همکاری کرده است. بایدن این ماجرا 
را کوچک شمرده و گفته است که از 
علنی نشدن یافتن این اسناد محرمانه 
قبل از انتخابات میان دوره ای نوامبر 
»پشــیمان« نیســت.این کشف در 
حالی صــورت می گیرد کــه دونالد 
ایاالت  رئیس جمهوری سابق  ترامپ، 
متحــده هم به دلیل کشــف صدها 
سند طبقه بندی شده در اقامتگاهش 
در فلوریــدا و عدم اجرای احضاریه با 

تحقیقاتی روبرو است. 

وزارت دادگستری آمریکا اسناد محرمانه 
جدید از منزل بایدن پیدا کرده است

روزنامه نیویورک تایمز نوشــت، رون کالین رئیس 
کارمندان کاخ ســفید قصد دارد ظرف  هفته های 
آینده اســتعفا کند.به گزارش ایســنا، به نوشــته 
این روزنامه، انتظار مــی رود رئیس کارمندان کاخ 
ســفید طی هفته های آینده اســتعفا کند که به 
این ترتیب مهمترین استعفای دولت جو بایدن از 
زمان انتصابش از دو ســال گذشته را رقم خواهد 
بود؛ دولتی که نســبتا در مقایســه بــا دولت های 
قبلی آمریکا باثبات تلقی می شــود.طبق نوشــته 
این روزنامه، کالین یکــی از همقطاران خود را از 
زمان انتخابات میان دوره آمریکا به صورت محرمانه 
مطلع کرده بــود که قصد اســتعفا دارد. صحبت 

درباره جایگزین او از زمان شروع شده است. هنوز 
مشخص نیست عمال کسی به جای وی تعیین شده 
یا مشخص نیســت چه موقع کالین رسما استعفا 
خواهد کرد.با وجود آن منابع خبری گفته اند، اعالم 
رسمی استعفا احتماال در پی سخنرانی حالت اتحاد 

بایدن در ماه آینده میــالدی خواهد بود.کالین از 
همان ابتدای روی کار آمدن بایدن در پســت خود 
در ســال ۲۰۲۱ رئیس کارمندان کاخ سفید شده 
و در مقایسه با هر رئیس جمهور دموکرات دیگری 
طی بیش از ۵۰ سال گذشته طوالنی ترین زمان را 
در این پست بوده است. او طی این دو سال شاهد 
فراز و نشــیب دولت بایدن از خروج از افغانســتان 
در ســال گذشــته میالدی گرفته تا تورم شدید و 
تضعیف جایگاه بایدن در بیــن مردم آمریکا بوده 
است.انتظارمی رود کالین تا زمان تضمین واگذاری 
پســت به جانشــینش به کار خود ادامه دهد.کاخ 
ســفید به تماس های و ایمیل های مربوط به این 
موضوع پاســخی نداده اســت.روزنامه پلتیکو نیز 
نوشت، جو بایدن که به شدت به کالین اعتماد دارد 

از او خواسته در پستش بماند.

رئیسکارکنانکاخسفیداستعفامیکند

یک گروه دو حزبی از ســناتورهای آمریکایی 
روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین و دیگر مقامات اوکراینی دیدار کردند.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه هیل، دفتر 
ریاســت جمهوری اوکراین در بیانیه ای اعالم 
کرد، لیندسی گراهام ســناتور جمهوریخواه به همراه سناتورهای دموکرات، ریچارد 
بلومنتال و شــلدون وایتهاوس با ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهــور اوکراین در 
کاخ ریاســت جمهوری وی دیدار کرده و گزارشــی درباره وضعیت امنیتی اوکراین 
دریافت کردند.در این بیانیه تصریح شــد، زلنسکی از این سناتورها به خاطر کمک 
به هماهنگی سفر ماه گذشته میالدی او به آمریکا تشکر کرد. او در جریان آن سفر 
در کنگره آمریکا سخنرانی و با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و گفت، 
»حمایت قدرتمند«  از ســمت آمریکا را احساس می کند.او اظهار کرد: »من قدردان 

ســازماندهی این سفر هستم. من می خواهم از همه شما و کل آمریکایی ها و جامعه 
شما تشکر کنم.« رئیس جمهور اوکراین به خاطر جدیدترین بسته کمکی که آمریکا 
برای اوکراین اعالم کرد اظهار قدردانی کرد. به موجب این بســته که ارزش آن ۲.۵ 
میلیارد دالر است، آمریکا تسلیحات مختلفی اعم از خودروهای زرهی، سیستمهای 
دفاع هوایی و موشک های زمین به هوا را به همراه تسلیحات و تجهیزات دیگر برای 
اوکراین می فرســتد.در بیانیه مذکور تصریح شد، زلنســکی به این سناتورها درباره 
وضعیت در خطوط مقدم جنگ در کشــورش و گام های اتخاذ شــده برای جنگ با 
نیروهای روسی توضیح داد. آنها در همین حال درباره تقویت تحریم ها علیه روسیه 
و امکان به رســمیت شــناختن گروه نظامی خصوصی روســی واگنر به عنوان یک 
سازمان »تروریستی« صحبت کردند.دولت بایدن روز جمعه تحریم های جدیدی را 
علیه گروه واگنر از بابت نقش داشــتن در جنگ علیه سربازان اوکراینی اعالم کرد.

آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین نیز گزارش های بیشتری به این 

ســناتورهای آمریکایی در مورد جنگ با روســیه ارائه کرد. چند نماینده اطالعات 
اوکراین و چند فرمانده نیروی ضربت این کشــور به آنهــا درباره وضعیت مرزهای 
اوکراین، امکان اقدامات بیشــتر سربازان روسی، وضعیت جبهه شرقی و تاثیر قوای 
ضد هوایی توضیح دادند.گراهام روز جمعه توئیت کرد، »هدف هر ســه سناتور یکی 
بود: این که اوکراین روســیه را از خاکش بیرون براند.« او تاکید کرد ارتش اوکراین 
نیازمند تانک برای حصول این هدف اســت.متحدان غربی اوکراین در روزهای اخیر 
درباره ارائه تانک آلمانی لئوپارد-۲ به این کشور مذاکره و رایزنی هایی برگزار کردند 
اما آلمان به عنوان ســازنده این تانک ها نسبت به اعطای این ادوات نظامی سنگین 
به اوکراین تردید نشــان داده است.سناتور بلومنتال هم در توئیتی نوشت این سفر 
نشان می دهد جمهوری خواهان و دموکرات ها در راستای ارائه پشتیبانی »استوار« به 
اوکراین متحد هســتند. کاخ سفید هم در توئیتی نوشت، حمایت آمریکا از اوکراین 

»تزلزل ناپذیر« است.

دیدارگروهیازسناتورهایسرشناسآمریکابازلنسکیدرکییف
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دانشــمندان بلژیکی از کشف یک شهاب سنگ بزرگ در جنوبگان خبر 
داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از اســپیس، گروهی از دانشــمندان 
شــرایط نامناســب صحرای یخی جنوبگان را تحمــل کرده اند تا پنج 
شهاب ســنگ جدید از جمله یک ســنگ فضایی بزرگ با وزن نزدیک 
به ۱۷ پونــد)۷.۷ کیلوگرم( را پیدا کنند.این گروه پژوهشــی شــامل 
 )Field Museum(»پژوهشــگر »موزه فیلد ،)Maria Valdes(»ماریا والدز«
و »دانشــگاه شــیکاگو«)UChicago( بــود که تخمیــن زد از ۴۵ هزار 
شهاب سنگی که تا به امروز در زمین یخی جنوبگان کشف شده اند، تنها 
۱۰۰ شهاب ســنگ به اندازه این عضو جدید کــه دقیقا ۱۶.۷ پوند)۷.۶ 
کیلوگرم( وزن دارد، بوده اند.والدز گفت: در مورد شهاب ســنگ ها، اندازه 
لزوما مهم نیســت و حتی ریزشهاب سنگ های کوچک می توانند از نظر 
علمی فوق العاده ارزشــمند باشــند اما پیدا کردن شهاب سنگ بزرگی 
مانند این نمونه، نادر و هیجان انگیز اســت.این گروه که سرپرستی آن را 
»وینسیان دیبایل«)Vinciane Debaille(، دانشمند سیاره شناسی »دانشگاه 
آزاد بروکسل«)ULB( بر عهده دارد، نخستین گروهی است که مکان های 
جدید و بالقوه ای را که با استفاده از تصاویر ماهواره ای نقشه برداری شده 
بودند، برای یافتن شهاب سنگ کاوش می کند.دیبایل گفت: رفتن به یک 
ماجراجویی برای کاوش در مناطق ناشناخته، هیجان انگیز است اما باید با 
این واقعیت نیز کنار بیاییم که کاوش روی زمین بسیار دشوارتر از زیبایی 
تصاویر ماهواره ای اســت.این گروه پژوهشی، سفر خود را برای تابستان 
جنوبگان در اواخر دســامبر برنامه ریزی کردند اما دمای هوا در منطقه 

همچنان در حدود منفی ۱۰ درجه سلسیوس بود. .

براســاس تحقیقات جدید امپریال کالج لندن، آشپزی با اجاق گاز برای 
ســامتی مضرتر از زندگی در یک شــهر آلوده است.به گزارش ایسنا و 
به نقل از ایندیپندنت، دی اکســید نیتــروژن ریه ها را تحریک می کند 
و می تواند وارد جریان خون شــده و خطــر ابتا به بیماری های قلبی، 
سرطان و آلزایمر را افزایش دهد.سرآشپزهای تلویزیونی اجاق های گاز را 
به جایگزین های برقی آن ترجیح می دهند اما دانشمندان می گویند که 
این گازها دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق تولید می کنند و این سموم 
خطرناک در دودهای ناشی از ترافیک نیز یافت می شود.کودکان و افراد 
مســن بیشترین آسیب پذیری را دارند و یک مطالعه نشان می دهد که 
اجاق گازها باعث آزاد شدن این سموم در هوای داخل خانه می شوند که 
ســطح آن چندین برابر بیشتر از سطح آن در یک خیابان شلوغ شهری 
است.براساس گزارشی از نیوساینتیست، کودکانی که با کوله پشتی های 
مجهز به مانیتورهای رصد آلودگی هوا به مدرسه می رفتند مورد بررسی 
قرار گرفته اند.پروفسور فرانک کلی)Frank Kelly(، از امپریال کالج لندن، 
می گوید: بســیاری از بچه ها عصرها یعنی زمانی که یکی از والدین در 
حال آشــپزی بوده است، بیشــتر از راه مدرسه در معرض آلودگی قرار 
می گرفتند.مطالعه ای  دیگر نشــان داده است که از هر هشت مورد آسم 
دوران کودکی در ایاالت متحده، یک مورد به دلیل استفاده از اجاق گاز 
ایجاد شده است.پروفســور کلی، که در این تحقیقات دخالتی نداشته، 
می گوید که اجاق های گاز منبع اصلی آلودگی هوای داخل خانه هستند 
و می توانند باعث تشــدید یا حتی ایجاد آسم و سایر بیماری ها شوند.او 
افزود: اگر یک خانواده کودک مبتا به آســم داشته باشد، عائم کودک 

زمانی که اجاق گاز داشته باشند، بیشتر خواهد بود.

کشف یک شهاب سنگ 7.7 
کیلوگرمی در جنوبگان

 اجاق گاز از آلودگی هوا 
مضرتر است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اسب های ایسلندی پس از بارندگی شدید روزهای اخیر در نزدیکی شهر 
فرانکفورت آلمان/ آسوشیتدپرس

مگا رکس مگا رپتور 7 هیوالی با 1400 نیوتون متر گشتاور!
هیوالیی که مشــاهده می کنید مگا رکس مگا رپتور نام دارد و قوای محرکه دیزلی آن می تواند گشــتاور ۱۴۰۰ نیوتون متری را برای 
جابجایی کوه ها تولید کند!در ســال ۲۰۰۰ بود که فورد یک شاســی بلند بزرگ با نام Excursion را تولید کرد. این خودرو از زیرساختی 
مشــترک با وانت پیکاپ ســوپر دیوتی سود می برد. البته این شاسی بلند عاقبت خوشی نداشت و فقط در یک نسل تولید شد و پس از 
مدل سال ۲۰۰۵ با بازار خداحافظی کرد. کمپانی مگا رکس تصمیم گرفته تا جای خالی این خودرو در سبد محصوالت فورد را پر کند 
و به همین خاطر از مگا رپتور ۷ رونمایی کرده است. این خودرو یک نسخه ارتقا یافته از وانت پیکاپ سوپر دیوتی با سه ردیف صندلی 
و کابینی کشیده تر با سقف فایبرگاس جداشدنی بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد.وانتی که برای این پروژه انتخاب شده فورد 
F-۲۵۰ سوپر دیوتی کرو کب الریات نام داشته و تغییرات زیادی را تجربه کرده است. شاسی بلند جدید مگا رکس مگا رپتور ۷ از فنرهای 
پیچشی جدید در جلو و فنرهای تخت در عقب استفاده می کند. این سیستم تعلیق جدید باعث می شود خودروی موردبحث از رینگ های 
۲۰ اینچی MRAP و الستیک های ۴۶ اینچی میشلین XZL استفاده کند. از دیگر بهبودهای سیستم تعلیق می توان به شوک های کینگ، 

پایدار کننده های دوبل آیکن و بازوهای جدید طویل تر و قوی تر اشاره کرد. 

 کمربند سبک وزن به مبارز آمریکایی رسید
جاماهال هیل توانست عنوان قهرمانی سبک وزن UFC را به دست بیاورد و حریف خود از کشور برزیل را شکست دهد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اســتار، جاماهال هیل آمریکایی در دوئل برای کســب عنوان قهرمانی مسابقات )UFC( در سبک وزن، گلوور تکسیرا برزیلی 
را شکست داد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.هیل ۳۱ ساله برای اولین بار قهرمان سبک وزن UFC شد. پیش از این دارنده 
کمربند این وزن، یژا پروچازکا از جمهوری چک بود که مصدوم شد و داوطلبانه این عنوان را از دست داد. در ادامه و اواخر سال ۲۰۲۲ 
میادی ماگومد آنکاالیف روس و یان باخوویچ لهستانی برای کسب کمربند قهرمانی سبک وزن UFC با هم مبارزه کردند که این دیدار 
نیز برنده ای نداشــت تا همچنان کمربند ســبک وزن UFC خالی مانده باشد.در نهایت جاماهال هیل آمریکایی توانستت در یک رقابت 
برتر بر حریف خود غلبه کند و این کمربند را به دست بیاورد. این رقابت ها در برزیل برگزار شد و خیلی از برزیلی ها امیدوار به قهرمانی 
نماینده کشور خودشان بودند ولی شب، شب برزیلی ها نبود.  چرا که قبل از این مبارزه هم دیوسون فیگوئرادو نیز برابر براندون مورنو 
شکست خورد تا شب تلخی برای میزبان رقم بخورد.مبارزه هیل و تکسیرا در ۵ راند به طول انجامید و در نهایت حریف آمریکایی عملکرد 

بسیار خوبی ارائه داد و کاما بر مبارزه مسلط بود و توانست با قدرت حریفش را شکست دهد.

 دل رسارپدٔه محبِت اوست
دیده آیینه داِر طلعت اوست

من هک رس ردنیاورم هب دو کون
رگدنم زرِی باِر منِت اوست

تو و طوبی و ما و اقمِت یار
فکِر ره کس هب قدِر همِت اوست

رگ من آلوده دامنم هچ عجب
همه عالم گواِه عصمِت اوست

من هک باشم رد آن رحم هک صبا
مِت اوست ُ

رپده داِر رحیِم رح
بی خیالش مباد منظرِ چشم

زان هک این گوهش جاِی خلوِت اوست

پیشنهاد

فرهنگ

کتاب همین حوالی
کتاب همیــن حوالی اولین رمانی اســت که جومپا 
الهیری به ایتالیایی نوشــته و خــودش نیز آن را به 
انگلیسی ترجمه کرده است، روایتی از ارتباط یک زن 
با محیط پیرامونش، از آدم ها گرفته تا اشیا و مکان ها، 
حکایت وابستگی و گسستگی ها، حسرت ها و امیدها.

جومپا الهیری نویســنده ای هندی تبار و بزرگ شده 
آمریکا است که داستان هایش در حرکت مدام میان 
هویت، مهاجرت، وطن، کشــور محــل زندگی، زبان 
مــادری، خانواده، عشــق و مفاهیمی از این دســت 
هســتند. در کتاب حاضــر نیز برخــی از این موارد 
مشاهده می شــود که در ادامه به بررسی آن خواهیم 
پرداخت. جومپا الهیری که از انتشــار داستان هایش 
در مجله های ادبی مانند »نیویورکر« شروع کرد، با انتشار مجموعه داستان »مترجم دردها« )این 
کتاب را امیرمهدی حقیقت ترجمه و نشــر ماهی منتشــر کرده است( موفق به دریافت جایزه ی 
پولیتزر شد و از آن پس دو رمان و چند مجموعه داستان و جستار منتشر کرد تا سال ۲۰۲۰ که 
رمان »همین حوالی« را به زبان ایتالیایی نوشــت. کتاب همین حوالی بسیار ساده و خوش خوان 
است که در آن زنی ۴۵ ساله و بی نام و نشان روزمرگی و برخی از خاطرت خودش را مرور می کند. 
او بســیار نکته سنج و دقیق است و هیچ جزئیات ریزی از نظرش پنهان نمی ماند. با دقت خیابان 
و کوچه ها، رســتوران و کافه ها، خانه ها و دوســتانش را زیر نظر دارد اما هنگامی که به خودش 
برمی گردد و درونش را می شکافد احساس رضایت و سرزندگی نمی کند.راوی داستان در فصل های 
کوتاه کوتاه که کتاب را شــبیه به دفترچه خاطرات می کند، یک سال از عمرش را برای خواننده 
روایت می کند. اگرچه به ظاهر هر کدام از این فصل ها وقایع پیش پاافتاده و روزمره اش هستند اما 
در هرکدام بخش مهم و تأثیرگذاری از زندگی اش را بازگویی می کند.به عنوان مثال خواننده متوجه 
»تنهایی« در این فصل های کوتاه و در سراســر کتاب می شود: راوی استاد تنهایی است، مادرش 
هم تنهایی زندگی می کند، گردشــگری که تنها وارد شهر شده مورد توجه راوی است، دختربچه 
دوست راوی که تنهایی را ترجیح می دهد به شکل برجسته در داستان روایت می شود و می بینیم 
که روابط بین افراد هیچ نقش مهمی در رمان ندارند. بنابراین به راحتی می توان گفت که درونمایه 

اصلی داستان تنهایی و البته تغییر است....

درگذشت مترجم کتاب های ترسناک
شهره نورصالحی، مترجم ادبیات کودک و نوجوان، در 
۷۲ ســالگی از دنیا رفت.شکیبا کرمی، روابط عمومی 
انتشــارات پیدایش با اعام این خبر به ایسنا گفت: با 
خبر شدیم، شهره نور صالحی از مترجم های پرکارمان 
فوت شدند. او از علت فوت اظهار بی اطاعی کرد.شهره 
نور صالحی، متولد ۱۳۲۹ بود. از آثار او به »فرار به موزه 
نیویورک«، مجموعه  »رقص تاریکی«، »دانشمندان و 
آزمایش های حیرت انگیــز«، »توتان خامون و گور 
گنجینه هایش«، »ناشــناس: هویت مخفی«، »من 
مــوش بودم«، »جنگل جهنمــی«، »دریای دلهره«، 
»آخرین گربه سیاه«، »هانس و گرتل برادران گریم«، 
»شاگرد ته کاس«، »خانه افعی«، »جانور«، مجموعه 
»تررس و لرز« نوشــته »آر.ال.استاین« با عنوان هایی چون »مدرسه جن زده«،»مترسک نیمه شب 
راه می افتد«، »مومیایی«، »هالووین عوضی«، »کابوس خیابان دلقک«، »لقب من هیوال«، »پیانو= 
مرگ«، »فریاد ماسک نفرین شده« و ... ، مجموعه  »شردرمن« نوشته وندلین وان درانن،  »وحشت 
در اعماق«، »دایناسور من و باورهایش«، »راز دختر رام کننده شیر«، »چشم های آدم آهنی قاتل« 

و  مجموعه »چه باید بکنم« می توان اشاره کرد.

فرهنگ

باســتان شناسان در حفاری در گورســتانی در منطقه 
»الفیوم« مصر موفق به کشف قبر یک کودک خردسال 
شــدند که همراه با ۱۴۲ سگ دفن شده بود.به گزارش 
ایسنا به نقل از هریتیج دیلی، در اطراف منطقه »الفیوم« 
که در غرب رود نیل و در فاصله ۵۲ مایلی از جنوب قاهره 
قرار گرفته، واحه ویرانه های باستانی بسیاری وجود دارد 
و باستان شناسان در چند سال گذشته مشغول حفاری 
و کاوش در یک گورستان در این محل بودند و تا کنون 
بقایای انســانی و اشیاء تاریخی با قدمت چهار هزار سال 
قبل از میاد تا قرن هفتم پس از میاد کشــف کرده اند. 
در حفاری های اخیر، محققان مصرشناسی آکادمی علوم 
روســیه به محل دفن یک کودک ۸ ساله راه پیدا کردند 
که روی بقایای ۱۴۲ سگ در همان قبر گذاشته شده بود. »گالینا بلووا« که یک جانورشناس است این 
ســگ ها را بررســی کرده و به این نتیجه رســیده که همه آنها در یک زمان مرده اند و هیچ مدرکی از 
خشونت در هنگام مرگ آنها وجود ندارد.آثار خاک رس آبی، که در مصر باستان رایج بود بر روی بقایای 
سگ ها یافت شد که نشان می دهد آنها در نزدیکی منبع آبی بوده اند که احتماال باعث غرق شدن آنها 
شــده است.اینکه چرا این کودک در قبر گذاشته شده همچنان یک راز است و این احتمال وجود دارد 
که کودک از حیوانات مراقبت می کرده اســت، اما گیج کننده تر این است که کودک در حالی که یک 
کیســه از جنس کتان روی سرش گذاشته شده بود، پیدا شده است. پیش از این نیز یک گور دیگر در 
این محل پیدا شده بود که کیسه کتانی مشابهی روی سر متوفی گذاشته بودند، اما این شخص احتماالً 

اعدام شده بود چرا که یک نیزه در سینه او پیدا شده است.

 کشف گور مشترک یک کودک
 با 142 سگ!
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